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 جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات الجميورية الديمقراطية

 صبر درويش
، دزس في شىزي   وصحفي   المي  عإ

عالم جامعة دمشق، عمل كلية لا 

عالم أثىاء الثىزة في مجال لا 

وشاهم بتأشيض مسكز الصىزية 

عالمي نهاًة عام شسازة آذاز لا 

، والري صدز عىه جسيدة 3122

  
 شسازة آذاز، كما عمل كصحفي 

  
في مدن وبلدات محيط  ميداوي 

مض ى مً نهاًة عام أدمشق، و 

في الغىطة  3124وحتى نهاًة  3123

العشسات مً التقازيس الشسقية. له 

ة امليداهية الصحفية  الخبًر

والتلفزيىهية امليشىزة في صحف 

وقىىات عسبية عدة، كما شاهم مع 

ة آذاز بإخساج الفيلم ز فسيق شسا

الىثائقي "املشحم" الري عسض على 

قىاة العسبية مطلع هيصان الفائت". 

أثىاء  3122-4-21اعتقل في 

مشازكته في مظاهسة الحميدًة، 

 
 
سج عىه في نهاًة آذاز مً العام فوأ

ذاثه، مقيم في بيروت مىر مطلع 

 العام الجازي 
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ــة ــ ــ  :مقدمـ
من  إلى واحدٍ  ”داعش”ًا بـــف إعالميّ والمعرو  "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"ل تنظيم تحوّ 

ن مقاتمو نسبيًا تمكّ  قصيرةٍ  وخالل فترةٍ  تطرفًا وقوًة. كثر التنظيمات السياسية لإلسالم السياسيّ أ
% من مساحة 44-35واسعة من األراضي، وصمت حتى  عمى مساحاتٍ التنظيم من السيطرة 

 األراضي السورية بحسب مراقبين.

تمكن من السيطرة  مماثالً  إرىابياً  "فإن العالم لم يواجو من قبل تنظيماً  )1(وبحسب أحد الباحثين
 ؤكدَ تمك المساحات من األراضي"، وتأتي سيطرة التنظيم عمى مطار الطبقة السوري لي عمى كل  

ستراتيجية، من المساحات والمواقع اإل د والسيطرة عمى مزيدٍ من جديد قدرة ىذا التنظيم عمى التمدّ 
ن التنظيم من السيطرة عجاب، فخالل أقل من شير تمكّ اإل تثير مامتثير التساؤل أكثر  وبسرعةٍ 

ات مقاتمي لنظام األسد كانت قد صمدت ألشير طويمة في وجو ىجم تابعةٍ  ةٍ عسكريّ  عمى مواقعَ 
في الرقة وأخيرًا مطار  93والمواء  17الفرقة  الجيش الحر السوري وباقي الكتائب األخرى، كمقر  

 الطبقة العسكري.

تسارع انتصاراتو  وفي ظل   ،، فإنواليوم خطرًا عمى سوريا ككل   ”داعش” وبقدر ما يشكل تنظيم
و ما دفع بدول العالم إلى استصدار بات يشكل خطرًا عمى أمن المنطقة بالكامل، وى ،ةالعسكريّ 

مؤشرًا إلى التحالف الدولي الجديد الذي  عد  والذي يُ  ،األمميّ  2174 رقم قرار مجمس األمن
 استدعاه خطر ىذا التنظيم.

و وطبيعتو ومصدر ئثير العديد من التساؤالت حول منشيست ”داعش” ًا يكن األمر، فإن تنظيموأيّ 
 تمويمو.

 ؟”اعشد” ىو تنظيم ا: م1-1
في الوقت الذي يرى فيو العديد من المحممين أن التنظيم ىو "خميقة" النظام السوري، وأنو نشأ 

ف شيئًا عمى معرفتنا ال يضي د برعايتو وتحت أنظاره، يرى آخرون أن ىذا التحميل تبسيطي  وتمدّ 
يكون من د نو قأيخرج عن إطار "التكينات"، و  بأنو الىذا التحميل  اتياميمىذا عداك عن  ؛بو

ك في سبيل لوذ ،غير مباشر ورعايتو بشكلٍ  ون نظام األسد كان قد عمل عمى توظيفأالصحيح 

                                                                 
1
 interview-isis-http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/27/cnnْ ػشثٟ، عٟ إْ إ -

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/27/cnn-isis-interview
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ن إال أخصومو من المعارضة السورية، إال أن المعطيات الواقعية تشير إلى  توظيفو ضد  
و يدفع اآلن ضريبة ، وأن نظام األسد سيدفع، بل إننظيم مستقلو تالمعطيات الواقعية تشير إلى أن

آخرىا  ،عسكرية وىو ما رأيناه في عجزه عن مواجية التنظيم في أكثر من موقعةٍ  ؛"لعبو بالنار"
 ستراتيجي.كان مطار الطبقة اإل

 ،أو قل اختزالو ،ال يمكن إحالتو وآليات اشتغالو "”داعش“" ن المسألة في تحميل ونقاش بنيةأكما 
ال، ال  مأ و اإلسالم األول؛ فالنقاش حول إن كان ىذا التنظيم ىسالمي"إلى العالقة مع "الدين اإل

، إلى ”داعش“ إلى نقل النقاش من حقمو السياسي الذي تنتمي إليو "ظاىرة" يعدو كونو محاولةً 
 إلى الزمن البنيويّ  ال يعطي أىميةً  -أي النقاش –. وىو لمتاريخ عابرٍ  ثقافي   -أيديولوجي   حقلٍ 

سالم اإلأن  عن الذىن شبيو. ويغيبوالتنظيمات التي ت ”داعش” تنظيمإليو  ينتميالراىن الذي 
التناقضات  بطبيعة الحال، ىي نتاجُ  ”داعش” ومنيا ،وتحديدًا الفصائل األشد تطرفاً  ،السياسي  

ي نقل مجتمعاتيا إلى كما فشمت ف ،مقبولة فشمت نظميا في السير بتنميةٍ  الراىنة لمجتمعاتٍ 
 . عصر الحداثة

 المنشأ والسياق ”داعش”  :1-2
إلعالن  ، وكان نتيجةً 2413في سوريا كان في نيسان من عام  ”داعش” لتنظيم ول ظيورٍ أ

وتنظيم جبية النصرة  ،بين تنظيمي دولة العراق اإلسالمية التابع لمقاعدة ندماجَ اال التنظيم العراقيّ 
د وىو ما سيحدّ  ،وتعمن معاداتيا لتنظيم "الدولة" األخيرة ىذا االندماج السورية، قبل أن ترفَض 

مطمع عام  منذإلى االحتراب واالقتتال  وصل ،ة العالقة بين ىذين الطرفين كعالقة صراعطبيع
2414(2). 

بمنشئو إلى العراق، حيث نشأ التنظيم ىناك تحت اسم "جماعة التوحيد  ”داعش” يعود تنظيم
مصعب الزرقاوي عام  يعدة في بالد الرافدين" بقيادة أبوالجياد" ليصبح فيما بعد تنظيم "القا

2444(3). 

                                                                 
2
 اٌشل١ّخ إٌغخخ، خش٠ذح اٌس١بح، "اٌخالفخ دٌٚخ" إػالْ ٚززٝ" اٌمبػذح" ػٓ ٔؾمبقاال زِٕ ِغ١شرٗ ؟"داػؼ" رٕظ١ُ ٘ٛ ِبساخغ  -

 .٤١١٢ زض٠شاْ/ ١ٔٛ٠ٛ ١١ األسثؼبء،
3
 .2104 خٛاْ 09 اٌخ١ّظ -اٌّغشة خش٠ذح ..،ٚاٌؾبَ اٌؼشاق فٟ عال١ِخاإل اٌذٌٚخ رٕظ١ُساخغ  -
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حمزة المياجر لقيادة  يأب تنصيبُ  تم   ،عمى يد القوات األمريكية 2446بعد مقتل "الزرقاوي" عام 
عمر البغدادي  وأب بُ نص  حيث سيُ  ؛سالمية"يصبح اسمو تنظيم "دولة العراق اإلوالذي س ،التنظيم

 يتنصيب أب ، ليتم  2414حمزة عام  اأبزعيمًا لو، والذي ستنجح القوات األمريكية في قتمو ونائبو 
سالمية في العراق ظيم الذي سيصبح تنظيم "الدولة اإلبكر البغدادي فيما بعد في زعامة التن

 والشام".

من بين قيادات تنظيم القاعدة، إال أن  مغمورةً  بكر البغدادي كان شخصيةً  اوعمى الرغم من أن أب
أبي عمر البغدادي، قد سيمت وصولو لو لخالفة التنظيم بعد مقتل  (4)مبايعة القائد حجي بكر
 السمس إلى قيادة التنظيم.

سابق  ركنٌ  ىو عقيدٌ بكر البغدادي،  د أبيفي صعو  اً محوريّ  اً دور  ، الرجل الذي أّدىرحجي بكو 
بكر البغدادي  يل أب ن مبايعة المجمس العسكريّ أحيث تشير المعطيات إلى  .الجيش العراقيفي 

من حجي بكر الذي اعتبر صاحب المرحمة الجديدة في حياة  كانت بمبادرةٍ  ،لمتنظيم كأميرٍ 
 .(5)"الدولة" والقائد في الظل

، 6اتو العسكرية والسياسيةوالتنظيم يتخذ من العراق وسوريا مكانًا لنشاطو وعمميّ  2413منذ عام  
و ل منخرج من عباءة تنظيم القاعدة في العراق، والذي سيتنصّ  قد ومن المعروف أن التنظيم كان

التنظيمات الجيادية تطرفًا، وأيضًا عداًء لتنظيم القاعدة ذاتو،  فيما بعد ويصبح واحدًا من أشد  
 الجيل األحدث لمتنظيمات الجيادية في العالم.  ”داعش” وىو ما يجعل من تنظيم

 حدَ أفي سوريا، وكان  )7(سالمية عمى محمد الجوالنياعتمد تنظيم دولة العراق اإل 2411في عام 
ين في سوريا وتنظيم ين الجياديّ ف باإلشراف عمى السمفيّ ة التنظيم الموثوق بيم، والذي ُكم  قاد

                                                                 
4
 أ٠بَ فذاَ زغ١ٓ. ٌجؼثا زضة فشلخ ل١بدح ػنٛ ثىش زدٟ ِسّذ ػجذ ع١ّشٚاٌّؼشٚف ثـ  -

5
 اٌّشخغ اٌغبثك. -

6
، "داػؼ"ثـ اٌّؼشٚف ٚاٌؾبَ اٌؼشاق فٟ اإلعال١ِخ اٌذٌٚخ رٕظ١ُ ػٓ ٔجزحثٟ ثٟ عٟ ػشثٟ،  -

014/06/140611_isis_iraq_profile.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2 
7
 أعبِخ وبْ 2113 فٟ اٌضٚس، د٠ش س٠ف فٟ اٌؾس١ً لش٠خ ِٓ( اٌسذاٚٞ أعبِخ) ٘ٛ اٌدٛالٟٔ ِسّذ أثبثسغت ثؼل اٌّقبدس فئْ  -

 ٕ٘بن، لزً ٌزٞا االلزقبد، خش٠ح اٌسذاٚٞ ثبِش أخ١ٗ ِغ ِش٠ىٟ،األ االززالي ٌّمبِٚخ اٌؼشاق ٌٝإ ر٘ت ، دِؾك خبِؼخ فٟ اٌطت ٠ذسط

، ِٛلغ إٌؾشح اٌؼشال١خ، "زٍمبد فٟ اٌجغذادٞ ثىش أثٛ"ساخغ  .اٌجغذادٞ ػّش أثٟ ِٓ ثُ ِٚٓ اٌضسلبٚٞ ِٓ ِمشثب   اٌدٛالٟٔ فجرٚأ

-http://iraqibulletin.wordpress.com/2014/06/27/%D8%A3%D8%A8%D9%88
-7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A-%D8%A8%D9%83%D8%B1

-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9/ 

 ، ٚأ٠نب  ِٛلغ ٠ٚت اٌجٛفٍخ.

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140611_isis_iraq_profile.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140611_isis_iraq_profile.shtml
http://iraqibulletin.wordpress.com/2014/06/27/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://iraqibulletin.wordpress.com/2014/06/27/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://iraqibulletin.wordpress.com/2014/06/27/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://iraqibulletin.wordpress.com/2014/06/27/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
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، والتي باشرت (8)اإلعالن ألول مرة عن تشكيل "جبية النصرة" تم   2412صفوفيم، وفي عام 
 من العمميات االنتحارية داخل سوريا وتحديدًا في العاصمة دمشق، مستيدفةً  بتنفيذ مجموعةٍ 

 تابعة لنظام األسد. وحكوميةً  ةً أمنيّ  اتٍ مقرّ 

بكر  يبين الجوالني وأب خالفٍ  لُ قصيرة من إعالن تشكيل "جبية النصرة" نشأ أوّ  بعد فترةٍ 
الجيش  ضد   في استانبول توجيو ضرباتٍ  في اجتماعٍ  عندما طمب األخير من الجوالني   ،البغدادي

والتي  ،بين القيادتين ةٍ جذريّ  ا أسس لخالفاتٍ الحر، وىو ما رفضو الجوالني في تمك األثناء، مم
برفض  ؛ حيث انتيى األمر وكما ىو معروفٌ (9)بينيما ستفضي فيما بعد إلى االقتتال فيما

 .(10)2414بكر البغدادي مطمع عام  يظيم أبالجوالني لالندماج مع تن

التعبئة والدفع بالعديد  يا قدرة خطابو األيديولوجي عمىىم  أ ؛ة نقاطٍ تكمن قوة ىذا التنظيم في عدّ 
من الشبان من مختمف أصقاع العالم إلى االلتحاق بو واالنخراط في عممياتو العسكرية، وبحسب 

إلى الدينامية  ، في إشارةٍ ”يريد الفعل، فستذىب مع البغدادي ن كنت شاباً إ“ (11)ريتشارد باريت
 العديد من الشبان المقاتمين. التي بات يمتمكيا التنظيم والممارسة العممية التي باتت تستقطب

ينتمون إلى جنسيات من مقاتمي التنظيم ىم من األجانب الذين  ة مصادر، فإن العديدَ وبحسب عدّ 
، (12)، انضموا لمقتال في صفوف التنظيممغربيّ  من أصلٍ  من ألفي مقاتلٍ  كثرُ أمختمفة، منيم 

في العراق  قتاليةً  ممن اكتسبوا خبراتٍ ىم من الخارج ين لمتنظيم بينما العشرات من القادة الميدانيّ 
 والشيشان وأفغانستان. 

من أقوى التنظيمات المتطرفة في العالم، إن كان  ، ىو واحدٌ ”داعش” ن تنظيمأفي  ال جدال اليوم
من حيث القدرة التنظيمية أو من جية التمويل والقوة االقتصادية، وىو ما يثير العديد من 

نيا تقترب من أيرى العديد من المحممين  ةٍ عسكريّ  التنظيم لعممياتٍ التساؤالت حول مصادر تمويل 
 يا.رمتب العسكرية التي تتوالىا دولٌ  ياتمطبيعة العم

                                                                 
8
، اٌؾبَ ألً٘ ٌٕقشحا ٌدجٙخ رار١خ ع١شح"، عالِخ و١ٍخ، رٌه لجً ١ٌٚظ 2102\5\25 فٟ فؼ١ٍب   رؾىٍذ إٌقشح خجٙخ إْ اٌمٛي ٠ّىٓ" -

 d1e9da57dcb7-93f0-427c-addf-http://www.alaraby.co.uk/opinion/b1a45f93، اٌٍجٕب١ٔخخش٠ذح اٌؼشثٟ اٌدذ٠ذ 
9
 . ِشخغ عبثك.2104 خٛاْ 09 اٌخ١ّظ -اٌّغشة خش٠ذح ..،ٚاٌؾبَ اٌؼشاق فٟ عال١ِخاإل اٌذٌٚخ رٕظ١ُ -
10
ٝ اٌخالفبد اٌزٟ ٔؾؤد ث١ٓ اٌخالف ث١ٓ "دٌٚخ اٌؼشاق اإل - ٝ ربس٠خ لذ٠ُ ٔغج١ب  ٚرسذ٠ذا  إٌ الدْ  ثٓاعال١ِخ" ٚرٕظ١ُ اٌمبػذح، ٠ؼٛد إٌ

ٔمبػ هج١ؼخ ٘زٖ اٌخالفبد ٚخٍف١زٙب صػ١ُ رٕظ١ُ اٌمبػذح، ٚاٌضسلبٚٞ اٌزٞ وبْ صػ١ُ اٌزٕظ١ُ فٟ اٌؼشاق، ٚال ٠زغغ اٌّىبْ ٕ٘ب ٌؼشك ٚ

 اٌغ١بع١خ ٚاٌفم١ٙخ ٚغ١ش٘ب.
11
 .(6 آٞ َإ) اٌجش٠طبٟٔ اٌخبسخ١خ االعزخجبساد خٙبص فٟ س٘بةاإل ِىبفسخ لغُ فٟ اٌغبثك اٌّغؤٚي ثبس٠ذ س٠زؾبسد -

12
 ، ِشخغ عبثك."اٌخالفخ دٌٚخ" إػالْ ٚززٝ" اٌمبػذح" ػٓ ٔؾمبقاال ِٕز ِغ١شرٗ ؟"داػؼ" رٕظ١ُ ٘ٛ ِب -

http://www.alaraby.co.uk/opinion/b1a45f93-addf-427c-93f0-d1e9da57dcb7
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 : مصادر التمويل.. غابة شائكة من التكينات1-3

تثبت  من الخرافات واألساطير، إذ ال وثائقَ  ”داعش” يقترب الحديث حول مصادر تمويل تنظيم
ىذا يجعل من  مصادر موثوقة يمكن أن يركن إلييا وال حتى شيادات، كل   وال ،وجيات النظر

 من األحيان. البحث في مصادر تمويل التنظيم أقرب إلى التكينات المحكومة بالسياسة في كثيرٍ 

يران التي تقف خمف حكومة  ”داعش” لذا ساد اتيام تنظيم بتمقي التمويل من قبل نظام األسد وا 
أشبو بحصان طروادة بالنسبة لنظام  ”داعش” تنظيم أن، حيث يرى ىؤالء (13)المالكي العراقية

 األسد وحميفو اإليراني لضرب قوى الثورة السورية.

 مصمحةً  مسعوديةلن أحجة ، وذلك ب(14)ن السعودية تقف خمف تمويل التنظيمأبينما يرى آخرون، 
وسع ، والوقوف في وجو التفي العراق الشيعيّ  عمى مواجية المد   قادرٍ  في خمق كيانٍ  فعميةً 

لعراق لمنفوذ اإليراني؛ بعد أن سممت الواليات المتحدة األميركية ا السّيمااإليراني في المنطقة، و 
الموالية ليم في  السوفييت والحكومة ل القاعدة فيما مضى ضد  ن السعودية كانت تموّ أعداك عن 

 ؟لضرب أعدائيا ”داعش” ل تنظيمال تمو   مَ أفغانستان، فمِ 

، ”داعش” خرى خمف تمويل تنظيمأحول وقوف بمدان  ىناك تكيناتٌ  ،ما سبق إلى كل   إضافةً 
كالكويت وقطر وتركيا وحتى إسرائيل، حيث يقف خمف جميع ىذه االحتماالت المصالح السياسية 

 ليذه البمدان. ”داعش” والجيوسياسية التي يمكن أن يوفرىا دعم تنظيم كتنظيم

نو أًا من ىذه السيناريوىات، إال ننا ميما بحثنا لن نجد ما يدعم ويؤكد أيّ وأيًا يكن األمر، فإ
أساسيًا من  اً جزء تعد   ذاتية تمويلٍ  مصادرَ  ”داعش” ن لتنظيمأسنجد  ،وباالستناد إلى عدة مصادر

تجعل من البحث عن مصادر تمويل  حاسمةٌ  ىميةٌ أمية، وليا آليات عمل التنظيم وىيكميتو التنظي
 معنى، حيث يوضح ىذا الشكل من التمويل عدم الحاجة الفعمية لمصادر أخرى. خرى بالأ

إلى  ،وبالتنسيق مع حجي بكر سابق الذكر ،بكر البغدادي زعامة التنظيم، عمد يفمنذ استالم أب
تقوم ميمتيا عمى حماية التنظيم من أي  " أمنيةٍ فتم تشكيل "خميةٍ  ؛إعادة ىيكمة التنظيم بالكامل

                                                                 
13
. 18-17-2104 -ٚرشخّبد دساعبد -اٌٛفً صِبْساخغ: وٍّخ اٌغش.. ِٓ ٠ّٛي داػؼ؟،  -

https://zamanalwsl.net/news/51388.html 
14
 4384: اٌؼذد-اٌّزّذْ اٌسٛاس اٌسبج، زٕب ١ِؾ١ً، فبرٛسرٙب؟ ٠ٚغذد داػؼ ٠ّٛي ِٓ زٛي رشخ١سب   األوثش االززّبالد ٟ٘ ِبساخغ:  -

- 2104  /3  /5 ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=403791 

https://zamanalwsl.net/news/51388.html
https://zamanalwsl.net/news/51388.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=403791
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يتبع مباشرة قيادة  صفوان الرفاعي" اسابق ُيدعى "أب محتمل، تحت إمارة ضابطٍ  ي  أمن اختراقٍ 
و يعصي أمير الدولة سواء من القادة أمة ىذا الجياز ىي تصفية من ينشق التنظيم. ومي

 ين.و القضاة الشرعيّ أين الميدانيّ 

بو بكر أ–االثنان  جاتو المالية، فقد حرصمين تمويل عمميات التنظيم واحتياأبينما عمى صعيد ت
أبو عمر »عمل بما قرره فتواصل ال ؛ن توفير الموارد المادية الدائمة"عمى ضما -وحجي بكر

حتى لو كانوا  ،من مصادرة أموال الشيعة والمسيحيين وغير المسممين، وعمالء النظام «البغدادي
 ي مصادرَ أو  ،وقودضافة إلى االستيالء عمى مصادر النفط ومحطات توليد الطاقة والإ .من السنة

، وما ال يمكن االستيالء عميو بالكامل يقع إجبار صاحبو عمى «دولة العراق»حكومية في  ماليةٍ 
ن موارد الدولة المالية تأتي من عائدات نقاط تفتيش أتحت مسّمى ضريبة. كما  شيري   دفع معمومٍ 

 .(15)عمى الطرق البرية المكمفة بتحصيل أموال من الشاحنات التجارية"

ن التنظيم من إحكام سيطرتو عمى تمكّ  ،راضي السوريةد التنظيم داخل العراق وداخل األومع تمدّ 
خرى، وىو الشيء الذي وفر أالحدودية وطرق الترانزيت من جية آبار النفط من جية، والمعابر 

 السّيماو   -دوالر 244الشاحنات حتى وصمت الضريبة عمى –ال تنضب  تمويلٍ  لمتنظيم مصادرَ 
كبيرة، وفرت لو  مخفضة ولكن بكمياتٍ  د اعتماد التنظيم عمى سياسة بيع النفط الخام بأسعارٍ بع

 ماليين الدوالرات التي ال تنتيي. 

الدولة »األموال الطائمة التي استولت عمييا  وكانت قد قدرت عدة تقارير استخباراتية حجمَ 
 495تقدرىا التقارير بما يصل إلى  والتي ،من المصارف العراقية« اإلسالمية في العراق والشام

، يقول جيفري وايت الباحث في معيد واشنطن لمدراسات: خالل العمميات العسكرية 16مميون دوالر
ات من المعدّ  كبيرةٍ  في العراق تمكن من "االستيالء عمى كمياتٍ  ”داعش” يا تنظيماألخيرة التي شنّ 

مصارف العراقية، والبدء بتكوين نفوذه العسكرية، ونيب مئات الماليين من الدوالرات من ال
في حقيقة األمر  ال يشكل . وىو أمرٌ (17)كبيرة من األراضي السنية" عمى مساحةٍ  حاكمةٍ  كسمطةٍ 

                                                                 
15
 عبثك.. ِشخغ 2104 خٛاْ 09 اٌخ١ّظ -اٌّغشة خش٠ذح ..،ٚاٌؾبَ اٌؼشاق فٟ عال١ِخاإل اٌذٌٚخ رٕظ١ُ -

16
 ، 2104 ١ٔٛ٠ٛ /زض٠شاْ 09 -ٚاؽٕطٓ ِؼٙذ، اٌؼغىش٠خ اٌزٛلؼبد: عٛس٠ب فٟ ٚاٌسشة ٚاٌؼشاق «داػؼ» رٕظ١ُساخغ:  -

-military-syria-in-war-the-and-iraq-analysis/view/isis-itute.org/ar/policyhttp://www.washingtoninst
outlook 

17
 اٌّشخغ اٌغبثك. -

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/isis-iraq-and-the-war-in-syria-military-outlook
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/isis-iraq-and-the-war-in-syria-military-outlook
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، والتي (18)يسيرًا من األموال التي استولى عمييا التنظيم خالل السنوات القميمة الماضية اً إال جزء
عمى خطوط اإلمداد  جديدٍ  استيالءٍ  سوريا ومع كلّ  لمتنظيم في عٍ توسّ  راد مع كل  ط  ستزداد با

من  ”داعش” عمى سبيل المثال تمكن تنظيم 2414فبراير  2وحقول النفط السورية. ففي 
مئات آالف  االستيالء عمى حقل غاز "كونوكو" والمعروف بقيمتو االقتصادية، حيث يدر  

تمكن التنظيم من االستيالء عميو ، بينما يشكل حقل غاز "شاعر" الذي (19)سبوعياً أالدوالرات 
 مؤخرًا واحدًا من أضخم حقول الغاز في سوريا. 

ه وتشكمو قد كان عبر سنوات نموّ  ”داعش” ن تنظيمأ، يعتقد الباحث واقتصادي   مالي   عمى صعيدٍ 
مين تكاليف عممياتو أمالية متعددة من ت سمح لو عبر قنواتٍ  (20)ذاتي   تمكن من تحقيق اكتفاءٍ 

طالق استقاللية ن ذلك ال يعني عمى اإلأك، بيد ة، ودفع مستحقات مقاتميو وما إلى ذلالباىظ
 ، وىو ما يعد  سياسيةٍ  ةٍ فيي ال تقود إلى استقالليّ  -إن وجدت–التنظيم، فاالستقاللية االقتصادية 

 . ”داعش” الخيل بالنسبة لتنظيم مربطَ 

 قتصادية والمالية؟سياسية توازي استقالليتو اال فيل لمتنظيم استقالليٌة

 : تاريخ مشبوه2-1
إلى طبقتين أساسيتين: األولى وىي القيادات  ”داعش” ينقسم تنظيم ،التنظيمات السياسية ككل  

والتي  ،السياسية العسكرية والدينية لمتنظيم، والثانية ىي القاعدة العريضة التي يتشكل منيا التنظيم
عالميين وغيرىم؛ وىذا التمييز يكتسي ، والدعاة واإلالشبان عمى الجبياتجميع المقاتمين  تضم  
ًا فاصاًل بين والتي تضع حدّ  ”داعش” عندما نعمم الطبيعة الشمولية لتنظيم والسّيما ،حاسمةً  أىميةً 

القيادات، والتي تبادر باتخاذ جميع القرارات الحاسمة لمتنظيم، وقاعدة التنظيم والتي في مطمق 

                                                                 
18
 فٟ ؽٙش٠ب   دٚالس ِال١٠ٓ ثّب١ٔخ ردجٟ أٔٙب إٌٝ اٌزمذ٠شاد رؾ١ش اٌنشائت، ثدجب٠خ اٌؾبَ ٚثالد اٌؼشاق فٟ اإلعال١ِخ اٌذٌٚخ رمَٛ" -

، إٌغخخ اٌّزشخّخ اٌطبٌجبْ ثذٌٚخ ؽج١ٙخ اٌؾبَ ٚثالد اٌؼشاق فٟ اإلعال١ِخ اٌذٌٚخ: "وب١٠ٗ سِٚبْ "،ػ١ٍٙب االعز١الء لجً ززٝ اٌّٛفً

 post_16.html-sy.blogspot.com.tr/2014/06/blog-http://afakػٍٝ اٌّٛلغ: 
19
 .6شح، رؾبسٌض ٌغزش، ِؼٙذ ثشٚودٕض، ؿ ساخغ: األصِخ اٌّغزّ -

20
 ٚاٌّىبفآد اٌشٚارت عمف سفؼذ خذا   ِٚغش٠خ خذا   وج١شح ِٛايأ ٚاٌؼم١ذ )زدٟ ثىش( ثىش أثٟ ثم١بدح اٌؼشاق دٌٚخ ٌذٜ فجر"أ -

 رُ اٌؼشال١١ٓ، ِٓ شوجأ ٚاٌٛالء خذا   ا  وج١ش ٌٍذٌٚخ االٔنّبَ زت فجرأ اٌىج١شح ٚاٌذخٛي اٌّبدٞ اٌّؼ١بس ص٠بدح ِغ اٌؼغىش٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد

 خّغخ ٚٚمغ ٌٍذٌٚخ اٌؼغىش٠خ ل١بدرٗ ِغ ٔفغٗ ثىش زدٟ اٌؼم١ذ ٘ٛ اٌم١بدح ٘زٖ ٠زٌٛٝ ِٓ ْأ ٚاٌؼد١ت اٌؼشاق، ٌذٌٚخ ِب١ٌخ ل١بدح ٚمغ

 ف١ُٙ ١ٌظ ١١ ٌٝإ ٧ ِٓ(  اٌؼشاق دٌٚخ ؽٛسٜ ِدٍظ) عّبُ٘ ِغزؾبس٠ٓ ثٛمغ اٌؼم١ذ لبَ اٌفزشح ٘زٖ خالي ٚفٟ ِؼٗ، داس١٠ٓأؽخبؿ إ

 .. ِشخغ عبثك."زٍمبد فٟ اٌجغذادٞ ثىش أثٛ"االخزشاق"، ساخغ  خٛف ػشالٟ غ١ش ؽخـ

 

http://afak-sy.blogspot.com.tr/2014/06/blog-post_16.html
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 القرارات وتكتفي بتمقي األوامر وتطبيقيا. وىي مالحظةٌ  عةصنااألحوال تبقى بمعزل عن 
 سنكتشف الحقًا أىميتيا.

 نووقادتو السياسي   ”داعش” : أمراء2-2

شارات االستفيام، حول ا  الكثير من الشكوك و  الرفيعة "”داعش“"يد من قيادات تنظيميحيط بالعد
األجيزة  وفي مقدمتيا ،مختمفة مخابرات دولٍ  درجة ارتباطيا المباشر أو غير المباشر مع أجيزة

 االستخباراتية التابعة لمنظام السوري.
 ”داعش” ىم القيادات في تنظيمأمن  لمدعو أبو أحمد حاووط، وىو واحدٌ ا :فعمى سبيل المثال

في مخابرات  ضابطٍ  ويشغل منصب مسؤول أمن حمب، كان أثناء الثورة السورية يشغل منصبَ 
نصف عمى و  عامين حونحمب، ولم ينشق إال بعد مضي  سوري فيأمن الدولة التابع لمنظام ال
: "التحق بداعش ”داعش” وبحسب وكيميكس -الشير حون–قصيرة  الثورة، وبعد انشقاقو بفترةٍ 

كأيام خدمتو لألسد،  في حمب، وقام بمجازرَ  ”داعش” وىي مسؤول أمن نفسيا الميمة واستمم
حابو ممن اعتقموا معو الشتراكيم لو وألص طويلٍ  يبٍ أخيو "نور" بعد تعذ نو أعدم بيده ابنَ إحتى 
من الشباب السوري وأغمبيم وجدت  كثيرٍ  ب وأصدر أحكام إعدام بحق  ذّ الثورة، الحاووط عَ في 

 .(21)”داعش” عند انسحاب جماعيةٍ  جثثيم في مقبرةٍ 
و ًا فإن، والذي تمكن من الفرار الحق”داعش” وبحسب أحد الذين كانوا معتقمين في سجون تنظيم

 رئيس مخابرات حمب وىو رجلٌ  -أحمد حاووط يخر ألبوىو المقب اآل–أحمد الحمبي  وأب: "يقول
ف بانتمائو لحزب البعث سابقًا، وانطوى تحت تنظيم الدولة بعد ظيور الدولة بشير من عرَ يُ 

ابن  ة، وقد كان مسجونًا معيانشقاقيا عن جبية النصرة، وقد كان قبل ىذا ينتمي لدولة النصيري
وىم يعرفون تاريخو السابق، فيو ممن كان يعطي  مستوآخر اسمو مجد  نور حاووط وشاب   أخيو

المعمومات لمشبيحة عن مواقع المجاىدين والثوار، فكيف أصبح رئيس مخابرات حمب 
 .(22)لمدولة؟"

الد أغمب التنظيمات المشابية، فأبو خ ، بل يتعداه ليطالَ ”داعش” واألمر ال يقتصر عمى تنظيم
قد  ”داعش” من أبرز قيادات تشكيل أحرار الشام اإلسالمي، والذي كانت السوري، وىو واحدٌ 

                                                                 
21
 ٚاٌؾبَ اٌؼشاق دٌٚخ خّبػخ ٚخفب٠ب أعشاس ٠فنر عبثك ِؼزمً.. ِشخغ عبثك. ٚأ٠نب : "زٍمبد فٟ اٌجغذادٞ ثىش أثٛ"ساخغ  -

 ."إعال١ِْٛ"، ِٛلغ "داػؼ"
22
ِٛلغ  ،ثبخجغ عبٌُ ثٓ فالذ ا١ٌّٕٟ فف١خ أثٛ، "داػؼ" ٚاٌؾبَ اٌؼشاق دٌٚخ خّبػخ ٚخفب٠ب أعشاس ٠فنر عبثك ِؼزمًساخغ:  -

 ."إعال١ِْٛ"
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محمد  تصفيتو الحقًا، ىو توضعتو عمى رأس قائمة المطموب تصفيتيم من قبميا، والذي فعاًل تم  
 ، ثم انتقل1979عة المقاتمة سنة ، انتسب لمطمي1963حمب عام في بيايا مواليد حي البّياضة 

لى إل فيما بعد ، الذي تحوّ «بيت األنصار»لى الباكستان ممتحقًا بعبد اهلل عزام الذي أسس ىناك إ
تنقل عام ثم  ،لو، ثم أصبح مدربًا لممقاتمين بو خالد أميراً أصبح أالذي « بيت قاعدة الجياد»

ألسامة  اً شخصي لى افغانستان ليصبح مرافقاً إمن جديد  سبانيا، ليعودَ ا  بين تركيا ولندن و  1992
، 2445مريكية في عام لى باكستان لتعتقمو القوات األإحيث غادر  2441م بن الدن، حتى عا

، في 2411ول كانون األ 17عتقل في صيدنايا حتى لى سوريا، ليُ إ، وتقوم بترحيمو كاممةً  سنةً 
 .(23)سياق حممة اإلفراج المنظمة عن معتقمي صيدنايا الجياديين

من المصادر والتقارير االستخباراتية تشير إلى تورط العديد  ن العديدَ أحظ ًا يكن األمر، سنالوأيّ 
استخباراتية في العالم، ومنيم عمى  جيزةٍ أة تجمعيم مع عدّ  بعالقة ارتباطٍ  ”داعش” من قيادات

جنة األمنية المسؤولة عن تنفيذ سبيل المثال المدعو "أبو أحمد العمواني" وىو المسؤول المباشر لمّ 
 ”داعش” تزكيتو باألصل من قبل حجي بكر الذي سمح بانخراطو بتنظيم تالت، والذي تمّ االغتيا

 ومعتقلٌ  سابقٌ  بعثي   فإن العمواني ىو ضابطٌ  ،وسممو العديد من المناصب، وبحسب عدة مصادرَ 
بقيادة حزب البعث  أثناء االحتالل األمريكي لمعراق تمكن من الفرار من المعتقل! "لو ارتباطاتٌ 

وريا قبل الثورة وبعدىا، وىو عمى رأس التنسيق مع النظام، وىناك إثباتات عمى عمالة في س
 .(24)من مياجرين وأنصار" مجاىدٍ  144العمواني لمنظام السوري وتسميمو لما يقارب 

 ،يمات اإلرىابيةن يثبت عكس ذلك بالنسبة لتورط نظام األسد في تغذية التنظأوال شيء يمكن 
وغيرىا، وبحسب بيتر  ةٍ سياسيّ  و الضغط عمييم ألسبابٍ أل ضرب خصومو جأوالتالعب بيا من 

لدى األسد ومخابراتو بأنو يمكن رعاية  ، تشكمت قناعةٌ في سنوات ما قبل االنتفاضةنيومان فإنو "
ون الجياد والتالعب بو لصالح غايات النظام. وكان ذلك ىو الحين الذي دخل فيو الجياديّ 

موا في بناء اليياكل وخطوط اإلمداد التي تستخدم اليوم في قتال وساى ،األجانب إلى سوريا
 .(25)في خمق العدّو الذي يقاتمو اليوم" األسد شريكٌ  ،النظام. إلى ذلك الحدّ 
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 .. ِشخغ عبثك."زٍمبد فٟ اٌجغذادٞ ثىش أثٛ"ساخغ  -

24
 اٌّشخغ اٌغبثك. -

25
 .2104 آراس ٠27بعش اٌض٠بد، ِٛلغ اٌدّٙٛس٠خ، ث١زش ١ِٔٛبْ، اٌدٙبد٠ْٛ فٟ عٛس٠ب، رشخّخ  -
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بالعالقة مع التنظيمات اإلسالمية، فمنذ أواخر السبعينيات وحتى  كبيرةً  اكتسب نظام األسد خبراتٍ 
ة، تمكن نظام األسد من تطوير خبرات أجيزتو األمنيّ  ،1982انفجار الصراع في سوريا شباط 

مع التنظيمات اإلسالمية والقيادات المعروفة فييا. وفي  واسعةٍ  من بناء صالتٍ  تتمكنوالتي 
تمامًا كيفية  تاألجيزة األمنية لمنظام السوري درسيا جيدًا، وعمم تمتعمّ " اتيّ "أحداث الثمانين

يسيل التالعب بيا عوضًا من  احتوائيا وتحويميا إلى أدواتٍ التعاطي مع ىذه التنظيمات وكيفية 
 .اأن تكون خصومًا لي

األجيزة االستخباراتية  كي توظفَ  مناسبةً  فرصةً  2443وكان الغزو األميركي لمعراق عام 
فشال التجربة األمريكية ىناك،  السورية خبرتيا وصالتيا في سبيل نشر الفوضى في العراق وا 

عند نظام األسد أن دوره سيكون التالي بعد نظام صدام  راسخةٌ  يا قناعةٌ ىم  أ ةٍ عديد وذلك ألسبابٍ 
 حسين.

سالمية البارزة التي سيتذكر جيدًا الشخصيات اإل ،وما تالىا 2443حداث عام أومن يعود إلى 
 ياألمريكان، كشخصية أب وظفيا نظام األسد في سبيل التشجيع عمى الجياد في العراق ضد  

حمبي والذي كان واحدًا من أىم الدعاة من أجل الجياد في العراق، والذي ساىم في القعقاع ال
عندما انتيت  غامضةٍ  ظروفٍ في  لَ تِ تأمين سفر عشرات القوافل الذاىبة لقتال األمريكان، والذي قُ 

 .26ميمتو

لذين ا (27)من الميربين واسعةٍ  فإن نظام األسد نجح في تكوين شبكةٍ  ،وبحسب العديد من التقارير
 كانت ميمتيم تقوم عمى إيصال الجياديين إلى العراق مرورًا باألراضي السورية. 

نسبيًا مع التنظيمات الجيادية  وراسخةٍ  ميمةٍ  األسد في بناء صالتٍ  وعبر ىذا التنسيق نجح نظامُ 
 .”داعش” مع ما سوف يصبح الحقًا تنظيم خاص   في العراق عمى وجو التحديد، وبشكلٍ 

واسعة داخل ىذه التنظيمات، وبحسب  القة تمكن نظام األسد من تحقيق اختراقاتٍ عبر ىذه الع
كان التسّمل إلى شبكاتيم وتحويل  ،ينالجياديّ  لمنظام ضد  « يالسالح السرّ "» (28)بيتر نيومان فإن
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، "اٌمؼمبع أثٟ" اٌغٛسٞ اٌذاػ١خ اغز١بي ًرفبف١ رٕؾش ٔذ.اٌؼشث١خ -
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د زغت" -  ِئخ رنُا  دل١مخ ؽجىخ إٌٝ ِٛوٍخ وبٔذ اٌٍٛخغز١خ اٌخذِبد اٌسذٚد٠خ فئْ عٕدبس ثٍذح فٟ األ١ِشوٟ اٌد١ؼ ػ١ٍٙب ػثش عدالا

 ٘ؤالء وبْ. ٚغ١ش٘ب اٌضٚس ٚد٠ش ٚاٌالرل١خ دِؾك فٟ أعٍسخ ِٚغزٛدػبد ِخبثئ ٌٚذ٠ُٙ ،اٌجالد أسخبء فٟ ِٕزؾش٠ٓ األلً، ػٍٝ ػٕقش

 اٌّدب٘ذ٠ٓ ٛسأِ رغ١ًٙ ٚوبْ اٌسشة، ثغجت اٌزٙش٠ت فٟ ؽغٍٙب رَذ٘ٛس ٚاٌزٟ اٌؼشال١خ، ٌٍسذٚد اٌّدبٚسح اٌؼؾبئش لُشة ٠ؼٍّْٛ ثذٚسُ٘

جب   ثذ٠ال   ؽُغال    ، ِشخغ عبثك.". ث١زش ١ِٔٛبْ، اٌدٙبد٠ْٛ فٟ عٛس٠بثٗ ِشزا

http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/30/39768.html
http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/30/39768.html
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المشبوىين إلى متعاونين.. حسب ويكيميكس الخارجية األميركية، قال رئيس أحد فروع المخابرات 
، وتابع: «نحن لدينا الكثير من الخبرة والمعرفة بيذه المجموعات»ن أميركيين في سوريا لمسؤولي

 «". نحن نتداخل بيم.. وفقط في المحظة المناسبة نتحرك… ال نياجميم وال نقتميم »

، وكباقي التنظيمات الجيادية المتطرفة، أحيط تاريخو بالكثير من ”داعش” ًا يكن، فإن تنظيمَ وأيّ 
ت أغمب قياداتو من الصف األول والثاني، والذين في مجمميم تنقموا بعالقاتيم لتي لفّ الشبيات ا
عدائيم، وكانوا في كل أيروا في ىذا السياق من حمفائيم و من األجيزة األمنية، وغ بين عددٍ 

 سوى إلى المصالح. حتكمتالحاالت يتقنون لعب السياسة والتي ال 

 د العشرات من المقاتمين في صفوف تنظيمان قد جنّ ن نظام األسد كأوقد يكون من الصحيح 
نو تمكن من اختراق التنظيم ذاتو عبر العديد من القيادات التي استممت مناصب أ، و ”داعش”

ل ىذا الوحش الذي ساىم رفيعة فيو، إال أن ذلك ال يمنع من انقالب السحر عمى الساحر وتحوّ 
عدائو، وكما يقول بيتر نيومان عن حق إن أمن ألّد  ه واشتداد عوده إلى واحدٍ نظام األسد في نموّ 

 لم يعد يستطيع التحكم بيا". "النظام كان قد خمق ظاىرةً 

 وحاضنتو الشعبية: ”داعش” : مقاتمو2-3
شارات االستفيام إبنزاىتو، ويثير العديد من  اً مشكوك ”داعش” إذا كان تاريخ أغمب قادة تنظيم

ات العالمية، فإن ذلك ال ينطبق عمى مقاتمي التنظيم، والذين حول درجة ارتباطيم بأجيزة المخابر 
وفي تنفيذ العمميات التفجيرية  غالبًا ما يكونون في الصفوف األمامية في المعارك األشد ضراوةً 

 وما يشبييا.

مختمفة )أوربا، أميركا، الباكستان، الشيشان..  ن، والذين ينتمون إلى جنسياتٍ و ىؤالء المقاتم
يد(، مختمفون عن أولئك المقاتمين من الجنسية السورية، لذا سيتم التركيز عمى ىؤالء وغيرىا العد

جانب والبيئات االجتماعية والثقافية المقاتمين األ طبيعةَ  األخيرين في ورقتنا ىذه ميممين عن قصدٍ 
 التي ينتمون إلييا.

" فإن الدولة رامي عبد الرحمن، مؤسس المرصد السوري، شبكة "رويترزبحسب ما أفاد بو 
(، وىي 2414في يوليو تموز من العام الجاري ) رجلٍ  6344عن  اإلسالمية جندت ما ال يقل  
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 ، ِشخغ عبثك.ث١زش ١ِٔٛبْ، اٌدٙبد٠ْٛ فٟ عٛس٠ب -
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. وأضاف عبد ألفاً  15 حونمقاتمي التنظيم  تشير إلى أن عددَ  سابقةٍ  عن تقديراتٍ  كبيرةٌ  زيادةٌ 
ن الباقين من السوريين من ألف مقاتلٍ  ن أكثر قميالً إ :الرحمن  .(29)من األجانب وا 

عرف بجذبو الكبير لممقاتمين األجانب، إال أن تواجد المقاتمين  ”داعش” ن تنظيمأعمى الرغم من 
ن و ير طرحو ىنا: من ىم ىؤالء السوريستيان بو، والسؤال الذي من الجدالسوريين في صفوفو ال يُ 

حديدىم ؟ وما ىي بيئاتيم االجتماعية والثقافية؟ وما ىو ت”داعش” ن تحت إمرة تنظيمو المنضو 
 الطبقي؟

بتشكيل "جيش األنصار" في محافظة الرقة الواقعة  ”داعش” في مطمع العام الجاري قام تنظيم
في مدينة الرقة وبمدة سموك  عربيةٍ  حين من عشائرَ ىذا "الجيش" مسمّ  تحت سيطرة التنظيم، ويضم  

 من كل   تجنيد شاب   سالمية في العراق والشام بحيث يتمة تل أبيض، التي بايعت الدولة اإلومدين
 .(30)لمن الجيش المشك   ، أو أن تقوم العائمة التي ال ُيجن د منيا أحد، بتسميح شاب  عائمةٍ 

من الناس لمحماية بـ  واسعٍ  شارة لخطأ توصيف مسعى قطاعٍ وبحسب رومان كانييو، مع اإل
سواء في  ،فة نفسيا"تحظى بدعم سكان القبائل الذين يشاركونيا الثقا ”داعش” "انتيازية"، فإن

يا ربما تكون بالنسبة إلى ىذه ىمّ أ ،عديدةٍ  الرقة أو دير الزور أو الحسكة"، ويعود ذلك إلى أسبابٍ 
العشائر ىو "االنتيازية الكامنة خمف والءاتيا السياسية، التي كانت تتحالف مع نظام بشار األسد 

ئل إلى االستفادة من عوائد تجارة تحمييا حاليًا، كما تسعى ىذه القبا سابقًا، وتبحث عن جيةٍ 
 .(31)"خاص   النفط في دير الزور بشكلٍ 

و الموالين أصادية تقف خمف انضمام المقاتمين كانت العوامل االقت ،من الحاالت وفي كثيرٍ 
 .32فرادة وجماعات ”داعش” لتنظيم

 شكلٍ أدت الحرب الدائرة في سوريا عبر األعوام الماضية إلى انييار االقتصاد السوري ب
ال سابق ليا، كما خسر العديد من السوريين  لمبطالة بمعدالتٍ  راماتيكي، وتزامن مع ذلك انتشارٌ د

                                                                 
29
خش٠ذح اٌٛهٓ اٌجسش١ٕ٠خ،  -

p://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=bWh573bQ54pUrWZnD38ZRw933339933339htt 
30
، ِٛلغ آع١ب ١ٔٛص، اٌؼغىش٠خ" داػؼ" رؾى١الد آخش".. األٔقبس خ١ؼ"ساخغ:  -

csct.htmlhttp://www.asianewslb.com/vdciy3a3.t1a5v2 
31
 ، ِشخغ عبثك.اٌطبٌجبْ ثذٌٚخ ؽج١ٙخ اٌؾبَ ٚثالد اٌؼشاق فٟ اإلعال١ِخ اٌذٌٚخ: "وب١٠ٗ سِٚبْ -

32
-  :ُ  ػؾبئش إٌؼ١ُ، اٌق١بٌخ، اٌّؾٙٛس، ِٓ لغُ ل١ظ، اٌد١ٍّخ، داٚٚد، زالٚح، ا١ٌّٕف،"ثؼل أعّبء اٌؼؾبئش اٌزٟ ثب٠ؼذ اٌزٕظ١

 أث١ل رً ِٕطمخ فٟ اٌّٛخٛدح اٌؼؾبئش أثٕبء إٌٝ ثبإلمبفخ اٌشلخ فٟ اٌّدبدِخ ،ؼفبدٌخاٌ مب٘ش، اٌجٛ اٌطٟ، ٚػٕضح، ٚؽّش اٌفذػبْ

 ".اٌغٍٛن ٚٔبز١خ

http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=bWh573bQ54pUrWZnD38ZRw933339933339
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=bWh573bQ54pUrWZnD38ZRw933339933339
http://www.asianewslb.com/vdciy3a3.t1a5v2csct.html
http://www.asianewslb.com/vdciy3a3.t1a5v2csct.html
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ىذا جعل أكثر من نصف سكان سوريا يرزحون تحت وطأة  مصالحيم وممتمكاتيم وأرزاقيم، كل  
 الفقر والفاقة.

االنضمام إلى  عمى ينان السوريجبر اآلالف من الشبّ أُ ىذه الظروف القاسية،  وفي ظل  
 جورًا ليم ولعائالتيم. أوتحديدًا تمك التي تدفع  ،ة المعارضةالتشكيالت العسكريّ 

وفي الوقت الذي تمكأت فيو العديد من التشكيالت المعارضة في دفع مرتبات مقاتمييا وذلك 
 مام تنظيمأ في مقدمتيا نقص التمويل وتجفيف منابعو، كانت الفرصة سانحةً  ،ةعدّ  ألسبابٍ 

 الذي تمكن من استقطاب المئات من الشبان المفقرين الذين ال يممكون قوت يوميم. ”داعش”

كان وما زال يدفع بسخاء، مرتبات لمقاتميو، حيث  ”داعش” وبحسب عدة مصادر، فإن تنظيم
دوالر. أما المقاتل السوري المتزوج، فيتقاضى  444راتبًا شيريًا مقداره  السوري   "يتقاضى المقاتلُ 

لمراتب الشيري األساسي  زوجة، إضافةً  دوالر عن كل   144، وطفلٍ  دوالرًا عن كل   54غًا قدره مبم
 لو، إذا لم يكن يممك مكانًا لمسكن، باإلضافة لتأمين وقودٍ  تأمين مسكنٍ  دوالر"، كما يتم   444"

، باإلضافة لحصولو عمى وقود ”داعش” لسيارتو من محطات الوقود التي يديرىا تنظيم
 .(33)تدفئة"لم

د سعى قدر اإلمكان إلى توفير عمى صعيد المدن والبمدات السورية التي سيطر عمييا التنظيم، فق
اإلغاثية وصواًل إلى نشر األمن ومنع السرقات  تبالسال اً ءمكن من مستمزمات لمسكان بدأما 

ن والتعدي عمى السكان، وبحسب رومان كاييو سابق الذكر فإنو "عمى صعيد السكان، فإ
ة في العراق وبالد الشام ىي التي تؤمن المحسوبية ىي التي تنتصر نظرًا ألن الدولة اإلسالميّ 

من الخدمات العامة ابتداًء من الشرطة وانتياًء بالعدالة مرورًا بمكتب حماية  كاممةً  وسمسمةً  الخبزَ 
 من األمن عمى الرغم من ىذا النظام القاسي. المستيمك.. يحصل السكان عمى نوعٍ 

والالفت في األمر، أنو وفي الوقت الذي فشمت فيو أغمب التشكيالت المعارضة العسكرية منيا 
مين أن والبمدات التي سيطرت عمييا، وتعمى صعيد إدارة المد الئقةٍ  والمدنية في بمورة تجربةٍ 

في  غايةٍ  ن ونجح في بناء تجربةٍ تمكّ  ”داعش” ين، فإن تنظيمالمستمزمات األولية لمسكان المدنيّ 

                                                                 
33
ـ 0435رٚ اٌمؼذح  2ٌخ١ّظ ، اٌؼشث١خ ٔذ، اثبٌضٚاج اٌشاغج١ٓ ػٕبفشٖ إٌٝ اٌذاػؾٟ اٌخ١ٍفخ ِٓ ِٕسخساخغ:  - أغغطظ  28 -٘

2104َ. 
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األعناق  تقريبًا. "فالتنظيم الذي اشتير بجز   األىمية في محافظة الرقة التي سيطر عمييا منذ عامٍ 
ويدفع الرواتب وينظم حركة المرور  ،والصمب واإلعدامات الجماعية، أصبح يوفر الكيرباء والمياه

محاكم والمساجد. ويقول من المخابز إلى البنوك والمدارس وال تقريباً  شيءٍ  ويدير كل   ،في الشوارع
 أقام ىيكالً « داعش»معارضون إن  طونشاحافظة ومقاتمون في التنظيم ونيعيشون في الم سكانٌ 
 .(34)بكر البغدادي" يمو أبتحت قيادة زعي من عامٍ  في أقل   حديثةٍ  لحكومةٍ  مشابياً 

فين في وبحسب العديد من الشيادات، فإن التنظيم عمد إلى اإلبقاء عمى العديد من الموظ
الفرات ومؤسسة الكيرباء  ة التي كانوا يشغمونيا في زمن حكم األسد، كعمال سد  مواقعيم الوظيفيّ 
بغيرىم من العاممين في صفوف  ن رواتبيم أسوةً و رىا العديد، ويتمقى ىؤالء الموظفوالمطاحن.. وغي

 .”داعش” تنظيم

ن الذين ليس ليم أي يالمدنيإن : "ي الرقةحد المعارضين الذين ما زالوا مقيمين فأوبحسب شيادة 
وا.. ولألمانة.. ألنيم يقومون ؛ ألن الناس سئموا وممّ ”داعش” تكيفوا مع وجود ةٍ سياسيّ  انتماءاتٍ 

المؤسسات  عمى المؤسسات في الرقة". وأضاف أنو منذ ذلك الحين "استعاد التنظيم كل   قائمٍ  بعملٍ 
 .(35)مكتب حماية المستيمكين والقضاء المدني" المرتبطة بالخدمات وأعاد ىيكمتيا، بما في ذلك

جنبية أ قدمت من بالدٍ  خبيرةٍ  ةٍ عمميّ  وأكثر من ذلك فقد عمد التنظيم إلى االعتماد عمى كفاءاتٍ 
مختمفة؛ "فالرجل الذي اختاره البغدادي عمى سبيل المثال إلدارة قطاع االتصاالت في الرقة 

 غادر تونس وانضم لمتنظيم".  قد لتخصص كانيحمل الدكتوراه في ىذا ا وتطويره تونسي  

 خذنا جممة العوامل والشروط التي يخضع ليا السوريون اليوم في ظل  أًا يكن األمر، فإذا ما وأيّ 
لألمن واألمان، فإننا سنالحظ أن جممة ىذه  وغيابٍ  وجوعٍ  الحرب الدائرة وما ولدتو من فقرٍ 

، وىو شئنا أم أبينا ما بات ”داعش” ي لتنظيماالجتماع "القبول"تقف خمف  العوامل مجتمعةً 
يشكل الحاضنة االجتماعية لمتنظيم في المناطق التي يسيطر عمييا؛ وأن قسمًا كبيرًا من الشبان 

 أصاًل وازدادت فقرًا وتيميشًا في ظل   فقيرةٍ  ، ىم من بيئاتٍ ”داعش” ين الذين انضموا إلىالسوريّ 
 الحرب الدائرة اليوم.

                                                                 
34
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 السياسيّ ييا داء قوى المعارضة بشقّ أيقف الشعور باليأس واإلحباط من  أخرى، من جيةٍ 
ان إلى االلتجاء عن سابقتيا في دفع العديد من الشبّ  ىميةً أ ، كأحد العوامل التي ال تقل  والعسكري

اخترقيا الفساد من  ، والذي شكل بدياًل مقبواًل بالنسبة ليم عن معارضةٍ ”داعش” إلى مشروع تنظيم
رفاق  بحق   أن ترتكب مجازرَ  عسكرية كانت مستعدةً  تى أخمص قدمييا، وتشكيالتٍ رأسيا ح

األمس بسبب اقتسام "الغنائم" سيئة الصيت؛ عداك عن اتيام العديد من التشكيالت العسكرية 
إلى سرقة  خرى في إشارةٍ أتعشيب" في أماكن ماكن و "الأرقة وما بات يعرف "بالتشويل" في بالس

 شّتى.  لخاص تحت تبريراتٍ المال العام وا

 ”داعش” ين إلى أن يروا في مشروع تنظيمان السوريّ ىذا الشعور باإلحباط دفع بالعديد من الشبّ 
حول تساؤالتيم المصيرية التي راحت تفرزىا  ر عنيم، كما يقدم إجاباتٍ يم ويعبّ مشروعًا يمسّ 

 ظروف الحرب.

 ”داعش” رضة التي اختارت مبايعة تنظيمأما عمى صعيد الجماعات والتشكيالت العسكرية المعا
واحدًا  واالنضواء تحت إمرتو، كما حدث بالنسبة لمواء داوود العامل في منطقة إدلب، والذي يعد  

من التشكيالت القوية في المنطقة، فاألسباب التي تقع خمف ىذه الخيارات ال تبتعد كثيرًا عن تمك 
 ا مبايعة التنظيم.التي تقع خمف خيارات األفراد الذين اختارو 

من المصادر، باشرت الجيات الداعمة لمعديد من  وباالستناد إلى عددٍ  2413فمنذ مطمع عام 
ة بتطبيق سياسة تجفيف منابع الدعم؛ وىو ما أثر سمبًا وبشكل مباشر مجاميع المعارضة العسكريّ 

ز عن دفع تعج قميمةٍ  عمى تمك التشكيالت ضعيفة التمويل أصاًل، حتى باتت خالل أشيرٍ 
 مستحقات مقاتمييا، وىو ما دفعيا بحسب زعمنا إلى االضطرار إلى االنضمام إلى تشكيالتٍ 

 بطبيعة الحال.  ”داعش” كبرى ومنيا تنظيم ةٍ عسكريّ  وتجمعاتٍ 

مود الفقري والركيزة المحورية التي يقوم ين، العىؤالء المقاتمين وحتى الموظفين المدنيّ  ويشكل كل  
ان وتركيبتيم ودوافعيم لمعمل في عاله، فإن طبيعة ىؤالء الشبّ أ. وكما رأينا ”عشدا” عمييا تنظيم

صفوف التنظيم تختمف جذريًا عن طبيعة ودوافع قيادات التنظيم من الصف األول والثاني. وىو 
، ”داعش” ما يشير بطبيعة الحال إلى الشروط الموضوعية التي دفعت بالشبان لاللتحاق بتنظيم

 السياسية واأليديولوجية التي تحكم خيارات قادة التنظيم. بخالف األسباب
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ــة ــ ــ ــ ــ  خاتمـ

الوقت نفسو من في ن ة، وتمك  قياسيّ  د داخل األراضي السورية بسرعةٍ وتمدّ ” داعش“نشأ تنظيم 
ىذا تمكنو من تكوين  من األراضي السورية، وتزامن مع كل   شاسعةٍ  السيطرة عمى مساحاتٍ 

وسعينا في بحثنا أن   .ين لمقتال في صفوفو، وجذب المئات من الشبان السوريّ لو ةٍ شعبيّ  حاضنةٍ 
لمعوامل  حيث الحظنا أنمن أحشائيا، ” داعش“العوامل والشروط المعقدة التي ولدت  بأىم   نحيطَ 

فالعنف  في ىذا النشوء. الدور المحوري  الحرب الدائرة في سوريا  الداخمية التي نشأت في ظل  
ين من قبل نظام األسد ساىمت في بمورة المناخ الذي تغذت منو ت بو انتفاضة السوريّ الذي قوبم

 عقالٍ  فالعنف المنفمت من كل  . وتمكنت عبره من التغمغل داخل خاليا المجتمع السوري ،”داعش“
اعتمدىا الخطاب اإلسالموي الذي انتشر بين صفوف  متطرفةً  وممارسةً  كان قد استدعى لغةً 

األحقاد، وولدت و ف التطرّ بتصاعد  لم يكن كافياً ” داعش“نتج قبل ما أُ أن ن وتبيّ . المنتفضين
 م وصواًل لحالة "االكتمال" الذي يمثمياي رغبة الضحايا بالثأر واالنتقاالتنظيمات األشد تطرفًا لتمبّ 

من حركة التغيير التي طال زمنيا.  يائٌس  شبابٌ  التنظيم انخرط في صفوف. ف”داعش“تنظيم 
التي الضحية ت باالنتقام، وتساو  ةٍ ورغب من غضبٍ  ما في أعماق الشبان كل  ” داعش“ ىولبّ 

الفاصل بين نظام األسد  السؤال المطروح: ما الحد   وصارمع الجالد. تمثمت أفكار التنظيم 
 المجرم ونقيضو الثوري؟ وكيف السبيل إلى الخروج من موجة العنف والعنف المضاد؟

أفعال  من ىمجية نظام األسد وما ولدتو من ردود” داعش“ تتغذّ  ،سابقةعبر سنوات الصراع ال 
 يا قوات األسد بحق  ترتكبا مجزرةٍ  فرصيا باالستمرار مع كل   تنتعشالدى ضحايا ىذه اليمجية، و 

 دولي   أمريكية وال بتحالفٍ  بطائراتٍ  امة من العنفإلى كسر ىذه الدوّ  يلَ ال سبن أنو تبيّ ين. و المدنيّ 
في المجتمع  ”داعش“بإزالة الشروط والظروف الموضوعية التي ولدت ظاىرة إنما إلرىاب، ا ضد  

ىذا أن الفقر والتيميش وغياب الفرص واستمرار طغيان نظام األسد ىو المناخ الخصب . السوري
من ىنا كان أقصر طريق لمتخمص من كل . وترعرع التشكيالت الجيادية شديدة التطرف لنمو  

يقدم  عمى المستقبل، أفقٍ  بطبيعة الحال، يكمن في فتح أفقٍ ” داعش“ومنيا  ،أشكال التطرف
إجابات مقبولة ألولئك األكثر تضررًا من الوضع الراىن، ويعيد المعنى إلى حياة اآلالف من 

 ”داعش“تنظيم  القضاء عمىالحديث عن  عندىا وعندىا فقط ربما يصح  . الشبان المخذولين
 .ما لممجتمع السوري نحو حداثةٍ  سمسٍ  ما يمكن الحديث عن عبورٍ ، وعندىا فقط ربوأخواتو


