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يف عام 2014، استوىل تنظيم داعش على املوصل، وأعلن إنشاء اخلالفة، وبينما تركزت 
جهود مكافحة اإلرهاب بداية على مراكز اجلماعة يف املوصل والرقة، إال أن املناطق اجملاورة للحدود 
العراقية السورية هي اليت ستثبت أهنا آخر معقل للتنظيم بعد اهلزائم الكبرية اليت تلقاها. متثل مناطق 
نظام صدام.  أعقاب سقوط  اسرتاتيجي عندما نشأت داعش يف  نقطة عمق  مبنزلة  شرق سوريا 
وكانت املنطقة متثل نقطة انطالق لعودة اجلماعة يف أواخر العقد األول من القرن احلادي والعشرين 
وأوائل عام 2010، ويف العامي 2014-2013 مسحت هذه املناطق للتنظيم بتحويل العراق 

وسوريا إىل ساحة معركة فريدة.
واليوم، توفر هذه احلدود الظروف اليت حيتاجها داعش للبقاء واستعادة قدراته. جيب أن تركز 
أي اسرتاتيجية لتحقيق اهلزمية املستمرة لداعش على إهناء املالذ اآلمن على جانيب احلدود السورية 
العراقية، ومعاجلة العوامل اليت تساعد يف بقاء التنظيم، مبا يف ذلك التماسك االجتماعي، والفرص 
االقتصادية، واألمن، والثقة يف احلكومة. يف الوقت احلايل، ال يوجد أي نظام يستطيع أن يفعل 
ذلك يف سوريا، أما يف العراق، فهناك خطوات ملموسة ميكن للسلطات اختاذها لتقويض قاعدة 

دعم اجلماعة وعناصر التمكي يف املنطقة.
الظروف املواتية

كانت الصورة الرمزية اليت رافقت إعالن اخلالفة هي تدمري القواعد العسكرية وقوات الشرطة، 
وكذلك احلواجز الرملية اليت شكلت احلدود العراقية السورية يف مادة فيديو دعائية لداعش بعنوان 
»إزالة احلواجز«. العملية، اليت كانت ترمز إىل تقدمي فكرة اخلالفة بال حدود، دفعت اجلهاديي من 

مجيع أحناء العامل إىل التدفق إىل العراق وسوريا لالنضمام إىل التنظيم.

داعش على الحدود العراقية السورية: 
شبكات تهريب مزدهرة

هشام الهاشمي *

*  زميل غري مقيم مبركز السياسة العاملية )PGC(، باحث يف الشؤون األمنية واالسرتاتيجية واجلماعات املتطرفة.
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وأظهر فيديو شهر أيار عام 2014 أبا حممد العدناين -الذي كان املتحدث الرمسي باسم 
اجلماعة- قبل مقتله يف آب عام 2016 يف حلب. وأعلن العدناين يف الفيديو: »بعد إزالة احلواجز 
إعادة اخلالفة اإلسالمية«. مت  بالتأكيد هي اإلعالن عن  التالية  فإن اخلطوة  بي سوريا والعراق، 
تأكيد اإلعالن يف ترنيم »األيدي املمتدة للتعهد بالوالء لإلمام«، يف إشارة إىل زعيم داعش آنذاك 
أيب بكر البغدادي، الذي نشرته مؤسسة أجناد اإلعالمية. وكرر داعش الفكرة يف إنتاج الفديو باللغة 

اإلجنليزية بعنوان: »هناية سايكس بيكو«.
ساعد االقتتال الداخلي بي املتطرفي، واالنقسامات على أسس عرقية وقبلية، واالنقسامات 
االجتماعية، والقبول الواسع لفكرة إزالة احلدود بي اجلماعات الدينية على قدرة داعش السيطرة 
على املنطقة احلدودية السورية العراقية. وعلى اجلانب العراقي، سيطر التنظيم على 610 كيلومرتات 
من احلدود من األنبار إىل نينوى من عام 2014 إىل عام 2017. وعلى اجلانب السوري، سيطر 

التنظيم على مناطق من جنوب القامشلي إىل التنف من عام 2012 إىل عام 2019.
البو كمال  الفرات، اليت مجعت بي مدينيت  يف حزيران عام 2014، أسس داعش والية 
وهجي احلدودية يف سوريا والقائم يف العراق. مث يف آذار عام 20 وآب 15، أنشأت اجملموعة والية 
اجلزيرة -اليت تتكون من سنجار، وزمار، وتلعفر، وتل عبطة، واحلمدانية، والقريوان، والعياضية، 
والبعاج- كجزء من اسرتاتيجيته للحفاظ على العمليات حتت قيادة حملية واحدة على األراضي 

املتجاورة. وتعد هذه املناطق أيضاً معاقل قدمية للجماعات اجلهادية واملهربي.
كانت املنطقة احلدودية حامسة للعمليات املالية والعسكرية لداعش، إذ تعد ممراً جلميع وسائل 
النقل العسكرية والتجارية، وبعض املناطق غنية بزراعة الكثري من احلبوب والقمح والقنب. وهناك 
أيضاً صحاري شاسعة مع خنادق ميكن استخدامها مالذاً آمناً للعمليات العسكرية واالحتياجات 
العراقية  العشائر يف املدن والقرى  تتمتع  اللوجستية، فضاًل عن إنشاء معسكرات تدريب، وأيضاً 

بعالقات أسرية واقتصادية قوية مع العشائر على اجلانب الشرقي من سوريا.
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هناك ما يقدر بنحو 1000 قرية يف غرب وجنوب غرب نينوى، وغرب صالح الدين، 
ومشال غرب وغرب األنبار، مبا يف ذلك أكثر من 400 قرمي مت منع السكان السنة من العودة اليها 
ألسباب تشمل التوترات العرقية والطائفية واألمنية. تقع 50 قرية على اجلانب العراقي على بعد 
10 إىل 25 كيلومرتاً داخل األراضي العراقية. على اجلانب السوري، هناك ما يقرب من 51 قرية 
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موزعة بي 2 و10 كيلومرتات داخل األراضي السورية. املعابر احلدودية الرمسية بي البلدين هي 
معرب الرابية يف نينوى، ومعرب القائم والوليد يف األنبار.

كانت هذه املنطقة احلدودية أساسية لقادة داعش، وحبسب ما ورد تردد البغدادي على هذه 
املناطق احلدودية للقاء نوابه يف تلك املدن، وأعلن العدناين عن »إزالة احلواجز« من هذه املنطقة، 

وأيضاً اُعتقل العديد من قادة داعش اآلخرين يف هذه املنطقة وقُتل الكثري منهم.
ونظراً لضعف السيطرة على احلدود على اجلانبي، وغياب -أو ضعف- احلواجز احلدودية، 
التهريب، فإن معظم املناطق احلدودية خارج سيطرة الدولة. ويشارك  ووجود األنفاق، وشبكات 
القرويون والعشائر والعصابات يف أنشطة غري مشروعة يف مجيع أحناء املنطقة، من مشال أم اجلريس 

إىل جنوب فيشخابور يف غرب نينوى.
ومنا تنظيم داعش يف تلك املنطقة، وما يزال يستفيد من الظروف هناك. ويواصل مسؤولو 
والطرق يف  للممرات  احمللية  التهريب  داعش وشبكات  استخدام  من  العراقية حتذيرهم  املخابرات 
الدولتي  للعمليات يف  منطقتي  احمللية يف  نظم داعش هياكله   ،2020 العراق وسوريا. يف عام 
العراقية والسورية مشلتا اجلزيرة واألنبار -متتد من سنجار إىل املثلث الذي تتقاطع فيه احلدود العراقية 
والسورية واألردنية- على اجلانب العراقي، والفرات واخلري من مشال احلسكة إىل التنف والصحراء 
السورية جنوب غرب الفرات على اجلانب السوري. كانت إعادة التنظيم دلياًل آخر على أمهية 

تلك املنطقة للجماعة.
رأس املال البشري على طول احلدود

2000 مسجد  أكثر من  العراق، يوجد  السين يف  األوقاف  إرشيفات مكتب  على وفق 
ومركز للصالة يف املنطقة احلدودية، منتشرة على مساحة 41000 إىل 43000 كيلومرت مربع؛ 
املساجد  هذه  يديرون  ممن   % 85 من  وأكثر  العراق.  أراضي  من   % 10 من  يقرب  ما  أي: 
ويرتددون عليها هم من اتباع التيار السلفي، و5 % من أتباع الطوائف الصوفية التقليدية، 8 % 

يتبعون اإلخوان املسلمي، والبقية تدار من قبل السنة.
يبلغ عدد سكان املناطق املتامخة للحدود يف العراق حوايل 800000 نسمة، ومن بي 

هؤالء، هناك 500000 من األيزيديي واألكراد، و300000 من العرب السنة.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

استفاد رجال الدين وأنصار داعش من انتشار املعتقدات السلفية للرتويج لألفكار التكفريية 
هلا  للرتويج  الناس  وحشدوا  للشيعة،  املعادية  املشاعر  وشجعوا  اخلالفة،  إحياء  أجل  من  والدفع 
جتنيد  الدين يف  رجال  الدين. وجنح  ورجال  األئمة  من   400  -  350 من  باستخدام جمموعة 
8700 - 9000 عضو عملوا على قضايا خمتلفة يف مراكز داعش يف تلك املناطق، على وفق 
وثائق عثرت عليها قوات التحالف يف قرية الصكار يف قضاء البعاج بعد حترير املنطقة يف آب عام 

.2017
يظهر حبث املؤلف يف تلك املناطق أن معظم اجلماعات اجلهادية املسلحة -مبا يف ذلك 
داعش- ركزت يف جتنيد أعضاء من كل عشرية وحتويلهم إىل مبشرين وقادة يف املستويات العليا 
واملتوسطة، مث استخدمهم داعش كبطاقة ضغط ضد سكان تلك املدن والبلدات والقرى. كان 
أقوى أعضاء داعش هم الذين يتمتعون مبكانة ونفوذ يف تلك املناطق؛ مما أدى إىل القضاء تدرجيياً 

على دور رجال الدين املعتدلي.
ميكن عدُّ هذه املناطق املخزون االسرتاتيجي لرأس املال البشري لداعش، ففي ذروة توسع 
داعش يف العراق وسوريا يف عام 2014، كان لدى التنظيم ما يقرب من 32000 عضو قتايل 
ولوجسيت ومدين. وفرت تلك املناطق احلدودية 25 % من رأس املال البشري لداعش، مبا يف ذلك 

املصلون، واملؤيدون، والعمال، واخلدم.
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االزدهار رغم الدعم القليل
على الرغم من أن تنظيم داعش القى دعماً كبرياً ألإيديولوجيته، إال أن العديد من السكان 
احملليي قاوموا تفسرياته املتطرفة لإلسالم، وتكبدوا خسائر فادحة نتيجة لذلك. فبحسب السجالت 
الثاين عام 2017، قتل مقاتلو داعش  الرمسية يف نينوى واألنبار بي أيار عام 2014 وتشرين 

3400، وجرح 10000، وشّرد 250000 شخص.
قدمت ثالث شرائح من السكان يف تلك املناطق احلدودية فرصاً لتنظيم داعش:

داعش . 1 تنظيم  جوهر  عدُّ  ميكن  اليت  املشرتكة  اجلهادية  املعتقدات  األوىل  الشرحية  تبنت 
القاسية على  التنظيم، وفرضها للخالفة، وقواعدها  أيديولوجية  الدائم. تبىن أعضاء هذه الشرحية 
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اجلميع، والسيما العرب السنة، وكانوا مستعدين للموت من أجل اخلالفة.
واألهداف . 2 املظامل،  مع  شاركتها  لكنها  داعش،  أيديولوجية  تتنب  مل  اليت  الثانية  الشرحية 

السياسية املهمة اليت تركز على تقويض النظام السياسي، واالنتقام منه، وحماربة قوات األمن احمللية 
والوطنية. ال ميكن عدُّ هذه الشرحية نواة دائمة لداعش؛ ألن الناس هنا مل يؤمنوا باخلالفة، لكنهم 

ازداد دعمهم للتنظيم بزيادة مشاعر التهميش والتمييز على أيدي الدولة العراقية. 
ميكن وصف الشرحية الثالثة باالنتهازيي الذين انضموا إىل داعش ألسباب براغماتية، مبا . 3

يف ذلك األسباب املالية. وال ميكن النظر إىل هذه اجملموعة كقاعدة دعم بأي معىن؛ ألنه عندما 
تقوم الدولة العراقية بإجياد الفرص االقتصادية، سينهي الكثريون يف هذه الشرحية دعمهم لداعش.

مل خيرت داعش منطقة احلدود العراقية السورية بسبب الدعم الشعيب، إذ فعل ذلك إلمكانية 
االستفادة من احلرمان السياسي واالقتصادي الذي يعاين منه العرب السنة الذين تنفرهم كل من 
دمشق وبغداد، ونقص وجود الدولة، واألمن، والطبيعة االجتماعية اليت تساعد على التعاون، فضاًل 
عن التضاريس الصحراوية يف املنطقة، وشبكات التهريب، وأنظمة األنفاق، واملوارد الزراعية الغنية؛ 

مما أعطى داعش تدفقاً مستمراً من اجملندين، وساعد يف حتقيق االكتفاء الذايت املايل.
الفراغ يف املنطقة احلدودية بني العراق وسوريا

يزيد الصراع بي السلطات إنفاذ القانون ومجاعات التهريب على احلدود، إىل جانب القتال 
بي تركيا وحزب العمال الكردستاين املعارض، الذي يسيطر على مشال ووسط سنجار، وغالباً ما 

تستهدفه القوات الرتكية وحلفاؤها السوريون، من ضعف املنطقة احلدودية.
ونتيجة لوجود معسكرات داعش، والتوتر املستمر على اجلانب العراقي من احلدود، وعدم 
االستقرار يف اجلانب السوري، فتواجه املنطقة هتديدات كبرية. منذ نيسان عام 2019، استعدت 
خاليا تنظيم داعش يف البادية )الصحراء السورية بالقرب من محص(، واجلزيرة )الصحراء العراقية 
بالقرب من املوصل(، وغرب نينوى للتحّول من العمليات اإلرهابية يف املنطقة احلدودية إىل خوض 
تنظيم  العراقية أن فلول  التقارير األمنية  معارك حول املدن والبلدات احلدودية. ومع ذلك، تؤكد 
داعش ما يزالون قادرين على هتريب البضائع، واألفراد، والنفط، واألسلحة، واملخدرات عرب احلدود 
أنه مع  من اإليرادات. ومما ال شك فيه  مع سوريا؛ مما حيقق أكثر من 100000 دوالر يومياً 



11

داعش على احلدود العراقية السورية: شبكات هتريب مزدهرة

تزايد الكساد االقتصادي، والتهميش االجتماعي بي سكان القرى احلدودية، وكذلك االستياء من 
سيطرة القوات ذات األغلبية الشيعية على امللف األمين، فإن رغبة السكان يف محاية احلدود ستقل، 

وقد يفكرون يف العمل مع داعش.
وعلى وفق االعرتافات اليت أدىل با عناصر داعش امللقى القبض عليهم، فإن األموال تساعد 
على تسهيل التسلل عرب احلدود العراقية السورية. يف األشهر التسعة األوىل من عام 2019، حتّرك 
حوايل 1200 عضو من تنظيم داعش عرب احلدود يف جمموعات صغرية مبساعدة شبكات التهريب 
القائمة منذ مدة طويلة، وضباط األمن الفاسدين، وقادة العشائر، وقد ساعد ذلك على  احمللية 
توسيع شبكات جتنيد داعش داخل خميم اهلول. وسجلت املخابرات العراقية -من خالل مصادر 
داخل املخيم- ما بي 60 إىل 70 حالة يف الشهر عن وجود أفراد تعهدوا بالوالء لتنظيم داعش، 

ما يصل إىل 959 رجاًل و570 امرأة من جنسيات خمتلفة.
وحدد ضباط املخابرات العراقية -مبساعدة قوات التحالف الدويل- املعسكرات املستخدمة 
لتدريب املقاتلي الذين عربوا احلدود إىل العراق، وكذلك خمابئ األسلحة، واألنفاق اليت تستخدمها 

خاليا داعش.
أعاد تنظيم داعش عالقاته مع السكان احملليي باالخنراط يف أنشطة اقتصادية غري مشروعة، 
مع اجلهات الناشئة اجلديدة املشاركة يف هتريب السلع، واالجتار غري املشروع يف السجائر، واألدوية، 
واألسلحة، والنفط، واملخدرات، واآلثار، واخلردة املعدنية، والنحاس، واألمسنت، واملواد الغذائية، 
العراقية  واالستخبارات  احلدود  على  املسيطرة  القوات  فقدان  بعد  هذا  زاد  وقد  واإللكرتونيات. 
اتصاالهتا داخل بعض شبكات التهريب يف البلدات احلدودية؛ بسبب العداء الناتج عن عمليات 

التحرير ومنع عودة النازحي.
تأيت هجمات داعش من القرى واملناطق املهجورة بي املناطق اليت تسيطر عليها البيشمركة 
واملناطق اليت تسيطر عليها قوات األمن العراقية، اليت تشمل مساحات مفتوحة من األراضي اليت ال 
تُفتش أو تُراقب عن كثب. يف هذه املناطق، يقلل التدهور املستمر يف القدرات اللوجستية للقوات 
املاسكة لألرض من القدرة على السيطرة على املنطقة احلدودية وفرض سيادة القانون. حينما تكون 
قوات األمن غري قادرة على توفري األمن، ميكن ألي قوة مسلحة أن متأل الفراغ، لذلك أصبحت 

اجلماعات املسلحة أكثر فعالية وتأثرياً، والسيما فيما يتعلق بالتهريب عرب احلدود.
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وتزود العائدات اليت حيصل عليها داعش من عمليات التهريب عري احلدود اجملموعة باألموال 
الالزمة لتنفيذ هجمات إرهابية، واحلصول على األسلحة، والطعام، واألدوية، واملركبات، وأي شيء 
آخر مطلوب من أجل البقاء ومواصلة النشاط، وكذلك للتجنيد للحصول على الدعم. وانتهج 
التنظيم اسرتاتيجية استنزاف الناس ماالياً يف املناطق الريفية على مشارف احملافظات العراقية احملررة 

عن طريق حرق احملاصيل الزراعية وفرض الضرائب على املزارعي والرعاة.
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التوصيات
العدالة  حتقيق  يف  داعش  فلول  تشنها  اليت  اهلجمات  لوقف  التدابري  أفضل  أحد  وتتمثل 
االجتماعية، وإجياد حّل لقضية النازحي، وإغالق خميمات النزوح، وضمان املساواة يف املعاملة مع 
اجلهات اإلقليمية والقبلية، اليت متثل املفتاح لكسر هذه احللقة املفرغة؛ ألن السكان احملليي قوى 

فاعلة ضد داعش إذا ما استثمرت احلكومة العراقية فيهم وتوقفت عن هتميشهم.
ميكن للسكان احملليي أن يولدوا الدعم الرافض داعش، ولكن إذا ما مُهشوا، فيمكن أن يؤثر 
ذلك على حالة انعدام األمن، وزيادة عدم االستقرار واالضطراب الناتج عن اهلجمات واملعارك مع 

التنظيم.
وميكن للسلطات العراقية اختاذ عدد من اخلطوات امللموسة لتقويض داعش ومصادر دعمه. 
وضع  عن  مسؤولة  والعشائر  الشعيب،  واحلشد  البيشمركة،  وقوات  والدفاع،  الداخلية  وزاريت  إن 

السياسات للسيطرة على احلدود مع سوريا، مبا يف ذلك:
تعزيز التنسيق بي نقاط احلدود، وإنشاء قيادة خاصة مسؤولة فقط عن احلدود مع سوريا.. 1
توفري أنظمة متقدمة ملراقبة احلدود.. 2
االستفادة من التكنولوجيا غري التقليدية ملراقبة احلدود، مثل الطائرات من دون طيار.. 3
حتسي الثقة بي قوات األمن وسكان املدن والقرى احلدودية.. 4
الرشاوى مبنحهم نسبة . 5 املوظفي على رفض  املناطق احلدودية، وحتفيز  الفساد يف  حماربة 

مئوية من اإليرادات احملققة من إيقاف عمليات التهريب الفاشلة.
االمتناع عن استنزاف قدرات قوات مكافحة اإلرهاب والرد السريع يف العمليات اليت ال . 6

تتعلق مبكافحة اإلرهاب، كما نصح التحالف الدويل.
املصدر:

https://cgpolicy.org/articles/isis-on-the-iraqi-syrian-border-
/thriving-smuggling-networks


