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 مخاطر في األفق
 عودة التنظيم في سوريا والعراق وانعكاساتها عوامل

                                                                                                                   Islam Mousa (Atalla) 
ع فري وانرشطؼ ررجر فري ISW -بعشرؽا  ععرؽ ة  اعرل اليانيرةي تقيريػ تسرخ   اعرل السقمرلع لررعمعيج  راسرات الحرخ  تقخيرخ ححر

 أواخخ يؽليؽ ليحا العام، مؼ عؽ ة التشعيػ مخة أخخى بذكل سخيع وأكيخ خطؽرة. 
 غيخىا مؼ اإلمجا ات ظ عمى األسمحة و فاسؽيل عالسية مؽلت عؽ تو، وكحلغ حونؽه إلى أ  التشعيػ يحتفظ بذبكة ت

 التي ستسكشو مؼ نؼ تسخ  أكيخ عجوانية في األنيخ السقممة.
، فيرؽ تشعريػالوطميعرة العسميرات التري يشفرحىا في الحقيقة أ  ىحا التقخيخ جاء في إطار الستؽقع، ال سريسا وأ  الؽقرا ع السيجانيرة 

، 2018ا ؼ فري كرل مرؼ العرخاو وسرؽريا عررام ىجرؽم مدرمم متشررؽ  مرا بريؼ عمرؽات ناسرفة وقرش  وكسرر 3000نفرح مرا يديرج عرؼ 
وأنرو بالفعرل قرا ر عمرى اعرا ة  ،2012ض عميرو بعرج اليديسرة فري عرام وأظيخ قجرتو عمرى التييرب بدرخعة مرع الؽقرا ع الرح  فرخ 

عميرو بعرج فقجانرو  تالرح  تييرخ  العرخو لطميعرة  تذكيل مجسؽعاترو وتشعيسيرا بذركل ججيرج ومختمرا عرؼ األنسراق الدرابقة نعرخا  
 تو الجيخافية التي كا  سيطخ عمييا.امداح

أ  التقراريخ الذريخية التري استعخ ريا التشعريػ فري الفترخات السا رية، عوبحدب الباحث فري الحخكرات الجيا يرة حدرؼ أبرؽ ىشيرة 
مرؼ والية  كفخو  ججيجة لمتشعيػ، وىي بسيابة اسرتجابة سرخيعة لتعميسرات البيرجا   لعسميرة اعرا ة الييكمرة التري أع 12بيشت وال ة 

 .  ع2012سمتسمخ  28عشيا في خطابو السعشؽ  عوكفى بخبغ ىا يا  ونريخاع،  في 
ىحا التطؽر والشجاح السمحرؽ  عمرى مدرتؽ  الفرخو  واأل اء العسميرات االسرتشدافي يخغرب التشعريػ فري اعتسرا ه كاسرتخاتيجية عرؽ ة 

ررررعجة لدررخية مفررخوض عمررى كافررة األمدررتؽى عرران  مررؼ ا نسررط عمررىبررشسط أكيررخ تشعيسررا تحررت عشررؽا  عغرردوات االسررتشدا ع، 
لمعؽ ة الى القتران. وكرا  مخررج الفتراوى التيفيخيرة الترابع لرجار  اليميخة التي أربحت تتستع بالعافيةالعدكخية اإل ارية والذخعية 

، اإلفترراء السرررخية أعمررؼ أ  تشعرريػ  اعررل كذررا تمررغ االسررتخاتيجية مررؼ خررالن التدررجيل السخ رري األخيررخ لرررع أبررؽ بكررخ البيررجا  ع
مرؼ أبخيررل السا ري، حرث فيررو مقاتميرو عمررى اتبرا  ىرحا األسررمؽ ، حيرث قراني إ  عمعخكتشررا ىري معخكررة  22الرح  ترػ نذررخه فري 

 ،المترارع اإلعالميرة التابعرة لمتشعرريػمؤسدرة ع وىرحا الشرؽ  مرؼ السعرارض أيزرا  أكجترواسرتشدا  ومطاولرة عمرى جسيرع السدرتؽياتع، 
 تشدا ع، وذلغ في األون مؼ يؽنيؽ ليحا العام.أعمشت عؼ انطالو ما يعخ  بر عغدوة االس

التري ن مررجايية الجيرات الخررػ لمتشعريػ حرؽ  خيرخهللا خيرخهللا الدياسري عمرى لدرا  الياترب والسحمرل ىحه العؽ ة تطخح تداؤالت
سررخ اختفرراء قررؽاه العدرركخية الترري سررمة لتقرراريخ عدرركخية غخبيررة أ  ميررل كانررت سرراقت حقررا ة كييررخة قمررل اإلعررال  عررؼ ىديستررو، 
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 عامرا. 13بمج في العالػ، وقجرت زمرؼ القزراء عميرو بحرؽالي  100ألا مقاتل يشتسؽ  إلى أكيخ مؼ  33قجرت عج ىا بحؽالي 
 ؟حا االختفاءلزخسة التي أ ت إلى ىوما ىي التختيبات المؽجدتية ا ،بيحه الدخعة وبساذا يفدخ اختفاء ىحه العاىخة

لالىترجاء إلرى السشراطة التري مرؼ السحتسرل أ  يكرؽ  تشعريػ البيرجا   قرج نقرل قؽاترو ورغػ أ  االستخاتيجييؼ العدكخييؼ يجتيرج،  
 إلييا، إال أ  األمخ ما زان  اخل إطار االجتيا  الشعخ  الح  ال تجعسو أ  وثا ة أو أ لة.

 تجعػ احتساالت وال ة التشعيػ بذكل أسخ  مؼ الؽال ة األولي. خ ع األخيخقخيخ معيج ع راسات الحليؼ الجال ل التي ساقيا ت

 محفزات العودة 

مؤرة الحرؽان السؽ رؽعية، كرالح  كا  يدتسجىا التشعيػ مرؼ األ عمى الخغػ مؼ أ  غيا  نسط الجاذبية القجيػ الظروف: جاذبية
اليجرخة وان واالسرتقخار، والسدراىسة فرري جيرا  التسكريؼ وبشراء الجولررة،  كانررتفزرمي لمجيرا ييؼ مرؼ جسيررع أنحراء العرالػ، حيرث ال

 واالقامة  سؼ حجو  خالفتو في العخاو وسؽرية، واالمتيان طؽعا لشعامو االجتساعي االقترا   الذاو.
وسرؽريا إال أ  العخو  الحا رشة قمرل بمرؽرة تمرغ األحرؽان السؽ رؽعية مرا زالرت قا سرة مرؼ ىذانرة لمؽ رع األمشري فري العرخاو 

 .الطا فيةوالتسُج ات  و عا االستقخار، وسيا ة مشعؽمة الفدا 
عباء فقجا  السستميات، وىؽ ما يعطييػ حخيرة أ قؽة في ظل عجم وجؽ  أنج سيكؽنؽ  السقاتميؼ الجج  بعج العؽ ة أ  وىحا يعشى 

الجج  يقتررخ عمرى الجيرا  التقميرج  القرا ػ الحخكة والتخفي بذكل أكمخ عؼ متابعة األمؼ وعشارخه؛ إذ لؼ يعج ىج  السقاتميؼ 
عمرررى التزرررامؼ والشيايرررة، برررل قرررج يتجررراوزه الرررى تشفيرررح تيتيكاترررو السفزرررمة مسيمرررة بالعسميرررات االنتحاريرررة واالنيساسرررية الستشؽعرررة 

 والسخكبة.
ؼ خة السحتجررديمررا زان لررج  التشعرريػ عررج  كميررخ مررؼ السقرراتميؼ فرري أوسرراق األعررجا  البذررخية اليميرر مخززنوك ير ززر مززا الن:ززات  ا:

مررؼ أفررخا  عررا الت مقرراتمي  ( ألررا13معررتقالت قررؽات سررؽريا الجيسقخاطيررة، وحررؽالي )فرري ( أجشمرري 1000والررح  يقررار  نحررؽ )
يؼ انزررسؽا إلررى حررؽن إمكانيررة تعقررب مقرراتمي التشعرريػ الررح. ىررؤالء مررا زالررؽا يذرركمؽ  تحررجيا  التشعرريػ األجانررب مررؼ ندرراء وأطفرران

 خفؽ  كسؽاطشيؼ أبخياء. السشتذخيؼ ويتمعدكخات الالجئيؼ 
عمررى كميررخا   عمئررا   إال أ  ذلررغ العررج  يذرركل فعمررى الررخغػ مررؼ السدرراعجة األمخيكيررة واليخبيررة السحررجو ة فرري تعقررب مقرراتمي التشعرريػ 

يؼ انعسرؽا الرح ػاخرخ فمخايرخ مرؼ ىرحا العرام مطالبرة الرجون األوربيرة باسرتعا ة مرؽاطشييوىؽ ما  فع  تخامب فري أو  اليخ ية،اإل ارة 
عمرى أوربرا االلتفرات  جربيُ  . نراقؽس السخاطرة السحتسمرة القا مرة ىرحا؛والتحرحيخ مرؼ إطرالو سرخاحيػ ،الى تشعريػ  اعرل وأسرخىػ

 في الفتخة األخيخة. يااستيجا   اعل لسرالح التي لػ تدجلالقريخة  اطسئؼ لحاكختيتوأ  ال  العاىخة بججية الى تمغ 
التررجخالت  ال ترردان وافقيززة ناةنززة لتخحيززا صززعة الاززراق فززي النن :ززة:عجززن األطززراف ذوع الععنززة عززا ظززيا ة منظززو  ت

 عىخمردمزرية عمدتسخة، ال سريسا بعرج ترراعج حرجة الترؽتخ فري  الخارجية ورخا  القؽى اإلقميسية والعالسية عمى الذخو األوسط
 بخيطانيا.الحخس اليؽر  اإليخاني فؼ االحتجاز الستبا ن لمدعقب حؽا ث السسخ السا ي 

تميؼ، يعشى استسخار حالة االنديا  الحجو ية والتشقل لمعشارخ في ظل عجم تعاو  أجيدة األمؼ السعشيرة فري مالحقرة السقراوىحا 
راعج. حيث با رت كرل مرؼ  الؽاليرات الستحرجة ستوليات التخم  مؼ التشعيػ لرالم ندا  السزا ة الال سيسا في ظل تخاجع أ
ا بحخيرررة لحسايرررة السزرررا ة السا يرررة، مسرررا يعشرررى ارتفرررا  مسكشرررات السؽاجيرررة قرررؽة تحرررالتذررركيل الررري وبخيطانيرررا بذررركل مشفررررل 
 محتسميؼ. السحجو ة  مع خرؽم 



ىشاض مؤنرخات عمرى أ  التشعريػ و تسج  بديؽلة في أماكؼ مختمفة، كميخ لمتشعيػ يدسم لو بال ىحا الؽ ع اإلقميسي القا ػ، محفدا  
فخيقيرا وأفياندرتا  أجانب الى ساحات قتان أخخى، أبخزىرا سريشاء والريسؼ و خارة مؼ السقاتميؼ األبتباعو، و أبجأ يؽز  العجيج مؼ 
نفدية وتيتيكيرة.  ألىجا في زيا ة الحجو  الجيخافية لمخالفة، بل  يمجو رغبةال  األنذطة ىحا التؽّسع في وغيخىا مؼ السشاطة.

 عالسي.  يتسّتع بتأثيخ وإظيار التشعيػ بأنورفع معشؽيات أتباعو، رغبة مشو 
إليراء السجتسرع و ، السزريفة تشعريػ أ  يكدرب وقترا  لسعالجرة التحرجيات التري يؽاجييرا  رسؼ الممرجتدسم لم عؽامل التطؽرات تمغ 

 الجولي عؼ مشاطة تسخكد ييا اتو.
 


