
)داعش( يف عام 2021

كول ابنزل

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.

حقوق النشر محفوظة © 2021

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

)داعش( يف عام 2021

أي  عام 2021؟  هناية  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  )داعش(  وضع  ما 
تفرعات )داعش(ية أو حلفاء اتبعني هلم كانوا أنشط؟ أيهما أقل نشاطًا؟ ما نوع اهلجمات أو 

األنشطة اليت ينفِّذها )داعش(؟ كيف تغريت االجتاهات؟ وملاذا؟ 

ما يزال تنظيم )داعش( ميثِّل قوة منشقة نشطة للغاية ومدمرة يف الشرق األوسط، ال سيَّما 
يف املناطق الريفية يف العراق وسوراي، هذه هي ما يسمى بـ »والية العراق« و »والية الشام«، على 
ا ال تشري إىل سيطرة حملية مع استثناءات طفيفة، مل  الرغم من أنَّ هذه املسميات قد توحي أبنَّ
يتمكن التنظيم من السيطرة على األراضي يف هذه املناطق منذ سقوط بلدة »الباغوز« احلدودية يف 

آذار 2019.

يف حي أنَّ )داعش( مل يكن نشطاً كثرياً يف مشال إفريقيا، ابستثناء شبه جزيرة سيناء، إذ 
تنشط حتت اسم »والية سيناء« يف سيناء، كما هو احلال يف العراق وسوراي، ال حيكم )داعش( 
مناطقاً بل ميارس مترداً منخفض املستوى؛ أماًل يف إضعاف العدو، ويف النهاية، السيطرة وإعادة 
الثالث  الرئيسة  النقط الساخنة  العراق وسوراي وسيناء هي  ا موجودة يف  اليت يزعم أنَّ الدولة  بناء 
لــ)داعش( يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ولكن ميكن مالحظة هجمات متفرقة يف اليمن 

والصومال وليبيا. 

يشهد العراق نشاط التنظيم األعلى من بي املناطق الثالث، وهذا ليس مفاجئاً؛ نظراً ألنَّ 
اخلفيفة  ابألسلحة  اعتداءات  اهلجمات  وتشمل  مزاجه،  على  طاغية  لــ)داعش(  العراقية  األصول 
وكمائن وتفجريات على جوانب الطرق وتفجريات انتحارية واغتياالت وخطف وأعمال ختريبية، أمَّا 
األنواع األقل شأانً من اهلجمات فهي األكثر شيوعاً اليوم، وختتلف األهداف َوْفق املنطق، ولكن 
عموماً أهم أهدافهم هي قوات األمن يف املناطق املختلفة، واملتعاوني مع اجليش، واألغلبية الشيعية، 

وغريهم من غري السنة، ومجيعهم يعدُّون كفَّاراً ومرتدين.

األسبوعية  اإلخبارية  نشرهتا  يف  املناطق  هذه  يف  املعتمدة  االسرتاتيجية  اجلماعة  وضحت 

)داعش( في عام 2021

كول بانزل *

*  زميل يف معهد هوفر جبامعة ستانفورد. 
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الرمسية »النبأ«، واليت ميَّزت بي مرحلة بناء الدولة )التمكي( ومرحلة حرب العصاابت، وبعد انيار 
العصاابت، إذن يف املرحلة احلالية، هدف  التنظيم ابلعودة إىل حرب  اخلالفة اإلقليمية جاء قرار 
التنظيم يتمثَّل يف إحلاق أكرب ضرر ابلعدو؛ لكي ال يتنازل عن األرض فحسب، بل يدحر لدرجة 
عدم القدرة على مواجهتهم جمدداً هذا الطموح العايل »إىل حدٍّ ما« من غري احملتمل أن يتحقق يف 
القريب العاجل، نظراً للوضع احلايل الذي متر به اجلماعة يف مواجهة أعدائها احملليي، ومع ذلك 

فإنَّ مثابرة اجلماعة ومرونتها أمر الفت.

فيما يتعلق أبعداد اهلجمات وأرقام الضحااي، اخنفضت اإلحصاءات إىل حدٍّ ما خالل العام 
املاضي، ولكن ليس بدرجة توحي ابلثقة يف أنَّ املد آخذ يف التحول، ففي أحدث التقارير الصادرة 
عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ووزارة الدفاع )أي: تقرير فريق مراقبة عقوابت األمم املتحدة، 
وتقرير املفتش العام يف البنتاغون(، أنَّه مل حترز أي انتصارات كبرية، يُقدِّم مترد التنظيم بوصِفه »يف 
طور السبات« ويف بعض النواحي قد يكون مقاتلوا التنظيم على أهبة االستعداد َوْفقاً لألمم املتحدة 
ما يزال هناك حوايل 10000 مقاتل من مقاتلي )داعش( بي العراق وسوراي، وعلى الرغم من أنَّ 

العدد احلقيقي هو ختمي أي شخص )سأفرتض رقماً أقل إىل حدٍّ ما(.

هل  عام 2021؟  يف  )داعش(  على  السياسية  أو  االقتصادية  الظروف  أثرت  كيف 
متكنت أي من احلكومات احمللية من معاجلة القضااي اليت كانت هي الدافع الرئيس وراء ظهور 

احلركة؟ أين؟ وكيف؟

يف العراق: هنالك بعض أعمال إعادة اإلعمار املثرية لإلعجاب اليت حتدث يف مدن مثل: 
)الرمادي( ولكن عموماً حنن نتحدث عن مناطق غري آمنة، ومدن شبه مدمَّرة وماليي النازحي، 
ويستمر الشعور ابإلمهال والتمييز من جانب احلكومة اليت يهيمن عليها الشيعة يف بغداد، ويتفاقم 
مع  تتعامل  واليت  املناطق  هذه  يف  إبيران  املرتبطة  الشيعية  امليليشيات  وجود  بسبب  الشعور  هذا 
حقَّقِت   ، أخرىخ  انحية  من  ولكن  لــ)داعش(،  ابلفطرة  املؤيدين  من  م  أنَّ على  السنة  السكان 
األحزاب العربية السنية مكاسب مثرية لإلعجاب يف االنتخاابت الربملانية األخرية، ممَّا ُيشري إىل أنَّ 

ا يتطلَّعون إىل العملية السياسية ملعاجلة مشاكِلهم السابقة. السنة ربَّ

أمَّا سوراي، فالصراع فيها جممَّد إىل حدٍّ كبري، بكيفية غري مناسبة إلعادة اإلعمار أو التضمي 
املرتبطة  البالد بدعم من روسيا وامليليشيات  ثلثي  إذ يسيطر نظام األسد على حوايل  السياسي، 
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إبيران، وتسيطر هيئة حترير الشام التابعة للقاعدة سابقاً على منطقة »إدلب« يف الشمال الغريب، يف 
حي ختضع أجزاء من الشمال والشمال الشرقي لسلطة اجليش الوطيّن السورّي املدعوم من تركيا، 
ويف حي أنَّه خيضع جزء كبري من الشمال الشرقي وشرق سوراي لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية 
املدعومة من الوالايت املتحدة، وهي قوة يقودها األكراد وهلا عالقات حبزب العمَّال الكردستايّن 

)PKK(، وهو حزب معارض كردي حمظور يف تركيا ومدرج يف قائمة املنظمات اإلرهابية.

تنظيم )داعش( هو األنشط يف سوراي يف وسط الصحراء السورية اليت يسيطر عليها النظام 
عموماً، ويف مشال شرق سوراي الذي تسيطر عليه قوات سوراي الدميقراطية، هذه بيئة أمنية وسياسية 
معقَّدة، إذ يكون فيها الوضع االقتصادي ابئس والظلم الذي يلحق بعرب السنة كبري، وطاملا بَِقَي 

الصراع جممَّداً، فسيظل لقمة سائغة لتنظيم )داعش(.

ما وضع )داعش( يف العراق هناية عام 2021؟ أكانت اجلماعة أقوى أم أضعف ممَّا 
كانت عليه قبل عام؟ أنفَّذت هجمات أكثر أم أقل؟

واستناداً إىل البياانت الواردة يف جملة )داعش( الصحفية »النبأ«، كان هناك عدد أقل من 
اجلماعة  أعلنت  إذ   ،2020 عام  أي: يف  املاضي  ابلعام  مقارنة  العام  هذا  العراق  اهلجمات يف 
مسؤوليتها عن 110 هجمة كمعدَّل و 207 سقطوا ضحااي شهرايً يف العراق، يف حي أعلنت 
حىت اآلن يف عام 2021 عن وقوع 87 هجوماً و 149 ضحية شهرايً كمعدل، ومن َثَّ يعدُّ هذا 
الرتاجع أمراً مشجعاً إىل حدٍّ ما، لكن أعداد اهلجمات املتكررة ما تزال كبرية، كما الحظت وكالة 
استخبارات الدفاع )DIA( مؤخراً أنَّ اجلماعة تركِّز على اهلجمات البارزة خارج مالذاهتا اآلمنة، 
مثل التفجري االنتحاري املزدوج يف 21 كانون الثاين الذي وقع وسط بغداد، والتفجري االنتحاري 

يف مدينة الصدر يف 19 متوز، ويف كل تفجري قُتل أكثر من 30 شخصاً. 

ما وضع )داعش( يف سوراي هناية عام 2021؟  أكانت اجلماعة أقوى أم أضعف ممَّا 
كانت عليه قبل عام؟ هل نفذت هجمات أكثر أم أقل؟

كما هو احلال يف العراق، اخنفضت اهلجمات يف سوراي أيضاً وفقاً لتقارير جملة »النبأ« يف 
عام 2020، إذ أعلن تنظيم )داعش( مسؤوليته عن ما معدله 45 هجوماً و عن سقوط 95 
ضحية شهرايً يف سوراي، يف حي أعلن حىت اآلن يف عام 2021 عن 31 هجوماً و 74 ضحية 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

كمعدل ما يعقد هذه البياانت، على الرغم من ذلك، هو حقيقة أنَّ )داعش( معروف بعدم اإلبالغ 
عن هجماهتا يف الصحراء الوسطى السورية، ووفقاً للمحللي »جرجيوري، ووترز، وتشاريل وينرت«، 
أعلنت اجلماعة مسؤوليتها عن %25 فقط من اهلجمات املنسوبة إليها من قبل جهات فاعلة حملية 
يف عام 2020، ممَّا يشري إىل وجود ميل ومنط متعمَّد -وغري طبيعي- لتقليل العدد، ربَّا بوصفه 

جزءاً من اسرتاتيجية لرتسيخ وجودها يف املنطقة من دون لفت كثري من االهتمام.

معدِّل  اخنفاض  أنَّ  إىل  الدفاع  استخبارات  وكالة  أطلقتها  اليت  األخرية  التعليقات  ُتشرُي 
الدفاع  استخبارات  وكالة  والحظت  أيلول،  يف  طوياًل  يستمر  ال  قد   2021 عام  يف  اهلجمات 
ا »على  »عدم وجود تغيريات ملحوظة طرأت على الرتابط الداخلي للجماعة« يف سوراي وذكرت أنَّ
استعداد لزايدة النشاط يف الربع القادم من السنة بعد فرتة من النقاهة والتشايف«، ومن األمور احملبطة 
يف سوراي أيضاً استمرار وجود معتقل اهلول يف األراضي اليت تسيطر عليها قوات سوراي الدميقراطية، 
يضم املخيم حوايل 60 ألف رجل وامرأة وطفل، كثري منهم على صلة بتنظيم )داعش(، وأحرز 
بعض التقدُّم يف قضية إعادة املعتقلي إىل أوطانم، لكنَّه مل يكن كافياً، إذ ما يزال املخيم موقعاً 

للتجنيد والتطرُّف بال ناية تلوح يف األفق. 

ما وضع تنظيم )داعش( يف جزيرة سيناء؟ أكانت اجلماعة أقوى أم أضعف ممَّا كانت 
عليه قبل عام؟ أنفَّذت هجمات أكثر أم أقل؟

ُتشري بياانت اهلجوم إىل منط تراجع مشابه، وإن كان أوضح إىل حدٍّ ما، يف عام 2020، 
أعلن تنظيم )داعش( مسؤوليته عمَّا معدله 16 هجوماً و 40 ضحية شهرايً يف سيناء، يف حي 
أعلن حىت اآلن يف عام 2021 عن 9 هجمات و 17 ضحية كمعدل، وعلى الرغم من ذلك، 
فوفقاً لألمم املتحدة فإنَّ تنظيم )داعش( يف سيناء »يتمتع ابملرونة« ويضم ما بي 500 و 1200 

مقاتل. 

ما وضع القيادة يف )داعش(؟ وهل هناك خالفات يف العمليات أو األدوار القيادية منذ 
مقتل أبو بكر البغدادي؟ ماذا تعرف عن زعيم )داعش( احلايل أمري حممد سعيد عبدالرمحن 

املوىل؟ وهل أدخل أي تغيريات ملحوظة؟

البغدادي إىل خليفته املوىل )املعروف  القيادة من  انتقال  يبدو أنَّ تنظيم )داعش( قد دبَّر 
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أيضاً ابسم أبو إبراهيم اهلامشّي القرشي( جيداً، وسبب ذلك هو االسرتاتيجية الالمركزية للحركة واليت 
وضعها وضعها البغدادي، ومن َثَّ مل يضطر املوىل إىل إعادة توجيه اجلماعة أبي طريقة دراماتيكية، 
مركزية  على  التأكيد  تدرجيياً  )داعش(  تنظيم  ألغى   ،2019 عام  وفاته يف  قبل  أنَّه  آخر  وسبب 

البغدادي يف قضية اخلالفة.

يف عام 2014 حينما أعلنت اخلالفة، ألقى البغدادي خطبة تلفزيونية، كشف فيها عن 
ل مرجعياته الثقافية، وعلى النقيض من ذلك  وجهه للمرة األوىل، وأصدرت اجلماعة سرية ذاتية تفصِّ
مل يُظهر املوىل وجهه ومل تنشر اجملموعة تقريباً أي تفاصيل عن حياته، إذ مل يلِق املوىل حىت خطاابً 
السابقي  اجلماعة  أعضاء  بعض  وجادل  صوته،  اإلسالمية  الدولة  أعضاء  فيه  يسمع  قد  صوتياً 
الساخطي على أنَّه خمالف للشريعة أن يبايعوا شبحاً، ولكن يبدو أنَّ هذا الرأي مل يغريِّ من قناعات 
ا لن تتوضح أو تنعكس يف أو على معارك  األغلبية، إذا كانت هناك معارضة لصعود املوىل، فإنَّ

اجلماعة. 

املوىل هو عضو يف تنظيم )داعش( منذ منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، 
نينوى ونشأ يف  1976 يف حمافظة  املوىل عام  بعده، وُوِلَد  اخلليفة من  ليكون  البغدادي  واختاره 
املوصل، حيث كان والده إمام مسجد، وحصل على شهادة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية، 
واستعمل درجته العلمية العلمية؛ لريتقي مناصب اجلماعة بوصفه قاضياً دينياً )كان يُعرف ابسم 

»األستاذ«(، وهو معروف بي أوساط املتمردين بكونه قائًدا ال يعرف الرمحة واملداهنة. 

يف تشرين األول 2021، ألقت قوات األمن العراقية القبض على املدير املايل لــ)داعش( 
مالية )داعش( يف عام 2021؟ هل تغريت  نعرفه عن  الذي  العجوز«، وما  »سامي جاسم 

قدرهتا على مجع األموال؟

يدها،  الدوالرات حتت  من  املاليي  عشرات  تكتنز  )داعش(  دولة  أنَّ  اخلزانة  وزارة  تقدِّر 
وكثري منها على األرجح إرث من حقبة ما قبل عودة التمرد، إذ إنَّ التنظيم قادر على نقل األموال 
َوْفق نظام احلوالة والعمالت املشفرة بوساطة مراكز تقع يف تركيا وأماكن أخرى، كما جيين التنظيم 
عائدات مالية جديدة عن طريق التهريب واالبتزاز والنهب والفدية، ففي سوراي على سبيل املثال 
تسيطر  اليت  املناطق  إىل  النظام وهتريبها  مناطق سيطرة  األغنام يف  بسرقة  )داعش(  مقاتلو  يُعرف 
عليها قوات سوراي الدميقراطية أو عرب احلدود إىل العراق، إذ تُباع يف أسواق املاشية، وهذا النوع من 
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االحتيال لن يعود بتدفقات نقدية هائلة للمسلحي، ولكن احتياجاهتم من اإلنفاق أقل بكثري اليوم 
ممَّا كانت عليه حينما سيطرت اجلماعة على مساحات شاسعة من األراضي، من السابق ألوانه 
معرفة ما إذا كان اعتقال املدير املايل السابق سيؤثِّر على الشؤون املالية لتنظيم )داعش( أساساً، 

وابلنظر إىل الطبيعة الالمركزية للمجموعة اآلن، من املرجَّح أن يكون التأثري ضعيفاً.

قدرات  من  للحد  عام 2021  املتحدة يف  الوالايت  بقيادة  التحالف  فعله  الذي  ما 
)داعش( أو تدمريها؟ وما مدى فاعلية اجملتمع الدويل أو قوَّات األمن احمللية يف احتواء تفرعات 

)داعش( املختلفة؟

فيما يتعلَّق بتدمري قدرات تنظيم )داعش(، تتمثَّل االسرتاتيجية األمريكية الرئيسة يف دعم 
قوات شركائها يف العراق وسوراي – أي: قوات األمن العراقية وقوات سوراي الدميقراطية – ومدها 
ابملعلومات االستخباراتية واملشورة والتدريب والعمليات اجلوية يف الوضع السوري، تشن الوالايت 
تزال  ما  إذ  الدميقراطية،  لـ)داعش( مع قوات سوراي  أهداف  عمليات مشرتكة ضد  أيضاً  املتحدة 
العراقية وقوات سوراي الدميقراطية تعتمد على الوالايت املتحدة يف جماالت  كل من قوات األمن 
االستخبارات واملراقبة واالستطالع )ISR( والضرابت اجلوية، إذ كان االنيار السريع لألمن يف 
العراق بعد االنسحاب الكامل للقوات األمريكية يف عام 2011 بثابة حتذير من تكرار اخلطأ 

نفسه مرة أخرى.

https//:www.wilsoncenter.org/article/explainer-islamic-
state2021-
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