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 ـ82/11/8115تاريخ قبولو لمنشر:  ـ11/3/8115تاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

وظ تبحث ىذه الدراسة في ظاىرة انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية" في العراؽ سوريا والتي بدأت بشكؿ ممح      
في بعض المناطؽ العراقية والسورية والتي أعقبت سمسمة مف النجاحات التي حققيا التنظيـ  ـ8112منذ عاـ 

. وقد استندت الدراسة في فرضيتيا عمى مقولة مفادىا" وجود عالقة ارتباطية ـ8111و ـ8113والميبية عامي 
مؿ الداخمية والخارجية التي أسيمت في تحقيؽ وجود العديد مف العوابيف انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية" وبيف 

ىذا االنييار. ولموصوؿ إلى ذلؾ، قسمت الدراسة إلى ثالثة أقساـ: األوؿ وقد تضمف توصيفا لبداية التراجع 
وألىـ المظاىر التي يمكف توصيفيا النييار ، ـ8111الذي يعيشو تنظيـ "الدولة اإلسالمية" منذ نياية عاـ 

الثاني، فقد عمؿ عمى تحميؿ كال البيئتيف الداخمية والخارجية لمتنظيـ بيدؼ الوقوؼ عمى التنظيـ. أما القسـ 
القسـ الثالث، فقد اىتـ بعرض  أماأىـ العوامؿ الداخمية والخارجية التي أسيمت في تراجع وانييار التنظيـ. 

والوصفي التحميمي  اريخيالت السيناريوىات المستقبمية لمتنظيـ. وقد قاـ الباحث باستخداـ كال مف المنيج
لتوضيح جوانب ىذه الدراسة. وقد خمصت الدراسة إلى عدة استنتاجات كاف أبرزىا: وجود أثر لمعديد مف 
العوامؿ الداخمية والخارجية التي أسيمت في انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية" في العراؽ وسوريا، مع اإلشارة 

ئي ال زاؿ مبكرا نظرا الحتمالية قدرة عناصر التنظيـ عمى تعبئة الحديث عف ىزيمة التنظيـ بشكؿ نياإلى أف 
 فعمت في الماضي القريب. عناصر جديدة في األشير والسنوات المقبمة لممارسة النشاط اإلرىاب كما 

 تنظيـ "الدولة اإلسالمية"، اإلرىاب، التحالؼ الدولي ضد اإلرىاب.الكممات الدالة: 

 

Abstract 
      This study examines the phenomenon of the collapse of the "Islamic State"-Group in 

Iraq Syria, which began significantly since 2015, after a series of successes achieved by 

the group in some areas of Iraq, Syria and Libya in 2013 and 2014. The study is based on 

the premise in the argument that " the existence of a correlation between many internal 

and external factors and the collapse of the "Islamic State"-Group. To achieve this, the 

                                                 

 ( قسـ العمـو السياسية، جامعة اليرموؾ.1)
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study is divided into three parts: The first one presents an idea about the beginning of this 

collapse that the group had lived since the end of 2014 as well the most important features 

of this collapse. The second tries to examine the internal and external environment of the 

group to identify the most important internal and external factors that contributed to the 

decline and collapse of this group. In the third part, the researcher was interested in presenting 

the future scenarios of the future of this group after its collapse. The researcher has 

adopted the descriptive as well as the historical analytical approach to clarify aspects of 

the study. The study concluded several conclusions, most notably that: the impact of many 

internal and external factors that contributed to the collapse of the "Islamic State"-Group 

in Iraq and Syria, noting that the talk of a final defeat of this group is still early considering 

the possibility that the group can inspire people in coming months and years to commit 

atrocities in the way it has done in the recent past. 
 

Key words: The "Islamic State"-Group, Terrorism, International Coalition Against Terrorism. 

 

 .املكدمة

حالة مف الضعؼ والتراجع بعد أف كاف يمثؿ  ـ8112يعيش تنظيـ "الدولة اإلسالمية" منذ عاـ        
العمـو وفي أحد أقوى التنظيمات الجيادية الفاعمة في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا عمى وجو 

ا وليبيا عمى وجو الخصوص. فبعد مرحمة نشوة االنتصار التي عاشيا التنظيـ خالؿ العراؽ وسوري
فريقيا  ـ8111و ـ8113عامي  والتي تمثمت بفرض وجوده كفاعؿ إقميمي عابر لمقارات )آسيا وا 

، مما قاد إلى تحجيمو ـ8112وأوروبا( بدأ التنظيـ يدخؿ مرحمة مف التراجع والضعؼ منذ عاـ 
خاصة بعد فقدانو لممناطؽ التي كاف يسيطر عمييا، مما يفقده إمكانية تحقيؽ ىدفو  وبالتالي انيياره

الرئيس المتمثؿ بإقامة "دولة خالفة إسالمية" ممتدة لتشمؿ مناطؽ مختمفة في الشرؽ األوسط وشماؿ 
مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبحث في رصد  .إفريقيا وجزء كبيًر مف غرب آسيا وأجزاء مف أوروبا

ة االنييار التي يعيشيا تنظيـ "الدولة اإلسالمية"، ولتميط المثاـ عف العوامؿ الداخمية والخارجية مرحم
النييار ىذا النتائج المحتممة والمترتبة التي أوصمت بالتنظيـ إلى حافة االنييار، ولتكشؼ عف 

 التنظيـ في المنطقة العربية.
 

 .مشكلة الدراسة
؛ ـ8112تنظيـ "الدولة اإلسالمية" منذ عاـ لمرحمة الزمنية التي يعيشيا تنبثؽ مشكمة الدراسة مف ا       

والتي  ـ8113/8111فبعد أف عاش التنظيـ مرحمة مف االنتصارات والنجاحات الفعمية خالؿ عامي 
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 تمثمت باالستيالء عمى أجزاء واسعة مف أقاليـ بعض الدوؿ في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا
، والتي اتسمت بمجـ ـ8112وليبيا( بدأ التنظيـ يدخؿ مرحمة مغايرة تماما منذ عاـ )العراؽ وسوريا 

نشاطو، بؿ وتحجيمو وتحوؿ انتصاراتو إلى خسائر فادحة ألمت بالتنظيـ، مما خمخؿ توازنو ووضعو 
عمى حافة االنييار. وفي ظؿ ىذا التحوؿ، أدرؾ الباحث ضرورة الكشؼ عف العوامؿ التي يمكف أف 

أسيمت في تراجع نشاط تنظيـ "الدولة اإلسالمية" في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا،  تكوف قد
وآثار ذلؾ عمى المنطقة، مما جعؿ إشكالية ىذه الدراسة تتمحور حوؿ محاولة اإلجابة عف سؤاؿ 

 مية"ما ىي العوامل التي أسيمت في انييار تنظيم "الدولة اإلسالمركزي يمكف طرحو عمى الشكؿ اآلتي: 
 في العراق وسوريا؟

يطرح الباحث أيضا جممة مف األسئمة ، وبيدؼ المزيد مف اإلحاطة والتبسيط إلشكالية البحث       
 : والتي أىميا، الفرعية

 ما ىي أىـ مؤشرات انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية"؟  -1
 ه؟ما ىي العوامؿ التي أسيمت في تراجع ىذا التنظيـ وبالتالي قادت إلى انييار  -8
 ما ىي أىـ السيناريوىات المحتممة التي قد يواجييا التنظيـ بعد سقوطو؟ -3
 ىؿ سيقود ىذا االنييار إلى زواؿ التنظيـ بشكؿ نيائي؟ -1

 

 .أهداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مرحمة جديدة يعيشيا تنظيـ "الدولة اإلسالمية" منذ عاـ        
ضعؼ والتراجع الذي يقود إلى حالة االنييار الكامؿ وفقداف السيطرة والتي تتمثؿ بمرحمة مف ال ـ8112

العوامؿ . كما تحاوؿ الدراسة رصد وتفسير ـ8111و ـ8113عمى األقاليـ التي توسع فييا عامي 
توضيح الداخمية والخارجية التي أسيمت في وصوؿ التنظيـ ليذه المرحمة. وأخيرا تسعى الدراسة إلى 

 مستقبمية لمتنظيـ بعد ىذا االنييار. أىـ السيناريوىات ال
 

 .أهمية الدراسة
عممي وعممي. أما األىمية العممية فتستند إلى كوف : تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف جانبيف       

موضوع الدراسة مف المواضيع الحيوية والحديثة، كونو يتعمؽ بدراسة أحد أىـ تنظيمات السمفية الجيادية 
ا في المنطقة. حيث تتناوؿ عوامؿ االنييار الذي ألـ بالتنظيـ، وتبحث العالقة الذي فرض حضورا قوي

الموضوع يشكؿ بيف انييار ىذا التنظيـ وانعكاسات ذلؾ عمى المنطقة، خاصة وأف البحث في ىذا 
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 خامة عممية فريدة بالنسبة لمميتميف بالتنظيمات اإلرىابية، في ظؿ ندرة الدراسات العممية التي تناولت
 ا الموضوع.ىذ

 ىمية العممية، فيمكف لمسيا مف خالؿ دراسة أىـ التنظيمات التي شكمت تيديداً أما بالنسبة أل       
الخريطة مباشرا الستقرار منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، حيث سعى التنظيـ إلى إعادة تشكيؿ 

يد مف الدوؿ اإلقميمية والدولية مما جعمو خصما لمعد، السياسية لممنطقة وفؽ أيدلوجية فكرية متطرفة
التي استثمرت بعض العوامؿ الداخمية والخارجية في محاولة إزاحتو عف خريطة المنطقة. لذلؾ قد تسيـ 
ىذه الدراسة في تقديـ منظور تفسيري النييار ىذا التنظيـ، مما يتيح لكافة الميتميف مف صانعي قرار أو 

يمكف أف تشكؿ موطف تثمار العوامؿ الداخمية والخارجية التي غيرىـ مف الميتميف في الدوؿ المعنية اس
 ضعؼ في ىذه التنظيمات المتطرفة في حربيـ ضد اإلرىاب.

 

 .حدود الدراسة
 : تيةتقـو ىذه الدراسة عمى المحددات اآل       

 يرالمحدد الموضوعي: ويتمثؿ بدراسة العوامؿ الداخمية والخارجية بتنظيـ "الدولة اإلسالمية" كمتغ 
 وانييار التنظيـ ونتائج ذلؾ كمتغير تابع.، مستقؿ

 .المحدد المكاني: ويتمثؿ بمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا خاصة في دوؿ العراؽ وسوريا 
 فترة نجاح التنظيـ في العراؽ  ـ8111ويتمثؿ بالفترة الزمنية الممتدة مف عاـ : المحدد الزمني(

 خ إعداد ىذه الدراسة(.)تاري ـ8114وسوريا( وحتى نياية عاـ 
 

 .فرضية الدراسة
تفترض ىذه الدراسة وجود عالقة ارتباطيو ايجابية بيف توفر العديد مف العوامؿ الداخمية والخارجية        

كمما زادت أثر المحيطة بتنظيـ "الدولة اإلسالمية" وبيف مرحمة االنييار التي يعيشيا التنظيـ. بمعنى أنو 
 كمما زادت درجو إضعافو وبالتالي انيياره.، ظيـىذه العوامؿ عمى التن

 

 .مههجية الدراسة
عممت ىذه الدراسة عمى استخداـ العديد مف المناىج في بحثيا لظاىرة انييار التنظيـ. فقد تـ        

توظيؼ المنيج التاريخي في رصد مرحمة النجاح والتي أعقبتيا مرحمة الفشؿ التي عاشيا التنظيـ في 
والخارجية . في حيف تـ توظيؼ منيج تحميؿ النظـ بيدؼ رصد البيئة الداخمية ـ8114-8113الفترة 
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 التي أحاطت بالتنظيـ والتي تفاعمت عمى نحو ما، حيث تمخض عنيا بعض المخرجات والتي تمثؿ
 أىميا بمخرج أفوؿ وانييار التنظيـ.

 

 .الدراسات السابكة
 : يأتيضوع ىي ما لعؿ أىـ الدراسات التي تناولت ىذا المو        

حيث يشخص تنظيم "الدولة اإلسالمية" ما بعد أفول خالفتو. (: ـ8115دراسة حسف ىنية ) (1
في العراؽ وسوريا. ويعتقد الباحث  الباحث بعض العوامؿ التي أسيمت في أفوؿ تنظيـ "الدولة اإلسالمية"

يزاؿ بعيدا، عمى اعتبار أف تحقيؽ نصر نيائي عمى تنظيـ "الدولة اإلسالمية" ال في ىذه الدراسة أف 
اليزيمة التي تمقاىا التنظيـ ترتبط بالسيطرة المكانية عمى المناطؽ العراقية والسورية دوف القضاء عمى 

 (. ـ8115أيدولوجيتو الجيادية، والتي يمكف أف تنتعش الحقا مف خالؿ حرب العصابات )أبو ىنية، 
. حيث يتناوؿ يمة "داعش" في الموصل: التداعيات المحتممة ليز (ـ8114دراسة عمي بكر ) (8

الباحث في ىذه الدراسة أف سقوط مدينة الموصؿ العراقية حممت تداعيات سمبية عمى تنظيـ "الدولة 
اإلسالمية" أىميا االىتزاز الفكري والتنظيمي لمتنظيـ الذي سيؤثر عممياتو وعمى وجوده في المنطقة. 

لتنظيـ بشكؿ نيائي، خاصة وأف التنظيـ استطاع أف إال أف الباحث يرى بأف ىذا ال يعني نياية ا
يرسخ أفكاره في عقوؿ الفئة الشبابية، وىذا ما يستمـز الدخوؿ بمعركة أيدلوجية صعبة ومعقدة ضد 
التنظيـ، بعد ىزيمة التنظيـ عسكريا، األمر الذي يستدعي وضع رؤية محددة لمواجية أفكار التنظيـ 

 (.ـ8114)بكر،  القضاء عميو بشكؿ نيائي في مرحمة ما بعد "داعش"، حتى يتـ
 Richard Barett (2017) :Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and دراسة (3

the Threat of Returnees.  حيث ركز الباحث في ىذه الدراسة عمى ظاىرة المقاتميف العائديف
العمميات القتالية تحت راية  والذيف سبؽ ليـ أف انخرطوا في، مف صفوؼ تنظيـ "الدولة اإلسالمية"

ولمدوؿ ، التنظيـ في العراؽ وسوريا. فقد عرض الباحث لبعض األرقاـ التقديرية ليؤالء المقاتميف
محذرا ، ثـ عرض ألرقاـ تقديرية لبعض العناصر العائدة إلى مواطنيا األصمية، التي جاؤوا منيا

 التنظيـ معاركو العسكرية في العراؽ وسوريا مف أف يعمموا عمى نقؿ الفكر الجيادي لدوليـ بعد أف خسر
(Barett, 2017.) 
حيث قدـ الباحث  .Seth G. Jones (2017) :Rolling back the Islamic State دراسة (1

وآخروف عدة دراسات حوؿ ظاىرة صعود تنظيـ "الدولة اإلسالمية" وحوؿ بعض النجاحات اإلقميمية 
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يقيا )العراؽ وسوريا وليبيا ونيجيريا(. كما قاـ الباحثوف في عديد مف دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفر 
بالتركيز عمى الحممة الدولية العسكرية بقيادة الواليات المتحدة والتي كاف ليا أثرا في ىزيمة ىذا التنظيـ. 
كما حذر الباحثوف مف أف تيديدات تنظيـ "الدولة اإلسالمية" ستبقى تموح في األفؽ رغـ ىزيمة التنظيـ 

رية، وبالتالي دعا الباحثوف الواليات المتحدة إلى مواصمة جيودىا في قيادة استراتيجية دولية ضد العسك
المؤيدة لمتنظيـ في  اإلرىاب خاصة في المناطؽ التي يحتمؿ أف تظير فييا بعض الخاليا اإلرىابية

 (.Jones, 2017) آسيا الوسطى وأفريقيا

 Stefan Heissner (2017 :)Caliphate in Decline: An estimate of Islamicدراسة  (2

States financial fortunes.  وقد تعرض الباحث في ىذه الدراسة إلى ظاىرة المصادر التمويمية
ثـ بيف الباحث ، المختمفة التي شكمت مصدرا رئيسيا في تمويؿ نشاطات التنظيـ خالؿ فترة نجاحاتو

 مما كاف لو أثرا في إضعاؼ التنظيـ، التناقصكيؼ أف اإليرادات المالية ليذه المصادر أخذت في 
(Heisser, 2017 .) 

ولعؿ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا، بأنيا تحاوؿ دراسة أسباب        
ضعؼ التنظيـ ضمف معطيات بيئتو الداخمية والخارجية، مما يعطييا ميزة إبراز أىـ العوامؿ الداخمية 

حصائي، بعكس معظـ الدراسات والخارجية الت ي قادت إلى أفوؿ التنظيـ حيث قدمتيا في إطار تحميمي وا 
تتمثؿ في تقديـ السابقة التي كاف جؿ تركيزىا عمى جانب معيف مف ىذه الجوانب. ميزة أخرى ليذه الدراسة 

ار في عدة سيناريوىات مستقبمية حوؿ مستقبؿ التنظيـ، والتي يمكف أف تسيـ في تحذير صانعي القر 
 الدوؿ المنخرطة في مكافحة اإلرىاب مف تيديدات محتممة لعناصر ىذا التنظيـ. 

 

 م.4406مظاىر انييار تنظيم "الدولة اإلسالمية" منذ عام : أولا 
في  ممحوظاً  صعوداً قد حقؽ بقيادة أبي بكر البغدادي ال يمكف إنكار أف تنظيـ "الدولة اإلسالمية"        

، بشكؿ خاصوشماؿ أفريقيا بشكؿ عاـ، وفي كؿ مف العراؽ وسوريا وليبيا منطقة الشرؽ األوسط 
)أبو  ـ8111حزيراف  86إعالف نفسو دولة "خالفة عالمية" في  خاصة في الفترة التي تزامنت مع

والعسكري . فتداعيات الربيع العربي في ىذه الدوؿ، واستغالؿ حالة الضعؼ السياسي (ـ8115ىنية، 
أسيمت في توسيع مناطؽ سيطرة تنظيـ البغدادي خاصة عمى األراضي ، االتي عاشتيا أنظمتي

إال أف الدراسة تعتقد بأف ىذه النجاحات المفاجئة والسريعة  (.ـ8112العراقية والسورية والميبية )ذيابات، 
لـ تعُد أف تكوف نجاحات مؤقتة وقصيرة األمد، بؿ أنيا ميدت لمرحمة الحقة عمادىا االنييار وسقوط 

 فما ىي إال أشير عدة حتى بدأ التنظيـ يدخؿ في مرحمة مف الضعؼ والتفكؾ وعدـ التوازف،الخالفة.  حمـ
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والتي انعكست بشكؿ جمي مف خالؿ فقداف السيطرة التدريجي عمى األراضي التي حكميا التنظيـ في 
 .ـ8112-8113الفترة 
، والذي ـ8111تحت قيادتيا في آب فقد عممت الواليات المتحدة عمى تشكيؿ تحالؼ دولي واسع        

زالة تنظيـ "الدولة اإلسالمية". اىدؼ إلى وضع  فوفؽ بياف ستراتيجية طويمة األمد مف أجؿ مكافحة وا 
وقد فاؽ –يمتـز المشاركوف بيذا التحالؼ ، ـ8111التحالؼ األوؿ الذي صدر في الثالث مف أيموؿ 

 : (ISIL Coalition, 2014-The Counterباآلتي )-دولة عربية وغربية 31عددىـ 
 دعـ العمميات العسكرية ضد خطر تنظيـ "الدولة اإلسالمية" .1
 العمؿ عمى وقؼ تدفؽ المقاتميف األجانب اليادفيف لالنضماـ لمتنظيـ. .8
 التعاوف في قطع سبؿ تمويؿ ودعـ التنظيـ .3
 التعاوف في مجاؿ اإلغاثة اإلنسانية لضحايا التنظيـ مف الجئيف ونازحيف .1
 ى كشؼ طبيعة التنظيـ اإلرىابية مف خالؿ توضيح دحض آلتو اإلعالمية والخطابية.العمؿ عم .2

إلى جانب ذلؾ، فإف التدخالت العسكرية الخارجية التي مارستيا بعض القوى الدولية واإلقميمية        
يراف وتركيا  أثر في وبغض النظر عف دوافعيا أو شرعيتيا كاف ليا  ـ8112منذ عاـ مثؿ روسيا وا 

 (.ـ8115، تضييؽ عمى نفوذ التنظيـ في مناطؽ سيطرتو وخاصة في العراؽ وسوريا )أبو ىنيةال
 : وترى الدراسة بأف مظاىر انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية" تظير مف خالؿ أربعة مؤشرات       
بدأ  ،ـ8112. فمنذ عاـ بانحسار وتالشي سيطرة التنظيم الجغرافيةأوؿ ىذه المؤشرات تتمثؿ        

تنظيـ "الدولة اإلسالمية" بفقداف سيطرتو عمى األراضي التي كاف قد احتميا سابقا في العراؽ وسوريا: 
 ، وبيجيـ8112فعمى الجانب العراقي، استطاع الجيش العراقي استعادة مدف تكريت في آذار ونيساف 

، ـ8112األوؿ  ، والرمادي في كانوفـ8112، وسنجار في تشريف الثاني ـ8112في تشريف األوؿ 
اليزائـ . وفي ضوء ىذه السمسمة مف ـ8114، والموصؿ في تموز ـ8113والفموجة في حزيراف 

 ـ8114العسكرية التي مني بيا التنظيـ، أعمف رئيس الوزراء العراقي العبادي رسميا في كانوف أوؿ 
العراقي حيدر العبادي،  )الرئيس انتصار القوات العراقية وىزيمة تنظيـ "الدولة اإلسالمية" في العراؽ

. أما عمى الجانب السوري، فقد عاش التنظيـ أيضا سمسمة واسعة مف اليزائـ العسكرية جراء (ـ8114
تدخؿ القوات الروسية واإليرانية لصالح النظاـ السوري، والتي استطاعت طرد عناصر التنظيـ مف معظـ 

، وفي الرقة في تشريف األوؿ ـ8114 رمناطؽ سيطرتو السورية، والتي كاف أىميا في تدمر في آذا
الروسي حميؼ مما حدا بالرئيس ، ـ8114، وفي دير الزور ومدينة البوكماؿ في تشريف الثاني ـ8114
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الروسية  )وكالة األنباء ـ8114 النظاـ السوري إلى إعالف االنتصار عمى التنظيـ في كانوف األوؿ
  (.ـ8114سبوتنيؾ، 

فقيػػادة التنظػػيـ التػػي . انييااار ايااادة التنظاايما االنييػػار يظيػػر مػػف خػػالؿ مؤشػػر ثػػاف مػػف مظػػاىر ىػػذ       
بعػػد والتػػي بشػػرت بتحقيػػؽ "دولػػة الخالفػػة"، أصػػبح مصػػيرىا مجيػػوال  ـ8113بػػرزت بػػأقوى صػػورىا عػػاـ 

زواؿ معظػػػـ أقطابيػػػا عػػػف الخريطػػػة القياديػػػة لمتنظػػػيـ بسػػػبب القتػػػؿ مػػػف قبػػػؿ دوؿ التحػػػالؼ، أو بسػػػبب 
فػاء عػف قػوات التحػالؼ والقػوات العراقيػة والسػورية. ولعػؿ اختفػاء أبػي بكػر البغػدادي التواري ومحاولة االخت

وتواريػو عػف األنظػار، إلػى  -الخميفة المزعـو لدولػة الخالفػة والقائػد العػاـ لتنظػيـ الدولػة اإلسػالمية -
نييػار االلػدليؿ عمػى مػدى  ـ8114و ـ8113جانب فقداف التنظيـ لمعديػد مػف قادتػو الميػدانييف خػالؿ عػامي 

يتضػػمف أسػػماء كبػػار القػػادة فػػي تنظػػيـ الدولػػة الػػذي عاشػػو التنظػػيـ فػػي تمػػؾ الفتػػرة. والجػػدوؿ التػػالي 
 : 8114-8112والذيف تمت تصفيتيـ خالؿ الفترة  اإلسالمية

 
  :(4) جدول

 م.4409-4407 الفترة في اإلسالمية" "الدولة تنظيم اادة اتمى
 التاريخ اسم القائد وصفتو

ائػػب البغػػدادي ويتػػرأس المجمػػس العسػػكري، ويشػػرؼ عمػػى عمػػؿ ن –حػػاجي معتػػز 
 .أمراء المحافظات في مناطؽ التنظيـ

 ـ8112آب 

نائػػب البغػػدادي وقيػػؿ إنػػو اسػػتمـ زعامػػة  –أبػػو عػػالء العفػػري )أبػػو عمػػي األنبػػاري( 
 .التنظيـ خالؿ فترة نقاىة البغدادي بعد تعرضو إلصابة

 ـ8113آذار 

وزير الحػرب وقائػد  –طرخاف باتيرشفيمي(  –اني عمر الشيشاني )أبو عمر الشيش
 .القوات المسمحة بداعش

 ـ8113آذار 

المتحػػػدث باسػػـػ داعػػػش وأميػػػر الشػػػاـ  –أبػػػو محمػػػد العػػػدناني )طػػػو صػػػبحي فالحػػػة( 
 .)المسؤوؿ األوؿ في سوريا( والمسؤوؿ عف العمميات الخارجية بما فييا ىجـو باريس

 ـ8113آب 

وزيػػر اإلعػػالـ والمعمومػػات فػػي  –مماف الفيػػاض( أبػػو محمػػد فرقػػاف )وائػػؿ عػػادؿ سػػ
داعش، وكاف عضوًا في مجمس الشورى الذي يقود التنظػيـ، وىػو المسػؤوؿ األوؿ 

 .عف تسجيالت بروباغاندا التنظيـ

 ـ8113أيموؿ 

 ـ8114نيساف  .قائد كبير –تركي الجنسية  –مصطفى جونيز 
 ـ8114أيار  .قائد كبير –أبو عاصـ الجزائري 
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 ـ8114أيار  .قائد كبير –طاب الراوي أبو خ
رابػػع أىػػـ شخصػػية فػػي التنظػػيـ ووصػػفو النظػػاـ السػػوري  –أبػػو مصػػعب المصػػري 

 .داعش "وزير حرب"بأنو 
 ـ8114أيار 

 ـ8114نيساف  .الزور األمير العسكري لداعش بدير –أبو عمي الشعيطي 
لثاني كانوف ا .أمريكي سوري ساىـ بإنشاء مجمة دابؽ –أحمد أبو سمرة 

 ـ8114
 ـ8114أيار  .الشرعي العاـ لتنظيـ داعش –تركي بف مبارؾ البنعمي 

 .المسؤوؿ العسكري لقضاء القائـ –تركي الدليمي )أبو ىاجر( 
 .سالـ العجمي )أبو خطاب( المسؤوؿ اإلداري لمتنظيـ في قضاء القائـ

 .مسؤوؿ شعبة الدعاية في التنظيـ –إبراىيـ األنصاري 

 ـ8114نيساف 

 ـ8114نيساف  .نائب البغدادي –إياد حامد الجميمي )أبو يحيى( 
 ـ8114أيار  .براء كادؾ )رياف مشعؿ( أحد مؤسسي وكالة أعماؽ

 ـ8114حزيراف  .تدريب العناصر لمعمميات الخارجية–أبو عمر البمجيكي )أبو طمحة العسكري( 
 .https://7al.net/2017/06/09المصدر: موقع الحؿ السوري، منشور عمى الرابط: 

 

مؤشر آخر يمكف رصده بخصوص انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية" يظير مف خالؿ تزايد أعداد        
ألؼ مقاتؿ عاـ  111القتمى في صفوؼ عناصر التنظيـ. فبعد أف قدرت عناصر التنظيـ المقاتمة بػ 

لعدد األكبر منيـ وفرار بعض ألؼ مقاتؿ بعد مقتؿ ا 81-12، انخفض ىذا العدد إلى ما يقارب ـ8111
اآلالؼ إلى خارج العراؽ وسوريا. فقد أشار بيذا الشأف قائد قيادة العمميات الخاصة األمريكية، الجنراؿ 

( في يوليو Aspen Security Forum( خالؿ "منتدى أمف أسبف" )Raymond Thomasريموف توماس )
مية" منذ الحممة التي قادتيا الواليات المتحدة ضد ، إذ قدر عدد قتمى تنظيـ "الدولة اإلسال8114/ تموز 

 (.Regment, 2017ألؼ مقاتؿ ) 41-31بحوالي  8111التنظيـ في آب / أغسطس 
كما يمكف اعتبار انحسار أعداد عمميات التجنيد في صفوؼ التنظيـ مظيرا آخر مف مظاىر ىذا        

عمى استقطاب مجنديف مف  ـ8111و ـ8113فبعد أف عممت نجاحات التنظيـ المؤقتة عامي االنييار: 
مختمؼ التيارات الجيادية عمى المستوييف العالمي واألقميمي في إطار ىجرة المجاىديف إلى مواطف 

الجياد ضد أنظمة الحكـ في  الجياد في العراؽ وسوريا، بيدؼ مبايعة التنظيـ الذي روج نفسو مف خالؿ
 بدأ دار اإلسالـ ودار الحرب، بدأت ىذه األعداد باالنحسار.المنطقة وضد دوؿ الغرب كافة انطالقًا مف م

ألؼ مقاتؿ  31-82فبعد أف قدر عدد المقاتميف الذيف انضموا لمتنظيـ مف خارج العراؽ وسوريا بحوالي 
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القتمى لتالشي القيادة التنظيمية، وتزايد أعداد نظرا ، انخفض ىذا العدد بشكؿ واضح ـ8113حتى عاـ 
 (.Regment, 2017وفقدانو مناطؽ السيطرة ) ،في صفوؼ التنظيـ

 

 .انييار تنظيم "الدولة اإلسالمية" بين العوامل الداخمية والخارجية: ثانياا 
بعد سمسمة اليزائـ اإلقميمية التي لحقت بتنظيـ "الدولة اإلسالمية" عمى جميع الجبيات التي ينشط        

العوامؿ ؿ مف العراؽ وسوريا، يدور التساؤؿ حوؿ فييا، وبعد فقداف التنظيـ لمعاقمو الرئيسة في ك
واألسباب التي أسيمت في أفوؿ ىذا التنظيـ، وقادتو إلى حافة االنييار؟ ولإلجابة عمى التساؤؿ، تعتقد 

 تصنيفيا الدراسة بأف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي كاف ليا أثر كبير في انييار التنظيـ، والتي يمكف 
  والثانية خارجية.، األولى عوامؿ داخمية: تيفإلى فئ -بحسب الباحث–

 أما بالنسبة لمعوامؿ الداخمية، فتضـ تمؾ العوامؿ التي يمكف إسناد مصدرىا لمبيئة الداخمية لمتنظيـ       
 : ولعؿ أىـ ىذه العوامؿ اآلتي، نفسو
التنظػػيـ عمػػى الػػرغـ أف : تنااامي ظاااىرة الصااراعات الداخميااة عمااى الموااااي القياديااة فااي التنظاايم -1

يسػػػعى لممحافظػػػة عمػػػى االنسػػػجاـ بػػػيف فصػػػائمو المختمفػػػة، إال أف بعػػػض العوامػػػؿ الداخميػػػة بػػػدأت تػػػؤثر 
بدورىا بشكؿ سمبي عمى التنظيـ، مما قػاده إلػى حالػة مػف صػراع القػوى، والتصػدع داخمػي، التػي بػدأت 

لعنػػؼ بػػيف التنظػػيـ، والتػػي تعكػػس حالػػة متناقضػػة مػػف المصػػالح وحجػػـ التعصػػب واتطفػػو بػػيف قيػػادات 
مػػػع أبػػػو محمػػػد مكوناتػػػو وأجنحتػػػو التنظيميػػػة الداخميػػػة. ولعػػػؿ خػػػالؼ قائػػػد التنظػػػيـ أبػػػي بكػػػر البغػػػدادي 

الجػػػوالني أحػػػد مسػػػاعديو الرئيسػػػييف فػػػي سػػػوريا الػػػذي رفػػػض االنضػػػماـ لمدولػػػة اإلسػػػالمية بعػػػد إعالنيػػػا 
الني بمحاولػة شػػؽ يمثػؿ بدايػة ىػذا الصػراع، حيػػث، اتيػـ الجػو  ـ8111الخالفػة فػي العػراؽ والشػاـ عػػاـ 

ظيػػػػػرت بعػػػػػض الكتػػػػػؿ المنشػػػػػقة كجنػػػػػاح  ثػػػػػـ .الصػػػػػؼ ووأد مشػػػػػروع الخالفػػػػػة وفقػػػػػا ألجندتػػػػػو الخاصػػػػػة
والذي يمثؿ الكتمة األشّد غموا وتطرفا وتكفيرا مف التنظيـ ذاتو؛ فقادتو ومنظػروه يكفػروف  ،(1)"الحازمييف"

ممػا قػاد الحقػا إلػى ، ـ القاعػدةقادة داعش وصػوال ألبػي بكػر البغػدادي، عػالوة عمػى تكفيػرىـ لقػادة تنظػي
تنامي صراع عقدي تكفيري بيف تيػاريف: األوؿ تػابع ألبػي بكػر البغػدادي واآلخػر يتبػع التيػار الحػازمي، 
حيث استخدـ التياراف منصات الدعاية ومجػالت التنظػيـ إلطػالؽ بيانػات وفتػاوى التكفيػر ضػد بعضػيـ 

 121بتصػػػفية أكثػػر مػػػف حيػػث قػػػاـ التنظػػيـ  .ةتيػػػـ الخيانػػة، وعمميػػػات التطيػػر الداخميػػػوتبػػادؿ  الػػبعض
(. إلى جانب ذلؾ، فإف ظيور تصػدعات كثيػرة ـ8114شيور )النجار،  3عنصرًا مف أعضائو خالؿ 

داخػؿ التنظػيـ أفػرزت ظػاىرة أمػراء الحػرب التػي تظيػػر فػي العػادة فػي ظػروؼ الحػروب األىميػة، حيػػث 
، عمػى تقاسػـ الغنػائـ واألمػواؿ، والنسػاء بسػبب الخػالؼ أصبحت بعض القيػادات التنظيميػة أكثػر جشػعاً 
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، فقػد تعػززت مما جعميـ يرفضوف التخمي عف مركز قوتيـ ونفػوذىـ بسػيولة لرخػريف. إلػى جانػب ذلػؾ
االنشقاقات بيف المجاىديف األجانب )المياجريف بعرؼ التنظيـ( والمقاتميف المحمييف فػي العػراؽ وسػوريا 

النفػػوذ ممػػا حػػدا بالمقػػاتميف األجانػػب محاولػػة العػػودة إلػػى (. عمػػى مواقػػع ـ8112)األنصػػار( )المصػػري، 
دوليـ بعدما تبيف ليـ مدى صعوبة الحياة في العراؽ وسػوريا وليبيػا فػي ظػؿ الخسػائر التػي بػدأ التنظػيـ 

 .ـ8114و ـ8113يعيشيا في عامي 
 

بػؿ تنظػيـ فعمػى الػرغـ أف األسػس األيدولوجيػة المتبنػاة مػف قتراجي جاذبياة اييدلوجياة "الداعشاية":  -8
، وأكػد عمػػى إعالنيػػا "كدولػة الخالفػػة" فػػي عػػاـ ـ8113"الدولػة اإلسػػالمية" التػػي أعمنيػا البغػػدادي فػػي عػػاـ 

شكمت محاولة جديدة لتجسيد الفكر السػمفي الجيػادي الػذي تبنتػو العديػد مػف التنظيمػات الجياديػة  ـ8111
ا فشػػػيئا بعػػػد أف تبػػػيف صػػػعوبة ، إال أنيػػػا بػػػدأت تفقػػػد بريقيػػػا شػػػيئـ8111بعػػػد الحػػػادي عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر 

تحقيقيػا فػي ظػؿ الواقػع الػدولي الػراىف. فاألسػس الفكريػة التػي روج ليػا التنظػيـ أصػبحت مثػار جػدؿ عمػػى 
مستويات داخؿ التنظيـ وخارجو، حيث تضمنت نوعػا مػف المبالغػة العقديػة والفكريػة والتػي تكشػفت جوانػب 

(: فاألفكػػػار المتطرفػػػة مثػػػؿ تكفيػػػر ـ8114و )بكػػػر، معالميػػػا الحقػػػا ألفػػػراد التنظػػػيـ والجماعػػػات المؤيػػػدة لػػػ
المجتمعػػػات اإلسػػػالمية، عمػػػى اعتبػػػار التػػػي تعػػػيش حالػػػة مػػػف "الجاىميػػػة" التػػػي تبعػػػدىا عػػػف أحكػػػاـ الػػػديف 
اإلسالمي، وتكفير جميع الحكاـ المسمميف، عمػى اعتبػار أنيـػ حكػاـ مرتػدوف يحتكمػوف بػالقوانيف الوضػعية 

ئيػـػ ألعػػداء األمػػة اإلسػػالمية مػػف ييػػود ونصػػارى، ودعػػوة الشػػػعوب ولػػيس وفػػؽ الشػػريعة اإلسػػالمية، ووال
اإلسػالمية إلػػى الخػروج عمػػى "حكػػاـ المسػمميف المرتػػديف"، عمػػى اعتبػار أف ىػػذا الخػػروج يمثػؿ أعظػـػ أنػػواع 
تبػػاع وسػػائؿ التغييػػر العنيفػػة مػػف تفجيػػر وتػػدمير وتخريػػب بيػػدؼ تحقيػػؽ التغييػػر المنشػػود بإقامػػة  الجيػػاد، وا 

(، كميػػػػا أفكػػػػار أثبتػػػػت فشػػػػميا فػػػػي تغييػػػػر الواقػػػػع ـ8115)البطػػػػوش،  مية "دولػػػػة الخالفػػػػة"الدولػػػػة اإلسػػػػال
اإلسػالمي المعػاش؛ بػػؿ أف ىػذه األفكػػار أسػيمت فػػي تػردي ىػذا الواقػػع فػي الػػدوؿ التػي نشػػط فييػا التنظػػيـ 

جػع كالعراؽ وسوريا وليبيا، ممػا جعػؿ جاذبيػة ىػذه األفكػار تتراجػع بشػكؿ ممحػوظ. ولعػؿ مؤشػرات ىػذا الترا
فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط وشػماؿ أفريقيػا خالفػا  تظير بشكؿ جمي مف خػالؿ فقػداف التنظػيـ ميػزة التوسػع

تراجع مسػتوى الػدعـ الشػعبي لمتنظػيـ فػي منػاطؽ سػيطرتو، لشعاره العاـ "باقية وتتمدد""، وكذلؾ مف خالؿ 
ت الكثيػر مػف الػدوؿ بيػدؼ إلى جانب الدعاية اإلعالميػة المضػادة ألفكػار التنظػيـ التػي قامػت بيػا حكومػا

 (.Burke, 2017تنمية وعي شعوب ىذه الدوؿ حوؿ مآرب التنظيـ الحقيقية )
 

فعمى الرغـ أف الدعاية اإلعالمية لتنظيـ "الدولة اإلسالمية" اعتمدت إتباع وسائل التغيير العنيفة:  -5
مروعة وقاسية وبيدؼ بداية عمى بث مخرجات العمميات العسكرية التي يقـو بيا أفراد التنظيـ بصورة 
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إظيار "قوة وبأس عناصر التنظيـ" ضد خصوميـ، إال أنيا أسيمت الحقا في تشكيؿ ردة فعؿ سمبية 
تجاه أىداؼ التنظيـ وغاياتو الحقيقية: فإعالـ التنظيـ الذي تضمف الكثير مف الصور والمشاىد لعمميات 

عبادة واألسواؽ، واستغالؿ األطفاؿ في اإلعداـ الجماعية أو لعمميات قطع الرؤوس، أو لتفجير دور ال
عادة عبودية النساء، بيدؼ بث موجة مف الرعب في كؿ مكاف يتوجو إليو أفراد التنظيـ حمؿ  الحرب، وا 
بيف طياتو أيضا مدى قسوة وبشاعة سموؾ ىذا أفراد ىذا التنظيـ، وبالتالي أفقدتو مع الزمف صورتو 

يقة سموؾ أفراده القائمة عمى ممارسات عنيفة ال تمت كحامؿ لفكرة "دولة الخالفة"، بؿ أظيرت حق
(. مف ىنا ترى ـ8112لإلسالـ بصمة كعمميات القتؿ والسرقة واالغتصاب والتعذيب واالبتزاز )ذيابات، 

انعكاسات سمبية كاف ليا أكبر األثر في تحوؿ  قادت بدورىا إلىىذه الدراسة بأف ىذه الممارسات 
شعبية والفردية حوؿ ىذا التنظيـ؛ فصورة التنظيـ الجيادي المناضؿ لخدمة الصورة الذىنية لممستويات ال

القضايا اإلسالمية عف طريؽ إقامة حمـ "دولة الخالفة" تحولت بفعؿ ممارساتو العنيفة إلى صورة التنظيـ 
 اإلرىابي الباحث عف إشباع شيوات دنيوية متعمقة بالحصوؿ عمى السمطة والنفوذ، وجمع الثروة والماؿ،

 والتمتع بالنساء والجنس. 
 

 فعمى الرغـ أف التنظيـ كاف قد أعمف "دولة الخالفة" واستولىتخمف المؤسسات التي تدير التنظيم:  -1
عمى مساحات شاسعة مف األراضي العراقية والسورية، إال أف التنظيـ قد فشؿ في انتزاع أي اعتراؼ 

ياسية ذات صالحيات معروفة، مما جعؿ سياسي يضفي إليو صفة الدولة المدارة مف قبؿ مؤسسات س
أبو  ". فالتنظيـ يقوده "الخميفة(ـ8114)بكر، بنية بدائية وتفتقر إلى سمة المينية في إدارة وتسيير الدوؿ 

مع مجمس الشورى، وىو مف أىـ المؤسسات التابعة لمتنظيـ، يساعده نائباف في العراؽ  بكر البغدادي
حاكًما محمًيا في كؿ مف العراؽ وسوريا. كما يوجد لمتنظيـ العديد مف الييئات؛  18 وسوريا، إلى جانب

ور العسكرية وىيئة األمور القانونية وىيئة مساعدة وىيئة األمف مثؿ ىيئة المالية وىيئة القيادة وىيئة األم
ويتمتع اإلعالـ بأىمية كبيرة داخؿ ىيكمية تنظيـ "الدولة اإلسالمية" في إيصاؿ  وىيئة اإلعالـ وغيره.

وبالتالي فقد عجز التنظيـ  .(ـ8112)أبو ىنية، رسالتو السياسية ونشر أيديولوجيتو السمفية الجيادية 
ر أركاف الدولة التقميدية، كما فشؿ في خمؽ متطمبات البنية التحتية والمؤسساتية إلقامة الدولة عف توفي

 الحديثة القادرة عمى القياـ بوظائفيا المعروفة، مما جعمو أشبو بالميميشيا العسكرية التي تحاوؿ أف
 تستولي عمى السمطة القائمة في المناطؽ التي تـ السيطرة عمييا مف قبمو.

أىميا في حيف أف العوامؿ الخارجية كاف مصدرىا البيئة الخارجية المحيطة لمتنظيـ، والتي كاف        
 : ما يأتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 فمػف المسػمـ بػو دوليػا أف الػدوؿ تنشػأ عنػدما تتكامػؿ أركانيػا: عدم الحصول عمى العتاراف الادولي -1
يكتفػػػي فيػػػو فقػػػو القػػػانوف  األساسػػػية والمتمثمػػػة بالشػػػعب، واإلقمػػػيـ والسػػػمطة، والسػػػيادة. وفػػػي الوقػػػت الػػػذي

الشخصػية الدستوري بيذه األركاف نجد أف فقو القػانوف الػدولي قػد أضػاؼ االعتػراؼ الػدولي إلضػفاء وصػؼ 
تصػرؼ قػانوني بػإرادة منفػردة مػف شػخص القانونية الدولية عمى الدولة الناشئة، والذي يعرؼ عادة بأنو 
، أو حيػاؿ وضػع واقعػي معػيف بغيػة إعطائػو دولي حياؿ كياف جديد بقصد اإلقرار بصفتو شخصًا دولياً 

وتتمثػػؿ الغايػػة مػػف االعتػػراؼ بإعطػػاء الكيػػاف المعتػػرؼ بػػو  ة.فعاليػػة مميػػدة إلكسػػابو المشػػروعية الدوليػػ
ويعكػس االعتػراؼ بالدولػة مػدى قػدرتيا صفة الشخص الدولي تجاه أعضاء المجموعة الدوليػة القائمػة؛ 

عمػػى الػػدخوؿ فػػي عالقػػات دوليػػة مػػع ىػػذه المجموعػػة الدوليػػة سػػواء كانػػت دواًل ومنظمػػات دوليػػة )أبػػو 
(. مف خالؿ كؿ ىذا، نجد أف الواقع الدولي الذي فرضػو تنظػيـ "الدولػة اإلسػالمية" مػف ـ1664ىيؼ، 

اؼ أي طرؼ مف الجماعػة الدوليػة الموجػودة سػواء خالؿ إعالنو لػ"دولة الخالفة" لـ يكتسب قبوؿ واعتر 
كانػػػت دوال إسػػػالمية أو غيرىػػػا، وىػػػذا يعنػػػي أف "دولػػػة الخالفػػػة" لػػػـ تصػػػبح حقيقػػػة قانونيػػػة بسػػػبب عػػػدـ 
االعتراؼ بيا وعػدـ قػدرتيا عمػى الػدخوؿ بتفػاعالت قانونيػة مػع الػدوؿ والمنظمػات القائمػة فػي المجتمػع 

لػػـ يعتػػرؼ بشخصػػية دولتػػو أف يطالػػب األشػػخاص الدوليػػة  الػػدولي، ولػػيس مػػف حػػؽ ىػػذا التنظػػيـ الػػذي
بػؿ العكػس مػف ذلػؾ، ُصػنؼ التنظػيـ رسػميا مػف قبػؿ الكثيػر مػف  مطالبة قانونية بوجوب االعتػراؼ بػو.

الػػػدوؿ )العربيػػػة واإلسػػػالمية وغيرىػػػا( والمنظمػػػات )األمػػػـ المتحػػػدة واالتحػػػاد األوروبػػػي وجامعػػػة الػػػدوؿ 
 عمى أنو تنظيـ إرىابي يجب مكافحتو. العربية ومجمس التعاوف الخميجي( 

 

فعمػػى الػرغـ أف تنظػيـ "الدولػػة : الخاالف ماي تنظاايم القاعادة وبعااي التنظيماات اإلسااالمية ايخار  -8
اإلسػػالمية" قػػد بػػدأ عالقتػػو بتنظػػيـ "القاعػػدة" مػػف خػػالؿ التأييػػد المطمػػؽ لمعمميػػات الجياديػػة والتػػي تطػػورت 

تنظيـ "القاعدة" مف خالؿ مػا عػرؼ آنػذاؾ بػػ"قاعدة الجيػاد ج بإلى االندما ـ8111في تشريف األوؿ الحقا 
نمػػوذج (، بيػػدؼ عولمػػة الحركػػة الجياديػػة فػػي العػػراؽ، وتقػػديـ ـ8113، (8)فػػي بػػالد الرافػػديف" )قمػـػ موحػػد

لالندماج التنظيمي لمجماعات اإلسالمية الجيادية في مواجية خصـو اإلسالـ وعمى رأسيـ الواليات 
 أف الخػػالؼ واالنقسػػاـ بػػدأ يطفػػو عمػػى سػػطح عالقػػات التنظيمػػيف: ففػػي ظػػؿ دعػػوة المتحػػدة وحمفائيػػا؛ إال

 عػػػف إقامػػػة "الدولػػػة اإلسػػػالمية فػػػي العػػػراؽ والشػػػاـ" رفػػػض تنظػػػيـ "جبيػػػة النصػػػرة"  ـ8113البغػػػدادي عػػػاـ 
فػػي سػػوريا ىػػذه الػػدعوة، ممػػا أشػػعؿ فتيػػؿ المنافسػػة بػػيف التنظيمػػيف عمػػى قيػػادة  -التػػابع لتنظػػيـ "القاعػػدة"-

العديػد مػف األسػباب كة الجيادية في سوريا، ليتطور األمر في اتجاه شػقاؽ أيػدلوجي وتنظيمػي حػوؿ الحر 
 : (ـ8111، التي يمكف تمخيصيا باآلتي )الخطيب
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 لوجي حوؿ قضايا تكفير اآلخريف، وشروط قرشية الخميفة، وحقوؽ البيعة، والموقؼو خالؼ أيد 
عالف الخالفة د، مف الطوائؼ واألدياف األخرى  وقبوؿ الديمقراطية.، وف تمكيفوا 

  جرائي حوؿ قضايا مغاالة تنظيـ "الدولة اإلسالمية" في استخداـ التطرؼ مع خالؼ منيجي وا 
 اتياـ "القاعدة" باالبتعاد عف ساحات الجياد، وميادنة األنظمة الحاكمة.

  سيع دائرة ومحاولة تنظيـ "الدولة اإلسالمية" تو ، قيادة حركة الجياد العالميةخالؼ نفوذ حوؿ
 نفوذه عمى حساب تنظيـ "القاعدة".

ىذه الخالفات تصاعدت بشكؿ سريع وتطورت إلى اتيامات متبادلة، التي تصاعدت بدورىا حتى        
، مما عمؿ الحقا عمى (Zelin, 2014وصمت إلى درجة الصداـ العسكري المباشر في بعض األحياف )

" الذي أضاؼ لقائمة خصومو الكثير مف الحركات المساىمة في إضعاؼ تنظيـ "الدولة اإلسالمية
والجماعات اإلسالمية الجيادية الموالية لتنظيـ "القاعدة" مثؿ "جبية النصرة" في سوريا، وتنظيـ "الشباب" 

وحركة ، في لبناففي شرؽ أفريقيا وحركة "حماس" في األراضي الفمسطينية المحتمة، و"حزب اهلل" 
 "طالباف" األفغانية.

 

 : فبعد أف عاش النظاماف مرحمة مف الضعؼ السياسيبناء النظامين العرااي والسوريإعادة  -3
واالقتصادي واألمني مع بدء مرحمة الربيع العربي والتي أسيمت في سيطرة تنظيـ "الدولة اإلسالمية" 

النظاماف في إعادة عمى مناطؽ واسعة مف إقميمييما في شماؿ وغرب العراؽ وفي شرؽ سوريا، بدأ 
حكاـ سيطرتيما شيئا فشيئا عمى أراضييما: فالنظاـ العراقي تخمص مف إرث سياسات نظاـ توا زنيما وا 

الرئيس العراقي السابؽ )المالكي( الذي أدى إلى تراجع العراؽ داخميا وخارجيا؛ فعمؿ عمى تعزيز حماية 
دولي ضد تنظيـ "الدولة العراؽ وحفظ استقراره وأمنو بمساعدة العمميات العسكرية التي قادىا التحالؼ ال

اإلسالمية"، ثـ أقر جممة مف اإلصالحات السياسية التي تضمف مشاركة كافة األطياؼ العراقية، 
واستطاع إعادة ىيكمة الجيش العراقي، وتنفيذ العديد مف اإلصالحات االقتصادية إلعادة البنية التحتية 

ى اإلقميمية والدولية والتي عممت عمى إقامة تنفيذ سياسة انفتاح وتقارب مع القو لمعراؽ، كما تمكف مف 
أما عمى  .عالقات جيدة مع المحيط العربي والدولي عمى المستويات السياسية واالقتصادية والتجارية

ي اإلقميـ، إال أف النظاـ الجانب السوري، فبالرغـ مف استمرار تردي الحالة السياسة واالقتصادية ف
الدولية مع القوة الروسية في استعادة سيطرتو عمى الكثير مف السوري استطاع أف يوظؼ تحالفاتو 

المناطؽ التي توسع فييا تنظيـ "الدولة اإلسالمية" سابقا، وبالتالي تسجيؿ تفوؽ عسكري عمى كافة 
 خصومو داخؿ حدوده.
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فبعد أف تغير ميزان القوة العسكري لصالح التحالفات الدولية الموجودة في العراق وسوريا:  -1
توسعو مف خالؿ  ـ8111يـ "الدولة اإلسالمية" مرحمة مف "الزىو العسكري" والتي حققيا عاـ عاش تنظ

في الشماؿ الغربي العراقي وفي الشرؽ السوري دوف أية مقاومة فاعمة مف قبؿ القوات العراقية والسورية 
ذلؾ منذ  بعدالتي كانت تعيش أسوأ حاالتيا بسبب ضعؼ النظاميف، تغيرت معادلة الصراع العسكري 

دخوؿ قوات التحالؼ الدولي بقيادة الواليات المتحدة مف جية، والتدخؿ الروسي واإليراني العسكري 
، إذ عممت ىذه التحالفات العسكرية ـ8111مف جية أخرى مسرح العمميات العسكرية منذ نياية عاـ 

وري مقابؿ انييار واضح عمى قمب ميزاف القوة العسكري عمى أرض الواقع لصالح النظاميف العراقي والس
مع ىذه لمقوة العسكرية لتنظيـ "الدولة اإلسالمية". وعند مقارنة القوة العسكرية لتنظيـ "الدولة اإلسالمية" 

التحالفات المدججة باإلمكانات العسكرية والتكنولوجية سواء عمى مستوى األفراد أو عمى مستوى 
سالمية" ال يكاد يقارف: فالتنظيـ ال يمتمؾ مف ىذه القوة نوعية األسمحة، فإف ما يممكو تنظيـ "الدولة اإل

األسمحة الصغيرة التي تشمؿ بنادؽ القتاؿ، وبنادؽ القنص، والرشاشات، العسكرية إال بعض أنواع 
والمسدسات، والمتفجرات وبعض مضادات الدبابات وقاذفات القنابؿ اليدوية وبعض القاذفات المضادة 

ألسمحة المسحوبة )المدفعية(، والسيارات، والدبابات ومركبات القتاؿ لمطائرات، إضافة إلى بعض ا
 طائرة(، وبعض الزوارؽ 12قؿ مف أ(، والمدفعية ذاتية الدفع، والطائرات )821-811المدرعة )حوالي 
  .Wilson, 2016)والسفف اآللية )

 

النجاحػات المفاجئػة فضبط الحدود اإلاميمية المحاذياة لمنااطق سايطرة تنظايم "الدولاة اإلساالمية":  -2
خاصػػة فيمػػا يتعمػؽ بكسػػر الحػػدود  ـ8111و ـ8113التػي حققيػػا تنظػػيـ "الدولػة اإلسػػالمية" فػػي عػامي 

السيادية بيف العراؽ وسوريا عمؿ عمى دؽ ناقوس خطر التيديدات اإلقميمية لتنظػيـ "الدولػة اإلسػالمية" 
محػؿ اإلرىػاب لتحػؿ  - ميػا التحػالؼفي المنطقة برمتيا، ممػا عمػؿ عمػى فػرض معادلػة إقميميػة جديػدة قوا

المحاذيػة فػدوؿ المنطقػة . (ـ8112)ذيابػات،  الممانعػة -المعادلة اإلقميمية السػابقة المتمثمػة بمعادلػة االعتػداؿ
لمعػػػراؽ وسػػػوريا )إيػػػراف، وتركػػػي، والسػػػعودية، والكويػػػت، واألردف، ولبنػػػاف( ورغػػػـ خالفاتيػػػا السياسػػػية 

ظيـ "الدولة اإلسػالمية"، الػذي وجػد نفسػو وحيػدا فػي مواجيػة وجدت نفسيا في خانة خصـو تنكانت قد 
سػػػواء كػػاف ذلػػػؾ بصػػػورة –ىػػذه الػػػدوؿ، التػػي بػػػدأت تتخػػذ مػػػف اإلجػػػراءات السياسػػية واالقتصػػػادية واألمنيػػة 

بيػػدؼ السػػيطرة عمػػى حػػدودىا، ومنػػع تمػػدد التنظػػيـ إلػػى أقاليميػػا. ىػػذه  -جماعيػػة أو ثنائيػػة أو حتػػى فرديػػة
حػدود ىػذه الػدوؿ، وعممػت عمػى إعاقػة حركػة الػدخوؿ والخػروج مػف منػاطؽ  السياسات عممت عمى ضػبط

اإلسػػػالمية" سػػػيطرة التنظػػػيـ فػػػي العػػػراؽ وسػػػوريا، ممػػػا كػػػاف لػػػو إسػػػياـ كبيػػػر فػػػي إضػػػعاؼ تنظػػػيـ "الدولػػػة 
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وكػذلؾ الحػد مػف توظيػؼ ، خاصة فيما يتعمؽ بالحد مف أعداد الممتحقيف بالتنظيـ مف الدوؿ األخػرى
  تمويمو )بيع النفط وتجارة اآلثار( في شراء األسمحة مف األسواؽ السوداء.التنظيـ لبعض مصادر 

 

فتيديدات تنظيـ "الدولة اإلسالمية" لكافة الدوؿ )إسالمية : تزايد ضغط الرأي العام العالم تجاه التنظيم -3
وغير إسالمية( المبنية عمى أسس أيدلوجية متطرفة غير مقبولة حتى في المجتمعات اإلسالمية، 

لمترجمة مف خالؿ ممارسات عنيفة بحؽ المدنييف )حوادث االختطاؼ، وأخذ الرىائف، واإلبادات وا
الجماعية والفردية كما حصؿ في جبؿ سنجار لميزيديف وكذلؾ حرؽ الطيار األردني معاذ الكساسبة حيا( 

ي والدولي، مما خمؽ والممتمكات والمعالـ الثقافية والدينية كانت قد ألقت بظالليا عمى المستوييف اإلقميم
قناعة أممية وعمى مستوى المجتمع الدولي بضرورة مكافحة ىذا التيديد، خاصة وأف ممارسات تنظيـ 
 ي"الدولة اإلسالمية" قد نظر ليا بأنيا تيديد لألمف والسمـ الدولييف، وانتياؾ لقواعد القانونيف الدولي واإلنسان

وبالتالي ميد ذلؾ في  .)Security Council, 2014-UN) 8141رقـ بحسب قرار مجمس األمف الدولي 
خمؽ استنكار عالمي في شتى دوؿ العالـ وعمى كافة المستويات الشعبية ضد الممارسات الالإنسانية 
لمتنظيـ، مما جعؿ أفكار وممارسات وأىداؼ التنظيـ في دائرة االنتقادات الشعبية، والتي ساندت حكوماتيا 

 ى ىذا التنظيـ، بيدؼ القضاء عميو.بشكؿ عاـ بضرورة التضييؽ عم
 

يراداتفقدان المصادر الاتصادية لتمويل التنظيم -4  : فبعد أف كاف التنظيـ يتمتع بمصادر تمويؿ وا 
-أىميا إيرادات الزكاة وبيع النفط واآلثار واليبات الخارجية والخطؼ والنيب والمصادرة -سنوية 

مميوف  362خفضت ىذه اإليرادات إلى ما يقارب ، انـ8111مميار دوالر عاـ  1.28بمغت ما يقارب 
التنظيـ مما أفقده تدفقات تمويمية كاف مف شأنيا أف توظؼ في خدمة أىداؼ  8113دوالر في عاـ 

(Heisser, 2017)( فبحسب المؤشر العالمي لإلرىاب .(Global Terrorism Index, 2017 قدرت 
يقارب مميوف دوالر، والتي وصمت إلى ما  321بػ  ـ8111التي جمعيا التنظيـ خالؿ عاـ  الزكاةإيرادات 

. إال أف فقداف سيطرة التنظيـ عمى العديد مف المناطؽ والمدف ـ8112مميوف دوالر في عاـ  311مف 
الكبرى وبعض نقاط المعابر الحدودية بيف العراؽ وسوريا قاد إلى انخفاض ىذه المبالغ إلى ما يقارب 

. األمر ذاتو ينطبؽ عمى إيرادات آبار النفط التي سيطر عمييا ـ8113مميوف دوالر في عاـ  311
وبمغت  ـ8111مميوف دوالر عاـ  311التنظيـ في العراؽ وسوريا، حيث تراوحت عائدات النفط بيف 

مميوف دوالر خالؿ استمرار سيطرة التنظيـ عمى العديد مف آبار  161بحوالي إلى  ـ8112ذروتيا عاـ 
. إال أف انطالؽ غارات التحالؼ الدولي العسكري "المد والجزر ـ8112ة في عاـ النفط العراقية والسوري

 ، استيدؼ بعض المحطات المسئولة عف استخراج النفط وبعض الشاحناتـ8112" في تشريف األوؿ 8



 خري ذيابات ......................................................................................... انهيار تهظيم "الدولة اإلسالمية" يف العراق وسوريا

 

 

                                                                                 (70)                                                             م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

الناقمة لو مما قاد إلى فقداف السيطرة عمى أسواؽ النفط الرئيسية لمتنظيـ في شماؿ سوريا وغرب العراؽ، 
. ىذا ـ8113مميوف دوالر لعاـ  882فر بدوره إلى انخفاض ىذا العائد الميـ إلى ما يقارب وأس

االنخفاض طاؿ أيضا عائدات خطؼ الرىائف جراء الفدية المالية لقاء اإلفراج عنيـ، حيث انخفضت 
 181إلى  ـ8111بعد أف وصمت في عاـ  ـ8113مميوف دوالر عاـ  81ىذه العائدات إلى ما يقارب 

وف دوالر. أما بالنسبة لعائدات الغرامات والمصادرة والنيب، فقد شيدت انخفاضا ممموسا جراء فقداف ممي
، فقد تراجعت إلى ما يقارب ـ8112التنظيـ السيطرة عمى الكثير مف المناطؽ العراقية والسورية منذ عاـ 

را، يعتقد أف عائدات . وأخيـ8111مميوف دوالر عاـ  421مميوف دوالر بعد أف قدرت بما يقارب  121
قد أصابيا  -وىي غير معروفة لسرية حدوثيا–بيع وتيريب اآلثار وكذلؾ عائدات اليبات الخارجية 

انخفاضا واضحا بعد تشديد اإلجراءات األمنية عمى الحدود وعمى انتقاؿ األمواؿ لكؿ مف العراؽ وسوريا 
((Global Terrorism Index, 2017. 
 

  :(0) جدول
 .دولر بالمميون م4408-4406 اإلسالمية "الدولة تنظيم تمويل مصادر
 م4408 م4407 م4406 مصدر التمويل

 311 311 321 الزكاة
 882 161 311 النفط
 81 111 181 الخطؼ
 غير معروؼ غير معروؼ غير معروؼ اآلثار
 غير معروؼ غير معروؼ غير معروؼ اليبات
 121 842 421 والغرامات النيب، المصادرة،
 7;8 0687 0744 المجموع

 .Global Terrorism Index 2017: المصدر
 

 .الدولة اإلسالمية" والسيناريوىات المحتممة“سقوط تنظيم : ثالثاا 
 ، وفي ظؿ فقدانوـ8114و ـ8113في ضوء اليزائـ العسكرية لتنظيـ "الدولة اإلسالمية" عامي        

ي عناصره البشرية، وانحسار معاقمو الرئيسية ومناطؽ نفوذه وسيطرتو في العراؽ لرموز قيادتو، وتالش
وسوريا، أصبح انييار ىذا التنظيـ حتمية ال يمكف انكارىا. إال أف ىذا السقوط قد يحمؿ بيف طياتو 

ة "كدولمجموعة مف السيناريوىات المحتممة، والتي يمكف أف ترسـ خريطتو المستقبمية. فانتياء التنظيـ 
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 خالفة" عمى الساحتيف العراقية والسورية قد تضع بقايا فمولو وعناصره أماـ العديد مف الخيارات المستقبمية،
 : والتي يمكف أف تتخذ التوجيات اآلتية

 العودة إلى النيج الجيػادي التقميػدي القػائـ عمػى ممارسػة اليجمػات اإلرىابيػة عمػى أىػداؼ محميػة 
والتي سوؼ تنفػذ بػيف الحػيف واآلخػر بأسػموب "حػرب ، ناصروأجنبية في مناطؽ تواجد ىذه الع

العصابات" مػف خػالؿ بعػض "الخاليػا النائمػة"، أو بأسػموب "الػذئاب المنفػردة" القػائـ عمػى تنفيػذ ىػذه 
 .(ـ8115، )أبو ىنيةاليجمات بصورة فردية ودوف أي ارتباط تنظيمي 

 دوؿ العػػالـ مػػف خػػالؿ اسػػتثمار  اسػتمرار عناصػػر التنظػػيـ بتعبئػػة عناصػػر جياديػػة جديػدة فػػي جميػػع
وأف وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي بيػػػػدؼ إعػػػػادة الػػػػروح إلػػػػى فكػػػػرة "الجياديػػػػة العالميػػػػة"، خاصػػػػة 

عػادة اإلحيػاء. ولعػؿ تػاريخ  التنظيمات الجيادية تمتمؾ السمة "االنشطارية" القائمة عمى التكػاثر وا 
التػػو التنظيميػػة عبػػر مراحػػؿ تنظػػيـ "الدولػػة اإلسػػالمية" يػػدلؿ عمػػى ىػػذا االفتػػراض فػػي ضػػوء تحو 

تطػػوره بػػدءا مػػف ظيػػوره كأحػػد التنظيمػػات الجياديػػة فػػي األردف تحػػت مسػػمى تنظػػيـ "بيعػػة اإلمػػاـ" 
، ومرورا بانصياره في تنظيـ "القاعدة" تحػت مسػمى تنظػيـ "القاعػدة فػي بػالد الرافػديف" ـ1663عاـ 

، وبعػدىا كتنظػيـ ـ8113عػاـ  "دولػة العػراؽ اإلسػالمية"، ثـػ قيامػو كتنظػيـ ـ8111في العراؽ عػاـ 
اإلسػػػالمية" ، وانتيػػػاء بمسػػػمى تنظػػػيـ "الدولػػػة ـ8113"الدولػػػة اإلسػػػالمية فػػػي العػػػراؽ والشػػػاـ" عػػػاـ 

 (.ـ8113، )ذيابات ـ8111
 حيث تتواجد "نوى جيادية" لتنظيـ "الدولػة اإلسػالمية" ، محاولة فرار الجيادييف إلى دوؿ أخرى

منػػاطؽ أخػػرى فػػي آسػػيا الوسػػطى وأفغانسػػتاف وباكسػػتاف وتحويػػؿ التركيػػز مػػف الشػػرؽ األوسػػط إلػػى 
والػػػيمف وشػػػماؿ أفريقيػػػا خاصػػػة فػػػي ليبيػػػا، خاصػػػة وأف ىػػػذه الػػػدوؿ ال زالػػػت تعػػػاني مػػػف حالػػػة عػػػدـ 

جعميػا االستقرار السياسي فييا نظرا لمضعؼ السياسي واالقتصادي واالجتماعي الػذي تعيشػو، ممػا 
 .(ـ8115، )أبو ىنيةاإلسالمية"  بؤر استقطاب جاذبة لفموؿ عناصر تنظيـ "الدولة

 تزايد التيديد اإلرىابي الناجـ عف عودة المقاتميف األجانب لدوليـ، وخاصة الغربية منيا. فبحسب 
ألؼ مقاتؿ أجنبي التحقوا بتنظيـ "دولة الخالفة" التي  31-82التقديرات الغربية ىناؾ ما يقارب 

يـ أماـ ىجمات التحالؼ الدولي خالؿ عامي أعمنيا التنظيـ. إال أف الخسارة الميدانية لمتنظ
دفعت بأعداد كبيرة منيـ إلى العودة إلى دوليـ األصمية. ومف ىنا يبرز التيديد  ـ8114و ـ8113

األمني ليؤالء العائديف، خاصة في ظؿ صعوبة التفريؽ بيف الذيف يعودوف ألنيـ فقدوا قناعاتيـ 
يدوف مواصمة الجياد بأسموب مختمؼ. ولعؿ عودة وميوليـ الجيادية، وبيف الذيف عادوا ألنيـ ير 

ثمانينيات المئات مف المجاىديف العرب الذيف قاتموا ضد االتحاد السوفياتي في أفغانستاف خالؿ 



 خري ذيابات ......................................................................................... انهيار تهظيم "الدولة اإلسالمية" يف العراق وسوريا

 

 

                                                                                 (75)                                                             م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

 ومنيـ أبو مصعب الزرقاوي-القرف الماضي يدلؿ بشكؿ واضح عمى ىذا االفتراض؛ إذ بدأ بعضيـ 
يؿ عدد مف الجماعات الجيادية في دوليـ، وحاولوا بتشك-األب الروحي لتنظيـ "الدولة اإلسالمية

 .(Barett, 2017)نقؿ الساحات الجيادية إلى دوليـ األصمية 
  التحاؽ جياديي تنظيـ "الدولة اإلسالمية" بصفوؼ تنظيـ "القاعدة". فعمى الرغـ أف التنظيميف

الخالفات بعض  عاشا حالة مف االنقساـ والصراع عمى قيادة الحركة الجيادية العالمية بسبب
إباف النجاحات التي حققيا تنظيـ "الدولة  المرجعية والفكرية والمطامع االستراتيجية واالقتصادية

، إال أف البراغماتية الجيادية لدى فموؿ عناصر تنظيـ ـ8111و ـ8113اإلسالمية" خالؿ عامي 
"القاعدة"، خاصة في ظؿ "الدولة اإلسالمية" قد تدفع بيـ إلى المجوء إلى التنظيـ الجيادي األـ 

صعوبة انسالخيـ عف الفكر الجيادي الذي يؤمنوف بو، وكذلؾ في ظؿ صعوبة عودتيـ إلى 
حياتيـ الطبيعية في مجتمعاتيـ األصمية. ىذا األمر، سيتيح الفرصة لتنظيـ "القاعدة" مف استعادة 

عالـ، سواء كاف ذلؾ مف الصدارة في المشيد الجيادي العالمي، تمييدا لمؿء الفراغ الجيادي في ال
خالؿ تقوية فروعيا في بعض الدوؿ )ليبيا، واليمف، ومصر، وسوريا، وأفغانستاف، وباكستاف، 

بعض الدوؿ الغربية مثؿ أوروبا والشيشاف(، أو مف خالؿ إعادة توجيو ضرباتيا اإلرىابية في 
 .(Jones, 2017)والواليات المتحدة ، الغربية

ة ليػػػذه التوجيػػػات المسػػػتقبمية، تعتقػػػد الدراسػػػة بػػػأف جميعيػػػا تتقاسػػـػ فكػػػرة ومػػػف خػػػالؿ نظػػػرة فاحصػػػ       
أساسية مفادىا أف قضية زواؿ التنظيـ بشكؿ نيائي أمر مشكوؾ فيو وال يمكػف تأكيػده، بمعنػى أف اليزيمػة 

قػػي العسػػكرية التػػي لحقػػت بتنظػػيـ "الدولػػة اإلسػػالمية" وقادتيػػا إلػػى "االنييػػار الفيزيػػائي" عمػػى اإلقميمػػيف العرا
 والسػػوري، ال يشػػترط أف تكػػوف قػػد عممػػت عمػػى إنيػػاء وجػػود ىػػذا التنظػػيـ كميػػا وبشػػكؿ جػػذري. ولعػػؿ األسػػباب

 : اآلتية تدعـ قبوؿ ىذا االفتراض
 صعوبة اجتثاث الفكر اإلرىابي لدى عناصر التنظيـ، خاصة وأف عناصر التنظيـ يبرروف أفعاليـ -1

 مـ بيا مف قبميـ. وبالتالي فإف مسألة انسالخيـمف منظور ديني منغمؽ، ووفقا العتبارات عقدية مس
 عف أفكارىـ المتشددة والمتطرفة لف تكوف سيمة، إف لـ تكف أشبو بالمستحيمة. 

توفر أرضية خصبة النصيار وذوبػاف عناصػر التنظػيـ فػي النسػيج االجتمػاعي العربػي واإلسػالمي  -8
الػػوعي الشػػعبي انخفػػاض درجػػة الموجػػود فػػي الػػدوؿ العربيػػة أو حتػػى فػػي الػػدوؿ الغربيػػة. ففػػي ظػػؿ 

العربػي واإلسػالمي حػػوؿ الظػاىرة اإلرىابيػػة، وتػوفر درجػػات مػف التعػػاطؼ مػع أفكػػار التنظػيـ، الػػذي 
لػى "جيػاد األنظمػة االسػتبدادية"،  قدـ نفسو سابقا "كدولة خالفة" تسعى لتحقيؽ العدالة المجتمعية، وا 
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العناصػر تصػبح مسػألة ة مالحقػة ىػذه ومحاربة "الغرب الذي يقود حربا ضد المسمميف"، فإف مسأل
 خاصة في ظؿ صعوبة التمييز بيف اإلرىابييف عف غيرىـ مف المتشدديف الدينييف. ، معقدة

اسػػتمرار الػػػدوؿ الغربيػػػة بانتيػػػاج سياسػػات خارجيػػػة سػػػمبية تجػػػاه القضػػايا العربيػػػة واإلسػػػالمية فػػػي  -3
حيػػػاء فمسػػػطيف وسػػػوريا والعػػػراؽ وليبيػػػا والػػػيمف والشيشػػػاف وباكسػػػتاف سػػػوؼ ت عمػػػؿ عمػػػى تغذيػػػة وا 

المبػػػررات السياسػػػية واالقتصػػػادية لتفػػػريخ عناصػػػر إرىابيػػػة جديػػػدة معاديػػػة لمػػػدوؿ الغربيػػػة ولمػػػدوؿ 
الصػػديقة والمؤيػػدة لمغػػرب وبغػػض النظػػر إف كانػػت عربيػػة أو إسػػالمية، ممػػا يعنػػي اسػػتمرار حمقػػة 

 العنؼ اإلرىابي دوف توقؼ. 
تعيشيا الشعوب العربية واإلسالمية في بمدانيا في  استمرار التحديات السياسية واالقتصادية التي -1

ظؿ التمايز السياسي واالقتصادي واالجتماعي لمطبقات الحاكمة يسيـ أيضا في تسييؿ انتشار 
 األفكار اإلرىابية المتبناة مف قبؿ تنظيـ "الدولة اإلسالمية".

 اسب التي المادية )األمواؿتعمؽ قادة وأفراد التنظيـ بالفكر الجيادي اإلرىابي في ظؿ طبيعة المك -2
 والنفوذ والنساء( التي حققت خالؿ فترة نجاح التنظيـ.

وأخيرا، ال ننسى بأف فمسفة اإلرىاب بشكؿ عاـ تقـو عمى السرية التنظيمية والحذر الشديد، مما  -3
يعني بأف نشاطات فموؿ تنظيـ "الدولة اإلسالمية" أو مناصريو مف تواصؿ أو تخطيط أو تجييز 

النشاطات لف عنيفة ستطبع بطابع سري وحذر، خاصة وأف رقابة الدوؿ عمى ىذه  لنشاطات
.  تكوف فعالة جدا في ظؿ ثورة االتصاؿ والمواصالت التي يعيشيا عالـ اليـو

 
 .اخلالصة ونتائج الدراسة

ار وضحت الدراسة ظاىرة انييار تنظيـ "الدولة اإلسالمية"، وبينت في البداية مالمح ىذا االنيي       
الذي تمثؿ بانحسار وتالشي سيطرة التنظيـ الجغرافية، وانييار قيادتو، وتزايد عدد قتمى عناصره، 

وقد استطاعت الدراسة بذلؾ إثبات فرضيتيا المتمثمة بوجود عالقة وانخفاض عمميات تجنيد عناصره. 
ظيـ "الدولة اإلسالمية" ارتباطيو ايجابية بيف توفر العديد مف العوامؿ الداخمية والخارجية المحيطة بتن

كما قامت الدراسة بتقديـ تصور مستقبمي حوؿ السيناريوىات المحتممة لنشاط ىذا  .وبيف انيياره
سيحاوؿ التكيؼ مع ىذه  -رغـ خسارتو العسكرية-التنظيـ بعد ىذا االنييار، والذي يفيد بأف التنظيـ 

اطو "الجيادي"، سواء كاف ذلؾ ذاتيا، اليزيمة مف خالؿ استثمار كافة الفرص المتاحة الستنساخ نش
 ومف خالؿ تحالفاتو مع تنظيمات إرىابية أخرى )تنظيـ القاعدة(. 

 إلى جانب ىذا، قامت الدراسة بالتوصؿ إلى بعض النتائج الميمة والتي يمكف إيجازىا باآلتي:        
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 فػػي العػػراؽ وسػػوريا، وانييػػار تمثمػػت المالمػػح العامػػة النييػػار التنظػػيـ بفقػػداف التنظػػيـ سػػيطرتو الجغرافيػػة 
 قيادتػػو مػػف خػػالؿ قتػػؿ معظػـػ رموزىػػا وفػػرار بقيػػتيـ، وتزايػػد عػػدد قتمػػى عناصػػره، وانخفػػاض عمميػػات

 تجنيد مناصريف ومؤيديف لو.
 بينت الدراسة بعض العوامؿ الداخمية التي أسيمت في انييار التنظيـ، والتي تتضمف: تنامي ظاىرة 

تباع الصراعات الداخمية عمى المواقع  القيادية في التنظيـ، وتراجع جاذبية األيدلوجية "الداعشية"، وا 
 وتخمؼ المؤسسات التي تقـو عمى إدارة التنظيـ.، وسائؿ التغيير العنيفة

  بينت الدراسة طبيعة العوامؿ الخارجية التي كاف ليا أثر ميـ في انييار التنظيـ مثؿ: عدـ الحصوؿ
عادة الخالؼ مع ت، و عمى االعتراؼ الدولي نظيـ القاعدة وبعض التنظيمات اإلسالمية األخرى، وا 

بناء النظاميف العراقي والسوري، وتغير ميزاف القوة العسكري لصالح التحالفات الدولية الموجودة في 
العراؽ وسوريا، وضبط الحدود اإلقميمية المحاذية لمناطؽ سيطرة تنظيـ "الدولة اإلسالمية"، وتزايد 

 المصادر االقتصادية لتمويؿ التنظيـ.عالـ تجاه التنظيـ، وفقداف ضغط الرأي العاـ ال
  وضحت الدراسة في النياية أىـ السيناريوىات المتعمقة بمستقبؿ التنظيـ مف حيث احتمالية عودة

نيجيـ التقاليدي بممارسة اليجمات اإلرىابية عمى أىداؼ محمية عناصر التنظيـ الفارة إلى 
لتحاؽ بتنظيمات جيادية أخرى كتنظيـ "القاعدة"، خاصة أذا تمكنوا مف وأجنبية، أو بمحاولتيـ اال

 العودة إلى دوليـ األصمية، حيث سيكوف بمقدورىـ إعادة تعبئة وتجنيد العديد مف المتطرفيف الذيف
 يحمموف فكر التنظيـ المتطرؼ. 

 ال زاؿ مبكػرا،  وأخيرا ترى الدراسة بػأف الحػديث عػف زواؿ تنظػيـ "الدولػة اإلسػالمية" بشػكؿ نيػائي
المتطػرفيف اإلرىػابييف ليسػت باليسػيرة فػي ظػؿ صػعوبة اختػراقيـ، خاصة وأف عممية تحديد ىويػة 

وفػػي ظػػؿ صػػعوبة التعػػرؼ عمػػى خمفيػػاتيـ الفكريػػة واأليدلوجيػػة، وكػػذلؾ صػػعوبة التنبػػؤ بأفعػػاليـ 
 .  ونشاطاتيـ المستقبمية

 
 .اهلوامش

                                                 

تنظػػيـ ينسػػب إلػػى القيػػادي فػػي السػػمفية الجياديػػة أحمػػد بػػف عمػػر الحػػازمي والمػػتحفظ عميػػو داخػػؿ أحػػد  (1)
 .خرا مف رحـ تنظيـ داعش، أحدَث تمؾ الكتؿ التي ظيرت مؤ ـ8112سجوف السعودية منذ العاـ 

 .قمـ موحد )اسـ مستعار ألحد عناصر التنظيـ( (8)
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 .131-63ص(، 1(، ع )4، جامعة مؤتة، مج )المجمة ايردنية في القانون والعموم السياسية
 راق والشاام:الدولاة اإلساالمية فاي العاـ(. 8113قمـ موحد )اسـ مستعار ألحد عناصػر التنظػيـ( ) -6

 منشور عمى الرابط:مؤسسة المأسدة اإلعالمية، البصيرة في حقيقة المسيرة، 
https: //www.alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=32068. 

 

http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/2014112355523312655.htm
https://www.alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=32068
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 ـ(. خطػػاب اإلعػػالف الرسػػمي عػػف انتصػػار الجػػيش11/4/8114العبػػادي، حيػػدر )الػػرئيس العراقػػي( ) -11
 العراقي عمى تنظيـ "الدولة اإلسالمية"، منشور عمى الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=7gX81kNYsaw. 

وثيقة بعنوان مبادئ إدارة الدولة ـ(. 8112المصري، أبو عبد اهلل )أحد أفراد تنظيـ الدولة( ) -11
 ، منشور عمى الرابط:اإلسالمية

https://www.scribd.com/fullscreen/292084330?access_key=key-BtU7pKjya 
TSOs08xGm45&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll 

، منشور عمى الرابط: اتمى اادة داعش بايسماء وايماكنـ(. 8114موقع الحؿ السوري ) -18
https://7al.net/2017/06/09. 

الحػازميوف ... شػواىد االنشػقاقات صػمب داعػش وصػعود النسػخ األكثػر  ـ(.8114النجار، ىشاـ ) -13
الػػػػرابط: . منشػػػػور عمػػػػى 13، ص11443ـ، العػػػػدد 3/11/8114، لنػػػػدف، جرياااادة العااااربغمػػػػوا، 

http://www.alarab.co.uk/article/. 
بوتيف يتحػدث عػف "ىزيمػة داعػش الكاممػة" ، ـ(3/18/8114وكالة األنباء الروسية سبوتنيؾ ) -11

 في سوريا. 
https://arabic.sputniknews.com/russia/201712061028165116-. 
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