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 "داعش لتنظيم العالمي الحضور"

  أحمد عدلي

 حمل عنوان 0صدر عن معهد دراسات الحرب
ً
للكاتب هارلين  2"طموح تنظيم داعش " تقريرا

 االنتشارجامبير )باحث في شئون مكافحة اإلرهاب بمعهد دراسات الحرب(، يسعى هذا التقرير إلى رصد 

 وهييتوزع على ثالثة حلقات  االنتشارلتنظيم داعش خارج العراق وسوريا، حيث يرى أن هذا  العالمي

 والتي والحلقة الخارجية القريبة، تتكون من األردن وإسرائيل وفلسطين ولبنان والتي الحلقة الداخلية

تضم أوروبا والواليات املتحدة  والتي والحلقة الخارجية البعيدةالخالفة العربية السابقة،  أراض يتضم 

. وينفذ تنظيم داعش استراتيجية عاملية معقدة عبر الحلقات الجغرافية اإللكترونيوشرق آسيا واملجال 

لسوريا والعراق ويسعى  الجغرافيالجوار  فيسكرية إرهابية الثالثة، حيث يقوم التنظيم بعمليات ع

هذه الدول، ويسعى إلقامة عالقات مع الجماعات الجهادية القادرة على  فيالسكان املحليين  الستقطاب

دول الحلقة الخارجية القريبة، كما يسعى من خالل هذه االستراتيجية إلى  فيالقيام بعمليات إرهابية 

أوروبا والحلقة  فيهذه الدول بعد ذلك، وينشط املتعاطفون مع داعش  فيخل املباشر تهيئة البيئة للتد

 للتنظيم. عالميالخارجية البعيدة بهدف خلق صدى 

 وفلسطين ولبنان(: وإسرائيلأوالً: الحلقة الداخلية )األردن 

توسعت العمليات البرية لتنظيم داعش خارج العراق وسوريا ولدى داعش شبكات دعم عبر 

. ويهدف هذا التصعيد 0232يناير  فيلبنان وتركيا وقام التنظيم بهجمات على األردن وتركيا  فيالحدود 

 .الدول املجاورة وردعها عن املشاركة في التحالف الدولي استفزازمن جانب داعش إلى  اإلرهابي

 

 

                                                           

  .باحث باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط 

 .0229، تأسست عام كنداغير ربحية متخصصة في التحليالت والدراسات العسكرية، مقرها  مؤسسة بحثية0

2Harleen Gambhir, “ISIS GLOBAL INTSUM”, Institute for the Study of War, 19 February 

2015, available at: http://www.understandingwar.org/backgrounder/isis-global-intsum 
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 األردن:

األسير  األردنيبنشر مقطع فيديو يظهر فيه إعدام الطيار  0232فبراير  1 فيقام تنظيم داعش 

زاد العداء بين داعش  وبالتالي الدوليالتحالف  فيلديها وقد أدى هذا األمر إلى تكثيف األردن من مشاركتها 

األردن. وقد هدف  فيالسابق يسعى الستقطاب السكان املهمشين  فيوالدولة األردنية. وكان تنظيم داعش 

إلى الضغط على  0232يناير  02 فيوهجومه على الحدود األردنية  األردنيداعش من إعدام الطيار 

. وسيسعى داعش خالل الفترة املقبلة زيادة الدوليالتحالف  فيالحكومة األردنية لتقليل مشاركتها 

 والقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة األردنية. األردنيع داخل املجتم االنقسامات

 لبنان:

يناير  01 فيقام تنظيم داعش بهجوم على القوات املسلحة اللبنانية بالقرب من رأس بعلبك 

 تزايد نشاطه  0232
ً
القلمون. وعلى الرغم من صد القوات اللبنانية للهجوم، إال أن التنظيم  فيمستغال

لبنان  فيظل وجود خاليا نائمة للتنظيم  فيرة عسكرية داخل لبنان، وذلك يسعى أن يكون له سيط

سعى التنظيم للتمدد داخل لبنان للحصول على موارد  ويأتيوخاصة داخل املجتمعات السنية املهمشة. 

وسيؤدى هذا األمر إلى زعزعة استقرار لبنان ويتزامن ذلك مع سعى جبهة النصرة  اجتماعيإضافية ودعم 

لتنظيم القاعدة ألن يكون لها حضور داخل لبنان. وفى هذا اإلطار، ربما يوحد تنظيم داعش  التابعة

  فيالقلمون ولبنان، إال أنه سينهار هذا التوافق  فيوجبهة النصرة من جهودهما 
ً
 فيحالة حدوثه سريعا

 ضوء اختالف استراتيجية وأهداف كال التنظيمين.

 وفلسطين: إسرائيل

بحمل أعالم تنظيم داعش وهو ما يدل على دعمهم  0232يناير  37 فيغزة  فيقام متظاهرون 

 الحركة  انتقاداتللتنظيم. وكان تنظيم داعش قد وجه  العلني
ً
عن مبادئ  بالتخليإلى حركة حماس متهما

العديد من  اإلسرائيلية، اعتقلت السلطات 0232وفبراير  0234الشريعة. وخالل الفترة من نوفمبر 

وجود عالقة لهم بداعش وأحبطت هجومين لخاليا مرتبطة بالتنظيم. وبشكل  فيشكوك األشخاص امل

 صعبة بالنسبة للتنظيم، إال أن التنظيم سيسعى  إسرائيلعام تمثل 
ً
من  لالستفادةوفلسطين أهدافا

 الخاليا اإلرهابية الصغيرة املرتبطة به للقيام بهجمات.
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)أفغانستان وباكستان واليمن والمملكة العربية الحلقة الخارجية القريبة  ثانياً:

 السعودية وتركيا وسيناء وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والقوقاز(:

، كثف 0232بين تنظيم داعش والقاعدة. وفى يناير  الرئيس يتمثل هذه الحلقة مكان الصراع 

محاولة خلق والءات  فيك املنطقة وذل فيمع الجماعات الجهادية املتعددة  اتصاالتهتنظيم داعش من 

 لخالفة داعش وأداة له 
ً
الواليات  فيخارجية للتنظيم. وتشكل هذه الجماعات الجهادية التابعة امتدادا

 النائية واملقاطعات.

 ليبيا:

على فندق كورنثيا طرابلس  0232يناير  09 فيقامت والية طرابلس التابعة للتنظيم بهجوم 

الوزراء السابق عمر الحاس ى وقد هدف هذا الهجوم إلى كسر تحالف العام ورئيس  الوطنيمقر املؤتمر 

 فيالعام  الوطنيالعام، وجاء رد فعل املؤتمر  الوطنييتكون من ميليشيات تابعة للمؤتمر  الذيفجر ليبيا 

من خالل إعالنه أنه سيرسل قوات عسكرية لطرد داعش من سرت. وفى هذا اإلطار  0232فبراير  32

صبراتة وطرابلس ومصراتة وسرت مستعدة لتقديم دعم إلى امليليشيات  فيش ستكون خاليا داع

العام وفى نفس الوقت من املرجح أن يسعى داعش  الوطنياإلسالمية املستعدة للتحول ضد املؤتمر 

 .الليبي الوطنيدرنة واستهداف الجيش  فيللتمدد خارج معقله 

 سيناء:

يناير  07 فيشمال سيناء  فيقامت والية سيناء التابعة للتنظيم بهجمات على أهداف عسكرية 

، كما كثفت من عمليات اإلعدامات وتفجيرات املنازل وذلك بالتزامن مع قيام قوات األمن املصرية 0232

 التيبشمال سيناء. وقد منحت حرية الحركة  الرئيس يبإجراءات أمنية مشددة وخاصة على الطريق 

سيناء، القدرة على القيام بهجمات على نحو متزايد. وفى هذا اإلطار ستكون والية  فييتمتع بها التنظيم 

 ضوء ما تتمتع به من قدرات. في إقليميسيناء قادرة على تبنى استراتيجية توسع 

 أفغانستان وباكستان:

إنشاء  0232اير ين 01 فيتنظيم داعش أبو محمد العدنانى  باسم الرسميأعلن املتحدث 

 على الوالية وأن القائد 
ً
التنظيم والية خراسان، وأعلن أن القائد السابق لطالبان باكستان أصبح حاكما

السابق لطالبان أفغانستان أعلن والئه للتنظيم. وعلى الرغم من ذلك سيواجه تنظيم داعش مقاومة 
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خراسان ستتنافس  فيقوات داعش  أفغانستان وباكستان، حيث أن فيطريق جهوده للتغلغل  فيشديدة 

 مع جماعات مسلحة أخرى مثل طالبان والقاعدة.

 اململكة العربية السعودية:

فرصة بالنسبة له،  0232يناير  01 في عبد العزيزبن  عبد هللارأى تنظيم داعش أن وفاة امللك 

العراق وسوريا  فيالتنظيم  فيحيث قام التنظيم بنشر فيديوهات تشير إلى احتفال مقاتلين سعوديين 

الحظ وجود دعم للتنظيم على  فيومتوعدين بالهجوم على اململكة  عبد هللابوفاة امللك  املستقبل. وي 

 أعضاء غير سعوديين ويدلل على ذلك  فيشبكة اإلنترنت 
ً
اململكة وتضم هذه الخاليا النائمة أحيانا

تورطهم  فيمشتبه  أخرين 314و ليزي املاالجيش  فيقائد  0234ديسمبر  فياعتقال السلطات السعودية 

 عن إنشاء والية اململكة العربية السعودية. 0234نوفمبر  31 فيباإلرهاب. وأعلن تنظيم داعش 

 تركيا:

سوريا، حيث يتم تهريب األشخاص  فيتعد تركيا منطقة الدعم الخلفية العميقة للتنظيم 

سورية. وخالل الفترة املاضية كانت من خالل الحدود التركية ال أساس ياملنضمين للتنظيم بشكل 

الحكومة التركية تنظر إلى تهديد تنظيم داعش لها من متوسط إلى ضعيف، كما أن تركيا كانت قد أعلنت 

وليس تنظيم داعش. وبشكل عام  السوريإسقاط النظام  هيسوريا  فيأن أولويتها  0234أكتوبر  في

مواطنين أتراك إليه وتشتيت الجهود األمنية الداخلية  استقطاب فيتركيا  فيتتمثل أهداف تنظيم داعش 

 عن الحدود السورية وإثناء تركيا عن 
ً
 . الدوليالتحالف  في االنخراطالتركية بعيدا

 املغرب والجزائر:

بتهمة دعم  0232يناير  39يناير،  31عشرات األفراد يوم  باعتقالقامت السلطات املغربية 

يا تابعة له. وتعد املغرب موقع هام بالنسبة لتنظيم داعش، حيث لتشكيل خال  والسعيتنظيم داعش 

، 0234أواخر عام  فيتعد حلقة الوصل بين أوروبا وغرب أفريقيا، وتم تفكيك ثالثة خاليا تابعة للتنظيم 

 اإلسالميبالد املغرب  فيعن تنظيم القاعدة  املنشقةكما يواجه املغرب تهديد على حدوده من الجماعة 

استطاعت استقطاب بعض  والتي 0234سبتمبر  فيأعلنت والءها لداعش  والتيلخالفة وهى جند ا

املغرب، وعلى الرغم من ذلك تم شل قدرات تنظيم جند الخالفة بعدما قامت السلطات  مواطني

بلدة حدودية  فيجند الخالفة  في جزائري ، كما تم اعتقال عضو 0234ديسمبر  فيالجزائرية بحملة ضده 
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، ويشير هذا األمر إلى أن بقايا والية الجزائر التابعة لداعش قد تتركز على طول 0232يناير  01 فيمغربية 

 من الحدود الجزائرية التونسية، حيث تتركز القاعدة وجماعات محلية 
ً
الحدود املغربية الجزائرية بدال

 متشددة مثل أنصار الشريعة.

 القوقاز:

 أعلنوا فيه وجود  0232يناير  02 فيتنظيم القاعدة  فيأصدر مسئولون كبار 
ً
 مشتركا

ً
بيانا

، أعلن العديد من 0234القوقاز التابعة للقاعدة. ومنذ ديسمبر  فيمشاكل داخل اإلمارة اإلسالمية 

القوقاز تراجعهم عن والئهم لزعيم إمارة القوقاز  فياإلمارة اإلسالمية  فيالقادة من الشيشان وداغستان 

 .البغداديظيم داعش أبوبكر وأعلنوا والئهم لزعيم تن

ثالثاً: الحلقة الخارجية البعيدة )أوروبا والواليات المتحدة وآسيا والمجال 

 (:اإللكتروني

، وتركز هذا 0232يناير  فيبدأ تنظيم داعش مرحلة جديدة من حملته الخارجية البعيدة 

بهجمات الذئاب املنفردة  من خالل تشجيع التنظيم للقيام الدوليالجهد على معاقبة أعضاء التحالف 

داخل  االنقساماتوذلك بإرسال مقاتلين أجانب إلى أوروبا لتنفيذ هجمات نوعية، كما يهدف إلى زيادة 

 واستقطاب الدوليللتحالف  االنضماماملجتمعات األوروبية من خالل إثارة ردود فعل رافضة ضد 

 له. لالنضماممقاتلين أوروبيين 

 الواليات املتحدة:

على الرغم من أن هجمات الذئاب املنفردة داخل الواليات املتحدة نادرة الحدوث، أعلن مكتب 

لتنظيم داعش  االنضماماعتقال الكورنيل كريستوفر لى وهو من أوهايو بتهمة  الفيدراليالتحقيقات 

عش، ضد دا الدوليواشنطن. وبسبب قيادة الواليات املتحدة للتحالف  فيوالتخطيط للقيام بهجمات 

 من محاولة التنظيم تعميق 
ً
املجتمع  في االنقساماتسيسعى التنظيم ملعاقبة الواليات املتحدة بدال

 .األمريكي
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 فرنسا:

تشجيع التنظيم  0234سبتمبر  03 فيتنظيم داعش أبو محمد العدنانى  باسمأعلن املتحدث 

 والتي، وتشجيع القيام بالعمليات الفردية الدوليعلى القيام بعمليات ضد الدول املنضمة للتحالف 

سمى "الذئاب املنفردة" 
 
هذه الدول وفى هذا اإلطار قام شخصان على صلة بتنظيم داعش بهجوم على  فيت

ألف فرد  300، ولذلك قامت فرنسا بنشر 0232يناير  9 فيباريس  فيمقر مجلة شارلى إيبدو الساخرة 

، كما زاد اإلرهابيبعد هذا العمل  احترازي البالد كإجراء  في أمن لحماية املنشآت واملواقع الحساسة

 فيضد داعش وقامت بتحريك حاملة الطائرات شارل ديجول  الدوليالتحالف  في الفرنس يالحضور 

 الخليج.

 بلجيكا:

ملنع هجمات من  0232يناير  32 فيحملة ملكافحة اإلرهاب  30قامت السلطات البلجيكية بـ 

 فيوالناتو، وتأتى رغبة تنظيم داعش  األوروبي االتحاديم داعش على مؤسسات أشخاص مرتبطين بتنظ

 وبالتاليضد داعش،  الدوليالتحالف  فيبلجيكا بسبب املشاركة البلجيكية  فيالقيام بعمليات إرهابية 

يتزايد التخوف داخل بلجيكا من التهديد املستمر من املقاتلين األجانب الذين قد يعودوا للقيام بعمليات 

 إرهابية بشكل مستقل أو بتوجيه من تنظيم داعش.

 أسبانيا:

الحدود  بمحاذاةتقع  التيمدينة سبتة  في 0232يناير  04 فيقامت السلطات األسبانية بحملة 

  أتيوياألسبانية املغربية 
ً
 فيبسبب مشاركة أسبانيا  انتقاميةضوء التخوف من عمليات  فيذلك أيضا

 .الدوليالتحالف 

 أملانيا:

للقضاء على  0232يناير  02إلى  31قامت السلطات األملانية بحمالت داخلية خالل الفترة من 

يا، سيسعى تنظيم أملان فيأية خاليا محتملة لتنظيم داعش. وفى ظل تنامى املشاعر املعادية للمسلمين 

 إليه. لالنضماممن هذا األمر لكسب تعاطف املسلمين هناك وجذبهم  لالستفادةداعش 
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 ماليزيا:

 فيالبالد،  فيتقوم الحكومة املاليزية بإجراءات مشددة ملنع تنظيم داعش من تكوين خاليا له 

جنوب شرق آسيا.  فيضوء إدراكها إلى محاوالت التنظيم إلقامة عالقات مباشرة مع الجماعات املسلحة 

 لتنظيم داعش.
ً
 وبشكل عام ال تمثل منطقة جنوب شرق آسيا أولوية حاليا

 الهند:

 اتهامهمبترحيل تسعة أشخاص إلى الهند بعد  0232يناير  12 فيقامت السلطات التركية 

إلى تنظيم داعش، إال أن السلطات الهندية قامت باإلفراج  لالنضمامالسورية  ألراض يابمحاولة دخول 

لداعش جريمة  االنضمام. وعلى الرغم من أن الهند تعتبر أن 0232فبراير  0 فيعن هؤالء األشخاص 

ة جنائية، إال أنه ال توجد لوائح واضحة ملعاقبة املخالفين. وهو ما قد يشجع بعض األشخاص على الهجر 

 إليه من خاليا والية خراسان. االنضمامسوريا والعراق أو  فيإلى التنظيم  لالنضمام

 بنجالديش:

إلى  االنضمامبتهمة محاولة  0232يناير  37 فيأربعة أشخاص  البنجالدشيةاعتقلت السلطات 

تنظيم داعش، واعترف هؤالء األشخاص بمحاولة جمع تبرعات والقيام بهجمات ضد الحكومة وإقامة 

 فيمن قيام أحزاب إسالمية  لالستفادةبنجالديش. ومن املرجح أن تنظيم داعش سيسعى  فيالخالفة 

 ضد الحكومة من خالل محاولة استقطاب أشخاص  باحتجاجاتبنجالديش 
ً
 له. لالنضماممؤخرا

 اليابان:

 اإلرهابيال يمثل استهداف اليابان أولوية بالنسبة لتنظيم داعش، إال أن التنظيم وجه نشاطه 

حق مواطنين  فيجاء قيام تنظيم داعش بإعدامات  وبالتالي الدوليالتحالف  فيتشارك  التيضد الدول 

. ولذلك قامت الحكومة وليالدالتحالف  فيردع اليابان عن املشاركة  فيإطار رغبة التنظيم  فييابانيين 

 الخارج. فيعده إجراءات إلنقاذ رعاياها  باتخاذاليابانية 

 :اإللكترونياملجال 

كثف قراصنة اإلنترنت الداعمين لتنظيم داعش من هجماتهم اإللكترونية خالل شهر يناير 

ضد أهداف حكومية وعسكرية وخيرية وصحفية، وقامت مجموعات إلكترونية تابعة للتنظيم  0232
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ويوتيوب التابعة  توتيرواختراق حسابات  0232يناير  30 في الدوليبهجمات إلكترونية على التحالف 

على  إلكترونيألف هجوم  37دة املركزية لواليات املتحدة، كما قامت جماعات تابعة للتنظيم بشن للقيا

وقعت فيه هجمات شارل إيبدو، وفى هذا اإلطار سيكون التهديد  الذينفس األسبوع  فيمواقع فرنسية 

 املستقبل.   فيلتنظيم داعش أكثر خطورة  اإللكتروني

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 


