
الحياة في ظل داعش 
وإنهياراألسطورة



2 | 

مقدمة
إلى جانب التقارير السرية والتحليالت يقوم جهاز اإلستخبارات 

العامة واألمن الداخلي الهولندي )AIVD( وبشكل دوري بإصدار 
نشرات عامة حول المناطق ذات األهمية بالنسبة له. وهذه النشرة: 

»الحياة في ظل داعش وإنهيار األسطورة«، تتناسب مع سلسلة 
النشرات الصادرة منذ عام 2001 والمتعلقة باإلرهاب الجهادي. 

تتناول هذه النشرة ظاهرة سفر أعداد كبيرة من خلفية هولندية 
إلى مناطق الحروب في سوريا والعراق لإلنضمام إلى الجماعة 

اإلرهابية: الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(.
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إعالن الخالفة
في 29 يونيو )حزيران( 2014 قامت الجماعة اإلرهابية والتي يطلق عليها اسم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( بإعالن تأسيس 
»خالفتها«. هذا اإلعالن رافقته ترسانة من الدعاية تم من خاللها توجيه دعوة لجميع مسلمي األرض بأن يبايعوا ويقسموا الوالء للخليفة الذي 
ب نفسه: أبو بكر البغدادي، وأن يلتحقوا للعيش في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم. فبينما تقاتل الفصائل األخرى في المنطقة إلزاحة  نصَّ

النظام السوري، تخطتهم داعش بخطوة أبعد بإعالنها تأسيس »الدولة اإلسالمية«. ومنذ تلك اللحظة وقتال داعش يرمز الى بناء وتوسيع دولتها 
التي قامت باإلعالن عنها بنفسها.

ل اإلنضمام إليها على  أسطورة الخالفة حققت لداعش نجاحاً دعائياً هاماً. فالكثير من الجهاديين من جميع أنحاء العالم وأيضاَ من هولندا َفضَّ
اإلنضمام إلى الفروع التقليدية للقاعدة كجبهة النصرة في سوريا. ووفق ما شرحه جهاز االستخبارات العامة واألمن الداخلي الهولندي الـ 

)AIVD( في تقريره عن »التحول الجهادي في هولندا« )2014(، فإن سفر هذا العدد الكبير من الجهاديين إلى سوريا، منذ 2010، يعود 
بالدرجة األولى إلى موقع البلد المناسب بالنسبة للمسافرين األوروبيين وأيضا إلى األهمية األيدولوجية للمنطقة. واستنادا لـ »قصة الخالفة« 
وما يترتب على ذلك من واجب على الرجال والنساء واألطفال بالسفر إلى سوريا، فداعش تنجح في جذب الجزء األكبر من تيار المسافرين 

لإلنضمام إليها.

ومنذ إعالن داعش عن خالفتها في العراق والشام، جاء مناصروها من جميع أنحاء العالم لإلقامة فيها. فأتباعها يرون بأن المنطقة بين سوريا 
والعراق هي الدولة اإلسالمية النهائية، حيث يمكنهم بهدوء تطبيق نظم معيشية وفق نموذج أصولي من اإلسالم. باإلضافة إلى ذلك فأن الحياة 

في مناطق الخالفة، بحسب مزاعم داعش، هي ُمنّظمة بشكل جيد. ومن ضمن القصص الدعائية التي تبثها عن مثالية العيش لديها هو توفر 
مسكن لكل فرد وطعام كاف جيد، وأن القمامة يتم جمُعها وأن هناك رعاية طبية ممتازة. كما إنها تنشر المزاعم بأنها تقوم بالدفاع عن السوريين 

والعراقيين وأن تطبيقها للعنف هو »تطبيق دفاعي فقط«.

العنف متأصل في داعش، فهي تمّجده وتدعو اليه وتطبقه يوميا. فكل من سافر منذ 2014 إلى مناطقها في سوريا والعراق وبدون استثناء 
كان على علم بدعاية داعش عن أهمية ممارسة العنف المفرط ضد »الكفار«. اإلعدامات الدموية ومشاهد األطفال في معسكرات التدريب 

وأفالم نشوة العمليات التي تتبناها داعش يتم تداولها يوميا بين صفوف الجهاديين ويمكن مشاهدتها بسهولة عن طريق اإلنترنت. ويسمع أغلب 
بون وسوف ُيَزج بهم في القتال. وبهذا فالمسافرون يعلنون، عن  المسافرين مسبقا من خالل إتصاالتهم بمعارفهم في سوريا أنهم سوف ُيدرَّ

طريق مبايعتهم للتنظيم اإلرهابي، موافقتهم على حياة قوامها العنف المفِرط واأليدولوجية الشمولية، حيث َتعتبر داعش كل مخالف لها كافر 
وعديم القيمة وتعتبره هدفاَ شرعياَ للتخلص منه.

من خالل التحقيقات االستخباراتية في السنة والنصف الماضية، تمكن جهاز اإلستخبارات العامة واألمن الداخلي الهولندي من الحصول على 
صورة عن واقع الحياة في داعش. إلقاء نظرة على الحياة الداعشية اليومية تعطي توضيحاً عن ما إذا كانت الصورة المثالية التي يزعمها 
التنظيم فعال تتطابق مع الواقع أم ال، وإلى أي حد يلعب العنف دوراَ في الحياة اليومية. الصورة التي تبينت اتسمت بنقص وسائل المعيشة 

اليومية وفقدان الثقة بين الناس بعضهم ببعض، وبذلك كشف نظام داعش عن نزعته الشمولية. فمن خالل هذه التحقيقات تم التمكن من فضح 
األسطورة الدعائية التي ال يتوقف التنظيم عن بثها.
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داعش
كلمة داعش هي إختصار لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )دولة إسالمية في العراق والشام, داعش(، وهي منظمة إرهابية تنشط 

حالياً في سوريا والعراق. زعيم التنظيم هو العراقي أبو بكر البغدادي. قام في العام الماضي العديد من المجموعات الجهادية من جميع 
أنحاء العالم بمبايعة داعش، وبذلك فأن هناك مجموعات جهادية نشطة متواجدة في أماكن كثيرة في أفريقيا وأسيا تعلن أنها تعمل تحت راية 

التنظيم.

سابقتاها، وهما تنظيم القاعدة في العراق )ق ع( وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق، ارتكبتا بعد سقوط صدام إعتداءات إرهابية في 
العراق. ظهر التنظيم في سوريا ألول مرة بعد اندالع الحرب األهلية في 2013 تحت اسم تنظيم الدولة في سوريا. وبعد أشهر قليلة من 

ظهوره وقع إنقسام واضح بين التنظيم وجبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا. ومنذ تلك اللحظة توقفت داعش عن السيرعلى خطى قيادة 
القاعدة المتواجدة في باكستان وأفغانستان وقامت القاعدة بدورها بإنهاء عالقاتها رسميا بالدولة.

الجهاد والخالفة
يعتنق الجهاديون شكالً متطرفاً من اإلسالم األصولي. العنف، وباألخص القتال والموت في سبيل العقيدة هي عناصر مهمة لأليديولوجية 
ل الخالفة مفهوماً هاماً. واستناداً على أحاديث النبي محمد فقيام دولة كهذه مرتبط بقصص عن »نهاية  الجهادية. فبالنسبة لألصوليين تشكِّ

القتال« في سوريا و باقي دول الشرق األوسط، وهذا المفهوم له أهمية كبيرة عند الجهاديين.
إعالن التنظيم عن تدشين “الدولة اإلسالمية” هو محاولة منه لجعل العدو والصديق يتحدث عن »الخالفة الحقيقية والوحيدة«. وعلى الرغم 

من إتفاق أعضاء تنظيم القاعدة وجماعات جهادية أخرى على قدوم الخالفة، إال أن رأيهم ان »خالفة داعش« ليست هي الحقيقية. فطبقا 
لتنظيم القاعدة فأن الخالفة يتم إعالنها فقط إذا تحققت شروط أيدولوجية معينة يتم إستشارة علماء القاعدة الشرعيين فيها. وترى القاعدة أن 

الوقت ليس مواتياً لمثل هذه الخطوة.

الدفاع عن الخالفة

داخل أسطورة الخالفة هناك إلى جانب الجهاديين التقليديين مجال لنوع آخر من المجاهدين المسافرين إلى سوريا، حيث تسافر أعداد متزايدة 
منهم إلى سوريا بهدف االستقرار في مناطق داعش. تسافر أسر مع أطفالها وآخرون يسعون إلى تأسيس أسرة في سوريا أو العراق. تختلف 
أدوار هذه الجماعات من المسافرين إلى سوريا في بعض األحيان. فـ »الدولة« الجديدة تحتاج إلى أطباء وميكانيكيي سيارات وإلى جامعي 

قمامة للتمكن من بناء المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم.

منطقة داعش يجب ان يتم الدفاع عنها وتوسيعها بالعنف. وخاصه منذ أن بدأ التحالف الدولي الهجوم الجوي على المنطقة في صيف 2014، 
نشأت الحاجة للمزيد من الجهاديين الوافدين الجدد إلرسالهم إلى ساحات القتال. مفهوم »الدفاع« لدى داعش ينطوي أيضا على شن هجمات 
عدائية مصحوبة بالقتل واالغتصاب وحتى إستعباد البشر في سوريا والعراق وخاصة من أصحاب األديان األخرى ومن معارضي التنظيم.

طبقاً لداعش فال يجب أن يقتصر الدفاع عن الخالفة على منطقة الشرق األوسط فقط. فقد قامت الجماعة في سبتمبر )أيلول( 2014 بدعوة 
مناصريها، ِمن َمن ال يستطيعون اإلنضمام إليها، للقيام بأعمال عنف في الدول المنضمة للتحالف ضدها. الشهور التي تلت تلك الدعوة تم فيها 

إحباط هجمات مختلفة في دول اوروبية. كما تم القيام ببعض الهجمات في دول مثل فرنسا والدانمارك والتي ُنسبت الى داعش.

قامت داعش في 13 نوفمبر )تشرين الثاني( 2015 وللمرة األولى بتنفيذ إعتداءات إرهابية واسعة النطاق في أوروبا تم التخطيط اليها من 
داخل سوريا، حيث قامت خلية مؤلفة من إرهابيين مختلفين بفتح النار على رواد مطعم و مسرح في باريس وقام عدد من اإلرهابيين بتفجير 
أحزمة ناسفة. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 130 شخصاَ و جرح المئات وإتضح فيما بعد أن المتورطين في هذا الهجوم هم من أعضاء 

داعش العائدين إلى أوروبا. ومرة أخرى إتخذ التنظيم من هجماته هذه على فرنسا كتبرير عام لمشاركتها في القصف الجوي ضمن التحالف 
الدولي ضده.
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تقوم داعش اكثر من أي وقت مضى – وللتفعيل األمثل لدعايتها عن الخالفة الجاذبة للمجندين- بتصوير الغرب كعدو لدود لها يجب التصدي 
له. خاصة في األوقات التي ال يقوم فيها التنظيم بإحراز تقدم في المجال العسكري في العراق وسوريا، فأنه يقوم بتوظيف اإلعتداءات التي 
يتبناها في الغرب بصورة جيدة لتحويل األنظار ولخلق إنطباعات القوة لدى مناصريه، ويقوم التنظيم للغرض ذاته ببث صور اإلعدامات 

الوحشية لمختلف الرهائن الغربيين.

الحياة اليومية لدى داعش
كل من يسافر إلى مناطق داعش يعلم بأنه قد إختارعن وعي اإلنضمام لمجموعة إرهابية تعتبر أن كل من ليس معها فهو »كافر« وتمارس 
العنف المفرط بصورة يومية ضد كل من ال ينتمي إليها. عند وصول الجهاديين إلى هذه المناطق ، يتم األخذ في اإلعتبار أنهم يهبون حياتهم 
شكالً ومضموناً من أجل بقاء » الدولة«. بواسطة متابعة الدعاية على االنترنت وعن طريق اإلتصال مع أعضاء داعش في سوريا يعرف 

معظم المسافرين وقبل سفرهم أن التنظيم لديه تلك التوقعات منهم.

يعتقد الكثيرون من الذين قرروا السفر لإلنضمام لصفوف داعش في سوريا والعراق بأن لديهم تصور واقعي عن نمط الحياة التي تنتظرهم 
هناك، ولكن الحقيقة غالباَ ما تكون مخيبة للظنون. فالمخيب لآلمال، وخاصة بالنسبة للجهاديين الغربيين، هو نمط الحياة اليومية في مناطق 

الحرب، حيث من الصعب عليهم العيش هناك في حالة من الخوف من القصف الجوي وأيضا بسبب سوء التغذية وتدني مستوى السكن والعناية 
الصحية المتدهورة، مما يشكل إمتحانا عسيرا يواجهه الجهاديون المسافرون مع أسرهم.

إلى جانب الجهاديين الوافدين فهناك الكثير من السوريين والعراقيين العاديين الذين يقطنون مناطق داعش. بعضهم إنضم بمحض إرادته 
للتنظيم، اخرون يعانون يوميا تحت نير التنظيم حيث اإلعدامات والتعذيب واإلستعباد واالغتصاب واالبتزاز.

السفر

تقريبا كل من قرر السفر وااللتحاق بداعش كان على معرفة مسبقة بشخص ما متواجد في مناطقها بسوريا أو العراق. فالجماعة اإلرهابية تحث 
المنضمين إليها على القيام بإقناع وإغراء أصدقاء أو معارف أو أقارب لهم للمجيئ إلى مناطقها. وبسبب خوف داعش من اختراق صفوفها 

بواسطة جواسيس، فرضت على كل مجّند جديد أن يكون له شخص ضامن من المقيمين في مناطقها. يحصل القاصرون من المسافرين على 
مساعدة من أعضاء داعش المقيمين في سوريا والعراق، في الغالب بعيداً عن أعين أولياء األمور.

بدايًة يحاول الجهاديون الذين يرغبون في اإلنضمام إلى داعش السفر بواسطة الطائرة أو السيارة إلى تركيا ومن ثم الدخول بطريقة غير 
شرعية عبر الحدود السورية التركية. ومن يتم إعتراضه أثناء السفر يعيد الكّرة من جديد حتى تنجح محاولته. وفي حال صادرت سلطات البلد 

التي هو قادم منها جواز سفره، فيلجأ الجهادي إلى استعمال البطاقة الشخصية عوضاً عن ذلك أو جواز سفرالجنسية الثانية التي يحملها.

وفي حال ال يملك الجهادي وثائق سفر أو قد تم إرجاعه من قبل السلطات التركية، فأنه يحاول السفر بمساعدة المهربين إلى تركيا وذلك عن طريق 
اوروبا الشرقية. وعند وصول المجندين الجدد إلى األراضي السورية تقوم داعش بمصادرة وثائق سفرهم مباشرة، وبذلك تتجنب مغادرتهم لمناطقها 

دون إذن منها من جهة، ولكي تستخدم تلك الوثائق لتسهيل تحركات عناصرها من الجهاديين إلى داخل أوروبا من جهة أخرى.
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الرجال عند داعش

عند الوصول الى مناطق داعش مباشرة ُيعزل الرجال عن النساء واألطفال ويتم اخضاعهم إلجراءات خاصة. فكل رجل مسافر الى هذه 
مناطق يجب عليه قسم الوالء ومبايعة »الخليفة« أبو بكر البغدادي وبهذا يصبح عضواً وملزم بتنفيذ األوامر. وقبل أن ُيسمح للمجند الجديد 

بالدخول إلى مناطق السيطرة يتم استجوابه بإستفاضة للتأكد من أنه ليس جاسوساً، والى جانب ذلك ُيفرض عليه متابعة دورات دراسية لتعلم 
أيديولوجية التنظيم. وإذا ُسمح له باإلنضمام بصورة قاطعة فأنه يتلقى تدريبات عسكرية وبدنية قاسية تستمر لعدة أسابيع ومن ضمنها كيفية 

إستخدام األسلحة النارية.

مبدئيا يمكن للعضو الجديد أن يختار الدور الذي يفضل القيام به داخل التنظيم، ولكن داعش تقوم بتقدير المهارات التي يمكن للمجند الجديد إفادة 
التنظيم بها، مثل الدراسات التقنية، الخبرة في مجال الحاسوب )الكمبيوتر( واللغات والخلفية الطبية. بناءاً على خلفية المجند تقوم داعش بتحديد 

دوره، كما تقوم باختيار شريحة معينة من المنضمين اليها لتدريبهم وإرجاعهم إلى أوروبا إلرتكاب عمليات إرهابية.

أغلب المنضمين للتنظيم يمكنهم اإلختيار ما بين مهام داعمة للتنظيم أو مهام قتالية أو القيام بعمليات انتحارية. وبشكل عام يفضل معظم 
المسافرين من هولندا اإلنضمام للتنظيم كمقاتلين. ومن ضمن المهام الغير عسكرية التي يمكن أن يقوم بها المنضم الجديد هي أن يكون عضوا 
في الِحسَبة، أي الُشرطة الدينية التي مهمتها هو التجوال في الشوارع لفرض غرامات مالية أو إلعتقال كل َمن يخالف قوانين التنظيم. ويعمل 

الكثير من الرجال أيضاً بأقصى جهدهم على تجنيد الجهاديين الجدد وعلى نشر الدعاية.

يتوجب على الرجال الذين بايعوا »الخليفة« االستعداد الدائم لتلبية اإلستدعاء للجهاد. وهذا يعني أنه عند الحاجة يتوّجب على الكل المشاركة 
في القتال. يحصل الرجال المنضمون إلى داعش، نظير الخدمات التي يقدمونها، على رواتب ضئيلة تمكنهم من سد إحتياجات المعيشة اليومية. 

ويحصل المشارك في القتال على راتب أكبر من ما يحصل عليه العنصر الذي يقوم بدور غير عسكري.

تشمل حياة المقاتلين في داعش إلى حد كبير مهام األمن وحراسة نقاط التفتيش وحراسة مواقع أخرى. ولكن في أي وقت قد يأمر القائد 
العسكري أو األمير العناصر بالذهاب إلى ساحة المعارك في سوريا أو العراق. يتلقى بعض الرجال دورات تدريبية إضافية يتعلمون فيها على 

سبيل المثال صناعة المتفجرات أو القّناصة. وعند إستيالء مجموعة من داعش على قرية أو منطقة معينة فأنه ليس من المستغرب أن يقوم 
المقاتلون بتنفيذ أوامر القادة باإلعدام والتعذيب واإلغتصاب.

نساء داعش

ال تخضغ النساء المسافرات المنضمات لداعش لنفس اإلجراءات الشديدة التي يخضع لها الرجال. تماماً مثلما هو الحال عليه في المجموعات 
الجهادية األخرى فأن دور المرأة هو بالطبع مختلف عن دور الرجل. ومع ذلك فأنه ُينتظر من المرأة أن تقوم بدور فّعال في خدمة التنظيم. أما 
الدور األساسي للمرأة فهو اإلنجاب الكثير والسريع، كما يجب عليهن تربية الذكور وإعدادهم للقتال في صفوف التنظيم. ويتوجب على البنات 

بدورهن الزواج من المقاتلين وتحقيق نفس هدف أمهاتهن وهو اإلنجاب.

وفي المقام الثاني يشكل تجنيد نساء جدد، يكونون غالباً من األقارب والمعارف والصديقات، جزءاً جوهرياً من حياة النساء المنضمات للتنظيم. 
وامتدادا لهذا يشكل إنتاج الدعاية لصالح التنظيم مهمة أساسية للكثيرات منهن. بعض النساء تعملن كمدرسات أو طبيبات، بينما تقمن أخريات 

بمهام لوجستية لصالح داعش. أما العامل المشتَرك بين كل النساء فهو المساهمة في الحفاظ على إستمرارية بقاء تنظيم داعش اإلرهابي.

يرغب الكثير من النساء المسافرات وبشغف في القتال في صفوف التنظيم اإلرهابي، ولكن حتى اآلن غير مسموح لهن بذلك. ولكن يمكن لهن 
بعد وصولهن إلى مناطق السيطرة الحصول على تدريبات على إستعمال األسلحة النارية. وتسمح داعش للنساء بالتجول في الشوارع حامالت 

للسالح. بعض النساء يحملن أيضا أحزمة ناسفة لتفجير أنفسهن في حالة تعرضهن لهجوم ما. في العقد الماضي عندما كان التنظيم ُيدعى 
»الدولة اإلسالمية في العراق« تم إستخدام النساء بصفة منتظمة للقيام بعمليات إنتحارية أما حديثاً فال يوجد هناك أي مثال على منح داعش 

تصريحاً إلمرأة للقيام بعمل إنتحاري نيابة عن التنظيم.
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من أكثر األدوار النشطة التي يمكن للمرأة القيام بها حالياً في مناطق داعش هو الحصول على عضوية في كتيبة الخنساء، وهي كتيبة ُشرطة 
األخالق الدينية المقتصرة على النساء فقط. عملها هو إعتراض النساء الالئي يسلكن سلوكا »غير اسالمي«. وللتمكن من إرشاد السكان 

المحليين يجب على النساء المنتسبة إلى كتيبة الخنساء إجادة اللغة العربية. وفي حال إلقاء الكتيبة القبض على امرأة ما وحوكمت، فتقوم امرأة 
أخرى بتنفيذ هذا الحكم. وهكذا تقوم نساء قادمات من الغرب منضمات لداعش بجلد النساء المخالفات لقوانين التنظيم.

أطفال داعش

تزايدت أعداد األسر المسافرة إلى مناطق السيطرة مصطحبة أطفالها القُصر معها منذ إعالن داعش لخالفتها. ويرى أباء هؤالء األطفال 
أن أبنائهم هم مقاتلو داعش في المستقبل وهم على قناعة بأن إنتقال األسرة إلى مناطق الحرب هي فكرة جيدة. الكثير من النساء المسافرات 

إلى سوريا والعراق يصبحن حوامل ويتزايد عدد مواليد األطفال من أباء جهاديين قادمين من هولندا بشكل مستمر، من دون ان يكون هؤالء 
األطفال مسجلين رسمياً في أي جهه. يوجد على األقل 70 طفالً هولندياً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجهاديين في سوريا والعراق 

ومعظمهم في مناطق داعش. ثلثهم ولد هناك، أما الثلثان األخران فقد تم إصطحابه مع أحد الوالدين. من المرّجح أن يكون العدد الفعلي لألطفال 
المولودون في سوريا والعراق أكثر من هذا ألنه من الصعب التحقق من ذلك.

حياة األطفال في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش هي حياة قاسية وصادمة، وخاصة بالنسبة لألطفال الذين تم إصطحابهم إلى سوريا من 
هولندا أو من دول غربية، فهم يعانون من صعوبة في التأقلم في البيئة المعيشية الجديدة. ويشّكل التواجد في أماكن بها قصف يومي من قبل 

النظام السوري وغارات التحالف الدولي وروسيا، يشّكل حياة يشوبها التوتر لهؤالء األطفال.

الحياة بالنسبة لألطفال في مناطق داعش هي حياة مقرونة بالموت والدمار. فهؤالء األطفال يواجهون بإستمرارحقيقة سقوط األب أو أحد 
األقارب قتيال في ساحة القتال، أيضا يواجه األطفال أنفسهم خطر اإلصابة أو الموت. بجانب هذا يصطحب أفراد التنظيم بإستمرار أطفاالً 
صغاراً معهم لحضوراإلعدامات وعقوبات التعذيب في األماكن العامة. في بعض الحاالت يقوم الوالدان بتصوير أطفالهم إلى جانب أشالء 

أسرى أعدمتهم داعش.

باإلضافة إلى ذلك يتم بصورة يومية تلقين األطفال دروساً في العقيدة الداعشية. فالطفل يدخل المدرسة في سن السادسة من عمره، وبجانب 
المواد الدراسية العادية كاللغة اإلنجليزية واللغة العربية والحساب يتلقى التلميذ أيضا دروساً في الفكر الداعشي وتفسيراته وتطبيقاته الجهادية. 

تقوم داعش بتحديد دور الطفل لصالح التنظيم وفقاً لجنسه.

أما بالنسبة للفتيات الصغيرات فهن يتلقين في المدرسة كيفية مساندة زوج المستقبل أثناء القتال. إبتداءاً من سن التاسعة، وفي بعض األحيان 
قبل ذلك، ُيفرض عليهن النقاب الكامل في األماكن العامة. أما األطفال الذكور من نفس األعمار فهم بالنسبة لداعش مقاتلو المستقبل، لذلك فهم 
ُيوَفدون إلى معسكرات تدريب األطفال، وفي هذه المعسكرات يتلقون التدريب على األسلحة البيضاء واألسلحة النارية ويتم تدريبهم أيضاً على 

تنفيذ اإلعدامات. بعض أطفال الجهاديين يتجولون بعد الخروج من المدرسة حاملين البنادق.

غالبا ما يلعب األطفال دوراً في الدعاية الداعشية، حيث نرى في تسجيالت فيديو لمشاهد إعدام، تعود للنصف األول من 2015، أطفاال 
تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والثانية عشر وهم يقومون بدور الجالد بإعدام أسرى رميا بالرصاص أو بقطع الرأس. إستخدام االطفال في 
الدعاية الداعشية يتناسب مع إستراتيجية التنظيم في إحداث صدمة وبالتالي لفت األنظار. عن طريق هذه المشاهد التي ُتلتقط ويتم بثها من قبل 

اإلعالم العادي يحصل األباء على صورة حقيقية عن الواقع الذي يتنظر أطفالهم عند السفر لمناطق داعش.
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اإلسكان

وفقا ألسطورة داعش فأن كل مسافر جهادي وافد إلى مناطق التنظيم في سوريا أو العراق يحصل على مسكن مريح، مزود بالغاز والكهرباء مجاناً. 
هذه المساكن التي تتكلم عنها داعش تعود ملكيتها للعراقيين والسوريين الذين تركوا منازلهم وهربوا خارج المنطقة، وحالة هذه المساكن غالباً ما تكون 

سيئة للغاية. يتم أيضاً بصورة مستمرة إجبار أسر على مغادرة منازلها لتوفير أماكن لكبار أعضاء التنظيم. في كثير من األحيان تشاطر أسرتان أو 
اكثر مع أطفالهم الصغار المسكن الواحد. بشكل عام تصل الكهرباء الى المنازل في مناطق سيطرة داعش فقط لعدة ساعات يوميا.

أما النساء الغير متزوجات واألرامل فتجبرن، حتى وان لم يكن لديهن أطفال، على السكن في »بيوت الحريم«. األوضاع في هذه البيوت 
مأساوية، فهي صغيرة وقذرة وبها قوارض وحشرات ضارة وال يتوفر غالباً الغذاء بشكل كاِف. القاطنات في هذه البيوت ال ُيسمح لهن 

بمغادرتها إال مرة واحدة في األسبوع. أحيانا تلجأ بعض النساء غير المتزوجات او األرامل الساكنات في مثل هذه البيوت للزواج مرة أخرى 
وبسرعة من أحد مقاتلي داعش لتجنب البقاء في »بيوت الحريم« هذه.

التسهيالت الطبية

في مقاطع الفيديو الدعائية المختلفة التي تنشرها تتفاخر داعش بالرعاية الصحية التي تقدمها لسكان الخالفة. وبالفعل يمكن لساكني مناطق 
التنظيم الحصول على رعاية طبية مقابل دفع مبلغ من المال عند الذهاب للطبيب أو المستشفى، ولكن نوعية الرعاية الطبية هي في غاية السوء 

وحالة النظافة الصحية هي أسوأ بكثير من الُمفترض. كما أن هناك نقصاً شديداً في األدوية واألجهزة الطبية وفي الكوادر الطبية المؤهلة.

طبقا لقواعد داعش ال ُيسمح للمرأة بالعالج إال بواسطة طبيبة أوممرضة، وهذا على الرغم من النقص الحاد في الكادر الطبي النسائي. تشكل 
الوالدة بشكل عام في مناطق داعش خطراً على حياة األم والمولود وباألخص عند حدوث مضاعفات أثناء الوالدة، وذلك لنقص المعرفة 

الصحيحة والوسائل التي تضمن والدة جيدة.

داعش كنظام شمولي
بذلت داعش السنة الماضية جهوداً كبيرة لإلبقاء على أسطورة الدولة الناجحة، ولكن الجهاز الحكومي الذي أنشأته الجماعة اإلرهابية أظهر 

خالل عام 2015 قصورا شديدا. التنظيم يعاني من مشاكل كبيرة مثل اإلخفاق العسكري والتوترات الداخلية وهو يحكم الشعب بواسطة القمع. 
يتم الرد بالعنف المفرط على كل من يعارض التنظيم أو من يبدي رأياً مختلفاً، وبالتالي تطورت هناك ثقافة الخوف في صفوف التنظيم مما 

أكسبه صفة الشمولية.

تأثير الغارات الجوية

بعد أكثر من سنة من بداية الغارات الجوية للتحالف الدولي ال تزال داعش تهيمن على مناطق شاسعة. وهزيمة التنظيم بشكل ُكلي عسكريا ال 
تبدو في المستقبل القريب. لكن الغارات الجوية أحدثت تأثيراً أكيداً على الحياة اليومية في مناطق التنظيم، فقد ُمنيت داعش في 2015 بعدة 
هزائم عسكرية نكراء في المناطق الحدودية ما بين تركيا وسوريا، وبالتالي أصبح من الصعب على التنظيم نقل األفراد والعتاد إلى المناطق 

المختلفة التي يسيطر عليها. وَترّتب على ذلك عواقب وخيمة، فأهل مدينة الرقة، العاصمة غير الرسمية لداعش، يعانون من تضاعف في 
أسعار السلع الغذائية، كما أن التنظيم قد أخفق في اإلستمرار في دفع نفس الرواتب لمقاتليه، مما أدى إلى ظهور حاالت من السخط وعدم 

الرضا بين أعضاء التنظيم.



10 | 



 | 11

تسببت هذه التطورات في تنامي جنون االرتياب )البارانويا( بين صفوف داعش. التنظيم بات يخشى مغادرة أعداد كبيرة من السكان ألرض 
الخالفة نتيجة لخوفهم من الغارات الجوية ولعدم رضاهم عن اإلخفاقات العسكرية والمالية. فبالنسبة لجماعة َتعَتبر الهجرة اليها والسكن في 

أراضيها واجبا شرعيا، فإن الفرار )الجماعي( منها سوف ُيلحق ضرراً جسيماً بسمعتها. لذلك قامت داعش بعرقلة مغادرة األسر من مناطقها 
في سوريا والعراق، حتى الزيارة المؤقتة إلى تركيا أصبحت تحتاج إلى تصريح منها.

نتيجة ألن بعض أعضاء التنظيم حصلوا على تصريح بالمغادرة ألسباب عالجية ثم أداروا بعد ذلك ظهرهم للتنظيم، أصبح من الصعب 
الحصول على مثل هذه التصاريح. وبذلك ال يمكن للنساء أن يحصلن على تصريح للذهاب لمستشفى خارج مناطق سيطرة داعش عند حدوث 

مضاعفات لهن أثناء أو بعد الوالدة. منذ شهر ديسمبر )كانون األول( 2014 فرضت داعش في بعض مناطق سيطرتها حمل بطاقات شخصية 
صادرة عن الُشرطة الدينية وبشكل دائم. بدون تلك البطاقات أصبح من غير الممكن لسكان هذه المناطق إستخدام الحافالت )الباصات( أو عبور 

الحدود.

تصاعدت أيضا مخاوف التنظيم من إمكانية إختراقه من قبل الحكومات المعادية أو المجموعات المقاتلة األخرى. وخوفا من توجيه ضربات 
جوية على أعضاء مهمين أو مواقع مهمة بمناطقه، يحاول التنظيم تجنب حصول أطراف خارجية على معلومات مفيدة عن هؤالء األعضاء 
أو تلك المواقع. تخشى داعش من تسرب المعلومات التي يمكن أن تلحق ضرراً بها، إما عمدا من ِقبل من يكمن الشر لها، أو عن غير قصد 

بواسطة السكان إذا ما قاموا بالكشف عن معلومات عن مواقع التنظيم.

دور الجهاز األمني

التوترات المتزايدة لدى قيادات داعش والناجمة عن عدم الثقة بأعضاءها ساهمت في تنامي ثقافة الخوف داخل التنظيم. وبسبب القصف الجوي 
إزداد إهتمام داعش بما ُيعرف بـ »األمن الداخلي لمناطق التنظيم« وبات جهازهم األمني يلعب دوراً أكثر أهمية في العراق وسوريا. فعناصر 

هذا الجهاز يقومون بالتحري وجمع المعلومات عن الُمشتبه في ضلوعهم في التجسس أوعن الهاربين من مناطق التنظيم، ويتم هذا بالتحقيق مع 
المتهمين أو تعذيبهم. وإذا رأت المحكمة الشرعية أن هناك أدلة كافية على التجسس أوالتخطيط للهروب، فأنه ُيحكم على المتهم بعقوبة اإلعدام. 

ولتنفيذ هذه المهام يسعى جهاز داعش األمني لجمع معلومات متزايدة عن السكان في المناطق التي يسيطر عليها. بجانب هذا يريد التنظيم إحكام 
السيطرة على إتصاالت أعضاءه أو مواطنيه مع أشخاص خارج سوريا أوالعراق.

منذ شهر يوليو )تموز( 2015 َمنعت داعش في مدينة الرقة إستعمال اإلنترنت الالسلكية )الواي فاي(، وسمحت بإستعمال اإلنترنت فقط في 
مقاهي اإلنترنت التابعة لها، حيث يتم إحكام الرقابة بدقة على المتصفحين وعلى المواقع التي يتصفحونها. وفي بعض المناطق ال ُيسمح بنشر 

معلومات خارج مناطق السيطرة إال بإذن من القائد العسكري أو األمير ومن يخالف هذه التعليمات ُيعرض على المحكمة الشرعية.

ن يقوم بنقد الخالفة علناً من السكان. وكل من لديه أفكار ال تتناسب مع  باإلضافة لذلك يقوم عناصر أمن داعش بالتحري وجمع المعلومات عمَّ
أفكار داعش تقوم عناصر أخرى من التنظيم بتصحيحه. ُيعد أمراً خطيراَ إستئمان أخرين والتحدث معهم عن النية المحتملة في مغادرة المناطق 

التي يسيطر عليها التنظيم.

التأثيرات على وضع داعش على الَمديين القريب والبعيد

تزايدت في الشهور السابقة التأكيدات بأن داعش تطورت لتصبح نظام شمولي. فاألخبار السلبية عن مستوى المعيشة المخيب لآلمال في مناطق 
الخالفة يتم التعتيم عليها بشدة. كما يتم الضغط بشكل أساسي على القادمين إلى مناطق داعش من بالد غير سوريا إلرسال صورة إيجابية عن 

التنظيم الى أقاربهم وأصدقاءهم في الخارج وذلك إلستقطاب مجندين جدد.
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الشكاوى عن غالء المعيشة والبيوت القذرة والرعاية الطبية المتدنية وممارسات الجهاز األمني نادراً ما تصل الى أوساط الجهاديين في هولندا، 
ألنه ببساطة من الخطورة بمكان مهاجمة الخالفة من داخل العراق أو سوريا نتيجة لجو الخوف الحالي السائد. من ناحية أخرى توجد هناك 

إمكانية لدحض تلك القصص من قبل مناصري داعش ووصفها بأنها »دعاية غربية مضادة«. وعدم وصول هذه اإلشارات إلى هولندا هو أحد 
األسباب التي تؤدي إلى محاولة سفر جهاديين جدد من هولندا شهرياً إلى مناطق نفوذ داعش.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى سيكون لثقافة الخوف هذه تأثير سلبي على تنظيم داعش على المدى البعيد. فهناك إشارات متزايدة 
تدل على سخط مقاتلي داعش على الخالفة ورغبتهم في مغادرتها. وإذا إزدادت هزائم التنظيم في الفترة القادمة سوف يؤدي ذلك الى تزايد 

الضغط عليه من الداخل.

قدرة »الخالفة«على البقاء
منذ إعالنها الخالفة في 2014 أصبح لداعش، وما زال، دعاية قوية. على عكس التنظيمات األخرى تتميز داعش بسيطرتها على مناطق 
هامة من الناحية األيدولوجية والتي تستوجب تعميرها والدفاع عنها ضد األطراف المعادية. وهذه األسطورة الداعشية ال تزال محل جذب 

للجهاديين من كل أنحاء العالم. أحد أسباب هذا الجذب هو النظام الشمولي لدى التنظيم الذي يمنع تسرب روايات سلبية عن واقع الحياة هناك 
إلى المجموعات المستهدفة للتجنيد.

ال يمكن التكهن حالياً بمستقبل الجهاديين الذين عرفوا أن المعيشة في مناطق داعش هي دون المستوى. فالتنظيم ال يتورع عن إستخدام كل ما 
لديه من وسائل متاحة لمنعهم من المغادرة. وإذا نجح الجهاديون في مغادرة سوريا، فقسم منهم سيتوجه لإلقامة )المؤقتة( في تركيا ومنهم من 

سينضم إلى مجموعات جهادية أخرى كجبهة النصرة )فرع القاعدة في سوريا(. أخرون سوف يقومون بالسفر-إذا كان مازال لديهم وثائق سفر- 
إلى مناطق أخرى تنشط فيها فروع القاعدة أو داعش مثل ليبيا أو اليمن أو الصومال أو أفغانستان.

أما من اتخذ قراراً بالعودة إلى هولندا على سبيل المثال، فسيكون من الصعب عليه من جديد مباشرة حياته اليومية العادية، ناهيك عن 
المالحقات القانونية التي سيتعرض لها. فهؤالء العائدون الُمزودون بخبرات قتالية واللذين لديهم إستعداد إلرتكاب العنف دون أن تكون هناك 

خالفة يقاتلون من أجلها، تتولد لديهم نوايا ممارسة القتال في بالدهم األصلية. كذلك سيكون من الصعب على األطفال العائدين، والذين تعرضوا 
للصدمات النفسية في سوريا والعراق وتلقوا أفكارا تمجد العنف، أن يمارسوا حياة طبيعية عند عودتهم.

تهديدات داعش
ستكشف السنوات القادمة إلى أي مدى سوف تتمكن الخالفة، بصورتيها األسطورية والحقيقية، من البقاء وما نتيجة ذلك على األمن الوطني 

الهولندي.

ستظل داعش معتمدة على خلق صورة لها »كجماعة قوية« ذات تيار متدفق من الجهاديين الجدد. ويحتاج التنظيم الى اإلعالن عن التهديد 
بالقيام بعمليات إرهابية في الغرب لخلق إنطباع بأن لديه أعضاء ومجندون جدد. خاصة في األوقات التي يعاني فيها التنظيم من إخفاقات، فهو 
يحتاج إلى »قصص نجاح« لتأكيد وجوده. وما أحداث باريس في 13 نوفمبر )تشرين الثاني( 2015، والتي مازالت حاضرة في الذاكرة، إال 

مثاالً واضحاًعلى ذلك
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ال تزال هناك تهديدات قائمة صادرة عن أنصار داعش من الذين ال يسكنون في مناطق سيطرة التنظيم والذين يريدون تلبية رغبة التنظيم 
في القيام بأعمال إرهابية في الغرب. فهؤالء قد يكونون من العائدين أو من الذين أرادوا السفر إلى مناطق داعش ولكنهم ُمنعوا من الذهاب 

إلى هناك من قبل الحكومة أو األقارب أو األصدقاء. خاصة كل من لم يقم بتلبية »الواجب الجهادي« بالسفر إلى مناطق داعش في سوريا أو 
العراق، يمكن تحفيزه من قبل دعاية التنظيم بتنفيذ » الخطة ب« وهي الخطة التي تنطوي على تنفيذ عمليات إرهابية في الغرب.

من المتوقع في الفترة القادمة استمرار سفر الجهاديين الهولنديين إلى مناطق داعش ومن المحتمل قيام التنظيم مجدداً بارتكاب عمليات إرهابية 
في أوروبا. من المهم جداً لداعش الحفاظ على صورتها المثالية بكل الوسائل المتاحة. لذلك سوف تظل تهديداتها قضية معقدة ومرتبطة إرتباطاً 

وثيقاً بمصير ما ُيعرف بـ »الخالفة في سوريا والعراق«.

الــــــــــــــخالصــــــــــــــة
ما ُيعرف بـ »خالفة داعش« هو بعيد كل البعد عن ما يروجه التنظيم. فالمناطق التي يسيطر عليها ليست هي الدولة المثالية أو المجتمع المثالي 
قيد النشوء وايضا تتصرف داعش كنظام شمولي تجاه أعضاءها. كل من يسافر إلى مناطق التنظيم يكون قد إختار عن وعي اإلنضمام لجماعة 

تمارس أنشطة إرهابية وترتكب عمليات إرهابية في أوروبا. عملياً يعني هذا بأن المسافرين إلى مناطق داعش سواء من الرجال أو النساء 
يشاركون في القتال في صفوفها إما بالسالح أو بطرق أخرى.
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