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الملخص التنفيذي
بات تنظيم الدولة اإلسالمية ،والمجموعات المرتبطة بالقاعدة ،وبوكو حرام وغيرھا من الحركات المتطرفة
العبين رئيسيين في أخطر األزمات الراھنة ،ما يعطل الجھود المبذولة إلنھائھا .لقد استغلت ھذه المنظمات
الحروب ،وانھيار الدول واالضطرابات الجيوسياسية في الشرق األوسط ،واكتسبت أكثر من موطئ قدم في
أفريقيا وباتت تشكل تھديداً متناميا ً في مناطق أخرى .إن عكس المكاسب التي حققتھا ھذه المجموعات يتطلب
تحاشي األخطاء التي ساعدت على ظھورھا في المقام األول .وھذا يعني التمييز بين المجموعات ذات األھداف
المختلفة؛ واستخدام القوة بشكل أكثر حكمة؛ وطرد المسلحين فقط عندما يكون ھناك خطة قابلة للحياة لما
سيحدث بعد ذلك؛ ومحاولة فتح خطوط اتصال ،حتى مع المتشددين .كما أن من الحيوي أيضا ً وقف تصاعد
ّ
بحث القادة على االنخراط
األزمات التي تتغذى ھذه التنظيمات عليھا ،ومنع أزمات أخرى من الظھور ،وذلك
في الحوار ،وإشراك جميع األطراف ،والقيام بإصالحات والرد بتعقل على الھجمات اإلرھابية .األكثر أھمية
ھو أالّ تصرف اإلجراءات المتخذة ضد "التطرف العنيف" االھتمام عن التھديدات األكثر خطورة أو تعميقھا،
خصوصا ً مفاقمة التنافس بين القوى الرئيسية واإلقليمية.

"ليس ھناك ما يشير إلى أن ھذه المجموعات يمكن أن تُھزم بالوسائل
العسكرية وحدھا ،إالّ أنھا تتبنى أھدافا ً يصعب قبولھا في التسويات
التفاوضية".
لقد اتسع وصول "الجھاديين" )وھو مصطلح تستخدمه مجموعة األزمات كارھة لكنه مصطلح تستخدمه
المجموعات التي يغطيھا ھذا التقرير للتعريف عن نفسھا؛ وثمة شرح أوفى الستخدامه في الصفحة  (2بشكل
دراماتيكي على مدى السنوات القليلة الماضية .باتت بعض الحركات قوى متمردة قوية ،تسيطر على
األراضي ،وتح ّل محل الدولة وتحكم بمزيج محسوب من اإلكراه واالستمالة .ليس ھناك ما يشير إلى أنه يمكن
ھزيمتھا بالوسائل العسكرية وحسب .لكنھا تتبنى ،وبدرجات متفاوتة ،أھدافا ً ال تتوافق مع نظام الدولة –
األمة ،ويرفضھا معظم الناس في المناطق المتأثرة ،ويصعب القبول بھا في التسويات التفاوضية .يبدو معظمھا
قادراً على البقاء وعلى التكيّف مع الديناميكيات المتغيرة .إن جغرافيا األزمة اليوم تعني أن مجموعات مماثلة
ستشعل العديد من حروب الغد.
لقد أعاد تنظيم الدولة اإلسالمية تشكيل المشھد الجھادي؛ حيث إن استراتيجيته أكثر دموية من استراتيجية
القاعدة ،التي انشق عنھا عام 2013؛ وباتت خالفته المعلنة موجودة في جزء كبير من العراق وسورية
وتستولي على شريط ساحلي في ليبيا؛ ويتطوع للقتال فيھا آالف األجانب وعشرات الحركات؛ وتشن ھجماتھا
في العالم اإلسالمي والغرب .بانخراط التنظيم في القتال على جبھات متعددة – ضد حلفاء إيران ،واألنظمة
السنية والغرب – فإنه نسج معا ً الخيوط الطائفية ،والثورية والمعادية لإلمبريالية في الفكر الجھادي .قيادة
التنظيم عراقية على األغلب ،إالّ أن قواعده متنوعة؛ حيث يضم مقاتلين أجانب ومحليين يؤمنون بحلول نھاية
العالم ،ويشكل بالنسبة للبعض مصدراً للحماية ،وللبعض اآلخر وسيلة لالرتقاء االجتماعي ،ولغيرھم مصدراً
لغاية يعملون على تحقيقھا ،مع وجود شرائح فيه تھدف إلى تعزيز الخالفة ،واالستيالء على بغداد أو حتى
على مكة ،وج ّر الغرب إلى معركة تنذر بنھاية العالم .لكن بشكل أساسي ،فإن ظھوره يعكس التاريخ العراقي
والسوري الحديث ،وإقصاء السنة ،والتردي األخالقي بعد الغزو األمريكي الكارثي ،والمعاملة القاسية في
ظل حكم رئيس الوزراء نوري المالكي ،ووحشية نظام الرئيس بشار األسد وحلفائه .ينبغي ألي رد أن يأخذ
باالعتبار الوجوه المتعددة لتنظيم الدولة اإلسالمية .إالّ أنه ينبغي ،أكثر من أي شيء آخر ،أن يعالج معاناة
السنة في الشرق والشعور الخطير بأنھم ضحايا ،وھو الشعور الذي ساعد على انتشار التنظيم في سائر أنحاء
العالم العربي السني.
القاعدة ،التي طغى عليھا ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية ،تطورت ھي أيضا ً .ال تزال المجموعات المرتبطة
بھا في المغرب ،والصومال ،وسورية واليمن قوية ،وبعضھا أقوى من أي وقت مضى .التحم بعضھا
بالمجموعات المسلحة المحلية ،وأظھر درجة من البراغماتية والحذر حيال قتل المسلمين والحساسية
لألعراف المحلية .حول حوض بحيرة تشاد ،تحولت بوكو حرام ،وھي األخيرة في سلسلة من الحركات
اإلحيائية المتجذرة في االقتصاد السياسي المھمش والعنف البنيوي في شمال نيجيريا ،من طائفة معزولة إلى
تھديد إقليمي ،رغم أن انضمامھا الرسمي إلى تنظيم الدولة اإلسالمية لم يغير الكثير فيھا .كما أن حركات ذات
مشارب مختلفة – طالبان األفغانية القومية إلى حد بعيد ،والتي عادت إلى البروز مع انسحاب القوات األجنبية
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الصفحة ii

من أفغانستان ،والمجموعات الباكستانية التي تضم حركات طائفية ،والمقاتلين القبليين الذين يقاتلون الدولة
المركزية والعناصر المتمركزين في كشمير أو أفغانستان والمتحالفين مع المؤسسة العسكرية الباكستانية –
ھذه الحركات تشكل مشھداً جھاديا ً متغيراً في جنوب آسيا.
إن جذور ھذا التوسع تتحدى أي توصيف نوعي .تتفاوت أنماط التطرف من بلد إلى آخر ،ومن قرية إلى
أخرى ،ومن فرد إلى فرد .لقد لعب الحكام المستب ّدون ،واإلقصاء السياسي ،والتدخالت الغربية الخاطئة،
وفشل الحوكمة ،وانغالق مجاالت التعبير السياسي السلمي ،وانعدام الثقة بالدولة في المناطق الريفية النائية
المھملة ،وتراجع سلطة النخب التقليدية وانعدام الفرص المتاحة لعدد متزايد من السكان من فئة الشباب ،لعب
كله دوراً في ذلك .كما كان لتالشي جاذبية األيديولوجيات األخرى ،خصوصا ً اإلسالم السياسي السلمي الذي
تبنته حركة اإلخوان المسلمين – المنافس األيديولوجي الرئيسي للجھاديين – التي أُضعفت بإطاحة الرئيس
محمد مرسي وما تالھا من قمع في مصر .وقد ساعدت األنشطة الدعوية للتيارات اإلسالمية غير المتسامحة،
في بعض األماكن ،على تھيئة األرضية .إن التيارات الطائفية المنتشرة في جزء كبير من العالم اإلسالمي
تتعزز بوجود تنظيم الدولة وفي الوقت نفسه تقدم له العون.

"إن توسع الجھاديين ھو نتاج لعدم االستقرار وليس المحرك الرئيسي له،
ويعود إلى التطرف الذي يحدث خالل األزمات وليس قبلھا ،وھو مدين
لالقتتال بين أعدائھم أكثر مما ھو مدين لنقاط قوتھم".
لكن إذا كانت الجذور معقدة ،فإن المحفز واضح بما فيه الكفاية .لقد وفّر انزالق معظم الثورات العربية التي
اندلعت عام  2011إلى الفوضى فرصة كبيرة للمتطرفين .لقد حشدت ھذه الحركات قواھا مع تفاقم وتطور
األزمات ،ومع تدفق األموال ،واألسلحة والمقاتلين ،ومعھا تصاعد العنف .إن تنامي العداء بين الدول يعني
أن قلق القوى اإلقليمية من المتطرفين أقل من قلقھا من التنافس التقليدي ،وأنھا تستخدم الحرب ضد تنظيم
الدولة ضد أعداء آخرين أو تتساھل مع الجھاديين ليحاربوا نيابة عنھا .في الشرق األوسط بشكل خاص،
يشكل توسع الجھاديين نتاجا ً لعدم االستقرار أكثر منه دافعا ً رئيسيا ً له؛ ويعود إلى التطرف الذي يحدث خالل
األزمات وليس قبلھا؛ وھو مدين لالقتتال بين أعدائھم أكثر مما ھو مدين لنقاط قوتھم .نادراً ما تستطيع مثل
أراض خارج منطقة حرب أو دولة منھارة.
ھذه الحركات تعزيز قوتھا أو االستيالء على
ٍ
إن العوامل الجيوسياسية تعيق القيام برد متماسك .ينبغي أن تكون نقطة البداية إعادة عقارب التنافس السعودي
– اإليراني الذي يدفع التطرف السني والشيعي ،ويعمق األزمات في سائر أنحاء المنطقة ،ويشكل أحد أخطر
التھديدات للسلم واألمن الدوليين اليوم ،إلى الوراء .كما أن تخفيف حدة التوترات – بين تركيا والمقاتلين
األكراد ،على سبيل المثال ،وتركيا وروسيا ،واألنظمة العربية المحافظة واإلخوان المسلمين ،وباكستان
والھند ،وحتى روسيا والغرب – أمر جوھري أيضا ً .في ليبيا ،وسورية واليمن ،يتطلب التعامل مع الجھاديين
تشكيل أنظمة جديدة تتسم بما يكفي من الجاذبية الستنزاف صفوفھم وتوحيد قوى أخرى .إن أيا ً من ھذا ليس
سھالً بطبيعة الحال .إالّ أن مضاعفة الجھود لتضييق خطوط التصدع األخرى سيكون أكثر حكمة من مجرد
إخفائھا والتوھم بالتوصل إلى إجماع ضد "التطرف العنيف".
كما أن من الحيوي التعلّم من األخطاء التي ارتكبت منذ ھجمات  11أيلول/سبتمبر ) .(2001رغم الصالت
والروابط العابرة للقوميات التي تربط بعض الحركات ،فإن كل حركة متمايزة وذات جذور محلية؛ ويتطلب
كل منھا رداً يتناسب مع سياقھا .إالّ أن جميع ھذه الحركات يمكن أن تشكل مآزق متشابھة وأن تستثير ردود
فعل خاطئة متشابھة .ينبغي على القوى الرئيسية واإلقليمية والحكومات في المناطق المتأثرة القيام بما يلي:


التفريق ال الجمع :إن استعداء اإلسالميين غير العنيفين ،وخصوصا ً اإلخوان المسلمين ،المستعدين للقبول
بالتعددية السياسية والدينية واالنخراط في السياسة يحدث أثراً عكسيا ً .كما أن من المھم التمييز بين
الحركات الساعية للحصول على مكان داخل النظام الدولي وتلك التي ترغب بتقويضه .حتى تنظيم الدولة
اإلسالمية ،وفروعه المحلية والمجموعات المرتبطة بالقاعدة ،ورغم انتمائھا إلى الفئة الثانية ،فھي ليست
ذات تركيبة أحادية متشابھة .في ھذه المجموعات نوى صلبة ملتزمة بأھداف عابرة لألوطان ،إالّ أن
ألفرادھا العاديين دوافع متنوعة ،وغالبا ً محلية ويمكن لوالءاتھا أن تتغير ،بل ربما أن يتم تغييرھا ،بتغير
الظروف .ينبغي على الحكومات التفريق حتى بين الحركات الراديكالية بھدف إنھاء العنف ،بدالً من
حشر حركات أخرى تبحث عن سبب للقتال معھا في نفس التصنيف.
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الصفحة iii

االحتواء في غياب خيار آخر أفضل :ينبغي أن يكون للقوى األجنبية دائما ً خطة قابلة للحياة للخطوة التي
تعقب طرد المسلحين؛ وينطبق األمر ذاته على سياسات الحكومات تجاه أراضيھا النائية .إن االستراتيجية
المتبعة اليوم في العراق ،والمتمثلة بتدمير المدن إللحاق الھزيمة بتنظيم الدولة على أمل أن يستعيد
الزعماء السنة في بغداد شرعيتھم المفقودة من خالل إعادة اإلعمار ،من غير المرجح أن تعالج مظالم
السنة أو توفر الظروف التي يمكنھم فيھا تشكيل ھوية سياسية جديدة .في ليبيا ،ستكون عمليات القصف
العنيفة أو نشر الجنود الغربيين ضد تنظيم الدولة دون تسوية سياسية أوسع أمراً خاطئاً ،ومن المرجح أن
يعمق حالة الفوضى .في كلتا الحالتين ،سيحمل إبطاء العمليات العسكرية مخاطر جسيمة لكن ،دون وجود
بديل عملي ،فإنه يشكل الخيار األسلم – بالنسبة ألولئك الذين يفكرون بالتدخل وأولئك الموجودين في
المناطق المتأثرة على حد سواء.
استخدام القوة بشكل أكثر حكمة :رغم أن القوة ينبغي أن تكون عادة جزءاً من الرد ،فإن الحكومات
تسرعت بالشروع في الحرب .إن الحركات المتجذرة في المجتمعات المحلية ،التي تستغل مظالم حقيقية
وفي بعض األحيان تتلقى دعما ً أجنبيا ً يصعب اقتالعھا ،مھما كانت أيديولوجيتھا غير جذابة .تظھر
الحروب في الصومال وأفغانستان نواقص تعريف األعداء على أنھم إرھابيون أو متطرفون عنيفون
ومضافرة الجھود لبناء مؤسسات دولة مركزية من خالل العمل العسكري ضدھم في غياب استراتيجية
سياسية أوسع تشمل المصالحة .كما ال يمكن تكرار مقاربة األرض المحروقة التي اتبعتھا روسيا في
الشيشان – حتى بصرف النظر عن الكلفة البشرية – في المناطق المتأثرة اليوم ،بالنظر إلى الحدود القابلة
لالختراق ،والدول المنھارة والحرب بالوكالة.



احترام القواعد :في كثير من األحيان ،فإن العمل العسكري ضد المتطرفين يساعدھم في تجنيد المقاتلين
أو يترك مجتمعات محلية عالقة بين حكمھم القاسي والعمليات التي تُشن ضدھم دون تمييز بين مدنيين
ومقاتلين .تُعد قدرة الجھاديين على توفير الحماية من افتراس األنظمة ،والميليشيات األخرى أو القوى
األجنبية بين أكبر ميزاتھم ،وتلعب دوراً أكثر محورية في نجاحھم مما يلعبه العامل األيديولوجي .في
حين أن ھؤالء يرتكبون الفظائع ،فإنھم يقاتلون في صراعات تنتھك فيھا جميع األطراف القانون اإلنساني
الدولي .ينبغي أن تكون استعادة العمل بالقواعد أولوية.



الحد من عمليات القتل المستھدف :يمكن للضربات الجوية التي توجھھا الطائرات بدون طيار ،في بعض
األماكن ،أن تعيق عمليات المجموعات وقدرتھا على ضرب المصالح الغربية وحركة قادتھا .لكنھا تغذي
االستياء من الحكومات المحلية والغرب .تتمكن الحركات من تجاوز مقتل قادتھا ،وغالبا ً ما يكون القادة
الذي يحلون محلھم أكثر تشدداً .يصعب التنبؤ بأثر عمليات القتل ھذه على إقامة نظام مستقر بشكل معقول؛
أما فعل ذلك وسط حرب حضرية واقتتال بين الجھاديين – مع مواجھة القاعدة وآخرين لتنظيم الدولة –
فھو مستحيل .حتى إذا وضعنا جانبا ً مسائل السرية ،والقانونية والمساءلة ،فإن عمليات القتل المستھدف
لن تنھي الحروب التي يشنھا الجھاديون أو تضعف معظم الحركات بشكل حاسم.





فتح خطوط اتصال :رغم الصعوبات ،على الحكومات أن تكون أكثر استعداداً للتحدث ،حتى مع
المتطرفين .على سبيل المثال ،فقد تمت إضاعة فرص في االنخراط بطرق كان من شأنھا أن تؤدي إلى
تخفيف حدة العنف – مع بعض قادة حركتي طالبان والشباب ،وبوكو حرام وأنصار الشريعة في ليبيا.
إن القرار حول ما إذا كانت مجموعة ما غير قابلة للمصالحة ھو قرار قادتھا ،وليس قرار الحكومات.
صنّاع السياسات أية أوھام حيال طبيعة القيادات العليا لتنظيم الدولة
رغم أنه ال يمكن أن يكون لدى ُ
اإلسالمية والقاعدة ،فإن فرص فتح خطوط اتصال غير رسمية ،وسرية ،من خالل قادة المجتمعات
المحلية ،والوسطاء من غير الدولة أو آخرين ،تستحق المحاولة ،وخصوصا ً فيما يتعلق بالقضايا اإلنسانية،
عندما يكون ھناك مصالح مشتركة.
تضييق أجندة "مواجھة التطرف العنيف" :باعتبار أجندة مواجھة التطرف العنيف محاولة تصحيحية
للسياسات األمنية لما بعد  11أيلول/سبتمبر ،التي أطلقتھا في معظم األحيان أطراف عاملة في الشأن
التنموي ،ھي محاولة قيّمة؛ وكذلك ھو االعتراف بالظروف الكامنة التي من شأنھا ،في بعض األحيان،
تجنيد المتطرفين وتحويل األموال من اإلنفاق العسكري إلى المساعدات التنموية .إالّ أن استخدام أنشطة
مواجھة التطرف العنيف لمعالجة "األسباب الجذرية" ،خصوصا ً تلك المتعلقة بااللتزامات األساسية
للدولة حيال مواطنيھا – مثل التعليم ،أو التوظيف أو الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية المھمشة – قد
تثبت أنھا قصيرة النظر .إن تصوير "التطرف العنيف" ،وھو مصطلح ال يُع ﱠرف بشكل صحيح ويبقى
مفتوحا ً على سوء االستخدام ،بوصفه تھديداً رئيسيا ً لالستقرار يخاطر بالتقليل من أھمية المصادر األخرى
للھشاشة ،ونزع الشرعية عن المظالم السياسية ووصم المجموعات المحلية على أنھا مجموعات من
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الصفحة iv

المتطرفين المحتملين .على الحكومات والجھات المانحة التفكير بعناية باألنشطة التي تضعھا تحت أجندة
مواجھة التطرف العنيف ،وإجراء المزيد من األبحاث حول مسارات التطرف والتشاور على نطاق واسع
مع سائر أطياف الفئات األكثر تأثراً.


االستثمار في منع الصراعات :يعطي التوسع األخير لتنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة جرعة جديدة من
اإللحاح لعملية الوقاية ،سواء خالل األزمات ،لوقف تحولھا إلى التطرف ،أو عند منابعھا .إن أي انھيار
آخر في الحزام الممتد من غرب أفريقيا إلى جنوب آسيا من المرجح أن يجتذب عناصر متطرفة – سواء
أثارت ھذه الحركات نفسھا األزمات أو ،وھذا األكثر ترجيحاً ،استفادت من تصاعدھا .رغم أن الوصفات
العامة ذات قيمة محدودة ،فإن ّ
حث القادة على اتباع سياسات أكثر شمولية وتمثيالً ،ومعالجة مظالم
ً
ً
المجتمعات المحلية وتبنّي ردود محسوبة بدقة على الھجمات اإلرھابية يكون عادة عمال منطقيا .بشكل
عام ،وبعبارة أخرى ،فإن منع األزمات سيكون له أثر أكبر على احتواء المتطرفين العنيفين مما تحدثه
مواجھة التطرف العنيف على منع األزمات.

لقد شھد ربع القرن األخير موجة من العنف الجھادي :أوالً :في مطلع التسعينيات ،عندما انضم متطوعون
كانوا يشاركون في الجھاد ضد االتحاد السوفييتي في أفغانستان إلى حاالت تمرد في مناطق أخرى .القاعدة
أطلقت الموجة الثانية التي بلغت ذروتھا في ھجمات  11أيلول/سبتمبر .الموجة ثالثة أطلقھا الغزو األمريكي
للعراق .أما الموجة الحالية الرابعة فھي أكثرھا خطراً .ويعود ھذا جزئيا ً إلى سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية
على األرض وإلى ابتكاراته األيديولوجية – أي استغالله لالستياء السني المحلي والعداء األوسع للمؤسسات.
إالّ أن خطورته تنبع على األغلب من التيارات التي تدفعه ،خصوصا ً اضطرابات الشرق األوسط وتوتر
العالقات بين الدولة والمجتمع ھناك وفي أماكن أخرى .إن لمخاوف قادة العالم ما يبررھا؛ حيث إن ھجمات
تنظيم الدولة اإلسالمية تقتل مواطنيھم وتھدد تماسك مجتمعاتھم .إنھم يواجھون ضغوطا ً كبيرة كي يتصرفوا.
لكن عليھم أن يفعلوا ذلك بحكمة .إن اتخاذ خطوات خاطئة – سواء تمثلت في العمل العسكري المتسرع في
الخارج؛ أو القمع الداخلي؛ أو وضع تقديم المساعدات في المرتبة الثانية بعد مواجھة التطرف؛ أو توسيع الفئة
التي ينطبق عليھا تعريف المجموعات المتطرفة؛ أو تجاھل التھديدات األكثر حدة في االندفاعة لمحاربة
"التطرف العنيف" – من شأنه أن يزيد من خطورة تلك التيارات األعمق ومرة أخرى مساعدة الجھاديين
على تجيير ذلك لمصلحتھم.
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مقدمة

في مطلع عام  ،2011ب ّشرت الثورات في مصر ،وتونس ،وليبيا واليمن بحقبة جديدة في السياسة العربية.
خرج المتظاھرون ،وعلى رأسھم النساء في كثير من األحيان ،إلى الشوارع للمطالبة بقدر أكبر من الكرامة،
والفرص والتعددية السياسية .وعند سقوط الحكام المستبدين ،تمثل الرابحون السياسيون في األحزاب
اإلسالمية المستعدة للمشاركة بشكل سلمي في السياسات الديمقراطية.
بدت أيديولوجيا وتكتيكات أسامة بن الدن – المتمثلة في الجھاد العنيف الذي يستھدف بشكل رئيسي القوى
الغربية – غير منسجمة بشكل متزايد مع ھذه التطورات 1.بحلول ذلك الوقت كانت الضربات التي تشنھا
الطائرات دون طيار في المناطق القبلية في باكستان قد قتلت الجزء األكبر من قيادات القاعدة ،وفي أيار/مايو
من ذلك العام قُتل بن الدن في أبوت آباد .بدا حينذاك أن فرع القاعدة األكثر وحشية ،والذي عُرف بالقاعدة
3
في العراق ،قد ھُزم 2.باستثناء حركة الشباب في الصومال ،بدا الجھاديون ھامشيين في األزمات األفريقية.

"اليوم ،الشرق األوسط في حالة حرب ،والرابحون الرئيسيون حتى اآلن ھم
المتطرفون .الحزام األوسع الممتد من غرب أفريقيا إلى جنوب آسيا على
األقل يبدو ھشا ً".
اليوم ،الشرق األوسط في حالة حرب ،والرابحون الرئيسيون حتى اآلن ھم المتطرفون .الحزام األوسع ،من
غرب أفريقيا إلى جنوب آسيا على األقل يبدو ھشا ً .ي ّدعي تنظيم الدولة اإلسالمية أنه أقام خالفة على أجزاء
كبيرة من العراق وسورية ،فمحا الحدود بينھما ،مضيفا ً أعداداً جديدة وكبيرة للمقاتلين الذين كان معظمھم من
العرب الذين ذھبوا إلى أفغانستان في ثمانينيات القرن العشرين واجتذب آالف األجانب من سائر أنحاء العالم.
رغم خسارته لألراضي مؤخراً ،فإنه أقنع عشرات الحركات في مناطق أخرى باالنضمام إليه ون ّسق أو و ّجه
ھجمات في العالم اإلسالمي والغرب .تعد جبھة النصرة ،التي تنتمي إلى القاعدة ،أحد أقوى فصائل المعارضة
السورية .وقد سمحت األزمة المتصاعدة في اليمن لفرع آخر لھا ،أي القاعدة في شبه الجزيرة العربية،
باالستيالء على ال ُمكال ،الميناء االستراتيجي على خليج عدن ،والمناطق المحيطة به.
يسيطر أحد فروع تنظيم الدولة اإلسالمية على شريط يتراوح طوله بين  200و 300كم على الساحل الليبي
على البحر المتوسط ويھدد البنية التحتية للنفط ،المصدر الرئيسي للدخل في البالد .وثمة مجموعات مسلحة
أخرى متخفية في مدنھا وبلداتھا .ال تزال المجموعات الجھادية ،بما في ذلك القاعدة في المغرب اإلسالمي،
ورغم إخراجھا من البلدات الواقعة في شمال مالي عام  ،2012حرة طليقة في منطقة الساحل وأعلنت
4
مسؤوليتھا عن الھجمات األخيرة في باماكو وواغادوغو.
مالحظة حول المصطلحات
يشير جذر كلمة "الجھاد" باللغة العربية إلى الكفاح في خدمة ﷲ .العديد من المسلمين يجدون أن استخدامھا
في سياق العنف السياسي غير دقيق ومزعج .إنه يختزل مفھوما ً دينيا ً معقداً ،اتخذ على مدى قرون العديد
من األشكال ،معظمھا سلمي ،في شن الحروب .من وجھة نظر األغلبية العظمى من المسلمين ،فإن
"جھاديي" اليوم يح ّرفون مبادئ اإلسالم .إالّ أنه من الصعب تحاشي ھذا المصطلح.
أوالً ،المجموعات التي يتناولھا ھذا التقرير تُع ّرف نفسھا غالبا ً على أنھا "جھادية"؛ وتترك مجموعة
األزمات عادة األمر للفاعلين للتحدث عن أنفسھم ووصف أنفسھم .ثانياً ،في حين أن الجھاد كان منذ فترة

 1انظر الصندوق في الصفحة  2لشرح للمصطلحات ،خصوصا ً استخدام "الجھاد" و "الجھاديين".
 2كان الفرع المحلي للقاعدة في العراق يُعرف بتنظيم قاعدة الجھاد في بالد الرافدين )انظر القسم  ،3أ(.
 3تتعلق ھذه الحاشية ،في النص اإلنكليزي بطريقة كتابة "الشباب" باللغة اإلنكليزية؛ وتم االحتفاظ بھا في النص العربي للمحافظة
على ترقيم الحواشي وتيسير اإلحاالت المرجعية فيما بينھا) .المترجم(
 4انظر أيضا ً القسم  .3ج.
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الصفحة 2

طويلة عنصراً مك ّونا ً لجميع المذاھب اإلسالمية ،فإن أيديولوجيا "جھادية" وليدة قد ظھرت ،وباتت أكثر
من مجرد انعكاس لھذا التاريخ .الدعاة األيديولوجيون ،الذين يذھبون إلى أبعد من الفكر والممارسة
اإلسالميين اللذين أ ّديا إلى ظھور الجھاد الحديث في العقود األخيرة ،يستعيرون من تقاليد أخرى ويظھرون
في بعض األحيان إحباطھم من التصلب العقائدي السلفي الذي من شأنه أن يفرض قيوداً على التكتيكات
القتالية .رغم وجود اختالفات كبيرة بين المجموعات "الجھادية" ،فإنھا تتشاطر بعض المبادئ
األيديولوجية مثل القتال من أجل العودة إلى مجتمع يسود فيه شكل أنقى من اإلسالم؛ واستخدام العنف ضد
الحُكام الذين يعتقدون أن سياساتھم تتعارض مع الواجبات اإلسالمية )كما يفھمھا الجھاديون(؛ واالعتقاد
بوجوب استخدام العنف عندما يتخلى الحكام المسلمون عن ھذه الواجبات .ال يقصد باستخدامنا لمصطلح
"جھادي" إضفاء الشرعية على ھذا التفسير أو االنتقاص من الجھود الرامية لتعزيز تفسيرات أخرى.
إننا نتجنب غالبا ً مصطلح "المتطرف العنيف" ،بالنظر إلى أن المجموعات التي يغطيھا ھذا التقرير تمثل
واحداً فقط من أشكال "التطرف العنيف" – أي التطرف السني – ويستكشف القسم  ،IVد ،آثار السياسة
الخطيرة المحتملة باستخدامه .بالطبع ،فإن جمع حركات ذات أھداف وتكتيكات مختلفة ومتنوعة في
تصنيف واحد بعينه ،سواء كان "جھادي" أو "متطرف عنيف" ،إلى حد ما ليس مفيداً .إننا نفصل بين،
وحتى داخل ،أكثر الحركات تشدداً في سائر أجزاء ھذا التقرير ونوصي صُناع السياسات بفعل الشيء
نفسه .إننا نستخدم مصطلح "إرھابي" فقط كصفة وحسب لوصف محاولة استخدام العنف أو التخويف،
خصوصا ً ضد المدنيين ،لتحقيق أھداف سياسية من خالل استغالل عامل الخوف .رغم أنه يمكن لالعبين
من الدولة وغير الدولة على حد سواء استخدام تكتيكات إرھابية ،فإننا نستخدمه ھنا لوصف أفعال الالعبين
من غير الدولة.
بوكو حرام ،وھي حركة مسلحة شريرة نشأت أصالً في شمال نيجيريا ،استولت على منطقة في الشمال
الشرقي للبالد في  2014-2013وال تزال ترھب منطقة واسعة حول بحيرة تشاد .وتشكل حركة الشباب
تھديداً متزايداً يتجاوز قاعدتھا في الصومال ،ليصل خصوصا ً إلى كينيا .في أفغانستان ،عادت طالبان إلى
البروز ،بينما تنضم مجموعات أخرى ،بما فيھا عناصر باكستانية ،ومن آسيا الوسطى وغيرھا من العناصر
األجنبية والمنشقة عن طالبان ،إلى تنظيم الدولة اإلسالمية .ال تزال باكستان ،ورغم جھودھا لكبح جماح
بعض المتطرفين ،تواجه تھديداً متعدد األذرع من الميليشيات القبلية ،والمجموعات الطائفية والمجموعات
التي تقاتل بالوكالة عنھا .رغم أن روسيا سحقت تمرداً جھاديا ً في شمال القوقاز قبل أولمبياد سوشي ،فإن
عملياتھا أدت إلى نزوح آالف المقاتلين إلى العراق وسورية ،بينما انضم ما تبقى منھم في القوقاز إلى تنظيم
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الدولة اإلسالمية.
لقد كان التطرف في العالم اإلسالمي بين مد وجزر على مدى ربع القرن األخير لكنه لم يب ُد في أي وقت من
األوقات أخطر مما ھو اليوم .بات تنظيم الدولة اإلسالمية والمجموعات المرتبطة بالقاعدة بين أقوى الالعبين
في العديد من أخطر أزمات العالم وقد تستغل االنقسامات في أمكنة أخرى؛ بينما تھدد التكتيكات المتقدمة التي
تستخدمھا ھذه التنظيمات في التجنيد ،خصوصا ً تلك التي يستخدمھا تنظيم الدولة اإلسالمية ،بلدانا ً لم تتأثر
بعد.
ثمة اختالفات كبيرة جداً بين معتقدات ،واستراتيجيات ،وتكتيكات وأھداف المجموعات ،إالّ أنھا جميعاً ،وطبقا ً
لتصريحاتھا وبياناتھا ،تھدف إلى إعادة المجتمع إلى شكل أنقى من اإلسالم وتعتقد بأن االنخراط في جھاد
عنيف لتحقيق ذلك يعد واجبا ً دينيا ً .معظم ھذه المجموعات تع ّرف نفسھا على أنھا "جھادية" إلى درجة معينة،
بصرف النظر عن إشكالية المصطلح وطبيعته المراوغة ومضامينه المتعددة 6.معظم ھذه المجموعات كان
لھا صالت ،في لحظة معينة ،مع القاعدة .ويخطئ العديد من صناع السياسات في حشرھا جميعا ً في تصنيف
واحد.
يتناول ھذا التقرير المشھد الجھادي اليوم .لماذا أصبحت ھذه المجموعات بھذه القوة؟ ماذا تريد ،وكيف تعمل
على تحقيق ما تريد؟ كيف تكسب الدعم وتسيطر على األرض في الوقت الذي لم تحظَ فيه أيديولوجيتھا ،على
األقل حتى وقت قريب ،بحاضنة طبيعية؟ كيف تسھم في تشكيل الصراعات التي تخوضھا وما ھي آفاق إنھاء
ھذه الصراعات؟ ما ھي التھديدات التي تشكلھا في أماكن أخرى؟ وكيف ينبغي على العالم أن يرد؟ يستند
التقرير إلى النتائج التي تو ﱠ
صل إليھا العمل الشامل الذي قامت به مجموعة األزمات حول أخطر األزمات
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 ،forthcoming 16 March 2016الذي يصدر في  16آذار/مارس .2016
 6استثناء بارز على ھذا يتمثل في أحرار الشام ،انظر الحاشية  .87انظر أيضا ً الصندوق في الصفحة .2
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الصفحة 3

التي برزت فيھا تلك الحركات ،ويتوسع في ھذه النتائج ،ويركز بشكل خاص على الشرق األوسط ،بالنظر
إلى وتيرة التغيرات ھناك ،لكنه يشمل أيضا ً غرب أفريقيا ،ومنطقة الساحل ،والقوقاز ،وشمال أفريقيا ،والقرن
7
األفريقي وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.
ال يتناول التقرير حركة اإلخوان المسلمين وفروعھا ،بما فيھا حماس .رغم وجود بعض الجذور المشتركة،
فإن الحركة نأت بنفسھا على مدى عقود عن المفكرين الذين يلھمون القاعدة ،وقد تكون المنافس األيديولوجي
الرئيسي للجھاديين ،رغم أن حملة القاھرة ضدھا أغرقتھا في حالة من التشتت وتركت مستقبلھا غير مؤكد.
يھاجم تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة العديد من مبادئ وممارسات اإلخوان ،بما في ذلك ،على المستوى
السياسي ،التد ّرجية في تطبيق الشريعة اإلسالمية والمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية .من حيث المنھج
العقائدي ،فإن مرونة وبراغماتية اإلخوان – وحماس – يميزھا عن َحرفية السلفيين وطالبان .على مدى
السنوات القليلة الماضية ،تعززت حظوظ الجھاديين ،خصوصا ً في العالم العربي ،مع تراجع حظوظ اإلخوان
المسلمين.
كما أن التقرير ال يتناول التشدد الشيعي ،رغم أن راديكالية الحكومات والميليشيات الشيعية التي ترعاھا إيران
في مختلف أنحاء الشرق األوسط والعنف الذي تع ّرض له السنة العراقيون والسوريون على أيديھا شكلت
دوافع رئيسية للتطرف السني .لقد غطى العديد من تقارير مجموعة األزمات أصالً ھذا المجال ،إضافة إلى
األصولية البنتيكوستالية *،وجيش الرب للمقاومة في أفريقيا ،والتطرف البوذي والمسيحي في آسيا ،وشرائح
ً8
واسعة من أقصى اليمين اليھودي في إسرائيل واألشكال األخرى للعنف الذي يتبنى إطاراً دينيا.
تتناول األجزاء اآلتية من التقرير األصول ،واالتجاھات والعوامل الجيوسياسية الكامنة وراء التوسع الجھادي
الذي حدث مؤخراً )(II؛ ويقدم لمحة سريعة عن المشھد المتغير )(III؛ ويستكشف الخيارات المتاحة في
السياسات ) .(IVوسيتم التركيز بشكل رئيسي ليس على كيفية تحول األفراد إلى التطرف بل على الكيفية
التي أصبحت الحركات المتطرفة من خاللھا بارزة في العديد من أخطر األزمات الراھنة في يومنا ھذا؛ كما
ال يتم التركيز على ما تقوله ھذه المجموعات وقادتھا بقدر ما يتم التركيز على ما تفعله ويفعلونه .يمھد التقرير
الطريق لتطوير إطار أوسع لعمل مجموعة األزمات ،وتحديد المجاالت التي يمكن فيھا إجراء المزيد من
األبحاث حول طبيعة ھذه المجموعات ،وتفاعلھا مع األزمات ،والتھديدات والمآزق التي تشكلھا في مجال
السياسات واألفكار المتعلقة بكيفية الرد عليھا.

 7العمل الشامل الذي قامت به مجموعة األزمات حول التطرف العنيف متوافر على موقعھا .www.crisisgroup.org ،يركز ھذا
التقرير بشكل أساسي على الحاالت التي تم ﱠكن فيھا تنظيم الدولة اإلسالمية – أو المجموعات المرتبطة بالقاعدة من االستيالء على
األراضي أو تلك التي يبدو أن ثمة مخاطرة في االستيالء عليھا .ويغطي أوروبا – والعديد من األماكن األخرى التي يأتي منھا
المقاتلون األجانب أصالً – لكن فقط إلى الحد الذي تؤثر فيه الھجمات ھناك على حسابات قادة تلك البلدان .وألسباب مشابھة ،فإنه ال
يغطي جنوب شرق آسيا؛ حيث إن المجموعات ھناك صغيرة نسبياً ،وفي المناطق األربع التي تشكل فيھا مصدر قلق ،أي جنوب
تايلند ،وجنوب الفلبين ،وإندونيسيا وروھينغيا في ميانمار ،فإن التطرف بحد ذاته ال يحظى بالكثير من القبول .لقد أعلنت مجموعات
ھامشية مبايعتھا للجھاديين – فقد أصدر أبو سياف مقطع فيديو يقبل فيه بالخالفة ،وكذلك سانتوزو ،قائد حركة المجاھدين الصغيرة
في إندونيسيا في وسط سوالويزي؛ وقد كان للجماعة اإلسالمية في إندونيسيا عالقات قديمة مع القاعدة – إالّ أن أيا ً من ھذه الجماعات
لم تحقق نفوذاً كبيراً .رغم أن تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة يتواصالن معھا ،فإن المجموعات المسلحة الرئيسية تبقى متمسكة
بقومية عرقية – دينية وليس بالجھاد العالمي .عالوة على ذلك ،فإن الدول التي تنشط فيھا ھي دول قوية ،وفيھا مؤسسات فاعلة؛
قمعية ،لكن ليس إلى الدرجة التي توفر فيھا فضا ًء للجھاديين .سمح التقدم الديمقراطي واالقتصادي في المنطقة على مدى العقود
الثالثة الماضية بوجود معارضة سلمية ،ودرجة أكبر من االرتقاء االجتماعي ونموذجا ً للنمو يؤمن به معظم السكان .توجد المجموعات
الجھادية وستستمر في مھاجمة األھداف المحلية واألجنبية ،خصوصا ً في إندونيسيا ،إالّ أن تكتيكاتھا وأيديولوجيتھا ال تحظى بالقبول
في الظروف اإلقليمية الراھنة ،ومن غير المرجح أن تصل إلى كتلة حرجة يمكن أن تھدد المجتمع أو الدولة .حتى في جنوب الفلبين،
إذا انھارت محادثات السالم ،فإن معظم السكان المحليين يعتقدون بأن الخطر يكمن في ظھور أمراء الحرب ،وليس اإلسالم المتشدد.
كما أن ثمة تقارير حول جنوب شرق آسيا على موقع مجموعة األزمات .www.crisisgroup.org
* حركة متشددة في المسيحية البروتستانتية )م(
 8انظر ،على سبيل المثال ،تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط ،رقم " ،38إيران في العراق :ما مدى النفوذ؟" 21
آذار/مارس 2005؛ ورقم " ،89اليمين الديني في إسرائيل وقضية المستوطنات 20 "،تموز/يوليو 2009؛ ورقم " ،104اإلسالميون
الراديكاليون في غزة 29 "،آذار/مارس 2011؛ و رقم " ،153حزب ﷲ يتوجه شرقا ً نحو سورية 27 "،أيار/مايو 2014؛ ورقم
" ،154الحوثيون :من صعدة إلى صنعاء 10 "،حزيران/يونيو 2014؛ وإحاطة حول الشرق األوسط رقم " ،45اليمن في حالة
حرب 27 "،آذار/مارس 2015؛ و Asia Report N°251, The Dark Side of Transition: Violence Against
Muslims in Myanmar, 1 October 2013; Africa Report N°229, Cameroon: The Threat of Religious
Radicalism, 3 September 2015؛ ورقم " ،147المجموعات الصھيونية المتدينة والصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي21 ،
تشرين الثاني/نوفمبر  .2013انظر أيضا ً Asia Briefing N°114, Indonesia: “Christianisation” and Intolerance,
24 November 2010; Asia Report N°134, Sri Lanka’s Muslims: Caught in the Crossfire, 29 May
.2007; and Africa Report N°182, The Lord’s Resistance Army: End Game?, 17 November 2011
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الصفحة 4

موجة رابعة

يشكل توسع تنظيم الدولة والقاعدة على مدى السنوات القليلة الماضية الموجة الرابعة في سلسلة من موجات
العنف الجھادي التي تؤثر بشكل أساسي على العالم اإلسالمي منذ سقوط الحكومة التي دعمھا االتحاد
السوفييتي في أفغانستان عام  9.1989شھدت الموجة األولى ،في مطلع تسعينيات القرن العشرين عودة العديد
من المتطوعين األجانب الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان إلى الجزائر ،والقوقاز ،ومصر ،وليبيا ،والسودان
ومناطق أخرى .في بعض األماكن ،تجمعت خاليا صغيرة حول قادة يتمتعون بالكاريزما اكتسبوا تجربتھم
في أفغانستان ،وأطلقوا حمالت تمثلت بشكل أساسي بھجمات إرھابية أدت إلى مقتل مدنيين ،ضد األنظمة
التي أعلنوھا غير إسالمية .في مناطق أخرى ،انضم المحاربون السابقون في أفغانستان إلى صراعات على
األراضي ،أو ثورات أو حروب أھلية ،أحياناً ،خصوصا ً في الجزائر وروسيا )الشيشان( ،ما أسھم في تحولھم
نحو التطرف .تالشت ھذه الموجة بحلول أواسط تسعينيات القرن العشرين ،مع انتھاء الحروب أو سحق
الحركات أو إخراجھا من تلك البلدان .انسحب العديد من أعضائھا إلى أفغانستان ،التي كانت حينھا تحت
سيطرة طالبان.
ومن ھناك ،شنت القاعدة موجة ثانية استھدفت بشكل رئيسي ما سمته "العدو البعيد" .وكان ھدفھا جر القوى
الغربية إلى حروب يمكن أن تُھزم فيھا ،كما حدث للسوفييت في أفغانستان ،ما سيدفعھا لوقف دعمھا ألنظمة
المنطقة ،وتسريع سقوطھا .مع وصول محطات التلفزة الفضائية الناطقة باللغات المحلية إلى سائر أنحاء
العالم اإلسالمي ،شن أسامة بن الدن ھجمات اتسمت باإلثارة المشھدية ،و ّجه معظمھا إلى المصالح الغربية،
لجذب االنتباه وتعزيز موقعه في طليعة الحركة الجھادية العالمية .وصلت ھذه الموجة إلى أوجھا في ھجمات
 11أيلول/سبتمبر في الواليات المتحدة ،التي عارضھا قادة طالبان والعديد من "األفغان العرب" الذين كانوا
يقاتلون لصالح طالبان ضد التحالف الشمالي أو في معسكرات التدريب المنتشرة في سائر أنحاء البالد .كانوا
يخشون ،وھم على حق ،من أن رد الفعل األمريكي الذي حاول بن الدن إثارته سيدمر إمارة طالبان ويحرمھم
من المالذات اآلمنة التي كانت توفرھا لھم 10.أخرجت القوات المدعومة من الواليات المتحدة طالبان بسرعة.
وقتل العديد من المقاتلين األجانب أو سجنوا؛ ولجأ آخرون إلى المناطق القبلية في أفغانستان أو تشتتوا في
مناطق أخرى.
ّ
غذى الغزو األمريكي للعراق عام  2003موجة ثالثة ،وأعاد إحياء الحركة الجھادية مع انتقال آالف المسلمين،
11
العديد منھم من الخليج وشمال أفريقيا ،لقتال األمريكيين في قلب العالم العربي .الصحوات ،وھي حالة من
انتفاض القبائل بدعم من الواليات المتحدة ضد فرع القاعدة في العراق ،والتي أتت بشكل أساسي كرد فعل
على وحشية الحركة ،قضت على ھذه الموجة 12.ثم أتت احتجاجات الربيع العربي التي انتشرت في البلدات
والمدن عام  2011لتوقف ھذه العملية.
إالّ أن انھيار أو قمع معظم تلك الثورات أدى إلى ظھور موجة رابعة .ھذه الموجة ،األقوى من سابقاتھا،
شھدت استيالء تنظيم الدولة اإلسالمية والمجموعات المرتبطة بالقاعدة على األراضي ،وإحراز أكثر من
موطئ قدم في أفريقيا وتشكيل تھديد متزايد في جزء كبير من العالم اإلسالمي والغرب .ثمة مخاطرة في
 9رغم أن جذور األيديولوجيا الجھادية تمتد أبعد من ذلك بكثير ،فإن األصول الحديثة للموجة الرابعة يمكن تتبعھا إلى :أوالً ،الجھاد
ضد السوفييت في أفغانستان ،عندما ذھب آالف المتطوعين األجانب ،الذين كانوا يُعرفون بـ "األفغان العرب" ،لمحاربة القوات
السوفييتية ،واألسطورة القائلة بأن ھؤالء األجانب أجبروا الغزاة على االنسحاب ،والتي أصبحت جزءاً من الرواية التأسيسية للقاعدة،
في حين كان دورھم ال يذكر بالمقارنة مع المجاھدين األفغان؛ ثانياً ،العنف الثوري الذي ُمورس بوحي من سيد قطب ومعاصريه في
مصر ضد حكومة الرئيس جمال عبد الناصر؛ وثالثاً ،الثورة اإليرانية وما تالھا من دعم إيراني للناشطين الشيعة في بعض أنحاء
العالم اإلسالمي ،وھو ما أدى إلى رد تمثل في تمويل السعودية وغيرھا من دول الخليج للراديكاليين السنة .تستلھم مختلف الحركات
اليوم ھذه االتجاھات المتعددة – معاداة اإلمبريالية ،والثورية والطائفية – للتفكير الجھادي .إن تنظيم الدولة اإلسالمية يمثلھا جميعاً،
إلى حد ما )انظر القسم  ،IIIأ( .يتناول كتاب جيسون بيرغ حروب  11أيلول/سبتمبر ) The 9/11 Wars Jason Burke, The
) (9/11 Wars (London, 2011المد والجزر في العنف المتطرف على مدى العقود القليلة الماضية؛ وكذلك دانييل بايمن ،القاعدة،
وتنظيم الدولة اإلسالمية والحركة الجھادية العالمية ) Daniel Byman, Al-Qaeda, the Islamic State and the Global
).(Jihadist Movement (Oxford, 2015
 .Mustafa Hamid and Leah Farrall, The Arabs at War in Afghanistan (London, 2015) 10انظر أيضا ً الجماعة
اإلسالمية" ،استراتيجيات وتفجيرات القاعدة :األخطاء والمخاطر" ،الشرق األوسط ،2004 ،لمراجعة المقاومة األوسع في أوساط
الحركات اإلسالمية الراديكالية للھجمات .أدى رفض ال ُمال عُمر تسليم بن الدن ،رغم مخاوف طالبان حيال ھجمات  11أيلول/سبتمبر
وحث باكستان ،إلى التدخل األمريكي في أفغانستان.
Thomas Hegghammer, “The Rise of Muslim Foreign Fighters”, International Security, winter 11
.2010/2011
 12للمزيد ،انظر تقرير مجموعة األزمات رقم " ،74العراق بعد الحشد ) :(Iالمشھد السني الجديد 30 "،نيسان/أبريل  ،2008ورقم
" ،75العراق بعد الحشد ) :(IIالحاجة إلى استراتيجية سياسية جديدة 30 "،نيسان/أبريل 2008؛ ورقم  ،144سنة العراق والدولة:
فرصة كبرى أو خسارة فادحة 14 "،آب/أغسطس 2013؛ ورقم " ،150العراق :الصفقة الخاسرة في الفلوجة 28 "،نيسان/أبريل
.2014
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الصفحة 5

إصدار التعميمات حول التيارات األعمق التي تقود ھذه الموجة الرابعة ،خصوصا ً وأنھا ما تزال مستمرة في
اندفاعتھا .تتفاوت الديناميكيات بين المناطق المختلفة :من مناطق الحروب في الشرق األوسط؛ إلى صراع
األفارقة للتعامل مع انتشار عدم االستقرار إلى الجنوب؛ إلى اإلرث الطويل لباكستان ودعمھا المتكرر للجھاد
في جنوب آسيا .ك ٌل من ھذه الحركات له خواص فريدة؛ ورغم الصالت العابرة لألوطان لبعضھا ،فإن
معظمھا متجذر في الظروف المحلية .كما تتفاوت أنماط التحول نحو الراديكالية من مكان إلى مكان .كحال
أي نزعة عالمية ،فإن توسع الجھاديين ينجم عن أشياء مختلفة تحدث في أماكن مختلفة ،بعضھا مترابط
مباشرة ،وبعضھا بشكل غير مباشر وبعضھا غير مترابط على اإلطالق.
إالّ أن أسبابھا المباشرة واضحة بما يكفي وتفسر لماذا قد تكون ھذه الموجة الرابعة األكثر تدميراً وعكسھا
األكثر صعوبة .ھناك ،أوالً وقبل كل شيء ،االضطرابات المنتشرة في جزء كبير من العالم العربي .لقد أتت
المكاسب التي يحققھا الجھاديون منذ أمد بعيد مصاحبة للصراع ،من أفغانستان إلى الجزائر ،ومن العراق
إلى سورية .وقد أتاح التصاعد الدراماتيكي األخير في الحرب وانھيار الدول فرصة كبيرة لھا .في ھذه األثناء،
فإن العداوات بين الدول في الشرق األوسط وعلى مستوى ق ّزم الموجات السابقة ،يعني أن القوى اإلقليمية
ليست قلقة من المتطرفين بقدر ما ھي قلقة من خصومھا ،بل إنھا تتساھل سراً مع ھذه المجموعات وتستعملھا
في حروبھا بالوكالة.
تصب الطائفية والشعور العميق لدى السنة بأنھم ضحايا ،وھو الشعور الذي ساعدت الحرب في العراق
وسورية والتصورات بتصاعد قوة إيران على تعزيزه ،في مصلحة المتطرفين .وكذلك األمر بالنسبة للفشل
في الحكم ،وردود الفعل القمعية والقضاء على البدائل المشروعة والقابلة سياسيا ً للحياة ،التي تعزز كلھا إدانة
الجھاديين لألنظمة المحلية الفاسدة وتسھم في تنامي المشاعر المعادية لمؤسسات الدولة في سائر أنحاء
المنطقة .لقد أثبتت الدول الضعيفة التي ال تتمتع بالسيطرة على سائر أراضيھا أو حدودھا أنھا ھشة ،خصوصا ً
في أفريقيا .لقد أسھم النشاط الدعوي المثابر للتيارات غير المتسامحة في اإلسالم على مدى عقود وتراجع
جاذبية األيديولوجيات التي يمكن استخدامھا لمقاومة لھذه التيارات في تھيئة األرضية لذلك.
آ.

فرصة في الفوضى

كانت المظالم التي دفعت السوريين إلى الخروج إلى الشوارع عام  2011شبيھة جداً بتلك التي تسببت في
الثورات العربية األخرى .في البداية لم يد ُ
ع معظم المتظاھرين إلى تنحي الرئيس بشار األسد ،بل طالبوا
بإصالح حكومته المتصلبة والقمعية على نحو متزايد ،وفتح الفضاء السياسي وتحسين اإلدارة االقتصادية.
على مدى  18شھراً ،تحولت االحتجاجات السلمية إلى ما أصبح ،على األقل في أجزاء من الشمال ،إلى حركة
مسلحة يھيمن عليھا الجھاديون ألسباب مختلفة جداً 13.األكثر أھمية كان رد النظام المتمثل في الدفع المتعمد
لألزمة نحو الراديكالية من خالل العنف الشرس والمغطى إعالمياً؛ والخطاب الطائفي التقسيمي ،الذي يضع
الطائفة العلوية الحاكمة واألقليات األخرى في مواجھة مع األغلبية السنية؛ وتصاعد العقاب الجماعي الذي
دمر المدن وساعد في تھجير الماليين؛ وإطالق سراح الراديكاليين الجھاديين من السجون واستھداف فصائل
14
المعارضة األكثر براغماتية.

"ھذا النمط ،المتمثل في استغالل الجھاديين للفرص التي توفرھا الحرب
وانھيار الدول ،ومساھمة العنف وأخطاء اآلخرين في تيسير صعودھم،
نمط شائع".

 13انظر تقارير مجموعة األزمات رقم " ،163مقاربة جديدة في جنوب سورية 2 ،"،أيلول/سبتمبر 2015؛ ورقم " ،155السيارات
المفخخة والبراميل المتفجرة :حلب وحالة الحرب السورية 9 "،أيلول/سبتمبر 2014؛ ورقم " ،146كل شيء إالّ السياسة :حالة
المعارضة السياسية السورية 17 "،تشرين األول/أكتوبر 2013؛ ورقم " ،143انتشار ورم الصراع في سورية 27 "،حزيران/يونيو
 .2013وأيضا ً Charles Lister, The Syrian Jihad: al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an
Insurgency (Hurst, 2015); Nicolas Hénin, Jihad Academy: The Rise of the Islamic State (Bloomsbury,
).2015
 14لقد عاش العلويون ،الذين يشكلون حوالي  %12من السكان في سورية ،تاريخيا ً وبشكل رئيسي في السالسل الجبلية الواقعة في
الشمال الغربي ،على طول الساحل السوري على البحر المتوسط؛ واليوم يعيش العديد منھم في دمشق وحمص أيضا ً .تختلف الروايات
حول أصولھم الدينية؛ ويرجح أن يكونوا جزءاً من الفرع الشيعي االثني عشري في اإلسالم .انظر Henri Laoust, Les
 .Schismes dans L’Islam (Paris, 1977), p. 147عندما أصبح حافظ األسد رئيسا ً عام  ،1971طلب المساعدة من اإلمام
موسى الصدر ،رجل الدين الشيعي البارز في لبنان ،للمصادقة على أن العلويين مسلمين وشيعة .أصدر الصدر فتوى بھذا المعنى.
.Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East (Berkeley, 1988), p. 173
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الصفحة 6

في الوقت نفسه ،فإن االحتكاكات بين قطر وتركيا من جھة ،والسعودية واإلمارات العربية المتحدة من جھة
أخرى ،كانت تعني أن دعمھا للمعارضة كان غير متماسك وتشوبه األخطاء في كثير من األحيان ،كحال
الدعم الذي يقدمه رجال دين موجودون في الخليج للمجموعات المتطرفة التي تحارب بالوكالة .كان المقاتلون
األجانب ،الذين يكونون في العادة أكثر راديكالية ،ولفترة زمنية معينة ،يدخلون بحرية من تركيا 15.الفجوة
بين خطاب الواليات المتحدة وغيرھا من القوى الغربية – بأن على األسد أن يرحل – وواقع أنھا لم تكن
مستعدة إلرسال قوات برية ،أو شن غارات جوية أو تسليح معارضيه بشكل يكفي لتحقيق ذلك أدت إلى
تقويض المجموعات األقل راديكالية ،والتي كانت استراتيجيتھا قد تمحورت حول دفع واشنطن إلى التدخل.
دخل الجھاديون ،الذين كان العديد منھم قد اكتسب تجربة قتالية في العراق ،وأثبت بعضھم ،خصوصا ً أبومحمد
الجوالني ،زعيم الفرع المحلي لتنظيم القاعدة ،جبھة النصرة ،أنھم قادة فعالون .منحتھم تكتيكات مثل
التفجيرات االنتحارية تقدما ً في الميدان .ح ّرك العنف الكبير الذي مارسه النظام الرغبة باالنتقام في أوساط
السنة وقلّص مشاعر االستنكار للفظاعات التي يرتكبھا الجھاديون.
تتفاوت المسارات التي جعلت الجھاديين أقوياء في صراعات اليوم من مكان إلى آخر ،إالّ أن استغاللھم
للفرص التي توفرھا الحرب وانھيار الدولة ،وسھولة صعودھم بسبب العنف وأخطاء اآلخرين ،يشكل نمطا ً
متكرراً بالنسبة للعديد منھم.
تكمن جذور تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق )ما يتم استكشافه بتفصيل أكبر في الجزء  ،IIIآ( في خليط
مشابه .غزو الواليات المتحدة وسياسات االحتالل ھيأ األرضية المناسبة الندالع الحرب األھلية الطائفية
) (2008-2005التي ساعد أبو مصعب الزرقاوي ،قائد القاعدة في العراق ،التنظيم السابق لتنظيم الدولة،
على إثارتھا .كما أن ما ال يقل أھمية عن ذلك كان فشل بغداد وواشنطن في االستفادة من الصحوات .حرمان
األقلية السنية من حصة كافية في الدولة ،ثم العنف الذي مارسته قوات األمن التي يھيمن عليھا الشيعة ضد
االحتجاجات السلمية في الغالب في المدن ذات األغلبية السنية في الفترة  2013-2012ق ّوض القيادة السنية
والمقاومة غير الجھادية .أفسحت ھذه التطورات المجال أمام تنظيم الدولة ،الذي كان قد أعاد التجمع ،إلبادة
الخصوم والسيطرة على المناطق السنية الداخلية عام  ،2014حيث سعى العديد من السنة إليه بحثا ً عن الحماية
16
أو ألنھم رأوا في ذلك فرصة لتقويض الوضع الراھن.
في اليمن ،ركز الفرع المحلي للقاعدة ،القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،بشكل أساسي على الھجمات اإلرھابية
حتى عام  .2011وكان يشكل خطورة على الغرب بسبب خبرته في صنع القنابل ،لكنه ظل ھامشيا ً في
السياسة اليمنية ومنعزالً في المناطق الشرقية النائية 17.فقط عندما انھارت الدولة – أوالً مع دخول فصائل
الجيش في مواجھة بين بعضھا بعضا ً في العاصمة خالل ثورة عام  ،2011ثم عام  2015مع تقدم المتمردين
18
الحوثيين ،وتصاعد رد التحالف الذي تقوده السعودية – أصبح بإمكانھا االستيالء على المراكز السكنية.
في ليبيا أيضا ً استفاد تنظيم الدولة والمجموعات المتطرفة األخرى من انھيار السلطة :أوالً في الفوضى التي
نشأت بداية بعد اإلطاحة بمعمر القذافي عام  ،2011ثم ،في عام  ،2014من تصاعد المواجھة بين القوى
المتحالفة مع كل من طبرق وطرابلس والداعمين اإلقليميين لكل منھا 19.في مالي كان الزعماء المحليون
لتنظيم القاعدة ،والمحاربون القدماء من حربي أفغانستان والجزائر ،قد لجؤوا إلى القبائل في الصحراء منذ
سنوات قبل أن يتحالفوا مع تمرد قومي للطوارق ،ومن ثم صادروا التمرد لمصلحتھم ،ذاك التمرد الذي تسببت
به بشكل رئيسي عودة المرتزقة واألسلحة من ليبيا 20.ظھرت حركتا طالبان والشباب فقط بعد عقود من

 .Sally Judson and Kadir Udson, “Turkey’s ISIS Challenge”, SETA, September 2014 15يعترف المسؤولون
الغربيون بأن إغالق الحدود بشكل كامل سيكون مستحيالً وبأن تركيا ،على األقل منذ آذار/مارس  ،2014عملت على وقف تدفقھم.
مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع دبلوماسي غربي ،أنقرة ،شباط/فبراير .2015
 16انظر ،على سبيل المثال ،تقارير مجموعة األزمات" ،العراق :الصفقة الخاسرة في الفلوجة 28 "،نيسان/أبريل .2014
Gregory D. Johnsen, The Last Refuge: Yemen, al-Qaeda and America’s War in Arabia (New York, 17
).2014
 18تقرير مجموعة األزمات رقم " ،114نقطة االنھيار؟ قضية اليمن الجنوبي 20 "،تشرين األول/أكتوبر 2011؛ ورقم " ،167اليمن:
ھل السالم ممكن؟ 9 "،شباط/فبراير .2016
 19تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم " ،157ليبيا :البناء السليم على محادثات جنيف26 "،
شباط/فبراير .2015
Crisis Group Africa Briefing N°90, Mali: The Need for Determined and Coordinated International 20
Action, 24 September 2012; Africa Report N°92, Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?,
.31 March 2005
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الصفحة 7

الفوضى في أفغانستان والصومال ،وفي كلتا الحالتين جزئيا ً كرد فعل على ضراوة أمراء الحرب وتراجع
21
شرعية المجموعات المسلحة األخرى.
تشكل حركة بوكو حرام في شمال نيجيريا استثنا ًء على ھذه القاعدة ،من حيث أنھا لم تنشأ في منطقة حرب
قائمة أصالً .بدأت الحركة ،المتجذرة في العنف البنيوي واالقتصاد السياسي المھمش في الشمال ،كطائفة
منعزلة ،ومن ثم كحركة احتجاجية تطالب بحكم إسالمي أقل فساداً .تصلبت مقاومتھا للدولة بعد نزاعھا مع
الحاكم المحلي ،الذي كان ،طبقا ً لزعيمھا حينذاك ،محمد يوسف ،قد أخلف بوعود قطعھا لھا مقابل مساعدتھا
في حشد الناخبين لصالحه .لكن حتى حينذاك ،فإن أعمال القمع التي مورست في مايدوغوري عام ،2009
التي قتل فيھا  800من أنصارھا؛ ومقتل يوسف خارج القانون أثناء احتجازه من قبل الشرطة  ،والرد الحكومي
غير الكفؤ على التھديدات المتنامية؛ ووصول األسلحة والخبرات من ليبيا والساحل ھي التي دفعت إلى تحول
22
الحركة إلى حركة تمرد مسلحة بقيادة أبو بكر شيكاو وحلّت كالوباء على حوض بحيرة تشاد اليوم.
لذلك ،وبشكل عام ،فإن تنامي حضور الجھاديين على مدى السنوات القليلة الماضية ھو نتاج لعدم االستقرار
أكثر من دوافعه األساسية .لقد حشدت الحركات قواھا مع تعمق األزمات وتصاعد العنف .في بعض الحاالت،
خصوصا ً في حالة بوكو حرام ،ساعد المتطرفون على إثارة الصراعات التي يقاتلون فيھا – رغم أنه ھناك،
كما في أماكن أخرى ،لعب عنف الدولة دوراً محوريا ً في نموھا .في معظم األحيان ،استغل الجھاديون
الصراعات القائمة ،كما فعلوا في الجزائر والشيشان قبل عقدين من الزمن ،حيث اخترقوھا ،واستفادوا منھا
وجعلوھا عصيّة أكثر على الحل .بعبارة أخرى فإن توسعھم الدراماتيكي في السنوات األخيرة مدين ألصول
األزمات وتطوراتھا الدموية أكثر مما ھو مدين للتحول نحو الراديكالية الذي سبق نشوء ھذه األزمات .لقد
تمكنت عادة من التحول من ممارسة التكتيكات اإلرھابية إلى مجموعات مسلحة متمردة فقط في ظروف
الحرب؛ حيث إن استراتيجية تنظيم الدولة اإلسالمية ،كما يتم إيضاحه أدناه ،وكذلك استراتيجية القاعدة إلى
حد ما ،تستند إلى تھيئة تلك الظروف بالذات.
ب.

األولوية الثانية

لقد شكلت العداوات الجيوسياسية المتصاعدة مكسبا ً آخر للمتطرفين؛ حيث ولدت الحركة الجھادية الحديثة
جزئيا ً من التنافس بين الدول؛ فھناك منافسات الحرب الباردة في أفغانستان ،التي أدت إلى غزو االتحاد
السوفييتي للبالد؛ وإرسال الواليات المتحدة واألنظمة الملكية في الخليج للمسلمين إلى ھناك ،وتحويلھم إلى
راديكاليين على يد باكستانيين ،لمحاربة القوات السوفيتية رداً على ذلك؛ واالرتفاع الكبير في التمويل الخليجي
للحركات السنية الراديكالية ،جزئيا ً لمواجھة رعاية إيران للنشاط الشيعي بعد الثورة اإليرانية عام  .1979إن
التنافس المتصاعد ،خصوصا ً بين دول الشرق األوسط ،بات اآلن يدفع ويعقّد الجھود الرامية إلنھاء األزمات
التي يتغذى عليھا الجھاديون .كما أن ذلك يعني أن العديد من القادة تساورھم المخاوف من خصومھم اإلقليميين
أكثر مما تساورھم من المتطرفين .في اليمن ،على سبيل المثال ،فإن أفعال السعودية واإلمارات العربية
المتحدة تظھر أنھما تنظران إلى الحوثيين والمخاطرة التي تعتقدان وجودھا نتيجة النفوذ اإليراني في شبه
الجزيرة العربية على أنھا تھديدات أكثر خطورة من القاعدة .على مدى أشھر ،كانت المناطق التي تسيطر
عليھا القاعدة في شبه الجزيرة العربية من بين المناطق القليلة التي تجنبتھا عمليات القصف التي يقوم بھا
23
التحالف الذي تقوده السعودية ،وھو ما ق ّوى المجموعة بالمقارنة مع المجموعات األخرى.
تشكل السياسات اإلقليمية عقبة أكبر في سورية .أوالً ،كما تم وصفه أعاله ،فإن سياسات الدول ساعدت في
تيسير تحول المعارضة في البداية نحو الراديكالية وتوسع جبھة النصرة ،ما مھد الطريق لتقدم تنظيم الدولة
اإلسالمية .حتى اآلن ،فإن عدداً قليالً من القوى المتحالفة ضد تنظيم الدولة تتعامل معه على أنه العدو الرئيسي.
يقوم نظام األسد ،وإيران ،والميليشيات المتحالفة معھما وروسيا في معظم األحيان بضرب مجموعات
Crisis Group Africa Report N°147, Somalia: To Move Beyond the Failed State, 23 December 21
2008; and Asia Report N°221, Talking About Talks: Toward a Political Settlement in Afghanistan,
.26 March 2012
 22حركة بوكو حرام ھي األخيرة في سلسلة من الحركات اإلحيائية في شمال نيجيريا ،الذي كان منذ وقت طويل مركزاً لتبادل األفكار
بين تلك المنطقة وأجزاء أخرى من العالم اإلسالمي .تقارير مجموعة األزمات حول أفريقيا Crisis Group Africa Reports
N°s 168, Northern Nigeria: Background to Conflict, 20 December 2010; and 216, Curbing Violence
 .in Nigeria (II): The Boko Haram Insurgency, 3 April 2014ال يزال وضع بوكو حرام يكتنفه الكثير من الغموض،
بما في ذلك تماسك الحركة وحتى ما إذا كان شيكاو ال يزال على قيد الحياة.
 23إن مزاعم دبلوماسيين غربيين بأن اإلمارات العربية المتحدة أكثر جدية حيال القاعدة في شبه الجزيرة العربية ال تؤيدھا أفعال
اإلمارات على األرض ،خصوصا ً وأن السعودية ھي التي تضع األولويات العسكرية .انظر تقرير مجموعة األزمات" ،اليمن :ھل
السالم ممكن؟ "،مرجع سابق.

استغالل الفوضى :القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية
تقرير خاص لمجوعة األزمات 14 ،آذار/مارس 2016

الصفحة 8

المعارضة األخرى ،بما فيھا تلك الموجودة على خطوط المواجھة مع تنظيم الدولة ،ألنھا تعتبرھا تھديداً أكبر
لبقاء النظام .قوى الخليج وتركيا تعطي األولوية لإلطاحة باألسد ،ويخشى األتراك من تنامي قوة وحدات
24
حماية الشعب الكردي ،المرتبطة بالحركة المسلحة المعادية لھم داخلياً ،وھي حزب العمال الكردستاني.
تنظيم الدولة اإلسالمية ھو األولوية األولى في سورية فقط بالنسبة للقوى الغربية واألردن.

"قلة من القوى المختلفة التي تواجه تنظيم الدولة اإلسالمية تعتبره عدوھا
الرئيسي".
األسوأ من ذلك أن ثمة ملمحا ً في تاريخ العديد من الحركات يتمثل في الدعم الذي تلقته من الدول على أمل
استخدامھا في الحروب بالوكالة ضد خصومھا .المشھد الجھادي الباكستاني يتحدى أي توصيف بسيط ،إالّ
أن جذور بعض الحركات يعود إلى الحروب في أفغانستان وكشمير ،حيث شكل الجھاديون أدوات في سياستھا
الخارجية .حتى عند تعاون بعض ھذه المجموعات التي تحارب بالوكالة مع المجموعات المسلحة القبلية التي
تھاجم الدولة الباكستانية أو تنخرط بفعالية في تنشئة جيل جديد من المتطرفين ،فإن القادة العسكريين والعديد
من القادة المدنيين الزالوا يتساھلون مع حركة عسكر طيبة ،إحدى أكبر المجموعات الجھادية في العالم،
ويدعمون طالبان أفغانستان 25.كانت حكومة األسد ترسل الجھاديين إلى العراق على مدى العشرية األولى
من األلفية الثالثة في محاولة لصرف انتباھھم والتسبب بالمشاكل للواليات المتحدة؛ وھذا ما دفع أيضا ً تيسير
26
إيران المتقطع النتقال مقاتلي القاعدة إلى العراق في الوقت نفسه.
تنام مستمر ،خصوصا ً مع تصاعد التنافس بين إيران
يبدو دعم الدول ،المباشر وغير المباشر ،للجھاديين في ٍ
وملكيات الخليج التي تشعر بالغضب حيال ما ترى من تنامي النفوذ الجيوسياسي لطھران بعد االتفاق النووي.
من شبه المؤكد أن بعض األسلحة والذخائر التي تتدفق من الخليج وتركيا إلى مكونات تحالف جيش الفتح في
المعارضة المسلحة السورية يصل إلى جبھة النصرة ،أحد أقوى مك ّوناته 27.وسط الفوضى السائدة في اليمن،
فإن األسلحة المقدمة إلى الحلفاء المحليين للتحالف الذي تقوده السعودية تتسرب إلى ترسانة القاعدة ،التي
28
يتحالف معھا ضمنيا ً بعض شركاء الرياض ضد الحوثيين.
كما تظھر التجربة الباكستانية ،فإن الجھاديين وكالء خطرون .من غير المرجح أن يتحول حلفاء إيران من
غير الدولة – الميليشيات الشيعية العراقية ،وحزب ﷲ وآالف األفغان وغيرھم من الشيعة الذين حشدتھم
للقتال إلى جانب قوات األسد – ضد الجمھورية اإلسالمية ،بالنظر إلى روايتھا الثورية المتماسكة بشكل
معقول ،وقواتھا العسكرية المقتدرة واعتماد ھذه الميليشيات على الدعم اإليراني .على عكس ذلك ،فإن الجزء
المحوري من استراتيجيات العديد من المتطرفين السنة يتمثل في اإلطاحة باألنظمة المحلية ،بما فيھا األنظمة
التي تقف معھا على نفس الخط الطائفي .إن قلق ملكيات الخليج من إيران أمر مفھوم؛ ولتركيا مخاوف
مشروعة حيال النزعة االنفصالية لدى األكراد .إالّ أن إحالة التھديدات التي يشكلھا تنظيم الدولة اإلسالمية
 24مالحظات ومقابالت لمجموعة األزمات ،أنقرة وواشنطن دي سي ،كانون الثاني/يناير  .2016تتلقى وحدات حماية الشعب الكردي
دعما ً أمريكياً ،وھو الذي يثير حنق تركيا ،التي يجادل مسؤولوھا بأن بعض ھذه األسلحة ينتھي األمر بھا بين أيدي حزب العمال
الكردستاني.
 25عشية أحداث  11أيلول/سبتمبر ،كان يمكن تصنيف المجموعات المسلحة الباكستانية حسب مجال تركيزھا .كانت حركة
المجاھدين ،وجيش محمد ،وھي حركة منشقة عن حركة المجاھدين ،وعسكر طيبة تقاتل في كشمير .حركة سيباه صحابة باكستان
والحركة المنشقة عنھا عسكر جھانغوي شنت ھجمات طائفية في باكستان .وكانت كلتاھما قد تأسستا قبل عقود ،وبشكل أساسي بتمويل
سعودي لمواجھة تنامي قوة المجموعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران بعد الثورة اإليرانية ،لكن التي تستفيد أيضا ً من النقمة
المحلية على الشيعة األكثر ثرا ًء في جھانغ .كانت مجموعات كثيرة في المناطق القبلية قد حاربت في أفغانستان .لقد شھدت السنوات
الخمس عشرة الماضية تراجع أھمية ھذه االختالفات ،حيث اختلطت العديد من المجموعات المسلحة مع بعضھا بعضا ً ومع القاعدة
بينما كانت تقاتل جنبا ً إلى جنب مع طالبان أفغانستان وتتدرب في المناطق القبلية في باكستان .بات الخط الفاصل الرئيسي اآلن بين
تلك المجموعات التي تحارب الدولة اإلسالمية وتلك التي ال تحاربھا – رغم أن ھذا الحد الفاصل بات غامضا ً أيضا ً .المجموعات
التي يرعاھا الجيش وال تھاجم الدولة تقدم في كثير من األحيان التدريب والبنية التحتية للمجموعات التي تھاجم الدولة .ثمة خط فاصل
آخر بين تلك التي تھاجم الشيعة واألقليات الدينية األخرى وتلك األقل طائفية .تقارير مجموعة األزمات حول آسياCrisis Group ،
Asia Reports, N°s 164, Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, 13 March 2009; 178, Pakistan:
Countering Militancy in FATA, 21 October 2009; and 242, Pakistan: Countering Militancy in PATA,
.15 January 2013
The “Islamic State” Organization: The Sunni Crisis and the Struggle of Global Jihadism (Jordan, 26
)2015
 27مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات ،تركيا ،نيسان/أبريل – كانون األول/ديسمبر .2015
 28تقرير مجموعة األزمات" ،اليمن :ھل السالم ممكن؟ "،مرجع سابق .أيضاً ،مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع صحفي غربي،
تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ ومع صحفي عدني ،تشرين األول/أكتوبر 2015؛ ومع دبلوماسي عربي ،ومع شيخ قبلي من شبوة،
آب/أغسطس .2015
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الصفحة 9

والمجموعات المرتبطة بالقاعدة وأفكارھا إلى المرتبة الثانية على سلم أولوياتھا مقارنة بھذه المخاوف – أو
األسوأ من ذلك ،من المرجح أن يثبت أن التساھل مع مثل ھذه المجموعات على أمل أن تبقى أنظارھا مصوبة
على حلفاء إيران ھو نوع من سوء الحسابات.
ج.

الفضاء السياسي واأليديولوجي

إذا كانت الحروب ،وانھيار الدول والعوامل الجيوسياسية ،خصوصا ً في العالم العربي ،أسباب تقليدية للموجة
الرابعة ،فإن اتجاھات أخرى تسھم فيھا أيضا ً .إن ھذه العوامل أكثر تعقيداً مما يم ّكن من تناولھا بشكل شامل،
خصوصا ً وأن الديناميكيات متنوعة جداً ،إالّ أن بعضھا بارز على نحو خاص.
أوالً ،لقد وصلت الطائفية إلى مستويات غير مسبوقة في أجزاء من الشرق األوسط ،نظراً إلى تفاقمھا بسبب
اإلطاحة بصدام حسين ،والحروب في سورية والعراق والخصومة المتزايدة بين السعودية وإيران ،وباتت
أكثر حدة من أي وقت مضى منذ دخول الدين في الھوية السياسية الحديثة .مع فشل الدول ،فإن كثيرين ،وليس
السنّة وحسب ،يتحولون إلى أنواع أخرى من التنظيم االجتماعي – القبيلة ،أو العشيرة ،أو الدين أو الطائفة
– من أجل الحماية والتمثيل .ال زالت تداعيات ذلك غير مؤكدة ،إالّ أن من الواضح أن الكراھية الطائفية تلعب
لصالح تنظيم الدولة اإلسالمية ،الذي يدفعھا ويتغذى عليھا .كما أنھا تشكل جيالً جديداً من الجھاديين الذي
يبدأون حياتھم القتالية ضد القوات المدعومة من إيران في ميادين المعارك السورية والعراقية .إنھا تخاطر
بتعميق التوترات السنية الشيعية في جنوب آسيا ،حيث يسعى السعوديون إلى إقناع باكستان ،التي فيھا ثاني
أكبر مجموعة من الشيعة في العالم ،والذين تربطھم عالقات أيديولوجية وثيقة بإيران المجاورة ،باالنضمام
29
إلى جبھتھا المعادية إليران في اليمن.
إنھا تختلط أيضا ً مع شعور العرب السنة العميق بأنھم ضحايا ،وھو شعور ع ّمقه تركيز الغرب على الفظائع
التي يرتكبھا تنظيم الدولة اإلسالمية والذي يتجاھل بشكل عام – أو ،في حالة العراق ،يبدو أنه ييسر – ذبح
السنّة على أيدي األنظمة والميليشيات التي ترعاھا إيران .مع انتشار اضطرابات عام  ،2011تزعزع استقرار
مراكز القوة التقليدية في العالم السني العربي ،مثل مصر ،ما ترك اآلخرين يتصارعون على الحلول محلھا.
لقد حاولت السعودية ملء الفراغ ،لكن جزئيا ً بتصعيد المشاعر الطائفية :وھو ميدان خطر تجد نفسھا فيه في
30
منافسة مع تنظيم الدولة اإلسالمية.
ثالثاً ،رغم أن المحفز للموجة الرابعة كان اإلطاحة بالحكام المستبدين ،فإن جذورھا تضرب جزئيا ً في استمرار
حالة االستبداد .لقد تمسك زعماء وأنظمة ،بدعم من قوى رئيسية ،ولعقود بالسلطة من خالل العنف والقمع.
ووفرت أنظمتھم استقراراً نسبياً ،إالّ أن سوء إدارتھم أسھم كثيراً في تحلل المؤسسات ،وتردي عالقات الدولة
بالمجتمع وتمھيد الطريق لالضطرابات التي تلت اإلطاحة بھم .على وجه الخصوص ،فإن تصميم المالكي
)في العراق( واألسد )في سورية( على تعزيز قواتھما أو التمسك بالسلطة تسبب في الحروب التي مھدت
الطريق أمام تنظيم الدولة اإلسالمية؛ لقد عمد األسد إلى دفع المعارضة نحو التطرف واستخدام ذلك
كاستراتيجية للمحافظة على بقاء النظام.
تشكل ھذه احتماالت قاتمة لإلصالح في بلدان ،خصوصا ً في العالم العربي ،لم تستسلم بعد للعنف ،وتسھم في
تنامي المشاعر المعادية لمؤسسات الدولة ،خصوصا ً بين الشباب ،وتعطي مصداقية النتقاد الجھاديين لألنظمة
المحلية الفاسدة .إن صمت القوى الغربية على حلفائھم ،ال سيما في مصر ،وتراجع وتبدد دعم ھذه األنظمة
لإلصالح في مناطق أخرى خالل السنوات القليلة الماضية يؤكد التصورات العميقة بوجود معايير مزدوجة،
ما يعزز مرة أخرى الروايات الجھادية.
ثالثاً ،إن الزعماء األفارقة معظمھم في الغالب أكثر توحداً في مواجھة الجھاديين من نظرائھم في الشرق
األوسط ،رغم أنھم ،في بعض الحاالت ،ليسوا أقل إحجاما ً عن التخلي عن السلطة .التحدي بالنسبة لھم يكمن
 29يشكل الشيعة حوالي  %20من عدد السكان البالغ  200مليون نسمة في باكستان .حتى في األماكن التي ال يوجد فيھا تواصل يذكر
للسنة مع عالم الشيعة – مثل القوقاز ،على سبيل المثال – فإن التضامن الطائفي يدفع المجندين المحليين إلى االنضمام إلى تنظيم
الدولة اإلسالمية )مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مقاتلين من شمال القوقاز ،تركيا ،كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير .(2016
سائق تاكسي مصري قال لمجموعة األزمات مؤخراً إن التھديد الرئيسي الذي يواجه بالده ھو من الشيعة ،رغم أنھم أقل من  %1من
عدد السكان في مصر .مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات ،القاھرة ،أيلول/سبتمبر  .2015إضافة إلى المشاعر الشعبية العدائية المتنامية
حيال الشيعة في بلدان ليس فيھا شيعة تقريباً ،فإن مخاوف المسؤولين حيال الحمالت الدعوية اإليرانية والعمليات االستخباراتية شائعة
حتى في مناطق خارج مجال النفوذ المعتاد إليران .مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أمنيين وسياسيين ،تونس والرباط،
.2016-2015
 30إعدام السعودية مؤخراً للشيخ نمر النمر ،الذي يحظى بالشعبية يوضح عمق التوترات المتفاقمة بين السنة والشيعة ،ھذا إن لم يكن
تعميق التوترات أمر متعمد“Sheikh Nimr al-Nimr: Saudi Arabia executes top Shia cleric”, BBC News, 2 .
.January 2016
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الصفحة 10

في ضعف الدول؛ وسلطتھا المحدودة في المناطق النائية المھملة؛ وعدم قدرة قوات األمن ،وأجھزة المخابرات
والمؤسسات األخرى على الرد بالكفاءة المطلوبة .تشكل سوابق بوكو حرام وجھاديي مالي ،حيث تحولت
بوكو حرام من طائفة منعزلة إلى مجموعة مسلحة عنيفة ،واستولى الجھاديون في مالي على بلدات بعد التخفي
سنوات في الصحراء ،تشكل عالمات مثيرة للقلق .إن الظروف التي أدت إلى ظھور كلتا األزمتين – انعدام
التنمية ،وانعدام الثقة بالدولة في المناطق الداخلية ،وتراجع سلطة النخب التقليدية ،وتوافر األسلحة بسھولة
ووجود قوات أمن ثقيلة الوطأة لكن غير فعالة – تعد مصيبة ابتلي بھا العديد من الدول األخرى ،في أفريقيا
ومناطق أخرى.
وأخيراً ،فقد انفتح الفضاء األيديولوجي .في العالم العربي بشكل خاص ،لكن أيضا ً في أجزاء من أفريقيا ،فإن
األيديولوجيات األخرى التي استخدمت ذات مرة لتأطير النشاط السياسي والمقاومة ضد القمع فقدت جاذبيتھا.
الطالب في سائر أنحاء العالم اإلسالمي الذين تمردوا ذات يوم باالنضمام إلى الحركات االشتراكية ال يجدون
اليوم قنوات معتدلة كثيرة للتعبير عن استيائھم .لقد انكمشت القومية العربية بنفس القدر الذي انكمشت فيه
االشتراكية؛ وفشلت اإلصالحات الليبرالية الجديدة والحوكمة العالمية بتحقيق إمكاناتھم الكامنة وساءت
األحوال المعيشية في كثير من األحيان؛ وقد أضر انھيار ثورات عام  2011بالديمقراطية الليبرالية ،وبشكل
خطر على نحو خاص ،باإلسالم السياسي السلمي.

"األغلبية الساحقة من السلفيين ال تدعو إلى العنف وال تمارسه .في العديد
من األماكن ،يمكن أن يكون السلفيون حلفاء مفيدين ضد أولئك الذين
يفعلون".
رغم األداء غير الكفؤ للرئيس محمد مرسي العضو في اإلخوان المسلمين كرئيس لمصر ،فإن االنقالب
والقمع الذي يما َرس في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع البالد باتجاه أكثر خطورة .يصور
األيديولوجيون الجھاديون في سائر أنحاء المنطقة فشل االتجاه التدريجي الذي يتبناه اإلخوان المسلمون
والمشاركة السياسية على أنه إثبات لصحة استراتيجيتھم الثورية العنيفة ،وھي حجج تتعزز مرة أخرى بصمت
القادة الغربيين عندما تمت اإلطاحة باإلخوان المسلمين وبات مسؤولو الحركة ،الذين التقوھم رسميا ً قبل بضع
31
سنوات فقط يقبعون في السجون المصرية.
لقد أسھم انتشار التيارات اإلسالمية غير المتسامحة – التي تُج َمع في كثير من األحيان في بوتقة واحدة وتحت
تصنيف واحد مثل الوھابية أو السلفية – في ھذا الوضع 32.ال يمكن تفسير التھديد الجھادي الباكستاني ،على
سبيل المثال ،دون اإلشارة إلى األسلمة المتعمدة للقوانين ودعم الحركات اإلسالمية الوكيلة من قبل الحكام
المتعاقبين ،خصوصا ً الرئيسين ضياء الحق وبرويز مشرف 33.في جزء كبير من العالم اإلسالمي ،فإن عقوداً
من الدعوة برعاية خليجية – من خالل األئمة ،والمساجد ووسائل اإلعالم ،خصوصا ً محطات التلفزة الممولة
31
ق في وجه الحركات الجھادية أكثر مما شكلوا أداة انتقال
على وجه اإلجمال ،فإن اإلخوان المسلمين عملوا بشكل عام كجدار وا ٍ
نحوھا ،وھذا ھو الحال بالتأكيد في الشرق األوسط )في باكستان ،ترتبط جمعية علماء اإلسالم بعالقات أوثق مع متطرفي ديوباندي
وتساعد في نقل المقاتلين إلى أفغانستان لكنھا تلقى تشجيعا ً في الغالب على فعل ذلك من قبل الجيش( .لمراجعة أمثلة على مھاجمة
الجھاديين لإلخوان المسلمين ،انظر ،على سبيل المثالBill Roggio, “Zawahiri rebukes Muslim Brotherhood for ،
trusting democracy”, Long War Journal, 3 August 2013; and William McCants, “Who exactly is Abu
Bakr al-Baghdadi, the leader of ISIS?”, Newsweek, 6 September 2015. For the “firewall” versus
“conveyor belt” discussion, see Marc Lynch, “Is the Muslim Brotherhood a terrorist organization
.or a firewall against violent extremism?” Washington Post, 7 March 2016
 32يشير مصطلح الوھابية إلى الحركة الدينية اإلحيائية التي انطلقت في نجد )وسط شبه الجزيرة العربية( في مطلع القرن الثامن
عشر بقيادة محمد بن عبد الوھاب .دعا ابن عبد الوھاب ،الذي أدان انحراف اإلسالم على مدى قرون ونكوص المجتمعات اإلسالمية
إلى الجاھلية التي ميزت شبه الجزيرة العربية قبل قدوم اإلسالم ،إلى التوحيد )عبادة ﷲ بشكل حصري( وممارسات السلف الصالح،
الذين يستمد منھم مصطلح السلفية – الذين يتكونون من األجيال الثالثة األولى من المسلمين ،بما في ذلك النبي محمد ،وصحابته
وخلفائھم .وجادل بأن العالج لمحنة اإلسالم تتمثل في تجاوز اإلرث التفسيري الالھوتي لإلسالم على مدى قرون واالعتماد بدالً من
ذلك على القرآن ،والسنة وإجماع السلف الصالح .من الناحية العملية ،فإن ھذا كان يعني إلغاء كافة أشكال اإلسالم الشعبي ،بما في
ذلك الصوفية ،وعبادة األولياء والشيعية ،وفرض األداء الصارم للشعائر على المؤمنين .تقرير مجموعة األزمات حول الشرق
األوسط رقم " ،31المملكة العربية السعودية :من ھم اإلسالميون؟" 21 ،أيلول/سبتمبر  .2014انظر أيضا ً Roel Meijer (ed.),
Global Salafism: Islam’s New Religious Movement (New York, 2009). Crisis Group Asia Reports,
N°s 73, Unfulfilled Promises: Pakistan’s Failure to Tackle Extremism, 16 January 2004; 49,
Pakistan: The Mullahs and the Military, 20 March 2003; and 36, Pakistan: Madrasas, Extremism
.and the Military, 29 July 2002
 33تقرير مجموعة األزمات حول آسيا Crisis Group Asia Reports N°s 95, The State of Sectarianism in
.Pakistan, 18 April 2005; and 265, Women, Violence and Conflict in Pakistan, 8 April 2015
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من السعودية – أوجدت مجموعة من األشخاص الذين يمكن تجنيدھم ممن يتشاطرون ميوالً أيديولوجية عامة
مع الجھاديين 34.لكن رغم أن السلفيين يتشاطرون بعض الخصائص المحافظة والعامة ،فإن ممارساتھم الدينية
وميولھم السياسية متنوعة جداً ،وھذا يعود في جزء منه إلى أن المصطلح يطلقه معتنقو ھذه الميول على
أنفسھم إلسباغ الشرعية ،وبالتالي يصعب الخروج باستنتاجات مؤكدة حول عالقتھم بالجھاد .عدد كبير من
أكثر المقاتلين حماسة اليوم ال ينتمون إلى التراث السلفي .كما أن األغلبية الساحقة من السلفيين ال تدعو إلى
35
العنف وال تمارسه .في العديد من األماكن ،يمكن أن يثبتوا أنھم حلفاء مفيدين ضد أولئك الذين يفعلون ذلك.
إن تنامي الطائفية ،وتعمق النزعة االستبدادية ،وھشاشة الدولة ،وحتى تالشي جاذبية األيديولوجيات األخرى
ال يعني أن مبادئ الجھاديين ستكتسب قريبا ً جاذبية جماھيرية .تظھر استطالعات الرأي بثبات أن جزءاً كبيراً
مما يروجون له ويلقى صدى واسعا ً :معارضة األنظمة المحلية الفاسدة ،والسياسة األمريكية في العالم
اإلسالمي ،وإسرائيل ومعاملتھا للفلسطينيين والنفوذ الغربي ،إضافة إلى دور أكبر لإلسالم في الحياة العامة.
إالّ أن التيارات التي تميز الجھاديين العنيفين عن اإلسالميين السياسيين ،تلقى درجة أقل من الدعم؛ حيث إن
رؤيتھم االجتماعية متقشفة وصارمة أكثر مما ينبغي .حتى بالنسبة ألولئك الذين قد تتسم إقامة الخالفة بجاذبية
خاصة بالنسبة لھم ،فإن الثورات العابرة لألوطان أو ج ّر الغرب إلى حرب تنذر بنھاية العالم لتأسيسھا أقل
جاذبية .إن قتل المدنيين المسلمين ال يحظى بأي شعبية على اإلطالق دون ذلك النوع من الكراھية الذي تولده
الصراعات الطويلة 36.إن حالة التقزز من السفك المفرط للدماء الذي روج له المتطرفون الجھاديون في
الماضي ،خصوصا ً في الجزائر والعراق ،يفسر جزئيا ً عكس الموجات السابقة – رغم أن اتساع شقة الصراع
السني – الشيعي وصور المذابح في سورية على وسائل اإلعالم المحلية في سائر أنحاء العالم اإلسالمي
37
تخاطر بجر الكثيرين إلى العنف.
إن افتراض أن التكتيكات واأليديولوجيا الجھادية من غير المرجح أن تلقى صدى واسعا ً أمر غير مؤكد .لم
تعتمد الثورات طوال التاريخ على األغلبيات بقدر ما اعتمدت على نواة صلبة ملتزمة قادرة على استغالل
الفرص في حاالت الفوضى .إن اتساع انتشار ھذه الحركات والموارد التي تسيطر عليھا اآلن يعني أن أي
انھيار آخر في العالم اإلسالمي ،من غرب أفريقيا إلى جنوب آسيا ،يخاطر في تمكين عنصر متطرف ،سواء
كان الجھاديون ھم الذين يثيرون األزمة ،أو على األرجح ،يستفيدون من تطوراتھا العنيفة .إالّ أن ذلك يشير
إلى أن مواجھة أيديولوجيتھم ينبغي أن تكون مجرد جزء صغير من الرد 38.إن األولويات األكثر إلحاحا ً تتمثل
بإعادة إحياء الجھود إلنھاء الحروب ،وتخفيف حدة التنافس بين الدول ومنع أزمات أخرى من النشوء،
خصوصا ً من خالل الردود العقالنية على الھجمات اإلرھابية وبتشجيع القادة على اتخاذ سياسات أكثر شموالً
وإجراء اإلصالحات.

 34انظر أيضاً ،على سبيل المثال“Extremism as Mainstream: Implications for Women, Development & ،
.Security in the MENA/Asia Region”, International Civil Society Network (ICAN), spring 2014
 35انظر على سبيل المثال Rashid Abdi, “East Africa’s Sufi Path to Countering Violent Extremism”, Crisis
.Group blog, 15 September 2015
Cameron Glenn, Garrett Nada and Melissa Nozell, “Muslims Condemning Violent Extremism? 36
.Count the Ways”, U.S. Institute of Peace, 17 March 2015
 37في الجزائر والعراق ،أحدث العنف المفرط ضد المدنيين الذي ارتكبته على التوالي المجموعة السلفية للدعوة والقتال ،التي أصبحت
الحقا ً القاعدة في المغرب اإلسالمي ،والقاعدة في العراق استيا ًء كبيراً أدى في النھاية إلى ھزيمتھما.
 38رغم أن من الواضح أن أھمية ذلك في بعض البلدان أكبر منھا في بلدان أخرى .في باكستان ،على سبيل المثال ،ما لم يتم وضع
حد للراديكالية التي يتم من خاللھا غسل أدمغة الشباب بالمئات ،إن لم يكن باآلالف ،في المدارس الجھادية أو الطائفية ،لن يكون ھناك
نقص في العناصر المستعدة للقتال في سبيل قضاياھا.
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 .IIIمشھد متغيّر
رغم أن السرعة التي يتغير بھا المشھد الجھادي تعني أن أي وصف ال يمكن أن يقدم أكثر من لقطة سريعة،
فإن الخطوط الرئيسية للموجة الرابعة واضحة .رغم خسارته في الرمادي ،فإن تنظيم الدولة اإلسالمية يبدو
مسيطراً بإحكام على المناطق السنّية الداخلية في العراق وأجزاء من شرق سورية .لم يكرر في مناطق أخرى
نجاحه الدراماتيكي ھناك ،لكنه يتوسع في ليبيا ،وسيناء ،واليمن وأفغانستان ،ويكتسب المزيد من المتطوعين
في مناطق حروب أخرى وقام بتنسيق ھجمات في الغرب أو على األقل أوحى بھا.
القاعدة ،التي حجبھا جزئيا ً ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية ،تكيّفت مع الوضع .باتت بعض المجموعات
المرتبطة بھا ،خصوصا ً في سورية واليمن ،أكثر قوة .لقد استفادت من الفرص التي أتاحتھا الصراعات
المحلية فحولت تركيزھا من مھاجمة المصالح الغربية إلى االستيالء على األراضي ،واستھداف األنظمة
المحلية ،وحجبت في كثير من األحيان صالتھا بالقاعدة ،وفي بعض المناطق ،تصرفت بشيء من البراغماتية.
أما ما إذا كان ذلك سيغير ،بمرور الوقت ،ھوية القاعدة أو أي فرع محلي لھا أو سيساعد على استعادة النفوذ
الذي فقدته لصالح تنظيم الدولة اإلسالمية ،فيبقى غير واضح.
لقد س ّرع التطور الجھادي من النقاش الدائر حول التكتيك ،واالستراتيجية والعقيدة :قتل المسلمين اآلخرين،
وخصوصا ً الشيعة؛ كيف ومتى يفرض الحكم اإلسالمي؛ وما إذا كان الھدف النھائي يتمثل بإسقاط نظام الدولة
– األمة أو ببساطة إسقاط أنظمة "غير إسالمية" محددة .منذ عام  ،2011استولى عدد متزايد من الحركات
على األراضي ،وحل محل الدولة بينما عزز ،في بعض الحاالت ،تحوالً في العالقات مع السكان في المناطق
التي يسيطر عليھا.
آ.

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

في تموز/يوليو  ،2014أخرج تنظيم الدولة اإلسالمية الجيش العراقي من الموصل ،ثاني أكبر مدينة في
العراق ،واستولى على كميات كبيرة من األسلحة التي كانت قد قدمتھا الواليات المتحدة .وخالل أسابيع قليلة،
اكتسح شمال وغرب البالد ،وحقق التواصل مع معاقله في شرق سورية .ظھر زعيم التنظيم غير المعروف
سابقاً ،أبو بكر البغدادي )وھو اسم حركي( ،في الجامع المركزي في الموصل إلعالن خالفة جديدة وإعالن
نفسه "أميراً للمؤمنين" وطالب بالبيعة من المسلمين في سائر أنحاء العالم .دمرت قوات تنظيم الدولة اإلسالمية
أراض
جزءاً من الحدود السورية العراقية ،وھي المرة األولى التي تعلن فيھا مجموعة جھادية سيطرتھا على
ٍ
عابرة لألوطان.

"شكلت اإلطاحة بصدام حسين والسياسات التي تم تبنيھا بعد ذلك من قبل
االحتالل األمريكي للعراق ھدايا كبيرة جداً للمتطرفين".
لقد انضم إلى التنظيم عشرات آالف األجانب الذين انجذب عدد كبير منھم إلى عمليات التجنيد التي تتم عبر
اإلنترنت .إن عنفه ال ُمخرج بعناية ،والذي يتم الترويج له على وسائط التواصل االجتماعي ،مصمم جزئيا ً
لزرع الخوف وجزئيا ً – كھجمات بن الدن سابقا ً – لتوليد عناوين األخبار .كما أن استعباده للنساء يولّد
العناوين أيضا ً ويساعد في تجنيد الشباب الذين تجعل بيئاتھم المحافظة اجتماعيا ً الوصول إلى النساء أمراً
صعبا ً .إنه يھدف إلى التوسع بالسيطرة على األراضي وكسب المجندين في دول منھارة أخرى؛ وإحداث
انقسامات في المجتمعات من خالل الھجمات اإلرھابية؛ وكما يقول ،من خالل إثارة معارك مع القوى الغربية
بشكل يمھد الطريق إلقامة نظام إسالمي جديد.
إالّ أن األھم من كل ذلك ھو أن تنظيم الدولة اإلسالمية حركة متجذرة في التاريخ الحديث للعراق وسورية
وله حاليا ً قيادة عراقية في معظمھا .لقد مثلت اإلطاحة بصدام حسين ،الذي كان ديكتاتوراً علمانيا ً بشكل عام
يحكم بلداً ذو تاريخ محدود من السلفية الجھادية ،والسياسات التي تم تبنيھا بعد ذلك من قبل االحتالل األمريكي
ھدايا كبيرة للمتطرفين .ترك اجتثاث البعث  -أي طرد العديد من المسؤولين – وتفكيك الجيش مئات آالف
السنة بشكل رئيسي دون عمل .انتقلت السلطة من الطبقات السنية الحضرية إلى الطبقات الريفية الشيعية
والكردية .النظام السياسي الجديد ،الذي وزع السلطات بشكل صريح على أساس طائفي والذي حاول السنّة
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التكيف معه ،لم يخدم مصالحھم 39.كان العنف والتعذيب من قبل القوات األمريكية وحلفائھا المحليين معروفا ً
40
جيداً في العراق حتى قبل فضيحة أبو غريب وأثار غضبا ً واسع النطاق.

"كانت مقاربة الزرقاوي تستند إلى كراھيته العميقة للشيعة ،لكن أيضا ً إلى
منطق استراتيجي بارد ،بالنظر إلى انقالب حظوظ السنة".
في بنائه لحركة متمردة مسلحة أصبحت تعرف بالقاعدة في العراق ،والحقا ً تنظيم الدولة اإلسالمية ،كان
بوسع الزرقاوي ،وھو متشدد أردني وصل إلى العراق بعد ھربه من أفغانستان عند اإلطاحة بطالبان،
االستفادة من تيار غني من االستياء السني ،إضافة إلى شبكات المتشددين السوريين التي كان قد أقامھا في
جنوب آسيا .باالعتماد على جيل جديد من األيديولوجيين الجھاديين ،وجد تربة خصبة إلحداث استقطاب في
البالد على أسس طائفية ،وھي مقاربة تستند إلى كراھيته العميقة للشيعة ،لكن أيضا ً إلى منطق استراتيجي
بارد ،بالنظر إلى االنقالب الذي حدث في حظوظ السنّة .لكن في السنوات األولى ،كانت القاعدة في العراق
واحدة من مجموعات كثيرة تعارض االحتالل والحكومة الجديدة .بينما ضمت قيادة مجموعته العديد من
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األجانب ،فإن عناصر النظام القديم ھيمنوا على اآلخرين.
رغم أن الغزو األمريكي مھد الطريق لظھور تنظيم الدولة اإلسالمية – والذي لواله لما كان ھناك وجود
لتنظيم الدولة اإلسالمية – فإن ما حدث بعد ظھور الصحوات ،التي شكلت ثورة عشائرية ضد القاعدة في
العراق ،وتصاعد الحرب في سورية كانت في نفس األھمية أيضا ً .عندما قتلته الواليات المتحدة عام ،2006
كان الزرقاوي قد ساعد على إثارة حرب أھلية طائفية في العراق .إالّ أن تكتيكاته الوحشية التي انتُقدت محليا ً
ومن قبل القيادة العليا للقاعدة ،كلفت حركته خسارة جزء كبير من الدعم الذي تحظى به .خصوصا ً في أجزاء
من محافظة األنبار ،عانت العشائر من القيود الدينية التي فرضھا متشددون أجانب ،وعدم احترامھم لھيكليات
السلطة المحلية ومحاوالتھم احتكار عائدات التھريب .ھذه االعتبارات ،مضافا ً إليھا الوعود بدعم أمريكي،
ومقاومة النفوذ اإليراني والرواتب الكبيرة ،دفعتھم إلعادة التموضع والتحالف مع الواليات المتحدة ضد
القاعدة .تمكن أكثر من  100,000مقاتل من العشائر ،الذين تعززت قدراتھم بالحشد األمريكي ،من إلحاق
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الھزيمة بالمتشددين.
استندت االنتفاضة ضد القاعدة في العراق إلى فھم بأن السنة سيحصلون على حصة أكبر في الدولة وقواتھا
األمنية .بدالً من ذلك ،وخالل االستعدادات النسحاب القوات األمريكية عام  ،2011صعّد رئيس الوزراء
المالكي من خطابه الطائفي؛ وتوقف عن دفع رواتب زعماء العشائر الذين انتفضوا ضد القاعدة؛ ولم يدمج
ميليشياتھم في قوات األمن كما وعد ،وقام بدالً من ذلك باعتقال كثيرين .عمقت األزمة السورية من الشعور
بتصاعد الحرب اإلقليمية ،ما دفعه إلى االقتراب أكثر من إيران ،التي كان يتشاطر معھا الخشية من أن
اإلطاحة باألسد ستدشن نظاما ً معاديا ً يقوده اإلسالميون السنة في دمشق.
كان قمع قوات األمن العراقية لالحتجاجات التي اندلعت في بلدتي الفلوجة والحويجة ذات األغلبية السنية على
مدى شتاء  2013-2012نقطة التحول؛ فقد جعلت من الصعوبة بمكان بالنسبة للزعماء السنة الراغبين بالعمل
عبر الطوائف فعل ذلك وأعطى الضوء األخضر للحركات األكثر تطرفا ً بالقيام بأعمال انتقامية مسلحة ،ما
عمق القناعة لدى الطرفين بأن الصراع كان وجوديا ً .مع تصاعد حدة العنف ،صور المالكي فعليا ً كل
المعارضة السنية على أنھا إرھابية ،بينما رفض إطالق نفس التسمية على العنف الشيعي الذي ال يقل وحشية.
قبول الواليات المتحدة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة بذلك – حيث إن دعمھما للمالكي ّ
كذب الدعوات

 39حاول الزعماء السنة إعادة تعريف ھويتھم السياسية للتالؤم مع نظام طائفي على نحو صريح؛ وال زالوا يفعلون ذلك إلى حد ما.
انظر تقرير مجموعة األزمات" ،سنة العراق والدولة "،مرجع سابق.
 40تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم " ،34ماذا تستطيع الواليات المتحدة أن تفعل في العراق؟" 22 ،كانون
األول/ديسمبر 2004؛ ورقم " ،50بكلماتھم أنفسھم :قراءة التمرد العراقي 15 "،شباط/فبراير 2006؛ ورقم  ،52الحرب العراقية
المقبلة؟ الطائفية والنزاع األھلي 27 "،شباط/فبراير .2006
 41تقرير مجموعة األزمات ،رقم " ،50بكلماتھم أنفسھم :قراءة التمرد العراقي "،مرجع سابق؛ Hanieh and Rumman, The
 .“Islamic State” Organization, op. cit., pp. 25-26انظر أيضا ً Michael Weiss and Hassan Hassan,
.ISIS: Inside the Army of Terror (New York, 2015) and Burke, 9/11 Wars, op. cit
 42انظر تقرير مجموعة األزمات" ،العراق بعد الحشد ) ،(Iوالعراق بعد الحشد ) ،"(IIمرجعان سابقان؛ وأيضا ً Ala Ali,
“Security, Religion and Gender in al-Anbar province; a Focus-Group based Conflict Analysis”,
.International Civil Society Action Network, 7 August 2014
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اللفظية للتشميل السياسي – غذى شعور السنّة بأنھم ضحايا ،وھو الشعور الذي فاقمه عنف نظام األسد
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المجاور ضد السنة.
كان الذين خلفوا الزرقاوي حينذاك قد تجمعوا من جديد ،وبالتعلم من تجربته ،جعلوا إقامة قاعدة لھم وسط
طاغ ،جزئيا ً ألن العديد من األجانب كانوا
الطائفة السنية أولوية .كانت المجموعة قد أصبحت عراقية بشكل
ٍ
قد تخلوا عنھا وذھبوا إلى سورية ،وجزئيا ً بسبب الصالت التي كانت تزداد قوة مع بقايا نظام صدام ،الذين
44
كان قد تحول العديد منھم نحو التطرف ،مع زيادة قوة الشبكات الموجودة في السجون األمريكية والعراقية.
وأعادت تدعيم صفوفھا وقيادتھا من خالل مھاجمة السجون وإطالق سراح السجناء ،ثم بدفع رواتب مجزية
لرجال العشائر الناقمين .بحلول أواسط عام  ،2014كانت قد اخترقت معظم المدن العراقية ذات األغلبية
السنية .رغم أن الديناميكيات تفاوتت ،فإن المجالس العسكرية المحلية وفصائل المجموعات المسلحة المتمردة
السابقة تحالفت في كثير من األحيان مع الجھاديين ،الذين ترجموا تفوقھم العسكري إلى ھيمنة .عندما استولى
التنظيم ،الذي أعيدت تسميته تنظيم الدولة اإلسالمية ،على الموصل والمناطق السنية الداخلية في
حزيران/يونيو  ،2014تالشى الجيش العراقي ،الذي كان قد نخره الفساد وانعدام الكفاءة والذي بات ينظر
إليه على أنه قوة احتالل شيعية .أظھرت حقيقة أن العديد من السكان في المناطق التي استولى عليھا تنظيم
الدولة اإلسالمية احتفلوا بـ "تحريرھا" ،رغم الذكريات التي تركھا مسلحو الزرقاوي قبل بضع سنوات،
45
تدھور عالقاتھم مع الدولة.
ساعدت التطورات داخل الطائفة السنية بقدر ما ساعد انعدام ثقتھا ببغداد في التقدم الذي حققه تنظيم الدولة
اإلسالمية .دمر التنكر للوعود التي قطعت للصحوات أو قوض مصداقية جزء كبير من المعارضة السنية
غير الجھادية التي كانت قد راھنت على العمل مع الواليات المتحدة والدولة العراقية وأبعدت السنة عن
حلفائھم .بمساعدة مسؤولين سابقين في نظام صدام حسين من ذوي المھارات في التكتيكات القمعية في دولة
استبدادية ،لم يواجه تنظيم الدولة اإلسالمية مقاومة تذكر خالل قيامه بتمزيق البنى االجتماعية والسياسية التي
كان يخشى أنھا ستقاوم حكمه يوما ً ما .تمثلت وسائله األسوأ سمعة في استخدام القسوة والبطش الشديدين مع
خصومه المحتملين ،خصوصا ً أولئك الذين شاركوا في الصحوات ورفضوا االنضمام إليه .إالّ أن األمر الذي
ال يقل أھمية ھو أنه وفّر مساراً لالرتقاء االجتماعي بالنسبة للسنة الذين كانوا يفتقرون إلى بطل في طائفتھم.
وھكذا نسج تنظيم الدولة اإلسالمية شبكة من المجموعات والطبقات المھمشة التي توافقت مصالحھا ،إن لم
يكن معتقداتھا ،مع مصالحه .يستغل "مكتب العشائر" التابع له االنقسامات القبلية ،بسحب الدعم ،وتمكين
القادة األصغر سنا ً أو العشائر األضعف وتأليب العشائر ضد بعضھا بعضا ً .العديد من الشباب ،خصوصا ً في
العشائر ،لكن دون أن يقتصر عليھا ،دعمته احتجاجا ً على إثراء زعمائھا جراء مناصرتھم للمالكي .بات
بوسع بعض رجال األعمال ،واإلداريين السابقين وغيرھم في الطبقات الوسطى في مناطق مثل الموصل،
الذين تدھورت مصادر رزقھم بعد اإلطاحة بصدام حسين ،أن يستعيدوا مكانتھم وأن يستفيدوا في ظل حكم
تنظيم الدولة اإلسالمية .الطبقات الريفية وجدت فيه وسيلة للرد على ما رأت فيه نخبا ً حضرية مستغلة.
المفارقة بالنسبة لمجموعة تروج لرؤية متقشفة لإلسالم ال تقبل المساومة ،ھي أن قادة تنظيم الدولة اإلسالمية
أظھروا في البداية ،على األقل في العراق ،بعض المرونة في إنفاذ القواعد الدينية ،طبقا ً لما يعتقدون أن
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السوق المحلي سيتحمله.
بالطبع ،فإن حتى أولئك الذين يستفيدون يعيشون تحت ضوابط مؤلمة ،مثل تقييد حرية الحركة ،الذي فرض
في مطلع عام  ،2015والذي يخلق شعوراً بالعزلة ،وحاالت الحرمان المرتبطة باقتصاد الحرب ،وتصاعد
حملة القصف .إالّ أن البعض استفاد ،وبالنسبة لكثيرين فإن تنظيم الدولة اإلسالمية يثير من االستياء أقل مما
تثيره بغداد .ھذا إضافة إلى أن العديد من العراقيين معتادون على الحكم القمعي لعقود مضت.
الحكاية مختلفة في سورية ،التي توسع إليھا ما بات يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية في عام  .2011أرسل
البغدادي أحد كبار قادته وھو الجوالني ،الذي قام ببناء جبھة النصرة بھدوء حتى أصبحت حركة مسلحة
معارضة كبيرة ،جزئيا ً بفضل التمويل الذي قدمه تنظيم الدولة اإلسالمية ،لكن بشكل أساسي من خالل العمل
مع آخرين ،واإلبقاء على العالقات مع القاعدة في الخفاء ،واكتسب الدعم من خالل االنضباط النسبي لحركته
واالستفادة من المزاج المتطرف الذي أحدثته الحرب .في نيسان/أبريل  ،2013أعلن البغدادي أن تنظيم الدولة
اإلسالمية سيضم إليه جبھة النصرة .رفض الجوالني االندماج وبايع زعيم القاعدة أيمن الظواھري .بعد
 43تقرير مجموعة األزمات" ،العراق :الصفقة الخاسرة في الفلوجة "،مرجع سابق.
.Weiss and Hassan, ISIS, op. cit 44
.Crisis Group Middle East Briefing N°38, Iraq’s Jihadi Jack-in-the-Box, 20 June 2014 45
 46مقابالت ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع سكان في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،تشرين األول/أكتوبر
 – 2015كانون الثاني/يناير .2016
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محاولة فاشلة للوساطة ،أفتى الظواھري بأن فرعي العراق وسورية سيكونان عضوين منفصلين في القاعدة،
ووقف بذلك فعليا ً مع الجوالني .البغدادي رفض ھذا 47.تحول االنقسام منذ ذلك الحين إلى أعمال انتقامية
علنية وجھود عدوانية من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية لكسب الموالين للقاعدة في مناطق أخرى .في سوريا،
العديد من العراقيين والمجاھدين األجانب انشقوا وانضموا لتنظيم الدولة اإلسالمية .رغم أن بعض األعضاء
القدامى في القاعدة ظلوا معھا ،فإن جبھة النصرة أصبحت على نحو متزايد سورية الھوية ،وتركز معظم
قواعدھا ،باإلضافة إلى قادتھا ،على سورية ،وليس على االھتمامات العابرة لألوطان.
في البداية لم يستھدف تنظيم الدولة اإلسالمية النظام بل المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة ،محاوالً
السيطرة على المعارضة السنية في سورية كما كان قد فعل في العراق .تركه النظام دون أن يزعجه وص ّعد
من ھجماته على المعارضة المسلحة ،التي اعتبرھا تھديداً أكبر؛ كما اعتبر توسع تنظيم الدولة اإلسالمية
فرصة لتصوير المعارضة برمتھا على أنھا إرھابية .ترددت مجموعات المعارضة المسلحة المنقسمة في
البداية بين الخضوع لتنظيم الدولة اإلسالمية ومواجھته ،لكن في مطلع عام  ،2014دفعت أفعال تنظيم الدولة
اإلسالمية ،بما في ذلك قتل قادة مجموعات معارضة مسلحة يحظون بالشعبية ،إلى معارضة أكثر تنسيقا ً .في
البداية ظلت النصرة خارج الصراع ،لكنھا عادت إليه مرة أخرى ،لمواجھة تنظيم الدولة اإلسالمية .بعد أن
ضُرب وأخرج من الشمال الغربي حول حلب ،أجبر تنظيم الدولة اإلسالمية على االنسحاب إلى شرق سورية،
لكن ذلك أسھم أيضا ً في تحرير الموارد بشكل م ّكنه من االستيالء الدراماتيكي على الموصل وتوسعه في
48
العراق.
ھكذا ،ورغم وجود عاصمته بحكم األمر الواقع في الرقة ،والمرتبطة منذ القدم بالعراق من خالل التجارة
عبر نھر الفرات ،فإن الجذور السورية لتنظيم الدولة اإلسالمية أقل عمقا ً .داخل األقلية السنية العراقية ،قضى
على المعارضة ،وم ّكن المجموعات الھامشية ،واستثمر في الحوكمة وأظھر المرونة .في سورية ،حيث السنة
ھم األغلبية ،ومع وجود بدائل قوية ،فإنه ال يسيطر سوى على بعض المناطق ذات األغلبية السنية ويعتمد
بشكل أكبر على القوة ،رغم تشكيله لبعض التحالفات والعمل في كثير من األحيان من خالل اإلقناع أو الرشوة.
رغم ھذه االختالفات ،فإن ھزيمته في أي من البلدين تبدو بعيدة .رغم أنه ال يتوقع أن يتقدم إلى المناطق
الشيعية في العراق أو إلى األراضي الكردية الداخلية أو أن يشن ھجوما ً جديا ً على دمشق أو المناطق العلوية
في سورية ،فإنه يبدو ثابتا ً ومستمراً في مناطق مھمة – وذلك جزئيا ً بفضل شدة بأسه عسكريا ً وعالقاته
بعناصر في الطائفة السنية ،وجزئياً ،كما وصفنا ،بسبب انقسام أعدائه.
أما درجة تمكنه من المحافظة على الدعم أو القبول ،بمرور الوقت ،خصوصا ً في العراق ،فھو أمر غير
مؤكد .يمكن لتراجع العائدات أن ترجح كفة اإلكراه/االستمالة ،وھو ما يمكن أن يؤثر على جذوره في
المجتمعات المحلية .إالّ أنه بات مترسخا ً في االقتصاد المحلي كما ھو مترسخ في المجتمع .إنه يولّد جزءاً من
العائدات من خالل إنتاج النفط ،وسرقة المصارف ،ومناجم الذھب ،وزراعة القمح وبيع اآلثار ،إالّ أن معظم
عائداته تأتي اآلن من الضرائب ذات األنواع المختلفة ،والمصادرة واالبتزاز ،وكل ذلك يص ّعب على العقوبات
الدولية حصرھا دون التسبب بمعاناة على نطاق واسع .حتى مع مواجھته ضغوطا ً عسكرية أكبر وخسارته
لألراضي على مدى العام الماضي ،فإنه يبدو مستمراً.
ب.

الخالفة التي تزداد توسعاً؟

يھدف تنظيم الدولة إلى التوسع إلى ما وراء قاعدته اإلقليمية وذلك بتأسيس واليات من خالل حمالت التجنيد
المثابرة واجتذاب المجموعات األخرى .ويبدو أقل تحفظا ً بالسماح للمجموعات باالنضمام إليه مما تفعل
القاعدة إزاء قبول مجموعات جديدة في عضويتھا 49.لقد حقق بعض النجاح في مناطق أخرى لكن ليس على

 47تقرير مجموعة األزمات" ،السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة "،مرجع سابق .رغم أن الصدام بين البغدادي والجوالني كان
الشرارة ،فإن االنفصال بين القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية كان يعتمل تحت السطح منذ وقت طويل .حتى في أفغانستان في تسعينيات
القرن العشرين ،كانت العالقة بين الزرقاوي وقادة القاعدة متوترة .كانت تكتيكاته في العراق تلقى انتقادات منتظمة من الظواھري
والزعماء األيديولوجيين القياديين في القاعدة ،الذين انتقدوا الوحشية التي استخدمھا ضد مسلمين آخرين وتركيزه على قتل الشيعة
واالستيالء على األراضي بدالً من استھداف الواليات المتحدة .ال يبدو أن أي زعيم آخر في تنظيم الدولة اإلسالمية منذ الزرقاوي
بايع بن الدن أو الظواھري .انظر .Hanieh and Rumman, The “Islamic State” Organization, op. cit.
 48تقرير مجموعة األزمات" ،السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة "،مرجع سابق.
 49انظر على سبيل المثال Barak Mendelsohn, The al-Qaeda Franchise: The Expansion of al-Qaeda and
).Its Consequences (Oxford, 2016
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نفس الدرجة التي حققھا في العراق – وقد ال يكون ھذا مفاجئا ً بالنظر إلى ھويته العراقية القومية وجذوره
50
الضاربة في الظروف الموجودة ھناك.
في ليبيا ،وحول مدينة سرت الساحلية ،المعقل السابق لنظام القذافي ،والمدن القريبة منھا ،اجتذب تنظيم الدولة
اإلسالمية أعضاء من الفرع المحلي ألنصار الشريعة ،مستغالً الفراغ األمني .رغم أنه يتكون من بضع مئات
من الرجال وحسب ،فإنه حقق اختراقات بالتوسط باتفاقيات مع الزعماء المحليين الذين لم يكن لھم خيار آخر
يلجؤون إليه للحصول على الحماية؛ حيث إن المنطقة ليس فيھا ميليشيات خاصة بھا ،نظراً إلى أن معظم
السكان ھم من الموالين السابقين للنظام الذين "ھزموا" في حرب عام  .2011طوال عام  ،2015حقق تنظيم
الدولة اإلسالمية السيطرة على شريط ساحلي يتراوح طوله بين  200و 300كيلو متر بين سرت وبن جواد.
ظھر مبعوثوه بأعداد كبيرة بعد حزيران/يونيو  ،2015وكانوا إما من الليبيين العائدين من سورية أو األجانب،
51
بما في ذلك قادة عراقيين بارزين في تنظيم الدولة.
في البداية ،لم يفرض تنظيم الدولة اإلسالمية قواعد صارمة على السكان ،شريطة ارتداء النساء للحجاب،
ولم تحاول المجموعات المحلية حمل السالح ضده .استھدفت عمليات القتل التي قام بھا األجانب بشكل
رئيسي ،خصوصا ً الالجئين المسيحيين .لكن بمرور الوقت ،وخصوصا ً بعد أن حاولت مجموعة من سكان
سرت )يقودھا إمام سلفي( االنتفاض في وجھه في صيف عام  ،2015أصبح القمع أكثر عنفا ً .بدأ المسلحون
بتنفيذ إعدامات علنية لمسؤولين أمنيين وسكان متھمين بالتجسس أو االنخراط في ممارسات غير إسالمية؛
وطالبوا بتسليمھم الفتيات الشابات من أجل الزواج اإلجباري واالغتصاب بحكم األمر الواقع؛ وعلى نقاط
التفتيش على طول الطريق الساحلي الرئيسي في ليبيا ،قاموا باعتقال األفراد الذين يتم التعرف عليھم بوصفھم
موظفين في الدولة أو عاملين في قطاع النفط 52.مصادر تمويل تنظيم الدولة اإلسالمية في ليبيا غامضة لكن
يبدو أنھا تشمل فرض الضرائب المحلية )بما في ذلك على التھريب( ،واالبتزاز ،ونھب المصارف،
واالختطاف والرعاة األثرياء .نھبت المجموعة حقول النفط وھاجمت الموانئ ومصافي التكرير ،لكن ليس
53
ھناك دليل على أنھا تھ ّرب النفط.
يبدو أن الفرع الليبي يتمتع بعالقات تشغيلية أوثق مع القيادة في بالد الشام من أي مجموعات أخرى مرتبطة
بالتنظيم .كلما تمكن من االستمرار ،وكلما ازداد تدفق األجانب والمقاتلين الذين اكتسبوا خبرة قتالية في العراق
وسورية ،كلما سيصبح أكثر خطورة .في مطلع عام  ،2016تمدد شرقاً ،وأحكم قبضته على بن جواد )المدينة
األخيرة قبل المنشآت النفطية الرئيسية على الساحل( وھاجم البنية التحتية للنفط والغاز حول سدرة .أما توسعه
غربا ً فيوقفه وجود الكتائب الثورية المتحالفة مع مصراتة ،والتي ال يثق بھا سكان سرت لكن قد يكون بوسعھا
طرد تنظيم الدولة اإلسالمية لو لم يكن قادتھا يخشون فقدان الرجال أو المخاطرة بأن يصبحوا مطوقين في
مدنھم.

"رغم أن ليبيا غير مقسمة على األسس الطائفية الموجودة في العراق أو
سورية ،فإن بوسع تنظيم الدولة اإلسالمية استغالل الفجوات بين الدولة
والمجتمعات المحلية المرتبطة بالنظام السابق".
في مناطق أخرى في ليبيا ،لم يحقق تنظيم الدولة تقدما ً كبيراً .لديه وجود محدود وثابت في بنغازي )حيث
يعتقد أنه نسق مع مجلس شورى ثوار بنغازي ،وھو تحالف غير جھادي في معظمه يقاتل ضد القوات التي

 50تقرير صدر مؤخراً لألمم المتحدة يقول إنه في أواسط كانون األول/ديسمبر  ،2015كانت  34مجموعة قد بايعت تنظيم الدولة
اإلسالمية" .تقرير األمين العام حول التھديد الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( على السلم واألمن الدوليين
ونطاق جھود األمم المتحدة في دعم الدول األعضاء في مواجھة التھديد" ،مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 29 ،كانون الثاني/يناير
 .2016ھذا التقرير يتناول المجموعات األكبر وحسب.
 51حتى مطلع عام  ،2015كان معظم القادة المحليين لتنظيم الدولة اإلسالمية من الليبيين ،لكن بمرور الوقت زاد تدفق األجانب.
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سكان من سرت وھراوة ،ھراوة ،آذار/مارس 2015؛ ومع الجئين من سرت ،البيضاء،
تشرين الثاني/نوفمبر .2015
 52مقابالت ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع سكان من بن جواد وبريقة ،كانون الثاني/يناير 2016؛ ومقابالت مع سكان من
سرت ،البيضاء ،تشرين الثاني/نوفمبر .2015
 53مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سكان وحراس أمنيين ،ھراوة ،آذار/مارس 2015؛ ومقابالت ھاتفية أجرتھا مع سكان
وحراس أمنيين ،سدرة ،كانون الثاني/يناير .2016
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يقودھا اللواء خليفة حفتر( 54.لقد أخرج من درنة ،وھي مدينة أخرى لھا تاريخ في النشاط الجھادي ،حيث
يسيطر أنصار الشريعة وبعض المجموعات المرتبطة بالقاعدة .ليبيا غير منقسمة على أساس الخطوط
الطائفية الموجودة في العراق أو سورية ،والمشھد الفوضوي الحافل بالميليشيات أكثر صعوبة على االستغالل
بالنسبة لتنظيم الدولة ،رغم أن بعض الديناميكيات العراقية ،خصوصا ً الفجوات القائمة بين الدولة والمجتمعات
المحلية المرتبطة بالنظام السابق ،واضحة للعيان.
في منطقة سيناء المصرية ،أعلنت مجموعة أنصار بيت المقدس ،وھي بشكل رئيسي مجموعة بدوية متجذرة
في االتجاھات الراديكالية في المنطقة في مطلع األلفية الثالثة )جزئيا ً كنتيجة لالنتفاضة الفلسطينية الثانية(
وفي موجة القمع في الفترة  2007-2005التي تلت الھجمات اإلرھابية على المنتجعات السياحية في طابا،
ودھب وشرم الشيخ ،مبايعتھا لتنظيم الدولة اإلسالمية في تشرين الثاني/نوفمبر  55.2014يقوم تنظيم الدولة
في سيناء بتجنيد األعضاء الجدد محليا ً في الغالب ،كما كان يفعل عندما كان ال يزال "أنصار بيت المقدس"،
لكن يمكنه أيضا ً أن يستعين بمسلحين من وادي النيل ،وأيضا ً أن يشن ھجمات رئيسية ھناك ،بما في ذلك في
القاھرة .في شمال شرق سيناء ،شكل تحديا ً كبيراً للجيش المصري عبر تفجير الشاحنات المفخخة في المنشآت
األمنية ،واالنتشار الواسع للعبوات الناسفة محلية الصنع وفي بعض األحيان شن معارك على نطاق واسع في
المدن .قد تكون بعض خبرته مستمدة من المقاتلين الذين اكتسبوا خبرة قتالية في سورية أو العراق .لدى
التنظيم أسلحة متطورة – حيث استخدم أنظمة دفاع جوي محمولة مرة واحدة على األقل عام  2014وصواريخ
كورنيت روسية الصنع عام  – 2015وأعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة مدنية روسية في تشرين
56
األول/أكتوبر .2015
في اليمن ،يترتب على تنظيم الدولة اإلسالمية ،الذي أعلن عن نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2014أن
يتنازع النفوذ مع تنظيم القاعدة القوي والموجود ھناك منذ مدة طويلة والذي أثبت قدرته على الصمود .رغم
ذلك فإن عدداً من مسلحي القاعدة القدامى وغيرھم أعلنوا بيعتھم للبغدادي ،وخصوصا ً جالل محسن سعيد
بلعيدي ،العضو السابق في القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أبين ،الذي قتل فيما يُشك أنه غارة جوية
أمريكية بطائرات دون طيار في شباط/فبراير  .2016يبدو تنظيم الدولة اإلسالمية أقوى ما يكون في
حضرموت ،وعدن ولحج ،مع وجود متزايد في أبين .إنه أكثر وحشية وأقل اھتماما ً بمراعاة األعراف المحلية
وتشكيل تحالفات محلية من القاعدة ،لكنه يجند أعضاءه من بين الشباب الجنوبيين الفقراء والمحبطين .يبدو
أن الھجمات التي يشنھا على األماكن المقدسة للزيديين ،الذين ينتمون إلى طائفة إسالمية شيعية ينتمي إليھا
أيضا ً الحوثيون ،إلى إثارة االنقسامات الطائفية بحيث يصبح بوسع تنظيم الدولة اإلسالمية تقديم نفسه على
أنه حامي السنّة ،وھي تكتيكات تخدمه بشكل جيد في العراق .رغم أن القتال حتى اآلن ال يجري على أسس
طائفية ،وأن الھويات التقليدية الرئيسية في اليمن ھي ھويات تستند إلى القبيلة ،والعشيرة ،والمنطقة واالنتماء
السياسي وليس إلى الطائفة ،فإن االستقطاب الطائفي المتزايد يمكن أن يكون لصالح تنظيم الدولة.
بعض قادة طالبان باكستان السابقين ،وھم تقليديا ً أكثر طائفية من نظرائھم األفغان ،أسسوا تنظيم الدولة
اإلسالمية في المقاطعات األفغانية في أقصى الشرق .طوال عام  ،2015أعادت عدة مجموعات انشقت عن
طالبان تشكيل نفسھا بشكل متقطع وألسباب مختلفة 57.لقد شھدت بعض المناطق قتاالً عنيفا ً بين طالبان
ومسلحي تنظيم الدولة .إالّ أن تحالف طالبان يظل المعارضة المسلحة المھيمنة ،مع وجود جذور عميقة في

 54يقود اللواء خليفة حفتر "عملية الكرامة "،وھو ھجوم تقوده وحدات الجيش ومجموعات مسلحة أخرى متحالفة مع الحكومة التي
تتخذ من طبرق مقراً لھا ضد المجموعات اإلسالمية المسلحة في بنغازي .يزعم حفتر وأنصاره أنھم يقاتلون المجموعات اإلرھابية؛
أما منتقدوه فيتھمونه بمھاجمة مجموعات غير متطرفة أيضا ً.
 55لقد ساعد إھمال المناطق المأھولة من سيناء في الشمال الشرقي ،والتكتيكات القمعية ألجھزة األمن والمخابرات ،وحصار غزة
واالقتصاد القائم على التھريب الذي شجعه والذي شوه االقتصاد المحلي ،وضعف السلطة القبلية التقليدية وعملية قمع اإلخوان
المسلمين ،ساعدت جميعھا في توفير الظروف االجتماعية التي تزدھر فيھا المجموعات المسلحة .مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات
مع سكان من سيناء ،والعريش والشيخ زويد ،أيار/مايو وتموز/يوليو .2015
 56المرجع السابق .وأيضا ً مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين عسكريين مصريين وأجانب ،القاھرة2015-2014 ،؛
“Notice Regarding Egypt Sinai Peninsula”, U.S. Federal Aviation Authority, 5 November 2014; and
Jeremy Binnie, “Sinai militants attack Egyptian patrol boat”, IHS Jane’s Navy International, 19 July
.2015
 57وتشمل ھذه األسباب االستياء من قيادة طالبان الموجودة في باكستان ،وتقديم تنظيم الدولة لرواتب أعلى ،والتنافس على ممرات
تھريب المخدرات والنھب والعالقات بالسلفية ،بين أسباب أخرى انظر ،على سبيل المثالAntonio Giustozzi, “A ،
Gathering Storm? The Islamic State campaign in Eastern Afghanistan”, Jane’s Terrorism and
Insurgency Monitor, 13 November 2015; “Why Taliban special forces are fighting Islamic State”,
BBC World Service, 18 December 2015; and Hekmatullah Azamy and James Weir, “Islamic State
.and Jihadi realignments in Khorasan”, The Diplomat, 8 May 2015
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أجزاء من مجتمع البشتون وتوسعھا المتزايد في الشمال 58.في المناطق الداخلية الجنوبية ،تعد األيديولوجية
الجھادية السلفية لتنظيم الدولة غريبة عن التقاليد الديوبندية وتقاليد البشتون الريفية التي تستند إليھا المجموعات
المسلحة.
رغم ذلك ،يبدو أن قادة طالبان يأخذون تھديد تنظيم الدولة اإلسالمية على محمل الجد .لقد شكل إعالن الخالفة،
والبغدادي "أميراً للمؤمنين" ،تھديداً مباشراً لشرعية إمارة طالبان وال ُمال عُمر ،الذي كان يُعتقد أنه ال يزال
على قيد الحياة والذي كان قادة القاعدة وطالبان باكستان قد بايعوه .رغم أن الظواھري بايع بعد ذلك خليفة
ال ُمال عُمر ،ال ُمال منصور ،فإن ھذا األخير ال يتمتع بشيء من المكانة أو الشرعية اللتين كان يتمتع بھما
سلفه 59.لقد عززت نجاحات طالبان األخيرة في ميادين المعارك – في الشمال الشرقي ،حيث استولت لفترة
قصيرة على عاصمة اإلقليم ،قندز ،للمرة األولى منذ عام  ،2001ومن ثم في المناطق الداخلية في الجنوب
– الدعم لمنصور ،لكن ذلك سيضعف إذا اختار التوصل إلى تسوية تفاوضية استجابة للضغوط الباكستانية.
بحلول أواسط عام  ،2015كانت معظم المجموعات المسلحة في شمال القوقاز في روسيا ،إمارة القوقاز،
التي تربطھا عالقات غير وثيقة بالقاعدة ولم تصبح جزءاً منھا ،قد بايعت البغدادي .وبعد ذلك بفترة قصيرة،
أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية تأسيس "والية القفقاس" .إالّ أن فرع القوقاز كان قد تبدد منذ عمليات القمع التي
أطلقتھا األجھزة األمنية الروسية عام  .2013إضافة إلى جاذبية القتال في سورية ،يبدو أن ذلك دفع العديد
من الجھاديين الروس إلى بالد الشام .يذكر أن المجموعات المسلحة في شمال القوقاز لم تتلق الدعم المالي
الذي توقعته من الرقة .حتى اآلن ،ال يبدو القوقاز أولوية بالنسبة لتنظيم الدولة اإلسالمية مثل ليبيا أو جنوب
آسيا ،رغم أن مقاتلي تنظيم الدولة الذين لھم جذور في المنطقة يدعون المسلمين ھناك في كثير من األحيان
60
لمھاجمة الدولة الروسية باسمه.
يبدو أن انضمام بوكو حرام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في آذار/مارس  2015مدفوع جزئيا ً برغبة شيكاو،
بعد أن تعرض لخسائر أفقدته بعض المناطق ،ومن أجل الدعاية والشرعية التي يمكن أن يجنيھا من ربط
حركته بالجھاد العالمي .حتى اآلن لم يتغير الكثير من حيث قدرات المنظمة ،أو تكتيكاتھا أو ھويتھا باستثناء
حملتھا الدعائية األكثر تقدما على اإلنترنت .من غير الواضح إذا كان ھناك عالقات عملياتية تربط التنظيم
بالرقة .رغم أن ھناك مقاتلين من خارج منطقة حوض بحيرة تشاد في صفوفھا ،فإن عدد األجانب أقل مما
ھو في حركات جھادية أفريقية أخرى 61.من المرجح أن تستمر بوكو حرام بفرض معاناة كبيرة في األراضي
الداخلية التي تتواجد فيھا وفي مناطق أخرى ،إالّ أن ربطھا مباشرة بالحركة الجھادية العالمية يخاطر بسوء
تشخيص التھديد الذي تشكله.
إن عدم قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية حتى اآلن على تكرار نجاحه في العراق ال يقلل من أھميته .إن فھم
جذوره العراقية وقدراته المسلحة أمر محوري إالّ أنه ال يحيط سوى بجزء من طبيعته المتلونة؛ كقوة مقاومة
سنية عراقية وكقوة ألفية عابرة لألوطان؛ وكمصدر لبعض الحماية ،وبالنسبة آلخرين كمصدر للمغامرة أو
اكتساب الھوية؛ وكھيكلية دولة ،لكن أيضا ً بوصفه فكرة ثورية .إن موارده وقدراته العسكرية واالحتماالت
البعيدة للقضاء عليه على المدى القريب يجعله تحديا ً أكثر صعوبة من أي حركة جھادية سابقة .إنه يستغل
االنقسامات ببراعة ،خصوصا ً على امتداد خط التصدع السني الشيعي ،لكن أيضا ً انقسامات أخرى ،مثل تلك
62
القائمة بين أنقرة واألكراد ،حيث تخاطر ھجماته بزعزعة استقرار بلد يتعرض للتھديدات على جبھات عدة.
إن غياب مجاالت التعبير عن المعارضة السلمية وغياب الفرص المتاحة أمام الشباب يجعل العديد من
المجتمعات ھشة وعرضة لعمليات التجنيد التي يقوم فيھا ،حتى لو استطاع اجتذاب أقليات صغيرة وحسب.
لقد صمم تنظيم الدولة اإلسالمية نموذجا ً للتجنيد على المستوى المحلي ويتعارض مع مؤسسة عالمية .من
خالل قيامه بالتجنيد عبر اإلنترنت بنفس الدرجة التي يفعل فيھا ذلك من خالل الشبكات الدينية التي اعتمدت
 58تجمع طالبان فصائل أفغانية مختلفة ،وتنضم إليھا مجموعات باكستانية مسلحة مثل عسكر طيبة .وأعلنت الحركة اإلسالمية في
أوزبكستان في آب/أغسطس  2015مبايعتھا لتنظيم الدولة اإلسالمية ،لكن يبدو أنھا قاتلت إلى جانب طالبان في ھجومھا الذي شنته
في قندز في مطلع عام  .2015تسيطر طالبان اآلن في سائر أنحاء البالد على مساحات من األراضي أكبر من أي وقت مضى منذ
التدخل الذي حدث بقيادة أمريكية ،طبقا ً للمفتش العام األمريكي الخاص إلعادة اإلعمار في أفغانستان في تقريره الثالثين للكونغرس
األمريكي ) 6كانون الثاني/يناير .(2016
 59تستند مبايعة قادة القاعدة لقادة طالبان إلى مبايعة بن الدن لل ُمال عُمر بوصفه أميراً للمؤمنين في أفغانستان في تسعينيات القرن
العشرين .كما بايع الظواھري ال ُمال عُمر ويبايع اآلن خلفه ،ال ُمال منصور.
 60طبقا ً لمسؤولين روس ،فإن حوالي  5,000مواطن روسي يقاتلون اآلن في سورية والعراق .انظر ،على سبيل المثالCrisis ،
 .Group Report, The North Caucasus Insurgency and Syria, op. citللمزيد حول المجموعات المسلحة في القوقاز،
انظر .Crisis Group Report, The North Caucasus Insurgency and Syria, op. cit
61
داع سنغالي ،اعتقل من قبل السلطات النيجيرية في نيامي ،اعترف بوجود موريتانيين ،وسنغاليين وسودانيين إضافة إلى التشاديين
ٍ
في صفوف بوكو حرام .مشاھدات لمجموعة األزمات لسجالت تحقيقات الشرطة ،داكار ،تشرين األول/أكتوبر .2015
 62انظر ،على سبيل المثالJean-Marie Guéhenno, “Don’t sacrifice Turkey to save Syria”, The Guardian, ،
.29 February 2016
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عليھا الحركات السابقة ،وملء الفراغ الذي تركه فشل الدول بتقديم بديل ،فإنه يستفيد من أسواق جديدة لتجنيد
الجھاديين.
ج.

تح ّول استراتيجي للقاعدة؟

مع ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية ،تطورت القاعدة أيضا ً .لقد أضعفت الغارات الجوية بالطائرات دون طيار
والھجمات العسكرية نواتھا الصلبة في المناطق القبلية الباكستانية ،وباتت خطب الظواھري المصورة على
الفيديو وبشكل غير متقن مملة بالمقارنة مع عمليات الترويج المبھرة التي يقوم بھا تنظيم الدولة على اإلنترنت.
لكن ورغم جھود تنظيم الدولة الستمالة أعضاء القاعدة في المغرب ،والصومال ،وسورية واليمن ،فإن أيا ً
من كبار القادة ،الذين عمل معظمھم مع بن الدن والظواھري في جنوب آسيا ،لم ينشق .لقد أصبحت بعض
المجموعات ذات العضوية في القاعدة أكثر قوة من أي وقت مضى ،حيث استولت على األراضي ،والتصقت
بالمجموعات المسلحة المحلية وقاتلت إلى جانب الحركات السنية األخرى بدالً من سحقھا أو استيعابھا.
في سورية ،كما تم وصفه أعاله ،فإن جبھة النصرة خسرت في البداية من خالف تنظيم الدولة اإلسالمية مع
القاعدة .العديد من مقاتليھا األجانب انضموا إلى تنظيم الدولة ،إالّ أنھا أعادت التجمع ،وبھوية سورية أقوى
فإنھا باتت تأتي في المرتبة الثانية فقط بين المجموعات المسلحة في الشمال بعد أحرار الشام 63.حتى قبل
االنقسام ،فإنھا كانت أكثر انضباطا ً في ھجماتھا على المدنيين ،وخففت من التركيز على األيديولوجيا في
حكمھا بينما حاولت أن توفر الخدمات للسكان المحليين ،وعملت مع مجموعات مسلحة أخرى في ظل عالقات
تشغيلية وثيقة معھا .ويشكل مقاتلوھا وانتحاريوھا قوة النخبة الھجومية في المعارضة المسلحة ،ولعبت دوراً
64
محوريا ً في الھجمات حول حلب وإدلب في صيف عام .2015

"رغم جھود تنظيم الدولة اإلسالمية الستمالة أعضاء القاعدة ،فإن أيا ً من
كبار القادة لم ينشق عنھا".
مسؤولون أمريكيون يقولون إنه ال يزال ھناك أفراد في الحركة تربطھم عالقات وثيقة بقيادة القاعدة ويحيكون
المؤامرات ضد الغرب 65.يمكن لعملية سالم تقدم احتماالً لرحيل األسد أن تؤدي إلى حدوث انقسام في األغلبية
المقاتلة ،التي تعد األولوية بالنسبة لھا إيجاد نظام جديد في سورية ،عن أولئك الذين تدفعھم أھداف عابرة
لألوطان – وھو انقسام يبدو حتى اآلن أن خطاب الجوالني يستغله 66.الجھود التي بذلتھا مجموعات المعارضة
المسلحة إلقناع قيادة النصرة بقطع صلة المجموعة بالقاعدة لم تنجح حتى اآلن .إن النزعة المتزايدة لفرض
سلطتھا األحادية على حساب مجموعات المعارضة المسلحة األخرى يلحق الضرر بسمعتھا داخل المعارضة
المسلحة ،وكذلك االنتقادات العلنية التي توجھھا للمعارضة المسلحة )بما في ذلك أحرار الشام( الرتباطھا
بدول داعمة وانخراطھا في محادثات برعاية األمم المتحدة 67.لكن طالما استمرت الحرب ،فإن من المرجح
أن تبقى النصرة قوية وأن يستمر تركيزھا على سورية ،ولن تواجھھا مجموعات المعارضة المسلحة األخرى
خشية فقدان مساھمتھا الحيوية ضد النظام.
في اليمن ،تعد القاعدة في شبه الجزيرة العربية مستفيداً رئيسيا ً من عمليات القصف التي تقودھا السعودية.
على عكس تنظيم الدولة اإلسالمية ،الجديد على البالد ،فإن للقاعدة تاريخ طويل وشبكة واسعة من العالقات
االجتماعية والعائلية ھناك .إنھا موجودة في حضرموت ،وبعد طرد الحوثيين ،باتت موجودة في أجزاء من
عدن أيضا ً .كما تنشط المجموعة اآلن في تعز والبيضاء .بعد ثورة عام  ،2011أقامت شبكات من األعضاء
تعرف جماعيا ً بــ "أنصار الشريعة" ،المرتبطة بالقاعدة لكن التي ال تفرض معايير صارمة على العضوية
فيھا ،حيث تسمح بالتجنيد على نطاق أوسع وتتحاشى االرتباط بشكل صريح بالقاعدة .لقد تجاوزت مقتل
قائدھا ،ناصر الوحيشي ،الذي قتل في ضربة جوية من طائرة بال طيار في حزيران/يونيو  .2015يبدو أن
الشخص الذي كان نائبه لمدة طويلة ،ناصر الريمي ،المدرب في معسكر القاعدة في تسعينات القرن العشرين،
 63أحرار الشام ھي العضو األكثر قوة في تحالف جيش الفتح ،حيث لھا معاقل بشكل خاص حول حلب .انظر الجزء  ،IIIد .وكذلك
تقارير مجموعة األزمات" ،السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة ،و "مقاربة جديدة "،مرجعان سابقان.
 64مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في فصائل المعارضة المسلحة ،تركيا واألردن.2015-2013 ،
 65مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أمريكيين ،واشنطن دي سي 2015؛ وأيضا ً تقرير مجموعة األزمات" ،السيارات
المفخخة والبراميل المتفجرة "،مرجع سابق.
 66انظر ،على سبيل المثال“Nusra leader: Our mission is to defeat Syrian regime”, Al Jazeera America, ،
;28 May 2015؛ و “For the First Time on Orient News, Comments of the Leader of Jubhat al-Nusra,
Abu Mohammad Jolani” [English trans.], video, YouTube, 12 December 2015, www.youtube.com/
.watch?v=xXgeoFlUY8Y
 67مقابالت واتصاالت لمجموعة األزمات مع مسؤولين في المعارضة المسلحة ،تركيا.2016-2015 ،
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قد عزز سلطته بسرعة .إن عالقاته الشخصية ،وبروز الحركة بوصفھا العضو األقرب إلى قيادة القاعدة –
إضافة إلى أھمية التراجع عن البيعة – يعني أنه من غير المرجح أن يتخلى عن القاعدة من أجل تنظيم الدولة
اإلسالمية.
من الصعب تعريف العالقات المحددة بين القاعدة في شبه الجزيرة العربية والميليشيات األخرى التي تقاتل
الحوثيين في الجنوب ،خصوصا ً الحراك القوي االنفصالي وغير اإلسالمي .في بعض األماكن – عدن بعد
تحريرھا ،على سبيل المثال – فإنھا تقاتل بعضھا بعضا ً أصالً .وفي أماكن أخرى ،مثل تعز ،حيث تصطف
حتى اآلن ضد الحوثيين ،قد يتبين أن ھذه التحالفات مؤقتة .لكن من الواضح أن الحرب تعد مكسبا ً كبيراً
للقاعدة .حتى إذا نجحت وساطة األمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق سالم بين الحوثيين وأعدائھم – وھو ما
ال يزال يبدو بعيد المنال – فإن إخراجھا عسكريا ً سيكون صعباً ،خصوصا ً دون تسوية القضية الجنوبية.
رغم أن القاعدة في المغرب اإلسالمي طردت من قبل القوات الفرنسية والتشادية من مدن في شمال مالي
كانت تسيطر عليھا لنصف عام  ،2013فإن مقاتليھا حصلوا على أكثر من موطئ قدم في ليبيا ،التي أصبحت
مركزاً للشبكات الجھادية التي تمتد جنوبا ً إلى منطقة الساحل ،وغربا ً إلى تونس والجزائر وشرقا ً إلى ميادين
المعارك في بالد الشام .م ّكن الفراغ األمني الذي حدث في ليبيا من حدوث الھجوم على مجمع النفط والغاز
في عين أميناس شرق الجزائر في كانون الثاني/يناير  ،2013والذي نُفذ بقيادة القائد السابق في القاعدة في
المغرب اإلسالمي ،مختار بلمختار 68.في المشھد المجزأ للمجموعات المسلحة في الساحل ،تقيم المجموعات
بشكل منتظم تحالفات وتنقسم أيضاً ،لكن في الوقت الراھن ،فإن بلمختار ،الذي شكل مجموعة جديدة
)المرابطون( وقائد القاعدة في المغرب اإلسالمي عبد المالك دروكديل ،وكالھما يتمتعان بعالقات مع جيل
أفغانستان في القاعدة ،من غير المرجح أن يبدال والءھما وأن يبايعا تنظيم الدولة اإلسالمية .لقد أعلن بلمختار
69
أن له يداً في الھجمات األخيرة التي تمت في باماكو وواغادوغو.
أخيراً ،صمدت حركة الشباب في الصومال أمام ھجمات شنتھا على مدى السنوات القليلة الماضية بعثة
االتحاد األفريقي ،وخسارة مراكز تجمع سكانية رئيسية ،والھجمات األيديولوجية من إسالميين آخرين ،بمن
فيھم قادة جھاديون من مرحلة سابقة ،وفي عام  ،2013أمام صراع داخلي على السلطة .يكمن جزء من
صمودھا في ضعف خصومھا؛ عدم قدرة السلطات االنتقالية على تطوير إدارة محلية بديلة ذات مصداقية في
المناطق الريفية والجنوبية الوسطى من الصومال وعمليات قوات االتحاد األفريقي الخرقاء في كثير من
األحيان .لكنه يكمن أيضا ً في نقاط قوة الحركة نفسھا ،خصوصا ً ظھورھا في أجزاء من تلك المنطقة ومرونتھا
التكتيكية 70.على مدى الشھور الستة الماضية ،شنت ھجمات متماثلة على قواعد االتحاد األفريقي واستولت
على مواقع بعدد تلك التي خسرتھا .وقد باتت تسيطر على جزء كبير من مقديشو ،على األقل ليالً 71.الحركة،
التي اتھمت بالماضي خطأ بأنھا أجنبية ،باتت القوة األطول بقاءاً – سياسياً ،واجتماعيا ً وعسكريا ً – في
الصومال.
عبد القادر مؤمن ،أحد الدعاة األيديولوجيين لحركة الشباب والمرتبط بالشتات والمقيم في شمال الصومال،
انشق مؤخراً والتحق بتنظيم الدولة اإلسالمية مع حفنة من الرجال .إالّ أن زعيم الشباب الجديد ،أبو عبيدة،
والحلقة العليا المحيطة به من غير المرجح أن يقطعوا عالقاتھم بالقاعدة 72.عودة القاعدة في شبه الجزيرة
العربية للظھور في اليمن ،والتي تتمتع حركة الشباب بعالقات وثيقة معھا ،تجعل من االنفصال أقل احتماالً.
 68مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أمنين وسكان من درنة ،البيضاء.2015 ،
Jason Burke, “Mokhtar Belmokhtar: the ‘uncatchable’ chief of Africa’s Islamic extremists”, The 69
.Guardian, 21 January 2016
.Crisis Group Africa Report N°99, Somalia: Al-Shabaab – It Will Be a Long War, 26 June 2014 70
منذ عام  ،2008تمزج حركة الشباب بين تكتيكات المجموعة المسلحة والھجمات اإلرھابية ،مثل محاصرة المدن ،وقطع خطوط
اإلمداد ،والقيام بغارات ليلية ،وفي نفس الوقت شن ضربات في المناطق الحضرية الواقعة خارج سيطرتھا المباشرة .إنھا تدفع رواتب
جيدة لموظفيھا بفضل مصادر الدخل المتنوعة والمتمثلة في :التبرعات ،واالبتزاز ،حتى في أجزاء من مقديشو ،والنھب ،والخطف
وفرض الضرائب على القراصنة والتھريب .تواصلھا فعال؛ ومحتواھا الموجود على اإلنترنت يستھدف الشتات الصومالي ويعد
جذاباً ،كتنظيم الدولة اإلسالمية ،بالنسبة لرغبة الشباب باالنتماء إلى مجموعة بقدر رغبته بالحصول على مصداقية دينية .تركز
الحمالت الدعائية في القرى على الحاجة إلى الدفاع عن الصومال واإلسالم ضد الغزاة .لقد ساعد النفوذ األجنبي على تشكيل تطورھا
األيديولوجي والتكتيكي لكنه لم يؤ ِد إلى اكتساح نواتھا الصلبة الصومالية .وال تزال تتطلع إلى تأسيس إمارة شرق أفريقية ،وتنشر
معظم موادھا الدعائية باللغة السواحلية وليس باللغة الصومالية.
 71مالحظات ،ومقابالت ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات ،مقديشو ،كانون الثاني/يناير .2016
 72قبل الظواھري بيعة الشباب فقط في عام  – 2012تشير رسائل بن الدن التي وجدت في أبوت آباد إلى أنه كان يعتبر الحركة غير
منضبطة وأنھا تشكل عبئا ً – إالّ أن العالقات بالقاعدة تعود إلى أفغانستان في تسعينيات القرن العشرينDon Rassler, Gabriel .
Koehler-Derrick, Liam Collins, Muhammad al-Obaidi, and Nelly Lahoud, “Letters from Abbottabad:
.Bin Ladin Sidelined?”, CTC West Point, 3 May 2012
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تھديد الحركة لكينيا مقلق بشكل خاص .يمكن لخطوات خاطئة تتخذھا الحكومة أو األجھزة األمنية ،مثل
االعتقاالت أو العنف غير التمييزي أو جعل الصوماليين أكباش فداء ،أن تنفّر المسلمين وتدفعھم إلى أحضان
الشباب وتجعل جزءاً من البالد غير قابل للحكم .في الوقت الحاضر ،فإن تعيين كينيا لعناصر أمنية من أصول
صومالية في الشمال حقق نجاحا ً في جسر الفجوة بين الدولة والمجتمعات المتأثرة ،رغم أنه ينبغي على
السلطات أن تعمل بتنسيق أكبر مع الزعماء المحليين ،وتسوية النزاعات المحلية التي تستغلھا حركة الشباب
وتحسين األحوال المعيشية .لقد كانت اإلجراءات أقل نجاحا ً في كوست ،وھي منطقة أخرى يقطنھا العديد من
73
المسلمين وتتعرض لخطر االختراق من قبل حركة الشباب.
استراتيجية القاعدة التي تمر بحالة من التطور ،والموثقة في رسائل بين قادة أعضاء فيھا ،والتي تنفذ على
األرض ،تعد جزئيا ً رداً براغماتيا ً على الفرص الجديدة وعلى ضرورة التكيف بعد ما بدا من أن االحتجاجات
العربية عام  2011ستجعل من القاعدة تنظيما ً لم يعد ذا أھمية تذكر 74.كما قد تعكس انتقال القيادة إلى
الظواھري وكيف أن االنفصال عن تنظيم الدولة اإلسالمية سمح له بالنأي بالحركة عن التكتيكات األكثر
تطرفا ً .إذا كانت تجربة الزرقاوي والصحوات قد علّمت تنظيم الدولة اإلسالمية إظھار درجة أقل من الرحمة
مع المنافسين المحتملين ،يبدو أن بعض الفروع المحلية للقاعدة قد خرجت باستنتاجات مختلفة ،وجميعھا
منطقية من الناحية االستراتيجية :درجة أكبر من البراغماتية مع المجموعات المسلحة األخرى والمجتمعات
المحلية؛ والمزيد من الحذر فيما يتعلق بقتل المسلمين؛ ودرجة أكبر من الحساسية لألعراف المحلية والرأي
العام.

"ليس من الواضح إذا كان التحول االستراتيجي للقاعدة يدشن تغيراً في
التطلعات البعيدة المدى ألي من المجموعات المرتبطة بھا".
ال تزال بعض المجموعات المرتبطة بالقاعدة تھاجم المدنيين واألھداف الغربية بشكل أساسي؛ وتعد الھجمات
التي شنتھا القاعدة في المغرب اإلسالمي مؤخراً على فندق في غرب أفريقيا ،والتي كانت تھدف جزئيا ً إلى
فرض وجود القاعدة كقوة أبرز من تنظيم الدولة اإلسالمية في المنطقة ،مثاالً على ذلك 75.حتى المجموعات
التي تظھر درجة أكبر من البراغماتية تحتوي مكونات ،ولو صغيرة ،تھدف إلى التوسع إلى ما وراء الحدود
القائمة .إالّ أن القادة المحليين سمحوا للمنظمات اإلنسانية الدولية بتقديم المساعدات في المناطق التي يسيطرون
عليھا 76.بعض المسؤولين القطريين يروجون بھدوء لجعل النصرة "أكثر اعتداالً" – وھو احتمال بعيد ،لكن
بالنظر إلى قوتھا فقد يستحق ذلك مزيداً من االستكشاف 77.قد يكون ھناك عمليات انخراط أخرى أيضاً،
بالنظر إلى العالقات التكتيكية بين الفروع المحلية للقاعدة والقوى السنية المدعومة من دول إقليمية ،رغم أن
ھذا قد يھدف إلى استمالة الحركات لتقاتل بالوكالة ضد إيران وحلفائھا أكثر من كونه محاولة لترويضھا.
د.

ھويات متغيرة؟

لقد أدى ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية والحروب العربية الجديدة إلى تغيير التكتيكات ،واالستراتيجيات
والمبادئ التي يعتنقھا الجھاديون .إن تقديم مرتسمات عالمية لھذا التحول يتجاوز نطاق ھذا التقرير وسيكون
صعباً ،بالنظر إلى سرعة التغيرات في المشھد ،والطبيعة المتحولة للمجموعات وانتقال األعضاء فيما بينھا
ونزعة الحركات ذات األيديولوجيات واألھداف المختلفة للتعاون .غير أن بعض المناظرات لھا مضامين
مھمة على السياسات .ھذه المناظرات التي تصاغ عادة بعبارات فقھية نادراً ما تبتعد عن الطبيعة

 73انظر Crisis Group Africa Briefing N°114, Kenya’s Somali North East: Devolution and Security,
 .17 November 2015وأيضا ً مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات في مقاطعة كوست ،كينيا ،تشرين الثاني/نوفمبر  .2015أحد
سكان المو ،على سبيل المثال ،قال إن "حظر التجول المستمر منذ سنة في المو يبدو وكأنه عقاب جماعي".
 74على سبيل المثال ،في عام  ،2012حث زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ناصر الوحيشي أمير القاعدة في المغرب اإلسالمي
على "تبني نھجا ً تدريجيا ً" فيما يتعلق بتطبيق الشريعة" .الرسالة األولى من أبو بصير إلى أمير القاعدة في المغرب اإلسالمي"،
أوراق القاعدة ،أسوشييتد برس ،غير مؤرخة ،على الموقع:
 .www.longwar journal.org/images/al-qaida-papers-how-to-run-a-state.pdfكما كتب دروكدل إلى مساعديه
يحثھم على عدم تنفير السكان المحليين وعبّر عن أسفه لالنفصال عن المجموعات المسلحة الطوارقية .انظر Pascale Combelles
Siegel, “AQIM’s Playbook in Mali”, CTC Sentinel, 27 March 2013; also James Cockayne, Hidden
).Power: The Strategic Logic of Organized Crime (Hurst, forthcoming July 2016
 75في بنغالدش ،أعلن فرع جديد ھو القاعدة في شبه القارة الھندية ،أسسه الظواھري في أيلول/سبتمبر  ،2014عن وجوده بھجمات
استھدفت بشكل رئيسي المدونين أو النشطاء الذين يعتنقون ما تعتبره القاعدة أفكاراً إلحادية.
 76مقابالت ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولي منظمات إنسانية ،تشرين الثاني/نوفمبر .2015
 77مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول قطري ،خريف 2015؛ ومع أعضاء في المعارضة المسلحة السورية وشخصيات
سياسية إسالمية ،تركية وسورية.2015 ،
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االستراتيجية؛ حيث إن الحجج المتعلقة بما يسمح به اإلسالم ترتبط على نحو وثيق بما يمكن تطبيقه فعليا ً على
األرض.
كثيراً ما تدور الخالفات بين تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة ،على األقل على مستوى القيادة ،حول التكتيكات
واالستراتيجيات أكثر مما تدور حول األھداف .كالھما ال تق ّران باألنظمة المحلية وتعتبرانھا غير إسالمية
وتريد طرد الغرب وروسيا من األراضي اإلسالمية وتدمير إسرائيل .وبالنسبة لكليھما ،فإن الطموح يظل
إقامة خالفة تلغي النظام الدولي .إالّ أن مساراتھما وإطارھما الزمني لتحقيق ذلك يختلفان بحدة ،ما يعكس
التجارب المتناقضة لقادتھما والسياقات التي ظھروا فيھا.
من الناحية األيديولوجية ،فإن حجر الزاوية في الحمالت المسلحة لكال المجموعتين ھو مبدأ التكفير – اعتبار
األشخاص أو المجموعات الذين يبدون مسلمين على أنھم فعليا ً غير مسلمين ،وكذلك السماح بقتلھم دون خشية
من العقاب ،وااللتفاف على المنع القرآني العام لقتل المسلم للمسلم .يمكن استحضار التكفير في ثالثة ظروف:
ضد الطغاة المسلمين؛ وضد المسلمين الذين يخدمون الطغاة أو يعملون في خدمة المصالح األجنبية؛ وضد
المسلمين الذين ال يمارسون دينھم على نحو صحيح ،وھو بند يستھدف الشيعة بشكل خاص ،الذين يشار إليھم
من قبل ما يسمى بالتكفيريين على أنھم روافض )الذين يرفضون التسلسل السنّي في الخالفة بعد النبي محمد(.
مع وجود استثناءات بارزة يستلھمھا الجھاديون ،فإن التكفير لم يستخدم بشكل متواتر في التاريخ اإلسالمي،
وكان يقتصر على حاالت فردية ووضعت له عتبة فقھية عالية 78.لقد عكس األيديولوجيين الجھاديون مؤخراً
جميع ھذه القيود.
في حين أن القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية يتشاطران ،نظريا ً على األقل ،ھذا المفھوم الموسع للتكفير ،فإن
سلوكھما يختلف بشكل كبير .لقد حاولت القاعدة عادة تحاشي إيقاع ضحايا بين المسلمين دون مبرر .كان
استھداف الزرقاوي للشيعة في العراق تحوالً عكس جزئيا ً كراھيته الشخصية للشيعة ،لكنه عكس أيضا ً خطوط
المعارك الجديدة في العراق والتصورات عن تنامي نفوذ إيران .شرعن التكفير ،بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون
به ،ھجوما ً سنيا ً شامالً على ما يعتقد أنھم وكالء إيران في بغداد.
لقد أسھم أيضا ً في صياغة مقاربة الزرقاوي أيديولوجيون جھاديون جدداً ،يستعيرون من تقاليد غير
إسالمية 79.يشرح أبو بكر الناجي ،وھو اسم مستعار لمؤلف غير معروف ،في كتابه إدارة التوحش كيفية
استخدام واستغالل العنف الشامل لإلطاحة بحاكم مستبد وتعزيز السلطة 80.بالبناء على عمل آخرين ،بمن
فيھم البعض من ذوي العالقات بالقاعدة ،مثل أبو يحيى الليبي ،ط ّور أبو عبد ﷲ المھاجر ھذه الفكرة وجادل
في صحة وفائدة تكتيكات محددة ،بما فيھا التفجيرات االنتحارية ،واألضرار الجانبية ،والخطف ،واالغتيال
وقطع الرؤوس 81.يدافع ھؤالء الكتاب عن العنف ليس فقط من أجل حماية الطائفة السنية المھمشة ،بل أيضا ً
إلعادة صياغة المجتمع وتوجيه جيل ُسحق في ظل عقود من الحكم القمعي ونظام عالمي معا ٍد.
على األقل في مواده الدعائية ،يھدف تنظيم الدولة اإلسالمية إلى إلغاء "المنطقة الرمادية" ،أو ما يسميه
الفضاء الحيادي بين الخالفة من جھة واألنظمة الھرطقية والقوى الغربية من جھة أخرى .على المسلمين
القتال من أجل الخالفة وإالّ بدوا كغير المؤمنين ،وجزءاً من تلك األنظمة .لقد أظھر قادة تنظيم الدولة اإلسالمية
المحليون البراغماتية أحيانا ً في العراق وسورية ومن المحتمل أن يفعلوا ذلك في أماكن أخرى ،بالنظر إلى
أن إلغاء جميع أشكال المعارضة السنية سيكون مستحيالً .رغم ذلك ،فإن تنظيم الدولة يخوض حربا ً موازية
على جميع الجبھات :ضد األعداء الرئيسيين ،ووكالء إيران والشيعة؛ ومجموعات المعارضة المسلحة السنية

Mohammed M. Hafez, “Takfir and violence against Muslims”, in Moghadam and Fishman (eds.), 78
.Fault Lines in Global Jihad, op. cit
 79في ).Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus’ab al-Suri (London, 2008
يظھر برينار ليا أن السوري كان مفكراً انتقائياً ،يظھر تشككه في بعض األحيان حيال التصلب العقائدي للسلفية بسبب القيود التي
تفرضھا على استراتيجية الجھاد.
The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass (tr., 80
Will McCants, 2006), John M. Olin Institute for Strategic Studies at Harvard University, available
.at: http://tinyurl.com/m9olxnj
 81للمزيد حول كتاب أبو عبد ﷲ المھاجر ،قضايا في حرب الجھاد ،انظر Issues in the Fiqh of Jihad, see, “Takfiri
literature makes headway in Lebanon”, al-Akhbar English, 11 September 2012. Abdullah Warius
and Jarret Brachman, “Abu Yahya al-Libi’s Human Shields in Modern Jihad”, CTC Sentinel, 15 May
 .2008ولمناقشة مفيدة حول مساھمات الناجي والمھاجر في تنظيم الدولة اإلسالمية ،انظر Hanieh and Rumman, The
.“Islamic State” Organization, op. cit
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األخرى؛ والقوى السنية التي يعتبرھا عميلة للغرب؛ والروس بوصفھم داعمين كفار لألسد وإيران؛ والقوى
الغربية وما إلى ذلك .لقد حاك الخيوط الطائفية ،والثورية والمناھضة لإلمبريالية في التفكير الجھادي معا ً.
لقد ردت القاعدة والمجموعات المرتبطة بھا بشكل مختلف على االضطرابات الشعبية .قد تحارب القاعدة في
شبه الجزيرة العربية والنصرة في حروب طائفية وقد تستھدف الحوثيين والعلويين؛ وال تخجل القاعدة من
قتل المدنيين أو التعاون ،في باكستان على سبيل المثال ،مع حلفاء طائفيين جداً 82.إالّ أن الظواھري ،مثل بن
الدن من قبله ،ينزع لالعتقاد بأن استعداء الشيعة بشكل عام وتنفير الرأي العام المسلم من خالل عمليات القتل
غير التمييزي تتعارض مع األھداف الرئيسية المتمثلة في مھاجمة الغرب ،وإخراجه من العالم اإلسالمي
واإلطاحة باألنظمة االستبدادية المحلية 83.ما يعبر عن السمة المميزة لھذا النھج كان احتفال بعض أنصار
القاعدة بـ "العناية" التي بذلت من أجل عدم إراقة دماء المسلمين خالل ھجوم القاعدة في المغرب اإلسالمي
في باماكو في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015مقارنة بالھجمات غير التمييزية لتنظيم الدولة اإلسالمية في
باريس في األسبوع الذي سبقھا )في الواقع فإن بعض الضحايا غير الغربيين في باماكو وواغادوغو كانوا
من المسلمين( 84.في سورية واليمن ،عملت القاعدة مع ميليشيات مدعومة من قوى تزعم أنھا تريد اإلطاحة
85
بھا ،وكما ُوصف أعاله ،تلقت مساعدة أحيانا ً من بعض الدول.
كما تغيرت المناظرة حول األعداء "القريبين" و "البعيدين" .رغم أن القاعدة كانت طليعية في االنتقال من
الدول "الھرطقية" في المنطقة إلى الغرب في أواخر تسعينيات القرن العشرين ،فإن معظم المجموعات
األعضاء فيھا تقاتل محليا ً في الوقت الراھن .على العكس من ذلك فإن تنظيم الدولة اإلسالمية في البداية،
عندما كان يعمل تحت اسم القاعدة في العراق وحالياً ،ركز بشكل أساسي على العراق ،وسورية وأجزاء
أخرى من العالم اإلسالمي .لكن يبدو أنه تحول على مدى العام الماضي ،من تشجيع ھجمات "الذئاب المنفردة"
ببساطة في مناطق أخرى إلى تخصيص الموارد والعمل بنشاط لتوجيه ضربات إلى الغرب ،على سبيل
المثال ،تنسيقه لموجة القتل في باريس .ويھدف ذلك إلى زرع القالقل داخل المجتمع الغربي وإحداث ردة
فعل ضد الشتات المسلم من شأنھا أن تولّد المزيد من األنصار؛ وجزئيا ً لتعزيز موقعه كقائد للحركة الجھادية
والخليفة الحقيقي لبن الدن 86.كما ساعد تركيزه على المسلمين في أوروبا واستغالل اإلنترنت ،وإطالق
حمالت دعائية متعددة اللغات إلى إلغاء المسافة إلى حد ما بين القريب والبعيد.
قد تشكل المواقف حيال نظام األمة – الدولة ،في بعض الصراعات ،متغيراً في تحديد مع من يمكن االنخراط
دبلوماسيا ً .على المستويات العليا ،لتنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة أھداف عابرة لألوطان .رغم ھويته
الرئيسية كحركة مسلحة عراقية ،فإن تنظيم الدولة اإلسالمية – على األقل طبقا ً لبياناته – يريد إثارة حرب
على امتداد العالم اإلسالمي كخطوة لتوسيع خالفته؛ كما يعتبر الظواھري والقادة األعضاء في القاعدة
صراعاتھم المحلية جبھات لجھاد أوسع عابر لألوطان.
حركات أخرى ،بما في ذلك بعضھا التي تع ّرف نفسھا على أنھا جھادية ،تعتنق أھدافا ً وطنية :إطاحة حكومة
غير شرعية ،محاربة "المحتلين" األجانب أو تأسيس مفھومھا للشريعة .في طالبان العديد من العناصر ،إالّ
أن نواتھا الصلبة قومية وھي غالبا ً بشتونية ،وتكرس نفسھا إلعادة إحياء إمارتھا في أفغانستان وطرد القوات
الغربية .أحرار الشام تقول بشكل دائم إنھا تريد تغيير النظام السياسي في سورية ،ال أن تعيد صياغة العالم
اإلسالمي ،رغم أن أحد القادة العملياتيين في القاعدة ،أبو خالد السوري ،من بين مؤسسييھا ورغم تنسيقھا في

 82حول تعاون القاعدة مع المجموعات الطائفية في باكستان ،انظر Crisis Group Report, Pakistan: The Militant
Jihadi Challenge, op. cit.; Moeed Yusuf (ed.), Pakistan’s Counterterrorism Challenge (Washington
DC, 2014); and Khaled Ahmed, Sectarian War: Pakistan’s Links to Sunni-Shia Violence and its Links
).to the Middle East (Karachi, 2012
“English Translation of Ayman al-Zawahiri’s letter to Abu Musab al-Zarqawi”, The Weekly 83
Standard, 11 October 2005; and Brian Dodwell, “The Abbottabad Documents: The Quiet Ascent of
Adam Gadahn”, CTC Sentinel, 22 May 2012; and The Osama Bin Laden Files: Letters and
Documents Discovered by SEAL Team Six during their Raid on Bin Laden’s Compound, The
Combating Terrorism Center (West Point, 2012).
Crisis Group Report, Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, op. cit.; Moeed Yusuf (ed.), 84
Pakistan’s Counterterrorism Challenge (Washington DC, 2014); and Khaled Ahmed, Sectarian
).War: Pakistan’s Links to Sunni-Shia Violence and its Links to the Middle East (Karachi, 2012
 85تقارير مجموعة األزمات" ،السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة"؛ و "اليمن :ھل السالم ممكن؟" ،مرجعان سابقان.
 86انظر ،على سبيل المثال ،المجموعة الموجزة لمواد تنظيم الدولة اإلسالميةAaron Zelin, ،
.http://jihadology.net/2015/11/14/the-islamic-state-on-refugees-leaving-syria
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ميدان المعركة مع جبھة النصرة 87.إنھا تتلقى دعما ً تركيا ً صريحاً ،ويعلن قادتھا استعدادھم للعمل مع الغرب
لإلطاحة باألسد .ويبدو أن أنصار الدين ،التي تحالفت مع القاعدة في مالي في  ،2013-2012وبعض فصائل
88
أنصار الشريعة في ليبيا تتطلع أيضا ً إلى الحكم اإلسالمي داخل الحدود القائمة.
حتى بين الحركات ذات األھداف الوطنية ،فإن عدداً قليالً منھا يقبل التعددية السياسية أو الدينية .تتطلع قيادة
طالبان إلى حكومة تحت سلطة إمارة ذات شرعية دينية .بينما تبدو منفتحة على التسويات – وفي الماضي
كان بعض قادتھا مستعدين للقبول بأشكال أخرى من الحكومة – فإنھا ال زالت تصر على أن أي نظام سياسي
جديد ينبغي أن يقوم على نسختھا من الشريعة؛ وسيترتب عليھا القيام ببعض البھلوانيات األيديولوجية لتبرير
تقاسم السلطة ووجود حكومة قائمة على إرادة الناس 89.من جھة أخرى ،فإن قادة أحرار الشام اتفقوا منذ
أواسط  2014على األقل مع مجموعات معارضة سورية مسلحة أخرى على أن السوريين ينبغي أن يحددوا
نظام الحكم في البالد وأن يختاروا قادتھا .يبقى ھؤالء سلفيون ،ويحددون بشكل غامض ،إذا حددوا على
اإلطالق ،كيفية معرفة اإلرادة الشعبية ويتحاشون كلمة "الديمقراطية" ،لكنھم يتفقون على المبدأ ،وقد ھاجمھم
90
أيديولوجيو القاعدة لھذا السبب.
قد يكون تحديد أھداف المجموعات صعبا ً بالطبع .وقد ال تعكس الرسائل الرسمية مواقف قواعد ھذه المنظمات
أو حتى قيادتھا :بعضھا ملتزم بوضوح بمفاھيم راديكالية؛ وشخصيات أخرى تعبر عنھا لمسايرة المانحين
المقيمين في دول الخليج أو قد تتظاھر بالبراغماتية للحصول على دعم الدول .تُحدد الھويات ،إلى حد ما ،من
خالل االستراتيجية ،والتكتيك ومصادر التمويل والدعم كما تُحدد باألھداف بعيدة المدى ،بالنظر إلى الطبيعة
البعيدة في كثير من األحيان لھذه األھداف .إالّ أن بروز الجھاديين المتزايد في مناطق الحرب وسرعة
التحوالت التي تطرأ على بعضھا تعد أمراً محوريا ً لمراقبة األيديولوجيا بين ھذه الحركات ،وإلى الحد الممكن
داخلھا أيضا ً .ما تريده ،خصوصا ً فيما يتعلق بنظام الدولة ،وانفتاحھا على تقاسم السلطة والتسامح حيال
الطوائف والمجموعات الدينية األخرى ،له أثر على السياسة .إن أي عالمة على التغير أو إمكانية التأثير فيھا
أو فصلھا طبقا ً لھذه الخطوط قد تفتح مسارات جديدة لتقليص التھديد الذي تشكله.
ھـ.

حكم جھادي متطور؟

لقد أثبتت السيطرة على األراضي ،وھي من بين أبرز القضايا الشائكة ألي حركة تمرد مسلحة ،أنھا صعبة
على نحو خاص بالنسبة للجھاديين .نادراً ما حظي تطبيقھم الفظ والحرفي للشريعة بالكثير من الدعم .األھم
من ذلك ،ھو أن معظمھم أثبتوا أنھم حكام غير أكفاء .لكن بالنظر إلى ظروف العنف المفرط أو انھيار الدولة
الذي يم ّكنھم من االستيالء على األراضي ،فإن المجتمعات المحلية قد تجدھم أفضل من البدائل المتاحة أو أنه
ال يتاح لھا الكثير من الخيارات سوى القبول بھم .كما أن بعض الحركات تظھر عالمات على تعلّم الحكم
بوسائل تتجنب تنفير الخاضعين لسيطرتھا.
في التاريخ الحديث ،لم تتمكن العديد من الحركات اإلسالمية الراديكالية من السيطرة على األراضي قبل عام
 .2011طالبان ،مع تقدمھا أوالً نحو الشمال ومن ثم عند حكمھا لمعظم أفغانستان في منتصف تسعينيات
القرن العشرين ،طبقت في البداية بعض القوانين األساسية والنظام ،إالّ أن عاداتھا المتزمتة ،وسوء إدارتھا
االقتصادية ،ومحاوالتھا المتقطعة لمنع زراعة الخشخاش ،والتجنيد اإلجباري والفظاعات التي ارتكبت في
زمن الحرب سرعان ما نفّرت كثيرين ،خصوصا ً في المدن والبلدات 91.سوء أداء قادتھا تركھم منعزلين بعد
ھزيمتھم عام 2001على يد التحالف الشمالي والقوى األخرى المدعومة من الواليات المتحدة .بالمقابل ،فقد
كانت إخفاقات الحكومة الجديدة على األغلب والواليات المتحدة ،راعيتھا األساسية ،خصوصا ً من خالل
السماح لوسطاء السلطة المحليين باستغالل حرب الواليات المتحدة على اإلرھاب لإلساءة للخصوم أو
https://abujamajem.wordpress.com/2014/09/05/ahrar-al-shams-abu-yazan-its-our-country-and- 87
 .our-revolution/منذ عام  ،2014رفضت أحرار الشام أيضا ً التصنيف السلفي الجھادي ،المرجع السابق.
 88مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسيين ليبيين وأعضاء في أنصار الشريعة ،طرابلس وبنغازي.2014 ،
 89انظر ،على سبيل المثالMichael Semple, “Rhetoric, Ideology and Organisational Structure of the ،
.Taliban Movement”, U.S. Institute for Peace, 2014
 90مقابالت واتصاالت لمجموعة األزمات مع مسؤولين حاليين وسابقين في أحرار الشام ،اسطنبول ،آذار/مارس -2014كانون
األول/ديسمبر 2015؛ وأيضا ً تقرير مجموعة األزمات" ،السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة "،مرجع سابق .فيما يتعلق
بالھجوم على أحرار الشام من قبل األيديولوجيين المرتبطين بالقاعدة ،انظر مقاالت كتبتھا الشخصية البارزة في جبھة النصرة أبو
فراس الشامي على الموقع .http://justpaste.it/abofiras1, and http://justpaste.it/ AboFiras
 91تقرير مجموعة األزمات" ،محادثات حول المحادثات "،مرجع سابق؛ Crisis Group Report, Talking About Talks,
op. cit.; and Crisis Group Asia Report N°256, Afghanistan’s Insurgency after the Transition, 12 May
.2014
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تصفيتھم ،ھي التي مكنت طالبان ،التي أقصيت عن النظام السياسي الجديد والتي كان قادتھا قد اختبأوا عبر
الحدود في باكستان ،من العودة إلى الظھور كحركة معارضة مسلحة ،وأعادت إحياء العالقات وقدمت
الحماية .محاكمھا ،المتنقلة في كثير من األحيان ،تقدم عدالة سريعة ،ومتوقعة ونافذة ،وإن كانت قاسية،
وتحظى ،طبقا ً لمعظم الروايات بشعبية معقولة ،على األقل خارج المدن .تعمل إدارة الدولة "الظل" فيھا على
اتساع معظم المناطق الريفية في أفغانستان ،رغم أنھا مخصصة للحمالت العسكرية أكثر مما ھي مخصصة
لتقديم الخدمات .في بعض األماكن ،تسمح المجموعات المسلحة لوزارتي التعليم والصحة في كابول بالدخول
إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتھا إلدارة المدارس والعيادات ،وأحيانا ً وضع المناھج الدراسية 92.وعلى
نحو مماثل ،فإن حركة الشباب في أوج سيطرتھا على األراضي ) (2011-2007كانت متقشفة لكنھا فرضت
شيئا ً من النظام األ ّولي .رحب بعض القرويين في البداية بالمدارس المخصصة لتعليم القرآن ،والخدمات
الطبية األساسية ،واألجور الثابتة بشكل معقول على الطرقات ،وأيام تسوق آمنة وآليات تسوية نزاعات محلية.
كحركة مسلحة ،تجمع الشباب حاليا ً العنف الذي ال يحظى بالشعبية ،من جھة ،والبراغماتية والبراعة
السياسية ،من جھة أخرى .إنھا تتعامل بقسوة مع المنافسين المحتملين ،بينما تتوسط بين العشائر أو تدعم
عشائر أضعف ضد الخصوم وتتحاشى االرتباط على نحو أوثق مما ينبغي بأي منھا 93.لقد سمحت طالبان
والشباب إن لم يكن دائما ً وال بسھولة ،للمجموعات التي تقدم المساعدات بالعمل في المناطق التي تسيطر
94
عليھا ،وھو ما يتطلب الحوار لالتفاق على الشروط.
ال تحظى أي من الحركتين بالشعبية .العديد من القرى عالقة بين الحكم القاسي والعنف وتسلطّ الرجال األقوياء
المتحالفين مع الحكومة؛ وبالنسبة لكثيرين ،فإن البقاء يعتمد على العمل مع الطرف المسيطر محليا ً .إالّ أن
كليھما تقدمان بعض الخدمات العامة وتستغالن المظالم المحلية ،والصراعات والعالقات القبلية والعشائرية
الكتساب الدعم ،بينما تلعبان على التوترات داخل القبائل أو العشائر وبين السلطات التقليدية والمھمشين،
خصوصا ً من الشباب .إنھما تفرضان سلطتھما في األراضي التي تسيطران عليھا من خالل مزيج محسوب
من اإلكراه واالستمالة.
منذ عام  ،2011استولى عدد أكبر من الجھاديين على األراضي .يصعب تقييم حكم تنظيم الدولة اإلسالمية
بالنظر إلى شح المعلومات وألن حكمھا يتباين بشكل كبير في العراق وسورية ،إالّ أنه أكثر تقدما ً وتعقيداً من
حكم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي قبل عقد من الزمن .إن العنف الذي يمارسه يرفع من كلفة المعارضة،
بينما أقام قادته عالقات أوثق مع شرائح من المجتمع .األكثر أھمية من ذلك ،وعلى عكس أي حركة جھادية
سبقته ،فإنه يبدو قادراً على إدارة دولة ،رغم العقبات التي واجھھا مؤخراً .على عكس طالبان والشباب ،فقد
ورث بنية تحتية تعمل وخدمة مدنية استمالت شرائح من الجھاز البيروقراطي المحلي .في معظم المدن
والبلدات ،ال يزال نظام الصرف الصحي ،وجمع القمامة ،والمدارس والعيادات تعمل .قد تكون آلياته في إنفاذ
القوانين مفرطة لكن يُذكر أنھا ليست فاسدة بعد؛ ويعتمد تأييده للعائالت الداخلية على االبتزاز لكن يبدو ذلك
95
مستداما ً .وقد أكد ،كغيره من الحركات على التسوية السريعة لنزاعات طويلة األمد في كثير من األحيان.
إن تطور آلية حكم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن ملفت للنظر .خالل ثورة عام  ،2011استولت
على أجزاء من محافظة أبين ،بما في ذلك العاصمة زنجبار .استغرق نشر تعزيزات الجيش وقتا ً – انقسم
الجيش خالل الثورة ،ووقفت بعض الفصائل مع المحتجين – لكنھا سرعان ما أخرجت المسلحين بدعم محلي.
دفع ھذا ناصر الوحيشي ،زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية حينذاك والمدير العام للقاعدة )أي الرجل
الثاني فعليا ً بعد الظواھري( ،ألن يكتب إلى قادة المجموعات المرتبطة بالقاعدة في مناطق أخرى ،خصوصا ً
96
في مالي ،ليشركھم في تجاربه ويحثھم على زيادة الحساسية لآلراء المحلية.
 92على سبيل المثال.Nick Walsh, “Taliban tightens grip on Afghan schools”, CNN, 22 May 2012 ،
 93على مدى الشھور األخيرة ،خسرت الشباب مواقع في المناطق التي تحالفت فيھا العشائر مع بعضھا بعضاً ،بما في ذلك مؤخراً
في شبيل الوسطى ،فيما يبدو أنه رد فعل على مطالبھا الضريبية لضحايا الجفاف في مناطق أخرى من الصومال .إنھا تحقق أكبر
النجاحات وسط التنافس الصريح بين العشائر أو في المناطق التي تشعر فيھا العشائر أن ال سلطة لھاAbdul Khalif and .
.Cedric Barnes, “Why is Al-Shabaab Still a Potent Threat?”, Crisis Group blog, 11 February 2016
Ashley Jackson, “Negotiating Perceptions: Al-Shabaab and Taliban View of Aid Agencies”, 94
Overseas Development Institute, August 2014; also, Crisis Group interviews, aid workers after the
Somali famine, January-March 2011؛ وأيضا ً مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع عاملين في مجال المساعدات بعد
المجاعة في الصومال ،كانون الثاني/يناير – آذار/مارس .2011
 95مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سكان مناطق يسيطر عليھا تنظيم الدولة اإلسالمية ،تشرين األول/أكتوبر Khales .2015
.Joumah, “Mean but Clean: Extremists Fix Roads, Make Mosul a Nicer Place”, Niqash, 14 May 2015
 96انظر  .“First letter”, op. citحث الوحيشي على تبني موقف براغماتي لتجنب تنفير سكان المناطق التي تم االستيالء عليھا،
وھي نصيحة يبدو أن زعيم القاعدة في المغرب اإلسالمي ،عبد المالك دروكدل ،التزم بھا ،رغم أن قادته اتبعوھا بشكل عشوائي.
مرة أخرى ،فإن حكمھا تباين في أجزاء مختلفة من البالد .ھي بشكل عام أقل وحشية من بوكو حرام ،أو تنظيم الدولة أو حتى الحركة
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الصفحة 26

عندما استولى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أجزاء من محافظة حضرموت ،بما في ذلك ال ُمكال،
مع تصاعد الحرب اليمنية في عام  ،2015عين مجلسا ً محليا ً يرأسه حكماء بارزون ،بمن فيھم سلفيون لكن
ليسوا من أعضاء القاعدة .ينظر إلى المحاكم الدينية الجديدة من قبل العديد من السكان المحليين على أنھا
منصفة وسريعة على النقيض من النظام الرسمي الفاسد والبطيء ،الذي انھار على كل حال .يتم دفع الرواتب
تعان المدينة من الفوضى التي انتشرت في أماكن أخرى ،جزئيا ً ألنھا من بين
لموظفي الخدمة المدنية ،ولم
ِ
المناطق القليلة التي لم تضربھا قنابل التحالف السعودي .نھبت القاعدة في شبه الجزيرة العربية المصارف
المحلية ،إالّ أن المجلس يولد العائدات بشكل أساسي من خالل الضرائب على السلع ،خصوصا ً الوقود .تستمر
شركات الشحن باالتجار مع المدينة التي تسيطر عليھا القاعدة؛ لكن ونظراً لتخوفھا من الرسو في مينائھا،
97
فإنھا تقف في المياه اإلقليمية وتنقل قوارب أصغر السلع ،بما فيھا الغاز.
مقاتلو القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشعرون السكان المحليين بعدم االرتياح لكنھم قلصوا من الجرائم
الصغيرة .يلتقي زعماؤھا بممثلين عن منظمات المساعدات الغربية لتنسيق عمليات اإلغاثة ،كما فعل الزعماء
الجھاديون في شمال مالي عام  98.2012لقد دمرت عدداً من المقامات والقبور الصوفية في حضرموت لكن
تدخلھا كان أقل فيما يتعلق بعادات ارتداء اللباس ولم تجبر الناس على الصالة أو دفع الزكاة .بيع القات
محظور ،بينما الموسيقى والتلفزيون لم يحظرا .كما أن ردھا كان مختلفا ً على المعارضة .في مدينة إلى
الشرق تماما ً من ال ُمكال ،بعد خروج مظاھرات ضد اغتيال القاعدة في شبه الجزيرة العربية لعلماء دين وسلوك
مقاتليھا على نقاط التفتيش ،اجتمع قائدھا مع زعماء المدينة ووافق على سحب معظم رجاله إلى معسكر
99
مجاور.
لم تكرر جميع المجموعات المتطرفة ،بالتأكيد ،أساليب الحكم المتطور التي أظھرتھا القاعدة في شبه الجزيرة
العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية .تزعم بوكو حرام أنھا تريد تطبيق الحكم اإلسالمي في حوض بحيرة تشاد،
لكنھا تنھب المناطق التي تستولي عليھا في شمال نيجيريا ،ولم تنفذ حتى المزيج المستخدم عادة من قبل آخرين
والمتمثل في اإلكراه واالستمالة ،ناھيك عن أي شيء يشبه الشريعة 100.رغم أن كثيرين في شمال نيجيريا ال
يثقون بالدولة ،ويتشاطرون انتقاد بوكو حرام النتھاكاتھا ويتطلعون إلى دور أكبر لإلسالم في الحكم ،فإن
وحشية الحركة في المدن التي استولت عليھا ،والفوضى التي نشرتھا واختطاف فتيات المدارس ج ّردھا من
الدعم الشعبي .تكتيكاتھا تشبه تكتيكات جيش الرب للمقاومة أو الميليشيات األخرى التي ابتليت بھا البحيرات
العظمى في أفريقيا أكثر مما تشبه المنظمات التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية أو القاعدة 101.الميلشيات المتفرقة
المتحالفة بشكل غير وثيق تحت راية طالبان باكستان أداؤھا ليس أفضل في المناطق التي تسيطر عليھا بشكل
102
متقطع .وأي دعم أولي تحظى به سرعان ما يتبخر أمام قسوتھا.
وال حتى المجموعات األكثر كفاءة يمكن أن تكون بدائل ذات مصداقية في الدول التي تعمل بشكل معقول.
ينبغي أن تكون الظروف مريعة قبل أن تقبل المجتمعات المحلية بھا أو تُجبَر على القبول بھا كي تحافظ على
بقائھا – ما يظھر مرة أخرى كيف أن الحرب وانھيار الدول ھو الذي يوفر بيئة مناسبة يزدھر فيھا الجھاديون.
لكن عندما يتطور نظام حكمھم ،فإن من الواضح أن لذلك مضامين فيما يتعلق بالسياسات .لقد كان من الشائع
أن يحظى المتطرفون ببعض الدعم األولي وذلك بفرض شكل أساسي من القانون والنظام – خصوصا ً تسوية
النزاعات بشكل قابل للتوقع واإلنفاذ – لكن ذلك سرعان ما يتبدد عندما يصبح العنف الذي يمارسونه اعتباطيا ً
وعقوباتھم مبالغا ً بھا ،حيث يحظرون الموسيقى ويم ّكنون المجرمين ،وتنھار الخدمات وتتراكم النفايات .ھل
سيستمر ذلك النموذج؟ ھل يمكن احتواء المجموعات جغرافيا ً مع توقع أن يثور السكان عليھا بمرور الوقت

التي انشقت عن القاعدة في المغرب اإلسالمي ،حركة التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا ،لكنھا رغم ذلك قاسية ،وفرضت عمليات
حظر ال تحظى بالشعبية للموسيقا والتدخين ،واستخدام العقاب البدني وھدم المقامات الصوفية واألوابد الثقافية .رغم ذلك ،فإن عدداً
كبيراً من التقارير يشير إلى أن بعض القرويين رحبوا بالقاعدة في المغرب اإلسالمي وإلى درجة ما بقدرة حركة التوحيد والجھاد
في غرب أفريقيا على فرض آليتھا في تسوية النزاعات والصراعات .مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع عضو سابق في حركة
التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا ،باماكو ،حزيران/يونيو 2015؛ وأيضا ً مع عدد من السكان ،غاو ،آب/أغسطس .2013
 97مالحظات ومقابالت لمجموعة األزمات ،ال ُمكال ،تشرين األول/أكتوبر .2015
 98مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثلين عن منظمات إنسانية ،تشرين الثاني/نوفمبر .2015
 99مالحظات ومقابالت لمجموعة األزمات ،ال ُمكال ،تشرين األول/أكتوبر .2015
 100تقرير مجموعة األزمات .Crisis Group Report, Boko Haram, op. cit ،انظر أيضا ً Alex Thurston, “‘The
Disease is Unbelief’: Boko Haram’s Religious and Political Worldview”, The Brookings Project on
.U.S. Relations with the Islamic World Analysis Paper, no. 22, January 2016
EJ Hogendoorn, “Boko Haram’s Evolution: How it got this far and how to stop it”, Open Canada, 101
.21 October 2015
Crisis Group Report, Pakistan: Countering Militancy in PATA, op. cit. Also Abubakr Siddique, 102
The Pashtun Question: The Unresolved Key to the Future of Afghanistan and Pakistan (London,
).2014
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أو يؤيدون اإلطاحة بھا؟ أم ستسيطر على األراضي وتقدم الخدمات بطريقة تعمق عالقاتھا بالمجتمعات
المحلية ،وتدفع قدما ً لتنفيذ أجنداتھا وتوفر مالذاً آمنا ً يتم شن الھجمات منه؟
ال زال من المبكر جداً التنبؤ بذلك ،لكن حركات مماثلة تحتفظ باألرض اآلن أكثر من أي وقت مضى ،والعديد
من األزمات التي تسمح لھا بفعل ذلك ال تظھر عالمات تذكر على التراجع ،وبعضھا يتعلّم معايرة المقاربات
التي يستعملھا حيال األشخاص الذين تحكمھم.
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الصفحة 28

 .IVعكس الموجة الرابعة
إن اتساع وصول تنظيم الدولة اإلسالمية والمجموعات المرتبطة بالقاعدة يشكل مآزق شائكة بالنسبة
أراض ،ولكن أيضا ً في األماكن التي تواجه مخاطرة
للسياسات ،خصوصا ً عندما تسيطر ھذه المجموعات على
ٍ
متزايدة من الھجمات اإلرھابية .على زعماء العالم الذين يصعدون خطابھم ضد تنظيم الدولة اإلسالمية أن
يتعلموا من األخطاء ،بينما يضاعفون الجھود لفھم الديناميكيات المتغيرة.
العديد من السياسيين الغربيين يبالغون في حجم التھديد .وھذا مفھوم إلى حد ما؛ حيث إن الھجمات الجھادية
تستھدف مواطنيھم .لكن حتى تنظيم الدولة اإلسالمية ال يشكل خطراً رئيسياً ،ناھيك عن تشكيله لخطر
وجودي .إضافة إلى البؤس اإلنساني الذي يسببه أصالً ،فإن الخطر األكبر يتمثل في أن العنف الذي يمارسه
يثير ردود فعل تتمثل في رُھاب األجانب ،وتقليص الحريات المدنية ،واألعمال الشرطية االنتقائية في الداخل
أو المغامرات العسكرية في الخارج – ما يفاقم من الظروف التي مكنت أصالً من ظھوره ،وإتاحة فرص
جديدة له في العالم اإلسالمي وتسھيل تجنيده لألفراد في الغرب.
لكن على مدى السنوات القليلة الماضية ،أصبحت الحركات الجھادية أكثر قوة من أي وقت مضى .إن األدوات
المستخدمة في مواجھة اإلرھاب – التصنيف كمنظمات إرھابية ،والعقوبات المالية ،وحظر السفر ،وعمليات
القتل المستھدف وعمليات القوات الخاصة ،على سبيل المثال – غير كافية ضد حركات تسيطر على مدن،
وبلدات وخطوط إمداد ،وتقدم منافع عامة ،وتولد العائدات داخليا ً ولديھا عشرات اآلالف من المقاتلين.
أيديولوجيات وتطلعات بعض قادتھا يعقد االنخراط معھم سياسياً ،لكن ليس ھناك سابقة حديثة تذكر في إلحاق
الھزيمة بحركة معارضة مسلحة عميقة الجذور من خالل الوسائل العسكرية وحدھا .مقاربة سريالنكا للتاميل،
على سبيل المثال ،حتى بصرف النظر عن انتھاكاتھا لقانون الحرب والكلفة البشرية المرعبة ،لن تنجح في
جزء كبير من الحزام الممتد من غرب أفريقيا إلى جنوب آسيا ،بالنظر إلى قابلية الحدود لالختراق ،وطبيعة
الحروب بالوكالة ووجود دول منھارة أو لم تعد تبسط سيطرتھا على أراضيھا .وعلى نحو مماثل ،فإن تكرار
تكتيكات األرض المحروقة التي اتبعتھا روسيا في الشيشان في سورية سيؤدي على األرجح إلى المزيد من
رص الصفوف في تنظيم الدولة اإلسالمية بدالً من ھزيمته؛ وفي كل األحوال ،فإن الضربات الجوية الروسية
استھدفت بشكل رئيسي مجموعات المعارضة المسلحة األخرى ،وليس تنظيم الدولة اإلسالمية .في مناطق
103
أخرى ،أدت المكاسب العسكرية إلى نقل موقع المشكلة وحسب.
لكن ما يجعل الموجة الرابعة خطرة جداً ليس قوة المجموعات بقدر ما ھي االضطرابات الجيوسياسية التي
تستفيد ھذه المجموعات منھا 104.أوالً ،إن عكس مكاسب الجھاديين بشكل حاسم يتطلب في كثير من األحيان
إنھاء الحروب التي يقاتلون فيھا .في اليمن ،دون اتفاقية سالم بين الحوثيين والموالين للرئيس السابق صالح
من جھة والقوى العاملة مع التحالف الذي تقوده السعودية من جھة أخرى ،فإن احتماالت إخراج القاعدة من
األراضي التي تسيطر عليھا احتماالت قاتمة .كلما تمكنت من فرض ما يشبه النظام وسط الفوضى ،كلما
أصبحت أقوى .حتى مع التوصل إلى اتفاقية سالم ،فإنھا قد تكون عمقت عالقاتھا المحلية وأنھكت قوات
األمن اليمنية إلى درجة أنھا ستصارع فعالً إلخراج الجھاديين العنيفين كما فعلت في عام  .2012اتفاقية
السالم ستحدث تصدعات في التحالف المعادي للحوثيين الذي تشكل القاعدة في شبه الجزيرة العربية جزءاً
منه ،رغم أن األثر النھائي لذلك على الحركة سيبقى غير واضح؛ حيث يمكنھا ببساطة أن تغير تحالفاتھا
وتنتقل إلى المرحلة التالية من الحرب.
وعلى نحو مماثل ،فإن عكس مكاسب الجھاديين في ليبيا سيعتمد على تسوية الخصومات بين قوى محلية
أخرى وإقناعھا بالتعاون ضد تنظيم الدولة اإلسالمية .وسيعتمد ذلك أيضا ً على منح المناطق المرتبطة بنظام
القذافي ،وھي األكثر ھشاشة وعرضة لتجنيد سكانھا في تنظيم الدولة اإلسالمية ،موقعا ً أقوى في النسيج
الوطني وربما فرصا ً للدفاع عن نفسھا أيضا ً 105.يمكن لعمليات القصف أن تعيق عمليات تنظيم الدولة
اإلسالمية ،خصوصا ً قرب المنشآت النفطية ،وتبديد أصولھا المادية؛ في ليبيا يمكن لھذه الضربات أن تكون
منطقية .لكن طالما استمرت الخصومات بين أعدائھا ،فإنھا ستستمر في السيطرة على المنطقة المحيطة
بسرت وقد تتوسع شرقا ً .إذا قررت الواليات المتحدة وآخرون – وسيكونون مخطئين – المضي قدما ً في
ِ
 103أدت العمليات ضد بوكو حرام ،على سبيل المثال ،إلى نشر مقاتلين على طول الحدود .ودفعت حملة الجزائر ضد بقايا القاعدة
في المغرب اإلسالمي ،التي أصبحت القاعدة في المغرب اإلسالمي ،المسلحين إلى منطقة الساحل؛ ويبدو أن العمليات الفرنسية أدت
إلى انتقال العديد من المسلحين إلى ليبيا .كما أدى إخراج الواليات المتحدة لطالبان إلى انتقال قادتھا وعدد كبير من القيادات العليا
للقاعدة إلى باكستان .أما العمليات الروسية في شمال القوقاز فقد دفعت العديد من الجھاديين جزئيا ً إلى الذھاب إلى بالد الشام.
 104انظر أيضا ً Darryl Li, “A Jihadist Anti-Primer”, Middle East Research and Information Project 276,
.Fall 2015
 105حول طريقة القيام بذلك ،انظر Issandr El Amrani, “How much of Libya does the Islamic State control?”,
.Foreign Policy (online), 18 February 2016
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الصفحة 29

عمليات قصف أكبر ،يستحسن أن يفعلوا ذلك دون مطالبة حكومة الوحدة الوطنية الوليدة واإلشكالية بالدعوة
إلى القيام بعمل عسكري أجنبي أو إقراره ،رغم العقبات القانونية التي سيشكلھا ذلك ،خشية أن يؤدي إلى
تقليص مصداقيتھا إلى درجة أكبر .كما يمكن فعل المزيد لالنخراط مع الالعبين األمنيين الليبيين المتعددين
– وتشجيع التواصل فيما بينھم – سواء لبناء الدعم للعملية السياسية أو للعثور على شركاء محتملين ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية.

"ستكون أفضل بداية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية التوصل إلى صفقة كبرى
تعيد عقارب الخصومة اإليرانية – السعودية التي تشكل القوة الدافعة
للتطرف الشيعي والسني في سائر أنحاء المنطقة إلى الوراء".
ثانياً ،رغم أن المجموعات الصغيرة تستفيد من حربي ليبيا واليمن ،فإن تنظيم الدولة اإلسالمية يستفيد في
العراق وسورية من المواجھات اإلقليمية ألعدائه .ستمثل أفضل نقطة بداية ضد التنظيم التوصل إلى صفقة
كبرى إلعادة عقارب الخصومة اإليرانية – السعودية التي تعد الدافع الرئيسي للتطرف السني والشيعي،
والعقبة الرئيسية إلنھاء األزمات في سائر أنحاء المنطقة وتشكل تھديداً أكبر لالستقرار العالمي من الجھاديين،
إلى الوراء .تبدو االحتماالت قاتمة ،إالّ أن الحث على التوصل إلى تھدئة ينبغي أن يكون أولوية حيوية في
أھمية محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية .دون التوصل إلى تلك الصفقة ،ثمة مخاطرة في تنامي المواجھات ،مع
كون سورية في مركزھا ووصف كال الطرفين للعنف بأنه محاربة لإلرھاب ،بشكل يضع محور إيران-
بغداد-دمشق-حزب ﷲ ،مع انضمام روسيا بشكل انتھازي إلى ھذا المحور ،ضد القوى السنية في الغالب في
التحالف السعودي الجديد ،المدعوم بشكل غير مريح من قبل الغرب .كما ينبغي مضاعفة الجھود لتضييق
خطوط التصدع التي توفر مجاالً للجھاديين  -بين ،على سبيل المثال ،األنظمة العربية المحافظة واإلخوان
المسلمين ،وتركيا والمجموعات المسلحة الكردية ،واآلن تركيا وروسيا والھند وباكستان – حتى لو بدت
المصالحة بعيدة المنال.
ثالثاً ،ھناك طبيعة العديد من الدول المتأثرة .لقد مألت أكبر ھذه الحركات الفراغات التي تركھا انھيار الدولة
في العراق ،وليبيا ،والصومال ،وسورية واليمن ،وإلى حد ما ،أفغانستان .يزدھر الجھاديون أيضا ً في مناطق
من دول أكثر قدرة مثل مصر ،ومالي ،وباكستان ،وروسيا وتلك المحيطة بحوض بحيرة تشاد حيث كانت
سيطرة الدولة تقليديا ً محدودة .في العديد من الدول الھشة وتلك المنخرطة في حرب ،فإن سلوك الحكومة
يشكل مصدراً رئيسيا ً للمظالم التي تولد الدعم للحركات الجھادية أو تثير األزمات التي تستفيد منھا .ينبغي أن
توفر الدول المقتدرة والقادرة على الصمود األساس للجھود المبذولة ضد التطرف .إالّ أن احتماالت التعافي،
واإلصالح والتجدد ،خصوصا ً في العالم العربي ،احتماالت قاتمة .ليس ھناك بالكاد ما يشير إلى أن الحكومات
المسؤولة بشكل كبير عن الموجة الرابعة مستعدة للتكيف بالطرق الضرورية لمواجھتھا.
رابعاً ،ينظر القادة في العديد من البلدان األكثر تأثراً ببساطة إلى التھديد بشكل مختلف عن نظرائھم الغربيين.
البعض ،كما تم وصفه أعاله ،يركزون أكثر على التنافس اإلقليمي أو قد يخشون من أن العمل ضد الجھاديين
سيغضب المؤسسات الدينية .آخرون يرون في حركات المعارضة تھديدات أكثر خطورة لحكمھم أو يرون
في الجھاديين أدوات مفيدة يستخدمونھا مع الغرب وذريعة لقمع خصومھم اآلخرين 106.إن اختالف األطراف
التي يستھدفھا الجھاديون – القوى الغربية ،واألنظمة المحلية والشيعة – يعني أن الحكومات في المناطق
المتأثرة تواجه مآزق تختلف عن تلك التي تواجه القوى الغربية ،المھددة في معظم األحيان من بعيد :يمكن
لعمليات القمع أن تكون بمثابة إثارة عش دبابير ،وتحويل غضب الجھاديين من القوى األجنبية إلى الداخل
وزيادة حدة اإلرھاب المحلي .بعض الدول ،وخصوصا ً باكستان ،كانت حساباتھا خاطئة في محاولة تحقيق
ھذا التوازن ،وھو خطأ قد تكون تركيا ارتكبته في سورية .غير أن الحوافز المتناقضة تعني أن التحالفات في
مواجھة الجھاديين تكون غير وثيقة ،حيث تركز الواليات المتحدة وأوروبا على التھديد الذي يواجھه الغرب،
وفي الوقت الذي يمكن أن يكون ذلك مفھوماً ،فإن له أثر مشوه على المستوى المحلي.
ليس ھناك ،بالطبع ،حل واحد .إن تنوع المجموعات والحروب التي تنخرط فيھا تعني أن أي مقاربة ينبغي
أن توضع لكل حالة على حدة ،مع وجود تشخيص دقيق لقوة الحركة المعنية ،وأھدافھا وعالقاتھا مع

 106الرئيس اليمني السابق صالح ،على سبيل المثال ،استمال المجاھدين العائدين من أفغانستان في صراعه على السلطة في الجنوب
في اليمن حديث التوحيد .ثم أعطى مناصب حكومية لبعضھم ،بينما ھمش آخرين ،رغم استمراره بالمحافظة على العالقات معھم من
خالل أجھزة المخابرات .طوال العقدين األخيرين من حكمه ،استخدم التھديد الجھادي للحصول على الدعم الغربي ،حيث تلقى التدريب
واألسلحة لمحاربة القاعدة .رغم عمليات القمع المتفرقة ،وعادة بضغوط من الواليات المتحدة – خصوصا ً بعد الھجوم على السفينة
الحربية األمريكية  USS COLEفي ميناء عدن ) (2000وھجمات  11أيلول/سبتمبر العام التالي – فإن تعامله مع الراديكاليين
السنة ،والقاعدة بشكل خاص ،كانت موجھة بمقاربة فرق تسد التي يتبناھا في السياسة بشكل عام.
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المجتمعات المحلية ،ومظالم تلك المجتمعات ،وحوافز الحكومات ،والجيوش والقوى الخارجية وما إذا كان
ھناك قوة ذات مصداقية يمكن أن تتصرف دون جعل األمور أسوأ ودون أن يتشتت اھتمامھا بوجود الخصوم.
تختلف الخيارات المستخدمة ضد مجموعات مثل تلك التي استولت على شمال مالي ،على سبيل المثال -
والتي تمتعت بدعم محدود في البداية ،وھربت عندما تمت مواجھتھا بقوة جدية والتي يبدو أن لبعضھا أھدافا ً
عابرة لألوطان – تختلف عن تلك المستخدمة ضد طالبان األفغانية ،المتجذرة في مناطق البشتون الداخلية،
والقومية إلى درجة كبيرة ،والتي تتمتع على األقل بدعم استخباراتي وبمالذات آمنة في باكستان وتمكنت من
مواجھة قوات أمريكية تجاوز قوامھا اآلن  100,000جندي .يتطلب التعامل مع بوكو حرام التي ال تحظى
بالشعبية ،والتي يمكنھا أن تختبئ في الصحراء الواسعة واألدغال المحيطة ببحيرة تشاد لكن التي تتوحد
ضدھا الحكومات اإلقليمية بشكل معقول اآلن ،استراتيجية مختلفة جداً عن تلك التي يمكن استخدامھا في ليبيا
ضد المجموعات المسلحة في بنغازي ودرنة التي تعتبرھا كتائب ثورية أخرى حليفة لھا وينظر إليھا العديد
من السكان على أنھا مجموعات من الشباب الطائش أكثر منھم متطرفين ملتزمين .يعد فھم الديناميكيات
المحلية أمراً محوريا ً .ينبغي التعامل مع كل حركة بشكل فردي ،وليس كظاھرة عالمية.
بعد ما قيل ،فإن العديد منھا يشكل معضالت مشابھة .أوالً ،فيما يتعلق باستخدام القوة .في المناطق التي
استولى فيھا الجھاديون على األرض ،ھل يشكل العمل العسكري إلخراجھم منھا تصرفا ً منطقياً؛ وإذا كان
األمر كذلك ،كيف وبواسطة من؛ واألمر األكثر أھمية ،ما ھو نوع اإلدارة المحلية التي تحل محلھم؟ ثانياً،
ھل تساعد عمليات القتل التي تستھدف قيادات ھذه المجموعات في تقليص التھديد ،سواء محليا ً أو للغرب؟
ثالثاً ،ما ھي عمليات االنخراط القابلة للتحقق ،وما ھي األھداف التي ينبغي أن تحققھا وما ھي المخاطر التي
تترتب عليھا؟ وأخيراً ،ونظراً ألن قدرة الجھاديين على االستفادة من الحروب وانھيار الدول يضفي درجة
جديدة من اإللحاح على الجھود لمنع األزمات التي يمكن أن تشكل فرصا ً بالنسبة لھم ،ما ھو الدور الذي يمكن
أن تلعبه األجندة الجديدة في مواجھة التطرف العنيف في تعزيز صمود الدول؟
آ.

استخدام أكثر استراتيجية للقوة

.1

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

يستند جزء من جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية إلى الزخم الذي تحققه ،وقدرته ،حسب تعبيره ،بأن "يبقى
ويتمدد" ،وتصوير نفسه على أنه تنكب عباءة القيادة السنية في المنطقة .كلما استمر في السيطرة على أجزاء
من العراق وسورية ،كلما ظلت ھالة قوته وعدم إمكانية ھزيمته وجاذبيته أقوى وبالتالي فإن إخراجه من ھذه
المناطق وحشره في موقع دفاعي يعد أولوية.
غير أن تنظيم الدولة اإلسالمية يزدھر وسط الفوضى .تتكون روايته من خيوط محبوكة لتقدمه المستمر
ونزعة في التفكير تستحضر نھاية العالم وتتصور معركة أخيرة ونھائية مع القوى الغربية .األكثر أھمية ھو
أنه نتاج معاناة السنة ،وفي العراق ،صراعھم بعد اإلطاحة بصدام حسين ،لتشكيل ھوية سياسية جديدة .إن
استعادة األرض أمر حيوي ،لكن فعل ذلك على حساب المزيد من تھميش السنة – الذين كانوا قد خسروھا
أيضا ً في أعقاب غزو العراق عام  2003ومن ثم خالل خيانتھم من قبل الصحوات – سيحدث أثراً عكسيا ً.
إن النقطة المحورية في أي مقاربة يمكن أن تصوغ أي استخدام للقوة ينبغي أن تكون استراتيجية سياسية
الستمالة المجتمعات المحلية التي يعمل تنظيم الدولة اإلسالمية من داخلھا.
القنابل وحدھا لن تنجز العمل .إن تعطيل قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية على تقديم الخدمات يخاطر بإلحاق
الضرر بالمجتمعات المحلية بقدر ما يلحقه بالجھاديين؛ ويظھر التاريخ أن المجتمعات المتأثرة تنزع إلى
االلتفاف حول مضطھديھا المحليين ضد المھاجمين الخارجيين .لم يكن لقصف الرقة بعد ھجمات باريس أي
قيمة استراتيجية .إن تسوية المباني باألرض وإخراج أعداد إضافية من السكان من منازلھم يخاطر بأن يصب
في مصلحة المتطرفين بقدر ما يضعفھم .تكون الضربات الجوية فعالة ،حتى لو تم تكثيفھا ،فقط إذا أدت إلى
تعزيز قوة الحلفاء على األرض ،وھو ما يطرح السؤال حول ھوية القوى التي يمكنھا قيادة الھجمات.
حتى عندما كانت الواليات المتحدة منتشرة في العراق بأعداد كبيرة – حيث وصل عدد جنودھا خالل الحشد
إلى  – 160,000كانت فعالة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية فقط بالشراكة مع القوى المحلية .خالل الصحوات،
دعمت الواليات المتحدة مجموعات "أبناء العراق" القبلية بإعطاء ھيكلية منتظمة لتشكيالتھا ،وتقديم تدريب
107
أولي ،وتعزيز قوتھا عند الضرورة ،ودفع الرواتب والتدخل لدى الدولة العراقية.

Peter R. Mansour, Surge: My Journey with General David Petraeus and the Remaking of the Iraq 107
.War (New Haven and London, 2013), p. 140
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سيكون تكرار ذلك صعبا ً اليوم ،لعدة أسباب .حتى الصقور في الواليات المتحدة ليس لديھم شھية كبيرة إلعادة
نشر القوات األمريكية بأعداد كبيرة وألسباب مقنعة .إن نشر أعداد كبيرة من القوات البرية الغربية )أو
الروسية( سيعزز رواية تنظيم الدولة اإلسالمية بوجود قوى صليبية كافرة ،ما سيسرع التحاق المقاتلين به،
أجانب ومحليين ،وسيعزز روايته بقرب نھاية العالم .حتى نشر قوات غربية محدودة ،كما ينصح البعض –
يصل عدد القوات المقترحة إلى  ،25,000بما في ذلك المستشارين العسكريين ،والقوات الخاصة وقوات
الردع السريع – لدعم العناصر المحلية واإلقليمية سيشكل مخاطر كبيرة مقابل عائد غير مؤكد 108.إن
االنخراط الروسي في سورية يعني المخاطرة بحدوث تصعيد عالمي؛ حتى عند إزالة ھذا الخطر ،ليس لدى
الواليات المتحدة دولة حليفة تعمل معھا في سورية وستخاطر باالنجرار إلى محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية،
والقاعدة ،وقوات المعارضة المسلحة والقوات الموالية للنظام.
في العراق ،ال يتوجب على الواليات المتحدة القلق كثيراً من المشاركة الروسية ،إالّ أن إيران والسياسات
الشيعية في بغداد يمكن أن تشكل مخاطرة ليست أقل جسامة .حتى خالل احتاللھا الذي دام ثماني سنوات،
فشلت الواليات المتحدة في تحويل النجاح العسكري النھائي للصحوات إلى نجاح سياسي من خالل التوسط
في اتفاقية بين حلفائھا السنة والدولة العراقية – وكان ذلك عندما كان لديھا عدد من القوات البرية على األرض
أكثر مما يتصوره أحد اليوم ،وكان نفوذ إيران أضعف ،وكانت الميليشيات الشيعية أقل نشاطا ً.
إن حشد القوى المحلية واإلقليمية وتقديم الدعم لھا من قبل الواليات المتحدة يشكل تحديا ً أيضا ً .لقد قامت
مجموعات المعارضة المسلحة وحلفاؤھا من القاعدة بالجزء األكبر من القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية،
حيث صدتھا عن الشمال الغربي ،لكنھا ال تستطيع أن تقاتلھا في الشرق بينما تواجه النظام وتتعرض لقصف
الغارات الجوية الروسية .طالما ظلت الحرب بين النظام والمعارضة المسلحة قائمة ،فإن تدريب ھذه
المعارضة لقتال الجھاديين وحدھم غير مج ٍد ،كما تبين من النتائج المزرية التي حققتھا محاوالت الواليات
المتحدة فعل ذلك في وقت كانت فيه آفاق المعارضة المسلحة أقل قتامة مما ھي اليوم 109.في العراق،
الميليشيات الكردية والشيعية ھي األكثر قدرة ،لكن أيا ً منھا ال يبدو حريصا ً على القتال من أجل المناطق
السنية أو يتمتع بالدعم المحلي ھناك .على العكس من ذلك ،فإن مشاركتھا ستفاقم التوترات مع المجتمعات
المحلية ،مما سيدفعھا أكثر إلى أحضان تنظيم الدولة اإلسالمية .ويصح الشيء ذاته بالنسبة لقوات الحماية
الشعبية الكردية في سورية .إن تسليح الميليشيات سيؤدي إلى مزيد من التردي في مكانة الدولة العراقية.
األكثر أھمية من كل ذلك ھو أنه في حين أن بغداد والواليات المتحدة حشدت حلفاء سنة ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية ،فإن احتمال ظھور انتفاضة كالصحوات يبدو بعيداً .انضمت القبائل إلى القتال ضد القاعدة في
العراق فقط بعد أن اقتنعت بأن الواليات المتحدة ستكون حليفا ً يمكن الركون إليه .وتجربتھا المريرة في أعقاب
ذلك تعني أن أي قوة أجنبية ستواجه تحديا ً كبيراً في كسب ثقتھا .لقد عززت معاناتھا على أيدي بغداد واختراق
تنظيم الدولة اإلسالمية للھيكليات االجتماعية المحلية وسحقه لخصومه من اعتقاد السكان المحليين بأن
الجھاديين سيستمرون بالوجود بعد مغادرة القوات األجنبية في النھاية ولوقت طويل .ما لم تلتزم الدول الغربية
بإرسال جنودھا وألمد غير محدود وعلى مستويات أعلى بكثير مما يبدو ممكناً ،سيكون من الصعب استعادة
الحلفاء السابقين.
نظراً إلى أن احتمال حدوث غزو جديد من قبل الواليات المتحدة غير موجود على الطاولة ،فإن الحملة ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية تمت على نطاق أكثر محدودية .لقد اشتملت الھجمات األخيرة على تحذيرات للمدنيين
بضرورة مغادرتھم المدن وشن غارات جوية كبيرة إلخراج المسلحين ،تتبعھا الحكومة العراقية ،بالتعاون
مع قوات شبه حكومية ،والدفع بوحدات صغيرة مبعثرة – بما في ذلك قوات مكافحة اإلرھاب ،وقوات سنية
محلية وقوات شرطة اتحادية وقوات كردية – الستعادة األراضي .الزعماء السياسيون السنة السابقون ،الذين
حل تنظيم الدولة اإلسالمية محلھم ،ينتظرون نھاية القتال في بغداد ومناطق أخرى ،على أمل استعادة شرعيتھم
وإعادة ترسيخ سلطتھم بإعادة بناء البنية التحتية التي يدمرھا الھجوم على تنظيم الدولة اإلسالمية .الحكومة
العراقية ،بدعم من الواليات المتحدة والسعودية وتركيا ،تدفع نحو الالمركزية ،مع وجود جيب ذو أغلبية

 108السيناتوران األمريكيان جون ماكين ولندزي غراھام ،بين آخرين ،يدعوان إلى نشر قوات برية أمريكية في سورية .قدرت
كمبرلي وفريدريك كيغن وجيسيكا د .لويس احتياجات المرحلة األولى فقط بـ Stephen Kalin, “U.S. senators call .25,000
for 20,000 troops in Syria and Iraq”, Reuters, 29 November 2015. Kimberly Kagan, Fredrick Kagan
and Jessica D. Lewis estimated the needs of a first phase alone at 25,000. “A Strategy to Defeat the
.Islamic State”, Institute for the Study of War, September 2o14, goo.gl/aSi6EP
 109العديد ممن تدربوا وبكلفة عالية سرعان ما تم أسرھم أو قتلھم من قبل النصرة ومصادرة أسلحتھمNoah Bonsey, “Turkey .
.and the U.S. in Syria: Time for Some Hard Choices”, Crisis Group blog, 10 August 2015
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سنية في محافظة األنبار ويمتد إلى الموصل ،حيث يمكن لدول الخليج وتركيا أن تدعم القيادة السنية المحلية
110
وتساعد في تمويل إعادة اإلعمار.
من غير المرجح أن تنجح ھذه االستراتيجية .إيران ،وإلى حد ما ،روسيا تعارضان أي نقل للسلطات من شأنه
أن يم ّكن السنة .سيترتب تعريف الال مركزية على أساس إداري ال طائفي وأن يطبق على جميع المحافظات
والمناطق ،وليس فقط على المناطق السنية ،لمواجھة المقاومة اإليرانية ،وتوفير المرونة للمحافظات األخرى
111
التي تقاوم سيطرة بغداد المحكمة عليھا ،ويؤمل أن يبدأ ذلك بعكس المنطق الطائفي للحكومة العراقية.
األمر األكثر أھمية ھو أن استراتيجية مواجھة تنظيم الدولة اإلسالمية ،والتي تتعلق بشكل أساسي بآليات
الحكم ،ال تعالج بحد ذاتھا مشاكل الطائفة السنية االجتماعية واألخالقية وتھميشھا ،وھي ما يتغذى عليھا تنظيم
الدولة اإلسالمية .إن تجديد ھيكلية الحكم لن تمنحھا بالضرورة محتوى .العامل الجوھري في إعادة انخراط
السنة على نطاق واسع يتمثل في تضييق الفجوة بين القيادة السنية وقواعدھا ،خصوصا ً الشباب .ويصح ھذا
بشكل خاص من أجل فصل مؤيدي تنظيم الدولة اإلسالمية غير األيديولوجيين عن نواته الصلبة ذات الدوافع
األيديولوجية ،والتي لن تختفي حتى وإن تم إخراجه من المدن .إن الدمار الھائل ودعم زعماء فقدوا مصداقيتھم
إلى درجة كبيرة بعد تخليھم عن المناطق السنية بعد الصحوات سيشكل قاعدة ضعيفة لبناء مشروع سياسي
سني.
إن محاولة تكرار ما حدث عند استعادة مدينتي تكريت والرمادي في محافظة األنبار في عام  ،2015والذي
دمر المدينتين باسم إنقاذھما ،في الموصل سيكون أكثر خطورة بكثير .إن الطبيعة السنية لألنبار ليست موضع
نزاع ،لكن المنافسة اإلقليمية الطويلة على مدينة الموصل المتعددة عرقيا ً وذات الموقع االستراتيجي سيعقد
تحقيق االستقرار في المدينة في أعقاب أي حملة ،والتي ستكون بحد ذاتھا أكثر تعقيداً من أي حمالت سابقة
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية .إن تركيا ،والحكومة العراقية ،وإيران والميليشيات الشيعية ،واألكراد )بما في
ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني ،غير المتفقان ھما أيضا ً( جميعھم مصممون
على تأمين مصالحھم ،وربما األكثر أھمية ،حرمان خصومھم من فعل الشيء نفسه.
ما ھو البديل إذاً؟ إذا كان من غير الممكن استعادة األراضي بشكل مفيد أيضا ً بسبب صعوبة استمالة السكان
وتوفير الظروف التي تم ّكن السنّة من بناء أجندة سياسية قابلة للحياة ،فإن الرھان األفضل ھو الصبر
واالحتواء ،ومنع تقدم تنظيم الدولة اإلسالمية ،وتجنب األفعال التي تكون نتائجھا لمصلحته ،ومضاعفة الجھود
لوقف تمويله – رغم صعوبة ذلك بالنظر إلى أن ھذا التمويل يأتي اآلن من الضرائب واالبتزاز – واإلجراءات
األخرى لتقويض عالقاته مع الخاضعين لسيطرته.
ھذا ال يعني ترك أولئك الخاضعين لحكم تنظيم الدولة اإلسالمية لمصيرھم ،إالّ أن إبطاء إيقاع المعركة لمنح
االستراتيجية السياسية فرصة لتحقيق التقدم والسماح بدرجة أكبر من التواصل قبل شن الھجمات .يمكن أن
تكون الخطوة األولى الجوھرية ھي اكتساب ثقة المجتمعات المحلية ،كما فعلت الصحوات بشكل بطيء
ومنھجي ،وعدم تأجيل ذلك .ويبدأ ھذا بقصرحملة القصف على األھداف الحيوية والتھديدات الوشيكة ،ومنع
توسع تنظيم الدولة اإلسالمية ،وحشره بكل طريقة ممكنة بحيث يفقد الھالة التي اكتسبھا بأنه ال تمكن ھزيمته
والتي أقنعت المجتمعات المحلية بالتعاون معه واجتذاب مجندين جدد من سائر أنحاء العالم .إن الظروف
مختلفة بالطبع عما كانت عليه قبل عقد من الزمان ،عندما غيّر أبناء العراق والءھم؛ حيث إن تنظيم الدولة
اإلسالمية أكثر قوة من القاعدة في العراق؛ والحكومة العراقية أقل رغبة باالستجابة للتطلعات السنية؛ وال
تستطيع الواليات المتحدة تقديم نفس الدعم العسكري وال جسر الفجوات مع الحكومة؛ وبات لالعبين آخرين،
مثل الميليشيات الكردية والشيعية ،وجود أكبر وقدرة أكبر على الدفاع عن مصالحھم .إالّ أن المبدأ ينبغي أن
يكون ھو نفسه :ثقة السكان أكثر أھمية من األرض.
سيكون االحتواء ،أو إبطاء إيقاع الحملة ،بالطبع ،مقامرة كبيرة ،بالنظر إلى قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية على
التعطيل والمھاجمة في مكان آخر ،في الغرب ،لكن أوالً وقبل كل شيء في البلدان اإلسالمية .سينطوي ذلك
على مخاطر مثل إما أن تضطلع إيران بالقيادة في محاربته وتفعل ذلك بطريقة تحدث أثراً عكسياً ،أو يستمر
تنظيم الدولة اإلسالمية ويصبح حكمه طبيعيا ً .وثمة تكاليف سياسية ،بما فيھا تكاليف محلية تتمثل في أن تدفع
الواليات المتحدة وبلدان أخرى ثمن النظر إليھا من قبل بلدان أخرى على أنھا غير حاسمة أو غير قادرة،
" 110ستدعم الواليات المتحدة بشكل كامل الخطة التي أقرھا مجلس الوزراء ]العراقي[ في  19أيار/مايو لتحرير األنبار ،وكذلك
أولوية الحكومة العراقية في التوجه نحو الالمركزية لتمكين المجتمعات المحلية طبقا ً للدستور العراقي .ھذا الجھد الموجه نحو إقامة
'فيدرالية وظيفية' الذي تسعى إليه الحكومة العراقية جزء ال يتجزأ من ضمان أن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام – حالما
تتم ھزيمته – لن يتمكن من العودة إلى التراب العراقي" .تصريح للناطق باسم البيت األبيض حول "الخطوات اإلضافية التي تتخذھا
الواليات المتحدة في الجھد الرامي لمواجھة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام" 10 ،حزيران/يونيو .2015
 111االنقسامات داخل األحزاب الشيعية والكردية وفقدانھا للدعم بين قواعدھا الشعبية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من االنقسامات لكن
يمكن أن تساعد أيضا ً على كسر السياسات القائمة على أساس طائفي وفرض تشكيل تحالفات عبر الطوائف.
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حتى لو كان ضبط النفس ھو األمر المنطقي .إالّ أن السجل في العراق وفي المنطقة بشكل عام يقدم أدلة مقنعة
على أنه دون استراتيجية تشمل اإلقناع ،ووجود بديل سياسي مقبول محليا ً في اليوم الذي يلي ھزيمة تنظيم
الدولة اإلسالمية ،فإن التصعيد العسكري ليس ھو الجواب.
.2

في مناطق أخرى

الخيارات المتاحة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية سيئة على نحو خاص ،إالّ أن مجموعات أخرى تشكل معضالت
مماثلة .إن أي حساب يستند جزئيا ً إلى قوة المجموعة وعالقاتھا المحلية ،كما تمت مناقشته أعاله ،لكن جزئيا ً
أيضا ً إلى القوى التي تستطيع التصدي لھا .حتى جيوش الدول القادرة بشكل معقول ليست مبنية في كثير من
األحيان لمواجھة التھديدات المحلية.
العمليات الباكستانية األولى التي ُشنت ضد المسلحين الذين يستضيفون القاعدة في المناطق القبلية ،على سبيل
المثال ،والتي ُشنت غالبا ً بناء على طلب الواليات المتحدة عام  ،2002كانت كارثية .تسبب الجيش في نشوء
مقاومة ،وأجبر بشكل متكرر على االنسحاب والتوصل إلى اتفاقيات يتنازل فيھا للمسلحين عن المزيد من
السلطات المحلية 112.بعد موجات من الھجمات وازدياد تصميم النخب العسكرية ،على األقل ضد بعض
المجموعات المسلحة ،بات بوسع الجيش اآلن إخالء بعض المناطق واالحتفاظ بھا ،رغم أن العمليات ال زالت
تتسبب بمقتل عدد كبير من المدنيين 113.إالّ أن بعض قادة طالبان الباكستانيين عبروا الحدود إلى أفغانستان،
في حين ص ّعد المسلحون المنتشرون في سائر أنحاء باكستان ھجماتھم التي شملت مناطق من قاعدة بادابر
في بيشاور إلى جامعة باشا خان في شرسادا ،إلى أھداف عسكرية في كويتا .ما لم يتم إخضاع المناطق القبلية
للحكم الدستوري المنتظم ،وھو ما يتطلب إصالحات تبدو المؤسسة األمنية غير مستعدة للقبول بھا ألن ھذه
المناطق تستضيف تقليديا ً البنية التحتية لتدريب عمالئھا من المسلحين ،وبالتالي فإن احتالل الجيش لھذه
المناطق يبقى بديالً مؤقتا ً في أحسن األحوال.
الرد األولي لنيجيريا على بوكو حرام كان غيرمنظم أيضا ً ،وتراوح بين اإلنكار والقمع الوحشي ،والعمليات
العسكرية ،بما في ذلك الغارات الجوية التي قتلت العديد من المدنيين 114.أعدم العديد من الشباب أو سجنوا
دون محاكمة 115.لم يكن ھناك ثقة بالجنود القادمين من خارج الشمال والذين ال يعرفون العادات أو اللغات
المحلية .وكان الفساد مستشرياً ،والوسائل اللوجستية غير كافية والقيادة سيئة ،وحاالت الفرار والتمرد
شائعة 116.حتى اآلن ،فإن العمليات النيجيرية والتشادية األكثر كفاءة والتي ألغت مكاسب بوكو حرام تتسم
بأنھا ثقيلة الوطأة وال تميز بين المدنيين والمسلحين .إنھا قد ال تدفع المجتمعات المحلية لدعم بوكو حرام،
لكنھا تجعلھا أقل رغبة بالتعاون مع الحكومة ،حيث يختبئ المسلحون في المناطق األكثر بُعداً .كما في المناطق
القبلية في باكستان ،ينبغي على نيجيريا وجيرانھا االنخراط بشكل أكثر و ّدية ويعود بالفائدة على المناطق
النائية فيھا ،خصوصا ً حول بحيرة تشاد .عمليات سيناء في مصر ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،ومرة أخرى،
فإن ھذه المنطقة تتميز بضعف سيطرة الدولة فيھا ،وبالتالي تخاطر بمواجھة مشاكل مماثلة ،مع تصاعد
األضرار الجانبية ،وشعور السكان المحليين بأنھم يعيشون في ظل ظروف تزداد قسوة ودون مساعدة تذكر
من الحكومة.
كما أن العمل من خالل مجموعات وكيلة يمكن أن يكون أكثر إشكالية .قد يكون تسليح نيجيريا وباكستان
للميليشيات ضد بوكو حرام والمتطرفين القبليين حقق بعض المكاسب قصيرة األمد ،لكنه يتسبب بمشاكل
بمرور الوقت 117.لقد أدى تسليح ميليشيات معادية لطالبان في أفغانستان في كثير من األحيان إلى تعزيز
مواقع القوى المحلية وشبكات المحسوبية اإلقصائية التي تولّد الدعم للمجموعات المسلحة وتثير النزاعات
 112تقارير مجموعة األزماتCrisis Group Reports, Pakistan: Countering Militancy in FATA; and ،
.Pakistan: Countering Militancy in PATA, both op. cit
.Crisis Group Asia Report N°255, Policing Urban Violence in Pakistan, 23 January 2014 113
 114انظر “Nigeria: At Least 1,000 Civilians Dead Since January”, Human Rights Watch, 26 March
.2015; and www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483
 115انظر ،على سبيل المثال“Stars on Their Shoulders. Blood on Their Hands. War Crimes Committed ،
.by the Nigerian Military”, Amnesty International, 3 June 2015
Crisis Group Report, The Boko Haram Insurgency, op. cit.; also see Hilary Matfess, “Don’t repeat 116
.mistakes against Boko Haram in Cameroon”, Al Jazeera America, 2 October 2015
 117فيما يتعلق بنيجيريا ،انظر Haruna Umar, “Nigeria’s army accuses 2 soldiers of arming Boko Haram”,
Associated Press, 10 February 2016; and Michelle Faul, “Report: 10 Generals guilty of arming Boko
 .Haram”, The Huffington Post, 3 June 2014.,وفيما يتعلق بباكستان ،انظر Crisis Group Report, Countering
.Militancy in FATA, op. cit
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المحلية .من شبه المؤكد أن مثل تلك الديناميكيات سھلت توغالت طالبان في المناطق المحيطة بقندز عام
 118.2015في العراق ،وليبيا ،وسورية واليمن ،قد تكون الميليشيات ھي األفضل تجھيزاً ،لكن دعمھا يسھم
في تفكك ھيكليات الدولة ،ويعزز سباق التسلح والتطرف لدى جميع األطراف .رغم ذلك فإن الحاجة ال تزال
مستمرة لقوى من غير الدولة؛ حيث إن الجيش العراقي بحاجة لحلفاء سنة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية كما
كان بحاجتھا ضد تنظيم القاعدة في العراق .إالّ أن صناع السياسات ينبغي أن يكونوا على معرفة كاملة
بالمخاطر وأخذ عالقات الميليشيات بالمجتمعات المحلية بعين االعتبار بنفس القدر الذي يأخذون فيه في
الحسبان رغبتھا بالقتال.
ينطوي وجود قوات برية أجنبية على األرض على تحديات أخرى .لقد كان ھناك بعض النجاحات؛ فقد تمكنت
عملية سرفال الفرنسية في مالي من إخراج المجموعات المرتبطة بالقاعدة بسرعة من المدن الشمالية  ،ما
أتاح المجال للتوصل إلى اتفاق نھائي بين فصائل الطوارق والحكومة .لكن حتى ھناك ،فإن العمليات األجنبية
أخفقت في القضاء على الحركات التي تسربت إلى منطقة الساحل ،وقد أتاح التنفيذ البطيء لالتفاق المجال
أمامھا مرة أخرى؛ حيث يتنامى الدعم ألنصار الدين ،خصوصا ً في كيدال 119.في مناطق أخرى ،ھناك سجل
مزري للتدخل العسكري المباشر .رغم أن غزو العراق عام  2003كان مرتبطا ً بشكل غير وثيق في البداية
بمحاربة اإلرھاب ،فإنه بعث الحياة بحركة جديدة في حركة اإلرھاب العالمية التي كانت مشتتة بعد خسارة
مالذاتھا اآلمنة في أفغانستان .حتى الحشد العسكري األمريكي عام  ،2006الذي يُشاد به في كثير من األحيان
على أنه يشكل نقطة تحول ،فقد كان له سجل متفاوت؛ حيث حققت الصحوات التي دعمھا نجاحا ً عسكريا ً
أوليا ً ضد القاعدة في العراق ،إالّ أن تبعاته شكلت كارثة سياسية ،حيث فاقم المالكي من عزلة السنة وق ّوض
المعارضة غير الجھادية.
في أفغانستان ،تمكنت القوات المدعومة من الواليات المتحدة في البداية من إخراج طالبان وإضعاف القاعدة،
لكن المجموعات المسلحة باتت اآلن أقوى من أي وقت مضى والتحالف المعادي لطالبان في كابول في وضع
أكثر اھتزازاً مما كان 120.في عام  ،2006عندما نشر حلف شمال األطلسي قواته في الجنوب ،تحولت
المجموعات المسلحة إلى تكتيكات غير متماثلة .أدى الدفع بأعداد أكبر أغلبھا من الجنود األمريكيين عام
 2009وبشكل مؤقت إلى عكس مكاسب طالبان لكن على حساب تصاعد خطير في أعمال العنف .كما في
حالة الحشد في العراق ،فإن حاالت الفشل السياسي كانت أكبر بكثير من النجاحات العسكرية؛ حيث أجريت
انتخابات رئاسية شابت مصداقيتھا الكثير من المشاكل وتبددت فرص إجراء محادثات مع قادة طالبان بسبب
تصميم القادة العسكريين األمريكيين على القتال وإعالن الواليات المتحدة عن تاريخ لالنسحاب 121.إن أسباب
الصعوبات عديدة ومعقدة ،بما في ذلك وجود مالذات آمنة للمجموعات المسلحة في باكستان ،لكن من الصعب
االستنتاج بأن القوات الغربية جعلت المنطقة أكثر استقراراً أو أمانا ً من التطرف اإلسالمي .بدالً من ذلك ،فإن
وجودھا أسھم في تنامي التطرف في كل المنطقة؛ في بعض دول آسيا الوسطى ،التي كانت مھددة أصالً
بسبب االضطرابات في أفغانستان ،ع ّمق االعتماد على أنظمة مغلقة للمحافظة على خطوط اإلمداد من أنماط
122
الحكم المزعزعة لالستقرار.
في الصومال أيضاً ،منح وجود القوات األجنبية زخما ً للمتطرفين .اكتسبت حركة الشباب الدعم من اإلسالميين
والقوميين الذين عارضوا الغزو األثيوبي في  .2008-2007العديد من الصوماليين ينظرون إلى قوات البلدان
المجاورة في البالد اآلن في بعثة االتحاد األفريقي على أنھم محتلين وأن لھم دوافع مريبة ،وھي مشاعر

 118انظر ،على سبيل المثالDeedee Derksen, “The Politics of Disarmament and Rearmament in ،
.Afghanistan”, U.S. Institute of Peace, 20 May 2015
 119مقابالت ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع متخصص في عمليات الوساطة ،كانون األول/ديسمبر  2015وكانون الثاني/يناير
.2016
Crisis Group Report, Afghanistan’s Insurgency after the Transition, op. cit.; and Asia Report 120
.N°268, The Future of the Afghan Local Police, 4 June 2015
Crisis Group Asia Report N°207, The Insurgency in Afghanistan’s Heartland, 27 June 2011; and 121
 .Crisis Group Report, Afghanistan’s Insurgency after the Transition, op. citللمزيد حول إحجام القيادة
العسكرية عن الدخول في محادثات ،مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أمريكيين ،تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ وأيضا ً
).Rajiv Chandrasekaran, Little America: the War within the War for Afghanistan (New York, 2012
 122بالنسبة لباكستان ،انظر  .Moeed Yusuf, Pakistan’s Counterterrorism Challenges, op. citوبالنسبة آلسيا
الوسطى ،انظر ،على سبيل المثالCrisis Group Europe and Central Asia Briefing N°78, Tajikistan Early ،
Warning: Internal Pressures, External Threats, 11 January 2016; and Crisis Group Asia Report
.N°183, Central Asia: Migrants and the Economic Crisis, 5 January 2010
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تستغلھا حركة الشباب كما تفعل طالبان تماما ً 123.األولويات الغربية ،مثل محاربة اإلرھاب أو االنتخابات
الوطنية ،ال تتوافق مع تلك المجتمعات المحلية التي ينبغي استمالتھا والمھتمة أكثر بالمصالحة الوطنية أو
تسوية النزاعات .حتى إذا اعتبرت السياسة العسكرية استراتيجية احتواء إلبقاء الجھاديين ذوي الطموحات
اإلقليمية بعيداً عن السلطة في مقديشو ،فإن ھجمات الشباب في كينيا تشير إلى أنھا تشكل نجاحا ً جزئيا ً في
أحسن األحوال.
بشكل عام ،فإن التجربتين األفغانية والصومالية تبرزان نواقص مقاربة تجمع بناء مؤسسات مركزية إلى
محاربة المجموعات المسلحة لكن دون استراتيجية سياسية أوسع تشمل المصالحة 124.بالنظر إلى األنظمة
الھشة التي تدافع عنھا القوات الغربية واألفريقية ،فإن ال طالبان وال الشباب من المرجح أن تُھزمان وال أن
يتالشى الدعم لھما عن طريق تحسين الحكم قريبا ً .في الواقع ،فإن الحمالت العسكرية تعمل وفقا ً ألھداف
متعارضة ،حيث تعتمد على حلفاء محليين يشكل سلوكھم جزءاً من المشكلة ،وفي بعض الحاالت لھم مصلحة
في إدامة حالة انعدام األمن .في ھذه األثناء ،فإن المساعدات العسكرية كانت في كثير من األحيان تغذي
الفساد 125.وإذا كان سجل انتشار القوات األجنبية سجل بائس ،فإن ما ينبغي التفكير فيه ھو أن االنسحاب
يمكن أن يجعل األمور أسوأ ،أو على األقل سيبرز التركة الثقيلة لوجود ھذه القوات .في العراق ،س ّرع رحيل
القوات األمريكية من ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية .وفي أفغانستان ،ترك تخفيض عدد القوات األجنبية بعض
عواصم األقاليم ضعيفة في وجه المجموعات المسلحة ،حيث تجبر الواليات المتحدة اآلن على إعادة إرسال
جنودھا لمنع إعادة االستيالء على ھذه المناطق من قبل طالبان 126.إذا انسحبت قوات االتحاد األفريقي ،فإن
حركة الشباب ستستولي على مقديشو.
في مالي ،ربما ،وبالتأكيد ضد بوكو حرام كان العمل العسكري ضروريا ً .وفي أماكن أخرى ،ينبغي أن يكون
عادة جزءاً من الرد – حتى لمنع توسع الجھاديين أو منع ارتكاب فظاعات .إالّ أن التاريخ الحديث يشير إلى
أن لجوء الحكومات والشركاء األجانب إلى الحرب يكون أسرع مما ينبغي .إن تصوير الحروب على أنھا
صراعات بين الحكومات والمتطرفين يشكل ثنائية مفرطة في التبسيط ويتجاھل الدوافع المعقدة والمتعددة
األبعاد والقديمة في معظم األحيان للعنف ،وھو تشخيص من المحتم أن يؤدي إلى ارتكاب أخطاء .العديد من
المجموعات تثبت أنھا أقدر على المقاومة واالستمرار مما كان متوقعا ً .يصعب اجتثاث المسلحين الذين
يتمتعون بعالقات قوية مع المجتمعات المحلية والذين يستغلون مظالم حقيقية تصعب تسويتھا بسرعة؛ وفي
تلك الحالة فإن العمل العسكري يعقّد المشكلة .فيما يتعلق بالجذور المحلية لتنظيم الدولة اإلسالمية وجبھة
النصرة ،وربما حتى القاعدة في شبه الجزيرة العربية فإنھا تشبه حركتي طالبان والشباب أكثر بكثير مما
تشبه بوكو حرام أو القاعدة في مالي حوالي عام  127.2013دون استراتيجية فاعلة وإقامة نظام سياسي دائم،
فإن العمل العسكري ضد المجموعات المسلحة من غير المرجح ،بمرور الوقت ،أن يقلص التھديد الذي
تشكله.

"العقد الماضي مليء باألمثلة على العنف الذي إما يعمق الدعم الذي يحظى
به المتطرفون أو يترك المجموعات المحلية عالقة بين حكمھم القاسي
والحمالت الوحشية ضدھم".
عندما تكون القوة مطلوبة ،فال يبذل عادة االھتمام الكافي بأثرھا األوسع .العقد الماضي مليء بأمثلة على
العنف الذي يعمق الدعم للمتطرفين أو يترك المجموعات المحلية عالقة بين حكمھم القاسي والحمالت الوحشية
ضدھم .إن قدرة الجھاديين على الحماية من ضراوة الحكومات ،أو الميليشيات األخرى أو القوى األجنبية ھو
 123انظر ،على سبيل المثالCrisis Group Africa Briefing N°74, Somalia’s Divided Islamists, 18 May ،
.2010; and Report, Somalia: Al-Shabaab, op. cit
 124السنوات األولى من التدخل في أفغانستان ركزت حصريا ً على محاربة اإلرھاب ،وليس على بناء الدولة .حتى مع شروع القوى
الغربية تدريجيا ً بتخصيص الموارد للمؤسسات ،فإنھا أھملت تلك التي تتفاعل مع المواطنين ،مثل السلطات المحلية ومؤسسات حكم
القانون ،بينما استمرت االفتراضات الكامنة وراء المراحل األولى من التدخل فيما يتعلق بطالبان.
 125على سبيل المثال ،انظر “Corruption: Lessons from the International Mission in Afghanistan”,
Transparency International UK, February 2015; “Operationalizing Counter/Anti-Corruption Study”,
Joint and Coalition Operational Analysis (JCOA), 28 February 2014; or Dana Hedgpeth, “$13 Billion
.in Iraq Aid Wasted Or Stolen, Ex-Investigator Says”, The Washington Post, 23 September 2008
.Barack Obama, “Statement by the President on Afghanistan”, Washington DC, 15 October 2015 126
 127يبدو أن أنصار الدين ،والمرابطون/وحركة التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا وحتى القاعدة بدأت ترسخ جذورھا في مالي بين
فصائل إيفوراس ،وبدو الفوالني على الحدود مع النيجر والقبائل العربية حول تمبكتو .مالحظات ومقابالت شخصية وھاتفية أجرتھا
مجموعة األزمات ،مالي ،كانون الثاني/يناير – شبط/فبراير .2016

استغالل الفوضى :القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية
تقرير خاص لمجوعة األزمات 14 ،آذار/مارس 2016

الصفحة 36

عنصر أكثر محورية لنجاحھم من األيديولوجيا .إنھم يرتكبون أعمال عنف مروعة؛ واالنتحاريون ،الذين
كانوا يلقون اإلدانة والشجب قبل بضع سنوات على أنھم ال ينتمون إلى السواد األعظم من العالم اإلسالمي،
باتوا اآلن في كل مكان .إالّ أن كثيرين منھم يقاتلون في صراعات تنتھك فيھا جميع األطراف القانون الدولي.
لذلك ،فإن استعادة العمل بالقواعد – بداية بإظھار خصوم الجھاديين درجة أكبر من االحترام لقانونية أفعالھم
– ينبغي أن يكون أولوية.
ب.

االغتيال بصفته تكتيكا ً ذو قيمة محدودة

تشكل عمليات القتل المستھدفة تكتيكا ً فعاالً فقط طبقا ً لمدى فعالية االستراتيجية التي توجھھا .يمكن لھذه
العمليات أن تعطل شبكات المتطرفين والھجمات المحتملة على الغرب من مسافات بعيدة ،وفي حالة الطائرات
دون طيار ،دون وجود خطر مباشر على الطواقم العسكرية األمريكية .ومن المؤكد أنھا عطلت عمليات
القاعدة في المناطق القبلية في باكستان ويبدو أنھا أثرت على قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية على العمل في
أفغانستان 128.يمكنھا أن تعيق تحركات القادة ولھا أثر نفسي قوي على المجموعات .إالّ أن قوتھا األكبر تشكل
أيضا ً نقطة ضعفھا؛ فبدفع الحرب غير المتماثلة إلى حدھا األقصى – حيث يتحمل السكان المستھدفون كل
الضرر ،بما في ذلك غير المقاتلين ،دون أن يتحمل الطرف المھاجم أي ضرر – فإن الغارات التي تشنھا
طائرات دون طيار يمكن أن تزعزع استقرار األوضاع السياسية المحلية وتغذي مشاعر الغضب .ما لم تكن
ھذه العمليات جزءاً من استراتيجية أوسع لتھدئة صراع ما ،فإن مكاسبھا التكتيكية تأتي بكلفة عالية.
خارج باكستان ،حققت عمليات القتل المستھدف أثراً أقل على قوة المجموعات المسلحة .شكلت الغارات
الجوية التي تشنھا طائرات دون طيار في اليمن ،على مدى سنوات مكونا ً رئيسيا ً لسياسة الواليات المتحدة
حيال القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،وقتلت بعض قادتھا ،بمن فيھم الوحيشي ،وفي وقت سابق أنور
العولقي ،وھو أحد المنظرين األيديولوجيين الكبار للقاعدة .وقد تجاوزت الحركة ھذا ،بينما غذى مقتل المدنيين
الذي كان جزءاً من األضرار الجانبية لھذه العمليات الغضب ،خصوصا ً بين القبائل التي يعد دعمھا ضد
129
تنظيم القاعدة أمراً محورياً ،وعزز المشاعر المعادية للغرب ،وإن لم تصل إلى الدعم المباشر للجھاديين.
إذا كان أثر اغتيال قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن المستقرة نسبيا ً قبل عام  2011غير مؤكد،
فإنه ال يمكن التنبؤ به على اإلطالق في الفوضى المنتشرة اليوم ،حيث تتنافس القاعدة مع تنظيم الدولة
اإلسالمية وباتت منخرطة في تحالفات وصراعات محلية .إن تحالف النصرة مع المعارضة المسلحة في
سورية يعني أن قتل قادتھا ھناك أيضا ً قد يكون له تبعات غير مقصودة ،خصوصا ً تعميق الغضب ضد الغرب
في أوساط الحلفاء المحتملين وتقوية تنظيم الدولة اإلسالمية 130.وھذا يفترض ،بالطبع ،أن مشغلي الطائرات
دون طيار يمكن أن يميزوا ،وبشكل يمكن الركون إليه ،بين المسلحين ،حيث يستھدفون البعض دون البعض
131
اآلخر – وھو أمر صعب ،خصوصا ً في المناطق الحضرية.
في الصومال ،قتلت الواليات المتحدة قادة ،بمن فيھم القائد العسكري لحركة الشباب ،آدن حاشي فرح أيرو
)بصاروخ كروز عام  (2008وقائدھا ،أحمد عبدي كودان )باستخدام طائرة دون طيار عام  .(2015لكن
سرعان ما ظھر من حل محلھم ،وأسھم االنتقال من أيرو إلى كودان بزيادة تطرف الحركة ،مع تسارع جھود
االنضمام إلى القاعدة.
في مناطق أخرى أيضاً ،حل قادة أكثر تشدداً محل القادة الذين تم اغتيالھم :حيث حل حكيم ﷲ محسود المفرط
في طائفيته في طالبان باكستان محل بيت ﷲ محسود؛ وأبو بكر شيكاو محل قائد بوكو حرام محمد يوسف
)الذي قتل وھو محتجز لدى الشرطة( 132.خالل الحشد العسكري في أفغانستان والعراق على حد سواء ،يبدو
أن قتل القادة متوسطي المستوى قد أدى إلى ظھور جيل أكثر تطرفا ً ووحشية 133.في حين أن ھذا قد يكون
أدى ،في بعض الحاالت ،إلى توثيق العالقات بين المجموعات المسلحة والمجتمعات المحلية ،فإن قتل القادة
على أمل دفع ھذه المجموعات إلى المزيد من التطرف ،وعلى أمل أن ذلك سينفّر المجتمعات المحلية منھا،

 128مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع خبير دولي على اتصال مع ممثلي حركة طالبان ،آذار/مارس .2016
Christopher Swift, “The Boundaries of War: Assessing the Impact of Drone Strikes in Yemen”, 129
.in Peter Bergen and Daniel Rothenberg (eds.), Drone Wars (Cambridge, 2015) p. 79
 130ھذا ھو الحال بشكل خاص عندما يكون ھناك أضرار جانبية ،ما يسھم في إغضاب العديد من مجموعات المعارضة المسلحة من
أن القوى الغربية يمكنھا شن الغارات الجوية دون أن تفعل شيئا ً ضد غارات النظام.
 131لمراجعة المزيد من االحصائيات ،انظر “Drone Wars Yemen: Analysis”, New America Foundation,
.http://securitydata.newamerica.net/drones/yemen-analysis.html#page1
.Crisis Group Report, Pakistan: Countering Militancy in FATA, op. cit 132
 133للمزيد ،انظر Crisis Group Reports, Afghanistan’s Insurgency after the Transition, p. 26; and Iraq
.after the Surge I, both op. cit
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وعلى أمل أنه يمكن الحقا ً استمالة ھذه المجتمعات ،استراتيجية غير موفقة بالنظر إلى سجل الدول والقوى
الخارجية في كال المكانين.

"ليس ھناك الكثير مما يمكن أن يشير إلى أن عمليات القتل المستھدف
ستساعد في إنھاء الصراعات التي يقاتل فيھا الجھاديون أو إضعاف
تحركاتھم بشكل حاسم".
الخالصة ھي أن االغتياالت يمكن أن تساعد في تعطيل قدرة القادة والمجموعات على العمل ،إالّ أن القدرة
على التنبؤ بذلك متدنية والمخاطر مرتفعة .إن أثر استخدام ذلك ضد حركات مسلحة كبيرة في مناطق حرب،
خصوصا ً تلك الشبيھة بتنظيم الدولة اإلسالمية التي يكتنف الغموض آليات عملھا الداخلية وھيكليات القيادة
فيھا ،غير مؤكد على نحو خاص .رغم أن ھذا قد يؤدي إلى تمزيق بعض المجموعات ،ففي حالة مجموعة
منظمة جيداً مثل تنظيم الدولة اإلسالمية ،فإن البديل ،الذي قد يكون أكثر تطرفاً ،من المرجح أن يظھر
بسرعة 134.إن حقبة من االقتتال بين الجھاديين – حيث تواجه القاعدة ومنظمات أخرى تنظيم الدولة اإلسالمية
في أفغانستان ،وليبيا ،والساحل ،وسورية واليمن – يجعل أثر ذلك أقل حتمية .ليس ھناك الكثير مما يشير إلى
أن عمليات القتل المستھدف ستساعد سواء على وضع حد للصراعات التي يقاتل فيھا الجھاديون أو إضعاف
حركاتھم.
ج.

الحوار

يشكل التحدث إلى تنظيم الدولة اإلسالمية والمجموعات المرتبطة بالقاعدة ،سواء من أجل التفاوض على
الرھائن ،أو وصول المساعدات اإلنسانية أو وضع حد للعنف ،تحديات عملية وجوھرية .ھناك أخطار جسدية
فيما يتعلق بالوسطاء .بنية وتراتبية ھذه الحركات غامضة في كثير من األحيان .قد يكون للقادة آراء مختلفة
عن آراء المقاتلين الموجودين على الجبھات .غالبا ً ما يواجه الوسطاء مقاومة من الدول التي تعرضت
لھجمات .كما يمكن أن تكون العقبات قانونية .بعض الدول تحظر وصول الدعم المادي إلى المجموعات
المصنفة على أنھا إرھابية بطرق تشكل عقوبة للحوار؛ في حين تحظر دول أخرى تسھيل نقل ممثلي ھذه
135
المجموعات إلى أماكن اجتماع آمنة.
كما أن األيديولوجيا العابرة لألوطان لقادة تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة تغلق الفضاء ،على األقل بالنسبة
للحوار السياسي .ال يطرح كبار قادة تنظيم الدولة اإلسالمية أية مطالب؛ وحتى التفاوض على تقديم اإلغاثة
مع القادة المحليين كان صعبا ً 136.قد يستفيد تنظيم الدولة اإلسالمية من المظالم الحقيقية ،لكن ال قادته وال
كثيرين في القاعدة يشيرون إلى أن صراعھم سينتھي إذا تمت معالجة تلك المظالم؛ وليس ثمة ما يشير إلى
أن محاوالت التفاوض ستضع حداً للعنف .إن بعض أھدافھم – استعادة الخالفة من جنوب إسبانيا إلى
إندونيسيا ،وتدمير إسرائيل ،واالنسحاب الغربي الكامل من العالم اإلسالمي – غير قابلة للتحقيق عن طريق
التفاوض .رغم أن رؤيتھم االجتماعية المتقشفة ،بما في ذلك تفسيرھم الحرفي للقرآن ،ال تقتصر عليھم ،فإن
إنھاء الحروب التي يقاتلون فيھا ستتطلب درجة معينة من التعددية السياسية والدينية.
في بعض األوقات أيضا ً ،التفاوض جعل بعض الحركات التي ال تتمتع بدعم شعبي يذكر أكثر جرأة .في
المناطق القبلية الباكستانية ،أحدث تعامل الجيش مع فصائل طالبان الباكستانية أثراً عكسيا ً .وعلى نحو مماثل،
وافقت الحكومة الفيدرالية وحكومة خيبر باختون خواه المحلية على اتفاقيات سالم متكررة مع الفصيل الذي
يقوده ال ُمال فضل ﷲ في طالبان بعد أن استولى على سوات ،وف ّوضت إليه المزيد من الصالحيات في كل

 134لقد وجدت دراسة واسعة النطاق للحركات المسلحة أن اغتيال القادة يحقق أفضل النتائج عندما تكون الحركات "ضعيفة ضمنيا ً
وتركز على عبادة الشخصية" ،وھذا ال ينطبق على تنظيم الدولة اإلسالميةMax Boot, Invisible Armies: An Epic .
) .History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present (New York, 2013وتشير الدراسات التي
تتناول أثر قتل قادة المنظمات اإلجرامية التي تقدم المنافع العامة إلى أن من غير المرجح أن يتسبب االغتيال في القضاء على المنظمة
في غياب استراتيجية أوسع ،تشمل عادة تحرك الدولة لتقديم تلك الخدمات .انظر ،على سبيل المثالCockayne, Hidden ،
.Power, op. cit
 135الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،تحظر الدعم المادي "ومشورة أو مساعدة الخبراء" للمنظمات اإلرھابية األجنبية ،رغم أن
بوسع وزير الخارجية إعطاء استثناءات“Providing material support or resources to designated foreign .
 .terrorist organizations”, Title 18, U.S. Code 2339Bقرار مجلس األمن الدولي رقم  24) 2178أيلول/سبتمبر (2014
يحد من قدرة المجموعات اإلرھابية على السفر أو الحصول على المواد/المعدات للقيام بأنشطتھا.
 136مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع عاملين ومنظمات تعمل في المجال اإلنساني ،تشرين الثاني/نوفمبر .2015
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مرة ،إلى أن استولى على بونر ،على بعد بضع مئات من الكيلومترات شمال إسالم أباد ،ما أثار غضبا ً محليا ً
137
ودوليا ً ودفع إلى شن ھجوم عسكري جدي ضد الفصيل.
لكن بالمقابل ،فإن الحكومات تحاشت الحوار بشكل غير إيجابي ،وھي نزعة تتعمق فيھا مخاطرة تصوير
الحركات مختلفة المشارب على أنھا تتكون من "متطرفين عنيفين" .بالنظر إلى الماضي من منظور ما
نعرفه اآلن فإن رفض الواليات المتحدة عام  2001لعروض بعض قادة طالبان بأن يقبلوا بالنظام الجديد
مقابل مناصب حكومية أو مقابل الحفاظ على أرواحھم يبدو غير حكيم 138.لم يكن إشراكھم ليمنع نشوء شكل
من أشكال التمرد المسلح دون أن يوازي ذلك تحول من التركيز على محاربة اإلرھاب ،والتوصل إلى تسوية
أكثر شمولية في كابول ،وإقامة إدارة أفضل ھناك وفي المناطق وبذل جھود أكبر إلشراك باكستان .إالّ أن
ذلك كان سيغير شكل التمرد المسلح .اآلن بات على كابول وحلفائھا األجانب التنازل عن المزيد إلقناع طالبان
بالتوقف عن القتال ،ھذا إذا كانت الحركة تنوي ذلك أو تستطيع فعله دون أن تنقسم.
إن اإلحجام عن الحوار في أوج الحرب على اإلرھاب يعني أن فرصا ً قد تم تفويتھا مع حركة الشباب أيضا ً.
في مالي ،كان إشراك زعيم أنصار الدين ،إياد الغالي ،في العملية السلمية يمثل تحديا ً ،لكن كثيرين يعتقدون
أنه بدونه ،فإن السالم حول كيدال سيظل صعب التحقق .اتفاقية مالي أيضا ً لم تستكشف دور الدين في السياسة؛
ربما كان ذلك سيقلص من الدعم الذي تحظى به المجموعات المتطرفة وذلك بمعالجة أحد مطالبھم
الرئيسية 140.بدا أن الجھود الرامية إلقناع قادة أنصار الشريعة في ليبيا بقبول الديمقراطية بعد الثورة تحقق
141
بعض النتائج ،قبل أن يتم تقويضھا بالعنف المتصاعد.

139

في نفس السياق ،بعد عمليات قمع مايدوغوري عام  ،2009دعت حركة بوكو حرام إلى ترميم مسجدھا –
الذي دُمر خالل القتال ومحاسبة المسؤولين عن مقتل زعيمھا 142.كان سيتبين أن الحوار صعب ،إالّ أن تلك
المطالب كان يمكن أن تقدم نقطة انطالق .بدالً من ذلك ،قام الطرفان بالتصعيد ،وتحولت بوكو حرام إلى
تھديد إقليمي .كان ينبغي على الحكومة النيجيرية أن تستمر في عرض الحوار على أي عضو مستعد له –
جزئيا ً لمواجھة رواية الحركة بوجود دولة قاسية وقمعية وجزئيا ً قد يكون ھناك فصائل أكثر براغماتية يمكن
إشراكھا .كما ينبغي أن تخضع قتلة يوسف للعدالة وأن تطلق سراح زوجات زعماء بوكو حرام الالتي
سجنتھن .لكن إنھاء العنف من خالل تسوية يتم التوصل إليھا عن طريق الوساطة مع النواة الصلبة الراديكالية
والتي تبدي مالمح عدمية على نحو متزايد تبدو بعيدة المنال.
يبدو أن رفض الحوار مع الجھاديين من حيث المبدأ قد عفا عليه الزمان ،بالنظر إلى أھميتھم ،والعالقات
التي يقيمھا بعضھم مع المجتمعات المحلية والسجل المتفاوت للعمل العسكري ضدھم؛ كما ينبغي محاولة
تقليص التأييد الذي يتمتعون به من خالل تقديم آليات حكم أفضل .ھناك جھود تبذل أصالً مع بعض الحركات
التي كانت توصف سابقا ً بأنھا "ال يمكن التصالح معھا" ،بما في ذلك طالبان أفغانستان؛ وثمة جھود تبذل مع
بعض األطراف في حركة الشباب .بات ينظر إلى أحرار الشام ،وعن حق على األقل من قبل القوى الغربية
والخليجية ،بوصفھا محاور في محادثات السالم السورية ،رغم أن بعض نشطاء القاعدة كانوا من بين
أعضائھا المؤسسين 143.كما سبقت اإلشارة ،فإن استيالء المجموعات المرتبطة بالقاعدة على األرض،

.Crisis Group Report, Pakistan: Countering Militancy in PATA, op. cit 137
 138انظر  .Crisis Group Report, Insurgency in Afghanistan’s Heartlands, op. citطبقا ً لخبراء على اتصال
بالجماعات المسلحة ،فإن طالبان كانت ترسل مبعوثين حتى عام  .2005مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات ،آذار/مارس .2016
Crisis Group Reports, Somalia: To Move Beyond the Failed State; and Somalia’s Divided 139
.Islamists, both op. cit
 140حاول بعض متمردي الطوارق إطالق نقاش حول الدين خالل محادثات السالم في الجزائر ،إالّ أن معظم الوسطاء الدوليين
حذروا من أن ھذا يشكل خطا ً أحمر .مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أفراد فريق الوساطة ،أيلول/سبتمبر .2014
 141من أواخر عام  2012إلى مطلع عام  ،2014تحاور سياسيون ليبيون ،خصوصا ً أولئك المرتبطون بحركة اإلخوان المسلمين
الليبية ،مع مسلحي أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة سعيا ً منھم إلقناعھم بأن الديمقراطية ،إذا تأسست على قوانين تلتزم بالشريعة،
ليست غير إسالمية .حققوا بعض النجاح؛ حيث قام أحد قادتھا بزيارة المجلس التشريعي المنتخب على سبيل المثال ،لكن ذلك توقف
في أواسط عام  ،2014عندما تم استھداف أنصار الشريعة واألشخاص الذين كانوا يتحدثون إليھا من قبل قوات حفتر .مقابالت
ومالحظات لمجموعة األزمات ،طبرق ،البيضاء ،بنغازي.2015-2014 ،
 142بذلت عدة محاوالت للحوار مع بوكو حرام .اجتمع الرئيس السابق أولوسيغون أوباسانجو مع صھر يوسف ،بابكورو فوغو ،الذي
قُتل والده في معركة مايدوغورو؛ حيث أطلقت النار على بابكورو من قبل أحد أعضاء بوكو حرام بعد ذلك بوقت قصير .في بعض
األحيان كان يتم طرد أشخاص يدعون بأنھم يمثلون بوكو حرام من قبل شيكاو .انظر ،على سبيل المثالCrisis Group Report, ،
).Boko Haram, op. cit., and Virginia Comolli, Boko Haram, Nigeria’s Islamist Insurgency (UK, 2015
 143أبو خالد السوري ،وھو من بين األعضاء المؤسسين ألحرار الشام ،كان منضويا ً تحت لواء القاعدة وعينه الزرقاوي الحقا ً
للتوسط بين النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية لكنه قتل في ھجوم انتحاري يشك بأن تنظيم الدولة اإلسالمية نفذه .انظر Hanieh and
 ،Rumman, The “Islamic State” Organization, op. cit.أو .Charles R. Lister, Syrian Jihad, op. cit
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والتنسيق مع المنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات والصالت بالمجموعات المسلحة المدعومة من
الدولة يمكن أن تفتح فرصا ً حتى مع ھذه المجموعات.
ينبغي مقاربة االتصال بالعديد من المجموعات دون توقعات كبيرة بأن النواة الصلبة في ھذه المجموعات
ستبتعد عن الجھاد العالمي ،ناھيك عن التوجه نحو المشاركة السياسية السلمية أو السلفية المسالمة .قد تكون
التوقعات أفضل فيما يتعلق بالمجموعات ذات األھداف الوطنية وحتى أفضل من ذلك مع تلك المجموعات
المستعدة لتقبل التعددية .ال ينبغي بالضرورة أن تحاول الحكومات بنفسھا المشاركة في الحوار .إالّ أن صُناع
السياسات ،وبالتأكيد في العواصم الغربية ،يمكن أن يستفيدوا من االتصاالت المستمرة بين األعضاء في
المجموعات المتطرفة وأخرين ومن الحوار الجاري أصالً ،بما في ذلك الذي يشمل رجال الدين أو قادة
المجتمعات المحلية اآلخرين ،والوسطاء من غير الدولة والمجموعات اإلنسانية .يمكن لجميع ھؤالء أن
يساعدوا في إلقاء الضوء على الديناميكيات العاملة داخل المجموعات ،وتيسير وصول المساعدات اإلنسانية،
وفي بعض األماكن ،تخفيف حدة المعاناة .رغم أن العديد من الحركات الجھادية ارتكبت أعمال عنف مروعة
ضد المدنيين ،فإن الحروب التي يقاتلون فيھا اشتملت أيضا ً على فظاعات ارتكبھا العبون آخرون أيضا ً.
ينبغي التعامل مع الجرائم من خالل العدالة االنتقالية ،إذا كان ذلك قابالً للتحقق ،دون أن يكون له أثر على
اتخاذ القرارات حول ما إذا كان ينبغي إجراء الحوار.
الوسطاء يواجھون دائما ً األسئلة .ما ھو ھدف الحوار؟ ما ھي المخاطر؟ ھل سيسھم ذلك في تمكين المتشددين
الذين ال يحظون بالشعبية على حساب أولئك األكثر ميالً إلى التوصل إلى حل وسط؟ ھل سيكون لذلك كلفة
يدفعھا اآلخرون؟ من يؤھله موقعه أكثر من غيره للقيام بذلك؟ ھل يمكن لذلك أن ينزع الشرعية عن استعمال
العنف من قبل أولئك الذين ال يشاركون؟ رغم أن األجوبة قد تتفاوت ،فإن ھذه األسئلة ھي نفسھا بالنسبة
للمجموعة األكثر تطرفا ً وكذلك بالنسبة ألي حركة مسلحة .المھم على نحو خاص اآلن بالنسبة لكل
المجموعات – تلك التي لھا أھداف عابرة لألوطان وكذلك تلك التي لھا أھداف وطنية – ھو مراقبتھا بصفتھا
قوات مھمة في الصراعات ،وليس فقط بوصفھا تھديدات للغرب؛ واإلبقاء على الباب مفتوحا ً مناصفة على
الحوار؛ وتحديد وتقييم االحتماالت المستقبلية عند ظھورھا .إن فرص فتح خطوط اتصال سرية ،على األقل
لمحاولة التعرف على ما إذا كان لدى بعض المجموعات مطالب يمكن استخدامھا كأساس للمحادثات أو إبعاد
ھذه المجموعات عن تلك غير القابلة للتسوية ،تكون عادة جديرة بالمتابعة.
د.

منع األزمات أو منع التطرف العنيف؟

يضفي التوسع األخير لتنظيم الدولة اإلسالمية والمجموعات المرتبطة بالقاعدة مسحة جديدة من اإللحاح على
منع العنف ،خصوصا ً في الحزام الممتد من غرب أفريقيا إلى جنوب آسيا .وحيث إن من المرجح أن تستفيد
مثل ھذه الحركات من أي أزمة جديدة ،وإن احتماالت عكس مكاسبھا أو إنھاء األزمة تتقلص حالما تبدأ ھذه
األزمات ،من المھم دعم الدول التي ال تزال صامدة لكنھا عرضة لھذه األزمات .تحت قشرة رقيقة من
االستقرار ،فإن بعضھا – في حوض بحيرة تشاد ،ومنطقة الساحل ،وشمال أفريقيا ،والشرق األوسط ،وحتى
في الخليج وبالتأكيد آسيا الوسطى – تبقى ھشة.
أما كيف تسھم األجندة الناشئة لمواجھة التطرف العنيف في ھذا فال يزال غير واضح .تم وضع تصور لألجندة
بوصفھا ثقالً موازنا ً لكن ناعما ً للرد العسكري على أحداث  11أيلول/سبتمبر والذي أطلقته في البداية الجھات
الفاعلة في التنمية والتي أدركت عيوب نھج متجذر في العنف وحسب 144.تنزع نقاط عملھا إلى شمول
االنخراط المدني مع المجتمعات المحلية ،وإيجاد "رواية مضادة" ضد التيارات غير المتسامحة في الدين؛
والتركيز على وقف تدفق المقاتلين األجانب؛ ومعالجة "األسباب الجذرية" للتطرف ،والتي ترتبط في كثير
من األحيان بعدم وجود فرص للشباب ،وفي بعض الحاالت ،الحكم السيء أو التعسفي .تؤكد مختلف الدول
واألمم المتحدة على أوجه مختلفة :بعضھا يركز على األيديولوجيا؛ وبعضھا اآلخر يركز على عوامل الجذب
أو مسارات التجنيد المحددة التي تغوي األفراد باالنضمام إلى تلك المجموعات؛ في حين تركز دول أخرى
على "األسباب الجذرية" وعوامل "الجذب" .تدعو خطة العمل لمنع التطرف العنيف التي وضعھا مؤخراً
األمين العام لألمم المتحدة الدول لوضع خطط عملھا بشكل يتضمن إجراءات تعالج مصادرالضعف
145
المتنوعة.

Georgia Holmer, “Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective”, U.S. Institute 144
.of Peace, Special Report 336, September 2013
 145خطة عمل األمم المتحدةhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/456/ ،
 .22/PDF/N1545622.pdf?OpenElementتشير الخطة إلى منع ،وليس إلى مواجھة ،التطرف العنيف ،إالّ أن الفكرة ھي
نفسھا تقريبا ً.
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جزء كبير من أجندة مواجھة التطرف العنيف منطقي .كان حيويا ً تأكيد خطة األمم المتحدة على المظالم التي
تكمن وراء قدرة المتطرفين على تجنيد األعضاء الجدد ؛ وعلى مسؤولية الدول ،وعلى الصالت بين التطرف
وانتھاكات حقوق اإلنسان ،وعلى الحكم القمعي والتعسفي ،وعلى التطلعات المقموعة والتھميش .وكذلك ھي
دعوة لجميع الدول األعضاء إلى عدم انتھاك حقوق اإلنسان عند الرد .رغم أن الخطة ال تربط المكاسب التي
حققھا الجھاديون مؤخراً بشكل صريح بالسياسات التي تنتھجھا القوى الرئيسية واإلقليمية في الشرق األوسط،
فإنھا تقر بأن التطرف العنيف ال ينشأ في فراغ وتدعو إلى مضاعفة الجھود إلنھاء الصراعات الطويلة.
بالنظر إلى أن الموجة الرابعة تدين بالكثير إلخفاق السياسات القائمة على األمن منذ  11أيلول/سبتمبر ،فإن
انتقاد أجندة مواجھة التطرف العنيف ،والمصممة خصيصا ً لتصحيح ھذه اإلخفاقات ،قد يبدو فظا ً .لكن قد
يكون ھناك أخطار في البالد التي تستخدم معلومات مواجھة التطرف العنيف بوصفھا المنظور الرئيسي التي
تنظر من خالله إلى التھديدات التي يتعرض لھا استقرارھا.
أوالً ،بينما يتم التعرف على العوامل المختلفة التي تشكل دافعا ً للتطرف العنيف فإن تحويل الموارد نحو
الجھود الرامية إلى معالجتھا أمر مھم ،أما تصوير ھذه الجھود على أنھا بصراحة جھود لمحاربة التطرف
العميق ليست بتلك األھمية .العديد من ھذه الجھود قيﱠمة دون شحنھا بتوقعات اجتثاث التطرف التي قد ال تكون
قادرة على تحقيقھا أو يمكن أن تق ّوضھا .إن توفير فرص العمل للشباب أمر حكيم ،على سبيل المثال ،لكنه ال
يمنعھم من االنضمام إلى المجموعات المتطرفة إالّ في بعض الظروف وحسب .إن مساعدة المجتمعات
المحلية المھمشة أمر محوري ،لكن القيام بذلك لكسب دعمھا ضد "المتطرفين" ،أو األسوأ من ذلك ،جعل
التنمية مشروطة بذلك ،يمكن أن تحقق نتائج عكسية فيما يتعلق بالمساعدات والجھات التي تقدمھا .التعليم حق
أساسي لألطفال؛ أما تصويره أو تصوير أية التزامات حكومية أخرى تجاه مواطنيھا بأنه لمواجھة التطرف
العنيف من شأنه أن يشوه تقديم الخدمات العامة األساسية .وفي الوقت نفسه ينبغي على النساء النشطات أن
ينخرطن في المساعدة على وضع السياسة ،وليس اإلبالغ عن أبنائھن ،كما حدث في بعض األماكن 146.إن
تشجيع الحكومات على توسيع المشاركة واإلصالح التدريجي ھو عادة المساھمة األكثر أھمية التي يمكن
للحلفاء تقديمھا لمنع األزمات التي تتيح الفرص للمتطرفين .إالّ أن تسمية مثل تلك الدبلوماسية مواجھة
التطرف العنيف ال تضيف إليھا أية قيمة.
ثانياً ،قد ال تكون الحكومات واألمم المتحدة في الموقع األفضل لتطوير روايات مضادة حول الدين بأنفسھا،
في حين أن االستمالة يمكن أن تضعف األئمة "المتعاونين" .على الحكومات أن تسمح وأن توفر الفضاء
لألصوات اإلسالمية المختلفة ،سواء كانت سلفية أو غير ذلك .كما تم تبيانه أعاله ،فإن األمر األكثر أھمية
ربما ،ھو أن دور األيديولوجيا في دفع ظھور المتطرفين ليس مسلّما ً به .رغم أن الدعوة السلفية وعمليات
األسلمة التي تتم برعاية الدول في كثير من األحيان ألجزاء من المجتمع ساعدت على تھيئة الظروف ،فإن
الموجة الرابعة تدين الستغالل الجھاديين للحرب وانھيار الدول ،أو تبنّي المجموعات المسلحة لتكتيكات أكثر
تطرفا ً مع تعمق األزمات ،أكثر مما تدين للتطرف الذي كان موجوداً قبل األزمات .خالل األزمات ،يستند
التأييد الذي قد يتمتع به المتطرفون في المجتمعات المحلية ،في معظم الحاالت ،ليس إلى القيم المشتركة بل
إلى األشياء األخرى التي يقدمونھا عندما يكون ھناك حالة انھيار؛ مثل الحماية من نظام مكروه ،أو تسوية
سريعة للنزاعات ،أو تحقيق االرتقاء االجتماعي أو الفرص في تحقيق المكاسب.
تشكل تشاد مثاالً يستحق الدراسة .بعد النأي بنفسھا في البداية عن القتال في نيجيريا ضد بوكو حرام ،أرسل
الرئيس إدريس ديبي قواته في مطلع عام  ،2015بعد أن بدأ العنف بقطع ممرات االتجار بالمواشي والتأثير
على اقتصاد تشاد .شكلت قواته رأس حربة في الھجمات التي أخرجت المسلحين من القرى التي كانوا قد
استولوا عليھا في سائر أنحاء شمال شرق نيجيريا .رداً على ذلك ،بدأت بوكو حرام بتھديد تشاد وديبي ببيانات
تصدرھا على اإلنترنت .بحلول ذلك الوقت ،كانت األزمة قد تجاوزت الحدود ،مع اختراق المسلحين لمحيط
بحيرة تشاد وإطالق ھجمات انتحارية في نجامينا .أطلق ديبي عمليات قمع استھدفت المجتمعات المحلية في
محيط البحيرة ،متھما ً إياھا بإقامة عالقات مع بوكو حرام ،وكغيرھا من الحكومات المطلة المتشاطئة ،قلّصت
حكومة تشاد أنشطة ھذه المجتمعات في صيد األسماك ،وبالتالي وضعت قيوداً على كسب رزقھا ونفّرت
حلفاء محتملين ضد المسلحين.
كان التوغل التدريجي ،والممول غالبا ً من دول الخليج ،للسلفية قد سبق بوكو حرام .وكما في مناطق أخرى
في أفريقيا ،فإن قادة الصوفيين في تشاد يشتكون من خسائرھم ،خصوصا ً بين الشباب ،لصالح السلفيين األكثر
تطرفا ً .ديبي يروج لما يسميه "اإلسالم األفريقي" ،أي الصوفية ذات النكھة المحلية ،ويحاول تقييد أنشطة
 146مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع سنام أندرليني ،المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لـ " 14 ،"ICANشباط/فبراير
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المساجد السلفية ودعاتھا 147.ليس ھناك ما يشير إلى أن سلفيي تشاد لھم عالقات أو حتى متعاطفين مع بوكو
حرام ،إالّ أن اإلجراءات القاسية التي اتخذت ضد السلفيين غير العنيفين تخاطر بتعزيز ما تحاول منعه.
من المرجح أن تظل بوكو حرام حركة تخريبية ،خصوصا ً إذا لم تتمكن تشاد وجيرانھا من تقديم األمل للناس
في المناطق المتأثرة .وإلى درجة أقل ،يمكن لبعض السلفيين أن يزيدوا الضغوط على التماسك االجتماعي
في البالد .غير أن من شبه المؤكد أن التھديد األخطر على االستقرار على المدى المتوسط ينبع من حكم ديبي
المشخصن ومراكمته للسلطة وھي نزعة يفاقمھا تحالفه الذي يزداد قوة مع القوى الغربية والتدريب الذي
تمنحه ھذه القوى لقواته لمحاربة الجھاديين في مناطق أخرى .دون إجراء إصالحات ،فإن من المرجح أنه
إما سيثير حالة من عدم االستقرار داخليا ً قبل مغادرته لمنصبه أو أنه سيترك خلفه الفوضى .ليس ھناك كثير
مما يشير إلى أن اإلسالم الراديكالي سيستخدم سواء لتصوير المقاومة لحكمه أو االقتتال على خالفته ،رغم
أن انتشار السلفية قد يجعل ذلك أكثر رجحانا ً .لكن ثمة احتمال أكبر في أن الجھاديين ،سواء بوكو حرام أو
الحركات األكثر حنكة في شمال افريقيا أو منطقة الساحل ،ستتمكن من االختراق واالستفادة من أي أزمة،
تماما ً كما فعلت في أماكن أخرى ،حتى في أماكن ال يوجد فيھا تاريخ يذكر للتطرف.
بينما الزعماء األفارقة وغيرھم لديھم ما يبرر غضبھم من التدفق غير المنظم لألموال الخليجية للدعاة غير
المتسامحين ،فإن التركيز على ذلك وتجاھل المصادر األخرى للھشاشة بشكل يخاطر بخسارة الكل من أجل
الجزء .إن االحتمال األكبر الستيالء تنظيم الدولة اإلسالمية أو المجموعات المرتبطة بالقاعدة على جزء من
الدولة التشادية ھو إذا انھارت الدولة في صراع على السلطة والموارد .وينطبق األمر ذاته على دول حوض
بحيرة تشاد ،خصوصا ً الكاميرون والنيجر ،وفي أجزاء من آسيا الوسطى والعديد من المناطق األخرى .األمر
المحوري ھو أالّ تجعل التدابير المتخذة ضد الجھاديين من اندالع العنف أكثر احتماالً وذلك بدعم أنماط الحكم
اإلقصائية والمزعزعة لالستقرار.
قد يكون األمر األكثر إثارة للقلق في أجندة مواجھة التطرف العنيف ھو أن مصطلح "التطرف العنيف" يتم
تعريفه بشكل غير محكم ،ھذا إذا تم تعريفه على اإلطالق .ھل يشير إلى عقيدة ،أو تكتيكات ،أو دعوة أو
تطلعات؟ بعض الحكومات الغربية تستخدم المصطلح لوصف الجھاديين الذين يغطيھم ھذا التقرير؛ حكومات
أخرى تطلق المصطلح على مختلف أنواع المجموعات المسلحة اإلسالمية مثل حماس؛ وغيرھا أيضا ً
148
تستخدمه لإلشارة إلى الحركات اليمينية العنيفة في أوروبا.
وھكذا فإن المصطلح يخفي أكثر مما يظھر ،حيث يمكن أن يحشر معا ً أشكاالً متنوعة من االحتجاج ،والتمرد
والراديكالية معا ً بوصفھا "تطرفا ً عنيفا ً" .إذا كان الخلط بين طالبان والقاعدة خطأ قبل  15عاماً ،فإن إحداث
تصنيف يمكن أن يشمل تنظيم الدولة اإلسالمية ،وحماس ،ومتمردي فارك في كولومبيا والمتطرفين اليمينيين
في الغرب خاطئ تحليليا ً ويخاطر بوضع السياسة على مسار يسمح للقادة بتصوير أعدائھم بأنه ال يمكن
التصالح معھم ودفع بلدانھم إلى حروب ال نھاية لھا ضدھم .حتى الحركات التي يناقشھا ھذا التقرير – وھي
من بين أكثر المجموعات المسلحة المعاصرة من غير الدولة تطرفا ً من حيث معتقداتھا وأھدافھا – تشكل نواة
ملتزمة فإن ھناك العديد غيرھا تقاتل من أجل جملة من الدوافع المحلية وغير األيديولوجية في معظم األحيان.
على صناع السياسات الفصل حتى بين أكثر الحركات راديكالية والبحث عن فرص إلنھاء العنف ،وليس
حشر حركات أخرى معھا.

"إن تصنيف 'التطرف العنيف' – حاله كحال تصنيف 'اإلرھابي' – يخاطر
بإبعاد السياسات عن العمل السياسي".
إن تصنيف "التطرف العنيف" ،حاله كحال تصنيف "اإلرھابي" ،يخاطر أيضا ً بنزع الشرعية عن المظالم
واألجندات السياسية للمجموعات – مھما كانت بعض أھدافھم بعيدة – ودفع السياسات بعيداً عن العمل
السياسي .خطة األمم المتحدة ،على سبيل المثال ،ورغم تأكيدھا على أھمية الحوار بين أطراف الصراع،
فإنھا تبدو رغم ذلك وكأنھا تتمحور حول االفتراض بأن "المتطرفين العنيفين" خارج العمل السياسي بشكل
كلي .وھذا يترك منطقة متوسطة سياسيا ً بين السياسات التي تركز في الغالب على التنمية والموجھة نحو نزع
التطرف والتي تعتبر عادة جزءاً من مواجھة التطرف العنيف ومواجھة اإلرھاب أو سياسات مواجھة
المجموعات المسلحة .باستخدام لغة التطرف العنيف ،فإن األمين العام يعزز الذھنية التي تبرر اإلجراءات
القائمة على األمن بشكل حصري والتي يحذر منھا.

 147حظرت الحكومة ،على سبيل المثال حجاب المرأة بعد الھجمات االنتحارية في صيف عام “Chad’s ban on burqa .2015
.divides Muslims”, The Express Tribune, 21 June 2015
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تتمتع أجندة مواجھة التطرف العنيف بقيمة بالطبع – وليس فقط كإجراء تصحيحي ألخطاء سابقة .يمكنھا أن
تساعد في معالجة قضية تجنيد تنظيم الدولة اإلسالمية للمقاتلين الجدد ،والتي ال تتمحور في كثير من األماكن
على األئمة والدين بقدر ما تتمحور حول وسائط التواصل االجتماعي والتركيز على األخ ّوة ،واإلنتماء
والغاية .يمكنھا على سبيل المثال الدفع إلى نزع التطرف في السجون ،التي تعد األمكنة الرئيسية للتجنيد،
واتخاذ إجراءات لمساعدة المجموعات الشبابية الضعيفة بشكل خاص ،والتي تشكل إحدى التجمعات الرئيسية
التي يتم التجنيد بين أعضائھا.
لكن عندما تطور الحكومات مقاربة لمواجھة تأثير الحركات المتطرفة فإنھا ستكون أكثر حكمة إذا حصرت
مواجھة التطرف العنيف بعدد قليل من األنشطة ذات السياق المحدد الموجھة ضد عوامل "الجذب" وتمويل
األبحاث المتعلقة بالتطرف ،الذي ليس ھناك فھم جيد له .ومن الطبيعي أن تتم مضاعفة الجھود لمعالجة
األسباب الجذرية لعدم االستقرار والصراع؛ ويمكن للجھات المانحة تحويل الموارد من اإلنفاق العسكري
واألمني إلى معالجة تلك العوامل الكامنة .إالّ أن ھذه الجھات والحكومات التي تدعمھا ينبغي أن تفكر بعناية
بمزايا كل حالة من إطالق ھذا التصنيف على جھود مواجھة التطرف العنيف .العامل األھم ھو إشراك طيف
واسع من الناس ،بما في ذلك النساء ،من المجتمعات المتأثرة في وضع أية سياسات يتم تبنيھا وكيفية صياغتھا.
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الخالصة

يشكل ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسورية ،ووصوله إلى أماكن أخرى والقوة المتنامية
للمجموعات المرتبطة بالقاعدة على مدى السنوات القليلة الماضية تھديداً رئيسيا ً .ويشكل العنف الذي تمارسه،
وخصوصا ً االستعراضات المسرحية التي يقدمھا تنظيم الدولة اإلسالمية ،وعدم تسامحه وأشياء كثيرة أخرى
في تفكيره إھانات لألغلبية الساحقة من المسلمين .إن بروزه في العديد من ميادين المعارك اليوم يعقد الجھود
المبذولة إلنھاء الحروب ويعمق المعاناة اإلنسانية .على زعماء العالم فعل كل ما في وسعھم لتقليص التھديد
الذي يشكله ،ووقف تجنيده للمقاتلين ،ووضع حد النتشار أيديولوجيته ومنع نشوء مجموعات مماثلة.
إالّ أن عكس الموجة الرابعة يتطلب التركيز ليس فقط على عدو من السھل كراھيته بل أيضا ً على الظروف
التي مكنت من ظھوره :العنف الھائل الذي عانى منه السنة في العراق وسورية ،واالضطرابات وتصاعد
التنافس بين القوى في الشرق األوسط؛ والشعور الخطير السائد لدى األغلبية السنية في العالم العربي بأنھم
ضحايا؛ وتنامي سياسات الھوية والكراھية الطائفية ،وعدم االستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل بعد اإلطاحة
بالقذافي؛ والفضاء األيديولوجي الذي انفتح مع تالشي حركة اإلخوان المسلمين؛ واحتماالت اإلصالح في
البلدان التي لم تستسلم بعد؛ وصراعات العديد من الدول لتلبية احتياجات مواطنيھا ،خصوصا ً في المناطق
النائية ،واألقليات المسلمة والعدد المتزايد للشباب بين السكان .يبرز ظھور تنظيم الدولة اإلسالمية بشكل
صارخ يأس السنة في العراق وسورية .كما تظھر قدرته على تجنيد المقاتلين في مناطق أخرى ،حتى في
أوساط األقليات الصغيرة ،إخفاقات الدول في تقديم شيء بقوة ما تقدمه ھذه الحركات .يثير تنظيم الدولة
اإلسالمية حنقا ً وغضبا ً مبررين ،غير أن المسؤولية عن ظھوره تتقاسمھا شريحة واسعة من األطراف وينبغي
أن تؤدي إلى عمليات مراجعة للذات إلى جانب اإلدانة والشعور بالتعاطف كما باالشمئزاز.
أما كيف سيحدث المزيد من التوسع فيظل غير واضح .يتفاوت التفاعل بين التھديد الذي يشكله الجھاديون
والمصادر األخرى للھشاشة من منطقة إلى أخرى .رغم استراتيجياتھما المتناقضة ،فإن تنظيم الدولة
اإلسالمية والقاعدة على حد سواء أظھرا بأنھما يستطيعان استغالل االنقسامات على عدد من الخطوط –
خصوصا ً الخطوط الطائفية في حالة تنظيم الدولة اإلسالمية ،بل أيضا ً الخطوط الفاصلة بين األجيال
والمجتمعات وداخلھا وبين أولئك الذين يتمتعون بالسلطة وأولئك الذين ال يتمتعون بھا .تھدف ھجماتھم
اإلرھابية ،كتلك التي كانت تشنھا مجموعات عديدة قبلھما ،إلى تعميق االنقسامات ،ومفاقمة الظروف التي
تمكنھما من توسيع وإثارة ردود الفعل التي تؤدي إلى النتيجة نفسھا.
إالّ أن ما تظھره السنوات القليلة الماضية بوضوح – خصوصا ً ولكن ليس فقط في الشرق األوسط – ھو أن
الحرب وانھيار الدول تشكل فرصا ً ھائلة لكال الحركتين .تعد إعادة عقارب الساعة في ھذه الصراعات التي
تحاربان فيھا إلى الوراء ومنع االنھيارات في أماكن أخرى أجندات طموحة ،وتتطلب تغييرات في بعض
الحسابات االستراتيجية للقوى الرئيسية واإلقليمية وأن يقوم القادة الذين لم يظھروا ميالً كبيراً نحو اإلصالح
حتى اآلن باإلصالح .إالّ أن محاولة مواجھة نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة في الوقت الذي تستعر فيه
أوزار الحروب وتسفك فيھا الدماء ،ويظھر كل ذلك على وسائل اإلعالم المحلية في سائر أنحاء العالم
اإلسالمي ،فمن المرجح ستثبت أنھا محاولة عبثية .وفي حين أن كالً من الحركتين بوسعھما إثارة أزمة
رئيسية في مسرح جديد ،فإن االحتمال األكثر رجحانا ً لقيام أي من الحركتين باالستيالء على أراضي أو
تأسيس حضور جدي في أماكن أخرى يحدث باالستفادة من االنھيارات التي ال تلعب دوراً محوريا ً في حدوثھا
في البداية .ورغم القوة المتنامية لھاتين الحركتين ،فإن أكبر خطر تشكالنه ،في لحظة ذات خطورة خاصة
في تاريخ العالم ،يتمثل في أنھما تثيران ردود فعل تعمق الظروف التي تتغذيان عليھا؛ وكاألخطاء التي
ارتكبت بعد ھجمات  11أيلول/سبتمبر ،فإنھا تخلق حاالت جديدة من عدم االستقرار تكون في النھاية
لمصلحتھا.
بروكسل  14آذار/مارس 2016
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الملحق آ :مسرد
أبو بكر البغدادي – زعيم تنظيم الدولة اإلسالمي،
اسم حركي.

اإلسالمية ،قتل في غارة يشك بأنھا لطائرة أمريكية
دون طيار في شباط/فبراير .2016

أبو بكر شيكاو – زعيم بوكو حرام.

جيش الفتح – أقوى تحالف للمعارضة المسلحة
السورية ،خصوصا ً في شمال غرب سورية .تشكل
أحرار الشام وجبھة النصرة أغلبية قواته.

أبو خالد السوري – أحد أعضاء القاعدة النشطين،
من بين األعضاء المؤسسين ألحرار الشام ،قتل في
ھجوم انتحاري يشك بأن تنظيم الدولة اإلسالمية دبره
عام .2014
أبو عبيدة – زعيم حركة الشباب.
أبو محمد الجوالني – زعيم جبھة النصرة.
أبو مصعب الزرقاوي – زعيم القاعدة في العراق،
قتل في غارة جوية أمريكية عام .2006
أحرار الشام – مجموعة معارضة مسلحة سلفية
سورية ترفض تصنيف "جھادية" ،من بين أقوى
الحركات العاملة في شمال غرب سورية ،والقوة
الرئيسية في تحالف جيش الفتح.
أحمد عبدي غودان – الزعيم السابق لحركة الشباب،
قتل بغارة لطائرة بدون طيار عام .2014
أنصار بيت المقدس ،أصبحت اآلن تنظيم الدولة
اإلسالمية في سيناء.
أنصار الدين – مجموعة مسلحة مالوية ،متحالفة مع
مجموعات مرتبطة بالقاعدة منذ عام .2012
أنصار الشريعة – تشير إلى ميليشيات في ليبيا
واليمن ،وتربطھا على األغلب صالت بالقاعدة.
أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
أنور العولقي – أحد مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة
العربية ومواطن أمريكي ،قتل في غارة بطائرة بدون
طيار عام .2011
إياد آغ غالي – زعيم أنصار الدين.
أيمن الظواھري  -الزعيم الحالي للقاعدة.
بيت ﷲ محسود – أول قائد لطالبان باكستان ،قتل في
غارة لطائرة أمريكية دون طيار عام .2009

حركة التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا ،وھي
مجموعة منشقة عن القاعدة في المغرب اإلسالمي،
كانت تسيطر على جزء من شمال مالي عام .2013
حزب ﷲ – ميليشيا شيعية تأسست عام  1985بعد
االحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان وھي اليوم إحدى
أكثر القوى التي تقاتل في سورية إلى جانب نظام
األسد فعالية.
حزب العمال الكردستاني – منخرط في تمرد مسلح
ضد تركيا منذ وقت طويل.
حكيم ﷲ محسود – الزعيم السابق لطالبان باكستان،
قتل في غارة جوية أمريكية بطائرة دون طيار عام
.2013
اللواء خليفة حفتر – الضابط الذي يقود الجيش
المتحالف مع حكومة طبرق المعترف بھا دولياً،
وأحد أطراف الصراع في ليبيا؛ قاد عملية الكرامة
في ذلك الصراع.
عبد القادر مؤمن – عضو حركة الشباب ،يتخذ من
شمال الصومال مقراً له ،بايع زعيم تنظيم الدولة
اإلسالمية أبو بكر البغدادي.
عبد المالك دروكدال – زعيم القاعدة في المغرب
اإلسالمي.
عدن ھاشي فرح أيرو – الزعيم السابق لحركة
الشباب ،قتلته الواليات المتحدة عام .2008
عملية سرفال – العملية العسكرية الفرنسية التي
أخرجت المقاتلين المرتبطين بالقاعدة من مدن شمال
مالي في مطلع عام  2013واستمرت حتى أواسط
عام .2014

البيعة – التعھد بالوالء ويعطى من شخص إلى آخر.

الشباب – حركة مسلحة صومالية ،ترتبط اآلن بشكل
رسمي بالقاعدة.

بوكو حرام – مجموعة مسلحة نشأت في األصل في
شمال نيجيريا ،تعني تقريبا ً "التعليم الغربي حرام".
اسمھا الرسمي ھو جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد.

الرافضة – مصطلح يحط من شأن الشيعة ويستخدم
من قبل السنة ،وھو يشير إلى رفض الخالفة الشرعية
بعد النبي محمد.

التكفير – اعتبار أشخاص أو مجموعات تبدو أنھا
مسلمة غير مسلمة ،وبذلك السماح بقتلھم دون عقاب
وااللتفاف على الحظر العام للقرآن بقتل مسلم آلخر.

طالبان باكستان – تحالف غير وثيق بين ميليشيات
تعمل معظمھا في المناطق القبلية الباكستانية ،رغم
أنھا تشتت مؤخراً بسبب عمليات الجيش الباكستاني.

جبھة النصرة – فرع القاعدة في سورية.

قاسم الريمي – زعيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية.

جالل محسن سعيد بلعيدي – عضو سابق في القاعدة
في شبه الجزيرة العربية ،بايع تنظيم الدولة
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قوات حماية الشعب الكردي ،الجناح العسكري
للحزب الديمقراطي الكردي ،وھي مجموعة كردية
في سورية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
عسكر طيبة – مجموعة مسلحة باكستانية كانت
تتمركز في البداية في كشمير لكنھا اآلن تھاجم الھند
مباشرة وتقاتل في أفغانستان.
مواجھة التطرف العنيف؛ وبعض الحكومات واألمم
المتحدة تستخدم منع العنف المتطرف.
المناطق القبلية ذات اإلدارة الفيدرالية في باكستان.
محمد يوسف – أول قائد لبوكو حرام ،قتل لدى
احتجازه من قبل الشرطة عام .2009
مختار بلمختار – قائد مخضرم للقاعدة في المغرب.

الصفحة 45

ال ُمال فضل ﷲ – زعيم طالبان باكستان ،كان يرأس
فصيل سوات ،يعتقد أنه اآلن في أفغانستان.
ال ُمال منصور – زعيم طالبان أفغانستان.
ال ُمال عمر – الزعيم السابق لطالبان أفغانستان .الذي
أعلن عن موته )عام  (2013في .2015
ناصر الوحيشي – الزعيم السابق للقاعدة في شبه
الجزيرة العربية والمدير العام للقاعدة ،قتل في غارة
جوية بطائرة دون طيار في حزيران/يونيو .2015
الوالية – مقاطعة ،تستخدم من قبل تنظيم الدولة
اإلسالمية لرسم الوحدات اإلدارية والجغرافية في
سورية والعراق وكذلك لإلشارة إلى المجموعات
األعضاء فيھا في مسارح الصراع األخرى.
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الصفحة 46

الملحق ب :حول مجموعة األزمات الدولية
مجموعة األزمات الدولية )مجموعة األزمات( ھي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية ،تضم حوالي  125موظفا ً في
خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني وحشد الدعم وممارسة اإلقناع على المستويات العليا من أجل منع وتسوية
النزاعات الخطيرة.
تقوم مقاربة مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني .حيث تعمل فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول
التي يوجد فيھا خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث صراع عنيف .وبناء على المعلومات والتقييمات المستقاة من الميدان
تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجھة إلى كبار صناع القرار الدوليين .كما تقوم مجموعة األزمات بنشر
كرايسيز ووتش وھي نشرة شھرية من اثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات بأسلوب موجز حول وضع جميع حاالت
النزاع األھم أو المتوقعة في العالم.
يتم توزيع تقارير وإحاطات مجموعة األزمات بشكل واسع عبر البريد اإللكتروني ،وتتوافر في نفس الوقت على موقعھا على
اإلنترنت .www.crisisgroup.org:تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على
الحكومات ،بما في ذلك اإلعالم ،من أجل إبراز تحليالتھا حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتھا بشأن السياسات.
إن مجلس أمناء مجموعة األزمات – الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم –
يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال ھذه التقارير والتوصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في سائر أنحاء العالم.
يرأس مجموعة األزمات النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مارك
مالوخ – براون ،وعميد كلية باريس للشؤون الدولية ،غسان سالمة.
رئيس مجموعة األزمات ومديرھا التنفيذي ،جان – ماري غيھينو ،استلم منصبه في  1أيلول/سبتمبر  .2014عمل السيد
غيھينو نائبا ً لألمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم بين عامي  2000و ،2008وأحد نائبي نائبا ً المبعوث الخاص
لألمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية .ترك ھذا المنصب ليرأس اللجنة التي أعدت الكتاب األبيض حول الدفاع واألمن
الوطني الفرنسي عام .2013
يوجد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل ،كما أن لھا مكاتب في  26موقعا ً ھي :بغداد/السليمانية ،وبانكوك،
وبكين ،وبيروت ،وبيشكيك ،وبوغوتا ،والقاھرة ،وداكار ،ودبي ،ومدينة غزة ،وإسالم أباد ،واسطنبول ،والقدس،
وجوھانسبيرغ ،وكابول ،ولندن ،ومكسيكو سيتي ،وموسكو ،ونيروبي ،ونيويورك ،وسيؤول ،وتورونتو ،وطرابلس ،وتونس،
وواشنطن دي سي .وتغطي مجموعة األزمات حاليا ً حوالي  70منطقة لنزاع قائم أو محتمل الوقوع في أربع قارات .ويشمل
ذلك في أفريقيا بوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون ،وجمھورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وساحل العاج ،وجمھورية
الكونغو الديمقراطية ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،وغينيا ،وغينيا-بيساو ،وكينيا ،وليبيريا ،ومدغشقر ،ونيجيريا ،وسيراليون،
والصومال ،وجنوب السودان ،والسودان ،وأوغندا ،وزمبابوي .كما يشمل في آسيا أفغانستان ،وإندونيسيا ،وكشمير،
وكازاخستان ،وقرغيزيا ،ومإليزيا ،ومينامار ،ونيبال ،وكوريا الشمالية ،وباكستان ،والفلبين ،وسيريالنكا ،ومضيق تايوان،
وطاجيكستان ،وتايالند ،وتيمور الشرقية ،وتركمانستان وأوزبكستان .أما في أوربا فيشمل أرمينيا ،وأذربيجان ،والبوسنّة
والھرسك ،وقبرص ،وجورجيا ،وكوسوفو ،ومقدونيا ،وشمال القوقاز ،وصربيا ،وتركيا .بينما يشمل في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا كالً من الجزائر ،والبحرين ،ومصر ،وإيران ،والعراق ،وإسرائيل-فلسطين ،واألردن ،ولبنان ،وليبيا،
والمغرب ،وسورية ،وتونس ،والصحراء الغربية ،واليمن .ويشمل في أميركا الالتينية والكاريبي كالً من كولومبيا ،وغواتيماال،
والمكسيك ،وفنزويال.
ھذا العام تتلقى مجموعة األزمات دعما ً ماليا ً مع طيف واسع من الحكومات والصناديق والمتبرعين األفراد .تقيم مجموعة
األزمات عالقات مع الدوائر والھيئات الحكومية التالية :الوكالة األسترالية للتنمية الدولية ،الوكالة النمساوية للتنمية ،ووزارة
الخارجية البلجيكية ،وزارة الشؤون الخارجية ،والتجارة والتنمية الكندية ،ووزارة الخارجية الدنماركية ،ووزارة الخارجية
الھولندية ،وآلية االستقرار في االتحاد األوروبي ،ووزارة الخارجية الفنلندية ،ووزارة الخارجية الفرنسية ،ومؤسسة
المساعدات األيرلندية ،وإمارة ليختنشتاين ،ووزارة خارجية اللوكسمبورغ ،ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيالندية ،ووزارة
الخارجية النرويجية ،ووزارة الخارجية السويدية ،ووزارة الخارجية االتحادية السويسرية ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع المؤسسات التالية :مؤسسة أديسيوم ،ومؤسسة كارنيغي في نيويورك ،ومؤسسة ھنري
لوس ،ومؤسسة جون دي وكاثرين تي ماكارثر ،ومؤسسة كوربر ،وغلوبال داياالوغ ،ومؤسسات جمعية أوبن سوسيتي،
ومبادرة أوبن سوسيتي لغرب أفريقيا ،ومؤسسة بلوشيرز ،ومؤسسة روبرت بوش ستيفنونغ ،ومؤسسة روكفيلير براذرز،
ومؤسسة تينكر .كما تود مجموعة األزمات أن تعبر عن امتنانھا للتعاون مع مؤسسة كوربر.
آذار/مارس 2016
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