الر�سالة رقم  - 4ني�سان 2014

التقييم الأمني يف �شمال
�أفريقيا

اجلهاد الأجنبي يف �سوريا

م�شرو ٌع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،جنيف

الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام




























    

































 


















©

خريطة ل�سوريا تبينّ معاقل الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام (داع�ش) حتى كانون الأول 2013

مقدمة
فيما �أخذت احلرب يف �سوريا ت�شتد يف �أواخر عام  ،2011ف�إن دعوة الذهاب �إىل �سوريا للقتال �أو لتقدمي امل�ساعدة �شوهدت يف املنتديات الإ�سالمية على الإنرتنت
و�سمعت يف امل�ساجد يف �أنحاء العامل .ومنذها �صارت �سوريا مو�ضع جذب ملقاتلني �أجانب متطوعني قادمني من خمتلف الدول .ومع �أن عددهم غري معروف ب�شكل
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"جهادي دو ٍّ
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رقمإال- 4انه ُيعت َ
يل" ،متواجدون حالي ًا يف �سوريا.
يل" على �أقل تقدير� ،أو رمبا ما يبلغ� 11ألف
8002014
قاطع� ،
ني�سانقد �أنّ
ٍّ
ٍّ
الر�سالة
وال�شام
كانتفا�ضةالعراق
�سوريا:الدولة ابدل�أإ�سالم ّية يف
ورغما�لأنّأجنب ّية يف
اجلهاد ّية
تبدو "الثورة" يف الوقت الراهن وقد مت توجيهها من قبل العبني دول ّيني .ويربز من بني ه�ؤالء مقاتلون جهاد ّيون
داخل ّية،
ال�صراع يف �سوريا
2
�سن ّيون ،وعلى وجه �أخ�ص �أع�ضاء املجموعة التي تع َرف بالدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام (داع�ش) .ونظر ًا لل�صيت الذائع الذي حتظى به جمموعات
�إ�سالمية مثل داع�ش ،ينظر املراقبني اخلارج ّيني �إليها كالقوى املهينة يف ال�صراع .وهذا املفهوم يجد ترويج ًا من قبل احلكومة ال�سور ّية التي تنتحل لنف�سها مكانة
املرتا�س الأخري الذي يقف يف جمابهة تنظيم القاعدة وما يندرج يف �صنفها من �إرهاب دويل ينتهج العنف.
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و�أي ًا كان ،ف�إن حقيقة الأمر على �أر�ض الواقع تعترب مغايرة لو�صف كل من احلكومة ال�سور ّية �أو جل تلك التي ت�أتي من اخلارج .وعادة ما يقال عن داع�ش �أنه منظم
مهم يف ال�صراع .ومن ناحي ٍة �أخرى ،ف�إن الرتاجع
وم�س َّل ٌح ومم َّو ٌل ب�صورة ج ّيدة .وهذا �أمر يعترب جزئي ًا �صائب وي�شرح ال�سبب من وراء مت ّكنه من اتّخاذ دو ٍر ٍّ
عن داع�ش الذي �شرعت فيه ما كانت يف ال�سابق جمموعات ع�سكرية حليفة ،يف بداية �شهر كانون الثاين  ، 2014يعد �شاهد ًا ب�أن مكانته البارزة يجب �أن ال يتم
اخللط بينها وبني القيادة.
وترمي هذه الورقة �إىل تقدمي عر�ض �سريع حول م�شاركة املقاتلني الأجانب يف �سوريا يف نهاية عام  ،2013وذلك مع الرتكيز على تقييم مواطن القوة وال�ضعف
لدى تنظيم داع�ش .ويف منحاها هذا ،ت�سعى للإجابة على الت�سا�ؤالت التالية :كيف قدم املقاتلون الأجانب �إىل داع�ش؟ ما هو الت�أثري العملياتي الذي خلفه تنظيم
داع�ش؟ هل يوفر منوذج تنظيم داع�ش يف �سوريا �شواهد حول م�ستقبل اجلهاد ّية عابرة احلدود؟
ملقابالت �أجراها الكاتب يف ا�سطنبول و�أنطاكيا وريحانلي وغازي عنتاب وكيلي�س يف الفرتة ما بني �13 -25أيلول
املعلومات الواردة يف هذه الر�سالة ت�أتي كح�صيلة
ٍ
جر َيت هذه املقابالت مع �أط ّباء و وخبريين لوج�ست ّيني وحمامني وق�ضاة �سور ّيني ،عالوة على نا�شطني غري ال�سور ّيني (ال �س ّيما من منطقة القوقاز)
 2013 .و�أُ ِ
مرتبطني ّ
باملنظمات الإن�سان ّية يف املنطقة 3.وت�شمل اال�ستنتاجات الأ�سا�سية لهذه الر�سالة على ما يلي:
•يبدو �أن �شبكات التجنيد خارج �سوريا لي�س لها بنية تنظيمية .وبد ًال من ذلك  ،ف�إن ما يحدث هو �إىل حد بعيد جتنيد طوعي وا�سع النطاق يبد�أمن القاعدة
و ب�شكل روتيني.
إقليمي .وت�أتي املكانة اخلا�صة لبالد ال�شام (�سوريا الكربى)
•�أكرث ما ُيعنى به املقاتلون الأجانب يف �سوريا هو الظرف ال�سيا�سي لأوطانهم الأم �ضمن منظو ٍر � ّ
يف العقيدة الإ�سالم ّية والقتال �ضد مظامل احلكومة ال�سورية كدوافع �أق ّل �ش�أن ًا.
•يجب عدم املغاالة يف تقدير ق ّوة داع�ش .وبالرغم من �أنه يحظى ببع�ض امليزات الن�سب ّية� ،إال �أنه مل ي�ستفد منها ب�صورة ق�صوى �أو طغت عليها نقاط �ضعفه .

الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام :الأهداف ونقاط الق ّوة وال�ضعف
تنظيم داع�ش هو جمموع ٌة من الإ�سالم ّيني يقودها من بغداد �أبو بكر البغدادي  .ويتك ّون التنظيم من م�سلمني �سن ّيني �أتى معظمهم من �سوريا� ،إال �أنها ت�شمل
دول �أجنب ّية ،ال �س ّيما العراق ودول اخلليج و�شبه اجلزيرة العرب ّية .ورغم �أنها تنتحل روابط فكر ّية قريبة من تنظيم القاعدة� ،إال �أنه ال
�أعداد ًا ال ي�ستهان بها من ٍ
تربطه بتنظيم القاعدة �صلة ر�سمية.
ولقد بد�أ داع�ش ب�إعتباره تنظيم القاعدة يف العراق الذي � ّأ�س�سه �أبو م�صعب الزرقاوي .وبعد وفاة زعيمه عام  ،2006اندمج تنظيم القاعدة يف العراق مع بع�ض
املجموعات اجلهاد ّية العراق ّية الأخرى ،وبحلول �شهر ت�شرين الأول  ،2006كان التنظيم قد غري ا�سمه لي�صبح الدولة الإ�سالم ّية يف العراق .وحتت هذا ال�شعار،
عمل تنظيم داع�ش كوعاء جامع ملعظم املجموعات اجلهاد ّية ومقاتليها يف العراق وقتذاك ) .(Caillet, 2013ورغم �أنّ الدولة الإ�سالمية يف العراق بد�أ ا�سم ّي ًا
"كفرع" لتنظيم القاعدة� ،إال �أنه مل يدعي مطلق ًا �أنه جز ٌء من التنظيم .ورغم �صالته الفكر ّية والعمل ّيات ّية الوثيقة� ،إال �أن الدولة الإ�سالم ّية يف العراق حافظ
ر�سمي.
ا�ستقالل
دوم ًا على
ٍ
ّ
ويف �شهر ني�سان  ،2013اتجّ هت الدولة الإ�سالم ّية يف العراق نحو فتح جبهة �أخرى يف "عمل ّياتها" مطلق ًة على نف�سها ا�سم الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام
(داع�ش)  ،معلن ًة من جانب واحد اندماج مع جبهة الن�صرة وهي جماعة �إ�سالمية معار�ضة ذات قيادة �سور ّية  � ،4اّإل �أنّ زعيم جبهة الن�صرة �أبو حممد اجلوالين
رف�ض هذا الإعالن على الفور 5.كما تع ّر�ض هذا الإندماج �إىل انتقاد "�أمري" تنظيم القاعدة �أمين الظواهري6.وجاءت �إ�ستجابة تنظيم داع�ش والبغدادي كتفنيد
انف�صال
علني حلجة الظواهري و�أ�شارت �إىل
�صريح بني تنظيم داع�ش وتنظيم القاعدة ) 7.(Moos, 2013وبحلول �أواخر عام  ،2013كان البع�ض ما يزالوا
ٍ
ٍ
وقت مت� ّأخر ،فان داع�ش �أخذ على نحو تدريجي ينال �صيت ًا ذائع ًا و�سط املعار�ضة ال�سور ّية
يعتربون تنظيم داع�ش خ�صم ًا جلبهة الن�صرة .ورغم و�صوله للقتال يف ٍ
8
خا�ص ).(Sly and DeYoun, 2013
ب�شكل عام والعن�صر ال
إ�سالمي يف املعار�ضة ٍ
ٍ
ب�شكل ّ
ّ
جتنيد املقاتلني الأجانب

م�سبق مع الأ�شخا�ص �أو التنظيمات يف �سوريا .ويبدو �أنّ جلهم متت �إحالتهم من قبل �آخرين �إىل جهات ات�صال
املتط ّو
قليل-من
عني الأجانب دون ات ٍ
ّ�صال ٍ
2014
ني�سان
ي�صلرقم 4
الر�سالة
داخل �سوريا  :الأ�صدقاء املتواجدون يف �سوريا �أو املعارف من البلد الأم (من امل�سجد �أو مكان العمل على �سبيل املثال) �أو �أ�شخا�ص جرى االت�صال بهم من خالل
9
العراق
إ�سالم ّيلة يف
التوا�صل�سوريا:الدولة
�شبكاتلأجنب ّية يف
اجلهاد ّية ا
وال�شام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وعاد ًة ما يكون ذلك بعد عمل ّية �إحالة عرب "�أ�صدقاء الأ�صدقاء)".
(ال �س ّيما
إنرتنت
االجتماعيالعرب ا
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وحتى الآن ،ظل جتنيد املقاتلني الأجانب عمل ّي ٍة �أيديولوجية �شاملة �أكرث منه عمل ّي ًة َّ
منظمة ،فعلى �سبيل املثال ،رغم �أن �شبكات التجنيد موجودة وظيفي ًا ،ال يبدو
10
�أن لها بنية تنظيمية.
البنيوي للتجنيد
ال�صندوق  :1الرتكيب
ّ

11

يف الواقع ،يرتبط الكثريمن التجنيد بامل�ساجد املحل ّية ،غري �أ ّنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون َّ
منظم ًا من خالل �سلطات امل�ساجد .وميكن مل�سجدٍ ما �أن مي ّثل
�أر�ض ًا خ�صب ًة للتجنيد وجمع الأموال .وهذا الأخري قد يح�ض عليه ب�صور ٍة ر�سم ّية :يف امل�ساجد املعروفة يف منطقة الفاحت (اجلزء التاريخي املحافظ
من مدينة ا�سطنبول) ،فمث ًال يتم تذكري امل�ؤمنني ب�ش ّد ٍة وعلى نحو منتظم بالركن الثالث يف الإ�سالم وهو الزكاة  .وقد ال تكون التنظيمات التي تتل ّقى
اخلريي منها قد ال يكون وا�ضح ًا ،فعلى �سبيل املثال قد ُت�ستخدَ م التربعات التي ت� َؤخذ
التربعات مرتبط ًة بامل�سجد ب�صور ٍة ر�سم ّية ،كما �أن الغر�ض
ّ
"لتخفيف معاناة" �أ�شقائنا امل�سلمني يف �سوريا ل�سد تكاليف �سفر املقاتلني املتط ّوعني بل وحتى ل�شراء الأ�سلحة .كما ميكن ِّ
ملنظمو"التربعات اخلري ّية"
عينهم (�أو الأ�شخا�ص املرتبطني بهم) �أن يزودوا املتط ّوعني بجهات �إت�صال يف �سوريا ،بل قد يبلغ الأمر �أن "يج ّندوا" ال�ش ّبان الراغبني حتى يذهبوا
ويقاتلوا .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن وجود ّ
منظمات جمع الأموال – بل وحتى التجنيد غري الر�سمي الذي ي�ضطلع به �أ�شخا�ص مرتبطني بها – يجب ان
ال يفهم على �أ ّنه مرادف لوجود �شبكة جتنيدٍ ر�سم ّية.
�أن�ش�أت كافة التنظيمات املقاتلة (خ�صو�ص ًا تنظيم داع�ش) ،يف اخلطوط الأمام ّية ويف املدن الرتك ّية احلدودية ،خطط من�سقة لعبور احلدود ترمي مل�ساعدة
12
املقاتلني الأجانب على دخول �سوريا.
ويقوم"من�سقو ال ّنقل" املتواجدون يف �سوريا ب�إحالة املتطوعني الوا�صلني بغر�ض الإلتحاق مبجموعة بعينها �إىل خبريين
ِّ
من�سق من املن�سقني ي�ضطلع مب�س�ؤولية منطق ٍة حدود ّي ٍة بعينها ،حيث يقوم بنقل املقاتلني
لوج�ست ّيني مرتبطني بهذه املجموعة يف اجلانب الآخر من احلدود .وك ّل ٍ
أجنبي حمتم ٌل  ،ف�إن اخلبري يقوم ب�أخذه �إىل حمطة
الأجانب القادمني عرب احلدود �إىل �صفوف الوحدة املعينة13.ومبجرد �أن يتم الإت�صال به من قبل مقات ٌل � ٌّ
(عاد ًة ما تكون �ش ّق ًة �أو ا�سرتاحة) ويقدم له الطعام ويعينه على �شراء الإمدادات الالزمة .وباكتمال و�صول كا ّفة املتط ّوعني املحتملني يف "فئة جتنيد" مع ّينة،
ف�إن اخلبري يرتب للمجموعة امرعبوراحلدود ال�سور ّية .وقد يكون هذا العبور قانوني ًا �أو �سر ّي ًا ،وعادة ما ي�ستند ذلك �إىل رغبات املتط ّوعني 14.ولدى دخول �سوريا،
يت�أ ّكد اخلبري من ان�ضمام املتط ِّوعني يف جمموعات النقل
اخلا�صة بهم �إىل الوحدة املنا�سبة يف املكان املق�صود .ويف الآونة الأخرية ظهرت تقاري ٌر ت�شري �إىل �أنّ
ّ
اخلبريين اللوج�ست ّيني املرتبطني بتنظيم داع�ش كانوا �أكرث ن�شاط ًا من ذي قبل وباملقارنة مع الآخرين15.وقد ي�شري ذلك �إىل تزايد �أعداد املقاتلني الأجانب الذين
ين�ضمون �إىل تنظيم داع�ش.
�إيجاب ّيات تنظيم داع�ش :التدويل

جزئي �إىل ف�شل �إندماجه مع جبهة الن�صرة التي يهيمن عليها ال�سور ّيون يف �شهر
قد يعزى النم ّو ال�سريع لتنظيم داع�ش و�سط حركات املعار�ضة ال�سور ّية ب�شكل ٍّ
م�شروع عابر للحدودّ ،
مف�ضل ًة الرتكيز على ال�صراع يف وطنها
ني�سان 2013.وكان رف�ض جبهة الن�صرة لالندماج مرتبط ًا جزئ ّيا ً برتددها حيال الدخول يف
ٍ
�سوريا .وقد يكون ر ّد فعل جبهة الن�صرة قد دفع مبغادرة الأجانب الذين ان�ض ّموا �إليها يف العام  2012حني كان ينظر�إليها باعتبارها �أكرث حركة متط ّرف ٍة وذات
ان�ضم ه�ؤالء املقاتلني �إىل تنظيم داع�ش ،مما �ساهم يف زيادة حجم �صفوفه .وعليه ،ف�إن
توجه دويل يف املعار�ضة الإ�سالم ّية 16.وبعد مغادرة جبهة الن�صرةّ ،
املرجح �أن يكون هذا قد جعله يحقق انت�صارات
"املوقف املبدئي" للجوالين قد كلفه كثري ًا من النواحي العمل ّية� ،إذ اكت�سب داع�ش مقاتلني وقدرات جديدة ،ومن ّ
أرا�ض ،ورمبا لواله ملا ت�أتى له ذلك 17.وما فقدته جبهة الن�صرة ت�سبب يف تراجعها كقو ٍة مقاتلة ،وهو الأمر الذي ا�ستم ّر حتى نهاية �صيف  2013.وعادت
ويك�سب � ٍ
حظوظ جبهة الن�صرة �إليها منذ الربع الأخري من عام  .2013وال يبدو �أن هذا الإنتعا�ش قد جاء على ح�ساب � ّأي تنظيم .ومع ذلك ،من الوا�ضح �أنّ جبهة الن�صرة
جدير بالثقة لتنظيم داع�ش؛ ويف �شهر �أيلول عام ،2013
ا�ستعادت ق ّوتها ال�سابقة تدريج ّي ًا فيما يتع ّلق بالرجال واملواد .كما ت�ستم ّر جبهة الن�صرة يف موقفها ٍ
كبديل ٍ
حتالفت بع�ض املجموعات العلمان ّية يف اجلي�ش ال�سوري احلر ،يف الر ّقة وما حولها ،مع جبهة الن�صرة ( ،2013 ,OE Watchال�صفحة )23
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تنظيم
إيجاب ّيلات
�
التمويليف العراق وال�شام
داع�ش :الإ�سالم ّية
�سوريا:الدولة
أجنب ّية يف
اجلهاد ّية ا

ظلت م�ساعي داع�ش يف التجنيد تف�ضي لزيادة عدد مقاتليه الأجانب .و ُي�شاع �أنّ متويله الذي يقف على �أر�ضية �صلبة– ي�ستند جزئي ًا على ما يقوم به من �أن�شطة،
ال�س ّيما تكرير النفط امل�ستخرج من املناطق "املح َّررة" يف �سوريا ) (Hubbard, Krauss, and Schmitt, 2014وعلى املبالغ التي يجلبها معهم املتط ِّوعون (عاد ًة
ما يكون م�صدرها الزكاة) -وي�شاع �أنها مت ّكن التنظيم من دفع رواتب مقاتليه18.وعلى نحو ما� ،صار مبقدور داع�ش الإعتماد على نف�سه يف املحافظة على ظهوره
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وثروته الآخذين يف التزايد :وكلما زاد عدد املقاتلني الأجانب الذين ت�ضمهم �صفوفه ،كلما �أخذ املزيد من املقاتلني الأجانب الوا�صلني ي�سعون �إىل االحتاق به،
ِّ
تنظيم مم َّو ٍل على نح ٍو ج ّيد وبالتايل م�س َّل ٍح على نح ٍو ج ِّيد .وفيما ت�أخذ �صفوفه يف النمو ،ف�إن مقاتلون ذوو م�ستوى تعليمي وثروة �أكرب
مف�ضلني القتال يف �صفوف
ٍ
ينجذبون نحو تنظيم داع�ش ،حيث يتّخذوا مراكز قياد ّية يف امليدان ويجلبوا للتنظيم مزيد ًا من الأموال ويو�سعون �شبكات �إت�صاله ،وهذا بدوره كان له �أثره يف
�إجبار املقاتلني من �أ�صل �سوري على خيار �صعب  :ففي القتال لتحرير وطنهم ،ميكنهم �أن يقاتلوا نظري �أجر حتت قياد ٍة �أجنب ّية ( وهي ما قد ت�شرتك معهم � -أو
19
قد ال ت�شرتك -يف �أهدافهم النهائ ّية)�أو �أن يقاتلوا ل�صالح قادة اجلي�ش احلر ال�سوريني مبا يف ذلك من �آفاق م�ستقبلية مبهمة.
�إيجاب ّيات تنظيم داع�ش :الأ�سلحة

مبتو�س ٍط �سعر يق َّدر بـ  2000دوالر �أمريكي ،على �سبيل املثال
يف الوقت احلا�ضر ،مبقدور كا ّفة التنظيمات البارزة يف املعار�ضة �أن توفر الأ�سلحة الأ�سا�س ّية للمتط ّوع ِّ
تنظيم م�ستودع الأ�سلحة اخلا�ص به ،حيث مت احل�صول علي الأ�سلحة بطرقٍ خمتلفة 21.وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستفاد
بندق ّي ٍة من طراز كال�شينكوف 20.وقد �أع ّد ك ّل
ٍ
22
اجلي�ش ال�سوري احلر وبع�ض تنظيمات الإ�سالم ّيني( مبا يف ذلك جبهة الن�صرة ) من حتويالت الأ�سلحة والذخرية من قطر ومن اململكة العرب ّية ال�سعود ّية.
23
املرجح �أن تكون التحويالت هذه قد متت �إما عرب ترك ّيا �أو عرب الأردن ،واللتان حتافظ حكومتهما على قب�ضة م�شددة ب�ش�أن توزيع الأ�سلحة والذخرية .
ومن ّ

وباملقارنة مع مناف�سيهُ ،ي َع ّد تنظيم داع�ش �أق ّل اعتماد ًا على الغري بكثري فيما يتع ّلق بالأ�سلحة والذخرية .وب�إ�ستناده على م�شروعاته اخلا�صة امل�ستقرة التي تدر
عليه التمويل ،ت�ستطيع وحدات داع�ش �شراء الأ�سلحة من جتار خا�صني ،ال �س ّيما من الأ�سواق العراق ّية مبخزوناتها الوفرية حيث الأ�سلحة اخذت يف الرتاكم خالل
ال�سنوات الع�شر املا�ضية 24.والقدرة املال ّية اجليدة التي يحظى بها تنظيم داع�ش التنظيم متنحه مرون ًة وخيار ًا يفتقدها معظم مناف�سيه يف املعار�ضة.
�سلب ّيات تنظيم داع�ش :الأعداد والتوجه

يفتقر داع�ش �إىل �أعداد كافية من املقاتلني حتى يكون فعا ًال على نطاق وا�سع كقو ٍة مقاتلة .ويتك ّون معظم التنظيم من مقاتلني �أجانب تقدّر �أعدادهم بالآالف.
وقيا�س ًا �إليه ف�إن الوحدات الأخرى املرتبطة باجلي�ش ال�سوري احلر �أو الإ�سالم ّيون ال�سور ّيون "الو�سط ّيون" ،مثل لواء الإ�سالم و�أحرار ال�شام و�صقور ال�شام ولواء
التوحيد وغريهم ،ميتلكون �أعداد ًا �أكرب 26.ويف الواقع ،يف كافة مناطق �سوريا تتفوق الف�صائل الأخرى على داع�ش من حيث �أعداد املقاتلني.
25

أعداد �أكرب قيا�س ًا �إىل التنظيمات
وما وراء الأعداد ،ف�إن الع�ضو ّية املتن ّوعة لداع�ش تعد م�صدر من م�صادر �ضعفه .فبالرغم من �أ ّنه يجذب املقاتلني الأجانب ب� ٍ
الأخرى� ،إال �أن هذه الأخرية تكون تركيبتها يف الغالب �أكرث جتان�س ًا ،فعلى �سبيل املثال الليب ّيون يقاتلون مع املجموعات الليب ّية واملقاتلون املتحدثون باللغة الرو�س ّية
القومي هذه تقاتل يف �أغلب الأحيان على
(ال �س ّيما من منطقة القوقاز) يقاتلون مع رفاقهم املتحدثني باللغة الرو�س ّية 27.واملجموعات املكونة على �أ�سا�س الإنتماء
ّ
نح ٍو م�ستق ّل دون �إ�شراف ،حيث ت�سيطر على الأرا�ضي التابعة لها حتت قيادة القادة التابعني لها 28.وحتى نهاية عام  ،2013مل تذهب هذه املجموعات �إىل �أكرث
من تن�سيق جهودها مع قوات املعار�ضة الأخرى من وقت لآخر بح�سب مقت�ضيات الظروف ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل التنظيمات التي كانت متاحة �أو ترغب باالن�ضمام
�إىل العمل ّيات والقدرات التي كانت تفتقر �إليها القوة امل�شرتكة املقرتحة .ومنذ بداية عام  ، 2014وب�إزدياد الإقتتال ما بني جمموعات املعار�ضة ،جنح هذا ال�صنف
29
من التحالفات لأن يكون مع تنظيم داع�ش دون �سواه.
�سلب ّيات تنظيم داع�ش :ال�سيطرة على املناطق

رمبا بعد �إدراكها للقيود التي تفر�ضها �أعداد املقاتلني القليلة ن�سب ّي ًا ،ف�إن قيادة داع�ش �أخذت تركز على ال�سيطرة على الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيطرة املعار�ضة،
وذلك عرب مهاجمة قادة بعينهم من اجلي�ش ال�سوري احلر تقع نطاقات جغرافية معينة حتت م�س�ؤوليتهم .وعاد ًة ما حتدث هذه الهجمات يف مناطق �أقرب بقدر
امل�ستطاع �إىل نقاط العبور احلدود ّية .ويبدو �أنّ الهدف من ذلك هو زعزعة تواجد اجلي�ش ال�سوري احلر .والقتال يف مدينة �أعزاز القريبة من احلدود الرتك ّية
طبيب �أملا ٍّ
ين مقيم يف خم ّي ٍم لالجئني قرب احلدود الرتك ّية ،حاولت قوات
يعترب مثا ًال ي�شرح هذا الأمر بجالء 30.ففي منت�صف �شهر �أيلول ،وبذريعة اعتقال ٍ
داع�شني�سان 2014
رقم - 4
الر�سالة
اال�ستيالء على املدينة من لواء“عا�صفة ال�شمال” ،وهي وحد ٌة تتبع للجي�ش ال�سوري احلر .وبحلول � 18أيلول ،كانت وحدات تنظيم داع�ش ت�سيطر
تنظيم
على �أجزاءٍ كبري ٍة من مدينة �أعزاز وحتر�س جميع املداخل امل�ؤدية �إىل املدينة ومل ترتك �سوى نقطة العبور احلدود ّية يف باب ال�سالمة وم�ست�شفى املدينة حتت
اجلهاد ّية الأجنب ّية يف �سوريا:الدولة الإ�سالم ّية يف العراق
وال�شامأ�ستدعيت وحد ٌة ثالث ٌة �أكرث ق ّو ًة ومتحالف ٌة مع املعار�ضة ال�سور ّية لت�سوية النزاع ،وهي لواء التوحيد املتمركز يف
التايل� ،
�سيطرة لواء“عا�صفة ال�شمال”.ويف اليوم
31
حلب و�أُجبرِ تنظيم داع�ش على التخلي عن ن�صف مواقعه.
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أر�ض
وهذه القيود �إنعك�ست �أي�ض ًا يف عدد وطبيعة املناطق الواقعة حتت �سيطرة داع�ش .ويجب الإ�شارة هنا �إىل �أنّ تنظيم داع�ش ال ي�سيطر ب�شكل ح�صري على � ّأي � ٍ
بتن�سيق مرتاخي مع الإجراءات
هامة �سواء مدنية �أو ريف ّية با�ستثناء القليل من املناطق 32.و ال�سيطرة على مناطق كالر ّقة وعتمة وبن�ش ،ف�إن داع�ش قام بذلك
ٍ
التي اتّخذها اجلي�ش ال�سوري احلر �أو جمموعات الإ�سالم ّيني ال�سور ّية الأخرى 33.ورغم م�ساعيه احلثيثة ،ف�إنه ال ي�سيطر �إىل الآن على � ّأي نقطة عبو ٍر حدود ّية.
ويتعني على داع�ش التن�سيق على نحو فعال مع وحدات املعار�ضة الأخرى حتى ميار�س بفاعلية �سيطرته على نحو منفرد على � ّأي نطاق جغرايف بعينه� ،إذ �أنه �صغري
34
(ون�سبي ًا) �ضعيف �إىل احلد الذي ال ميكنه من ال�سيطرة مبفرده على نطاق جغرايف .
والأرقام لوحدها ال ّ
تو�ضح عدم جناح تنظيم داع�ش يف املحافظة على �سيطر ٍة ح�صر ّي ٍة على الأرا�ضي .والفر�ض املتع�سف من جانب مقاتلي داع�ش لأفكار الإ�سالم
اخلا�صة بهم على ال�سكان املحليني مل يجد ترحيب ًا – �إذ يرتدد املع ّلمون ال�سور ّيون مث ًال �إزاء العمل يف املدار�س التي يديرها داع�ش 35.وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ووفقا
لبع�ض املراقبني ،مل ينجح تنظيم داع�ش �إىل حد بعيد يف ت�سيري مرافق خدمات عامة ب�سيطة  ،و�إمنا حيوية ،كاملخابز �أو �شبكات الكهرباء 36.كما ورد ما ي�شري
�إىل ف�شل قادته يف املحافظة على �سري العمل ب�شكل فعال يف بع�ض امل�صانع التي �إ�ستولواعليها.

داع�ش واملقاتلون الأجانب واجلهاد ّية العامل ّية
اخلطابات البليغة مقابل الواقع

تنظيم �إ�سالمي عابر للحدود القطرية ملهم ب�أيديولوجية وممار�سات تنظيم القاعدة – رغم �إنف�صاله الر�سمي عنها – ف�إن داع�ش يحمل الراية
ب�إعتباره
ٍ
اجلهاد ّية العامل ّية يف ال�صراع ال�سوري .ويبدو �أن هذا املوقف املعلن جعل داع�ش جمموعة متثل وعاء جامع رئي�سي للمقاتلني الأجانب يف �سوريا � .اّإل �أنّ درا�س ًة
أيديولوجي ،ورغم وجود ر�سالة وا�ضحة تر ّوج
دقيق ًة خل�صائ�صها الأيديولوج ّية والعملياتية وال�سيا�س ّية تناق�ض هذا املظهر اخلارجي .بداي ًة ،على امل�ستوىً ال
ّ
للجهاد ّية الإ�سالم ّية والتطبيق املت�شدّد لل�شريعة الإ�سالمية ،ف�إن داع�ش قد ف�شل يف تطبيق هذه ال�سيا�سات على �أر�ض الواقع .وكما هو م�شا ٌر �إليه �أعاله ،ف�إن بع�ض
جمموعات داع�ش قد قامت � -أثناء �سعيها لفر�ض ن�سختها من ال�شريعة الإ�سالمية عليهم -بتنفري �سكان حمليني.
وباملقابل ،ف�إن تف�سري داع�ش املت�شدّد لل�شريعة عمل مبثابة �أداة جتنيد يف �أو�ساط املقاتلني الأجانب .ويبدو �أنّ النجاحات التي حققها قد دفعت طابع وم�ضمون
اخلطابات امل�ستخدمة من قبل تنظيمات الإ�سالم ّيني ال�سور ّية الأخرى يف �إجتاه �أفكاره الأكرث تط ّرف ًا واملتب ّناة عالن ّي ًة .ونتيج ًة لذلك ،رغم �أن داع�ش كان له يف
بداية الأمر �شبه احتكار فيما يتعلق ب�إ�ستقطاب املقاتلني الأجانب� ،إال �أن الأمر مل يعد كذلك .و�إىل جانب ذلك ،ال ميكن القول �أنّ الت�أييد الذي وجدته �أفكار داع�ش
املتط ّرفة يف �أو�ساط التنظيمات املقاتلة الأخرى هو ت�أييد مطلق ،وذلك على الرغم من �أنّ جمموعات املقاتلني الأجانب التي تعد ن�سبي ًا قو ّية ومتجان�سة -كالليب ّيني
�أو املقاتلني من منطقة القوقاز (بقيادة �أبو عمر ال�شي�شاين) – قد عاهدت داع�ش على الوالء .وهذا العهد ال يعني الوالء ل ّأي دول ٍة �إ�سالم ّي ٍة عابرة للحدود وهي
الظاهري لتنظيم داع�ش  (FI Syria, 2013) .وبالفعل ،عندما مت تعيني ال�شي�شاين قائدا للمجموعة يف املنطقة ال�شمال ّية من قبل البغدادي �أمري داع�ش،
الهدف
ّ
37
ف�إنه قد تردّد عالن ّي ًة ملدة �أ�شهر قبل �أن يقر ر�سم ّي ًا بوالئه لزعيم تنظيم داع�ش).(Kavkaz Center, 2013
وتكون ق ّوة وهيبة تنظيم داع�ش حمدودت نَْي حني ننظر لهما على �ضوء احلقائق على �أر�ض الواقع .و يظهر رد عنيف �ض ّد التنظيم يف مقاطعات �إدلب وحلب
رئي�سي ) .(Morris, 2014وعندما يتعدّى تنظيم داع�ش– كما يت�صور �أ ّنه فعل يف �شهر �أيلول  2013يف
ب�شكل
والر ّقة قدراته املحدودة يف ما يبقى �صراع ًا �سور ّي ًا ٍ
ّ
مدينة �أعزاز – "ف�إنه ُيعاد �إىل مكانه" عن طريق �آخرين؛ عن طريق جمموعات �أكرب حجم ًا و�أكرث ق ّو ًة ) 38.(Landis, 2014و ُي�شار �إىل وقوع �أعمال عدائية ما
39
بني جمموعات املعار�ضة يف �أكرث من  40منطق ًة منف�صلة ،مما �أدّى �إىل فقدان تنظيم داع�ش ال�سيطرة على ما ي�صل �إىل  24منطق ًة منها ).(Lister, 2014
جلب ال�سيا�سة من الوطن

تنظيمات �أخرى ،يجتذبون �أجانب
عابر للحدود القطرية و العاملية  ،ف�إن داع�ش لي�س له �إىل الآن ت�أثري ًا هام ًا  .ويبقى جمموعة واحدة من بني
إعتبارها �-إطا ٍر
ب�
ٍ
عام2014
ني�سان
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بعينهم لديهم �أفكار �سيا�س ّي ٌة حمددة ي�أتون من عدد حم�صور من املناطق  :ب�صورة �أ�سا�سية من العراق ودول اخلليج و�شبه اجلزيرة العرب ّية .والدافع ال�سيا�سي
العراق
أ�سي�سة يف
التل�إ�سالم ّي
�سوريا:الدولة ا
عيهأجنب ّية
ملتطي ّةو ال
وال�شامقو ّية ذات توجه �سني يف العراق ويف املنطقة لكي تعمل ك�سد منيع يف مواجهة النفوذ الإيراين .ويقوم داع�ش،
إ�سالم ّي ٍة
لدول ٍة �
ميكنيفو�صفه ب�أنه
اجلهاد ّ
واحلالة هذه ،ب�إ�ستهداف املجموعات ال�شيع ّية التي تقاتل يف املنطقة بذات القدر الذي ي�ستهدف به النظام ال�سوري القائم.
ومبا يتناق�ض مع توجه داع�ش العابر للحدود القطرية ،ف�إن الدافع وراء تواجد املتط ّوعني الأجانب الآخرين يف �سوريا هو تعزيز "القتال" يف �أوطانهم .فعلى �سبيل
املثال ال ي�ستطيع املقاتلون من منطقة القوقاز حماربة رو�سيا االحتاد ّية بفعال ّية يف وطنهم .ولذا اتجّ هوا نحو القتال يف �سوريا باعتبارها وكيل يعمل ل�صالح رو�س ّيا،
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كما جاءوا كذلك لتقدمي امل�ساعدة "لإخوانهم ال�سور ّيني" .وي�أمل معظمهم ،بعد �إزاحة الأ�سد� ،أنّ رفقاءهم املقاتلني – ال �س ّيما الأجانب – �سوف ين�ض ّمون �إليهم
املرجح �أن يكون هذا الأمر �صائب ًا ب�ش�أن العديد من املقاتلني الأجانب الآخرين يف �سوريا ،والذين
يف القوقاز وينقلون القتال مبا�شر ًة �إىل رو�سيا االحتاد ّية .ومن ّ
يتواجدون يف الدولة لأنه من غري املجدي �أن يتمردوا يف �أوطانهم 40.ورغم �أنّ ح ّكامهم الطغاة قد �سقطوا �سلف ًا �إبان الربيع العربي ،ف�إن التون�س ّيون والليب ّيون
41
ي�أملون كذلك يف معاقبة ب�شار الأ�سد ب�سبب جملة املظامل التي ارتكبها .كما �أن " �إنت�صار ًا" يف �سوريا مبقدوره �أن يعزّز ال�صحوة الإ�سالم ّيني يف �أوطانهم.
وبالنظر �إىل ذلك ،قد يت�سنى للمرء �أن يع ّمم ويقول �أنّ الدافع لدى العديد – �إن مل يكن معظم – املقاتلني الأجانب الذين يعملون يف �سوريا يعك�س الظروف
إقليمي� :س ّكان �شبه اجلزيرة العرب ّية يعار�ضون �إيران ،و�س ّكان �شمال القوقاز يعار�ضون رو�سيا االحتاد ّية ،و�سكان �شمال �إفريقيا
ال�سيا�سية لأوطانهم يف �سياقٍ � ّ
الإ�سالم ّيون يعار�ضون �سكان �شمال �إفريقيا العلمان ّيني .ووفق ًا لهذه القراءةُ ،ي َع ّد داع�ش ،برتكيزه على العراق واخلليج ،حركة واحدة من بني العديد.
عالقات خمجلة :جهاد ّية مرتبطة بالغرب

وبالرغم من �أنّ القتال �ض ّد مظامل نظام الأ�سد ُي َع ّد حكاية مغرية بالن�سبة للإعالم الغربي و�شعار ا�ستقطاب ج ّيدٍ بالن�سبة لتنظيمات الإ�سالم ّيني� ،إال �أنه لي�س
حقيقي يجري يف �سوريا اليوم .فاملقاتلون الأجانب يبقون ثابتني على نحو را�سخ على خلفياتهم الإقليم ّية الأ�صل ّية ،ومل يت�سنى بعد ل ّأي �أيديولوجية
عاملي
ثمة جها ٌد ٌّ
ّ
�سنوات �أو عقدٍ من الزمن ،ولكن فقط من �أجل �أن
�شاملة من جتاوز هذه االنق�سامات ال�سيا�س ّية .وذلك لي�س لكي نقول �أنّ �إجماع ًا كهذا قد ال يظهر خالل ب�ضع
ٍ
ّ
بالتدخل الغربي وتوبخ
موقف عام مرتبك .فمن جهة تطالب هذه الف�صائل
نقول �أنه غري موجود يف الوقت احلايل .وهذا ي�ضع ف�صائل الإ�سالم ّيني يف �سوريا يف ٍ
الدول الغرب ّية لعدم �إتيانها بفعل ،بينما من جه ٍة �أخرى تخ�شى �أن يتم ا�ستهدافها هي الأخرى جنب ًا �إىل جنب مع النظام 42.وهي مت�أكد ٌة من �أ ّنه �إذا ما ّ
تدخلت
الواليات املتحدة يف القتال يف �سوريا ،ف�إنها �سوف تنتهز الفر�صة "للق�ضاء على اجلميع" 43.ومن امل�ؤ ّكد �أنّ القب�ض على �أحد العاملني ل�صالح تنظيم القاعدة يف
ليبيا �أوائل �شهر ت�شرين الأول قد دعم هذا ال�ضرب من الأفكار لدى ف�صائل الإ�سالم ّيني ).(The Telegraph, 2013

خامتة
ُت َع ّد �أر�ض بالد ال�شام �أحدث جبهة للجهاد الدو ّ
يل ،وحتتل موقع ًا م�شابه ًا لأفغان�ستان والعراق واليمن وال�صومال ودول ال�ساحل وما كانت حتتله ليبيا يف ال�سابق.
وعمل ّية اجلهاد الدو ّ
يل هذه ال تتالقي ب�شكل حقيقي مع الثورة ال�سور ّية املحلية �ضد نظام الأ�سد باعتبارها متج�سدة يف اجلي�ش ال�سوري احلر واملقاتلني الإ�سالم ّيني
تنظيمات �إ�سالمية �شاهد ًا على ذلك� ،إذ �أن كل من اجلي�ش ال�سوري احلر وتنظيم داع�ش قد جرى
املحل ّيني .وي�أتي ت�أ�سي�س اجلبهة الإ�سالمية من قبل �سبعة
ٍ
ا�ستبعادهم ،على الأقل ر�سمي ًا  (Heras, 2013).وفيما يتع ّلق بال�سور ّيني يف املعار�ضة ،يبقى القتال �ض ّد نظام الأ�سد �أولو ّي ًة بغ�ض النظر عن ميلهم ال�سيا�سي؛ تبقى
حقيقي.
و�سيا�سي
ع�سكري
التزام
الإجتاهات العابرة للحدود القطرية موجودة ،لكنها تكون عادة �أ�شبه ب�شعار يطلق جلمع الدعم �أكرث منه
ٍّ
ٍّ
ّ
ٍ
ورغم ثروته الوا�ضحة وجذبه للمقاتلني الأجانب ،يبدو داع�ش واحدٍ �ضمن �آخرين مناظرين له ،حيث �أ ّنه ال ميلك ال�سيطرة املطلقة ،وعندما يكون لديه معاقل
ا�سرتاتيج ّية يف مدن ثانو ّية ،يتعني عليه �أن يت�شارك ال�سيطرة عليها مع ّ
مات تكون يف العادة �أكرث ق ّو ًة منه ،كاجلبهة الإ�سالم ّية على �سبيل املثال .وربمّ ا من
منظ ٍ
معروف لدى املقاتلني الأجانب القادمني ،وذلك عن
تنظيم
الإنتقادات التي ُت َع ّد �أكرث �أهم ّي ًة هي �أنّ تنظيم داع�ش مل ي�ستفد �إىل �أق�صى حد من مكانته ك�أكرث
ٍ
ٍ
طريق الدخول يف حتالفات ،ر�سمي ًا �أو تكتيكي ًا ،مع الكتائب الأجنبية البارزة كالكتائب القادمة من ليبيا �أو القوقاز .ومبايعة تنظيم داع�ش �أخذت متيل يف طبيعتها
طبيعي.
لكونها اكرث �أيديولوجي ًة من كونها �أمر يتم على نحو
ّ
وميكن لف�شل تنظيمات اجلهاد ّيني عرب القطر ّية يف ال�سيطرة على القتال يف �سوريا حتى الآن �أن يخربنا املزيد حول "فروع" تنظيم القاعدة التي ُو ِجدَ ت يف
أ�صلي لتنظيم القاعدة على نح ٍو
تدريجي .و�إىل حدٍّ
ّ
الن�صف الثاين من العقد الأ ّول من القرن  .21و�أ�صبحت تنظيمات القاعدة " "2.0هذه م�ستقل ًة عن الهيكل ال ّ
أ�سا�سي للتنظيم من ناحي ٍة ا�سرتاتيج ّية وا�ستهدفت "العد ّو القريب" بد ًال من "العد ّو البعيد" 44.وال ُت َع ّد مواجهة الغرب
ما ،خانت فروع تنظيم القاعدة الهدف ال ّ
ومهاجمتهم ني�سان
الر�سالة رقم - 4
2014هدف ًا مبا�شر ًا لكا ّفة هذه التنظيمات ،رغم �أنّ ذلك يبقى �أحد اخليارات .وبد ًال من ذلك ،تر ّكز هذه الفروع على الدول الكافرة كالدول
مبا�شر ًة
التي "تنحرف" عن ال�شريعة الإ�سالم ّية وتك�شف نف�سها من خالل التعاون مع الدول الأوروب ّية والواليات املتحدة الأمريك ّية .وتندرج التنظيمات والدول ال�شيع ّية
اجلهاد ّية الأجنب ّية يف �سوريا:الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام
ك�إيران ،بالإ�ضافة �إىل امليلي�شيات التي مت ّثلها كحزب اهلل ،حتت“الدول الكافرة” .ويف الوقت احلا�ضر ،وا�ستناد ًا �إىل دليل �سوريا ،هذه هي الروايات التي ت�صوغ
االلتزامات اجلهاد ّية الدول ّية.
وقد بينّ التاريخ �أنّ ال�صراعات املحل ّية مبقدورها �أن ت�صبح �أر�ض ًا خ�صب ًة لتكاثر املجموعات التي تقوم با�ستهداف العدو "البعيد" .وكلما احتدم ال�صراع يف
�سوريا ملد ٍة �أطول واخذت تزداد �أعداد املقاتلني الأجانب الذين يتم جذبهم �إىل �صوت �صافرة �إنذار هذا ال�صراع  ،ي�صبح من املرجح �أكرث �أن قدراتهم على تنفيذ
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ال�سلفي العابر للحدود القوميةاجلهادي
الهجمات �سوف تتطور و�أنهم �سيغادرون ال�صراع احلايل �إىل دول املجاورة �أو ما هو �أبعد منها .وحتى و�إن كان املنظور
ّ
ّ
�ضعيف ًا يف يومنا هذا ،ال يوجد � ّأي �ضمانٍ ب�أنه �سيبقى على هذا احلال يف امل�ستقبل.

االخت�صارات
AQI
FSA
ISI
ISIS
JAN

تنظيم القاعدة يف العراق
اجلي�ش ال�سوري احلر
الدولة اال�سالمية يف العراق
الدولة اال�سالمية يف العراق وال�شام
جبهة الن�صرة

مالحظات
الورقة"اجلهادي الدو ّ
أر�ض ما .ويُ�ستخدَ م هذا امل�صطلح بالتبادل مع م�صطلح "املقاتل
يل" على �أ ّنه
1 .1تع ّرف هذه
ّ
�شخ�ص ي�سعى ال�ستخدام العنف لتطبيق حكم الإ�سالم و�شريعته على � ٍ
ٌ
الأجنبي" ،وذلك لأنّ التغطية الإعالم ّية الغرب ّية لل�صراع ال�سوري جعلت منها مرتادفني يف �إدراك العامة .كما يتواجد "اجلهاد ّيون الوطن ّيون" – عاد ًة ما ُيط َلق عليهم "الإ�سالم ّيون
ال�سور ّيون" – يف �سوريا ،حيث ي�ش ّكلون غالب اجلبهة الإ�سالم ّية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الأعداد امل�شار �إليها يف هذه الر�سالة هي تقديراتٌ م�ستند ٌة �إىل �أف�ضل املعلومات املتاحة)مثل
مقاتل
إ�سالمي،
التوجه ال
ٍ
تقديرات �أكرب يف الغالب ،مبا يف ذلك ما ي�صل �إىل ال�سقف املقبول عموم ًا والذي يبلغ � 11ألف ٍ
2013( ,Zelinوي�ستخدم الآخرون ،ال �س ّيما التنظيمات ذات ّ
ّ
أجنبي/جهاديٍّ دو ّ
يل .وال تتو ّفر بياناتٌ موثوقة ميكن الإ�ستناد �إليها.
� ّ
نقا�ش حول جهاد ّيني �سنيني .ووجود جهاد ّيني �شيعة(من لبنان والعراق و�إيران) يف �سوريا يعترب �أمر ال ميكن �إنكاره ،لكنه نتيجة حلزمة ظروف
�2 .2سوف تقت�صر هذه الر�سالة على ٍ
ومالب�سات تختلف كثري ًا عن تلك التي تخ�ص �أولئك الذين ي�شاركونهم يف الدين
3 .3يو ّد الكاتب �أن ي�شري �إىل �أنّ جميع امل�صادر التي ُر ِج َع �إليها كانت �إ ّما م�صادر موثوقة بحد ذاتها �أو �أ�شخا�ص ًا �أو�صت بهم م�صادر موثوقة باعتبارهم يجمعون بني �أنهم �صادقني وذوي
جر َيت جميع
جر َيت املقابالت مع هذه امل�صادر يف الإجمال مب�ساعدة
مرتجم با�ستثناء املقابالت التي �أُ ِ
دراية .وقد �أُ ِ
جر َيت مع م�صادر تتحدث ال ّلغة الإجنليز ّية �أو الرو�س ّية .كما �أُ ِ
ٍ
موجه .وحيثما كان ممكن ًا ،ف�إن الإفادات التي مت الإدالء بها من قبل م�صادر يتم اختبار �صحتها مبقارنتها مع م�صادر �أخرى .وبالنظر �إىل الطبيعة
املقابالت ب� ٍ
أ�سلوب مفتوح وغري َّ
رئي�سي من امل�صادر املتواجدة على �أر�ض الواقع املذكورة �أعاله.
ب�شكل
املائعة لل�صراع واملعلومات املتع ّلقة به ،ف�إن املعلومات املوجودة يف هذه الورقة قد �أخذت ٍ
ٍّ

4 .4انظر املركز الوطني ملكافحة الإرهاب (.)2014
�شهر واحدٍ من الإفراج عنه يف �شهر كانون
ُ 5 .5يع َرف القليل فقط حول الأمري اجلوالين ،و ُيعت َقد �أنه قد قاتل يف العراق عام  ،2003لكنه عاد ب�سرع ٍة �إىل �سوريا و ُو ِ�ضع يف ال�سجن .وبعد ٍ
رابط بينه وبني نظام الأ�سد ،ورمبا يكون ذلك منطق ّي ًا  ،يف حال كانت
الأول ّ � ،2011أ�س�س جبهة الن�صرة وبايع الظواهري التابع لتنظيم القاعدة .وهناك �شائعاتٌ ت�شري �إىل وجود ٍ
�سوري� ،أنطاكيا� ،أيلول )2013
قررت دم�شق �أن تزيد الأمر �سوء ًا كجزءٍ من تربيرها املتكرر لأفعالها ،كقولها �أنها حتارب تنظيم القاعدة وال�سلف ّية الدول ّية (مقابلة الكاتب مع
�صحفي ّ
ٍّ
6 .6لي�س ثمة �أم ٍري لتنظيم داع�ش يف �سوريا بالإمكان حتديده هويته بخالف البغدادي الذي يتواجد يف العراق� .إال �أنه يوجد عد ٌد من "الأمراء امليدان ّيني" املعروفني لتنظيم داع�ش ،مبن
فيهم �أبو عبدالرحمن (كويتي)يف مدينة �أعزاز و�أبو لقمان (عراقي)الذي يعمل ك�أمري ملنطقة الر ّقة �شرق �سوريا .و ُي َع ّد املركز الر�سمي لأبي حممد العدناين ،املتحدّث الر�سمي با�سم
�سوري� ،أنطاكيا� ،أيلول )2013
داع�ش يف �سوريا ،مبهم ًا ،مع ذلكُ ،يحتمل �أن يكون كذلك "الأمري العام" لتنظيم داع�ش يف �سوريا (مقابلة الكاتب مع خب ٍري
لوج�ستي ّ
ٍّ
.7

7ر�سالة �صوت ّية لأبي بكر البغدادي؛ انظر ) Moos (2013؛)Infidel Democracy (2013

8 .8ومن املالحظ �أ ّنه يف الفرتة ما بني �شهري متوز وكانون الأول � ،2013إجتذبت قدرات داع�ش الع�سكر ّية اهتمام ًا �أو�سع .وحدث ذلك بالتزامن مع �أهمية التطبيق املقرتح لل�شريعة
(ا�س ُتخدِ َمت هنا لو�صف ال�سيا�سات االجتماع ّية ال�سيا�س ّية التي يدّعي داع�ش ت�أييدها وفر�ضها على الأرا�ضي الواقعة حتت �سيطرته).
9 .9مقابالت �أجراها الكاتب مع مرحلني و�صحف ّيني �سور ّيني يف �أنطاكيا والريحان ّية وكل�س يف �شهر �أيلول2013
افرت�ض ني�سان
الر�سالة10رقم - 4
2014أن "�أطر عامة" للتجنيد بحد ذاته توجد نظر ّي ًا يف ال�شرق الأو�سط ،ال �س ّيما يف اخلليج واملغرب العربي .وهذه ال�شبكات ميكن �أن تكون مرتبط ًة مع القاعدة ،على
م�صدران �
10
�سوري� ،أنطاكيا� ،أيلول (2013
�أن الأمر لي�س هكذا بال�ضرورة (مقابلة الكاتب مع
�سوري ومرحل ّ
�صحفي ّ
ٍّ
اجلهاد ّية الأجنب ّية يف �سوريا:الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام
اخلا�صة يف منطقة الفاحت ،ا�سطنبولّ ،متوز 2013.
1111ي�ستند هذا الق�سم �إىل جمموعة متنوعة من املقابالت التي �أجراها الكاتب وعلى مالحظاته
ّ
1212مقابالت �أجراها الكاتب مع خرباء لوج�ست ّيني و�صحف ّيني �سور ّيني يف �أنطاكيا والريحان ّية وكل�س يف �شهر �أيلول .2013
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1313يتم متثيل كل منطقة – الر ّقة وحلب و�إدلب والالذق ّية – وبالتايل يتواجد خرباء لوج�ست ّيني يف منطقة �أكجكاله للو�صول �إىل الر ّقة ويف كل�س/غازي عنتاب للو�صول �إىل حلب ويف
من�سقي النقل ا�سم "�أمراء احلدود"
�أنطاكيا/الريحان ّية للو�صول �إىل �إدلب وحلب ويف �أنطاكيا للو�صول �إىل الالذق ّية .وفيما يتع ّلق بالتنظيمات املرتبطة بتنظيم داع�شُ ،يط َلق على ّ
مرتبط مع تنظيم داع�ش).
�سوري
(مقابلة الكاتب مع خب ٍري
ٍ
لوج�ستي ّ
ٍّ
ّ 1414
يف�ضل بع�ض املتط ّوعني � اّأل يظهروا كثري ًا و� اّأل يع ّر�ضوا عائالتهم للخطر يف �أوطانهم.
�سوري� ،أنطاكيا� ،أيلول � .2013أفاد فيها �أن �أحد معارفه من خرباء لوج�ست ّيني املرتبطني بداع�ش قد قام يف �شهر ّمتوز " 2013بتهريب" حوايل 300
1515مقابلة �أجراها الكاتب مع
�صحفي ّ
ٍّ
أجنبي يتبع لتنظيم القاعدة �إىل داخل �سوريا.
ٍ
مقاتل � ٍّ
إ�سالمي من القوقاز ،ا�سطنبولّ ،متوز  .2013واملعلومات مت ت�أكيدها الحق ًا من خالل مقابل ٍة مع امكاندر ،وهي ّ
منظمة غري حكوم ّية �إن�سان ّية
أيديولوجي �
1616مقابلة�أجراها الكاتب مع �
ٍّ
ٍّ
ترك ّية تقع يف ا�سطنبول ،ا�سطنبول� ،أيلول .2013
1717على �سبيل املثالُ ،ي َع ّد تنظيم داع�ش قو ّي ًا يف منطقة الر ّقة ،حيث ي�سيطر على بع�ض امل�صانع والرت�سانات و�آبار النفط� ،إىل جانب الإيراد املنتظم التي تدره (مقابلة �أجراها الكاتب
إ�سالمي من القوقاز وخالد خوجا ،ا�سطنبول� ،أيلول .)2013
أيديولوجي" �
مع "�
ٍّ
ٍّ
1818مقابالت �أجراها الكاتب مع �صحف ّيني خرباء لوج�ست ّيني �سور ّيني� ،أنطاكيا والريحان ّية� ،أيلول  .2013ويف ذلك الوقت ،كان يقال �أنّ تنظيم داع�ش هو التنظيم الوحيد القادر على
الدفع ملقاتليه.
�سوري،
طبيب ّ
جر َيت معهم مقابلة" :على خالف الأجانب الأثرياء ،ال يوجد لدى العديد من ال�سور ّيني � ّأي �شيءٍ ليقدّموه �سوى �أرواحهم" (مقابلة مع ٍ
1919كما قال �أحد الأ�شخا�ص الذين �أُ ِ
الريحان ّية� ،أيلول .)2013
2020هذه املعلومة وردت و ُ�أ ِّكدَ ت خالل مقابالت خمتلفة �أجراها الكاتب مع مرحلني وحمامني وق�ضاة �سور ّيني يف �أنطاكيا والريحان ّية يف �شهر �أيلول  .2013كما ي�ؤ ّكد ذلك تبادالت غري
ر�سم ّية (باللغة الفرن�س ّية)بني متط ّوعني جهاد ّيني على موقع في�سبوك ،وذلك كما تبينّ �صفحة �أبي �سليمان على موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك ).(Souleyman, 2013
2121ت�شمل مثل هذه الطرق اال�ستيالء على الأ�سلحة من تر�سانات النظام ،حيث ت� َؤخذ بعد االنت�صارات �أو تُ�شرتى من جنود النظام �أو تُ�شرتى مبا�شر ًة من الأ�سواق ال�سوداء الرتك ّية
واللبنان ّية والعراق ّية .وي�شري البع�ض �إىل �إمكان ّية ا�شتمال املبيعات يف ال�سوق ال�سوداء الرتك ّية على العلو ّيني )طائفة �شيع ّية(يف �أنطاكيا� ،إال �أن هذه املعلومة غري م�ؤ ّكدة مقابلة �أجراها
�سوري� ،أنطاكيا� ،أيلول .)2013
الكاتب مع
�صحفي ّ
ٍّ
2222يقال �أن اململكة العرب ّية ال�سعود ّية قد �أر�سلت �أ�سلح ًة ح�صلت عليها من دول يوغ�سالفيا ال�سابقة (.)BBC News, 2013; Chivers and Schmitt, 2013
ُ 2323ي َع ّد التوزيع املزعوم بوا�سطة اخلدمات الأمن ّية الرتك ّية للأ�سلحة التي �أُ ِخ َذت من �شحن ٍة كان ُيدَّعى �أنها تخرج من ليبيا توجيه ّي ًا.و�إذا �صح ذلك ،ف�إنه يظهر مدى ا�شرتاك و�سيطرة
�سوري،
حمام ّ
الدولة ورغبة اخلدمات الأمن ّية يف ت�أ�سي�س عالقات عمالء مع تنظيمات املعار�ضة .مل ي�ستطع الكاتب �أن ي�ؤ ّكد هذا التوزيع املزعوم على نح ٍو م�ستق ّل (مقابلة الكاتب مع ٍ
الريحان ّية� ،أيلول .)2013
�2424أُ�شري �إىل �إمكان ّية �شراء الأ�سلحة يف ال�سوق اخلا�صة خالل مقابالت الكاتب مع حمامني و�صحف ّيني �سور ّيني� ،أنطاكيا� ،أيلول  .2013انظر �أي�ض ًا ).Laub and Masters (2014
رئي�سي .ويجب الإ�شارة �إىل �أنّ عدد ًا من ال�سور ّيني يقاتلون مع تنظيم داع�ش كذلك (مقابلة الكاتب مع عاملني
ُ 2525يجلب املقاتلون الأجانب لتنظيم داع�ش من تون�س والعراق على نح ٍو
ّ
�أتراك يف املجال الإن�سا ّ
ين ،ا�سطنبول� ،شباط )2014
تنظيم للإ�سالم ّيني الذي يقاتل يف �سوريا ،وي�أتي بعده مبا�شر ًة �أحرار ال�شام) حركة رجال ال�شام الأحرار الإ�سالمية (وميكن �أن ُت َع ّد �صقور ال�شام ولواء
ُ 2626ي َع ّد لواء الإ�سالم �أكرب
ٍ
التوحيد جمموعات �إ�سالمية "معتدلة" .وكان لواء التوحيد مرتبط ًا مع اجلي�ش ال�سوري احلر يف ال�سابق .وفيما بعد ،ان�ض ّمت كا ّفة هذه التنظيمات �إىل اجلبهة الإ�سالم ّية التي ت�ش ّكلت
حديث ًا و�أُعلن عنها جهار ًا يف  22ت�شرين الثاين .(Heras, 2013) 2013
2727ت�شمل التنظيمات التي تتك ّلم اللغة الرو�س ّية رعايا من دول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق من �آ�سيا الو�سطى والقوقاز ورو�سيا (تاتار�ستان وبا�شكورت�ستان) (وجمهوريات �شمال القوقاز
وح ِ�صل على هذه املعلومة يف مقابالت الكاتب مع خبريين �سور ّيني وم�صادر �سر ّية يف كل�س وغازي عنتاب� ،أيلول 2013 .
ال�شي�شان وداغ�ستان و�إنغو�شيتياوقربدينو– بلقاريُ .).
(التنظيمات الليب ّية) ومقابالت الكاتب مع نا�شطي القوقاز ،ا�سطنبول� ،أيلول ( 2013التنظيمات التي تتك ّلم اللغة الرو�س ّية .وقد �أُ ِّكدَ ت املعلومات حول التنظيمات التي تتك ّلم اللغة
تركيز على منطقة القوقاز ،على �سبيل املثال Kavkaz Center ،و .FI Syria
الرو�س ّية من خالل املواقع الإلكرتون ّية للإ�سالم ّيني مع ٍ
2828ميكن �إيجاد مثال ج ّيد حول ذلك يف �أ�ضنة ،التي من الوا�ضح �أنها تقع حتت �سيطرة املقاتلني من منطقة القوقاز (مرا�سالت �أجراها الكاتب مع م�صد ٍر �سريٍّ يف غازي عنتاب� ،أيلول
مقابالت2014
2013؛ -ني�سان
الر�سالة رقم 4
الكاتب مع �صحف ّيني وخبريين لوج�ست ّيني �سور ّيني� ،أنطاكيا� ،أيلول .)2013
2929مقابلة �أجراها الكاتب مع عاملني �أتراك يف املجال الإن�سا ّ
ين ،ا�سطنبول� ،شباط 2014
اجلهاد ّية الأجنب ّية يف �سوريا:الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام
3030تقع املدينة �شمال حلب على الطريق امل�ؤدّي �إىل كل�س (انظر .)Morris and Haidamous, 2013

الر�سالة رقم  - 4ني�سان 2014

اجلهاد الأجنبي يف �سوريا:الدولة الإ�سالم ّية يف العراق وال�شام

3131ميكن �إيجاد املزيد من الأمثلة يف اغتيال كمال حمامي ) ُيع َرف �أي�ض ُا ب�أبي ب�صري ،وهو ع�ض ٌو يف املجل�س الع�سكري الأعلى للجي�ش ال�سوري احلر (الذي ُق ِتل من قبل مقاتلي داع�ش يف
�شهر ّمتوز  ،2013بالإ�ضافة �إىل اغتيال �أبي عبيدة البن�شي ) �شخ�ص ّي ٌة �أخرى عالية امل�ستوى يف اجلي�ش ال�سوري احلر(.ويف كلتا احلالت نَْي ،مت ّكن تنظيم داع�ش من تعزيز مراكزه،
لكنه ف�شل يف توليّ

ال�سيطرة على � ّأي نقاط عبو ٍر حدود ّية �أو مواقع ا�سرتاتيج ّية داخل �سوريا ) مقابلة �أجراها الكاتب مع حمامني �سور ّيني� ،أنطاكيا� ،أيلول 2013؛ انظر �أي�ض ًا Reuters,

 (Aljazeera, 2013؛.2011
3232ت�شمل الأمثلة على املناطق الواقعة حتت �سيطرة داع�ش منذ نهاية عام  :2013مناطق يف ريف الالذق ّية ،الغ�سان ّية والناج ّية ،ويف حلب ،بلدة �أعزاز وقرية جرابل�س ،ويف �إدلب ،بلدة
�أ�ضنة وقرية �سراقب (رغم �إمكان ّية تواجد التنظيمات الأخرى يف �سراقب) (مقابالت �أجراها الكاتب مع �صحف ّيني �سور ّيني� ،أنطاكيا� ،أيلول .)2013
3333مقابالت �أجراها الكاتب مع م�صادر خمتلفة يف �أنطاكيا والريحان ّية وكل�س وغازي عنتاب� ،أيلول 2013؛ انظر �أي�ض ًا ).Lister (2014
3434ميكن �إيجاد �أمثل ٍة حول �إعتمادية تنظيم داع�ش يف �شهري �آب و�أيلول  2013يف مدينة �أعزاز ،حيث كان �أمري تنظيم داع�ش(�أبو عبدالرحمن ،كويتي ) قائدٍ واحدٍ من بني كثريين يف
مقاتل حتت قيادة الأمري العراقي �أبي لقمان ،بدى تنظيم
مديني
�سيطرة م�شرتكة على املدينة� ،أو يف الر ّقة (مرك ٌز
�شرقي يقع حتت �سيطرة املتمردين) حيث �أنه رغم تواجد ٍ 200
ٌّ
ّ
داع�ش �صغري ًا �أمام �أحرار ال�شام ( 1200مقاتل) والوحدة املحل ّية للجي�ش ال�سوري احلر ( 2000مقاتل) .وكانت هذه ال�شخ�ص ّيات متواجد ًة منذ �شهر �أيلول  ،2013لكن الأحداث
�سري ،غازي عنتاب� ،أيلول
الالحقة غيرّ ت بنية قوات املتمردين يف الر ّقة ،وذلك رغم �أنّ قوات تنظيم داع�ش ظلت �أقل ّية (مقابالت الكاتب مع خبريين لوج�ست ّيني �سور ّيني وم�صد ٍر ّ
)2013
�سوري ،كل�س� ،أيلول 2013
3535مقابلة �أجراها الكاتب مع خبري
لوج�ستي ّ
ّ
�سري ،غازي عنتاب� ،أيلول .2013
3636مقابلة �أجراها الكاتب مع م�صد ٍر ّ
3737هذا الرتدّد املعلن ميكن تعقبه من خالل الفيديوهات على الإنرتنت ،حيث يبدو ال�شي�شاين �أنه ظل �أنه يبعد نف�سه عن تاريخ "التعيني" يف �شهر �آب � 2013إىل �إعالن قبوله علن ًا
بتغيريات هيكل ّي ٍة ذات مغزي
للتعيني يف �شهر ت�شرين الثاين  2013.ويجب الإ�شارة �إىل �أنّ مبايعة ال�شي�شاين لتنظيم داع�ش والبغدادي تعد �إ�شارة ر�سم ّي ًة �أكرث ال تُنعك�س يف الواقع
ٍ
على الأرا�ضي الواقعة حتت �سيطرته.
ّ 3838
ال�سيا�سي �أنّ تنظيم داع�ش"يرف�ض الذهاب �إىل املحاكم امل�ستق ّلة ،حيث هاجم العديد من التنظيمات الأخرى و�سرق
يو�ضح ح�سن ع ّبود التابع للجبهة الإ�سالم ّية ورئي�س مكتبها
ّ
�أ�سلحتها واحت ّل مراكزها الرئي�س ّية واعتقل العديد من النا�شطني وال�صحف ّيني اعتباط ًا ،كما كان يع ّذب �سجنائه" ).(Landis, 2014
3939من املثري لالهتمام ،مل تتّخذ ق ّوات القوقاز دور ًا يف هذه ال�صراعات ،وذلك رغم تع ّهدها بالوالء لتنظيم داع�ش و�أمريه البغدادي .وبقت هذه الق ّوات غري راغبة يف الدخول يف القتال
ما بني جمموعات املتمردين.
4040على �سبيل املثال ،ي�شعر املقاتلون من املغرب واجلزائر و�أذربيجان ودول �آ�سيا الو�سطى ب�أ ّنهم مق ّيدون يف هذه الطريقة (مقابلة الكاتب مع نا�شطني من القوقاز ،ا�سطنبولّ ،متوز
)2013
�سوري ،كل�س� ،أيلول 2013
4141مقابلة �أجراها الكاتب مع خبري
لوج�ستي ّ
ّ
�سوري� ،أنطاكيا� ،أيلول 2013
4242مقابلة �أجراها الكاتب مع خبري
لوج�ستي ّ
ّ
معر�ض بحث هذه الر�سالة .على �سبيل املثال ،ا�شتملت مقابالت الكاتب مع خبريين لوج�ست ّيني
ُ 4343عبرِّ عن وجهة النظر هذه على نح ٍو �
جر َيت يف ِ
إجماعي تقريب ًا يف املقابالت التي �أُ ِ
ٍّ
بع�ض من �صيغة هذا الر�أي.
جر َيت يف �أنطاكيا والريحان ّية وغازي عنتاب وكل�س يف �شهر �أيلول  2013على ٍ
و�صحف ّيني و�أط ّباء وحمامني �سور ّيني التي ُ�أ ِ

معر�ض بحث هذه الر�سالة .على �سبيل املثال ،مقابالت �أجراها الكاتب مع خرباء لوج�ست ّيني
جر َيت يف ِ
4444مت التعبري عن وجهة النظر هذه من قبل اجلميع تقريب ًا يف املقابالت التي �أُ ِ
و�صحف ّيني و�أط ّباء وحمامني �سور ّيني يف �أنطاكيا والريحان ّية وغازيعنتابوكل�س يف �شهر �أيلول � 2013إنطوت على �صيغة ما لهذا الر�أي.
4545مقابلة الكاتب مع حممد حممود ولد حممدو ،رئي�س برنامج تنمية القدرات الإقليم ّية يف مركز جنيف لل�سيا�سات الأمن ّية ،جنيف� 11 ،أيلول  .2013و�أثناء املقابلة� ،أ�شار �إىل كتابه
بعنوان ‘فهم تنظيم القاعدة :التحوالت يف طبيعة احلرب’ حيث يطور فكرة خيانة فروع تنظيم القاعدة للهدف الأ�سا�سي لبنية التنظيم الأم).(Mohamedou, 2011
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