نظرة على الجھاد العالمي
) 16 – 10كانون أول /ديسمبر (2015

أھم أحداث األسبوع
 لم تطرأ ھذا األسبوع تغييرات ميدانية جوھرية في سوريا والعراق .برزت ھذا األسبوع حملة عمليات تفجير
انتحارية واسعة النطاق نفذھا مخربون بواسطة شاحنات /سيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة ضد أعداء داعش في
مناطق مختلفة في العراق وسوريا .وفي سياق ھذه الحملة نفذ داعش عملية تفجير في حي علوي في حمص وضد
تنظيمات متمردين خصمة إلى الشمال من مدينة حلب وضد القوات الكردية في محيط مدينة الحسكة وضد الجيش
العراقي في محيط مدينة الرمادي وضد الحكومة العراقية في محيط مدينة سامراء وضد أھداف شيعية وأھداف حكومية
في بغداد وضد قوات البشمركة الكردية على مقربة من الحدود العراقية السورية.
 وھذه الھجمة اإلرھابية الغريبة من حيث حجمھا ،حيث شارك فيھا بتقديرنا عشرات المخربين االنتحاريين ،قد تدل
على األزمة التي يمر بھا تنظيم داعش في مختلف ميادين القتال ،وباألساس في العراق .وقد تجلت ھذه األزمة في
تصريحات الرئيس األمريكي بأن تنظيم داعش فقد  %40من المناطق التي كان يسيطر عليھا في العراق وأنه لم يحقق
أي نصر على األرض منذ الصيف األخير .وبتقديرنا فإن أقوال الرئيس األمريكي تعني تحرير مناطق تكريت وبيجي
)إلى الشمال من بغداد(وتحرير منطقة سنجار )في شمال غرب العراق( على أيدي الجيش العراقي والمليشيات الشيعية
المساندة له والقوات الكردية وتحت غطاء جوي وعملياتي من الواليات المتحدة ودول التحالف.

الحرب الدولية ضد داعش
غارات الواليات المتحدة ودول التحالف
 تواصلت ھذا األسبوع الغارات الجوية التي تشنھا الواليات المتحدة ودول التحالف على مواقع تابعة لداعش .وقد تم
خالل ھذا األسبوع شن عشرات الغارات بواسطة طائرات مقاتلة وطائرات مغيرة وطائرات بدون طيّار .وبحسب ما
أفادت به وزارة الدفاع األمريكية )صحيح حتى  9كانون أول /ديسمبر  (2015فقد قامت قوات التحالف برئاسة الواليات
المتحدة بتنفيذ  8,783غارة ،منھا  5,765غارة في العراق و  3,018غارة في سوريا .فيما يلي أھم الغارات التي
تمت ھذا األسبوع )موقع وزارة الدفاع األمريكية(:
 في سوريا تركزت الغارات في مناطق دير الزور ومارع )إلى الشمال من حلب( والرقة .ومن جملة ما
استھدفته الغارات آليات مدفعية لداعش ومركبات وآبار نفط.
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 في العراق تركزت الغارات في مناطق كيسك والموصل والرمادي وتلعفر وسنجار والفلوجة والحبانية
وتكريت .ومن جملة ما استھدفته الغارات مقاتلين ومواقع قتالية واستحكامات وشوارع يستخدمھا مقاتلو
داعش وآليات حربية وسيارات ومعامل إلنتاج السيارات المفخخة.
 وإثناء تقرير إحاطة تم تم تقديمه لوزارة الدفاع األمريكية قال الكولونيل ستيف وارين ) ،(Steve Warrenالناطق
باسم التحالف األمريكي ،أن الھجمات التي نفذتھا قوات التحاف أسفرت عن مقتل ثالثة من كبار القياديين في داعش.
وبحسب التقرير فإن القتلى ھم :موفق مصطفى محمد القرموش ،الملقب أبو صالح ،مدير المالية في داعش؛ أبو مريم،
وھو قائد بارز في داعش وأبو رحمن التونسي ،وھو ضابط رفيع في التنظيم كان يتولى مھمة نقل المعلومات والمقاتلين
واألسلحة .وعلى حد أقواله فقد قُتل الثالثة في ثالث غارات مختلفة تمت في نھاية شھر تشرين ثاني /نوفمبر  2015في
محيط تلعفر في شمال العراق )كريستيان توداي 14 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

تصريحات أمريكية
 في خطاب شديد اللھجة ألقاه الرئيس األمريكي باراك أوباما في وزارة الدفاع األمريكية في  14كانون أول /ديسمبر
 ،2015قال فيه من جملة ما قال "أن داعش فقد حتى اآلن نحو  %40من المناطق السكانية التي كان يحكمھا سابقا ً في
العراق ،وأنه سوف يفقد مناطق أخرى...داعش فقد ]أيضا ً[ آالف الكيلومترات المربعة من المنطقة التي كان يسيطر عليھا
في سوريا ومن المتوقع أن يفقد ھناك مناطق أخرى " .وأضاف أوباما أنه بعد إعطاء تعليماته ،بدأت القوات الخاصة في
سوريا بمساعدة "القوات المحلية" على دحر داعش إلى الجنوب ]في إشارة إلى القوات الكردية[ ،وقطع خطوط إمداداته
وتشديد الضغط على مدينة الرقة ) 14 ,theguardian.comكانون أول /ديسمبر .(2015
تصريحات الرئيس األمريكي تعكس اإلنجازات التي حققتھا الواليات المتحدة وحلفائھا المحليين في مواجھة داعش،
وخاصة في العراق .فمنذ الصيف األخير خسر داعش مناطق تكريت وبيجي )إلى الشمال من بغداد( ومنطقة سنجار )في
شمال غرب العراق( لصالح الجيش العراقي والمليشيات الشيعية والقوات الكردية .وفي مدينة الرمادي "عاصمة" والية
األنبار التي احتلھا داعش ،يتعرض التنظيم لضغوط متزايدة من الجيش العراقي والمليشيات الشيعية وبدعم جوي من
الواليات المتحدة ودول التحالف .كما وحققت القوات الكردية في سوريا إنجازات في األراضي التي تسيطر عليھا على
امتداد الحدود التركية .ومع ذلك ال يزال وجود التنظيم معززاً في غرب العراق وفي سوريا وفي مدينتي الموصل والرقة،
وال يزال الوضع على األرض بعيداً عن الحسم.
 وفي جلسة مسائلة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ األمريكي قال أشتون كارتر ،وزير الدفاع األمريكي،
أن الجيش األمريكي والقوات المحلية "يكتسبون زخما ً" في قتالھم ضد داعش .وبحسب أقواله فستقوم الواليات المتحدة
بزيادة جھودھا الرامية إلى ھزم التنظيم .وقال كارتر أن الواليات المتحدة تقوم بتحريك قوات خاصة في العراق وفي
سوريا وإذا لزم األمر فستقوم بتوسيع جھودھا .كما وقال أن الواليات المتحدة على استعداد لتوسيع جھودھا لضرب بنية
داعش النفطية ،باعتبارھا خطوة نافعة .وأضاف كارتر أنه توجه مؤخراً إلى الدول األوروبية وطلب منھا زيادة غاراتھا
ضد داعش .وتطرق أشتون إلى غياب دول عربية سنية ،باألساس من دول الخليج ،في الحرب ضد داعش وقال أن
الواليات المتحدة قد طرحت فكرة تأسيس قوة عربية مشتركة للمساعدة في القتال )نيوزويك 12 ،كانون أول /ديسمبر
.(2015
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انضمام بريطانيا وألمانيا للغارات الجوية ضد داعش في سوريا
 ميشيل بالون ،وزير الدفاع البريطاني ،أعرب أثناء زيارته للواليات المتحدة عن خيبته من الوتيرة البطيئة للحرب
ضد داعش بحسب رأيه .وعلى حد قوله فقد عملت بريطانيا ً فور اتخاذ القرار في البرلمان على مضاعفة عدد الطائرات
المرابطة في قاعدتھا الجوية في قبرص .وقد بدأت ھذه الطائرات في العمل فوراً وقامت بسلسلة من الغارات الجوية
الناجحة ضد أھداف بنيوية لداعش في شرق سوريا حيث تتواجد حقول النفط .ورفض بالون اإلفصاح عما إذا كان ھناك
جدول زمني بخصوص مواصلة القتال )الجارديان 11 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

انضمام ألمانيا إلى المجھود العسكري ضد داعش


أشتون كارتر ،وزير الدفاع األمريكي ،بعث برسالة إلى ألمانيا وطلب منھا زيادة مساعداتھا العسكرية في مواجھة

داعش .أنغيال ميركل ،المستشارة األلمانية ،رفضت طلب الواليات المتحدة وقالت أن ألمانيا تؤدي دورھا في محاربة
داعش وال ترى أن ھناك حاجة لمناقشة أخرى لھذه المسألة )رويترز 14 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

التدخل الروسي في الحرب األھلية في سوريا
 واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتھا في سوريا باألساس في منطقة الالذقية والحسكة ودير الزور وحماة
وإدلب وحلب ودمشق .وفي غضون ذلك وضعت روسيا في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمحاذاة الساحل السوري
غواصة مزودة بصواريخ موجھة .وقد أطلقت الغواصة صواريخ موجھة على أھداف لداعش في مدينة الرقة عن بُعد
 1500كيلومتر عن الساحل.
 وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو أطلع الرئيس بوتين على نتائج الغارات الروسية في سوريا .وعلى حد قول
شويجو فقد أصيبت منشآت نفطية ومستودع للذخيرة لداعش .وعلى حد قوله فقد تم إبالغ الواليات المتحدة وإسرائيل قبل
تنفيذ الغارة .كما قال وزير الدفاع أنه تم مؤخراً ]للمرة الثانية[ استخدام قاذفات استراتيجية أقلعت من روسيا )8 ,RT
كانون أول /ديسمبر  .(2015وبحسب أقواله ،فمنذ انضمام روسيا للحرب في سوريا قامت قوات الجو الروسية بتدمير
أكثر من  8,000منشأة عسكرية في أكثر من  4000طلعة جوية )تاس 11 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

صورة نشرتھا وزارة الدفاع الروسية للغواصة " ،Rostov-on-Doالمرابطة في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية
) 8 RTكانون أول /ديسمبر .(2015
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 وخالل اجتماع الھيئة السنوية لوزارة الدفاع الروسية ) 11كانون أول /ديسمبر  (2015تطرق الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى الحرب في سوريا .وقال بوتين أنه أشار على القوات الروسية بالعمل بعزم على تدمير أي ھدف يشكل
تھديداً لھم أو للبنية الروسية التحتية الموجودة في المنطقة .وشدد بوتين في كالمه بأن اإلرھاب في سوريا ً يشكل تھديداً
مباشراً لروسيا وھذا ھو الدافع من وراء عمليات روسيا في سوريا .وادعى بوتين أن روسيا تساعد أيضا ً قوات جيش
سوريا الحر )تنظيم متمردين يدعمه الغرب( في مواجھة داعش من خالل تقديم الدعم الجوي وتزويد األسلحة الخفيفة
والذخيرة والقيام بعمليات مشتركة مع قوات جيش األسد .وقال أنه أمر القوات الروسية بتنسيق عملياتھا مع إسرائيل
ومع التحالف بقيادة الواليات المتحدة )اكسبرس 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 وفي تعقيبه على ذلك قال جون كيربي ،الناطق بلسان الخارجية األمريكية ،بأن ليس بوسعه تأكيد ما جاء على لسان
بوتين ومفاده بأن روسيا تدعم جيش سوريا الحر وتزوده باألسلحة والمساعدات الجوية )رويترز 12 ،كانون أول/
ديسمبر  .(2015وأنكر أيضا ً عدد من الناطقين بلسان جيش سوريا الحر أقوال بوتين :أحمد بري ،قائد جيش سوريا الحر
أنكر ما جاء على لسان بوتين ،بل وقال أن روسيا تھاجم مواقع جيش سوريا الحر تقريبا ً بشكل يومي )التحالف الوطني
السوري 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015رئيس جھاز المخابرات في جيش سوريا الحر قال أنھم مستعدون لتزويد
روسيا بمعطيات وخرائط ومستندات تشير إلى مواقع داعش في سوريا )سبوتنيك 14 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015عبد
الرزاق أحمد فريجه ،رئيس المجلس العسكري للجيش السوري في منطقة حماة قال أن روسيا حاولت االتصال مع ضباط
من جيش سوريا الحر إلقناعھم بتغيير أولوياتھم القتالية لكنھا فشلت ) 15 ,All4Syriaكانون أول /ديسمبر .(2015
 تصريحات بوتين بان روسيا تساعد جيش سوريا الحر جاءت بتقديرنا لتعزيز الشرعية الدولية للغارات الجوية
الروسية في سوريا .جيش سوريا الحر المدعوم من الغرب يندرج في إطار التنظيمات المتمردة التي تشكل ھدفا ً مركزيا ً
لمعظم الغارات الروسية التي تھدف إلى مساعدة نظام األسد.
 وفي لقاء له مع نظيره اإليطالي قال سيرغي الفروف ،وزير الخارجية الروسي ،أن التحالف الدولي قام خالل الشھور
األخيرة بزيادة غاراته وخاصة ضد ممتلكات تنظيم داعش النفطية .وقال الفروف أنه يفضل أن تكون حملة التحالف ضد
داعش مؤسسة على قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وعلى قوانين دولية تستدعي موافقة الحكومة السورية.
وعلى حد قوله فإن روسيا معنية بتنسيق جھودھا ضد داعش مع التحالف الدولي لكن دون أن تنضم للتحالف )تاس11 ،
كانون أول /ديسمبر .(2015
 في غضون ذلك ما زال التوتر يخيم على العالقات بين روسيا وتركيا منذ إسقاط الطائرة الروسية .وقد وقعت حادثتان
ھذا األسبوع :الحادثة األولى وقعت حين كان جندي روسي يحمل قاذفة صواريخ على كتفه حين كانت سفينة روسية تمر
من مضيق البوسفور وقد وصف وزير الخارجة التركي ھذا التصرف بـ "تحرش"؛ الحادثة الثانية وقعت في  13كانون
أول /ديسمبر  2015حين قامت سفينة روسية تبحر في بحر إيجة بإطالق نار تحذيري باتجاه سفينة صيد تركية .وفي
أعقاب الحادثة قال رئيس الحكومة التركية أوغلو أن تركيا تنظر في اتخاذ خطوات محتملة ضد روسيا وستفرض عليھا
عقوبات عند اللزوم .ومع ذلك أضاف قائالً أن تركيا ما زالت على استعداد للتفاوض مع موسكو ) 13 ,RTكانون أول/
ديسمبر .(2015
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أھم التطورات في سوريا

خارطة سوريا )(/http://www.nationsonline.org

لمحة عامة
لم تطرأ ھذا األسبوع أيضا ً أي تغييرات جوھرية على األرض .أبرز ما حدث ھذا األسبوع ھو عدد كبير من العمليات
التفجيرية بالسيارات المفخخة والمخربين االنتحاريين ،نفذھا مقاتلو داعش ضد تنظيمات المتمردين إلى الشمال من
مدينة حلب وضد القوات الكردية في منطقة الحسكة وفي حي علوي في مدينة حمص .وقد أسفرت تلك التفجيرات عن
سقوط عشرات القتلى .وفي محافظة حمص نجح مقاتلو داعش في إعادة احتالل بلدة مھين وقريتين مجاورتين إلى
الجنوب الشرقي من مدينة حمص .وفي الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب نجح الجيش السوري في احتالل عدد من
القرى وقتل العشرات من صفوف جيش الفتح )تنظيم إسالمي شامل بقيادة جبھة النصرة(.
 وقد أثارت تفجيرات السيارات المفخخة ردود فعل في سوريا وعلى الساحة الدولية:
 وائل الحلقي ،رئيس الحكومة السورية ورئيس وزارة الخارجية السورية استنكرا العملية وقالوا أن ھذه
العمليات لن ترعب الشعب السوري ،بل ستزيد من عزمه وإصراره على التصدي لإلرھاب )وكالة األنباء
السورية 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015وفي عدد من أحياء مدينة حمص خرجت مظاھرات ضد حاكم
المحافظة احتجاجا ً على تفجير السيارات المفخخة )خطوة 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
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 وزارة الخارجية الروسية بعثت برسالة إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وإلى مكتب أمين عام األمم
المتحدة تستنكر فيه سلسلة العمليات التي وقعت في سوريا .وتحث روسيا في رسالتھا المجتمع الدولي على
التحرك في مواجھة ھذا اإلرھاب .كما وأشار الروس في رسالتھم بأن ھذه العمليات ليس لھا أن تخرج إلى
حيز التنفيذ دون مساعدة يتلقاھا اإلرھابيون من خارج سوريا ) 14 ,RTكانون أول /ديسمبر .(2015
رفض مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مقترح شجب العمليات اإلرھابية بحسب الصيغة التي طرحتھا
روسيا بتأييد من سوريا ) 14 ,RTكانون أول /ديسمبر .(2015

محافظة حمص
نجاحات لداعش في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة حمص
 أفاد تنظيم داعش خالل ھذا األسبوع عن تحقيقه عدد من النجاحات في المحيط الجنوبي الشرقي لمدينة حمص )حيث
دارت في تلك المناطق مواجھات محلية كذلك في األسبوع الماضي( .وعلى حد ما أفاد به التنظيم فقد احتل مقاتلو داعش
مرة أخرى بلدة مھين من الجيش السوري ) (Mheenواحتلوا كذلك قريتين مجاورتين للبلدة .كما وأفاد التنظيم بأنه غنم
أسلحة كثيرة خلفھا الجيش السوري ورائه ) 10-11 ,dabiqnews.comكانون أول /ديسمبر .(2015

آليات حربية للجيش السوري غنمھا مقاتلو داعش في بلدة مھين ) 11 ,dabiqnews.comكانون أول /ديسمبر .(2015

ھجمة العمليات االنتحارية بالسيارات والشاحنات المفخخة
مدينة حمص
 انفجرت سيارة مفخخة ومخرب انتحاري على مقربة من المستشفى األھلي في حي تل الزھراء في المدينة .وتقطن ھذا
الحي أغلبية علوية ومجموعات سكانية موالية للنظام السوري .وقد أفادت وسائل اإلعالم عن سقوط نحو عشرين قتيل
وحوالي مائة جريح )الميادين 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015وقد تسبب تفجير السيارة المفخخة بانفجار صھاريح غاز
في المنطقة مما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى )النشرة 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015تبنى تنظيم داعش
المسؤولية عن التفجير )خطوة 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
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على اليمين :حي الزھراء ذو الطابع العلوي .على اليسار :المستشفى األھلي ).(Google Maps

تفجير سيارة مفخخة لداعش في حي الزھراء في مدينة حمص )أوريينت نيوز 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

محيط تدمر
 في  10كانون أول /ديسمبر  2015أفاد الجيش السوري عن اكتشاف شاحنة مفخخة تركھا مقاتلو داعش على ما يبدو
في مدينة تدمر )حساب يوتيوب االعالم الحربي المركزي 10 ,كانون أول /ديسمبر  .(2015وأفاد موقع العھد اللبناني
الموالي لحزب ﷲ أن مقاتلي داعش قد تركوا الشاحنة المفخخة وفروا من الموقع .وكانت الشاحنة المفخخة مخصصة
الستھداف ثكنة للجيش السوري في المنطقة على مبعدة حوالي عشرة كيلومترات إلى الغرب من مدينة تدمر )موقع
 10 ,alahednews.comكانون أول /ديسمبر .(2015
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على اليمين :شاحنة مفخخة لداعش قبل أن فجرتھا دبابة سورية .على اليسار :شاحنة داعش المفخخة عندما فجرتھا الدبابة السورية
)حساب يوتيوب االعالم الحربي المركزي 10 ,كانون أول /ديسمبر .(2015

محافظة حلب
تفجير سيارة مفخخة إلى الشمال من مدينة حلب


في  11كانون أول /ديسمبر  2015تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن تفجير مصفحة مفخخة في منطقة انتشار

تنظيمات المتمردين في قرية جارز ) ،(Jarezعلى مبعدة حوالي  40كيلومتر إلى الشمال من مدينة حلب )على مقربة
من الحدود مع تركيا( .وقام بقيادة المصفحة المفخخة مخرب انتحاري يُدعى حيدرة البدراني ) Haydarah al
 .(Badraniوأسفر التفجير عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى ،ومن بينھم أبو الحسن ،قائد القوة األساسية في
الجبھة الشامية ،وھو إطار تنظيمي للمتمردين يعمل في شمال سوريا ) 11 ,dabiqnews.comكانون أول /ديسمبر
.(2015

على اليمين :قرية جارز ) .(Google Mapsعلى اليسار :المخرب االنتحاري قرب المصفحة المفخخة قبل العملية
)موقع  11 ,dabiqnews.comكانون أول /ديسمبر .(2015

170-15

9

الريف الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة حلب
 استمرت المناوشات المحلية في الريف الجنوبي لمدينة حلب .وفي  12كانون أول /ديسمبر  2015وردت تقارير
مفادھا أن الجيش السوري نجح في احتالل ست قرى في منطقة قريحة ،في محيط الريف الجنوبي لمدينة حلب )حساب
فيسبوك االعالم الحربي المركزي 12 ,كانون أول /ديسمبر .(2015

على اليمين :منطقة قريحة إلى الجنوب من حلب ) .(Google Mapsعلى اليسار :القرى الست في منطقة قريحة التي احتلھا الجيش السوري
إلى الجنوب من مدينة حلب ]قرية الصحيبة تقع إلى الجنوب من قرية الصعيبة[ ).(Wikimapia

محافظة الحسكة
 كذلك في محافظة الحسكة قام تنظيم داعش بتنفيذ سلسلة من العمليات ضد القوات الكردية بواسطة شاحنات
مفخخة :في بلدة تل تمر ،إلى الشمال الغربي من مدينة الحسكة تم تفجير ثالث شاحنات مفخخة )العربية الحدث12 ،
كانون أول /ديسمبر  .(2015انفجرت الشاحنات عند واجھة مستشفى وفي سوق وفي منطقة سكنية تسيطر عليھا القوات
الكردية .وأفاد الناطق باسم القوات الكردية ) (YPGعن مقتل ما بين  50إلى  60كردي وجرح حوالي ثمانين )العربية،
 11كانون أول /ديسمبر  .(2015تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن تفجير الشاحنات المفخخة )حساب تويتر موالي
للتنظيم 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
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تل تمر ).(Google Maps

 انفجرت عبوة ناسفة في مقر القوات الكردية في مدينة القحطانية مما أسفر عن مقتل ثالثة مقاتلين أكراد .وانفجرت
سيارة مفخخة أخرى في قرية الجنبة إلى الغرب من مدينة الحسكة )لجان التنسيق المحلية 12 ،كانون أول /ديسمبر
.(2015

دمشق
 يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بين داعش وجبھة النصرة يشارك فيه بتقديرنا كذلك النظام السوري ،وذلك بخصوص
السيطرة على أجزاء من مخيم اليرموك لالجئين وأحياء مجاورة له )إلى الجنوب من دمشق( ،حيث تحدثت التقارير عن
التوصل إلى اتفاق سعى إليه وسطاء بالنسبة لحي الحجر األسود )معقل داعش( ومخيم اليرموك لالجئين وحي التضامن.
وتقضي االتفاقية بأن يتم نقل المسلحين الذين ام إخالئھم من تلك المناطق إلى منطقة إدلب )معقل جبھة النصرة( والرقة
)معقل داعش( كما وسيتم نقل  140من النساء واألطفال من عائالت مقاتلي داعش كذلك إلى مدينة الرقة .وفي األماكن
التي يتم إخالئھا تعود السيطرة للسلطات الحكومية .كما وتقرر أن يكون خروج المسلحين مرھونا ً بضمانات من األمم
المتحدة ودول أخرى )الوطن 9 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015واآلن يجب االنتظار لنرى فيما إذا تم تطبيق االتفاق
وكيفية تطبيقه على أرض الواقع.
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أھم التطورات في العراق

خارطة العراق )(www.nationsonline.org

لمحة عامة
لم يطرأ ھذا األسبوع تغيير جوھري على األرض .في مدينة الرمادي ومحيطھا وفي مدن بغداد وسامراء قام داعش
بھجمات بواسطة مخربين انتحاريين وسيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة ،كمثل "موجة" العمليات التي نفذھا داعش في
سوريا.
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مدينة بغداد ومحيطھا
 بواصل داعش حرب اإلرھاب وحرب العصابات ضد المواطنين والجنود في بغداد :في  13كانون أول /ديسمبر
 2015أصيب ثالثة جنود عراقيين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في جنوب بغداد ،بينما كانوا في دورية )السمورية،
 13كانون أول /ديسمبر  .(2015في  12كانون أول /ديسمبر  2015أصيب عشرة مواطنين بين قتيل وجريح في حي
الوحدة في جنوب بغداد جراء انفجار عبوة ناسفة قرب ملعب لكرة القدم )العالم اليوم 13 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
في  9كانون أول /ديسمبر  2015لقي تسعة أشخاص مصرعھم في بغداد وجُرح أربعة عشر غيرھم جراء انفجار سيارة
مفخخة قادھا مخرب انتحاري عند مدخل مسجد شيعي )بي .بي .سي بالعربية 9 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

محافظة األنبار
 في محيط مدينة الرمادي حاول داعش تخفيف الضغط الذي يتعرض له من خالل سلسلة من العمليات االنتحارية
وتفجير سيارات مفخخة:
 في  12كانون أول /ديسمبر  2015قُتل  31عنصراً من قوات األمن العراقية نتيجة انفجار ثالث سيارات
مفخخة في جنوب -شرق الرمادي )أعماق 12 ،كانون أول /ديسمبر  ;2015الجزيرة 12 ،كانون أول/
ديسمبر  .(2015وعلى ما يظھر فقد تم التفجير في منطقة حي التميم الذي احتل الجيش العراقي جز ًء منه
من داعش خالل األسبوع الماضي.
 في  13كانون أول /ديسمبر  2015تم تنفيذ عملية انتحارية حين انفجرت سيارة مفخخة يقودھا مخرب
انتحاري في موقع تجمع لقوات األمن العراقية إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرمادي .وقد أسفر االنفجار
عن مقتل  16جنديا ً عراقيا ً وأفراد من المليشيات الشيعية المساندة للجيش العراقي )الجزيرة 13 ،كانون
أول /ديسمبر .(2015
 أفاد الجيش العراقي بأنه قتل  11مقاتالً من داعش ودمر ثالث سيارات مفخخة على الطرق المؤدية إلى
شمال وجنوب مدينة الرمادي )السومرية 13 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 في المنطقة الحدودية بين العراق والعربية السعودية )في نطاق محافظة األنبار( ،قُتل في  12كانون أول /ديسمبر
 2015ستة جنود من حرس الحدود العراقي وجُرح اربعة عشر آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة .تبنى داعش
المسؤولية عن الھجوم )الجزيرة 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

محافظة صالح الدين
 يزعم تنظيم داعش أنه في  12كانون أول /ديسمبر  2015أصاب ثالث مروحيات عراقية بواسطة نيران من مدفع
رشاش وصواريخ م إطالقھا على قاعدة عسكرية شمال تكريت .وأكد "مصدر أمني" عراقي إطالق قذائف ھاون على
القاعدة وإصابة مروحية كانت تحط على أرض القاعدة )أعماق؛ الجزيرة 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015نشر داعش
صوراً إلطالق قذائف الھاون على المعسكر )أخبار المسلمين 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
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على اليمين :إطالق قذائف صاروخية على معسكر إلى الشمال من تكريت .على اليسار :مدفع  122ملم شارك بحسب ادعاءات داعش في إطالق
النار على المعسكر )أخبار المسلمين 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

مدينة سامراء
 في محيط مدينة سامراء ،إلى الشمال من مدينة بغداد ،ما زالت تدور مناوشات بين داعش وبين قوات األمن العراقية.
وأفاد داعش ھذا األسبوع عن قيام اثنان من مقاتليه يرتديان أحزمة ناسفة باقتحام بناية للحكومة العراقية )محافظة
اإلسحاقي( إلى الجنوب من مدينة سامراء في كانون أول /ديسمبر  .2015قام المخربان بتفجير األحزمة الناسفة وقتلوا
 56جنديا ً من الجيش العراقي )أعماق 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015وبالمقابل أعلن الجيش العراقي أن سالح الجو
العراقي دمر "غرفة عمليات" لداعش إلى الغرب من مدينة سامراء مما أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين من داعش في الموقع
)شفق نيوز 13 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

منطقة الجزيرة )الحدود العراقية – السورية(
 أفادت وزارة الدفاع العراقية بأن سالح الجو العراقي شن غارة على المنطقة الحدودية مع سوريا وأسفرت عن مقتل
ال يقل عن خمسة عشر مقاتالً من داعش وجرح آخرين .ومن جملة القتلى أبو آمنة المصري ومحمد حميد العسافي
وشخصيات بارزة من التنظيم من المقربين لزعيم داعش أبو بكر البغدادي .ووفقا ً للتقارير فإن من جملة الجرحى أبو علي
األنباري ،مساعد زعيم داعش ،حيث تم نقله لتلقي العالج في مستشفى في أبو كمال )العربية 12 ،كانون أول /ديسمبر
.(2015
 وقبل ذلك بيومين نشر داعش شريطا ً مصوراً يوثق القتال في المنطقة الشمالية من محيط الجزيرة .ويظھر في الشريط
إطالق قذائف ھاون ونيران مدفعية باتجاه مقر قوات البشمركة الكردية المرابطة إلى الشمال الشرقي من مدينة الموصل
) 10 ,archive.orgكانون أول /ديسمبر  .(2015وبحسب تقارير داعش فقد شارك في الھجوم كذلك مخربون
انتحاريون اقتحموا المقر وقتلوا  16مقاتالً من قوات البشمركة )أعماق 13 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
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إطالق قذائف ھاون لداعش باتجاه مقر قوات البشمركة في شمال منطقة الجزيرة ) 10 ,archive.orgكانون أول /ديسمبر .(2015

ممارسات الدولة اإلسالمية
ضرب مصادر تمويل التنظيم
 أفادت قناة الجزيرة بأنھا حصلت على مستندات أصلية لداعش تشھد على الطريقة التي ينتھجھا التنظيم في إدارة 27
حقالً نفطيا ً تقع تحت سيطرته في سوريا .وبحسب المستندات فإن نصف تلك الحقول تقريبا ً تقع في محافظة دير الزور
والباقي في محافظات الحسكة والرقة .وبحسب تلك المستندات يصل دخل داعش الشھري من حقول النفط إلى ما يقارب
 60مليون دوالر ،منھا حوالي  34مليون دوالر من  18حقل نفط تقع في منطقة دير الزور )الجزيرة 13 ،كانون أول/
ديسمبر .(2015
 وفي ھذا السياق قال آدم زوبين ،مساعد وزير المالية األمريكي لشؤون اإلرھاب والمعلومات االقتصادية ،أن داعش
يجني أرباحا ً طائلة من استخراج النفط وبيعه ،ولھذا ينبغي التركيز على ضرب البنية التحتية لھذه الصناعة .كما وكشف
بأن نظام األسد ھو من المشترين األساسيين للنفط من داعش وأن قسم من النفط يصل أيضا ً إلى تركيا والمناطق الكردية.
وعلى حد قوله فإن حجم تجارة النفط يصل إلى أربعين مليون دوالر شھريا ً )رويترز 10 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
أشارت التقديرات السابقة بأن دخل داعش من حقول النفط في العراق وسوريا يبلغ حوالي مائة مليون دوالر شھريا ً
)أيلول /سبتمبر  .(2014يتبين من المستندات التي بحوزة الجزيرة )لو افترضنا أنھا حقيقية( أن إيرادات داعش الشھرية
قد انخفضت بعشرات الماليين من الدوالرات .واآلن تتركز الجھود العسكرية الھجومية للواليات المتحدة وحلفائھا
وروسيا في ضرب البني النفطية التحتية وأجھزة التسويق التابعة لداعش بھدف تقليص أرباح التنظيم من استخراج
النفط ،على أمل أن يضعف ھذا األمر قدراته العسكرية وال ُحكمية.1

1

راجعوا تحليل إليرادات داعش من حقول النفط ومن مصادر أخرى لغاية أيلول /سبتمبر  2014في دراسة لمركز المعلومات مؤرخة 27
تشرين ثاني /نوفمبر " :2014داعش :صورة لتنظيم إرھابي".
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مصر وشبه جزيرة سيناء
 واصلت قوات األمن المصرية ھذا األسبوع أعمالھا العسكرية ضد فرع داعش في سيناء .وفي ھذا السياق قامت قوات
األمن المصرية بأعمال مُكثفة باألساس في محيط رفح – الشيخ زويد – العريش .اعتقل الكثير من النشطاء اإلرھابيين وتم
تدمير منشآت إرھابية وصودرت سيارات ودراجات نارية بدون لوحات ترخيص .كما وعززت قوات األمن المصرية
مراقبتھا على الحواجز ونصبت العديد من الحواجز المتنقلة اإلضافية )اليوم السابع 14 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 وأفادت مصادر أمنية مصرية أن أجھزة األمن كشفت عن خلية من النساء المتزوجات من شخصيات بارزة في والية
داعش سيناء وتعملن كمساعدات لنشطاء داعش .وفي ھذا السياق اعتقلت قوات األمن المصرية امرأة تحمل جھاز
اتصال وشرائح إلكترونية لھواتف محمولة كانت في طريقھا ألحد النشطاء .وقيل في التقرير أن نشطاء داعش يستخدمون
النساء لنقل العبوات الناسفة لزرعھا على الشوارع التي تسافر عليھا السيارات العسكرية .كما وتقوم النساء بمساعدة
النشطاء اإلرھابيين على تعقب أعمال وتحركات قوات األمن المصرية )الوطن 13 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 وعلى الرغم من األعمال األمنية المصرية يتواصل روتين عمليات داعش ضد قوات األمن المصرية:
 في  13كانون أول /ديسمبر  – 2015قُتل شرطي بنيران قناصة على حاجز الخروبة في جنوب الشيخ
زويد )بورتال فيتو 13 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 في  12كانون أول /ديسمبر  – 2015أصيب ضابط وتسعة جنود من قوات الشرطة جراء تفجير عربة
مصفحة ُزرعت فيھا عبوة ناسفة في جنوب العريش )الوطن 12 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015تبنت
والية داعش سيناء المسؤولية عن التفجير )حساب تويتر موالي للتنظيم 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 في  13كانون أول /ديسمبر ُ 2015نشر على موقع داعش بأن مقاتلي التنظيم قد فجروا في  12كانون
أول /ديسمبر  2015عبوة ناسفة استھدفت سيارة للجيش المصري ُتستخدم إلخالء األلغام على الشارع
الموصل بين الشيخ زويد ) (Al Sheikh Zuweidورفح )) (Rafahموقع 13 ,dabiqnews.com
كانون أول /ديسمبر .(2015
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على اليمين :محيط الشيخ زويد  -رفح ) .(Wikimapiaعلى أعلى اليسار :سيارة للجيش المصري ُتستخدم إلخالء األلغام قبل تفجيرھا .على
أسفل اليسار :تفجير العبوة الناسفة في السيارة )موقع  13 ,dabiqnews.comكانون أول /ديسمبر .(2015

 في  14كانون أول /ديسمبر  – 2015قُتل جندي مصري جراء إطالق نار أثناء حراسته لمنطقة الخروبة
) (Al Kharoubahإلى الشمال الشرقي من مدينة العريش ) اليوم السابع 14 ،كانون أول /ديسمبر
.(2015
 14 كانون أول /ديسمبر  – 2015أصيب جندي مصري بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة قرب سيارة
مصفحة بمحاذاة سوق السمك في مركز العريش ) اليوم السابع 14 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

تقرير مصري بشأن تحطم الطائرة الروسية
 لجنة التحقيق المصرية التي تولت التحقيق في مالبسات تحطم الطائرة الروسية أعدت تقريرھا األولي وقدمته إلى
منظمة الطيران العالمية .وجاء في التقرير أنه لم يتم العثور في تحطم الطائرة الروسية على أي دالئل تثبت ضلوع أطراف
إرھابية أو وجود اعمال أخرى غير مشروعة )رويترز 14 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015وعلى حد أقوال أيمن المقدم،
رئيس لجنة التحقيق ،فإن اللجنة تنتظر اآلن الحصول على التقارير الروسية التى تعنى بالتعرف على الجثث وتحديد وضع
الضحايا )اليوم السابع 14 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015ديميتري باسكوف ،الناطق باسم الرئاسة الروسية قال أن ليس
بوسعه التعقيب على البيان لكن بوسعه مراجعة الكشف الذي أجراه خبرائھم ،حيث توصلوا إلى استنتاج مفاده أن تحطم
الطائرة نتج عن ھجوم إرھابي )تاس 14 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
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الفلسطينيون وعرب إسرائيل
مقتل ناشط من غزة في مدينة الرقة
 أعلن داعش عن موت عيسى عبد الكريم اللقطة المدعو أبو عائشة ّ
الغزاوي ،والذي كان يعمل قائداً في التنظيم .وقد
قُتل في  7كانون أول /ديسمبر  2015أثناء غارة روسية في مدينة الرقة في سوريا )تيرور مونيتور 9 ،كانون أول/
ديسمبر .(2015
 وسائل اإلعالم الفلسطينية أفادت بأن أصل عيسى عبد الكريم اللقطة ،المدعو أبو عائشة الغزاوي ،من حي الشيخ
رضوان في غزة .ووفقا ً لتقارير وسائل اإلعالم الفلسطينية فقد كان ناشطا ً في الجناح العسكري لحماس وقرر االعتزال
بسبب خالفات في الرأي .وقبل سنة سافر إلى سوريا وھناك التحق بصفوف داعش .وتزوج في سوريا وأنجب طفالً .وقبل
نصف سنة ھدد اللقطة حماس بتنفيذ عمليات في القطاع وتحويله إلى "بركة دماء" إذا لم تفرج حماس عن النشطاء السلفيين
المعتقلين لديھا )الوطنية 9 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015ھناك روايات متضاربة حول مالبسات موته .تقول إحدى
الروايات أنه قُتل في ريف حلب بينما تقول رواية أخرى أنه قُتل جراء غارة جوية روسية في منطقة الرقة )وكالة األنباء
اإلسالمية 8 ،terror monitor ،و 9-كانون أول /ديسمبر .(2015

عيسى عبد الكريم اللقطة المدعو أبو عائشة الغزاوي في مركز الصورة )الوطنية 9 ،كانون أول /ديسمبر (2015

عربي إسرائيلي آخر ينضم إلى داعش
 مواطن إسرائيلي مسلم ،خدم في الوحدات القتالية في جيش الدفاع اإلسرائيلي في لواء المدرعات جفعاتي ،التحق
مؤخراً بصفوف داعش .وھو شاب من سكان قرية الفريديس ووفقا ً لشھادة الجندية فقد تم تسريحه من الخدمة العسكرية في
شھر كانون ثاني /يناير  .2014وقد خرج من إسرائيل إلى تركيا ومن ھناك إلى سوريا .وقد أخذ معه مسكوكته العسكرية
الشخصية .وتقول أم الشاب أن عائلته لم تكن على صلة معه خالل السنوات الخمس األخيرة بسبب خالف عائلي .وبعد أن
ترك بيته التحق بالخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي ومنذ ذلك الحين ال تعرف عائلته ما آل إليه مصيره )واال14 ،
كانون أول /ديسمبر .(2015
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الجھاد العالمي في دول أخرى
ليبيا
 في اآلونة األخيرة ُنشرت سلسلة مقاالت في الصحافة المصرية تحذر من الخطر المتشكل على األمن القومي
المصري إزاء تعاظم قوة داعش في ليبيا .وبحسب ما ورد في وسائل اإلعالم المصرية فإن داعش يطمح إلى تأسيس
والية الصحراء الغربية في مصر لكي يربط بين والية داعش في ليبيا ووالية داعش في سيناء .وقد نادى أحد الصحفيين
السلطات المصرية باتخاذ خطوات مانعة مثل مھاجمة مقاتلي داعش في درنه وسرت وعدم االنتظار لحين وصول مقاتلي
داعش إلى الحدود المصرية )الوطن 11 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015وكتب صحفي آخر يُدعى محمد جبريل أن القوات
المصرية قد أجھزت تقريبا ً على جميع جيوب اإلرھاب في شبه جزيرة سيناء ،لكن الخطر اآلن بات يتھددھا من تحركات
داعش على الحدود المصرية الليبية )المساء 13 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015وكتب صحفي آخر يُدعى مكرم محمد
احمد مطالبا ً مصر ان تأخذ زمام المبادرة وتعمل على بلورة استراتيجية جديدة للتعاطي مع خطر داعش في ليبيا )األھرام،
 6كانون أول /ديسمبر .(2015

مدينة سرت
 نشر داعش في سرت "وثيقة المدينة" التي تنظم حياة السكان وعالقاتھم المتبادلة مع داعش ،صاحب السلطة في
المدينة .وبحسب الوثيقة ال يجوز تجارة واستھالك الكحول والمخدرات والسجائر؛ األموال التي كانت بحوزة الحكومة
"الكافرة" تعود لحوزة المسلمين ،والخليفة )زعيم داعش ،أبو بكر البغدادي( يقرر كيف يقوم بتوزيعھا لصالح المسلمين؛
يُحذر السكان من عدم إقامة أي عالقة مع حكومات "كافرة"؛ الجنود ورجال الشرطة ]من نظام القذافي[ يُسمون "كفار"
ومدعوون للحضور إلى األماكن المحددة "للتوبة" وإن لم يفعلوا فسيتم إعدامھم؛ يواصل داعش تدمير الرموز الوثنية؛
يحظر داعش قيام األحزاب واالتحادات من أي نوع كان؛ النساء مدعوات للبس لباس تقليدي طويل )جلباب( ومالزمة
بيوتھن؛ يشدد داعش بأنه سيواصل تطبيق أحكام الشريعة على سكان المدينة )حساب تويتر الصحفي الليبي
 10 ,@Talqzeeriكانون أول /ديسمبر  ;2015الصباح نيوز التونسي 11 ،كانون أول /ديسمبر  .(2015ومقابل
امتثال سكان المدينة ألصول التصرف اإلسالمي الصارم ،سيقوم داعش بتوفير الخدمات الالزمة لكي يقوم السكان
بممارسة حياتھم اليومية ،وھي الخدمات التي كانت توفرھا من قبل حكومة ليبيا.

"وثيقة المدينة" :الوثيقة المنسوبة لداعش في مدينة سرت
)حساب تويتر الصحفي الليبي  10 ,@Talqzeeriكانون أول /ديسمبر .(2015
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" وثيقة المدينة" ترمز بتقديرنا إلى استقرار داعش في سرت ،قاعدته اإلقليمية في ليبيا ،وتعزيز سيطرة التنظيم على
سكان المدينة .وثيقة المدينة مؤسسة على نموذج ظھر في وثائق مشابھة نشرھا داعش في الموصل في العراق وفي
الرقة في سوريا.

صبراته
 أفادت مصادر محلية من المدينة أنه بعد اعتقال ثالثة أعضاء من داعش ،اثنان من تونس وواحد من ليبيا ،قام داعش
باستعراض قوة في المدينة جابت خالله أكثر من ثالثين سيارة محملة بمقاتلين من داعش شوارع المدينة لبضع
ساعات .كما ونصب مقاتلو التنظيم الحواجز في منطقة الخطاطبه في المدينة .وبعد استعراض القوة قام الجيش التونسي
بإرسال تعزيزات إلى منطقة الحدود بين ليبيا وتونس )الحدث 10 ،كانون أول /ديسمبر ;2015

tunisie-

 10 ,telegraphكانون أول /ديسمبر  ;2015صفحة  dinar valley news agencyعلى الفيسبوك 10 ,كانون
أول /ديسمبر  ;2015دايلي مييل 11 ،كانون أول /ديسمبر .(2015
 صبراتة ھي مدينة ليبية ھامة تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس قرب الحدود مع تونس وھي مفصولة عن قاعدة
داعش اإلقليمية في مدينة سرت .وتدور في صبراتة نزاعات على مراكز القوة بين داعش وبين مليشيات محلية .ليس
لداعش )حتى األن؟( سيطرة ناجعة على المدينة لكن فيھا حضور ونشاط كثيف لداعش .ويبدو أن قرب المدينة من راس
جديد ،المعبر الحدودي إلى تونس ،ھو ما يدعو السلطات التونسية )التي تشكل ھدفا ً مفضالً لألعمال اإلرھابية المنطلقة من
ليبيا( إلى مراقبة التطورات في المدينة بيقظة وحذر.

أعمال المنع والوقاية
الواليات المتحدة
 في الواليات المتحدة تمت محاكمة أمين البودي ) ،(Amin al Baoudiوھو مواطن أمريكي من مواليد سوريا،
اتھم بتھريب األسلحة لجبھة النصرة .ووفقا ً ألقوال النيابة فقد كان يخطط لتدريب مقاتلين في سوريا وتھريب أسلحة لسوريا
بمبلغ  30,000دوالر ) 8 ,APكانون أول /ديسمبر .(2015
 وأثناء جلسة مسائلة أمام مجلس السنات في الواليات المتحدة قال جيمس كومي ،رئيس الشرطة الفدرالية –  ،FBIأن
داعش يسعى إلى إدخال إرھابيين إلى الواليات المتحدة أو إقناع أشخاص من المتواجدين في الواليات المتحدة لتنفيذ
عمليات في البالد .كما وأعرب عن خشيته من قيام مقاتلي داعش بتزييف جوازات سفر تبدو كالجوازات السورية والتخفي
على ھيئة الجئين من سوريا بھدف الدخول إلى الواليات المتحدة ) 12 ,Tribune news serviceكانون أول/
ديسمبر (2015
 مجلس الشيوخ في الواليات المتحدة صادق بأغلبية كبرى عى مشروع قانون يمنع كل شخص زار العراق أو إيران أو
ليبيا أو سوريا أو السودان خالل السنوات الخمس األخيرة من الدخول إلى الواليات المتحدة بدون تأشيرة دخول .ومن
المتوقع أن يتم المصادقة على مشروع القانون كذلك في مجلس السنات وأن يصبح قانونا ً نافذاً في نھاية السنة )الجارديان،
 13كانون أول /ديسمبر .(2015
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أوروبا
 أعلنت مصادر رفيعة من أوروبا أن دول أوروبا تقوم بإعداد قائمة بجوازات السفر العراقية والسورية الناقصة التي
تحوم بشأنھا الشكوك بان يتم تزييفھا وقد تستخدمھا أطراف إرھابية ألجل السفر إلى أوروبا وإلى دول أخرى .وتشمل
القائمة آالف األرقام التسلسلية لجوازات سفر حقيقية موجودة لدى الوزارات الحكومية في سوريا والعراق واستولت عليھا
مجموعات إرھابية .وقد قامت عدد من الدول األوروبية بإعداد القائمة األولى في الصيف ومنذ ذاك الوقت ال تزال ُتضاف
إليھا أرقام جوازات سفر أخرى )رويترز 12 ،كانون أول /ديسمبر .(2015

أعمال توعوية
مؤتمر صحفي لزعيم جبھة النصرة
 أبو محمد الجوالني ،قائد جبھة النصرة ،عقد مؤتمراً صحفيا ً مصغراً في سوريا تم بثه على القنوات اإلخبارية
العربية .فيما يلي بعض القضايا التي تطرق إليھا الجوالني أثناء المؤتمر الصحفي )أوريينت 12 ،كانون أول /ديسمبر
:(2015
 التدخل الروسي في سوريا :بحسب ما يدعي فإن الغارات الروسية ال تؤثر على توازن القوى في سوريا.
وعلى حد قوله فإن تنظيم جبھة النصرة قد اجتاز "مرحلة الصدمة" نتيجة تلك الغارات وما زال القتال
مستمراً .ويعتقد الجوالني أن روسيا ال تنافس إيران على األراضي السورية ،إنما ھناك "توزيع للوظائف"
بين تلك الدولتين .وعلى حد قوله فإن الروس معنيين بالحصول على موطئ قدم في المنطقة في حين أن
اإليرانيين ضالعون في األعمال الشعبية ويعملون على نشر الشيعة ويطمحون لالستحواذ على سوريا
سياسيا ً.
 التدخل التركي :بحسب أقوال الجوالني فإن تركيا تطمح بالمقام األول إلى محاربة األكراد ،وبعملھا ھذا تقوم
بدعم الدولة اإلسالمية .وعلى حد قوله فمن ناحية جبھة النصرة ھناك حظر شرعي للتعاون مع تركيا ولھذا
فقد قام التنظيم بتسليم معاقله إلى الشمال من مدينة حلب لتنظيمات متمردة أخرى.
 العالقة بتنظيم القاعدة :تنظيم جبھة النصرة ھو فرع للقاعدة في سوريا وسيظل ھكذا .ليست لدى التنظيم
نية لقطع عالقاته مع القاعدة .ومع ذلك قال الجوالني أن المھمة التي أخذھا التنظيم على عاتقه ھي محاربة
نظام األسد وحزب ﷲ وحلفائه وليس محاربة أمريكا أو الدول الغربية.
 دعم التنظيم :يدعي الجوالني بأن التنظيم ال يتلقى أسلحة أو دعم خارجي من أي دولة .وعلى حد قوله فإن
بحوزة التنظيم دبابات وناقالت جند مصفحة من طراز  BMPوسالح مضاد للطائرات تم اغتنامھا من
الجيش السوري أو شرائھا من تنظيمات أخرى .وبحسب أقواله ھناك "بعض المجاالت التجارية
واالقتصادية" التي يعمل فيھا التنظيم لكي يمول شراء األسلحة.
 جبھة الجنوب )أي :جنوب ھضبة الجوالن( :تنظيم جبھة النصرة منشغل في تلك المنطقة بمحاربة لواء
شھداء اليرموك وتنظيمات أخرى تتلقى الدعم من الواليات المتحدة .حاول النظام السوري استغالل اقتتال
التنظيمات لكي يھاجمھا من ناحية القنيطرة لكن لم يتيسر له األمر.
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إعالن ينبيء ببث مؤتمر صحفي قريبا ً مع الجوالني ).(The Long War Journal

تجنيد المقاتلين في الصين
 نشر داعش قصيدة باللغة المندرينية اسمھا "أخوة مسلمون" في محاولة إلغراء نشطاء من الصين باالنضمام إلى
التنظيم .وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الصينية أن على المجتمع الدولي أن يتحد لمحاربة اإلرھاب )سبوتنيك9 ،
كانون أول /ديسمبر .(2015
نداء داعش للمسلمين في الصين باللغة المندرينية ھو أمر شاذ ويدلل على رغبة داعش بتجنيد المزيد من النشطاء من
الصين مع التشديد على االنعزاليين المسلمين .في صفوف داعش يحارب مقاتلون من األويغار ،أبناء أقلية صينية مسلمة
ذات ميول انعزالية وتعيش في محافظة شينجان في شمال غرب الصين .وفي تقرير لخبراء في محاربة اإلرھاب في
الصين قيل أن االنعزاليين المسلمين األويغار قد خرجوا إلى سوريا منذ شھر أيار /مايو  2012للمحاربة إلى جانب
تنظيمات الجھاد العالمي .وورد في التقرير أن سفرھم تم تنظيمه بواسطة مجموعات معارضة من الصين تقوم بتمويل
أنشطتھا من تجارة المخدرات واألسلحة والخطف وأعمال السطو ) 30 ,www.chinapost.comتشرين أول/
أكتوبر  .(2012بداية قُدرت أعدادھم بالعشرات ،غير أن التقديرات األخرى )كانون أول /ديسمبر  (2014لمصادر
صينية تتحدث عن حوالي  300ناشط.
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