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هل ينبعث تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« من جديد؟
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ملخص الدراسة:
ــعار »ِإِن  ــع ش ــة، ورف ــارات الجهادي ــرف التي ــل ذروة تط ــادي مّث ــلفي جه ــم س ــش«، تنظي ــة »داع ــم الدول تنظي
اْلُحْكــُم ِإلَّ ِلَّ« فــي تفســير تعســفي لمفهــوم اآليــة التــي ظــل ينتــج آثــاره علــى مــدار العقــود المتعاقبــة؛ 
لتتســع مســاحة التكفيــر عنــد منظــري التيــارات الجهاديــة، وباألخــص تنظيــم »داعــش« الــذي حــّول المفاهيــم 
ــن  ــة فــي كل م ــة القائم ــة باألنظم ــن خــال ســعيها لإلطاح ــت حضــوره السياســي م ــة؛ لتثبي ــة الديني العقائدي

ســورية والعــراق وإنشــاء نظــام إســامي عالمــي.

تحــاول هــذه الدراســة بعــد التعريــف بمراحــل التأســيس اإليديولوجيــة للتنظيــم؛ الوقــوف بالتحليــل والدراســة 
لعوامــل تفــكك التنظيــم؛ والخافــات بيــن قادتــه، وفــرص إعــادة انبعاثــه فــي أكثــر مــن مــكان؛ ل ســيما فــي 
ســورية والعــراق؛ اللتيــن مــا يــزال التنظيــم يحتفــظ فيهمــا بخايــا نائمــة لــه، إضافــة إلــى مجموعــات مســلحة 

تعمــل فــي الصحــراء الســورية والعراقيــة. 

هذا ما نناقشه من خالل المحاور التالية:

المدخل	 

البنــاء اإليديولوجــي، ويشــمل: اســتراتيجية التوحــش وتتمثــل بمبــدأ الحاكميــة والــوالء والبــراء والعمــل 	 
المســّلح بوصفــه اســتراتيجية التغييــر الكبــرى.

التحوالت االستراتيجية لتنظيم الدولة )أيديولوجية التوحش(:	 

◦ »كاريزما الزرقاوي
◦ منّظرو إيديولوجية )التوحش( في تنظيم الدولة أبو عبد اهلل المُهاجِر وأبو بكر ناجي

إيديولوجية التنظيم بعد انهياره والخالف بين )تيار الحازمية( و)تيار البنعلية(	 

البناء الهيكلي لتنظيم داعش	 

◦ االنتقال من الخالفة المكانية إلى الخالفة االفتراضية في استراتيجية الهاشمي 
◦ من البناء األول إلى الثالث

◦ أبو إبراهيم الهاشمي القرشي والبناء الثالث
◦ استراتيجية العمل الجديدة لدى داعش

آليات االستقطاب والتجنيد للتنظيم )السعار الطائفي(	 

عوامل الفشل وفرص االنبعاث من جديد	 

فرص االنبعاث واستغالل الظروف السياسية واالستراتيجية واإلرث اإليديولوجي للتنظيم	 

التوصية	 
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المدخل
أثــار تنظيــم )داعــش( تســاؤلت عديــدة فــي األوســاط الدوليــة علــى المســتويات الفكريــة والسياســية، انطاًقــا 
مــن أهميــة الجانــب اإليديولوجــي الــذي يشــكل امتــداًدا إليديولوجيــة التيــار الســلفي الجهــادي؛ وزاد علــى ذلــك 
اســتنباط »إيديولوجيــة متوحشــة« قــّدم نفســه مــن خالهــا كممّثــل أوحــد لإلســام، ليبــّرر مــا يقــوم بــه مــن 
أفعــال وحشــية، كالتكفيــر، والذبــح والتمثيــل فــي الجثــث، وإقامــة الحــدود، وســبي النســاء، وتنفيــذ عقوبــات 

القتــل والجلــد. 

البناء اإليديولوجي
تقــوم إيديولوجيــة »الدولــة اإلســامية« كمــا »تنظيــم القاعــدة« علــى قواعد الفكــر الجهادي العالمــي بأصوله 
وفروعــه، الــذي يتضمــن »إقامــة الحكــم اإلســامي« الــذي ل يتأتــى إل بالجهــاد، ومــن هــذا األصــل القطعــي، 
توالــدت كل المفاهيــم والتفاصيــل واإلجــراءات التــي أرســتها الحركــة الســلفية العالميــة«1 وبذلــك فــإن »وحــدة 
ــان بجذورهمــا  ــة اإلســامية مشــتركة، فكاهمــا ينتمي الجــذور اإليديولوجيــة لتنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدول
ــي  ــا واســًعا مــن المجموعــات والشــخصيات الت ــي تضــم طيًف ــة« المهاجــرة الت ــارات »الجهادي ــى التي ــة إل الديني
ترمــز القاعــدة إليهــا وتمثــل فكرتهــا، ومــا تنظيــم الدولــة إل انشــقاق أو نتــوء فــي القاعــدة مــن جهــة، لكنــه 
حتًمــا تطــّور طبيعــي لهــا مــن جهــة أخــرى. إلــى هــذا الحــد قــد يمكــن تلخيــص اإلطــار اإليديولوجــي العــام لفكــر 
ــات واضحــة مــع القاعــدة،  ــي ُيظهــر تباين ــه ل يكشــف عــن خصائصــه، لســيما وأن مســاره العمل ــم لكن التنظي
واســتطاع ببعــض العناويــن الدينيــة والجهاديــة التــي تميــزه أن يتوســع ويجــذب عشــرات آلف المقاتليــن إلــى 

صفوفــه، وهــو مــا لــم تنجــح القاعــدة فيــه أو لــم تعمــل بــه علــى األقــل.2

استراتيجية التوحش
تبّنــى تنظيــم الدولــة )داعــش(، اســتراتيجية »التوحــش«، التــي يغلــب عليهــا ثالثــة مبــادئ شــمولية ال تختلــف 

عــن إيديولوجيــة تنظيــم القاعــدة، والتيــار الســلفي الجهــادي العالمــي. وتتمثــل بالتالــي:

مبدأ الحاكمية: 

ــوى  ــزم بالشــريعة اإلســامية، وبهــذا المحت ــي ل تلت ــات الت ــر الحكوم ــم الشــريعة اإلســامية، وتكفي أي تحكي
ــدة فــي ذاتهــا وتكوينهــا  ــا بوصفهــا؛ مجسِّ ــن فــي مجتمعاتن ــز نفســها عــن اآلخري ــى تميي الفكــري تتجــه إل
إطــاًرا لحاكميــة ال؛ أي إن فــي داخلهــا الحركــي يكمــن الخــاص، فهــي دون غيرهــا مدينــة ال! واآلخــرون 
مــدن الشــيطان! ويتداعــى المنطــق فيســبغ هــذا اإلطــار الحركــي علــى نفســه مشــروعية التصــرف باســم ال 
وحاكميتــه! فيــرى فــي ســبيل غاياتــه تبريــرًا لــكل الوســائل، مســتحًا األرواح والدمــاء واألمــوال، براحــة ضميــر 

تامــة، فــكّل تصــّرف يتــّم بمضمــر المشــروعية اإللهيــة، وفــي مواجهــة الكفــر والجاهليــة.3

ــوم  ــه بمفه ــا ربط ــك عندم ــة، وذل ــة عقدي ــوم صبغ ــى للمفه ــن أعط ــودودي أول م ــى الم ــو األعل ــّد أب وُيع
األلوهيــة؛ إذ يقــول: “أول أســاس مــن أســس الديــن هــو اإليمــان بحاكميــة ال، فهو مالــك الســماوات واألرضين، 
ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اأْلَْرِض َوِإْن ُتْبــُدوا  وكل مــا فيهمــا ملــك لــه وحــده، تأسيســًا علــى قولــه تعالــى: ِلَّ َمــا ِفــي السَّ

َمــا ِفــي َأْنُفِســُكْم َأْو ُتْخُفــوُه ُيَحاِســْبُكْم ِبــِه الَُّ. البقــرة:283«.4

ــر اإلنســان فــي األرض مــن  ــًا لتحري ــًا عام ــا عــدَّ اإلســام »إعان ــه تابعــه ســيد قطــب عندم ــى المنهــج ذات وعل
العبوديــة للعبــاد، وذلــك بإعــان ألوهيــة ال وحــده التــي تعنــي: الثــورة الشــاملة علــى حاكميــة البشــر فــي كل 
صورهــا وأشــكالها وأنظمتهــا وأوضاعهــا والتمــرد الكامــل علــى كل وضــع فــي أرجــاء األرض يكــون الحكــم 

فيــه للبشــر بصــورة مــن الصــور. إن معنــاه تحطيــم مملكــة البشــر إلقامــة مملكــة ال فــي األرض.5

جبهة النرصة من التأسيس إىل التشكيالت املتعاقبة، الدور واآلفاق يف الحرب السورية« مركز مينا لدراسات الرشق األوسط وشامل إفريقيا  1

شفيق شقري »الجذور األيديولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية«، مركز الجزيرة للدراسات  2

أبو القاسم حاج حمد، »الحاكمية«، بريوت: دار الساقي، ط1، 2010م، ص:39.  3

املرجع السابق.  4

سيد قطب، »يف ظالل القرآن«، القاهرة: دار الرشوق، الطبعة الرشعية الثالثون، )1422ه/2001م(، ج3، ص:1433.  5

https://mena-studies.org/ar/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112361054982947.html
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و«مملكــة ال فــي األرض.. ل قيــام لهــا إل بإزالــة األنظمــة والحكومــات التــي تقــوم علــى أســاس حاكميــة 
البشــر،6 وتحطيــم األنظمــة السياســية الحاكمــة أو قهرهــا حتــى تدفــع الجزيــة، وتعلــن استســامها، والتخليــة 

بيــن جماهيرهــا.. وهــذه العقيــدة، تعتنقهــا أو ل تعتنقهــا بكامــل حريتهــا.7

ــة اإلســامية المعاصــرة  ــى خطــاب الحــركات األصولي ــة، تعــود إل ــم الدول ــة لتنظي ــك فالجــذور اإليديولوجي وبذل
المرتبطــة بفكــرة الحاكميــة، التــي بلغــت مداهــا األقصــى لــدى التنظيــم فــي تكفيــر المســلمين والمجتمعــات 
المعاصــرة المناوئــة لهــذه اإليديولوجيــة. ومــن الواضــح أن فكــرة اســتمداد الحاكــم للســلطة مباشــرًة مــن ال، 
فكــرة غريبــة كل الغرابــة عــن التصــور اإلســامي؛ وذلــك مــا يؤكــده جنــوح الفقــه اإلســامي إلــى جعــل اإلمامة 
مــن المصالــح المرســلة، ورْفــض التيــار العــام مــن المفكريــن اإلســاميين مــن »أهــل الســنة والجماعــة« لفكــرة 

الوصيــة.

مبدأ الوالء والبراء: 

اللتــزام بالجماعــة المســلمة وعــداء المشــركين والمرتديــن، وكل مــن يعاديهــا ضمنيــاً. وِوفًقــا لعقيــدة »الــولء 
والبــراء« فليــس ِللُكَفــاِر َأو أتَبــاع الديانــات األخــرى إل الكراهيــة والعــداوة، وحقيقــة العــداوة وطبيعتهــا هــو 
ــن  ــا دي ــن، وإم ــاده المؤمني ــوالة عب ــرعه، وم ــاع ش ــن ال واتب ــا دي ــن، فإم ــراق المنهجي ــن، وافت ــاف الدي اخت

الباطــل واتبــاع الهــوى والشــهوات والشــيطان والنضمــام إلــى حــزب الشــيطان.8

يدمــج تنظيــم الدولــة اإلســامية أفــكاًرا مثــل الــولء والبــراء والــرّدة مــع قانــون جــزاء دينــي، لتشــكيل فكــر 
سياســي ونظــرة تصّنــف وتكّفــر فعليــًا مســلمين آخريــن. وبهــذا المعنــى، تبــدو األفــكار الدينيــة الثوريــة 

ــة.9 ــكار األصولي ــال األف ــة كح ــم الدول ــا تنظي ــي إيديولوجي ــة ف ــي جوهري ــام السياس ــن اإلس ــتمدة م المس

مبدأ العمل المسّلح بوصفه استراتيجية التغيير الكبرى: 

وقــد دفــع بهــا منظــرو إيديولوجيــة تنظيــم الدولــة إلــى أبعــد حــّد مــن الغلــو والتطــرف، وهــذا مــا ســنأتي علــى 
ذكــره فــي الفصــل القــادم مــن الدراســة. 

التحوالت االستراتيجية لتنظيم الدولة )إيديولوجية التوحش(
ُبنيــت تحــوالت اإليديولوجيــة المتطــورة لتنظيــم الدولــة )داعــش( علــى ثــالث اســتراتيجيات أساســية تقــف علــى 

النقيــض مــن كل التيــارات الســلفية الجهاديــة ويمكــن إبــراز ذلــك فيمــا يلــي: 

»كاريزما الزرقاوي: 

ــل  ــي مجم ــار( ف ــاص بالتي ــدي )الخ ــب العقائ ــب الجان ــي تغّل ــة، الت ــة الحّدي ــة الصلب ــاوي اإليديولوجي ــة الزرق رؤي
ــات  ــع الخاف ــات التوحــش إذ ترج ــاوي، تعــود بداي ــى الزرق ــن«.10 وإل ــع اآلخري ــة م المواقــف السياســية والعاق
بيــن تنظيَمــي القاعــدة والدولــة اإلســامية إلــى المواجهــات المبّكــرة بينــه وبيــن أســامة بــن لدن. فقــد اختلفــا 
عندمــا كانــا فــي أفغانســتان فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، كمــا يحصــل بيــن خلفائهمــا اليــوم، حــول اســتخدام 
ــّد أعــداء اإلســام  العنــف الُمفــرط، واســتهداف المدنييــن الشــيعة. ووفقــًا لتنظيــم الدولــة اإلســامية، فــإن أل

هــم أعــداء الداخــل! 

وُيجــادل التنظيــم بــأن التركيــز علــى العــدو البعيــد )الغــرب( وتجاهــل العــدو القريــب )األعــداء المســلمين فــي 
المنطقــة، وخاصــة الشــيعة( عديــم الجــدوى. وبموجــب رؤيتــه، ســيتم اســتدراج العــدو البعيــد إلــى المنطقــة، 
كمــا خطــط أســامة بــن لدن، ولكــن مــن خــال مهاجمــة العــدو القريــب. والواقــع أن هــذا الســيناريو تكّشــف 
منــذ ســيطر مقاتلــو تنظيــم الدولــة اإلســامية علــى مدينــة الموصــل فــي شــمال العــراق فــي حزيران/يونيــو 

املرجع السابق، ص:1435.  6

محمد يتيم »الحاكمية اإللهية وسيادة األمة. متحيص وتدقيق«  7

املرجع السابق، ص:1433.  8

محمد بن سعيد بن سامل القحطاين، »الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف«، القاهرة: املكتبة التوفيقية، ط7، 2014م، ص106.  9

محمد أبو رمان »هكذا تشّكلت »إيديولوجيا التوّحش«، العريب الجديد  10
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ــي  ــاوي ف ــذر الظواهــري الزرق ــد ح ــّده.11 ولق ــوض المعركــة ض ــى خ ــدًا إل ــن 60 بل ــر م ــتدرجوا أكث 2014، واس
الرســالة المنســوبة إليــه، فــي2005، مــن »مشــاهد الذبــح«؛ لخطورتهــا فــي معركــة اإلعــام التــي هــي »فــي 

ســباق علــى قلــوب وعقــول أمتنــا.12

منظرو إيديولوجية )التوحش( في تنظيم الدولة

دة والتوحش« في تنظيم الدولة إلى شخصيتين رئيسيتين، هما: يرجع تشريع »الغِلظة والشِّ

أوالً، أبو عبد اهلل المُهاجِر )عبد الرحمن العلي( 

ــه  ــي »فق ــاب ف ــو كت ــاد«، وه ــه الجه ــن فق ــائل م ــاب »مس ــه كت ــر ودرَس علي ــرًا بالمهاِج ــاوي كثي ــر الزرق تأث
الدمــاء« وضعــه صاحبــه »للمستســلمين لشــرع ال؛ كاستســام الميــت بيــن يــدي مغســله، بــل أشــد، وفيــه يقــرر 
ــذي يُحكــَم فيــه بالقانــون بلــد كفــر وتجــب الهجــرة منــه، وأن اإلجمــاع منعقــد علــى  ــد ال »المهاجــر« أن البل
إباحــة دَمــِاء الكافــر إباحــةً مطلقــة؛ مــا لــم يكــن لــه أمــان شــرعي، وأن »مناصــرة المشــركين ومظاهرتهــم عــل 
المســلمين كفــر ٌأكبــر«. وأن اإلســام ل يفــِرّق بيــن مدنــي وعســكري، وأن »مــا فــي القتــل بقطــع الــرأس مــن 

الغلظــة والشــدة أمــر مقصــود، بــل محبــوب ل ورســوله«.13

والمهاجــر مصــرٌي تخــرج مــن الجامعــة اإلســامية فــي إســام آبــاد، وشــارك فــي الجهــاد األفغانــي، ودّرس فــي 
معســكرات المجاهديــن فــي كابــل، وتولــى التدريــس فــي معســكر الزرقــاوي فــي هيــرات، وكان مرشــًحا لتولــي 
مســؤولية اللجنــة العلميــة والشــرعية فــي تنظيــم القاعــدة، اعتقلتــه إيــران ثــم أُفــرج عنــه؛ وعــاد إلــى مصــر 

بُعيــدْ قيــام الثــورة.14

ثانياً، أبو بكر ناجي وكتابه »إدارة التوحش« 

ــه الرئيســة  ــرة، وتقــوم فكرت ــة األخي ــدى الجماعــات المتطرفــة فــي اآلون ــات ل ــب واألدبي وهــو مــن أهــم الكت
ــدول الفاشــلة، إلقامــة مــا تســمى إمــارة التوحــش فــي المناطــق التــي  ــة الفوضــى فــي ال علــى اســتثمار حال
يســيطر عليهــا هــذا التيــار، وتطبيــق أحــكام الشــريعة فيهــا، وهــي مرحلــٌة تســبق مــا تســمى إمــارة التمكيــن، 
ــة اإلســامية ذات الســيادة الكاملــة.15 ويعتقــد أبــو بكــر ناجــي، أن الجهــاد مــن أهــم أبــواب  أي إقامــة الدول
هدايــة الخلــق، وأنــه »شــدة وغلظــة وإرهــاب وتشــريد وإثخــان«، وأن »إراقــة دمــاء أهــل الصليــب وأعوانهــم 
ــِرّدة أو  ــات«.16 ويقــول إن األوضــاع اآلن شــبيهة بأوضــاع حــوادث ال مــن المرتديــن وجندهــم مــن أوجــب الواجب
بدايــة الجهــاد، فنحتــاج إلــى اإلثخــان، وإلــى أعمــال مثــل مــا تــم تجــاه بنــي قريظــة )قتــْل الرجــال وســَبْي الــذراري 
والنســاء وأخــذ أموالهــم( فــا بــّد مــن »اتبــاع سياســة الشــدة إذا لــم يتــم تنفيــذ المطالــب يتــم تصفيــة الرهائــن 

بصــورة مروعــة تقــذف الرعــب«.17

وبحســب ناجــي فالمشــروع الوحيــد المؤهــل لذلــك هــو مشــروع »الســلفية الجهاديــة«. والماحــظ أن رائحــة 
الــدم تفــوح مــن الكتــاب كلــه، ومــن الواضــح أّنــه أوجــد المســوغات الفقهيــة التــي تتناســب مــع التحــول فــي 
طبيعــة هــذه التنظيمــات، وأزال مــن أمامهــا العوائــق الفقهيــة، فأصبــح هنالــك تمــاٍه وتــزاوج كامــل بيــن ثاثــة 
أمــور رئيســة؛ طبيعــة الصــراع الطائفــي الــذي يتصاعــد فــي المنطقــة، والنســخة الجديــدة المتأثــرة بشــخصية 
الزرقــاوي الحّديــة التــي تميــل إلــى درجــة أكبــر مــن العنــف، وأدبيــات فقهيــة وفكريــة، تتجــاوز مــا وصلــت إليــه 
أدبيــات القاعــدة التقليديــة، وتصــدم حتــى شــيوخ اإليديولوجيــا الجهاديــة، ومؤسســيها المعاصريــن، مثــل أبــي 

محمــد المقدســي وأبــي قتــادة الفلســطيني وأيمــن الظواهــري.18 

حسن حسن، »طائفية تنظيم الدولة اإلسالمية: الجذور اإليديولوجية والسياق السيايس«  11

تنظيم »الدولة اإلسالمية«: النشأة والتأثري واملستقبل«، مركز الجزيرة للدراسات، ص )32(.  12

أبو عبد الله املهاجر، »مسائل من فقه الجهاد، ص: )34، 38، 271، 409(.  13

الخطيب معتز، )»تنظيم الدولة اإلسالمية«: البنية الفكرية وتعقيدات الواقع(، مركز الجزيرة للدراسات  14

د. أبو رمان، محمد »هكذا تشّكلت »إيديولوجيا التوّحش«، العريب الجديد  15

أبو بكر ناجي )إدارة التوحش« أخطر مرحلة ستمر بها األمة( ص )31، 32(.  16

املرجع السابق.  17

د. أبو رمان، محمد، »هكذا تشّكلت »إيديولوجيا التوّحش«، العريب الجديد  18
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أيديولوجية التنظيم بعد انهياره
تصاعــدت الختافــات والنشــقاقات داخــل تنظيــم داعــش قبــل مقتــل خليفتهــم »البغــدادي« واشــتملت علــى 
خافــات عقديــة ومنهجيــة، أســفرت عــن انقســامات وتحالفــات متنوعــة داخــل التنظيــم، وأنتجــت تنافســًا وصراعًا 

بيــن تياريــن رئيســين داخــل التنظيــم وهمــا:

تيــار الحازميــة، نســبة إلــى أحمــد بــن عمــر الحازمــي وهــو أحــد المشــتغلين بالعلــوم الشــرعية المقيميــن   •
ــام 2015.  ــه ع ــض علي ــم القب ــعودية وت ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

تيــار البنعليــة، نســبة إلــى »تركــي البنعلــي« وهــو شــيخ بحرينــي وأحــد تاميــذ أبــي محمــد المقدســي،   •
ــة. ــة الرق ــى مدين ــي عل ــف الدول ــارة للتحال ــي غ ــام 2017 ف ــورية ع ــي س ــل ف وُقت

فــي هــذا الســياق مّثــل الفريقــان »الحازميــة« و«البنعليــة« التجاهيــن الرئيســين داخــل تنظيــم داعــش، ويمكــن 
القــول إن الفريقيــن متفقــان إلــى حــد كبيــر فــي معظــم المســائل التــي تســيطر علــى بنيــة العقــل الداعشــي 
وتتصــدر خطابــه، كمســألة تكفيــر اآلخــر، والحاكميــة، والموقــف مــن السياســة بمفهومهــا المدنــي الحديــث 

ومــا ينبثــق عنهــا كمســائل النتخابــات والديمقراطيــة.

االنقسامات في مسألة »العذر بالجهل« 

أمــا النقســامات بــدأت تظهــر داخــل التنظيــم، مــع تبلــور مســألة »العــذر بالجهــل«، لــدى كل طــرف، فالحازميــة 
تــرى أنــه فــي مســائل التوحيــد والشــرك ل عــذر ألحــد، وأن كل مــن مــارس أو قــام بفعــل مــن نواقــض الديــن 
فهــو كافــر، دون الحاجــة إلــى النظــر فــي تحقــق الشــروط وانتفــاء الموانــع، ومــن لــم يقــم بتكفيــر هــؤلء 
فهــو كافــر ومرتــد! عمــًا بالقاعــدة الســلفية القائلــة »مــن لــم يكّفــر الكافــر فهــو كافــر«، فــي حيــن يتفــق 
معهــم الفريــق اآلخــر أنــه ل عــذر بالجهــل فــي مســائل التوحيــد والشــرك، لكنهــم يرفضــون إطــاق »مــن لــم 
يكّفــر الكافــر فهــو كافــر« علــى اإلطــاق، وهــو مــا ترتــب عليــه تكفيــر التيــار األول »الحازميــة« للتيــار الثانــي 
»البنعليــة”«، فضــا عــن النقســامات الكبيــرة التــي عصفــت بالتجاهيــن نتيجــة للمســائل التــي تشــعبت عــن هــذه 

المســألة والختافــات التــي ترتبــت عليهــا.19

ــة  ــادة الحالي ــاعي القي ــع مس ــن م ــي بالتزام ــه؛ إذ يأت ــاء في ــذي ج ــت ال ــد بالتوقي ــذا التصعي ــة ه ــط أهمي وترتب
ــم مؤخــًرا،  ــي شــنها التنظي ــه مجموعــة الهجمــات الت ــرت عن ــم الظهــور بمظهــر القــوة، وهــو مــا عب للتنظي
فضــًا عــن الفيلــم الوثائقــي األخيــر الــذي نشــره تنظيــم داعــش بعنــوان “النهايــة والبدايــة” وهــو الوثائقــي 
الــذي حمــل دللت عديــدة عكســها الســم نفســه، علــى رأســها بطبيعــة الحــال إيصــال رســالة بــأن التنظيــم عائــد 

بقــوة.20

البناء الهيكلي لتنظيم داعش
االنتقال من الخالفة المكانية إلى الخالفة االفتراضية في استراتيجية الهاشمي

ــاء التنظيــم، ومواجهــة النقســامات  ــم الهاشــمي القرشــي إعــادة بن ــو إبراهي ــد أب يحــاول »الخليفــة« الجدي
والتغلــب عليهــا، ولكــن التحديــات التــي تواجهــه متعــددة كمقتــل البغــدادي، وانهيــار التنظيــم مكانيــًا؛ 
وانقســاماته األيديولوجيــة بيــن تيــارات متباينــة؛ ومقتــل أغلبيــة مؤسســيه إثــر حملــة التحالــف الدولــي؛ وانحســار 

مــا تبّقــى مــن عناصــره فــي بــوادي ســوريا والعــراق. 

أمــام هــذه التحــولت يعمــل القرشــي علــى فــرض رؤيتــه األيديولوجيــة بالقــوة، وتغييــر الســتراتيجية بالتخلــي 
عــن »الخافــة المكانيــة« والتحــول إلــى تنظيــم أيديولوجــي شــبكي )افتراضــي(، يتشــكل مــن تنظيمــات ُقطريــة 
وإقليميــة وخايــا، تمــارس مــا يســمى »حــرب الســتنزاف«، ليأتــي بعدهــا رســم اســتراتيجية جديــدة تتناســب مــع 
وضــع التنظيــم الحالــي، الــذي فقــد التمكيــن فــي األرض، ومــن َثــمَّ بــدأ إعــادة الهيكلــة معتمــًدا اســتراتيجية 
أمنيــة عســكرية تعتمــد علــى الســرية، تتناســب مــع ظــروف المرحلــة الجديــدة التــي يمــر بهــا التنظيــم، خاصــة 

»مؤسسة الرتاث العلمي« منوذجا.. تحذير من »األفكار األكرث عنفا« النشقاقات داعش«، قناة الحرة  19

»تصاعد االختالفات واالنشقاقات داخل تنظيم داعش. الرسائل وأبرز الدالالت«، املرصد املرصي  20

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/03/30/مؤسسة-التراث-العلمي-نموذجا-تحذير-الأفكار-الأكثر-عنفا-لانشقاقات
https://marsad.ecss.com.eg/51454/
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فــي مناطــق وجــوده التقليديــة فــي ســوريا والعــراق، هــذا باإلضافــة إلــى بعــض الخطــوات األخــرى.21

وبالتالــي، يمكــن القــول: يرتكــز البنــاء األيديولوجــي لتنظيــم الدولــة )داعــش( علــى مــوروث عنفــي تعســفي 
ــي  ــام. وتأت ــض والنتق ــرد والرف ــا التم ــل فيه ــرى معاصــرة يتداخ ــة وأخ ــداث تاريخي ــه أح ــراح، وّلدت ــن بالج مثخ
مســألة التحكيــم بيــن علــي بــن أبــي طالــب ومعاويــة بــن أبــي ســفيان فــي العــام 37 هـــ كأبــرز تلــك األحــداث 
دمويــًة وأكثِرهــا تأثيــرًا، التــي ل ينفــك تنظيــم الدولــة يســتحضرها ويســتذكر خطابهــا التعبــوي الباعــَث للتمــرد، 
ــًا بتكفيــر المســلمين، وقتــل األطفــال والنســاء، وقتــال الجماعــات الجهاديــة الســلفية األخــرى لاســتحواذ  ممثَّ

القســري علــى الســلطة. 

من البناء األول إلى الثالث
ــم  ــًا لتنظي ــم تابع ــث كان التنظي ــاوي( حي ــب الزرق ــو مصع ــة )أب ــدة، أولهــا مرحل ــل ع ــم داعــش بمراح ــّر تنظي م
القاعــدة، ويعمــل تحــت اســم تنظيــم القاعــدة فــي بــاد الرافديــن. وحيــن قِتــل الزرقــاوي يــوم 7 جزيران/يونيــو 
2006 اختيــر أبــو عمــر البغــدادي أميــًرا للتنظيــم، كمــا اختيــر أبــو حمــزة المهاجــر أو عبــد المنعــم عــّز بــدوي 
الــذي ينحــدر مــن محافظــة الشــرقية بمصــر، نائًبــا لــه ووزيــًرا للدفــاع فــي التنظيــم. وقــد أعلــن البغــدادي، آنــذاك، 
عــن تأســيس الدولــة اإلســامية فــي العــراق، ليبــدأ البنــاء األول للتنظيــم، الــذي انتهــى بمقتــل الرجليــن يــوم 18 
نيســان/ إبريــل 2010، لتبــدأ المرحلــة الثانيــة حيــث تولــى أبــو بكــر البغــدادي قيــادة التنظيــم، وأعلــن الخافــة، 

لتنتهــي هــذه المرحلــة بمقتلــه يــوم27 ت1/أكتوبــر 22.2019

يعــدُّ تنظيــم الدولــة اإلســامية مــن أكثــر التنظيمــات الجهاديــة تطــوًرا علــى صعيــد تماســك الهيكلــة التنظيميــة 
والصابــة اإليديولوجيــة، فقــد شــّكل ذروة تطــور غيــر مألوفــة فــي نشــاط الجماعــات »الجهاديــة« العالميــة، 

وبــدت هيكلتــه وأيديولوجيتــه مبتكــرة فــي العديــد مــن خصائصهــا واســتراتيجياتها.23

بعــد أن تمّكــن التنظيــم مــن الســيطرة علــى الموصــل وأعلــن الخافــة، عمــد إلــى إعــادة هيكلتــه التنظيميــة مــن 
خــال إنشــاء الــوزارات والمجالــس والمؤسســات، فــي خطــوة مدروســة لقيــام كيــان بديــل بعــد إســقاط النظــام 
السياســي القائــم فــي المناطــق التــي اســتولى عليهــا. و«تعتمــد البنيــة التنظيميــة لـــ »الدولــة« علــى هيكليــة 
هرميــة يعــدُّ »الخليفــة« رأســها، وُيشــرف إشــراًفا مباشــًرا علــى »المجالــس«، وهــي تســمية اســتخدمها أبــو 
ــس«  ــو عمــر البغــدادي، وتعــدُّ »المجال ــي اعتمدهــا ســلفه أب ــوزارات الت ــا عــن تســمية ال بكــر البغــدادي عوًض
ل »القيــادة المركزيــة«، ويتمتــع البغــدادي بصاحيــات واســعة  المفاصــل األساســية لتنظيــم الدولــة التــي تشــكِّ
ــر  ــدو استشــارته معِلمــة وغي ــذي تب ــس الشــورى«، ال ــس بعــد أخــذ رأي »مجل ــن وعــزل رؤســاء المجال فــي تعيي
ملزمــة؛ فالقــرار األخيــر والفصــل النهائــي بعــد التــداول للبغــدادي، إبراهيــم عــواد إبراهيــم البــدري الســامرائي، 
وهــو عراقــي األصــل، وبفضــل ســلطاته »الدينيــة« الواســعة يتحكــم فــي ســائر القضايــا الســتراتيجية؛ فهــو 

صاحــب »األمــر والنهــي« فــي معظــم القــرارات الحاســمة«24

علــى صعيــد التقســيم اإلداري اعتمــد تنظيــم الدولــة مناطــق تقســيم نفــوذه إلــى وحــداتٍ إداريــة يُطلــَق عليهــا 
ــات«  ــؤولية »الولي ــى مس ــكانية، ويتول ــا الس ــة للجغرافي ــامية التاريخي ــمية اإلس ــي التس ــات«، وه ــم »ولي اس
ــام  ــد ق ــي. وق ــامي التاريخ ــي اإلس ــراث السياس ــي الت ــة ف ــمية المتداول ــي التس ــراء، وه ــن األم ــة م مجموع
التنظيــم بتدشــين مجموعــة مــن الوليــات الــي تقــع ضمــن دائــرة ســيطرته فــي العــراق وســوريا، وأنشــأ وليــات 
مشــتركة بيــن اإلقليميــن، أمــا وليــات العــراق فهــي: وليــة صــاح الديــن، وليــة األنبــار، وليــة كركــوك، وليــة 
نينــوى، وليــة الفلوجــة، وليــة بغــداد، وليــة الجزيــرة، وليــة دجلــة. أمــا وليــات ســورية، فهــي وليــة حمــص، 
ــزور(، وليــة البركــة )الحســكة(، وليــة الباديــة، وليــة الرقــة، وليــة حمــاة،  ــر ال ــر )دي وليــة حلــب، وليــة الخي
وليــة دمشــق. وقــد أســس التنظيــم وليــة الفــرات وهــي وليــة مشــتركة تضــم مدينــة البوكمــال الســورية 

ومدينــة القائــم العراقيــة والقــرى المجــاورة لهمــا.25

»داعش من التمكني إىل االنتشار. البناء الثالث«، تريندز  21

املرجع السابق.  22

تنظيم الدولة ما بعد البغدادي«، الجزيرة نت  23

»البناء الهيكيل لتنظيم الدولة اإلسالمية«، مركز الجزيرة للدراسات  24

حسن أبو هنية، »الجهادية العربية؛ اندماج األبعاد: النكاية والتمكني بني › الدولة اإلسالمية › و › قاعدة الجهاد«، املركز العريب للدراسات  25

https://trendsresearch.org/ar/research/داعش-من-التمكين-إلى-الإنتشار-البناء-ال/
https://www.aljazeera.net/opinions/2019/10/30/تنظيم-الدولة-الإسلامية-ما-بعد
https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112363816513973.html
https://books.google.at/books?id=LhWLDwAAQBAJ&pg=RA1-PT139&lpg=RA1-PT139&dq=&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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وتُقســم »الوليــات« التابعــة للدولــة اإلســامية إلــى »قواطــع«، وتضــم المــدن، وفــق تســمياتها المُعتمــدة قبــل 
ســيطرة التنظيــم عليهــا، فوليــة حلــب عــل ســبيل المثــال تنقســم إلــى »قاطعيــن« همــا »قاطــع منبــج« وتتبــع 
لــه مــدن منبــج وجرابلــس ومســكنة، و«قاطــع البــاب« وتتبــع لــه مدينتــا البــاب وديــر حافــر، ويمثــل الســلطة العليا 
ــة يحمــل لقــب »والــي«، ويعاونــه مجموعــة مــن المســؤولين  فــي كل »وليــة« مســؤول يعيِّنــه تنظيــم الدول
يحملــون صفــة »أميــر«، أمثــال »األميــر العســكري«، و«األميــر الشــرعي« الــذي يــرأس »الهيئــة الشــرعية«، واألمير 
األمنــي فيمــا يعــدُّ »أميــر القاطــع« الســلطة األعلــى فــي كل »قاطــع«، ويعــاون كذلــك مجموعــة مــن األمــراء 
فــي المجــال »العســكري والشــرعي واألمنــي«؛ األمــر الــذي يســري ويُتبــَع فــي المــدن كافــة، ويشــرف »الــولة« 
ــى »أمــراء  ومعاونوهــم مــن »األمــراء« عــل »أمــراء القواطــع« ومعاونيهــم، ويشــرف هــؤلء، بدورهــم عل

المــدن« ومعاونيهــم.26

الهاشمي والبناء الثالث

ــم فــي  ــه هزيمــة التنظي ــي بكــر البغــدادي فــي ديســمبر/كانون األول عــام 2019م، ومــن قبل ــل أب بعــد مقت
ســوريا والعــراق مكانيــاً، »ظــل التنظيــم قائمــًا وملتزمــًا بتكتيــكات حــرب »النكايــة« أو المناكفــة لــكل األنظمــة 
التــي ل يرضــى عنهــا، وقــد بــدأ بالفعــل فــي مرحلــة جديــدة من الّتجميــع والتجنيــد والســتنزاف تمهيــدًا للعودة، 
وهــذا لــم يتــم مــن فــراغ، بــل مــن خــال خطــة محكمــة تــّم فيهــا مقاومــة الصعوبــات التــي واجهتــه عقــب 
مقتــل أبــي بكــر البغــدادي، وأعــاد البنــاء والهيكلــة ألجهزتــه المتعــددة، لتتغيــر خارطــة تموضعــه، وينتقــل مــن 

التمركــز إلــى النتشــار والتمــدد وحــروب الســتنزاف.27

استراتيجية العمل الجديدة لدى داعش

 ترتكز استراتيجيته الجديدة على ما يلي: 

ــر •  ــة أكث ــة نوعي ــات إرهابي ــام بعملي ــان للقي ــار المــكان والزم ــادأة، أي اختي ــادرة والمب انتهــاج أســلوب المب
ــر مــن األرواح. عنفــا، تزهــق العــدد األكب

النتقــال مــن دولــة الخافــة الواقعيــة إلــى مرحلــة الدولــة الفتراضيــة عبــر وســائل التواصــل الجتماعــي، • 
وتســخيرها لخدمــة »التنظيــم«، فــي محاولــة إلعــادة التنظيــم وبــث الــروح المعنويــة مــن جديــد، وتعييــن 

ولة وأمــراء عوًضــا عــن الذيــن قتلــوا فــي المعــارك وعــن الهاربيــن.

الدعــوة إلــى توحيــد الحركــة الجهاديــة تحــت زعامــة الهاشــمي فــي محاولــة منه لإلمســاك بــإدارة التنظيم، • 
ورأب صــدع النشــقاقات األيديولوجية.

والركيــزة األخيــرة تخــّص كل الذيــن تعّجلــوا فــي إعــان النصــر علــى »داعــش«، فــي أن المعركــة لــم تضــع • 
أوزارهــا بعــد، وأن الــذي تغيــر هــو شــكل الصــراع ووســائله وربمــا ســاحاته، بيــد أّن التنظيــم »بــاق« ومســتمر.

آليات االستقطاب )التجنيد(
خــال أقــل مــن عقــد علــى ولدة تنظيــم »الدولــة« بــرزت ماكينتــه اإلعاميــة  كجيــش مــواٍز أو رديــٍف لعســكر 
ــا  ــمت تفاصيله ــي رس ــيه الت ــات مؤسس ــق طموح ــة تحق ــة إعامي ــق خط ــم، َوْف ــي العال ــًا ف ــم، متوغ التنظي
»الطفــــرة الحقيقيــــة والكبــــرى التــــي أحدثهــــا تنظيــم داعــــش وكانــت علــــى مســتوى الدعايــــة العالميــة 
والقــدرة الهائلــة علــى التجنيــد والتحــول فــي نظريــة العمــل مـن الجانـب النخبـوي إلـى الجانـب الجماهيـري، 
ومــــن الطــــرق الصطفائية المعقــــدة إلــــى الســــريعة فــــي التجنيــــد والتخطيــــط للعمليــات، ومــــن األهــداف 
المحــــددة والمقيــــدة إلــــى قائمــــة واســعة مــن األهــــداف، ومــن التخطيــط المنظــم إلــــى العمــل الفــردي 
المنفلــت. وثمــة عوامــل متعــددة ل عامــل واحــد يقــف وراء الكفــاءة فــي التجنيــد غيــر المســبوقة علــى 

صعيــــد الجماعــات اإلرهابيــة.28

»البناء الهيكيل لتنظيم الدولة اإلسالمية«، مركز الجزيرة للدراسات  26

»داعش من التمكني إىل االنتشار. البناء الثالث«، تريندز  27

د. أبو رمان، محمد، »مسـتقبل داعـش: عوامـل القـوة والضعـف ... ديناميكيـات »الخالفة االفرتاضية« وفجـوة اسـرتاتيجيات مكافحـة اإلرهاب«  28

https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112363816513973.html
https://trendsresearch.org/ar/research/داعش-من-التمكين-إلى-الإنتشار-البناء-ال/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/16942.pdf
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ومن أبرز هذه العوامل:

العامل السياسي )السعار الطائفي(: 

إن فشــل األنظمــة السياســية فــي ســورية والعــراق ولبنــان وســواها مــن بلــدان الشــرق األوســط فــي بنــاء الدولة 
الوطنيــة، أوجــد األرض الخصبــة المشــبعة باألفــكار الصلبــة المتشــددة، فاســتوعب تنظيــم »الدولــة« آلف الشــباب 
فــي صفوفــه لمواجهــة الحــرب الطائفيــة التــي أعلنهــا نظامــا الحكــم فــي دمشــق وبغــداد برعايــة إيرانيــة، 
و«أصبحــت »الطائفيــة« كلمــة مفتاحيــة أساســية فــي حــرف طبائــع الصــراع وأداة فعالــة تســتخدمها األنظمــة 
والجماعــات لتحقيــق أهــداف إيديولوجيــة وسياســية. فقــد عمــل نظــام األســد منــذ البدايــة علــى ترويــج خطــاب 
ــن  ــى صــراع طائفــي بي ــورة ضــد فســاد واســتبداد النظــام إل ــل مســار الصــراع مــن ث ــف الطائفــي لتحوي التخوي
ــات المســيحية والعلويــة والدرزيــة، لجلــب الدعــم اإليرانــي الشــيعي، كمــا اســتثمرت  األكثريــة الســنية واألقلي
القــوى الســلفية الجهاديــة علــى اختــاف مســمياتها موضوعــة الطائفيــة فــي توصيــف نزاعهــا وطبيعــة حربهــا 

ضــد النظــام.29

ــدى  ــي إح ــة، فف ــروح الطائفي ــذاك ال ــراق حين ــة الع ــس حكوم ــي رئي ــوري المالك ــّذى ن ــياق غ ــذا الس ــي ه وف
خطاباتــه أعلــن بــأن مــا يحــدث مــن مواجهــة بيــن »الحشــد الشــيعي« وتنظيــم الدولــة »داعــش« هــو أن الذيــن 
قتلــوا الحســين لــم ينتهــوا بعــد، والحســين لــم ينتــه، ومــا يــزال موجــوًدا، والمواجهــة بيــن أنصــار يزيــد وأنصــار 
الحســين قائمــة، فالجريمــة التــي ارتكبــت بحــق الحســين لــم تنتــه، لقــد أعــدوا العــدة لســتهداف زائــري مقــام 
الحســين، وتخريــب أجــواء الزيــارة.30 وهــذا أحــد أهــم أســباب اســتقطاب الشــباب لارتمــاء فــي حضــن التنظيــم.

العامل االقتصادي 

ــار الطبقــة  ــة عــن انهي ــة الرث ــو ليبرالي ــة الفاســدة، وأنظمتهــا الني ــة بطبائعهــا الريعي أســفرت سياســات الدول
الوســطى، وغيــاب الشــفافية وهيمنــة المحســوبية وفقــدان المســاواة، األمــر الــذي أدى إلــى انعــدام الفــرص 
ــة، وعلــى المواطنيــن العــرب اللجــوء إلــى  القتصاديــة وضعــف نظــم الرعايــة الجتماعيــة التــي توفرهــا الدول

ــة.  ــة والقطاعــات القتصاديــة القانوني ــة عــن الدول أطــراف أخــرى بديل

وحيــن نفــذت الــدول العربيــة برامــج التحريــر القتصــادي، فوضــت أنظمــة الرعايــة الجتماعيــة القائمــة وألغــت 
ضمانــات التوظيــف، فــي القطــاع العــام مــن دون تقديــم بدائــل. ولــم تعــزز الحكومــات العربيــة الســتثمارات فــي 
القطاعــات اإلنتاجيــة، ولــم تولــد اقتصاداتهــا العــدد الكافــي مــن الوظائــف المطلوبــة ول النوعيــة الضروريــة. 
والواقــع إن أعلــى مســتويات البطالــة ُتســجل اليــوم فــي صفــوف األشــخاص الحائزيــن علــى شــهادات التعليــم 

العالــي.31

وبذلــك اســتغل تنظيــم داعــش رغبــة أفــراد الفئــات المهمشــة فــي النتقــام مــن المجتمــع، وخاصــة الذيــن لــم 
يحصلــوا علــى فرصــة للتعليــم، ولــم يتمكنــوا مــن إيجــاد وظائــف، وفــوق ذلــك يفقــدون أســرهم، حيــث تفتقــر 
الكثيــر مــن المناطــق التــي يقطنــون بهــا لــروح المجتمــع. ومــن ثــم، يجــد الشــباب هــذه الجماعــات المتطرفــة 
التــي تفتــح لهــم ذراعيهــا وتقــدم لهــم كيانــًا يمّكنهــم مــن النتمــاء إليــه والرتبــاط بــه، وتشــعرهم بالقبــول 
وبــروح الجماعــة، وتــزرع بداخلهــم شــعور الثقــة بالــذات، واألهميــة والتميــز. فتكــون النتيجــة أن تلــك الفئــات 
المهمشــة والمضطهــدة يصبــح انتماؤهــا إلــى المعتــدي، وتصبــح عدوانيــة فــي مواجهــة المجتمــع الــذي تــراه 

عنيفــاً، وبالتالــي يحاكــون المعتــدي الــذي ينتمــون إليــه.32

هنية، أبو حسن، »الجهادية العربية: اندماج األبعاد -النكاية والتمكني بني »الدولة اإلسالمية« و »قاعدة الجهاد«، املركز العريب لألبحاث والدراسات  29

املصطفى، تريك، »تنظيم »الدولة«. أسباب التمدد وعوامل االنكامش«، بلدي نيوز  30

هنية، أبو حسن، »جاذبية تنظيم الدولة«: نظريات االستقطاب«، مؤسسة فريدريش إيربت  31

هاين هرني، »تحليل سيكولوجية اإلرهابيني وسبب انضامم الشباب إىل الجامعات اإلرهابية«، الجامعة األمريكية بالقاهرة  32

https://books.google.at/books?id=LhWLDwAAQBAJ&pg=RA1-PT322&lpg=RA1-PT322&dq=&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.baladi-news.com/public/ar/articles/22182
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/12553-20160728.pdf
https://www.aucegypt.edu/index.php/ar/node/2448
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عوامل الفشل وفرص االنبعاث
ــا مــن نقــاط قــوة  ــم ومــا حققــه مــن مكاســب ومــا يمتلكــه حالًي ــى عوامــل فشــل التنظي يمكــن النظــر إل

ــي: ــى النحــو التال ومكامــن ضعــف عل

سياســياً، بعــد إعــان دولتــه فــي العــام 2014م مصحوًبــا بخطــاب معــاٍد لــكل دول العالــم، دخــل التنظيــم فــي 
ــف  ــت مــن تشــكيل تحال ــي تمكن ــا، والت ــة دولًي ــدول الفاعل ــوح مــع دول الجــوار، ومــع مجموعــة ال صــراع مفت
ــا  عســكري دولــي لمحاربتــه، اعتمــاًدا علــى دول إقليميــة تحركهــا مصالــح متشــابكة، يســتغلها التنظيــم حالًي

كعامــل مــن عوامــل انبعاثــه.

عســكرياً، تمّكــن التنظيــم بعــد ســيطرته علــى مســاحات جغرافيــة شاســعة فــي العــراق وســورية، مــن فــرض 
إرادتــه وســلطته وقوانينــه فــي مجتمــع رزح طــوال نصــف قــرن تحــت نيــر الفقــر وغــاء األســعار وتدنــي مســتوى 
المعيشــة، وإلغــاء مشــاركته فــي الحيــاة السياســية، ومــا يتصــل بذلــك مــن ماحقــات أمنيــة، وســار التنظيــم علــى 
ذات المشــهد الدراماتيكــي اإلقصائــي وذلــك بالتخلــص مــن القــادة العســكريين وناشــطي الثــورة المدنييــن فــي 

سورية. 

وأمــا فصائــل الجيــش الحــر والمجاميــع القبليــة التــي تصــدت لــه؛ فقــد تعرضــت لمذابــح جماعيــة، وانهــارت أمــام 
مقاتلــي التنظيــم، بينمــا ســلمت بعضهــا دون قتــال، واختصــر التنظيــم احتــكار الســاح بجنــوده الذيــن يصولــون 
ويجولــون ممارســين أعمــاًل ســيادية بالقــوة المفرطــة. بعــد أن تخلــص التنظيــم مــن خصومــه المحلييــن. ولكــن 
ــرز  ــك مــن أب ــات ذل ــه، وب ــه العشــرات مــن قادت ــي أفقدت ــف الدول ــة للتحال ــة والبري ــات العســكرية الجوي العملي

األســباب الرئيســة لنكماشــه وتراجعــه ميدانًيــا.

اجتماعيــاً، بعــد تحولــه إلــى ســلطة »دولــة« بــدأت تواجهــه مشــكات اجتماعيــة كبيــرة إثــر إطــاق جملــة مــن 
ــي يتعرضــون فــي  ــا األهال ــك تجــد دوًم ــوع المخالفــة، لذل ــة بحســب ن ــن، ومــن يخالفهــا ياقــي عقوب القواني
ــد التــي تبــدأ بســبب التدخيــن إلــى حمــل الســاح إلــى نقــد ســلوكية العناصــر،  األســواق العامــة لعقوبــة الجل
ــه،  ــر المشــاكل التــي واجهت ــت أكب ــاس وإخضاعهــم لســلطانه، وكان ــب الن ــات يعتمــد أســلوب القــوة لترهي وب
مشــكلة األقليــات الدينيــة والطائفيــة، وبذلــك فــإن أســلوب التنظيــم فــي ممارســة الســلطة، وحجــم المظالــم 
التــي ارتكبهــا ونفــور الحاضنــة الشــعبية منــه جــراء هــذه الممارســة، حولــت المناطــق الخاضعــة لســيطرته إلــى 

أشــد المناطــق كراهيــة لــه مــا أفقــده عنصــر تمــدده األهــم بعــد خســارة الحاضنــة األهليــة.33

اقتصاديــاً، افتقــد التنظيــم لمــوارده الماليــة المتنوعــة بعــد خســارته مراكــز الطاقــة التــي لــم يتبــقَّ منهــا إل 
تجارتــه مــع نظــام األســد وإيــران فــي الباديــة الســورية، كمــا فقــد كل المعابــر الحدوديــة مــع تركيــا واألردن 
والعــراق، ومــع خســارة خطــوط إمــداده التــي كان يســيطر عليهــا، انعكــس ذلــك ســلًبا علــى تحركاتــه الميدانية. 

املصطفى، تريك، »تنظيم »الدولة«.. أسباب التمدد وعوامل االنكامش«، بلدي نيوز  33
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فرص االنبعاث
واجــه تنظيــم داعــش عقــب مقتــل أبــي بكــر البغــدادي تحديــات وصعوبــات؛ هــددت وحدتــه بعــد القضــاء علــى 
خافتــه المكانيــة، وهــو مــا حــاول خليفتــه الجديــد أبــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي مواجهتهــا باســتراتيجية 

جديــدة، لالنبعــاث مــن جديــد وفــق الظــروف التاليــة: 

الظروف السياسية: إحــــدى أهــــم الفرص فــــي ترســــيم معالــــم مستقبل تنظيم داعـــش، أن األسباب والشــروط 
التــــي تقــــف وراء انتشــــاره وصعــوده مرّكبــة ومعقـّـدة، ففــي العراق وسورية تمثل األزمة الســنية مفتاحــًا 
رئيســًــا لفهــــم ســــبب قــــوة التنظيــــم وتجــــذره، فــــي مواجهــــة النفــــوذ اإليراني المتنامــــي بعــــد احتال 
العــــراق 2003 إذ اســــتغل التنظيــــم مشــــاعر الغضــــب والتهميــــش لــدى الســــنة لتجنيــــد اآللف، واســتقطب 
القيــادات الســابقة فــي الجيــش العراقــي وحــزب البعــث فحــدث التــزاوج بيــن الطرفيــن الفاعليــن الســنيين 
الغاضبيــن واإليديولوجيا الجهاديــة العالميــة بنســخة أبــي مصعــب الزرقــاوي. كمــا أكــدت تجــارب الجماعــات 
الجهاديــــة الراديكاليــــة المتطرفــــة أن هزيمتهــا العســكرية أو مقتــل قياداتهــا ل يعنــي بالضــرورة نهايــة 

التنظيــم وفكــره الدينــي.34

ــباب  ــم أس ــد أه ــت أح ــا كان ــة، مثلم ــة والدولي ــات اإلقليمي ــات والتكت ــي التحالف ــراف ف ــف األط ــا أن مواق كم
ــه جــاءت بتواطــؤ  ــروف أن هزيمت ــن المعـ ــه، فمـ هزيمــة التنظيــم هــي ذاتهــا تعطــي للتنظيــم فرصــة لنبعاث
الجميع: األمريكيين والــــروس واإليرانيين واألتراك والحكومــــات المحليــــة واألكراد، »فكانـــت المفارقـــات مثًا 
فـــي العـــراق أن الطائــــرات األميركية تقصــــف مــــن الجــــو وقاســم ســــليماني قائــد فيلــق القــــدس اإليراني، 
يقاتل تحت المظلة األمريكية على األرض، وهو ذاته قتـــل بقصـــف صاروخـــي أميركـــي بدايــــة العــــام 2020، 
فالجميــــع اتفقــــوا علــــى إنهــــاء دولــــة داعــــش، لكــــن السياســات نفســها عــــادت إلــــى الختاف والصــراع 
فــــي كل مــــن العــــراق وســــورية، فالتوتــــر اإليراني/األميركــي شــــديد، والعاقــات الروســية/التركيــــة فــــي 
ســـورية مضطربـــة، واألكراد واألتراك، مـــا يعنـــي العـــودة إلـــى الظـروف والشـــروط السـابقة التـــي اســتثمرتها 
داعــش وســاهمت فــي صعــودها. ل يعنــي ذلــك بالضــرورة تكــرار التجربــة، لكنــه يعنــي إعطــاء التنظيــم 

الفرصــــة بدرجــــة أفضـــل إلعادة الهيكلـــة والتكّيـــف والنظـر فـي اســــتراتيجياته القادمــة«35

ــكرية  ــه العس ــير هزيمت ــي تفس ــتغالها ف ــي، واس ــي واإلقليم ــف الدول ــة بالتحال ــتراتيجية، متعلق ــروف اس ظ
وتوظيفهــا طائفًيــا لدغدغــة مشــاعر المهمشــين والمحبطيــن الغاضبيــن مــن الســلطات الســتبدادية فــي 

المنطقــة فــي محاولــة اســتقطابهم وتجنيدهــم.

إرث التنظيــم األيديولوجــي ممثــًا بـــ »أشــبال الخافــة« وهــم جيــل من األطفــال الســوريين والعراقييــن وغيرهم 
ــي  ــم ف ــع اآللف منه ــكري، ويقب ــب عس ــة وتدري ــات أدلج ــوام لعملي ــدار أع ــى م ــوا عل ــرى، خضع ــن دول أخ م
ــة بمكافحــة اإلرهــاب  ــدول والمنظمــات المعني معتقــات الهــول أو معســكرات اعتقــال أخــرى دون أن تجــد ال

حلــوًل مناســبة إلعــادة تأهيــل هــذا الجيــل والهتمــام بمآلتــه المســتقبلية. 

التوصية
ل يمكــن الحديــث عــن انهيــار تنظيــم الدولــة بعــد هزيمتــه العســكرية، رغــم مؤشــرات اندحــاره، فطالمــا بقيــت 
األســباب التــي أنجبــت التنظيــم قائمــة، كأحــد محــركات الصــراع فــي المنطقــة، والمتمثلــة فــي تصاعــد حــدة 
ــران والتنظيمــات الراديكاليــة اإلســامية، واســتمرار بقــاء  ــدول الدينيــة كإي ــذي تغذيــه ال )الســعار الطائفــي( ال
األنظمــة الديكتاتوريــة فــي ســدة الحكــم مــع كل جرائمهــا الشــنيعة، وتغليــب الغــرب مصالحــه الخاصــة علــى 
مصالــح الشــعوب األخــرى. بــات الفصــل فــي الصــراع القائــم تتحكــم بــه القــوة، ل إجــراءات العدالــة فــي وقــت 
تراجعــت فيــه ســلطة مــا يســمى بالشــرعية الدوليــة. مــن هنــا، ســتبقى المنطقــة أشــبه ببراميــل مــن البــارود 
ــم  ــر، ســوف يكــون تنظي ــم آخ ــد، أو ولدة تنظي ــم داعــش مــن جدي ــاث تنظي ــا، مــع انبع ــر تباًع يمكــن أن تنفج

»داعــش« قياًســا لــه، ربمــا، أكثــر رحمــة وأقــل تطرًفــا.

د. أبو رمان، محمد، »مسـتقبل داعـش: عوامـل القـوة والضعـف ... ديناميكيـات »الخالفة االفرتاضية« وفجـوة اسـرتاتيجيات مكافحـة اإلرهاب«  34
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