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تنظيم الدولة والمقاتلون
الأجانب في �سورية
عبد اهلل زيزان

ملخص

باحث سياسي

تتناول الدراسة موضوعا من أحد املواضيع املؤثرة يف مسار الثورة السورية وهو ظهور
تنظيم الدولة اإلسالمية الذي ظهر بشكل واضح بعد مرور عام عىل الثورة السورية التي
طالبت باحلرية واالنعتاق من ظلم النظام يف دمشق.
ويرى الباحث بأن النظام حاول استخدام ورقة التطرف والتشدد من أجل تشويه صورة
الثورة بعد أن عجز عن مواجهتها بشكلها السلمي فقام بوصف الثوار بأهنم ارهابيون وقام
بإطالق رساح العرشات من املتشددين من داخل سجونه مما أدى إىل تعزيز الدور املتطرف
يف الساحة السورية.
وقد ساهم هؤالء يف تشكيل وتقوية تنظيم الدولة بشكل كبري ،حيث تواصلوا مع
زمالئهم يف بلدان أخرى وحتديدا يف العراق وقاموا بإعالن اخلالفة يف كل من سوريا
والعراق وتشري الورقة إىل أن إعالن اخلالفة قد ساهم بشكل واضح يف إضعاف الثورة
السورية وتشتيتها مما قدم خدمات للنظام  .حيث سامهت الدعوات التي قام هبا التنظيم
لالنضامم إىل صفوفه يف شق صفوف الثوار وتوفري الذريعة التي كانت تعتمد عليها رواية
النظام بأن الثوار ليسوا إال إرهابيني.
تتطرق الورق�ة لألصل التارخي�ي لتنظيم

الدول�ة وظ�روف تش�كيل جبه�ة النصرة
واملقاتلني االجانب يف سوريا وختلض الورقة

بأن بالرغم من األثر الس�لبي لدخول داعش
للس�احة السورية واستخدام النظام هلا إال أن
الث�وار نجح�وا يف امتص�اص األم�ر وحتويل

بع�ض نقاط الضعف إىل نقاط قوة مس�تندين

عىل أعادة تنظي�م صفوفهم و رفض احلاضن

الش�عبي للفكر املتش�دد وي�رى الباحث بـأن
داعش ال مس�تقبل هلا يف األماكن التي تسيطر
عليها وأن فرض استمرارها هناك معدومة.

انطلقت الثورة الس�ورية يف منتصف آذار
 2011طالب�ة احلري�ة واالنعت�اق م�ن الظلم
ال�ذي يتع�رض ل�ه الش�عب الس�وري من�ذ
رؤية تركية
وص�ول النظام احلايل إىل س�دة احلكم ،ابتداء
ً 2015 - 14
من انقالب ح�زب البعث يف  8آذار 163 - 147 ،1963
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حتى بدايات الثورة الس�ورية الس�لمية ،التي
رسع�ان م�ا حتول�ت إىل ث�ورة مس�لحة حتت
ضغ�ط النظ�ام ،الذي عمد من�ذ انطالق أول
مظاهرة ضده إىل مواجهة الشعب بالرصاص
والقتل والتعذيب...

وقد حاول النظام الس�وري تشويه الثورة
من�ذ بداياهت�ا ،باهتامها باإلره�اب ،ووصف
الث�وار بأهنم ليس�وا إال إسلاميني متطرفني،
يواجهون الدولة ،وحياولون فرض أجنداهتم
املتطرف�ة عىل البلاد ،إال ّ
أن إخفاق النظام يف
تس�ويق دعايت�ه تلك ،م�ن خالل اس�تخدام
الثوار لوسائل التواصل احلديثة التي دحضت
ادعاءات�ه ،دفعه للتح�ول إىل خطوات عملية
لتعزي�ز دور املتش�ددين اإلسلاميني وإرباك
صف�وف الثوار ،فأف�رج عن مئ�ات املعتقلني
بحمل�ة الفكر املتش�دد،
لدي�ه ممن يوصف�ون َ
ودس فيه�م الكثري من عمالئه ،ليدعم بذلك
ّ
تنظيم "الدولة اإلسلامية يف العراق والشام"
وه�و ما أثبتت�ه صحيفة دي�ر ش�بيغل األملانية
مؤخ�را
م�ن خلال وثائ�ق حصل�ت عليه�ا
ً
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وترمجتها صحيفة املس�تقبل يف  20من نيسان
...2015

وقد ّ
متكن هؤالء املفرج عنهم من التواصل
مع "إخوة املنهج" يف العراق ،واالستفادة من
خرباهتم وأمواهلم وسالحهم ورجاهلم بادئ
األمرّ ،
فش�كلوا ما عرف ب�ـ "جبهة النرصة"،
وأ ّم�روا على أنفس�هم "أب�ا حمم�د اجلوالين"
(ال�ذي أفرج عنه النظام الس�وري بعد ش�هر
من ان�دالع الثورة) ،واس�تمر الوضع كذلك
حتى ّ
ف�ك اجل�والين ارتباطه بتنظي�م الدولة،
وبايع زعيم تنظيم القاعدة "أيمن الظواهري"
يف العارش من نيسان عام ...2013
ف�كان ه�ذا التاري�خ فار ًق�ا يف العم�ل
الث�وري يف البلاد ،حي�ث ق�ام زعي�م تنظيم
"الدولة" عىل إثر ذلك ،بالدخول إىل سورية،
وطل�ب م�ن أتب�اع جبه�ة النرصة االنش�قاق
عنه�ا وااللتح�اق بالتنظي�م اجلدي�د ،وهو ما
الق�ى قب�ولاً عن�د رشحي�ة واس�عة م�ن أتباع
يلبي
النصرة ،الذين وجدوا التنظي�م اجلديد ّ
رغباهتم من حيث الفك�ر ومن حيث األداء،
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وم�ن جهة أخ�رى كانت هن�اك رشحية تدين
أساس�ا لتنظيم البغدادي ،لذا رسعان
بالبيعة
ً
ما انش�قت هات�ان الفئتان عن جبه�ة النرصة
والتحقتا بتنظيم "الدولة".

وق�د كان دخ�ول التنظي�م إىل الس�احة
الس�ورية س�ب ًبا مهماًّ لرتاجع الثورة السورية،
فقد أ ّثر فيها سل ًبا ،وقد أعطى النظام السوري
احلجة التي كان يبحث عنها منذ بداية الثورة،
فهو اآلن وباعرتاف التنظيامت نفسها حيارب
اإلرهاب وال يواجه ثورة شعبية ،وهو الرأي
الذي تبناه الكثري من دول العامل ،حتى ممن كان
يرفع شعار الصداقة للشعب السوري...

وس�نتناول يف ه�ذا البحث تاريخ نش�وء
تنظي�م الدول�ة ،وامتداداته الفكري�ة املرتبطة
مرورا باالنش�قاق
أساس�ا بتنظي�م القاع�دة،
ً
ً
فك�را أكث�ر تطر ًفا،
ع�ن ه�ذا التنظي�م وتبنيه ً
ومن ثم انتش�اره وتوسعه من العراق وصولاً
إىل س�ورية ،وكي�ف انتقل برسع�ة إىل تكفري
اجلي�ش احلر ،والرشوع يف قتال�ه بحجة الردة
والعامل�ة ،وهو ما كان له تأثري مبارش يف سير
الث�ورة الس�ورية ،وتش�تيت جه�ود الثوار يف
عمله�م ض�د النظ�ام الس�وري ،فضًل�اً عن
تش�ويه الث�ورة ،وإظهاره�ا بمظه�ر التطرف
واإلرهاب.

الأ�صل التاريخي لتنظيم الدولة
مهت�م بش�أن اجلامع�ات
ال يمك�ن ّ
ألي ّ
اجلهادية يف س�ورية فهم الواقع الذي تعيش�ه
تلك اجلامعات واملستقبل القريب والبعيد هلا
م�ن دون أن ي�درس تاريخ تل�ك اجلامعات،
والظ�روف التي أ ّدت إىل نش�وئها وتطورها،

فكر ًّي�ا وعس�كر ًّيا ،حتى وصل�ت إىل الوضع
الذي نعيش�ه اليوم ،متمثًل�اً يف تنظيم الدولة،
إعالمي�ا باس�م داع�ش،
أو م�ا ب�ات يع�رف
ًّ
حيث ّ
إن اجتزاء صورة الوضع الس�وري من
الص�ورة الكلي�ة هل�ذه اجلامع�ات وامتداداهتا
الفكري�ة ،يعط�ي انطباع�ات منقوص�ة وغري
مفهومة حلقيقة األمور يف البالد...

مر تنظي�م الدولة بمراح�ل تطور ال
فق�د ّ
يمكن ألي متابع إنكارها ،كام ال يمكن ألفراد
التنظي�م الي�وم إن�كار جذورهم األساس�ية،
ذل�ك ّ
أن الوقائ�ع على األرض ،والتسلس�ل
التارخيي لألحداث يثبت نش�أة تلك اجلامعة،
ويؤكد ارتباطاهتا الس�ابقة مع تنظيم القاعدة،
الذي يع�دّ من أوائل التنظيامت اجلهادية التي
والس�يام الفرتة
أثبتت وجودها عىل األرض،
ّ
التي كان فيها مؤسس�ها أس�امة بن الدن عىل
رأس هذا التنظيم...

ف�إذا كان تنظيم القاعدة ه�و العباءة التي
خرج منها تنظيم داعش ّ
مر
ف�إن هذا التنظيم ّ
تطور وصولاً إىل ش�كله احلايل،
بعدة مراحل ّ
وكان كل مرحل�ة متت�از باس�م خ�اص هل�ذا
التنظي�م ،وغال ًبا ما كانت ترافقه تغريات عدة
يف بنية التنظيم وهيكليته  ،فضلاً عن التغريات
يف الفك�ر الذي حيمله ،ومدى التش�دد الذي
يتبناه ،ويمكن تلخي�ص مراحل تطور تنظيم
الدولة باملراحل اآلتية:

"تنظي�م القاع�دة"" ،مجاع�ة التوحي�د
واجله�اد"" ،تنظي�م القاع�دة يف بلاد
الرافدي�ن"" ،دول�ة الع�راق اإلسلامية"،
"الدول�ة اإلسلامية يف الع�راق والش�ام"،
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"دولة اخلالفة اإلسالمية" ،وسنحاول املرور
رسيعا عىل كل مرحلة من هذه املراحل...
ً

تنظيم القاعدة:
ال ُيعرف متا ًما التاريخ الدقيق لنش�أة هذا
نظ�را لرسيته يف بداي�ة األمر ،إال ّ
أن
التنظيم؛ ً
التاريخ ينحرص بين عامي  1987و،1989
وهن�اك م�ن يؤك�د ّ
أن نش�أته كان�ت متا ًما يف
 11آب م�ن ع�ام  ،1988وذل�ك يف اجتماع
ض�م ع�د ًدا من كبار ق�ادة اجلهاد اإلسلامي
ّ
املرصي ،أبرزهم أيمن الظواهري وسيد إمام
الرشي�ف ،باإلضافة إىل كل من عبد اهلل عزام
وأسامة بن الدن ،حيث اتفقوا عىل االستفادة
مما يملكه بن الدن من أموال مع خربة منظمة
اجلهاد اإلسلامي ،وذلك ملواصلة اجلهاد يف
م�كان آخ�ر بعد أن انس�حب الس�وفييت من
أفغانستان...

إال ّ
أن انحصار الوجود الفعيل للتنظيم يف
أفغانس�تان أضعف من قدراته على املناورة،
وحتقي�ق أهداف�ه يف حمارب�ة "احلكوم�ات
الكاف�رة" والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
الت�ي يعدّ ه�ا التنظي�م رأس احلرب�ة يف حماربة
املس�لمني ،فكانت عملياته موس�مية ،وذات
تأثري حمدود ،حتى الوصول إىل أحداث أيلول
(سبتمرب) من عام  2001التي تب ّناها التنظيم،
فبات احلدث تار ًخيا فار ًقا هلذه اجلامعة...

إذ كان من نتائج أحداث سبتمرب احتالل
الع�راق ،وهنا ب�دأ تاريخ جديد هل�ذا التنظيم
خصوص�ا ،وحلملة الفكر اجله�ادي عمو ًما،
ً
حت�ى ب�ات الع�راق ً
أرض�ا خصب� ًة للجهاد،
وحتري�ر ذلك البلد املس�لم م�ن "أمريكا" ،مما
سمح للتنظيم باحلضور هناك لكن من خالل
جهاديني جدد بايعوه عن ُبعد ،وكانوا يعملون
حينها باسم "مجاعة التوحيد واجلهاد".

لذل�ك تع�د نش�أة القاع�دة قائم�ة على جماعة التوحيد والجهاد

أنق�اض "املجاهدين" الذي�ن حاربوا الوجود
الس�وفيتي يف ثامنيني�ات الق�رن امل�ايض
بأفغانس�تان ،وه�و م�ا جعل بع�ض املحللني
يؤك�د ّ
أن م�ن أب�رز اجله�ات الداعم�ة هل�ذا
التنظيم وكالة االستخبارات األمريكية ،التي
كانت هلا مصلحة يف تدمري االحتاد السوفيتي،
وإضعافه من خالل البوابة األفغانية...
ولك�ن رسع�ان م�ا تبن�ى التنظي�م فك�رة
اجلهاد ض�د "احلكوم�ات الكاف�رة" ،وحترير
بالد املس�لمني من الوج�ود األجنبي أ ًّيا كان،
وهو ما دعا الواليات املتحدة وأغلب الدول
الغربية إىل تصنيف�ه الح ًقا عىل أنه أبرز تنظيم
إرهايب عاملي.
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س�قطت بغداد بي�د أمري�كا وحلفائها يف
نيس�ان من عام  ،2003وهو ما شكل صدمة
كبيرة لرشحي�ة واس�عة م�ن املس�لمني حول
الع�امل ،الذي�ن ش�عروا ّ
ب�أن زم�ن االحتلال
املب�ارش ق�د عاد على ي�د الرئي�س األمريكي
حينها جورج بوش االبن ،وقد تنوعت ردود
فعل املس�لمني على ه�ذا احل�دث التارخيي،
لك�ن أبرز ال�ردود هو القيام بعمل عس�كري
ضد الق�وات الغازي�ة ،وهو ما دع�ا جمموعة
من اجلهاديني التأسيس لعمل مسلح بعد عام
من االحتالل ،أي يف نيس�ان من عام ،2004
وق�د س�مي التنظيم حينه�ا "مجاع�ة التوحيد
واجلهاد"..
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تزع�م األردين أمح�د اخلاليل�ة ،املعروف
ّ
ب�ـ"أيب مصع�ب الزرق�اوي" مجاع�ة التوحيد
واجله�اد ،وق�د اس�تهدفت اجلامع�ة ق�وات
التحال�ف ع�ن طري�ق تفجير الس�يارات
املفخخ�ة ،وبما يطل�ق علي�ه عنده�م اس�م
"االستش�هاديني" ،واعتم�دوا قت�ل الرهائن
بقط�ع رؤوس�هم ،يف حماول�ة للضغ�ط على
ال�دول والرشكات األجنبي�ة ملغادرة العراق،
ودفع العراقيني للتوقف عن السير يف ركاب
وجذب
الواليات املتحدة واحلكومة العراقيةَ ،
املزي�د من الك�وادر إىل صفوفها ،وذلك وف ًقا
ملعلوم�ات ووثائ�ق "املركز الوطن�ي ملكافحة
اإلرهاب يف أمريكا".

ورسع�ان ما باي�ع الزرقاوي "أس�امة بن
الدن" زعي�م تنظي�م القاعدة يف أفغانس�تان،
ليتحول اس�م اجلامعة إىل "تنظي�م القاعدة يف
بالد الرافدين".

تنظيم القاعدة في بالد الرافدين
بعد أن بايع أبو مصعب الزرقاوي أسامة
حتول اس�م مجاع�ة التوحيد واجلهاد
بن الدن ّ
إىل تنظي�م القاع�دة يف بالد الرافدي�ن ،إال ّ
أن
التنظيم اجلديد مل يش�هد أي تغيرات جذرية
عن التنظيم الس�ابق بعد تغيري اس�مه ،إذ بقي
الزرقاوي هو زعيم التنظيم اجلديد ،واس�تمر
النه�ج الذي عمل عليه التنظيم منذ تأسيس�ه
عام  ،2004إىل أن متكنت القوات األمريكية
م�ن اس�تهداف الزرق�اوي بغ�ارة جوية عىل
املنزل الذي كان فيه عام ...2006

وق�د ت�وىل "أب�و مح�زة املهاج�ر" واملكنى
ً
أيض�ا بـ"أيب أي�وب املرصي" زعام�ة التنظيم

بع�د مقتل الزرقاوي ،إال أنّه ويف العام نفس�ه

عم�د إىل تغيير اس�م التنظيم ليصب�ح "دولة
العراق اإلسالمية".

دولة العراق الإ�سالمية
بعد مقتل الزرقاوي يف ش�هر حزيران من
ع�ام  2006انت ُِخب "أبو محزة املهاجر" زعيماً

بعد �أن بايع �أبو م�صعب الزرقاوي �أ�سامة بن الدن تح ّول ا�سم جماعة
التوحيد والجهاد �إلى تنظيم القاعدة في بالد الرافدين� ،إال � ّأن
التنظيم الجديد لم ي�شهد �أي تغيرات جذرية عن التنظيم ال�سابق
بعد تغيير ا�سمه� ،إذ بقي الزرقاوي هو زعيم التنظيم الجديد
للتنظيم يف العراق ،ويف العام نفس�ه ،وحتديدً ا
يف ش�هر ترشين األول ُش ِّكل تنظيم عسكري
خيترص كل التش�كيالت األصولية املنترشة يف
مسمى "دولة العراق
الس�احة العراقية ،حتت ّ
اإلسلامية" ،واختير "أب�و عم�ر البغدادي"
زعيماً له.

واس�تمر التنظي�م اجلدي�د بالعم�ل حتت
إم�رة أيب عم�ر البغ�دادي زعيًم�اً وأيب مح�زة
وزيرا للحرب ،حتى متكنت القوات
املهاج�ر ً
معا ،ففي  19نيس�ان من
األمريكية من قتلهام ً
عام 2010م ،قامت القوات األمريكية بتنفيذ
عملية عس�كرية يف منطقة الثرثار ،استهدفت
فيها الشخصيتني البارزتني يف التنظيم ،وذلك
بعد اش�تباكات عنيفة بني اجلانبني واستدعاء
الطائ�رات ،حي�ث قص�ف املنزل ال�ذي كانا
معا ،واعرتف التنظيم بعد أس�بوع
في�ه ليقتال ً
واحد يف بيان له عىل اإلنرتنت بمقتلهام ،وبعد
قراب�ة عرشة أيام انعقد جملس ش�ورى الدولة
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ت�شكلت جبهة الن�صرة �أواخر عام  2011مع بداية العمل الم�سلح للثورة
ال�س�������ورية ،وق�������د تزعمها منذ ذلك الحين "�أبو محم�������د الجوالني" الذي
كان في �سجون النظام ال�سوري حتى بداية الثورة ال�سورية في �آذار من
عام  ،2011حيث �أطلق �س�������راح الجوالني بالعفو الرئا�سي الأول في �شهر
ني�سان من العام نف�سه� ،أي بعيد انطالق الثورة ب�شهر واحد فقط
اإلسلامية ليختار "أبا بكر البغدادي" خليفة
أليب عمر البغدادي.

وبعد أقل من عام اندلعت ثورات الربيع
والسيام يف سورية ،وهذا احلدث فتح
العريب،
ّ
والسيام
ش�هية التنظيم للتمدد يف ذلك البلد،
ّ
بع�د أن خسر النظ�ام الس�وري مس�احات
واس�عة م�ن البلاد ،وباتت تلك املس�احات
ً
أرضا خصبة الس�تقطاب "اجلهاديني" ،وهو
ما جع�ل تنظيم الدولة اإلسلامية يف العراق
ينظ�ر إىل تلك البقع�ة فرصة الس�تعادة زمام
املب�ادرة يف املنطق�ة ،بع�د فرتة رك�ود طويلة،
انكف�أ فيه�ا التنظيم عىل نفس�ه ،ف�كان خيتبئ
يف صح�ارى الع�راق ،بعد فقدان�ه للحاضنة
الش�عبية هن�اك ،وبع�د اس�تنزافه م�ن خالل
الصحوات التي حاربته عىل مدى الس�نوات
اخلم�س األخيرة قب�ل الربيع الع�ريب ،فكان
دخول�ه إىل س�ورية مدخلاً إلعلان "الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام".

الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام
تعد ه�ذه املرحلة من أه�م مراحل تطور
واس�عا عىل
ه�ذا التنظي�م ،حيث ش�هد متد ًدا
ً
مس�احات جغرافي�ة كبيرة ،يف الوق�ت ذات�ه
ب�ات التنظي�م م�ادة إعالمي�ة دس�مة ملعظ�م
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القن�وات اإلخبارية يف الع�املّ ،
ألن التنظيم يف
ه�ذه املرحلة بدأ أثره الواض�ح ُيلمس يف ٍّ
كل
م�ن العراق وس�ورية ،لذا س�نحاول الرتكيز
على ه�ذه املرحلة ،والظ�روف الت�ي رافقت
تط�ور التنظي�م الت�ي أدت إىل زي�ادة قوته إىل
احلالة التي نشهدها يف هذه األيام...
وعند احلديث عن "دولة العراق والشام"
املطول عن تش�كيل
ال ب�د ابتداء من احلديث ّ
جبه�ة النصرة ،والظروف الت�ي رافقت هذا
التش�كيل ،وص�ولاً إىل اخللاف ال�ذي وقع
بين اجلبهة والدول�ة ،وال�ذي بموجبه تطور
تنظيم الدول�ة إىل الصورة اجلديدة له ،بحيث
دخل التنظيم بكامل قوته إىل سورية ،ليشكل
م�ا يس�مى "الدول�ة اإلسلامية يف الع�راق
والشام"...

ظروف ت�شكيل جبهة الن�صرة
تشكلت جبهة النرصة أواخر عام 2011
مع بداية العمل املسلح للثورة السورية ،وقد
تزعمها منذ ذل�ك احلني "أبو حممد اجلوالين"
ال�ذي كان يف س�جون النظام الس�وري حتى
بداية الثورة السورية يف آذار من عام ،2011
حي�ث أطلق رساح اجل�والين بالعفو الرئايس
األول يف ش�هر نيس�ان م�ن العام نفس�ه ،أي
بعي�د انطالق الثورة بش�هر واحد فقط ،وهو
ما يضع عالمات اس�تفهام كبرية حول خمطط
النظ�ام م�ن وراء إطلاق رساح جمموع�ات
من الس�جناء املحس�وبني عىل التيار الس�لفي
اجلهادي.
وربام يس�تند الكثير من املتابعني للش�أن
الس�وري يف روايتهم التي يتحدثون فيها عن

تنظيم الدولة والمقاتلون الأجانب في �سورية

دعم النظام الس�وري للجامعات املتطرفة إىل
ه�ذه احلادث�ة ،باإلضاف�ة إىل جمموع�ة أخرى
خفيا تتلقاه
من الش�واهد التي يرون فيها دعماً ًّ
بعض اجلامع�ات املتطرفة من النظام ،ولس�نا
بصدد رسدها يف هذا اجلزء من البحث.

وبالعودة إىل ما بعد اإلفراج عن اجلوالين،
توجه األخري مبارشة إىل العراق ،ورسعان ما
ّ
انضم إىل صفوف تنظيم "الدولة اإلسالمية يف
الع�راق" بزعامة أيب بكر البغدادي ،ومل يرتدد
التنظيم حينه�ا من توليته منص ًب�ا مهماًّ  ،فكان
رشعي�ا لألمنيني يف حمافظة نين�وى ،ويبدو ّ
أن
ًّ
العالق�ة تعززت بني اجل�والين والبغدادي يف
تل�ك الفترة  ،يف الوق�ت ال�ذي كان يبح�ث
فيه األخري عن قيادي يعمل عىل تش�كيل فرع
للتنظيم يف س�ورية ،فكان اجل�والين من أبرز
املرشحني هلذا املنصب...
ين اجتمع
وبعد أن اختار
البغدادي اجلوال َّ
ُّ
االثن�ان للتباح�ث يف ش�كل الف�رع اجلدي�د
يف س�ورية ومناقش�ة آلي�ة التنفي�ذ ،وكان من
أه�م التوصيات والشروط أن يكون اجلناح
فرعا يتب�ع لتنظي�م "الدولة
الش�امي اجلدي�د ً
اإلسلامية يف الع�راق"ّ ،
وح�ل أي مجاعة إن
وج�دت بعد ه�ذا التش�كيل ،ويذك�ر ّ
أن من
أه�م نتائج ه�ذا االجتامع :أن اجل�والين أخذ
البيعة من البغدادي ،وهي بيعة (عىل الس�مع
والطاعة يف املنشط واملكره).
بعده�ا انطل�ق اجل�والين م�ن الع�راق يف
آب  2011ليش�كل "جبه�ة النصرة" ،ومعه
س�بعة من كوادر تنظي�م "الدولة اإلسلامية
يف الع�راق" ،وق�د ُأعط�ي اجل�والين نص�ف
املال والسلاح ال�ذي كان يملكه التنظيم ،يف

الوقت الذي كان فيه العمل املسلح يف سورية
يف بدايات�ه ،ومل يك�ن حينه�ا ق�د اخت�ذ الطابع
العسكري املنظم ضمن كتائب وألوية...

وقد ساعد التس�لح املميز جلبهة النرصة،
باإلضاف�ة إىل اخلربات القتالي�ة لعنارصه ،يف
توس�ع اجلبهة بص�ورة رسيعة والفت�ة للنظر،
حت�ى أصبح�ت الفصيل األقوى يف س�وريا،
وكان�ت اجلبه�ة حينها تأخ�ذ البيع�ة لصالح
البغ�دادي ،مما يؤك�د للجميع ارتب�اط اجلبهة
بتنظي�م البغدادي ،إال ّ
أن األمر مل يطل ،حيث
ب�دأت مالم�ح اخللاف تظهر بين الطرفني،
خاصة بعد أن شعر البغدادي ّ
أن توسع جبهة
النصرة بات عىل حس�اب تنظي�م الدولة ،مما
أساسا
حقيقيا له ،فهو يعتمد
سيشكل هتديدً ا
ً
ًّ
عىل املقاتلني األجان�ب الذين كانوا يفضلون
الذه�اب إىل س�ورية على حس�اب الع�راق،
بع�د أن تراجع العمل "اجله�ادي" يف العراق
بشكل ملحوظ...

وقد تس�ارعت اخلالفات اجلانبية ،وظهر
ن�وع م�ن ع�دم االنس�جام بين البغ�دادي
واجلوالين ،وس�ادت حالة من التململ لدى
اجلوالين وعدم الرضا عن سياس�ة البغدادي
الت�ي تفاقم�ت يف مطل�ع ع�ام  ،2013حني
ملس�ت دول�ة البغدادي كث�رة متلص اجلوالين
م�ن تنفي�ذ أوام�ره ،وع�دم تقديم املس�اعدة
الت�ي تطلبه�ا "الدولة" يف الع�راق ،تزامنًا مع
الش�عور عن نية اجلوالين إقام�ة إمارة بمعزل
عن "الدولة".

اس�تمرت احلال�ة كذل�ك حت�ى تدخ�ل
بعض الوسطاء بني الطرفني ،إال ّ
أن اجلوالين
حسم أمره وأبلغ أحد الوسطاء أنّه عازم عىل
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االنفص�ال ع�ن "الدول�ة" ،وأن األمر انتهى،
فاجل�والين أحك�م قبضت�ه عىل كل م�ا جيري
داخ�ل اجلامع�ة يف "النصرة" ،وهن�ا اجتم�ع
جملس ش�ورى املجاهدي�ن لدول�ة البغدادي
ليفضي االجتماع إىل ق�رار االس�تعجال
بمرشوع الدولة يف العراق والش�ام للس�يطرة
عىل ما جيري عىل األرض.

وه�ذا م�ا يفسر اإلعلان املفاج�ئ
للبغ�دادي ع�ن قي�ام "الدول�ة اإلسلامية يف
العراق والشام" ،وقد رد اجلوالين عىل إعالن
البغدادي بأنه مل ُي ْس�تَ رش باألمر ،وأعلن بيعته
للش�يخ أيمن الظواهري ،لتبدأ اخلالفات بني
أنص�ار الفريقين ،وهو م�ا اس�تدعى تدخلاً
ً
مب�ارشا م�ن أيم�ن الظواه�ري م�ن خلال
تس�جيل صويت ،بع�د أن أدرك أنّه كان س�ب ًبا
رئيس�ا يف ذلك االنش�قاق ،طال ًبا م�ن الدولة
ً
اإلسالمية يف العراق العودة إىل العراق ،ومن
النرصة البقاء يف س�احة الشام ،وهو ما رفضه
مرصا على البقاء
البغ�دادي بتس�جيل صويت ًّ
يف س�وريا ،معلنً�ا قي�ام "الدول�ة اإلسلامية
يف الع�راق والش�ام" ،وذل�ك يف  9نيس�ان
اختصارا باس�م
ع�ام  ،2013وقد اش�تهرت
ً
"داع�ش" ،واس�تمرت تل�ك التس�مية حتى
متكن�ت داعش م�ن الس�يطرة على املوصل،
ومس�احات أخ�رى م�ن العراق حي�ث تغري
االسم إىل "دولة اخلالفة اإلسالمية".
دولة اخلالفة اإلسالمية

بع�د س�يطرة "داع�ش" على مناط�ق
واس�عة من الع�راق ش�ملت مدين�ة املوصل
ومعظ�م حمافظة األنبار غرب الع�راقُ ،أعلن
يف  29حزي�ران 2014م ،ع�ن قي�ام "دول�ة
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اخلالفة اإلسلامية" ،ومبايعة زعيمه أيب بكر
البغدادي "خليفة" للمس�لمني ،وتغيري اس�م
التنظيم إىل "الدولة اإلسالمية" فقط ،وتطرق
بيان "داع�ش" إىل "إلغاء احلدود" بني العراق
وسورية ،ودعا املسلمني إىل اهلجرة إىل "دولة
اخلالفة".

ريا
لك�ن يف واقع األمر مل يلم�س أحد تغي ً
جذر ًّي�ا لواقع ه�ذا التنظيم أو أدائ�ه أو فكره
بع�د التغيير األخير ،وربما كان م�ا يري�ده
التنظيم من تغيري االس�م هو فقط العزف عىل
وتر حس�اس لدى الش�عوب اإلسالمية التي
تتوق لعودة اخلالفة اإلسلامية منذ سقوطها
ع�ام  1924على ي�د مصطف�ى كمال ،وق�د
حتق�ق للتنظي�م ج�زء مم�ا أراده ،حيث حصل
على تعاطف رشحية م�ن املس�لمني يف العامل،
كسبته مزيدً ا من املقاتلني األجانب ،اختلفت
اإلحصائيات حول أعدادهم...

المقاتلون الأجانب في �سورية
ال توجد إحصائية دقيقة ألعداد املقاتلني
األجانب يف س�ورية ،فأق�ل التقارير تتحدث
ع�ن  5آالف مقات�ل يف س�ورية وحده�ا،
وص�ولاً إىل تقاري�ر تتح�دث ع�ن  22أل�ف
مقاتل ،يتوزعون ما بني س�ورية والعراق ،يف
حين أبلغ خرباء باألمم املتحدة جملس األمن
ال�دويل ّ
بأن أكث�ر من  25أل�ف مقاتل أجنبي
م�ن نح�و مئ�ة دول�ة هل�م صلات بالقاعدة
و"داع�ش"ّ ،
وأن س�ورية والع�راق متثلان
"مدرسة دولية رفيعة املستوى للمتشددين".

إال ّ
أن معهد "كويليام" الربيطاين ملكافحة
اإلره�اب والتطرف أحىص م�ا يزيد عن 15
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يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا  11002موزعون عىل النحو اآليت:
ليبيا
لبنان
األردن
املغرب
السعودية
تونس
600
900
1500
1500
2500
3000
الكويت
السودان
اليمن
فلسطني
اجلزائر
مرص
70
100
110
120
200
360
البحرين
اإلمارات
قطر
12
15
15
يف أوربا الغربية 2580 :مقاتلاً  ،موزعون عىل النحو اآليت:
السويد
هولندا
بلجيكا
أملانيا
بريطانيا
فرنسا
100
150
300
400
500
700
إيرلندا
النروج
إيطاليا
النمسا
الدنامرك
إسبانيا
30
50
50
60
100
100
سويرسا
فنلندا
10
30
يف بقية أوربا والعامل ،2755 :موزعون عىل النحو اآليت:
البوسنة
كوسوفو
ألبانيا
كازاخستان
تركيا
روسيا
60
120
140
150
400
800
أمريكا
كندا
الصني
أسرتاليا
أوكرانيا باكستان
100
100
100
250
330
50
الصومال إندونيسيا
60
70
ألف مقات�ل ،قام بتوزيعهم بحس�ب بلداهنم
األصلي�ة ،وذل�ك يف تقري�ر جدي�د للمعه�د
مؤلف من  71صفحة ،صدر يف ترشين الثاين
من عام  ،2014وهو من إعداد "إيرين ماري
س�ولتامن" و"تش�اريل وينتر" ،ومح�ل عنوان
"الدولة اإلسلامية :الوجه املتغيرّ للجهادية
احلديثة" ،والذي يتن�اول جاذبية هذا التنظيم
للجهاديني األجانب ،ويقارن بينه وبني تنظيم
"القاعدة".

وق�د ّأكد التقري�ر ّ
أن املقاتلني التونس�يني
يتصدرون قائمة األجان�ب الذين يقاتلون يف
ريا إىل ّ
أن عدد املقاتلني التونسيني
سوريا ،مش ً
جت�اوز ثالث�ة آالف ،وكان املعه�د ق�د رص�د
باألرق�ام ع�دد املنضمين إىل "داع�ش" م�ن
كل دول الع�امل ،بن�اء على معلوم�ات قدّ مها
مس�ؤولون غربي�ون ،باإلضاف�ة إىل إج�راء
مقابلات م�ع جمموعة م�ن الباحثين يف هذا
املجال.
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وتضم�ن التقرير ،أح�دث حصيلة لعدد
حاليا
"املقاتلين" األجان�ب الذين يقاتل�ون ًّ
يف س�ورية والعراق ،وج�اءت اإلحصائيات
كاآليت:
 -1الشرق األوس�ط وشمال إفريقي�ا:
 11002مقاتل
 -2أوربا الغربية 2580 :مقاتل

 -3بقية أوربا والعامل 2755 :مقاتل

ويتضح من هذا التوزيع ّ
أن نسبة األجانب
امللتحقين بصف�وف التنظي�م أعىل من نس�بة
املقاتلين املحليين ،وه�و ما ّأك�ده الصحفي
األملاين "يورغون تودهنوفر" ،الذي زار "دولة
اخلالف�ة" وبقي فيها  10أيام ،يف ش�هر كانون
رصح الصحفي
األول من عام  ،2014حيث ّ
بأن ما يزيد عن  70%من املقاتلني يف صفوف
التنظيم من األجانب يف س�ورية وحدها ،أي
م�ا يزي�د عن ثلث�ي أع�داد املقاتلين ،وهو ما
يفتح الباب حول الس�ؤال الكبري عن جاذبية
التنظيم هلؤالء املقاتلني ودافعيتهم لاللتحاق
هبم ،وكيفية جتنيد التنظيم هلم..

تجنيد المقاتلين الأجانب
يتس�اءل الكثيرون ع�ن ق�درة تنظي�م
"الدول�ة" يف جتنيد املقاتلين األجانب حول
العامل ،وقدرته يف إقن�اع هؤالء ،رغم اجلرائم
الت�ي يق�وم هبا ،الت�ي ال حي�اول إخفاءها؛ بل
يوثقه�ا بفيديوه�ات عالية اجل�ودة ،وخمرجة
بأس�اليب حديث�ة ،تظه�ر عملي�ات الذب�ح
ريا ما
واحل�رق والتنكيل بضحاياه ،الذي�ن كث ً
يكون�ون م�ن إسلاميني يعمل�ون يف اجليش
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ال�ص�������حفي الألمان�������ي "يورغ�������ون
تودنهوفر" :المقاتل�������ون الأجانب لدى
داع��������ش لديه�������م الكثير م�������ن الحوافز،
�إنهم ي�ش�������عرون بالتمييز في بلدانهم،
فقيمتهم االجتماعي�������ة غير عالية...
ه�������م يري�������دون دولة يحترمه�������م النا�س
فيها ّ
ويقدرونهم!
الس�وري احلر ،وأحيا ًنا م�ن املدنيني ،بحجج
خمتلفة...

وق�د ق�دّ م الصحف�ي األمل�اين "يورغ�ون
تودهنوفر" بعض اإلجابات عن التس�اؤالت
الس�ابقة ،فق�د ق�ال تودهنوفر يف لق�اء خاص
مع�ه يف برنامج "بال ح�دود" عىل قناة اجلزيرة
الفضائية يف  25شباط :2015
"املقاتل�ون األجانب ل�دى داعش لدهيم
الكثري من احلوافز ،إهنم يش�عرون بالتمييز يف
بلداهن�م ،فقيمته�م االجتامعية غير عالية...
ه�م يري�دون دول�ة حيرتمه�م الن�اس فيه�ا
ويقدّ روهنم!"
وأضاف ،زيادة يف وصفهم:

"هن�اك محاس منقطع النظري لدى حماريب
تارخييا مهماًّ ..
دورا
داع�ش من أنهّ �م يلعب�ون ً
ًّ
وهم دائماً ير ّددون عب�ارة( :نحن اآلن نحقق
أحالمن�ا!) ،وه�م يري�دون م�ن األمري�كان
املج�يء لقتاهلم ،فإرهاهبم –كما يقولون -ما
ه�و إال ر ّد على احلروب الغربي�ة ضدّ الدول

تنظيم الدولة والمقاتلون الأجانب في �سورية و�أثرهما في الق�ضية ال�سورية

العربية ...إهنم يحُ اولون ترويع الناس بصورة
ويتعمدون ب�ث الرعب يف صفوف
وحش�ية،
ّ
أعدائهم"...

وح�ول آلي�ات التنظيم يف التجني�د ّ
يؤكد
تقري�ر معه�د "كويلي�ام" الربيط�اين ملكافحة
اإلره�اب والتطرف يف تقري�ره آنف الذكر-
التف�وق التكنولوجي الذي تتميز به "داعش"
خاصا
لتجني�د املقاتلني ،فق�د أص�در برناجمًا ًّ
به للتواصل بني أعضائ�ه ،ويمكن تنزيله من
"غوغل س�تور" ،وذلك قبل كش�فه وحذفه
م�ن الئح�ة الربامج التي يمك�ن حتميلها عىل
اهلوات�ف الذكي�ة ،إضاف�ة إىل الدع�م ال�ذي
حيص�ل علي�ه التنظيم من ش�بكة واس�عة من
الناش�طني عىل مواقع التواص�ل االجتامعي،
وهو ما يسمح يف حلظات بوصول إصدارات
التنظي�م إىل أكبر ع�دد ممكن م�ن متصفحي
ش�بكة اإلنرتنت ،وهو ما يساعده يف الرتويج
لفك�ره ،وإقن�اع بعض الش�باب املتحمسين
بمنهجه..

وهذه القدرات العالية للتنظيم يف املجال
التكنولوج�ي ،إذا م�ا أضفن�ا إليه�ا قدرات�ه
يف املج�ال العس�كري -جتع�ل الكثير م�ن
التس�اؤالت وعالم�ات االس�تفهام توض�ع
حول هذا التنظيم ،حي�ث امتلكت "داعش"
م�ن اخلبرات العس�كرية والتكنولوجي�ة م�ا
يف�وق كل مثيالهتا م�ن اجلامع�ات اجلهادية،
وهو ما ينسبه بعض املتابعني إىل وجود كوادر
من حزب البعث العراقي املنحل ،من ضباط
ومدنيني يعملون ضمن صفوفهم...
ضباط "بعث العراق" يقودون "داعش"

رغ�م ما حيمل�ه تنظيم "داع�ش" من فكر
خ�اص ،ينس�به إىل الدين اإلسلامي ،ليظهر
بمظه�ر التنظيم املتش�دّ د ال�ذي يطبق أحكام
الرشيع�ة بحذافريه�ا ،إال ّ
أن واق�ع التنظي�م
ال�ذي جيهل�ه الكثري يتناق�ض متا ًم�ا مع ذلك
الفك�ر ،حي�ث تتوات�ر املعلوم�ات م�ن ع�دة
جه�ات -آخره�ا م�ا نرشت�ه صحيف�ة "دي�ر
ش�بيغل" األملانية ،وترمجته صحيفة املس�تقبل
يف  20من نيس�ان احلايل -تؤك�د ّ
أن من يقود
التنظي�م ،ب�ل وحتى من أسس�ه ،ه�م ضباط
ّ
املنحل...
سابقون من حزب البعث العراقي
وكان�ت صحيف�ة "واش�نطن بوس�ت"
األمريكية قد كشفت هي األخرى عن حقيقة
"أمير أمراء تنظيم داعش" الذي يقوم باختاذ
الق�رارات الفعلي�ة ،وهو من ضب�اط اجليش
العراقي الس�ابق ،وق�د ّأك�دت الصحيفة ّ
أن
ضب�اط ذلك
مجي�ع ق�ادة "داع�ش" ه�م م�ن ّ
رسا يف التنظيم ،وقد روت
اجليش ،ويؤثرون ًّ
الصحيف�ة قص�ة أح�د املقاتلين الس�وريني،
انض�م إىل تنظي�م "داعش" للقت�ال معه ،غري
ّ
أنّ�ه وج�د نفس�ه جند ًّي�ا ل�دى قائ�د عراق�ي
مشيرا إىل أنّه "اختلف مع
يتل ّقى منه أوامره،
ً
قائ�ده العراق�ي ،خالل اجتماع ضمهم العام
حمتج�زا" ،لذلك أكدت
املايض ،ليجد نفس�ه
ً
الصحيف�ة أن الضب�اط العراقيين يش�كلون
هرم القي�ادة يف التنظيم ،باإلضافة إىل توليهم
وضع التكتيكات العسكرية وخطط املعركة،
و"ه�ؤالء ال يقاتل�ون ،يف حين يضع�ون
املقاتلني األجانب يف املقدمة".
وق�د ّأك�د حس�ن احلس�ن مؤل�ف كتاب
"داع�ش ...اإلره�اب م�ن الداخ�ل"ّ ،
أن
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"القسوة امللحوظة يف صفوف القادة العراقيني
يف التنظي�م ناجت�ة ع�ن القس�وة الت�ي كان�وا
يتدرب�ون عليه�ا أي�ام النظام الس�ابق ،وناجتة
كذلك عن عملية ترسيح اجليش العراقي هلم
بع�د الغزو األمريكي ع�ام  ،2003وهتميش
السنة عقب صعود الشيعة للحكم".
قس�وة "داع�ش" الت�ي ال ختف�ى على أي
متاب�ع ،كان هل�ا األث�ر املبارش يف سير الثورة
السورية بتشويه س�معة الثورة ،باإلضافة إىل
جمموع�ة أخرى م�ن العوامل الت�ي كان فيها
لداعش الس�بب الرئي�س يف تراجع الثورة يف
إحدى مراحلها...

�أثر "داع�ش" في الثورة ال�سورية

ما أن حتولت الثورة الس�ورية السلمية إىل
العمل املسلح ،حتى بدأت جمموعات خمتلفة
دفاعا
م�ن املقاتلين تتوافد عىل البلاد ،منهم ً
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عن "املس�لمني" وغرية عىل الدماء التي تسال
يف البلاد ،ومنهم من ج�اء ألجندته اخلاصة،
س�واء أكان من أصحاب الفكر اجلهادي ،أم
مدفوعا م�ن خمابرات بلاده لتحقيق أهداف
ً
خاص�ة لدول إقليمية أو دولية ،وهو ما جعل
األرض الس�ورية س�احة لتصفية احلس�ابات
الدولي�ة ،وس�احة للعم�ل "اجله�ادي" مل�ن
مفتوح�ا للجهاد بعد أن
وجد يف س�ورية با ًبا
ً
أغلق باب أفغانس�تان ساب ًقا ،وتراجع العمل
يف العراق بعد انس�حاب القوات األمريكية،
وس�يطرة احلكوم�ة املركزية عىل البلاد ،من
خالل الصحوات وامليليشيات األخرى...

رح�ب الث�وار ب�ادئ األم�ر هبؤالء
وق�د ّ
جتمع�وا يف "جبه�ة النصرة
املقاتلين الذي�ن ّ
لبلاد الش�ام" على اعتب�ار ّ
أن ه�ؤالء تركوا
بالدهم وأمواهلم وأوالدهم يف س�بيل الدفاع

تنظيم الدولة والمقاتلون الأجانب في �سورية

عن سورية وحتريرها من النظام احلايل ،إال ّ
أن
ش�هر العسل بني الثوار واملقاتلني األجانب مل
ريا ،حيث كان دخول تنظيم "داعش"
يطل كث ً
عىل املعادلة الس�ورية يف نيسان  2013حتري ًفا
الثوار يف
ً
واضحا ملسار الثورة ،أدى إىل تراجع ّ
العديد من اجلبهات حلس�اب النظام السوري
وتنظيم "داعش".
ويمك�ن اختصار أثر "داع�ش" يف الثورة
بالنقاط اآلتية:
أولاً  :داع�ش تكس�ب النظ�ام الس�وري
املصداقية

منذ أن انطلقت الثورة الس�ورية يف آذار/
م�ارس 2011م ح�اول النظام الس�وري من
خالل وسائل اإلعالم وغريها الرتويج لفكرة
م�رارا لصق
حمارب�ة اإلره�اب ،حيث حاول
ً
هتم�ة اإلرهاب بمعارضيه الس�لميني يف تلك
املرحلة ،إال ّ
أن حماوالت النظام أخفقت أمام
صمود الثوار وعدم انجرارهم لرفع السالح
حينه�ا ،رغم كل ما ق�ام به من فربكات ونرش
لألكاذيب واالعرتافات املضللة.

وتكرارا
م�رارا
وقد ح�اول النظام بعدها
ً
ً
ج�ر الث�وار نحو عس�كرة الث�ورة ،من خالل
ّ
االستفزازات ،وزيادة مستوى العنف املوجه
لعموم الش�عب ،يف ظ�ل تفاعل دويل خجول
ال يرقى إىل مستوى احلدث ،وحجم اإلجرام
ريا الوصول
يف البالد ،وقد استطاع النظام أخ ً
إىل هدف�ه بعس�كرة الث�ورة ،ليثب�ت للعامل أنه
يق�وم بمقاوم�ة جمموع�ة م�ن اإلرهابيني ،ال
مقاومة جمرد ثوار ومعارضني.

إال أنّه وللمرة الثانية أخفق يف إقناع العامل

بروايت�ه تل�ك ،ألن الث�وار متكن�وا من ضبط

ترصفاهتم بص�ورة جيدة ،فكان�ت عملياهتم

حمص�ورة يف العس�كريني التابعين للنظ�ام،
وحللفائ�ه م�ن امليليش�يات الطائفي�ة الداعمة

منذ �أن انطلقت الثورة ال�سورية في �آذار/مار�س 2011م
ح�������اول النظام ال�س�������وري من خ���ل���ال و�س�������ائل الإعالم
وغيره�������ا الترويج لفكرة محاربة الإرهاب ،حيث حاول
م�������را ًرا ل�صق تهمة الإره�������اب بمعار�ضيه ال�سلميين في
تلك المرحلة
ل�ه ،وهو ما أحبط حماوالت النظام يف تش�ويه
صورة الثوار.
وم�ع مرور الوقت حتول�ت كتائب الثوار
املس�لحة إىل خط�ر حقيق�ي ب�ل وج�ودي
للنظام ،وهو ما اس�تدعى تغيري اإلسرتاتيجية
يف التعام�ل مع الواق�ع اجلديد ،ال�ذي أفقده
أكث�ر من نصف مس�احة س�ورية يف األش�هر
األوىل م�ن عس�كرة الث�ورة ،ومل يتمك�ن من
وق�ف الزحف الثوري حتى بمضاعفة أعداد
امليليش�يات التي تقاتل إىل جانبه ،فس�عى إىل
دوليا ليكون
إجياد كيان "إرهايب" متف�ق عليه ًّ
عدوا له يف العلن...
ً
فق�ام بإخ�راج مئ�ات الس�جناء لديه ممن
حيملون الفكر اجلهادي ،وأحلق هبم العرشات
م�ن املخاب�رات الس�ورية ،الذي�ن أتقنوا دور
اجلهاديني ،فأطالوا اللحى ،ولبس�وا األثواب
واندس�وا بين "اجلهاديني"؛ س�ع ًيا
القصرية،
ّ
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منه�م لتش�ويه الث�ورة ،وإقن�اع الع�امل برواية
النظام عن الثوار.

وقد تلقفت "داع�ش" التي كان وجودها
حمص�ورا يف صح�راء الع�راق ،ه�ؤالء
ً
"اجلهاديين" اجل�دد ،ودفع�ت هب�م يف أتون
احلرب الس�ورية ،ابتداء من خلال ما عرف
بـ"جبه�ة النصرة" كما ذكرن�ا س�اب ًقا ،ثم ما
لب�ث أن دخ�ل التنظي�م بذات�ه إىل س�ورية،
ليعطي النظام الذريع�ة التي طاملا بحث عنها
يف إلصاق هتمة اإلره�اب بالعمل الثوري يف
البالد...

ثانيًا" :داع�ش" تحوّل �أنظار المجتمع
الدولي عن �إرهاب النظام
ّ

من�ذ أن متكن�ت "داع�ش" م�ن الدخ�ول

من�������ذ �أن تمكنت "داع�ش" من الدخول �إلى �س�������ورية،
و�إثبات وجودها هناك ،بد�أت بمجموعة من الأعمال
المريعة ،الت�������ي ّوثقوها بفيديوهات عالية الجودة،
مخرجة بطريق�������ة احترافية مثي�������رة ،وعملوا على
ن�شرها في و�سائل التوا�صل الحديثة
وه�و ما جع�ل الع�امل ينس�ى أو يتناس�ى

األح�داث اليومي�ة للث�ورة الس�ورية ،وبات

اإلعلام العامل�ي ال يتح�دث إال ع�ن ه�ذه
املجموع�ة ورضورة مقاومته�ا ،وخطره�ا
املفترض على دول العامل ،ليرتاج�ع االهتامم

العامل�ي بالقضي�ة الس�ورية إىل مرات�ب
خلفية...

ً
ثالثا" :داع�ش" ت�شتت ُجهود الثوار
إىل س�ورية ،وإثب�ات وجودها هن�اك ،بدأت

بمجموع�ة من األعامل املريع�ة ،التي و ّثقوها
بفيديوه�ات عالي�ة اجل�ودة ،خمرج�ة بطريقة
احرتافية مثرية ،وعملوا عىل نرشها يف وسائل
التواص�ل احلديثة ،وهو ما جع�ل العامل يتابع
مشاهد قطع الرؤوس وحرق األحياء بطريقة
اس�تفزازية مق�ززةّ ،
مكن�ت ال�دول من أخذ
ق�رار احلرب على ه�ذا التنظيم ب�دون تردد،
يف الوق�ت الذي كان الس�وريون يس�تجدون
ه�ذا الع�امل؛ لتخليصه�م م�ن إج�رام النظام
الس�وري ،الذي عمد يف كل خطاباته إىل نفي
أي عمل إجرامي له ،حتى إنه نفى اس�تخدام
الربامي�ل املتفجرة التي تلق�ى من طائرات ال
يومي�ا ،عىل كل
يملكه�ا غيره ،وبالعشرات ًّ
املناطق الثائرة ...إضافة إىل س�ائر األس�لحة
دوليا..
املحرمة ًّ
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مل يق�ف التنظي�م بحرف الث�ورة عند حد

تش�وهيها وحرف األنظار العاملية عن القضية
الس�ورية ،بل بدأ باس�تفزاز الثوار يف املناطق
املحررة ،حماولاً الس�يطرة على تلك املناطق،

وحتويله�ا إىل إم�ارات تابع�ة ل�ه ،وتطبي�ق
أحكام�ه عىل أهايل تلك املناطق ،واس�تمر يف
استفزازاته بأرس وقتل العديد من اإلعالميني

وكذلك الثوار ،بحج�ج واهية ،إىل أن وصل
األم�ر إىل املواجه�ة املب�ارشة بين التنظي�م
واجلي�ش احل�ر ،يف األس�بوع األول م�ن عام

 ،2014وبذل�ك عم�ل التنظيم عىل تش�تيت
جهود الثوار واس�تنزاف قدراهتم التي كانت
موجه�ة للنظ�ام ،ليت�وزع جه�د الث�وار بين
معا.
مواجهة النظام وداعش يف آن ً

تنظيم الدولة والمقاتلون الأجانب في �سورية

واألح�داث اليومي�ة م�ن املواجهات بني
الث�وار وداعش ت�دل عىل م�دى اخلدمة التي
قدمه�ا التنظي�م إىل النظ�ام الس�وري ،ال�ذي
بدوره ساعد التنظيم من خالل قصف الثوار
بالطائ�رات عند وقوع املواجه�ات مع تنظيم
"داعش" ،وهذا مكنه من التقدم عىل حساب
الثوار يف مناطق عديدة يف البالد.

ويؤك�د النش�طاء ّ
أن تنظي�م "داع�ش" مل
يقات�ل النظ�ام ق�ط ،وحني يب�دو أنّ�ه يقاتله،
فمن أجل التمويه ،ودفع التهمة الالصقة به،
وه�ي أنّه جزء من النظ�ام ،وال ّ
أدل عىل ذلك
من احتالله للمناطق املحررة ،وأحيا ًنا إخالء
النظ�ام بع�ض القواع�د التي حيتله�ا لصالح
"داعش".

رابعًا" :داع�ش" ت�سحب المقاتلين من
الثوار
دف�ع انتش�ار نف�وذ داع�ش يف األرايض
الس�ورية ج�ز ًءا م�ن املقاتلني الذي�ن حيملون
فك�را جهاد ًّي�ا يف اجلبه�ات األخ�رى إىل
ً
االنش�قاق عن تلك اجلبه�ات واالنضامم إىل
التنظي�م ،وهو م�ا أح�دث خللاً
ً
وإرب�اكا يف
صف�وف بعض الكتائب املرابطة عىل جبهات
القتال مع النظام...

ومن جهة أخرى كانت اإلمكانيات املادية
الضخمة ل�دى "داع�ش" ،والرواتب العالية
الت�ي توزعه�ا على عنارصه�ا ،واألس�لحة
والذخائ�ر الت�ي متتلكها -جاذ ًب�ا للعديد من
املقاتلين من الفصائل األخ�رى ،التي ال جتد
الطعام وال السالح...

إال ّ
أن الث�وار متكنوا من تعويض آثار هذا
رسيعا ،بل ربام ّ
ش�كل ذلك فرصة
االنش�قاق
ً
هل�م لتنقي�ة صفوفه�م م�ن أصح�اب الفك�ر
املتش�دد ،الذين كان�وا س�يصبحون عبئًا عىل
تل�ك الكتائب يف يوم من األيام ،ورغم متكن
رسيعا إال أنّه
الثوار م�ن تعويض هذا اخلل�ل
ً
أ ّثر بطريقة أو بأخرى يف نفسية بقية املقاتلني،
كادت تؤدي إىل تقدم النظام يف مناطق اخللل
تلك...

الخاتمة:
كان إدخ�ال تنظي�م "داع�ش" يف املعادلة
الس�ورية ،عمًل�اً
احرتافي�ا يق�وم ب�ه النظ�ام
ًّ
الس�وري وحلف�اؤه اإلقليمي�ون ،فق�د ّ
متكن
النظ�ام من خالل ه�ذا التنظيم م�ن إضعاف
الثوار ،وتش�تيت جهودهم ،عالوة عىل كسبه
للوقت الذي حيتاجه لرتتيب أوراقه ،وإرهاق
الش�عب ،حم�اولاً إفق�اد الث�وار واجليش احلر
احلاضنة الشعبية التي كانت سب ًبا يف استمراره
إىل هذا اليوم..

وال ُينكر متابع ألحداث القضية السورية
األث�ر الس�لبي ال�ذي أحدث�ه دخ�ول تنظي�م
"داعش" يف الس�احة ،والسيماّ ما أحدثه من
جتاه�ل عامل�ي ملأس�اة الش�عب عىل حس�اب
االهتامم باحلرب عىل اإلرهاب...
إال ّ
أن الثوار متكن�وا من امتصاص بعض
تلك اآلثار الس�لبية ،وحولوه�ا إىل نقاط قوة
لدهي�م ،م�ن خالل تنقي�ة صفوفه�م من محلة
الفك�ر املتش�دد ،باإلضاف�ة إىل توح�د بعض
الفصائل التي ش�عرت باخلطر املبارش عليها،

�صيف 161 2015

المقاالت  -الدرا�سات

عبد اهلل زيزان

يف ح�ال بقي�ت وحي�دة يف مواجه�ة النظ�ام
والتنظيم..

وإذا أضفن�ا إىل ذل�ك الرف�ض الش�عبي
للفك�ر املتط�رف ،واحتضان الش�عب للفكر
اإلسلامي املعت�دلّ ،
ف�إن فرص بق�اء تنظيم
"داعش" واس�تمراره يف حك�م املناطق التي
يس�يطر عليه�ا ت�كاد تنع�دم ،فاعتماده على
ترهي�ب األه�ايل ،وب�ث الرع�ب بينه�م ق�د
يمكنه م�ن إخضاع بعض الناس ولكن لفرتة
من الزم�ن ،إال ّ
أن ذلك لن يدوم له ،بناء عىل
استقراء جتارب الشعوب يف العامل...
2015-04-20
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ISIS The Foreign Fighters In Syria And
Their Impact On The Syrian Issue
ABDULLAH ZIZAN
The Syrian Revolution began mid-March 2011 as a peaceful revolution demanding
freedom however it quickly turned into armed revolution under pressure from the
regime that intended since the launch of the first demonstration to confront people
with shooting murdering and torturing .
The Syrian regime has attempted to discredit the revolution by accusing it of
terrorism however the regime failed to promote this propaganda as the revolutionaries
used modern means of communication to refute these claims. This led the regime
to move to more practical steps releasing hundreds of detainees who are described
as having hard-line ideology to support Islamic State of Iraq and ash-Sham known
as ISIS which was evidenced by documents obtained by the German newspaper Der
Spiegel this year.
Those released individuals succeeded in communicating with their “Ideological
brothers” in Iraq utilizing their expertise money arms and men at the beginning. They
established what was known as "Al-Nusra Front" proclaiming Abu Muhammad alJulani as its leader.
Adding this organization to the Syrian situation is considered a skillful act by
the Syrian regime and its regional allies. This allowed the regime to weaken the
revolutionaries distract their efforts gain the time it needs to breathe and weaken the
people attempting to deprive the revolutionaries from the popular support that was
the cause of their persistence until this moment. In addition this derails the world's
attention towards the war on terrorism at the expense of the local tragedy.
However the revolutionaries were able to absorb some of the adverse effects of the
emergence of this organization turning them into strengths
and if we add to this the popular rejection of radical ideology and the people’s
embrace of moderate Islamic thought it would be concluded that the potential survival
of ISIS and its persistence in governing the areas it controlled so far is very unlikely
which indicates the lack of any future for the organization if its direct support stops.
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