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اأب��رز  من  واح��د  هو  »داع�����ش«،  تنظيم  اأن  يف  –اليوم-  ج��دال  ال 
التنظيمات املتطرفة يف العامل، اإن كان من حيث القدرة التنظيمية اأو من 
مالية هائلة،  موارد  اأ�سبح ميتلك  اإْذ  والقوة االقت�سادية،  التمويل  جهة 
تتجاوز التنظيمات االإرهابية االأخرى قاطبة، وحتى يف املجال االأمني؛ 
واملعلومات  االحرتاف  من  عالًيا  م�ستوى  تتطلب  عمليات  التنظيم  ذ  نفَّ اإذ 
اال�ستخباراتية الدقيقة، كما حدث يف املو�سل، اأو االغتياالت التي طالت 

قيادات يف االأطراف املت�سارعة معه.
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ا حيث فاق التنظيم ما و�سلت  لي�س ذلك فح�سب، بل يف املجال الإعالمي، اأي�سً
اإليه ف�سائل )ال�سلفية اجلهادية(، والعديد من الف�سائل الإ�سالمية يف القدرة على 
اأفالم على  اإنتاج  والإعللالم، ويف  والتعبئة  والدعاية  للتجنيد  الإنرتنت  �سبكة  توظيف 
م�ستوى عال من اجلودة التقنية، باللغتني العربية والإجنليزية، واأي�سًا لغات اأخرى، 

مثل: الفرن�سية والأملانية والإ�سبانية وغريها.

عيًا على امل�ستوى اجلغرايف   عالوة على ذلك، ميثل تنظيم »داع�س« م�سروعًا تو�سُّ
فلم يكتِف بوجوده يف الدول املن�سئة له )العراق وال�سام( بل تعدى ذلك لقارة اأفريقيا، 
اإلى  بالإ�سافة  �سعيفة،  وطنية  وحكومات  ه�سة  دول  بوجود  تت�سم  الأخرية  هذه  كون 
ال�سهولة الن�سبية يف اخرتاق احلدود الوطنية نظرًا ل�س�ساعة الرقعة اجلغرافية، ف�ساًل 

عن �سعف الفاعلية القت�سادية التي اأدت لتف�سي الفقر والف�ساد.

 وهذا ما �سوف يجعل من هذه املنطقة بيئة منا�سبة لبقاء اخلاليا الإرهابية 
اإرهاب »داع�س«.  للتدريب، للتن�سيق الإرهابي عرب الوطني، وكذلك لتطوير وانت�سار 
ومن ثم تعد الغزوات الأفريقية هي الأي�سر والأقل تكلفة، مقارنة مبا هو عليه احلال 

يف العراق وبالد ال�سام.

ظروف النشأة والتطور 

لقتال  واجلماعات  الف�سائل  وتكوين  ال�سورية،  الأهلية  احلرب  اندلع  بعد   
النظام ال�سوري. ويف اأواخر عام 2011 مت تكوين »جبهة الن�سرة« بقيادة اأبي حممد 
القوى  اأبرز  من  اأ�سهر  غ�سون  يف  لت�سبح  لها.  العام  الأمني  اأ�سبح  حيث  اجلولين، 
رها من النظام  رِّ املقاتلة يف �سوريا، تنظيمًا وت�سليحًا، واإدارًة متميزًة للمناطق التي تحُ
عن  ا�ستخباراتية  تقارير  وردت  حتى  النظام  بقتال  اجلبهة  وا�ستمرت  ال�سوري)1(. 
عالقتها الفكرية والتنظيمية بفرع دولة العراق الإ�سالمية، بعد ذلك اأدرجتها الوليات 

املتحدة الأمريكية على لئحة املنظمات الإرهابية. 

)1( عبدالباري عطوان، الدولة الإ�سالمية: اجلذور- التوح�ش- امل�ستقبل، )بريوت: دار ال�ساقي، ط1، 2015(، �س60.
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 اأما يف 9 اأبريل )ني�سان( 2013، فقد ظهر ت�سجيل �سوتي من�سوب لأبي بكر 
البغدادي يعلن فيه اأن جبهة »الن�سرة« يف �سوريا هي امتداد لدولة العراق الإ�سالمية، 
الإ�سالمية« ودجمهما تت  العراق  و»دولة  الن�سرة«  »جبهة  ا�سمي  اإلغاء  فيه  واأعلن 

ا�سم واحد وهو »داع�س« اخت�سارًا لل»الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام«.

 قابلت جبهة الن�سرة الن�سمام اإلى تنظيم الدولة يف بداية الأمر بتحفظ، اإل 
فيها  الأخرى مبا  املعار�سة  اتهمت اجلماعات  اأن  بعد  بداأت  واملعارك  اأن اخلالفات 
تطبيق  يف  والت�سدد  والنفوذ،  بال�سيطرة  النفراد  مبحاولة  الدولة  تنظيم  »الن�سرة« 
ال�سريعة، وتنفيذ اإعدامات ع�سوائية. متكنت »داع�س« من اإحكام �سيطرتها على كامل 
مدينة الرقة ال�سورية بعد اأن ان�سحبت ف�سائل املعار�سة الأخرى التي كانت تتواجه 
التنظيم  لالأحداث متكن  �سريع  تطور  للتنظيم، ويف  املدينة مركزًا  واأ�سبحت  معها، 
ال�سيطرة على  اأكرب مدينة عراقية- تالها  املو�سل -ثاين  ال�سيطرة على مدينة  من 

حمافظات عراقية عدة هي �سالح الدين وجزء من ديالى والأنبار)2(.

 ويف نهاية يونيو )حزيران( من عام 2014 اأعلن اأبو حممد العدناين املتحدث 
اأبي بكر البغدادي خليفًة  الر�سمي با�سم »داع�س« عن اخلالفة الإ�سالمية وتن�سيب 
»الدولة  لي�سبح  وال�سام«  العراق  يف  الإ�سالمية  »الدولة  م�سمى  واإلغاء  للم�سلمني، 

الإ�سالمية«.

التنظيم  زعيم  وتن�سيب  الإ�سالمية  اخلالفة  اإعالن  ثم  ذلك؛  على  بناء   
كما  »ورقية«،  اأو  افرتا�سية«  »دولة  والتحول من  للم�سلمني«،  »خليفة  نف�سه  البغدادي 
كان ي�سفها خ�سومها، اإلى �سلطة حقيقية على اأر�س الواقع متتلك املوارد واجلي�س 
والإعالم وتتحكم مباليني الب�سر، الذين يخ�سعون لهذا النمط من ال�سيطرة والهيمنة 

يف تلك الأرا�سي)3(. 

)2( وحدة الدرا�سات، تنظيم الدولة: الن�ساأة والأفكار، مرجع �سابق، �س8.

)3( اأبو رمان، حممد �سليمان، �سر اجلاذبية: داع�س، الدعاية والتجنيد، )عمان: موؤ�س�سة فريدري�س اإيربت، 2014(، �س9.
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-على  اأفريقيا  وغرب  عام-  -ب�سكل  اأفريقيا  قارة  عرفت  ذلك؛  مقابل  يف 
بني  متيزت  الإرهابية،  واجلماعات  الّتنظيمات  من  عدد  وانت�سار  تنامي  الأخ�س- 
جماعات اإرهابية داخلية وطنية واأخرى عابرة للحدود، ت�سم الأولى احلركة الوطنية 
كاًل  الثانية  ت�سم  فيما  الدين،  اأن�سار  حركة  جانب  اإلى   )MNLA( اأزواد  لتحرير 
التوحيد واجلهاد لغرب  ، ومعها »حركة  الإ�سالمي«  املغرب  القاعدة يف  من »تنظيم 

اأفريقيا«.

التنظيمات والجماعات اإلرهابية في غرب أفريقيا

)AQMI( تنظيم القاعدة يف املغرب االإ�سالمي

اأعقاب  الألفية اجلديدة، يف  مع مطلع  ب�سكل عام  الإرهابية  الظاهرة  برزت   
واأزواد على وجه  الأفريقي عامة  ال�ساحل  التي وقعت يف منطقة  الإرهابية  احلوادث 
اخل�سو�س، وكان من اأهمها اختطاف )32( �سائحًا اأوروبيًا يف �سيف عام 2003 يف 
ال�سحراء اجلزائرية من قبل اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال )GSPC( النا�سطة 
من   1998 �سنة  امل�سلحة)4(  الإ�سالمية  اجلماعة  رحم  من  ولدت  والّتي  باجلزائر، 
قبل موؤ�ّس�سها »ح�سان حطاب«)5( مع جمموعة ممن اأخذوا على اجلماعة الإ�سالمية 
»منهجها التكفريي« وقد عني حطاب اأمريًا موقتًا على اجلماعة ال�سلفية حتى اأبريل 
التنظيم  »اأبو م�سعب« قيادة  املدعو  تاريخ تويل »عبداملجيد دي�سو«  )ني�سان( 1999 
امل�سلح، وبعد مقتل »دي�سو« يف اأغ�سط�س )اآب( من ال�سنة نف�سها، اعتلى ح�سان حطاب 

هرم القيادة وظل يتزعمها اإلى غاية �سيف 2003.

واجه  الذي  الكبري  الع�سكري  واحل�سار  الأمني  ال�سغط  جراء  ذلك  كان   
منطقة  اإلى  الإرهابية  ن�ساطاتها  نقل  على  فعملت  اجلزائر،  يف  ال�سلفية  اجلماعة 
ال�ساحل الأفريقي وال�سحراء الكربى، وقد تالزم ذلك مع تغيري ا�سمها لتعرف تت 

)4( Annette Lohmann, Qui sont les Maîtres du Sahara, Friedrich-Ebert-Stiftung, Abuja, Nigeria, June 2011, p 9.

للجزائر  ال�سرقية  ال�ساحلية  ال�ساحية  الكيفان يف  برج  ببلدية  زرقة  بن  بحي  عام 1968  مواليد  من  »اأبو حمزة«  هو  )5( ح�سان حطاب 
العا�سمة. ن�ساأ يف ظروف اجتماعية جد �سعبة، وبعد اأن ف�سل يف تخطي عقبة �سهادة البكالوريا، التحق ب�سفوف اخلدمة الع�سكرية كمجند 

يف اجلي�س.
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م�سمى: تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي)AQIM( )6(  تهدف لإقامة دولة 
اإ�سالمية يف املغرب العربي من املغرب حتى ليبيا، لذلك فهو التنظيم امل�سلح الأقدم يف 
املنطقة والأكرث خربة، واأي�سًا الأقدم يف التوا�سل واإقامة العالقات مع �سيوخ القبائل 
هناك؛ اإْذ يرتبط التنظيم الذي يتزعمه اأبو م�سعب عبدالودود »عبداملالك دروكدال« 
قوية  بعالقات  ويحتفظ  والعرب،  الطوارق  املنطقة من  �سكان  مت�سابكة مع  بعالقات 
معهم))(، وقد اأرجع جاك رو�سيليه )Jacques Roussellier( هذا التحول يف توجه 
اجلماعة ال�سلفية اإلى اأنه كان بدافع تقيق م�ستوى جديد من التاأثري وجلب النتباه 

الدويل)8(.

)MUJWA( حركة التوحيد واجلهاد يف غرب اأفريقيا

 تعترب اإحدى اأهم احلركات الإ�سالمية امل�سلحة التي تن�سط باملناطق ال�سمالية، 
اأحُعلن عنها يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2011 )9(، وهي حركة منبثقة من تنظيم القاعدة 
يف بالد املغرب الإ�سالمي، يتولى قيادتها �سلطان ولد بادي )اأحد �سخ�سيات املجتمع 
العربي يف اأزواد(، ومبعيته النا�سط املوريتاين ال�سابق يف القاعدة حماد ولد حممد 
اخلري)10( املكنى »اأبو القعقاع«، وقد ان�سم للحركة ع�سرات املقاتلني من اأبناء القبائل 
العربية يف �سمال مايل، لت�سبح بذلك واجهة للتيار ال�سلفي اجلهادي يف املجموعات 

العربية باأزواد.

 تدعو احلركة اإلى اجلهاد يف غرب اأفريقيا، وتتمركز �سيطرتها يف مدينة »غاو« 
الواقعة على نهر النيجر يف �سمال �سرقي مايل، وكانت تتقا�سم ال�سيطرة على املدينة 
تطرد  اأن  وقبل  منها،  املايل  اجلي�س  طرد  بعد  اأزواد«  لتحرير  الوطنية  »احلركة  مع 

)6( Modibo GoÏta, West Africa’s Growing Terrorist Threat: Confronting AQIM’s Sahelian Strategy», Africa Secu-
rity Brief, No. 11, February 2011, p. 2. 

العدد  الأو�سط،  ال�سرق  طالبان، جريدة  وتعد مبثابة  الدين  اأن�سار  اأ�سهرها حركة  مايل  اجلهادية يف  اجلماعات  ال�سافعي،  ))( حممد 
)0)124(، ال�سادرة بتاريخ 2013/1/18، �س6.

)8( Jacques Roussellier,»Terrorism in North Africa and the Sahel: Al-Qa‘ida’s Franchise or Freelance», Middle 
East Institute, August 2011, p. 4 

)9( Peter Benenson House, Mali Retour sur cinq mois de crise, Amnesty International, Royaume-Uni, London, 
AFR 01/2012 ,May 2012, www.amnesty.org,, p11. 

)10( Paul Martial, Mali Une crise globale, Comité Valmy, en ligne: http://www.comite-valmy.org , consulté le: 
( 21-11-2016) .
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عنا�سر احلركة الأزوادية على خلفية �سراع بني الطرفني ا�ستمر نحو �سهرين)11(.

ب�سمايل  امل�سلحة  الإ�سالمية  الف�سائل  اأن�سط  من  ف�سيالن  اندمج   2013 يف 
اأفريقيا« وجماعة  التوحيد واجلهاد يف غرب  مايل وال�سحراء الكربى، هما »حركة 
العبا�س«  اأبو  بل»خالد  امللقب  بلمختار  خمتار  اجلزائري  يتزعمها  التي  »امللثمون« 
ى  تتبنَّ م�سلحة  جماعة  وهي  »املرابطون«،  جماعة  لت�سكيل  »الأعور«  بكنيته  وال�سهري 

الفكر ال�سلفي اجلهادي)12(.

)MNLA( احلركة الوطنية لتحرير اأزواد

تاأ�س�ست يف  املا�سية، حيث  العقود  واحدة من حركات عديدة ظهرت يف  هي 
وتعني  توما�ست  كلمة  اإلى  )ن�سبة  »توما�ستيني«  من  بالأ�سا�س  وتت�سكل   ،2010/1/1

القومية باللغة الطوارقية( وليرباليني وم�ستقلني، وغريهم)13(. 

من  �سابقون  متمردون  عليها  ي�سيطر  �سفوفها حركات مترد  وقد دجمت يف   
اإثر   2012 )اأيلول(  �سبتمرب  يف  –تويف  باهنغا  اأغ  اإبراهيم  اأ�سهرهم  من  الطوارق، 
القيادات من  بع�س  ت�سرك  اأن  �سمال مايل- وحاولت احلركة اجلديدة  �سري  حادث 
العرب وال�سونغاي والفالن)14(، ولكن قيادتها الع�سكرية بقيت يف يد اأحد اأبرز زعماء 
الطوارق وهو حممد اآغ ناجم، الذي عرف باأنه �سابط �سابق يف اجلي�س الليبي، وجندي 
خمل�س للعقيد الراحل معمر القذايف، كما ت�سم يف �سفوفها مئات املقاتلني العائدين 
يف  الّنظامي  اجلي�ش  عن  املن�سّقني  واجلنود  باط  ال�سّ ع�سرات  عن  ف�ساًل  ليبيا،  من 

مايل)15(.

العدد  الأو�سط،  ال�سرق  جريدة  طالبان،  مبثابة  وتعد  الدين  اأن�سار  حركة  اأ�سهرها  مايل  يف  اجلهادية  اجلماعات  �سافعي،  حممد   )11(
)0)124(، ال�سادرة بتاريخ 2013/1/18، �س6.

للدرا�سات، 1  اأفريقيا«، )الدوحة: مركز اجلزيرة  الدولة يف  القاعدة وتنظيم  النفوذ بني  العلوي، تقارير، »�سراع  ال�سيخ  )12( احل�سني 
فرباير )�سباط( 2016(، �س5.

)13( اأحمد عمرو، طوارق مايل و�سيناريوهات حل الأزمة، جملة قراءات اأفريقية، تاريخ دخول املوقع 2016/11/13، على الرابط التايل:
 http://www.qiraatafrican.com/view/?q=572 

)14( ال�سيخ حممد: الطوارق �سكلوا اأن�سار الدين والعرب اختاروا التوحيد واجلهاد و»القاعدة« وقفت بني الثنني حكما، جريدة ال�سرق 
الأو�سط، العدد )12469(، ال�سادرة بتاريخ )2013/1/1، �س15. 

)15( حممد حممود اأبو املعايل، احلرب بني مايل والطوارق هل يحرق �سررها املنطقة برمتها؟، تاريخ دخول املوقع 2016/11/10، على 
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حركة اأن�سار الدين

 لقد ظهرت حركات رئي�سة اأخرى اإلى جانب تنظيم »القاعدة يف بالد املغرب 
يف  تاأ�س�ست  التي  الدين«،  »اأن�سار  حركة  وهي:  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الإ�سالمي« 
نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2011 من قبل زعيم الطوارق املايل اإياد اأغ غايل، يعمل على 
ن�سر ال�سريعة الإ�سالمية وتطبيقها على كامل الرتاب املايل، اإْذ يرف�س بذلك تق�سيم 
البالد وانف�سال ال�سمال املايل، اإل اأن مطلب احلركة مل يدم طوياًل؛ فقد تراجعت 
عن �سعيها لفر�س ال�سريعة يف اأنحاء البالد كافة، لكنها طالبت بتطبيقها يف معقلها 

الوحيد يف مدينة »كيدال« ب�سمال البالد)16(.

 واجلدير بالذكر؛ اأن هناك عديدًا من اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة املنت�سرة 
يف غرب اأفريقيا ترفع راية تنظيم الدولة، وتوؤيد تنظيم الدولة وفكرة م�سروع اخلالفة، 
بينها:  و�سوريا. ومن  العراق  الأ�سلي يف  بالتنظيم  ارتباًطا مبا�سًرا  ترتبط  ولكنها ل 
حركة التوحيد واجلهاد، حركة اأن�سار الدين، وتنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي.

المجتمع اإلرهابي: المرجعية الدينية

 »داع�س« تنظيم يتبع التيار ال�سلفي اجلهادي -على ح�سب راأيهم، فهم يتبعون 
العنف  على  ي�سجع  لالإ�سالم-  املت�سدد  تف�سريهم  عرب  املتطرف  الإ�سالمي  الفكر 
با�سم الدين. ويهدف تنظيم الدولة -كما يزعم قادته واأع�ساوؤه- اإلى اإعادة اخلالفة 
وفقًا  واحد  وديني  �سيا�سي  زعيم  يحكمهم  ثم  ومن  ال�سريعة،  وتطبيق  الإ�سالمية، 

لل�سريعة الإ�سالمية.

 وعالوة على ذلك، يعتربون اأنف�سهم املوؤمنني احلقيقيني الوحيدين، ويعتربون 
الذين يخالفونهم يف معتقداتهم وتف�سرياتهم لالإ�سالم كفارًا ومرتدين، فهم يرون اأن 

الرابط التايل: 
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=32098800

)16( Julia Dufour et Claire Kupper, Groupes armés au nord-Mali :état des lieux , Groupe De Recherche et 
D’information sur La Paix et la Sécurité (GRIP) , P 5, en ligne : www.grip.org ,consulté le :(14-11-2016).
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بقية العامل يتكون من الكفار الذين ي�سعون لتدمري الإ�سالم، وذلك لتربير الهجمات 
�سد غريهم من امل�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء.

ا خ�سبة وبيئة حا�سنة  اأر�سً اأفريقيا  الثانية، فت�سّكل منطقة غرب  اأما الكفة   
لن�ساط اجلماعات املت�سددة، وتتميز بعوامل جتعل من منو هذه اجلماعات اأمرًا �سهاًل، 
خالل  من  الأفارقة،  بني  النت�سار  يف  اآخذة  الإ�سالمية  والأيديولوجية  الأفكار  ولعل 
الطالب الذين يعودون عقب انتهاء درا�ستهم اإلى بلدانهم، هذا من جهة، اإلى جانب 
اأفريقيا عامة وغربها على الأخ�س، التي متتاز بالتطرف  الطبيعة الإ�سالمية لقارة 
يف فهم الإ�سالم، خ�سو�سًا من الأفراد الذين ل يعرفون اللغة العربية الأ�سلية بعد 
اأن يتعر�سوا اإلى عمليات جتنيد منظمة، ومن ثم ت�سعى لتغيري اأنظمة البلدان بالقوة 

وفر�س ال�سريعة الإ�سالمية، من جهة اأخرى))1(.

تت  املن�سوية  واحلركات  »داع�س«  اأيديولوجية  تعك�س  �سبق؛  ما  على  بناًء   
لوائها يف اأفريقيا توجهات الروؤية اجلهادية العاملية نف�سها، التي ترى بوجوب اإقامة 
دولة اخلالفة وتكيم ال�سريعة الإ�سالمية، ومن ثم عوملة حركات ال�سلفية اجلهادية 

يف كل مكان)18(.

جتنيد ال�سباب والهيكل التنظيمي

العنا�سر  بع�س  وجتنيد  جذب  وجيزة  فرتة  خالل  »داع�س«  تنظيم  ا�ستطاع   
ال�سبابية لالن�سمام اإليه يف كلٍّ من العراق و�سوريا، لي�س فقط من بع�س الدول العربية، 
بل من بع�س الدول الآ�سيوية والأوروبية اأي�سًا، حيث اأكد وزير الداخلية املغربي حممد 
ح�ساد، اأن عدد املغاربة الذين التحقوا بالتنظيم �سنة 2014 يفوق )2000( مقاتل. 
تون�سي،  اأكرث من )3000(  اليوم  �سوريا  اأنه يوجد يف  التون�سي  الداخلية  وزير  وذكر 
واللبنانيني  والأردنيني )2100(  ال�سعوديني )2500(  على  متفوقني يف هذا  يقاتلون 

))1( كمال حممد علي، »اأفريقيا وتديات احلركات اجلهادية«، درا�سات، )مركز مقدي�سو للبحوث والدرا�سات، اأغ�سط�س/ اآب 2015(، 
�س4.

)18( حمدي عبدالرحمن، داع�س واأخواتها يف اأفريقيا، تاريخ دخول املوقع: 2016/11/12، على الرابط التايل:
http://www.aljazeera.net
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)900(، والفرن�سيني )00)( والليبيني )550(. اأما من الدول الأوروبية، فح�سب ما 
اأكرث من )500(  اأن هناك  برنار هوغان هوي  الربيطانية  ال�سرطة  رئي�س  به  �سرح 
بريطاين �سافروا للم�ساركة يف القتال، وهو ما �سي�سكل خطرًا على بريطانيا يف حالة 

ما اإذا فكروا بالعودة اإلى وطنهم ب�سبب خربتهم الع�سكرية.

يفوق  عما  ك�سفت   )CIA( الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  اأن  كما   
اأما ال�ستخبارات الأملانية فاأعربت عن وجود نحو )400(  اأمريكي،  )100( مواطن 

اأملاين، وتقدر اأ�سرتاليا عدد مواطنيها يف »داع�س« بنحو )150( اأ�سرتاليًا )19(.

 وقد اأرجع الباحثون واملتخ�س�سون �سبب جتنيد هذا العدد الكبري من ال�سباب 
يف �سفوف »داع�س«، لتبنيه جمموعة من الآليات، نوجزها فيما يلي:

الثورة التكنولوجية و�سبكات التوا�سل

 مع ات�ساع دور مواقع التوا�سل الجتماعي كاإحدى اأبرز اأدوات احل�سد ال�سعبي 
خ�سو�سًا  املواقع  تلك  »داع�س«  تنظيم  ا�ستغل  العربية؛  الثورات  مرحلة  ظل  يف 
اإليه، وذلك  »في�سبوك« و»تويرت« و»يوتيوب« بهدف جذب وجتنيد ال�سباب لالن�سمام 
عرب العتماد على اآلية الن�سر املتوا�سل، لي�س فقط للبيانات ال�سادرة عن التنظيم، 
التي  ا ملقاطع الفيديو  اأي�سً التوجه، واإمنا  اللهجة وحا�سمة  باأنها �سديدة  والتي تت�سم 
ب�سبكة  اهتمامًا  التنظيمات اجلهادية  اأكرث  الوح�سية. وهو من  بقدر كبري من  تت�سم 

الإنرتنت وامل�ساألة الإعالمية)20(.

ال�سوارم«،  »�سليل  اأطلق عليها  قبل فرتة  اإلكرتونية  لعبة  التنظيم  اأطلق   كما 
وذلك على غرار األعاب احلرب التي اخرتعتها بع�س القوى الكربى، للرتويج لبع�س 

البطولت، وبهدف �سم بع�سهم اإلى �سفوفه.

)19( موؤمنون بال حدود، »درا�سات حول داع�س«، ذوات، )املغرب: موؤ�س�سة درا�سات واأبحاث، العدد )1(، 2014(، �س45.

)20( اأبو رمان، حممد �سليمان، �سر اجلاذبية: داع�س، الدعاية والتجنيد، مرجع �سابق، �س24.
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االإعالم اجلهادي

 �سهدت الهيئة الإعالمية لتنظيم الدولة تطورًا كبريًا بال�سكل واملحتوى، وتتمتع 
وقد  والأهم،  الأقدم  الإعالمية  »الفرقان«  موؤ�س�سة  وتعترب  كبريين،  واإ�سناد  بدعم 
»العت�سام«  موؤ�س�سة  مثل:  التنظيم،  تتبع  عديدة  اإعالمية  موؤ�س�سات  اأخريًا  ظهرت 
ومركز »احلياة«، وموؤ�س�سة »اأعماق«، وموؤ�س�سة »البتار«، وموؤ�س�سة »دابق« الإعالمية، 
وموؤ�س�سة »اخلالفة«، وموؤ�س�سة »اأجناد« لالإنتاج الإعالمي، وموؤ�س�سة »الإ�سراء« لالإنتاج 
الإعالمي، وموؤ�س�سة »ال�سقيل«، وموؤ�س�سة »الوفاء«، وجمموعة من الوكالت التي تتبع 

الوليات واملناطق التي ت�سيطر عليها، كوكالتي اأنباء »الربكة« و»اخلري« وغريهما.

 كما �سدر عدد من املجالت بالعربية والإجنليزية اأمثال »دابق« و»ال�ساخمة«، 
بالعراق،  املو�سل  مدينة  يف  »البيان«  اإذاعة  مثل  حملية،  اإذاعات  الهيئة  واأن�ساأت 
واإذاعة اأخرى يف مدينة الرقة يف �سوريا، والتنظيم على و�سك اإطالق قناة اخلالفة 
التلفزيونية. كما يوا�سل ن�ساطه الإعالمي من خالل العمل يف املدونات، ومن اأهمها 
مدونات باللغتني الرو�سية والإجنليزية، اإذ تقوم الهيئة برتجمة الإ�سدارات الإعالمية 
والأوردو،  والإ�سبانية  والأملانية  والفرن�سية،  كالإجنليزية  عديدة،  اأجنبية  لغات  اإلى 

وغريها)21(.

التنظيمات اجلهادية  اأن تنظيم الدولة الإ�سالمية يتميز عن �سائر  ا   بدا جليًّ
له  وفرت  الإلكرتوين،  الف�ساء  يف  خ�سو�سًا  قوية،  اإعالمية  اأداة  بامتالكه  الأخرى 

جماًل حيوّيًا وا�سعًا للدعاية والتجنيد، وجلب املزيد من م�سادر التمويل.

الرواتب ال�سهرية

 ا�ستغل التنظيم بطالة ال�سباب والأو�ساع املادية واملعي�سية املرتدية، لي�س فقط 
ا يف بع�س الدول الأوروبية. يف بع�س الدول العربية، واإمنا اأي�سً

املوقع 11/12-/2016، على  تاريخ دخول  الإلكرتوين،  الإ�سالمية: جي�س اخلالفة  الدولة  لتنظيم  الآلة الإعالمية  اأبو هنية،  )21( ح�سن 
الرابط التايل:

  http://arabi21.com/story
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ووفًقا لتقارير املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، فاإن »داع�س« يوفر راتًبا قدره 
اإ�سافية  حوافز  على  املتزوج  يح�سل  فيما  الأعزب،  ال�سوري  للمقاتل  دولر   )400(
تت�سمن )100( دولر عن كل زوجة و)50( دولًرا عن كل طفل. بينما يح�سل املقاتلون 
الأجانب يف �سفوف »داع�س«، على الرواتب نف�سها بالإ�سافة اإلى )400( دولر اأخرى 
ال�سكن  اأخرى مثل  املقاتلون مبزايا  يتمتع  اإلى ذلك،  وبالإ�سافة  �سهريًّا.  بدل هجرة 
والوقود من املحطات التي ي�سيطر عليها التنظيم. كما يقوم التنظيم باإعطاء منح ملن 
يريد الزواج، تتمثل يف منزل موؤ�س�س بالكامل، ومنحة مالية قدرها )1200( دولر)22(. 
بينما املقاتل املتمر�ش واأ�سحاب التخ�س�سات، وال�سباط ال�سابقون يف جي�ش �سدام 

يتلقون رواتب اأعلى من ذلك)23(.

�ساعدت املوارد املالية ال�سخمة التي ا�ستولى عليها التنظيم من جراء �سيطرته 
على العديد من املواقع النفطية يف �سوريا والعراق، بالإ�سافة اإلى اأموال البنوك التي 
قام بال�ستيالء عليها، ل �سيما يف العراق؛ يف توفري الأموال الالزمة لرواتب املقاتلني.

لن�سل لأبرز واأهم قادة وزعماء اجلماعات الإرهابية يف غرب اأفريقيا، حيث 
العائدين  الطوارق  املقاتلني  من  الع�سرات  �سفوفها  يف  الدين«  اأن�سار  »حركة  ت�سم 
من ليبيا بكميات كبرية من الأ�سلحة والذخرية بالإ�سافة لعنا�سر اأزوادية كانت تحُقيم 
واملو�سحة  و6(،  و5   ،4( اأرقام  املرفقة  اجلداول  يف  تلخي�سهم  ونحاول  هناك)24(، 

كالآتي:

)22( �سالح ح�سني الرقب، الدولة الإ�سالمية »داع�س«، مرجع �سابق، �س154.

)23( عبدالباري عطوان، الدولة الإ�سالمية، مرجع �سابق، �س182.

)24( حممد حممود اأبو املعايل، احلرب بني مايل والطوارق هل يحرق �سررها املنطقة برمتها، تاريخ دخول املوقع 2016/11/10، على 
الرابط التايل: 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=32098800 
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اجلدول رقم )1( : جدول يلخ�ص اأهم قادة تنظيم القاعدة باملغرب العربي:

حياتهالوظيفةال�سم 
عبداملالك 

دروكدال
Abdelmalek(

)Droukdel

امللقب بل»اأبي 
م�سعب 

عبدالودود«

الرقم الأول 
يف القاعدة 

)AQMI(

- ولد عام 0)19، يف مفتاح باجلزائر 

- مهند�س اإعالم 

- كان زعيم اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال 
)GSPC( منذ 2004

- خا�س احلرب يف اأفغان�ستان 

- تاأثر بامل�سري اأمين الظواهري، والأردين اأبي 
م�سعب الزرقاوي

- قام بتنظيم احلركة ال�سلفية )GSPC( باملحاذاة مع 
تنظيم القاعدة الأم لأ�سامة بن لدن 

- قام بالهجمات العنيفة التي ارتكبت �سد مقر الأمم 
املتحدة يف العا�سمة اجلزائرية بتاريخ 11 دي�سمرب 

)كانون الأول( )200
يحي جوادي 

 Yahia(

)Djouadi

زعيم اإمارة 
ال�سحراء، 

والذراع اليمنى 
لل»عبداملالك 

دروكدال« 

- امل�سوؤول عن ق�سم بالد �سمال اأفريقيا للعديد من 
الكيانات الع�سكرية مبا فيها اإمارة ال�سحراء، املنطقة 

التا�سعة

- الإمارة تغطي هام�س ال�ساحل الذي ميتد مايل اإلى: 
النيجر، نيجرييا، ليبيا، موريتانيا، وت�ساد. ويلقب 

بل»اأبي عمار« 

- قام بالعديد من التفجريات، وعمليات اخلطف 

- بداأ يف حا�سية »دروكدال«، والآن هو الذراع القانونية 
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عبدالقادر 
خمتار بلمختار 
 Abdelkader(

Mokhtar

)Belmokhtar

قائد كتيبة 
»امللّثمون«

)�سمال مايل– 
موريتانيا( 

- ولد عام 2)19 يف غرداية باجلزائر

- ن�سط لأكرث من )15( عاما يف منطقة ال�ساحل 

- متزوج من اإحدى بنات الطوارق يف مايل

- قاتل �سابا يف حرب اأفغان�ستان

- اأحد املهربني امللقب بل»م�سرتو ماربورو« ن�سبة 
لتهريبه لل�سجائر واملخدرات، والأ�سلحة وحتى 

املهاجرين

- لديه �سبكات حملية تعمل �سمن ال�سكان مما ي�سهل 
اأن�سطتها 

 Les enjeux du conflit de l’Azawad , op.cit :امل�صدر

اجلدول رقم )2( : جدول ي�صري لأهم قادة حركة التوحيد واجلهاد:

حياتهالوظيفة اال�سم
عمر ولد حماها 

 Omar Ould(

)Hamaha

القائد الع�سكري 
)MUJAO( لل

- ولد عام 1965 يف متبكتو

- ح�سل على اللي�سان�س من الثانوية الفرن�سية 
�سنة 1984 وانتقل للدرا�سة يف موريتانيا

- التحق بتنظيم القاعدة باملغرب العربي 
)AQMI(، واأ�سبح الذراع اليمنى للمختار 

- يف 2012 اأ�سبح املتحدث با�سم اأن�سار الدين 

- التحق مبنظمة )MUJAO(، واأ�سبح القائد 
الع�سكري 

- معروف با�سم م�ستعار، له حلية م�سبوغة 
باحلناء
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حمادة ولد حممد 
خريو 

Hamada Ould(
 Mohamed

)Kheirou

املتحدث با�سم 
)MUJAO(

- موريتاين اجلن�سية، هرب من ال�سجن �سنة 
 2006

- اأ�سدرت موريتانيا �سده اأمر اعتقال دوليًا 
بتاريخ 28 دي�سمرب )كانون الأول( 2011

عدنان اأبو وليد 
ال�سحراوي 

 Adnane Abou(
Wali

)Sahroui

املفاو�س يف 
)MUJAO(

- كان متفاو�سًا با�سم )MUJAO( مع حكومة 
اإ�سبانيا يف اختطاف الأجانب يف تندوف

اأحمد اآل تلما�سي 

Ahmed Al-(
)Talmasi

قائد املقاتلني 
ال�سباب 

- جزائري اجلن�سية 

 )MUJAO( ع�سو بارز يف -

- يعترب واحدًا من القادة الرئي�سني ال�سباب 
املقاتلني 

�سلطان ولد بادي 
 Sultan Ould(

)Badi

- مايل اجلن�سية اأمني ال�سندوق 

- مهرب املخدرات يف مايل 

.Les enjeux du conflit de l’Azawad , op.cit : املصدر

:MNLA اجلدول رقم )3(: جدول يو�صح اأهم قادة وعنا�صر

حياته الوظيفة اال�سم 
بالل اآغ �سريف 

)Bilal Ag Cherif(

- ولد �سنة ))19.الأمني العام للحركة

- رئي�س دولة اأزواد
حممود اآغ غايل

)Mahmoud Ag Ghali(

- مدّر�س �سابق ورجل اأعمالرئي�س املكتب ال�سيا�سي 
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حممد اآغ جنم 
)Mohamed Ag Najme(

 )MNLA( عقيد �سابق يف اجلي�س الليبي رئي�س اأركان -

- ولد اأواخر 1950.

- ا�ستقر يف ليبيا
مو�سى اآغ طاهر

)Moussa ag taher(

املتحدث با�سم 
)MNLA(

- كاتب و�سحفي

- لديه اجلن�سية الفرن�سية

امل�صدر : الباحث )بت�صرف(

اجلدول رقم )4(: جدول يبني اأهم قادة حركة اأن�صار الدين:

حياتهالوظيفة اال�سم 
اإياد اآغ غايل 

 Iyad Ag(

)Aghaly

- �سيخ اأن�سار 
الدين 

- قائد اأيديولوجي 
وع�سكري 

- واحد من القائدين يف مترد الطوارق ل�سنة 1990

- دبلوما�سي مايل يف اململكة العربية ال�سعودية 

- هو ابن عم حمادة اآغ حمادة

- اأ�س�س اأن�سار الدين يف اأوائل عام 2012 

اأحمد اآغ بيبي 
 Ahmada Ag(

)Bibi

- كان املتحدث با�سم التحالف الدميقراطي من 
اأجل التغيري )اإبراهيم اآغ باهنغا(

- يعي�س يف مترنا�ست

- يزود اأن�سار الدين بالوقود
ال�سيخ اآغ عوي�سي

 Cheikh Ag(

)Awissa

م�ست�سار اإياد اآغ 
غايل 

- واحد من رجال اإياد اآغ غايل

- تلقى تدريبا ع�سكريا يف ليبيا و�سارك يف احلرب 
مع لبنان �سنة 1980

- �سارك مع مترد الطوارق عام 1990
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دايتي اآغ �سيدامو 
 Deity Ag(

)Sidamou

- معروف باأكرب جتار املخدرات يف املنطقة 

- كان منظمًا لل )MNLA( قبل ان�سمامه حلركة 
اأن�سار الدين

- موجود يف اجلزائر ويعمل على توفري الوقود 
نبيل اجلزائري 

 Nabil(

)JAZAÏRI

- رئي�س اأن�سار 
الدين يف منطقة 

كيدال

- قائد خميمات 
دورات تدريبية 

للمنظمة 

- واحد من اأكرث ال�سخ�سيات تاأثريا يف اأن�سار 
الدين

- كان يف تنظيم القاعدة باملغرب العربي

- ع�سكري جزائري �سابق

 Les enjeux du conflit de l’Azawad ,Compagnie Méditerranéenne : املصدر
d’Analyse et d’Intelligence Stratégique ,en ligne: www.cmais-strat.com , con-

)sulté le :(14-11-2016

األعمال اإلرهابية

ونهج  اأ�سلوب  اجلهادية  اجلماعات  باقي  غرار  على  »داع�س«  تنظيم  انتهج   
الأعمال الإرهابية نف�سه، من قتل جماعي لالأطفال واملدنيني، وتدمري امل�ساجد وهتك 

الإرث احل�ساري، نو�سحها فيما يلي:

 القتل اجلماعي

 اأ�سحت »داع�س« معروفة بفيديوهات قطع الروؤو�س للمدنيني والع�سكريني على 
واملواقع  لالآثار  وبتدمريها  الإغاثة،  يف  وعاملون  �سحفيون  �سمنهم  من  �سواء،  حد 
وجرائم  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  م�سوؤولية  »داع�س«  املتحدة  الأمم  ّمل  وتحُ الأثرية، 
»م�ستوى  على  العرقي  بالتطهري  التنظيم  الدولية  العفو  منظمة  تتهم  كما  احلرب، 
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تاريخي«. يف �سمال العراق، �سرع التنظيم يف تو�سيع النطاق اجلغرايف لهجماته، واأدى 
يف  اأو  وحدهم  التنظيم  مع  متعاطفون  ارتكبها  التي  الهجمات  من  �سل�سلة  اإلى  ذلك 
اإطار جمموعات �سغرية مبا يف ذلك الهجمات التي وقعت يف: متحف يف بروك�سل؛ ويف 

مقهى يف �سيدين باأ�سرتاليا، ويف قطار متوجه اإلى باري�س)25(.

 كما �سرحت »داع�س« مب�سوؤوليتها عن الهجوم الذي ح�سل يف فندق كورنثيا 
بتاريخ )2 يناير )كانون الثاين( 2015 يف طرابل�س، واأي�سًا هجوم متحف باردو يف 
 24 يوم  الرئا�سي  الأمن  حافلة  على  الهجوم  وكذا   ،2015 )اآذار(  مار�س   18 تون�س 

نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2015.

املتحدة،  الأمم  قبل  من  اإرهابية  كمنظمة  التنظيم  اأدرج  ذلك؛  على  بناًء   
والتاد الأوروبي ودوله الأع�ساء، والوليات املتحدة الأمريكية، والهند، واإندوني�سيا، 
اأخرى.  وبلدان  واإيران  و�سوريا،  ال�سعودية،  العربية  واململكة  وتركيا،  واإ�سرائيل، 
ت�سارك اأكرث من )60( دولة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف العمليات الع�سكرية على 

»داع�س«)26(.

يف  القاعدة  لتنظيم  التابع  الف�سيل  »امللثمون«  كتيبة  �سنت  ذلك،  مقابل  يف   
الغاز يف عني  �سخ  على حمطة  بلمختار، هجومًا  برئا�سة خمتار  الإ�سالمي،  املغرب 
اإيليزي جنوب �سرق اجلزائر بتاريخ  اأمينا�س النفطية يف منطقة »تيقنتورين« بولية 
16 يناير )كانون الثاين( 2013، وجاء هذا انتقامًا من فتح اجلزائر اأجواءها اأمام 
اأجنبيًّا  عاماًل   )132( احتجاز  مت  وقد  مايل))2(.  �سمال  لق�سف  الفرن�سي  الطريان 
اأجنبية  اأمنا�س« جنوب اجلزائر كرهائن من جن�سيات  العاملني يف حقول »عني  من 
عديدة؛ اإْذ ينتمون اإلى ع�سر دول هي: فرن�سا والوليات املتحدة وبريطانيا ورومانيا 

)25( الأمم املتحدة، تقرير الأمني العام عن التهديد الذي ي�سكله تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام )داع�س( على ال�سالم والأمن 
الدوليني، جمل�س الأمن، رقم 92/2016، 29 يناير )كانون الثاين( 2016.

)26( تنظيم الدولة الإ�سالمية »داع�س«، ويكيبيديا املو�سوعة احلرة، تاريخ دخول املوقع 2016/11/12، على الرابط التايل:
 http://ar.wikipedia.org/wiki

))2( فريدوم اأونوها، التدخل الع�سكري الفرن�سي- الأفريقي يف مايل واملخاوف الأمنية املتفاقمة، تاريخ دخول املوقع 2016/11/14، على 
الرابط التايل: 

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132148048143942.htm 

»داعش« والحركات الجهادية في غرب 
أفريقيا



عبير شليغم 

19 المسبــار

حوايل  احتجاز  مع  وذلك  واأملانيا،  واليابان  واأيرلندا  والفلبني  وتايالند  وكولومبيا 
)600( جزائري)28(.

رهائن  ثالث  باختطاف  عملياتها  اأولى  واجلهاد  التوحيد  حركة  نّفذت  كما   
قرب  ال�سحراويني  الالجئني  خميمات  يف  واإيطالية  اإ�سبانية  جن�سيات  من  غربيني 
مدينة »تندوف« اجلزائرية يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2011. كما تبنت احلركة يوم 
اخلمي�س 23 مايو )اأيار( 2013 هجومًا مزدوجًا على ثكنة ع�سكرية يف �سمال النيجر 
اأرليت  الفرن�سية يف  النووية  اأريفا  لليورانيوم تديره جمموعة  اأغاديز وكذا منجم  يف 
النيجر، من خالل تفجري �سيارتني مفخختني)29(، مما اأ�سفر عن مقتل )23( �سخ�سًا.

 عالوة على ذلك ما قامت به احلركة يف اجلزائر من اختطاف �سبعة دبلوما�سيني 
جزائريني مبن فيهم القن�سل العام اجلزائري يف مدينة غاو يف ال�سمال املايل وذلك 
اأحُفرج عن ثالثة منهم يف يونيو )حزيران( 2012  اأبريل )ني�سان( 2012، وقد  يف 5 
وبقي اأربعة منهم حمتجزين)30(، حيث مت اإعدام الدبلوما�سي »الطاهر تواتي« على يد 
احلركة يف �سبتمرب )اأيلول( من العام نف�سه، بعد رف�س اجلزائر اأي تفاو�س لالإفراج 
تقدر  للخاطفني  الأمن اجلزائري، كما رف�ست دفع فدية  للحركة لدى  عن معتقلني 
اجلزائري)31(.  الأمن  لدى  معتقلني  اإ�سالميني  عن  الإفراج  مع  يورو،  مليون  بل)15( 
وقد �سبق ذلك تنفيذ احلركة نف�سها هجومًا انتحاريًا يف 23 مار�س )اآذار( 2012 على 
قاعدة لقوات الدرك الوطني ملدينة مترنا�ست باجلنوب اجلزائري، وهجومًا يف 29 

يونيو )حزيران( 2012 على قاعدة لقوات الدرك الوطني اجلزائري مبدينة ورقلة. 

)28( اإميان اأحمد عبداحلليم، عوائق التدخل الع�سكري الفرن�سي يف �سمال مايل، تاريخ دخول املوقع 2016/11/21، على الرابط التايل:
 http://www.siyassa.org.eg 

)29( فريدوم �سي اأونوها، جريالد اإي اإزرمي احلنا�سي، غرب اأفريقيا: الإرهاب واجلرائم املنظمة العابرة للحدود )اجلزء الأول(، تاريخ 
دخول املوقع 2016/11/15، على الرابط التايل:

 http://www.aljazeera.net

)30( Julia Dufour et Claire Kupper , Groupes armés au nord-Mali : état des lieux , Groupe De Recherche et 
D’information sur La Paix et la Sécurité (GRIP) , p6, en ligne : www.grip.org ,consulté le :(12-11-2016). 

)31( خالد حنفي علي، ماأزق ال�سيا�سة اجلزائرية جتاه التدخل الفرن�سي يف مايل، املركز الإقليمي للدرا�سات ال�سرتاتيجية، تاريخ دخول 
املوقع 2016/11/22، على الرابط التايل:

 http://rcssmideast.org 
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تدمري امل�ساجد واالإرث احل�ساري

الدماء،  و�سفك  والنهب  القتل  على  »داع�س«  تنظيم  ممار�سات  تقت�سر  مل   
يون�س،  النبي  كجامع  املو�سل  التاريخية خ�سو�سًا يف  اجلوامع  تفجري  على  اأقدم  بل 
والنبي �سيت، وقام بتحطيم مراقد الأئمة والفقهاء املدفونني يف املناطق التي خ�سعت 
اإلى امل�سيحيني يف حدود  التي تعود  الكنائ�س واملعابد  التدمري  ل�سيطرتهم، كما طال 
خالفتهم، بالإ�سافة اإلى تدمري الآثار التاريخية التي يعود تاريخها اإلى ما قبل امليالد، 
والتي متثل احل�سارة الآ�سورية، وحرق اآلف الكتب واملخطوطات، حيث فجر التنظيم 
املبنى املركزي ملكتبة املو�سل يف منطقة الفي�سيلة و�سط املدينة، وحرق حمتوياتها من 

الكتب والوثائق واملخطوطات التي بينها موؤلفات نادرة)32(.

مدينة  على  كامل  ب�سكل  �سيطرتها  ب�سط  من  الدين  اأن�سار  حركة  متكنت 
اأ�سرحة ال�سوفية والعتبات  متبكتو)33( الأثرية �سمال غرب مايل، فعملت على هدم 
العاملي عام  الرتاث  Unesco على لئحة  اليون�سكو  اأدرجتها منظمة  -التي  الدينية 
1988- وهو ما لقي ردود فعل منددة على امل�ستوى الدويل ولدى اليون�سكو، فاأعادت 
هذه امل�ساهد لالأذهان ما قامت به حركة طالبان عام 2001 )34( من تفجري لتمثال 
بوذا يف باميان، فقد اتبعت اجلماعات املت�سددة امل�سلحة �سمال مايل البداية نف�سها 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  تطبيق  تريد  التي  كافة،  امل�سلحة  عليها اجلماعات  تعتمد  التي 

وتعطي بذلك مرّبرا لتدخل القوى الأجنبية. 

�سنفت الوليات املتحدة حركة اأن�سار الدين يف مار�س )اآذار( 2013 كمنظمة 
اإرهابية اأجنبية، عقب �سهر من اإدراج زعيمها اإياد اآغ غايل على »لئحة الإرهابيني« 
الهجرة  قانون  من   )219( املادة  مبقت�سى  نف�سها،  ال�سنة  من  )�سباط(  فرباير  يف 
 )13224( رقم  الرئا�سي  املر�سوم  مبقت�سى  عاملي  اإرهابي  وكتنظيم  واجلن�سية، 

)32( عبدالواحد قادر، ما هي »داع�س«؟ کیف جاوؤوا للعراق؟، تاريخ دخول املوقع 2016/11/12، على الرابط التايل:
http://www.nrttv.com/ar/birura-details.aspx?Jimare=2291

)33( القبلة ال�سياحية التي تعد بوابة ال�سحراء على بعد )800( كم �سمال �سرق العا�سمة باماكو.

)34( اأمرية حممد عبداحلليم، احلرب يف مايل اإلى اأين؟، تاريخ دخول املوقع 2016/11/22، على الرابط التايل: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Se 
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الأعمال  اأو  لالإرهابيني  الدعم  يقدمون  الذين  واأولئك  الإرهابيني  ي�ستهدف  الذي 
الإرهابية)35(. 

مصادر التمويل

 تتنوع م�سادر التمويل التي تعتمد عليها اجلماعات الإرهابية، حيث ي�سرتك 
»داع�س« واأغلب التنظيمات اجلهادية املنت�سرة يف غرب اأفريقيا فيما يلي:

 الفدية واالختطاف

اجلماعات  ت�ستخدمها  و�سيلة  اأهم  هي  الختطاف  عملية  اأن  املراقبون  يعتقد 
الأجانب،  املواطنني  اختطاف  على  »داع�س«  تنظيم  داأب  فقد  عام،  ب�سكل  املت�سددة 
الإفراج  على  ودولهم  ذويهم  وم�ساومة  الغربيني،  وال�سحفيني  الدوليني،  واملوظفني 

عنهم مقابل ماليني الدولرات كفدية)36(.

 ف�ساًل عن ذلك فاإن تنظيم »القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي« بات ميلك ثروة 
طائلة بف�سل الفديات التي دفعت له لالإفراج عن كثري من الرهائن الأجانب، الذين 
فمن  املحلية.  التهريب  عمليات  خمتلف  ومن  واجلزائر،  والنيجر  مايل  يف  خطفهم 
خالل خطف )80( �سائحًا غربيًا، قب�س فديات بقيمة )183( مليون يورو، فح�سب 
اأن يكون جمع يف  التنظيم يفرت�س  فاإن   )TRAC( الإرهاب منظمة بحوث وتليل 

الع�سر �سنوات املا�سية اأكرث من )50( مليون دولر من عمليات خطف الرهائن))3(.

 ال�سالح

 ا�ستولت »داع�س« على خمازن اأ�سلحة اجلي�س العراقي، عندما اجتاحت املو�سل 
وباتت متلك دبابات وطائرات ومدافع اأمريكية ال�سنع، وال�سيء نف�سه ح�سل عندما 

)35( ح. �سليمان، وا�سنطن ت�سنف »اأن�سار الدين« كمنظمة اإرهابية، �سحيفة اخلرب، ال�سادرة بتاريخ 2013/3/23، �س5.

)36( ح�سن اأبو هنية، البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإ�سالمية، مركز اجلزيرة للدرا�سات، تاريخ دخول املوقع 2016/12/12، على الرابط 
التايل:

 http://studies.aljazeera.net/reports

))3( كمال حممد علي، »اأفريقيا وتديات احلركات اجلهادية«، مرجع �سابق، �س8.
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ا�ستولت على خمازن اأ�سلحة اجلي�س احلر يف مدينة اأعزاز �سمال غرب �سوريا، وت�سم 
اأ�سلحة اأمريكية اأي�سًا، كما ا�ستولت على العديد من خمازن اجلي�س ال�سوري وثكناته 

الع�سكرية ومطاراته يف الرقة ودير الزور وحلب)38(.

القذايف،  نظام  اأ�سلحة  على  الإرهابية  اجلماعات  ا�ستولت  ذلك؛  مقابل  يف   
وانت�سرت على يد امليلي�سيات الإرهابية املختلفة يف ال�ساحل الأفريقي من ليبيا، مرورًا 

مبايل وو�سلت حتى بوركينافا�سو.

 االجتار يف املواد املخدرة وتاأمني م�سارات التهريب

 تعترب عائدات الجتار يف املخدرات من اأهم م�سادر متويل اأن�سطة اجلماعات 
ا بتوفري م�سارات التهريب. فعلى �سبيل املثال، يوفر تنظيم  الإرهابية، التي تقوم اأي�سً
»القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي« احلماية ملهربي الكوكايني القادمني من ال�سحراء 

الأفريقية واملتجهني اإلى الدول الأوروبية مقابل احل�سول على مبالغ مالية)39(.

الالتينية  اأمريكا  دول  من  القادمة  املخدرات  تهريب  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر   
اإلى اأوروبا متر عرب دول غرب اأفريقيا ومنطقة ال�ساحل الأفريقي؛ حيث مير )%10( 
ر مبليار  ا يحُقدَّ ِدرُّ متو�سًطا �سنويًّ ب اإلى اأوروبا عرب هذه الطريق، وتحُ من الكوكايني املهرَّ
و)328( مليون دولر اأمريكي يذهب منها )14%( اإلى تنظيم القاعدة كاإتاوة يدفعها 

جتار املخدرات للتنظيم الذي ي�سيطر على ممرات التهريب باملنطقة)40(.

الخاتمة

)ال�سام  املن�سئة  دوله  من  الإ�سالمية  الدولة  لتنظيم  اجلغرايف  النت�سار  �سهد 
والعراق( و�سوًل لدول غرب اأفريقيا، جمموعة من املحددات ميكن اختزالها يف ثالثة 
ال�سلفية اجلهادية،  اأيديولوجيا  انت�سار  يتمثل يف  اأيديولوجي،  اأ�سا�سية: عامل  عوامل 

)38( عبدالباري عطوان، مرجع �سابق، �س11.

)39( كمال حممد علي، »اأفريقيا وتديات احلركات اجلهادية«، مرجع �سابق، �س9.

للدرا�سات، 1  اأفريقيا«، )الدوحة: مركز اجلزيرة  الدولة يف  القاعدة وتنظيم  النفوذ بني  العلوي، تقارير، »�سراع  ال�سيخ  )40( احل�سني 
فرباير/ �سباط 2016(، �س4.
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بتوافرها على اأيديولوجية دينية تتعلق بتمثيل الإ�سالم ال�سني، وحر�سه على بناء دولة 
تقوم على مفهوم اخلالفة وتطبيق ال�سريعة.

غرب  دول  بنيات  به�سا�سة  التنظيم  يرتبط  املوؤ�س�ساتي،  العامل  على  عالوة 
التهمي�س  مظاهر  وكذا  جمالها،  مراقبة  على  قدرتها  و�سعف  واأجهزتها  اأفريقيا 
والإق�ساء التي تقوم بها احلكومات جتاه مواطنيها من تف�سيل قبائل وجماعات معينة 
وعدم  الالم�ساواة  والف�ساد  والبطالة،  الفقر  انت�سار  وكذا  القبائل،  من  غريها  على 

وجود عدالة يف توزيع ثروات القارة.

امل�سلحة  اجلماعات  يف  يكمن  تنظيمي،  اآخر  عامل  هناك  ذلك؛  عن  ف�ساًل   
املوجودة اأ�سا�سًا يف املنطقة، والتي تدفعها ظروف معينة اإلى مبايعة تنظيم »داع�س«، 

وهذا ما تعززه م�سالح القوى الكربى يف املنطقة.
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