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 ؟داعش إلى أين
 

 حمود الزيادي

 باحث في شؤون الجماعات المتطرفة

 

 

 

أسس له قاعدة متقدمة في قلب القارة العجوز ونشر جنود الموت  "داعش"ات من الواضح أن ب

هناك. ضرب مرتين في عاصمتين أوروبيتين عبر شبكة فائقة التنظيم مقابل إرتباك وإنكشاف 

  إستخباري وأمني أوروبي.

( وهجمات الثالثاء في بروكسل 2015نوفمبر  13نوفمبر التي ضربت باريس ) 13هجمات في 

( تبين أن مرحلة الهجرة العكسية لمقاتلي داعش األوربيين قد بدأت. من 2016مارس  22)

الالفت أن أكبر بلدين أوربيين مصدرين للدواعش هما من نال أشرس الضربات وأوجعها. لقد 

للدواعش الفرنسيين عدديًا في القارة األوروبية عبر أرقام تتراوح بين مثلت فرنسا أكبر مصدر 

في  ،مقاتل فرنسي بحسب تقديرات مختلفة ومتعددة لمراكز بحوث غربية 1700إلى  1200

مقارنة على المستوى األوروبي نسبة تصدير الدواعش في المقابل مثلت بلجيكا الدولة األكبر 

 كي.مقاتل بلجي 500 بعدد السكان عبر

بدت تطفو على سطح "الحركة الجهادية" مايمكن تسميته آنذاك  2013في الربع األول من عام 

"الحرب الباردة" بين تنظيم "دولة العراق اإلسالمية" بزعامة أبو بكر البغدادي و"جبهة ـب

النصرة" بزعامة أبومحمد الجوالني إثر "إنشقاق" األخير ورغبته في اإلستقالل التام عن 

نتدب من قبل البغدادي بكتيبة من المقاتلين إلى الساحة السورية ام وهو الذي كان قد التنظيم األ

رير لم يصل إلى المواجهة وبعد صراع م 2013. وبحلول شهر أبريل 2012في العام 

تأسيس "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" في إعالن أبوبكر البغدادي ، سارع حينئذ، المسلحة

بتمدد التنظيم خارج الجغرافيا العراقية بشكل فعلي ومحاولة لحسم الصراع الذي نشب مع  إيذانًا

الجوالني رغم محاوالت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري التدخل سواء عبر وسطاء من 

اعدة" قدامى "الجهاديين" كأبو خالد السوري أو أبو بصير ناصر الوحيشي زعيم تنظيم فرع "الق

وبياناته المتعددة ورغبته في إبقاء تنظيم "دولة العراق  الظواهري و من خالل رسائلفي اليمن أ

اإلسالمية" في الساحة العراقية كفرع للقاعدة هناك مقابل أن تكون "جبهة النصرة" هي فرع 

 النجاح. الم يكتب لهالرغبة لك ت بيد أن .القاعدة على الساحة السورية

ذابت "الحرب الباردة" في أتون "حرب ساخنة" مع  سارت وتصاعدت وتيرة الصراع حتى

عبر الساحة السورية بين الفصيلين "القاعديين" ماحدا بالظواهري إلى التبرؤ  2014مطلع العام 

من "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" ومناصرة "جبهة النصرة" ليحدث الشقاق والطالق 

 البائن.
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ف إختصارًا ب"داعش" أن يجتذب معظم المقاتلين ستطاع مابات يعرافي خضم هذا الصراع 

"جبهة لـجرين، الذين كان معظمهم قد أنظم األجانب، أو مايعرف في األوساط "الجهادية" بالمها

النصرة". وفي فترة وجيزة تنامى "داعش" وسيطر على مناطق في أجزاء من الشرق والشمال 

هجوم كاسح غنية بالنفط. تلى ذلك المناطق وسيطر على الالسوري كالرقة ودير الزور وحلب 

ثاني أكبر المدن العراقية "الموصل"  محتاًل بإتجاه العراق  السورية يمنطلقًا من األراضللتنظيم 

مستوليًا على عتاد عسكري قدر وقتذاك بمايوازي عتاد ثالث إلى  2014في العاشر من يونيو 

  أربع فرق عسكرية.

محمد العدناني المتحدث بإسم داعش بيانًا صوتيًا يعلن  أصدر أبو 2014في نهاية شهر يونيو 

ومعلنًا سالمية في العراق والشام" وتأسيس "الدولة اإلسالمية" من خالله إلغاء مسمى "الدولة اإل

بوبكر البغدادي "إمامًا وخليفة للمسلمين في كل مكان" داعيًا "الفصائل الجهادية في مختلف أ

العدناني في بيانه الصوتي  . وقالأنحاء العالم لمبايعته"

"كسر الحدود" وهدم ـتزامن ذلك مع مشاهد مصورة لجرافات ترفرف عليها الرايات السود ل

العراق وسوريا.  بالمعنى السياسي،"، الفاشلتين"سواتر ترابية لمناطق حدودية تربط الدولتين 

كان ذلك التجريف رسالة رمزية بإتساع نفوذ التنظيم وتطبيقًا للشعار الذي بدأ في الشيوع 

 . وقتذاك "باقية وتتمدد"

راد أكانت هذه المتغيرات الضخمة إيذانًا بطور جديد في مايسمى "الحركة الجهادية العالمية" 

بتالع إرثه. بعد أيام قليلة خرج اظيم القاعدة من الواجهة وزاحة تنوإالتربع على عرشها داعش 

  . ليجسد التحوالت الجديدة أبو بكر البغدادي والقى خطبته الشهيرة من جامع الموصل

الجماعات مستوى في تلك الفترة كان التنظيم يمتلك جهازًا إعالميًا دعائيًا متقدمًا ليس فقط على 

ببراعة من وسائط التواصل اإلجتماعي والدول مستفيدًا  كثير منعلى المسلحة بل تفوق حتى 

القتل واإلبادة لخصومة في أساليب في في صورة التقهر ومستعرضا ومتفننا  ليقدم التنظيم

األمر الذي جعل "الجهاديين" والمهووسين بالجريمة يتقاطرون عليه من  مشاهد غير مسبوقة،
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في الساحة السورية وبعض الصغيرة مقاتلة كل مكان في العالم وتلتحق به بعض الفصائل ال

  تنظيم "جبهة النصرة". داخل المجموعات حتى من

بات يعمل التنظيم على توسيع دائرة نفوذه خارج مناطق  2014حينها ومنذ منتصف عام 

تمركزه في المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا مدعومًا بإمكانات بشرية 

دوالر في العام حتى أن مجلة فوربس صنفته  اتهائلة قدرت بنحو ثالثة ملياروموارد مالية 

على مستوى العالم.  والمتطرفة ومنظمات المافياعلى رأس قائمة أغنى التنظيمات المسلحة 

أصبح التنظيم يحرص على فتح فروع وشراكات مع الجماعات "الجهادية" وتحديدًا في و

إلستكمال الهيمنة على "الحركة الجهادية  ة فروع فيهاالمناطق التي يكون لتنظيم القاعد

 العالمية".

بدأ التنظيم بقطع رقاب رهائن  هشروط المرحلة الجيدة من عولمة حضور داعشوليستكمل 

وتأكيد في الوجدان الغربي بهدف بث دعاية مريعة  غربيين من صحافيين وموظفي إغاثة

وأصحاب الميول  ويستقطب أشرس القتلة جبروت التنظيم ليدغدغ غريزة التوحش اإلنساني

 كما سعى التنظيم من وراء ذلك إلى فتح مواجهة مع الغرب اإلجرامية عبر معنى مقدس.

وهو ماحدث حين تم تشكيل تحالف جوي من بعض الدول الغربية في أغسطس  ألسباب تعبوية

 من نفس العام رسبتمبيستهدف مواقع التنظيم في العراق ثم تشكل تحالف دولي جوي في  2014

 مت إليه بعض الدول العربية إلستهداف مواقع التنظيم في سوريا.نضتقوده الواليات المتحدة ا

مدشنًا  ،كانتحينها حرض العدناني المتحدث بإسم التنظيم إلى إستهداف تلك الدول بأي وسيلة 

ي تنظيم ذلك في التحشيد وعولمة اإلرهاب حيث طبيعة أ مرحلة مواجهة مفتوحة ومستثمرًا

 عابر للدول.

وفي تلك الفترة بدأت تظهر للراصد إتصاالت بين داعش وتنظيم "أنصار بيت المقدس" في 

سيناء، وهو التنظيم المتطرف الذي كان ينتمي إيدولوجيا للقاعدة. حتى أن "أنصار بيت 

ألستهداف المقدس" بدؤوا يعلنون عن تدريبات يتلقونها عبر اإلنترنت على المستويات التكتيكية 

 داعش. م المصري مبايعته لالتنظيبإعالن تاليًا األمن المصري وأنتهى ذلك 

وفي تسجيل صوتي بعنوان "ولو كره الكافرون" أعلن زعيم داعش أبو بكر البغدادي في 

تمدد التنظيم إلى دول جديدة 2014نوفمبر 

 

هذ المرة شهد العالم فضاعة جديدة الدموي في ليبيا وأعلن داعش حضوره  2015وفي فبراير 

كان قد أختطفهم وأراق دمائهم على  مصريين ذبح التنظيم أقباطًا حينفي الشمال األفريقي 

وبات فرع التنظيم في ليبيا أقوى فروع داعش خارج مناطق تمركزه في  سواحل المتوسط.

 سوريا والعراق. 

ألهمية اليمن ألي ورغم محاوالت داعش التواجد في اليمن والرغبة في إزاحة تنظيم القاعدة 

ن سوى من تشكيل خاليا صغيرة بسبب تجذر إال أنه لم يتمكمنظمة إرهابية ألسباب إستراتيجية 
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، بيد أن تلك الخاليا نفذت عمليات إرهابية متعددة وبنفس األسلوب الداعشي تنظيم القاعدة

 . المعتاد

لكي تبايعه لكنه لم أن يستميل حركة الشباب الصومالية التي تتبع للقاعدة التنظيم كما حاول 

 .ينجح

"الجهاديين" الجدد مقابل "القاعدة"، غير أن فروع القاعدة داعش ينجح في إستقطاب الالفت أن 

المتجذرة مازالت متماسكة كتنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" و "تنظيم القاعدة في 

 جزيرة العرب" في اليمن.

هناك مالحظة يجب اإلشارة إليها وهو وجود فارق نوعي في تمدد داعش في الغرب. فعلى 

مباشر في عدة دول أوروبية، واضح والمستوى األوروبي هناك إرتباط عناصري وتنظيمي 

بينما أمريكيًا يقتصر اإلرتباط بشكل غير مباشر عبر التأثير عن بعد واستلهام فكر ونهج 

 "الذئاب المنفردة". ه عملياتإرهابية لمصلحة التنظيم وهو مايطلق علي التنظيم وتنفيذ عمليات

يحاول تنظيم داعش توسيع دائرة حضورة في مواقع شتى في العالم عبر العمليات اإلرهابية 

بشكل مسرحي التي تتسم باألسلوب أو "الستايل" الداعشي وهو مهاجمة األهداف الناعمة 

وحدة التنظيم وتماسكه إضافة إلى للتنظيم بهدف إبقاء إلحداث بريق وتسويق إعالمي مؤثر 

 التوظيف واإلستقطاب كون أكبر مسوق لإلرهاب هو الفعل اإلرهابي.مزيد 

هو الفضاء  2016العام في هذا سيكون حضور داعش الطاغي في الفترة المقبلة وتحديدًا 

تتحدث بعض إذ خاليا بات من الواضح قدرة التنظيم على تأسيس عديد من البعد أن األوروبي 

قاتلوا مع داعش في سوريا أوروبي  5000نحو  أوروبي من 600التقارير على عودة نحو 

 .والعراق

إلعتبارات عديدة من أهمها السيطرة على  كما سيحاول داعش أن يقوي تواجده في ليبيا

ألخرى من مصادر نفطية تكون عونًا ورافدًا إقتصاديا للتنظيم فضاًل عن موقعها على الضفة ا

في اليمن  إلى توسيع دائرة أتباعه. كما سيسعى داعش جاهدًا على مقربة من أوروباالمتوسط 

 مناصري القاعدة.واستمالة 

سيبقى التنظيم مؤثرًا مابقي حضوره وسيطرته على مساحات شاسعة ومؤثرة في األراضي 

يه دفة عملياته خارجيًا. العراقية والسورية حيث مراكز القيادة والسيطرة التي تساعده في توج

ودون اإلجتثاث العميق لهذا التواجد فإن داعش سيدمي العالم بعمليات إرهابية عديدة تضرب 

   في مواقع شتى بطرق شرسة ومجنونة.


