دراسة تحليلية

تقتــرب هــذه المقالــة مــن الفرضيــات
المتع ّلقــة بمصيــر تنظيــم داعــش،

مستقبل داعش:

تأسيســً علــى خبــرة دراســته وتحليــل
الشــروط واآلليــات والســمات العامــة
التــي تم ّيــز بهــا خــال الفتــرة الســابقة،

عوامل القوة والضعف
ديناميكيات «الخالفة االفتراضية»
وفجوة استراتيجيات مكافحة اإلرهاب

مــا قــد يســاعد علــى تأطيــر النقــاش
حــول الســيناريوهات المســتقبلية
والمتغيــرات الرئيســية فــي كل منهــا..

لــم تتعلــم السياســات الدوليــة
واإلقليميــة وال األنظمــة العربيــة
الــدرس ،ولــم يبحثــوا عــن األســباب
والشــروط الواقعيــة والموضوعيــة
لصعــود داعــش ،فــكان التفكيــر فــي
اســتراتيجيات وسياســات مكافحــة

د .محمد أبو رمان

اإلرهــاب فقــط بتحقيــق االنتصــارات
العســكرية والعمــل األمنــي علــى

تشرين الثاني 2020

أرض الواقــع وفــي العالــم االفتراضي.
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عوامل القوة والضعف
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وفجوة استراتيجيات مكافحة اإلرهاب
د .محمد أبو رمان
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المقدمة

1
المقدمة

تحولــوا إلــى حــرب العصابــات
فــي  27تشــرين األول فــي العــام  ،2019أعلــن المقاتليــن الذيــن
ّ
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب عــن مقتــل فــي الصحــراء الممتــدة بيــن الحــدود العراقيــة
زعيــم تنظيــم مــا يســمى الدولــة اإلســامية والســورية ،بينمــا قتــل اآلالف مــن أتبــاع التنظيم،
(أبــي بكــر البغــدادي) فــي محافظــة إدلــب وتــم اعتقــال اآلالف أيضــً ،فــي معتقــات
بســوريا ،فــي عمليــة أميركيــة خاصــة ،1بعــد ومعســكرات فــي كل مــن العــراق وســورية.
ّ
المكثفــة مــن
أعــوام مــن المتابعــة األمنيــة
أكبــر وأعــرق أجهــزة االســتخبارات فــي العالــم ،لــم يعتــرف التنظيــم بهزيمــة المشــروع
ّ
تمكــن خاللهــا الرجــل األخطــر عالميــً مــن والرســالة التــي حملهــا ،ســواء فــي حكمــه
اإلفــات واالختبــاء بينمــا كان أتباعــه فــي دول الدمــوي فــي العــراق وســورية ،أو فــي األعمــال
العالــم يقومــون بتنفيــذ أجنــدة التنظيــم الــذي التــي اجتاحــت العالــم باســم الخالفــة وأدت
يقــوده ،ويحدثــون رعبــً مــن أميــركا إلــى أوربــا إلــى قتــل أعــداد كبيــرة مــن النــاس بمختلــف
واســتراليا وآســيا وأفريقيــا ،فضــ ً
ا عــن العالــم القــارات ،بــل اعتبــر زعيمــه البغــدادي وخليفتــه
أبــو إبراهيــم القرشــي ما حــدث معركة خاســرة

العربــي.

بينمــا الحــرب مــا تــزال مســتمرة! وبالرغــم مــن ّ
أن
لــم يكــن البغــدادي فــي أوج قوتــه عندمــا ُقتــل التنظيــم كذلــك خســر دولتــه إ ّ
ال ّ
أن المفارقــة
روع الشــديدة ّ
أن الجماعــات المس ـ ّلحة التــي قامــت
فــي مخبــأه ،فقــد كان تنظيمــه  -الــذي ّ
العالــم حرف ّيــً ،قرابــة خمســة أعــوام ،وأصبــح بمبايعتــه واعتبــرت زعيمــه خليفــة وقائــدًا لهــا،
يتصــدر اهتمامــات اإلعــام ومتابعــة خبــراء مــا تــزال تعلــن الــوالء للدولــة.
األمــن واإلرهــاب والدراســات االســتراتيجية-
ّ
إن مــا أحدثــه داعــش خــال فتــرة صعــوده
قــد خســر خالفتــه التــي أقامهــا فــي العــراق
ّ
يمثــل «طفــرة» فــي أيديولوجيــا
وســوريا ،ويمتــد نفوذهــا األيديولوجــي وتناميــه
والسياســي إلــى قــارات العالــم جميعــً ،فلــم واســتراتيجيات ونظريــات عمــل الجماعــات
يبــق مــن تلــك الدولــة إ ّ
ال مجموعــات متنقلــة من اإلرهابيــة ،ليــس فقــط اإلســامية ،بــل
1

اإليدبولوجيــة والقوميــة المختلفــة والمتعــددة،

انظــر :كلمــة للرئيــس األمريكــي مصــوّ رة أعلــن فيها مقتــل أبو بكر

فالتنظيــم قلــب المعــادالت الســابقة رأســً

البغــدادي ،علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/yxz44ya3 :
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -مســتقبل داعــش :عوامــل القــوة والضعف
ديناميكيــات «الخالفــة االفتراضيــة» وفجوة اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهاب

علــى عقــب وخلــق حالــة غيــر مســبوقة علــى والثقافــات واللغــات -محــل نقــاش وجــدال
صعيــد مصــادر تهديــد األمــن فــي العالــم بيــن الباحثيــن والخبــراء والسياســيين ،وال يقــل
وفــي المنطقــة ،مــا يعنــي ّ
وتشــعبًا
أن علينــا التفكيــر موضــوع مســتقبل التنظيــم تعقيــدًا
ّ
ونرجــح ســيناريو عــن أســئلة االنتشــار والصعــود والطفــرة التــي
عميقــً وبدقــة قبــل أن نتســرع
ّ
أو اتجاهــً معينــً مــن اتجاهــات تطــور التنظيــم أحدثهــا التنظيــم.
ســواء مــن
المتوقعــة خــال الفتــرة القادمــة،
ً
يــرون أن مغامــرة داعــش انتهــت أو مــن يــرون فــي هــذه المقالــة ســنقترب مــن الفرضيــات
علــى النقيــض مــن ذلــك ّ
أن هنالــك موســمًا المتوقعــة المتع ّلقــة بمصيــر التنظيم ،تأسيســً
عمــا ســبق ،علــى خبــرة دراســته وتحليــل الشــروط واآلليــات
جديــدًا قــد ال يقــل خطــورة وإثــارة ّ
فمــا تــزال إلــى اآلن األســئلة والنقاشــات والســمات العامــة التــي تم ّيــز بهــا خــال الفتــرة
وســر الســابقة ،مــا قــد يســاعد علــى تأطيــر النقــاش
والروايــات حــول صعــود التنظيــم
ّ
جاذبيتــه  -وقدرتــه علــى اســتدراج وتجنيــد حــول الســيناريوهات المســتقبلية والمتغيــرات
عشــرات اآلالف مــن األتبــاع مــن مختلــف األعــراق الرئيســية فــي كل منهــا.
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يتجــاوز موضــوع داعــش مســألة إقامــة دولــة اإليرانــي وللشــيعة 2.بالرغــم مــن حــرص
دينيــة متشــددة فــي العــراق وســورية ،فمثــل التنظيــم  -كتقليــد فــي التــراث اإلســامي ربــط
(المدعــى) بنســب الرســول الكريــم
هــذه الــدول أو الســلطات لهــا ســوابق تاريخيــة ،الخليفــة
ّ
ســواء علــى صعيــد الخبــرة اإلســامية (نمــوذج محمــد (ص) .وبينمــا كان التنظيــم يقيــم
طالبــان فــي أفغانســتان شــبيه بدرجــة مــا ،دولــة بدائيــة ،حتــى فــي تفســيره ألحــكام
وكذلــك بعــض اإلمــارات التــي أقامتهــا جماعات الشــريعة اإلســامية ،لــم تقــم إ ّ
ال فــي «المخيال
إســامية فــي مناطــق فــي آســيا وإفريقيــا) األيديولوجــي»

للمتشــددين

اإلســاميين،

ّ
تمكــن مــن اســتقطاب آالف المتعلميــن
وحتــى الخبــرة المســيحية األوروبيــة ،فالتنظيــم فإ ّنــه
تجــاوز حــدود «إقامــة دولــة علــى إقليــم معيــن» والدارســين واألوروبييــن ،والمتفوقيــن فــي
إلــى ظاهــرة عالميــة ،أو بــاألدق رســالة سياســية الغــرب مــن أطبــاء وطــاب ومعلميــن
أيديولوجيــة عالميــة ،وقلــب نظريــات العمــل ومهندســين .3ومــن هــذه المفارقــات أيضــً أ ّنــه
المعروفــة عالميــً لــدى الجماعــات اإلرهابيــة ،فــي الوقــت الــذي ينظــر إلــى المــرأة مــن منظــور
وأحــدث قفــزة فــي أســاليب التجنيــد والتعبئــة متشــدد ،حتــى فــي ســياق النظريات اإلســامية،
والدعايــة السياســية ،فضــ ً
ا أ ّنــه ّأثــر بدرجــة فإ ّنــه اســتقطب آالف النســاء ،ومنهــن مئــات
كبيــرة علــى األمــن اإلقليمــي والعالمــي ،األوروبيــات والعربيــات والمســلمات المتعلمــات،
واســتعاد مفاهيــم تاريخيــة تراثيــة وأحياهــا وبعضهــن توليــن مناصــب قياديــة ،وإحداهــن
(د .إيمــان البغــا) اعتبــرت المفتيــة الرئيســية فــي

كالخالفــة وتطبيــق الشــريعة!
فــي الوقــت نفســه نجــد فــي «ظاهــرة داعــش»
كمــً كبيــرًا مــن التناقضــات؛ فعلــى ســبيل
ّ

2

انظــر :حســن أبــو هنيّــة ومحمــد أبــو رمــان ،تنظيــم الدولــة
اإلســامية :األزمــة الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة،

المثــال؛ بالرغــم مــن اعتمــاده خطابــً عالميــً،

مؤسســة فريدريــش أيبــرت ،عمــان ،الطبعــة األولــى ،2015،ص 26

كانــت نبرتــه طائفيــة ّ
تركــز علــى األزمــة الســن ّية

.67 -

وقيادتــه الرئيســية عراقيــة ،معاديــة للنفــوذ

3

انظــر :ريتشــارد رابيــت ،مــا بعــد الخالفــة :المقاتلــون األجانــب
وتهديــد العائديــن ،مركــز صوفــان ،ترجمــة آمــال وشــنان ،مركــز
إدراك للدراســات واالستشــارات ،علــى الرابــط:
https://tinyurl.com/y36699cr
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وطــور خطابــه اإلعالمــي المتشــدد والمحليــة فــي مختلــف المجتمعــات) ،فداعش
التنظيــم،4
ّ
ليصبــح أكثــر قــدرة فــي الوصــول إلــى اإلعــام فضــ ً
ا أ ّنــه تجــاوز فكــر القاعــدة الــذي يؤكــد
دول أو حكومــات ،بينمــا
المجتمعــي (مواقــع التواصــل االجتماعــي) علــى عــدم إقامــة
ٍ
مــن الحكومــات العربيــة ،التــي أنفقــت عشــرات داعــش يــرى إقامــة دول ،بــل خالفــة عالميــة،
المالييــن علــى مؤسســات فشــلت فــي تحقيــق فإ ّنــه  -أي داعــش -أيضــً يســتند أكثــر إلــى بنيــة
أيديولوجيــة وفقهيــة أكثــر صالبــة وتشــددًا،

جــزء ممــا نجــح بــه هــذا التنظيــم.5

وأحــد األمثلــة علــى ذلــك (الــذي كشــفت عنــه
وهكــذا عندمــا نعيــد قــراءة الظاهــرة مــن مــع زميلــي حســن أبــو هنية فــي كتابنــا «تنظيم
فــإن ذلــك الدولــة اإلســامية») ّ
ّ
أن المرجــع الفقهــي
مســتوياتها المختلفــة والمتعــددة،
يســاعدنا علــى تجنــب االختــزال والتعميــم المعتمــد لــدى داعــش هــو كتــاب مــن فقــه
والتســطيح فــي تب ّنــي رأي أو موقــف معيــن الجهــاد ،لشــخص يدعــى أبــو عبــداهلل المهاجــر،
حــول مســتقبل هــذه الظاهــرة المرك ّبــة وهــو كتــاب يتجــاوز فــي أحكامــه الفقهيــة مــا
ومســاراتها ،ولعــل أهــم الجوانــب التــي مــن يعمــل بــه لــدى القاعــدة ،بتشــريعه وتقنينــه
الضــروري أن نســتذكرها هنــا قبــل الولــوج إلــى للعديــد مــن األعمــال الدمويــة ،مــا نجــم
مناقشــة الفرضيــات واالتجاهــات المتوقعــة ،عنــه تبريــر التنظيــم قتــل المدنييــن واألبريــاء
والشــيعة والمســيحيين وتفجيــر المســاجد،

هــي:

والتوســع الكبيــر فــي العمليــات االنتحاريــة،
أو ً
ال :علــى صعيــد الخلفيــة األيديولوجيــة حتــى أصبحــت قائمــة األهــداف عريضــة جــدًا
والفكريــة
يفســر لنــا  -أيضــً-
تتســع لمالييــن البشــر ،ممــا
ّ
فــإن داعــش وإن كان يشــترك مــع تنظيــم حجــم التحــول الكبيــر فــي نظريــة العمــل لــدى
ّ
القاعــدة والجماعــات الراديكاليــة األخــرى التنظيــم (مقارنــة بالقاعــدة) ،كمــا ســنذكر
فــي االنتمــاء إلــى مــا نطلــق عليهــا «الســلفية الحقــً ،ويفســر (أيضــً) مــا قــام بــه مــن قلــب
أن التنظيــم لديــه خصوصيــة لمضمــون الرســالة السياســية واإلعالميــة
الجهاديــة» ،إ ّ
ال ّ
تمثــل ليصبــح هدفهــا الرئيــس التخويــف ونشــر الرعــب
مختلفــة عــن القاعــدة (التــي أصبحــت ّ
النــد والمنافــس لــه ويقتســمان الهيمنــة فــي قلــوب الجميــع.
والنفــوذ علــى الجماعــات الجهاديــة اإلقليميــة
4

ثانيًا :نظرية العمل :التجنيد ،والتنشئة

رمــان وحســن أبــو هن ّيــة ،عاشــقات الشــهادة:
انظــر :محمــد أبــو ّ

يتبــع مــا ســبق ّ
أن التنظيــم نقــل نظريــة العمــل

ّ
تشــكالت الجهاديــة النســوية مــن القاعــدة إلــى الدولــة
اإلســامية ،مؤسســة فريدريــش أيبــرت ،عمــان ،الطبعــة

نقلــة نوعيــة ،مــن اإلطــار النخبــوي ،الــذي كانــت

األولــى . 2017،ص  ،75-35ص 360-305
5

تــدور فيــه حتــى مــع القاعــدة ،إذ تأخــذ عمليــة

انظــر :شــارلي وينتــر ،الخالفــة االفتراضيــة :فهــم إســتراتيجية

التجنيــد والتنشــئة مرحلــة طويلــة مــن االختيــار

بروباغنــدا الدولــة اإلســامية ،ترجمــة ياســر البشــير ،المركــز الوطني

واالنتقــاء والتدريــب واالصطفــاء والعمل الســري

لألبحــاث واســتطالع الــرأي 30 ،مايــو  ،2016علــى الرابــط:
https://tinyurl.com/y5gpew48

10

«طفرة داعش» ..مراجعة في تحليل الظاهرة

واإلعــداد المعقــد فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى أو الدعــم اللوجســتي ،وهــو أمــر كانــت القاعــدة
اإلطــار الجماهيــري األفقــي ،لــم يعــد األمــر ترفضــه ســابقًا ،قبــل أن يحــدث التغييــر بدايــة
يتطلــب تلــك العمليــة الشــاقة والمرهقــة ،عــن طريــق مؤســس التنظيــم أبــو مصعــب
أصبحــت المســألة فــي غايــة الســهولة كــي الزرقــاوي ،ثــم يصبــح أمــرًا واقعــً مــع صعــود
تكــون عضــوًا أو مواليــً للتنظيــم ،فقــط امتلــك التنظيــم وانتشــاره عالميــً.
هاتفــً ذكيــً وأرســل فيديــو تأييــد للخليفــة،
الم ّ
ركبة للصعود واالنتشار
وقــم بدهــس النــاس علــى الشــاطيء أو أطلــق رابعًا :األسباب ُ
الرصــاص عليهــم فــي مطعــم أو ملهــى ليلــي

إحــدى أهــم القضايــا فــي ترســيم معالــم

أو حتــى مســجد مــن مســاجد الشــيعة ،بــكل

المرحلــة القادمــة بالنســبة لداعــش تكمــن فــي

بســاطة أنــت داعشــي بمجــرد مــا تقــوم بذلــك،
ّ
أن األســباب والشــروط التــي تقــف وراء انتشــاره
وكــم هنالــك أمثلــة علــى عمليــات دمويــة
ّ
مركبــة ومعقــدة ،وال نســتطيع أن
وصعــوده
لــم يعهــد لمــن قامــوا بهــا أي تجنيــد طويــل
نتحــدث عــن ســبب واحــد ،أو عــن شــرط معيــن
أو معقــد أو خلفيــة دينيــة ،بــل بعضهــم كان
لجميــع الحــاالت والــدول والمجتمعــات ،ففــي
معروفــا بمســيرة إجراميــة أو مغايــرة تمامــً العــراق وســوري ّ
تمثــل األزمــة الســن ّية مفتاحــً
لمــا يتبنــاه التنظيــم فــي منظومتــه األخالقيــة
ّ
وتجــذره،
رئيســيًا لفهــم ســبب قــوة التنظيــم
المتشــددة ،ومــن هنــا بــرز مفهــوم «الذئــاب
فــي مواجهــة النفــوذ اإليرانــي المتنامــي
المنفــردة» لمــن يتأثــرون بالتنظيــم ويتبنــون
بعــد احتــال العــراق  ،2003إذ اســتغل التنظيــم
رســالته اإلعالميــة واأليديولوجيــة ويقــررون
مشــاعر الغضــب والتهميــش لــدى الســ ّنة
القيــام بدورهــم فــي تحقيــق هــذه الرســالة
لتجنيــد اآلالف ،واســتقطب القيــادات الســابقة
باســتهداف قائمــة األعــداء الضخمــة لمــن
فــي الجيــش العراقــي وحــزب البعــث فحــدث
يعتبرهــم التنظيــم كذلــك.
التــزاوج بيــن الطرفيــن (الفاعليــن الســنيين
الغاضبيــن واأليديولوجيــا الجهاديــة العالميــة

ثالثــً :التحــوالت البنيويــة فــي «مجتمــع

بنســخة أبــو مصعــب الزرقــاوي  -وهــو األكثــر

الجهادييــن»

تشــددًا مــن الظواهــري وابــن الدن ،فقــام

مــع داعــش حــدث تحــول آخــر ال يقــل أهميــة بتوظيــف المشــاعر الطائفيــة كجــزء مــن البنيــة
عــن التحــوالت الســابقة ،إذ أدمــج التنظيــم األيديولوجيــة للتنظيــم) ،فــي أفغانســتان
النســاء واألطفــال والعائــات فــي مشــروعة وباكســتان أيضــً تمثــل مجموعــة مــن العوامــل
السياســي واأليديولوجــي ،ومــن هنــا قفــز عــن مفتاحــً مهمــً لفهــم صعــود التنظيــم
خبــرة الجماعــات الراديكاليــة الســابقة ،بخاصــة وانشــقاقه عــن القاعــدة وطالبــان باكســتان
القاعــدة ،إذ أصبــح فــي صفوفــه ومــن مؤيديــه وأفغانســتان ،وفــي نيجيريــا وســيناء وهكــذا،
أعــداد كبيــرة مــن النســاء واألطفــال واألحــداث ،تســاهم السياســات المحليــة للحكومــات مــع
ممــن يقومــون بالعمليــات االنتحاريــة والقتاليــة الظــروف االجتماعيــة فــي توفيــر التربــة الخصبــة
11
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لخطــاب التنظيــم .أمــا فــي أوربــا وأميــركا فـ ّ
ـإن بالرغــم مــن هــذا التنــوع والتعــدد فــي أســباب
ّ
فــإن
ســؤال الهويــة الدينيــة فــي ظــل المجتمعــات الصعــود واالنتشــار للفكــر الداعشــي،
ـات مفتاحيــة مــا تــزال رئيســية فــي قــراءة
الغربيــة يســاهم فــي بحــث الجيــل الجديــد مــن كلمـ ٍ
الشــباب المســلم هنــاك عــن حاضنــة ثقافيــة الظاهــرة ،كـــ :الشــعور بالتهميــش والظلــم
مجتمعيــة لــه ،مــع تــراث دينــي يمجــد الخالفــة واإلقصــاء ،والشــعور بغيــاب العدالــة ،وســؤال
والحكــم اإلســامي ،وشــبكات االنترنــت التــي الهويــات ،لكــن ضمــن خصوصيــة كل مجتمــع
تكســر كل القيــود اإلعالميــة بخاصة فــي الدول ودولــة يمكــن فهم انعــكاس تلــك المفاهيم.

6

العربيــة؛ وجــد داعــش القــدرة علــى توظيــف
هــذه الرمــوز الدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة
ليج ّنــد اآلالف تحــت دعــوى «دولــة اإلســام
الموعــودة».

6

حــول ســر الجاذبيــة والقــدرة علــى التجنيــد عقــد مؤتمــر دولــي
مــن خــال مؤسســة فريدريــش أيبــرت فــي عمــان ،وقدمــت
فيــه العديــد مــن الدراســات واألوراق وصــدرت فــي كتــاب
باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة ،انظــر عــن المؤتمــر ونتائجــه:
باحثــون يســتعرضون «ســر جاذبيــة داعــش بمؤتمــر دولــي فــي
عمــان» صحيفــة القــدس العربــي.2015-6-16 ،
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الســؤال المهــم  -اســتنادًا علــى التحليــل قــراءة وتحليــل جملــة مــن المتغيــرات الرئيســية،
الســابق  -هــو :مــاذا تعنــي الهزيمــة العســكرية التــي ّ
تمثــل مصــادر قــوة التنظيــم وقدراتــه.
التــي ّ
تلقاهــا التنظيــم فــي العــراق وســورية

أو ً
ال :على الصعيد العسكري
وهزيمــة «دولتــه» (وفــي ليبيــا أيضــً خســر
التنظيــم الواليــة التــي أقامهــا)؛ هــل تعنــي نم ّيــز بيــن المركــز واألطــراف؛ ففــي المركــز؛

ّ
فــإن الهزيمــة العســكرية
اهتــزاز أركان المشــروع األيديولوجــي والفكــري أي العــراق وســوريا
بأكملــه ،وبالتالــي نهايــة «الحلــم» الــذي ّ
مثلــه للتنظيــم كانــت كبيــرة ،خســر األراضــي والدولــة
والمعــدات وانهــارت المؤسســات التــي بناهــا
داعــش  -ألعــداد كبيــرة مــن المؤيديــن
ّ
والمتعاطفيــن  -بإقامــة «دولــة ســن ّية قويــة علــى أرض الواقــع ،لــم يعــد قــادرًا علــى التعبئــة
تحكــم باإلســام بنســخته الجهاديــة وتتحــدي العامــة كمــا كانــت الحــال ســابقًا ،فباإلضافــة
الــدول الكبــرى وتدعــم الضعفــاء» ،كمــا أراد إلــى آالف القتلــى مــن أتباعــه ،بخاصــة فــي
ّ
ّ
فــإن هنالــك اآلالف فــي
والرقــة،
أن مــا حــدث هــو الموصــل
ـدم نفســه ،أم ّ
التنظيــم أن يقـ ّ

هزيمــة عســكرية مؤقتــة ،لكــن الطفــرة التــي المعتقــات والســجون.
أحدثهــا التنظيــم مــا تــزال قائمــة ،فــي مجــال

هــل هــذه الهزيمــة العســكرية مكتملــة أو

التجنيــد والتعبئــة واالســتقطاب ،كمــا ّ
أكــدت

نهائيــة؟ الجــواب  -قطعــً -الّ ،
ألن التنظيــم لــم

تجــارب الجماعــات الجهاديــة الراديكاليــة

يعلــن االستســام ويعتــرف بخــط النهايــة ،فمــا

المتطرفــة ّ
أن هزيمتهــا العســكرية أو مقتــل

فعالــة فــي
يــزال يحافــظ علــى ديناميكيــات ّ

قياداتهــا ال يعنــي بالضــرورة نهايــة التنظيــم

إعــادة الهيكلــة واإلنتــاج والتك ّيــف مــع المرحلــة

وفكــره الدينــي.

تحصــل
الحاليــة ،وهــي خبــرة ال يســتهان بهــا
ّ
عليهــا التنظيــم فــي تجربتــه العراقيــة ،كمــا

لســنا أمــام متغ ّيــر واحــد هنــا ،أل ّننــا نتعامــل مــع

حصــل بعدمــا انهــارت الدولــة األولى بعــد مقتل

ّ
مركبــة ومعطيــات متعــددة ،فمــن
ظاهــرة

الزرقــاوي ،وبعــد تشــكل الصحــوات الســن ّية،

الخطــأ بمــكان القفــز إلــى النتائــج باالســتناد إلــى

 ،2008-2007فقــام التنظيــم بعمليــة إعــادة

عامــل مــن العوامــل ،إ ّنمــا مــن الضــروري أن نعيد
13

مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -مســتقبل داعــش :عوامــل القــوة والضعف
ديناميكيــات «الخالفــة االفتراضيــة» وفجوة اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهاب

مــرة أخــرى ،وكمــا حصــل مــع والعكــس صحيــح تمامــً (أي عــدم إدمــاج
هيكلــة وصعــد ّ
تنظيــم القاعــدة نفســه ،بعــد الحــرب األفغانيــة الســنة وبقــاء األزمــات السياســية مفتوحــة،
 ،2002إذ قــام بالتحــول إلــى الــا مركزيــة ،وتمكــن يبقــى المجــال واســعًا لنمــو الحالــة الراديكاليــة
الســاخطة ،ســواء اســتثمرها التنظيــم أو غيــره

مــن البقــاء والعــودة إلــى العمــل والفعاليــة.7

مــن تنظيمــات أصوليــة).
ً
بدايــة ،علــى الصعيــد العســكري ،فــي
إذًا،
العــراق وســورية ،قبــل أن يتــم القضــاء علــى ويرتبــط بذلــك أيضــً متغيــر السياســات
الخالفــة كان التنظيــم فــي مرحلــة إعــادة اإلقليميــة والدوليــة ،فمــن المعــروف ّ
أن هزيمــة
الهيكلــة والتحــول نحــو «حــرب العصابــات» ،تنظيــم داعــش لــم تتحقــق ،إ ّ
ال عندمــا تواطــأ
والعمــل الميدانــي فــي الصحــراء ،مــا أظهــر الجميــع علــى ذلــك ،األمريكييــن والــروس
تطــورًا آخــر فــي ســرعته علــى التك ّيــف وإعــادة واإليرانييــن واألتــراك والحكومــات المحليــة
الهيكلــة والتحــول االســتراتيجي العســكري ،بــل واألكــراد ،فكانــت المفارقــات مث ـ ً
ا فــي العــراق
ـدم األرقــام والمؤشــرات والتقاريــر العالميــة أن الطائــرات األميركيــة تقصــف مــن الجــو
تقـ ّ
معلومــات وبيانــات مهمــة عــن تطــور عمليــات وقاســم ســليماني (قائــد فيلــق القــدس
التنظيــم منــذ نهايــة الخالفــة ،وقيامــه بمئــات اإليرانــي ،الــذي قتــل بقصــف صاروخــي أميركــي
العمليــات ،وتطويــره لديناميكيــات جديــدة بدايــة العــام  ،)2020فالجميــع اتفقــوا علــى
للحصــول علــى األمــوال والتكتيكيــات القتاليــة .إنهــاء دولــة داعــش ،لكــن السياســات نفســها
عــادت إلــى االختــاف والصــراع فــي كل مــن
مــا هــو مســتقبل التنظيــم فــي العــراق العــراق وســورية ،فالتوتــر اإليرانــي األميركــي
وســورية؟ ذلــك يعتمــد علــى أكثــر مــن متغيــر ،شــديد ،والعالقــات الروســية -التركيــة فــي
فــي مقدمتهــا العمليــة السياســية ،فــإذا مــا ســورية مضطربــة ،واألكــراد واألتــراك ،مــا يعنــي
ّ
وتمكنــت مــن العــودة إلــى الظــروف والشــروط الســابقة التــي
تطــورت العمليــة السياســية
ادمــاج الســنة والتخفيــف مــن مشــاعر اإلقصــاء اســتثمرها داعــش وســاهمت فــي صعــوده.
ـد مــن الحالــة الطائفيــة هناك ،ال يعنــي ذلــك بالضــرورة تكــرار التجربــة ،لك ّنــه
والتهميــش ،والحـ ّ
لصالــح نمــو سياســات وطنيــة توافقيــة تحكــم يعنــي إعطــاء التنظيــم الفرصــة بدرجــة
ّ
فــإن هــذه أفضــل إلعــادة الهيكلــة والتك ّيــف والنظــر فــي
المؤسســات السياســية واألمنيــة،
ســتكون ضربــة قويــة مؤثــرة ســلبًا علــى قــدرة اســتراتيجياته القادمــة.8
التنظيــم علــى التجنيــد والدعايــة ،إذ طالمــا
ارتكــز فــي خطابــه السياســي واإلعالمــي علــى
«األزمــة الســنية» ،والحــال نفســها فــي ســورية،
8
7

انظــر :ادمونــد فيتــون بــراون ،التهديــد المســتمر مــن تنظيمــي

انظــر :معهــد «دراســات الحــرب» ،عــودة داعــش الثانيــة :تقييــم

«الدولــة اإلســامية» و «القاعــدة» :وجهــة نظــر األمــم المتحــدة،

تمــرد داعــش المقبــل ،يونيــو /حزيــران  ،2019علــى الرابــط:

معهــد واشــنطن ،علــى الرابــط:
https://tinyurl.com/yy3t8r9r

https://tinyurl.com/y4mf69qm
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المســتوى العســكري الثانــي يرتبــط بالفــروع ثانيــً :علــى صعيــد الدعايــة والتجنيــد
األخــرى للتنظيــم فــي العالــم ،ومــن المعــروف ونظريــة العمــل
ّ
أن هنالــك  12واليــة (فــرع للتنظيــم) بعــد ذكرنــا ســابقًا ّ
أن الطفــرة الحقيقيــة والكبــرى
فصــل التنظيــم أصبحــت هنالــك واليتــان فــي التــي أحدثهــا تنظيــم داعــش كانــت علــى
العــراق وســورية ،ســينا ،اليمــن ،غــرب أفريقيــا مســتوى الدعايــة اإلعالميــة والقــدرة الهائلــة
(نيجريــا ومحيــط بحيــرة تشــاد) ،وســط أفريقيــا علــى التجنيــد والتحــول فــي نظريــة العمــل

(بوركينــا فاســو ،مالــي ،النيجــر ،تشــاد) ،وشــرق مــن الجانــب النخبــوي إلــى الجانــب الجماهيــري
أفريقيــا -الصومــال ،واليــة خراســان (باكســتان ومــن الطــرق اإلصطفائيــة المعقــدة إلــى

وأفغانســتان) ،جنــوب شــرق أســيا (الفليبيــن) ،الســريعة فــي التجنيــد والتخطيــط للعمليــات،
المحــددة والمقيــدة إلــى
القوقــاز ،تونــس ،وليبيــا ،وكان أبــو بكــر البغــدادي ومــن األهــداف
ّ
قبــل مقتلــه عــن النيــة لتأســيس واليتيــن فــي قائمــة واســعة مــن األهــداف ،ومــن التخطيــط
9
كل مــن الســعودية وتركيــا.
المنظــم إلــى العمــل الفــردي المنفلــت.
ّ
خــط بيانــي
بالرغــم أ ّنــه ال يوجــد
ّ
موحــد لــكل ثمــة عوامــل متعــددة  -وليــس عامــ ً
ا واحــدًا
هــذه التنظيمــات وال الفــروع ،فــي مســتوى  -يقــف وراء الكفــاءة فــي التجنيــد غيــر
النشــاط والقــوة ،فهــي متفاوتــة فــي قدراتهــا المســبوقة علــى صعيــد الجماعــات اإلرهابيــة،
وفــي ظروفهــا المرتبطــة بظــروف كل دولــة ،مــن ذلــك االعتمــاد بصــورة كبيــرة علــى الدعايــة
لكــن المالحظــة المهمــة ّ
أن أغلــب الفــروع عبــر االنترنــت والروايــة السياســية التــي تنطلــق
مــا تــزال علــى والئهــا والتزامهــا مــع «تنظيــم مــن المظلوميــات واألزمــات الواقعيــة ومشــاعر
داعــش» ،كمــا يالحــظ أن أفريقيــا أصبحــت الغضــب والتهميــش لتؤســس عليهــا دعــوى
ســاحة خصبــة واســعة لعمــل الفــروع التابعــة لالنضمــام إلــى التنظيــم ،الــذي أصبــح بمثابــة
للتنظيــم .

بحــد ذاتــه «رســالة سياســية» وهــذا هــو أكبــر
ّ
مصــدر مــن مصــادر القــوة.

ّ
فــإن العمــل
إذًا ،علــى هــذا المســتوى ،أيضــً،
العســكري للفــروع خــارج العــراق وســورية لــم مثــل هــذا القيــاس يتطلــب مقاربــة أبــرز معالــم
ّ
الجــذاب لداعــش؛ ومــن
يتراجــع ولــم ينقطــع ،ومــا تــزال هنالــك عمليات الخطــاب اإلعالمــي
مضامينــه الرئيســية الوصــول إلــى «األرض

ونشــاط واســع ،فــي الكثيــر مــن الــدول.

الموعــودة» (فــي العــراق وســورية) ،ذلــك
الحلــم الــذي يداعــب خيــال مالييــن المســلمين،
المســكونين بنمــوذج تاريخــي للخالفــة يأخــذ
9

يالحــظ ّ
أن أبــو حمــزة القرشــي ،الناطــق باســم تنظيــم داعــش،

طابعــً رمزيــً ،فــكان ذلــك أحــد أبــرز مصــادر قــوة

مفصلــة ،فــي شــريطه
يتحــدث عــن هــذه الواليــات بصــورة
ّ

التجنيــد والدعايــة لــدى التنظيــم!

«فاقصــص القصــص لعلهــم يتفكــرون» ،مؤسســة الفرقــان
اإلعالميــة ،بتاريــخ  18اكتوبــر .2020
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انهــار هــذا النمــوذج عســكريًا ،وهنالــك شــكوك الجديــدة» فــي العالــم العربــي ،واالنقــاب
وحجــج قويــة بتلقيــه ضربــة قويــة سياســيًا علــى مخرجــات الربيــع العربــي ،فمثــل هــذه
وفكريــً لــدى شــريحة اجتماعيــة واســعة مــن السياســات التــي تخنــق مســاحات الديمقراطيــة
ّ
وتقزمهــا إلــى أبعــد أحــد ،تمثــل
مؤيــدي التنظيــم أو ممــن تعاطفــوا معــه ،والحريــات
بخاصــة فــي الــدول الغربيــة ،بخاصــة أولئــك هــي األخــرى مجــا ً
ال فســيحًا لنشــاط التنظيــم
الذيــن ال يمتلكــون ثقافــة دينيــة صلبــة ،فدخــل ودعايتــه ،فتنظيــم داعــش هــو ابــن شــرعي
إليهــم التنظيــم مــن «المدخــل الهوياتــي» (مــن لسياســات الســلطوية الرســمية العربيــة ونتيجة
منظــور إقامــة دولــة ذات هويــة إســامية منطقيــة وطبيعيــة لالنســداد السياســي
وتحكــم بالشــريعة اإلســامية) ،لكنهــم وإغــاق المســاحات الشــرعية للعمــل العــام
اكتشــفوا أ ّنــه نمــوذج خيالــي ،ليــس واقعيــً وال والحريــات والطاقــات ،مــا يدفــع بالعديــد مــن
ممكنــً ،وأن المثــال الــذي قدمــه التنظيــم فــي الشــباب إلــى ســاحات أخــرى ،كمــا حــدث مــع
الحكــم كان مغايــرًا لتوقعاتهــم .لكــن مثــل العديــد مــن أبنــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين
هــذا التقييــم نســبي ،وال يعــد عامــ ً
ا حاســمًا فــي مصــر ،بعــد االنقــاب العســكري فــي 4
اليــوم نظــرًا النهيــار الدولــة نفســها ،علــى األقــل تمــوز  ،2013ومــا تــاه مــن وقائــع فــض اعتصامــي
رابعــة العدويــة والنهضــة ،فــأدى ذلــك إلــى الــزج

علــى المــدى المنظــور.

بــاآلالف مــن الشــباب اإلخوانــي فــي الســجون
علــى الطــرف اآلخــر ،مــا يــزال أحــد األعمــدة والمعتقــات وهــرب اآلالف إلــى خــارج مصــر،
الرئيســية لخطــاب داعــش والعوامــل األساســية أو انضمامهــم داخــل مصــر إلــى الجماعــات
فــي صعــود التنظيــم وقدرتــه علــى التجنيــد الراديكاليــة ،ومنهــا أنصــار الشــريعة (التــي
هــو دعــوى المظلوميــات والتهميــش لشــرائح أصبحــت الحقــً جــزءًا مــن شــبكة داعــش)،
اجتماعيــة عديــدة (مثــل الســنة فــي العــراق وكذلــك األمــر أفــراد الجيــش العراقــي المنحــل،
وســورية ،والبشــتون فــي أفغانســتان ،وبعــض الذيــن تــم تســريحهم ومنعــوا مــن العمــل
المناطــق والقبائــل فــي أفريقيــا ،والتقســيمات مــرة أخــرى فــي االجهــزة العســكرية واألمنيــة،
الدينيــة هنــاك) وحالــة الضعــف التــي عليهــا ومهنتهــم هــي العمــل المســ ّلح والقتــال،
المجتمعــات العربيــة والمســلمة ،فضــ ً
ا عــن فالبديــل المنطقــي ســيكون التيــار الراديكالــي
السياســات االســتبدادية وأزمــة الشــرعية الجهــادي ،بنســخته الداعشــية فــي العــراق.

10

السياســية لــدى األنظمــة الرســمية العربيــة،
فمثــل هــذه السياســات واألوضــاع تعطــي فــي هــذا الجانب تحديــدًا لم تتعلم السياســات
التنظيــم مجــا ً
ال خصبــً الســتقطاب أفــراد  -الدوليــة واإلقليميــة وال األنظمــة العربيــة الدرس،
بــل ربمــا شــرائح اجتماعيــة ،وتشــرعن الخطــاب ولــم يبحثــوا عــن األســباب والشــروط الواقعيــة
الثــوري ضــد هــذه األوضــاع ،بخاصــة مــع مــا
يمكــن أن نطلــق عليــه حاليــً «حقبــة الســلطوية

10

انظــر :حســن ابــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان ،تنظيــم الدولــة
اإلســامية ،مرجــع ســابق ،ص.226-221
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والموضوعيــة لصعــود داعــش ،مــن اســتبداد سياســات مكافحــة اإلرهــاب عالميــً ،إذ أغلقــت
وتهميــش والشــعور بعــدم االنتمــاء للــدول قنــاة يفتــح أخــرى وهكــذا ،لــم يعــد ممكنــً
التــي يعيشــون فيهــا ،فــكان التفكيــر فــي تحقيــق نتائــج حاســمة نهائيــة (علــى األقــل
اســتراتيجيات وسياســات مكافحــة اإلرهــاب فــي الوضــع الراهــن) فــي منــع وصــول رســائل
فقــط بتحقيــق االنتصــارات العســكرية والعمــل التنظيــم ودعايتــه للجميــع.
األمنــي علــى أرض الواقــع وفــي العالــم
االفتراضــي ،بينمــا مــا تــزال األســباب والمدخــات وفــي عصــر الشــبكية أصبحــت الداعشــية
التــي أدت إلــى صعــود داعــش قائمــة ،وفــي أقــرب إلــى  ، Franchiseكالعالمــات التجاريــة
بعــض األحيــان والمناطــق تــزداد ســوءًا.

والســمات الخاصــة بالشــركات ،مــع الفــرق ّ
أن
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ّ
يعقــد شــروط االنضمــام
تنظيــم داعــش ال
فــي جانــب ســرعة التجنيــد والطفــرة التــي وفتــح الفــروع أو االنتمــاء للتنظيــم ،وهــو األمــر
حدثــت فيــه باالنتقــال مــن الجانــب النخبــوي -يمثــل قفــزة قطعيــة فــي طــرق الجهادييــن،
العمــودي إلــى العــام  -األفقــي ،فهــو أمــر لــن ال يمكــن العــودة بعدهــا إلــى الــوراء ،مــا
يتوقــف أو يتراجــع ،أل ّنــه فــي جــزء منــه ارتبــاط يعنــي ّ
أن قــدرات التجنيــد باســتخدام الشــبكة
بعصــر االنفوميديــا (ثــورة االتصــال والمعلومات) العنكبوتيــة مــا تــزال قويــة فــي حــال توفــرت
وعالــم الشــبكية ،وهــو أمــر قفــز فيــه تنظيــم الرســالة واألهــداف والعمليــات المطلــوب
داعــش بســرعة شــديدة إلــى األمــام ،فأصبــح توصيلهــا.
يخاطــب العالــم بلغــات متعــددة ،ويصــل
بنــاء علــى كل مــا ســبق؛ يمكــن اســتخالص ّ
أن
بســهولة إلــى األتبــاع والمريديــن فــي كل
ً
العالــم ،ويقــدم خطابــه عبــر وســائل التواصــل النمــوذج المثالــي للدولــة والحيــاة اإلســامية
ســوقه التنظيــم بفعاليــة واحترافيــة
االجتماعــي ،فيتقــن لعبــة  Tom&Jerryمــع  -الــذي
ّ
كبيــرة فــي رســائله اإلعالميــة والسياســية-
11

بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  ،2001فــي الواليــات

تعــرض لالهتــزاز ،بســبب الهزيمــة العســكرية
ّ

المتحــدة األميركيــة حدثــت مراجعــات مهمــة ونوعيــة علــى

وبســبب عــدم واقعيتــه ،والتبايــن الكبيــر الــذي

صعيــد مراكــز التفكيــر واإلدارة االميركيــة ونمــت قناعــة فــي
واشــنطن أن القاعــدة هــي القنبلــة المصنعــة عربيــً التــي تــم

صــدم كثيــرون ممــن أتــوا إلــى هنــاك أو تابعــوا

تصديرهــا إلــى الخــارجّ ،
وأن الصفقــة التاريخيــة التــي قامــت

تطــور األحــداث وفــي مخيلتهــم مثــال تاريخــي

بيــن اإلدارات األميركيــة واألنظمــة االتوقراطيــة العربيــة بمثابــة

المدعــى ،وهــو األمــر
معيــن مغايــر للواقــع
ّ

ســبب رئيــس لصعــود القاعــدة حينهــا واســتهداف اإلدارات

الــذي ال نملــك قــراءات دقيقــة ميدانيــة تؤيــده،

األميركيــة ،فــكان التفكيــر بضــرورة تبنــي اإلصــاح العــام فــي
العالــم العربــي كركــن رئيــس مــن أركان السياســة الخارجيــة

لكــن هنالــك شــهادات عديــدة تؤكــد علــى

األميركيــة ،وأعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي حينهــا ،كولــن بــاول

هــذه «الصدمــة» .لكــن األســباب والعوامــل

المبــادرة الشــهيرة لنشــر الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي،
ّ
لكــن السياســات تغيــرت واختلفــت بعــد ذلــك مــع تدهــور

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــا تــزال

األوضــاع فــي العــراق ،ثــم العــودة الحقــً مــع الرئيــس األميركي

قائمــة ،كمــا ّ
أن القــدرات واإلمكانيــات والقفــزات

دونالــد ترامــب إلــى الصفقــة التاريخيــة التقليديــة ،أي دعــم
األنظمــةالمســتبدةمقابــلالمصالــحاألميركيــةوأمــنإســرائيل.
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التــي حدثــت فــي مجــال الدعايــة والتجنيــد مــا العــام  ،2011بعــد أن كان إيــاد عــاوي متقدمــً،
تــزال هــي األخــرى فاعلــة.

وكان يمثــل تحالفــً ســنيًا شــيعيًا.12

ثالثًا :الحاضنة االجتماعية

إذن الظــروف األمنيــة والسياســية فــي مراحــل
متعــددة ســاعدت داعــش علــى إيجــاد بيئــة

أحــد أبــرز المتغيــرات المؤثــرة والمهمــة فــي

حاضنــة ،وتعزيــز خطابــه الراديكالــي فــي

تحليــل قــوة الجماعــات المسـ ّلحة والراديكاليــة

األوســاط االجتماعيــة المحيطــة ،ثــم إيجــاد

هــي مــدى توافــر «الحاضنــة االجتماعيــة» ،ولــوال

شــبكة مــن الحمايــة والمناصريــن ،لكــن هــذه

ّ
أن داعــش وجــدت فــي أوســاط المجتمــع

تعرصــت لهــزة عنيفــة جــراء حكــم
الحالــة
ّ
الســ ّني ،خــال مراحــل ســابقة ،شــبكة حمايــة
داعــش المتشــدد ،ممــا جعــل الســنة أنفســهم
وتمكيــن مــن التــواري واالختبــاء ،لــم تكــن
يعانــون الويــات مــن ذلــك ،وبالتالــي ليــس
ً
وعســكريأ فــي
لتســتطيع أن تنجــح أمنيــً
مــن المتوقــع أن يســتعيد داعــش الحاضنــة

مواجهــة أجهــزة اســتخبارات دوليــة وإقليميــة

الســنية بســهولة ،إ ّ
ال إذا غيــر مــن اســتراتيجيته

محترفــة ،فالحاضنــة توفــر جملــة مــن الميــزات

وتكتيكاتــه ،وقــام بمراجعــات توحــي للمجتمع

لهــذه الجماعــات؛ أو ً
ال شــبكة حمايــة ،ثانيــً

الســني بأ ّنــه لــن يجــد نفســه أمــام بديــل أســوأ

خـ ّـزان للتجنيــد ،ثالثــً قاعــدة شــعبية متعاطفــة،

 -بالنســبة إليــه -مــن الوضــع القائــم.

وهــو أمــر يمكــن أن نالحظــه فــي العــراق
وســورية فــي مراحــل معينــة مــع داعــش

الحــال نفســها تنطبــق علــى أغلــب فــروع

وجماعــات أخــرى ،فــي مناطــق فــي باكســتان

داعــش فــي ســورية ومناطــق أخــرى ،فالتنظيــم

وأفغانســتان لطالبــان ،ولشــبكة جــال الديــن

وإن كان يســتفيد جيــدًا مــن الظــروف المحيطــة

ّ
حقانــي ،وكذلــك األمــر فــي ســيناء وفــي

والشــروط الواقعيــة ،ويوظفهــا ضمــن خطابــه

نيجيريــا ،وهكــذا.

ودعايتــه وقدرتــه علــى التجنيــد ،إ ّ
ال ّ
أن بــذور
فنائــه فــي صلــب أيديولوجيتــه المتشــددة ،مــا

إذا عدنــا إلــى ظــروف صعــود داعــش فــي

يجعــل مــن تجربتــه الســابقة شــبحًا مقلقــً

العــام  ،2013والســيطرة علــى الموصــل وقبــل

للمجتمعــات التــي ينتشــر فيهــا.

ذلــك العمليــات الكبــرى فــي األنبــار وغيرهــا
مــن مناطــق ،ســنجد ّ
أن هنالــك تعاطفــً ســنيًا
واضحــً معهــا ،فــي تلــك المرحلــة ،جــراء معاناة
الســنة مــن سياســات رئيــس الــوزراء حينهــا
نــوري المالكــي ،ووجــود أعــداد كبيــرة مــن
النســاء المعتقــات فــي الســجون والتعذيــب،
واتهامــات الســنة لــإدارة األميركيــة والحكومــة

12

العراقيــة بتغييــر نتائــج االنتخابــات البرلمانيــة في

انظــر :حســن أبــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان ،تنظيــم الدولــة
اإلســامية ،مرجــع ســابق ،ص.67-23
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مــا تــزال ،إذًا ،هنالــك عوامــل محليــة وإقليميــة يخاطــب المؤيديــن بوصفــه خليفــة ،والماكينــة
ّ
توفــر أرضيــة خصبــة للراديكاليــة ،اإلعالميــة تضــخ هــذه الرســالة باســتمرار ،مــا
ودوليــة
بخاصــة مشــاعر التهميــش وغيــاب العدالــة يعنــي عــدم تــرك فــراغ بإعــان نهايــة الخالفــة
والغضــب والرغبــة فــي االنتقــام ،فــي كثيــر رســميًا وعلنيــً.
مــن المناطــق التــي ينتشــر فيهــا التنظيــم
وفروعــه ،بخاصــة فــي العــراق وســورية ،ممــا بالرغــم مــن ذلــك يالحــظ تراجــع ملمــوس فــي
يعطــي التنظيــم القــدرة والفعاليــة فــي العمليــات الفرديــة أو الصغــرى ،التــي اجتاحــت
التجنيــد والدعايــة ،كمــا ّ
أن خبرتــه فــي العمــل كثيــرًا مــن دول العالــم ،خــال فتــرة صعــود
العســكري واألمنــي وقدرتــه علــى التك ّيــف داعــش وانتشــارخ  ،2018-2014ويعــود ذلــك ّ
ألن
ّ
تمكنــه مــن إعــادة إنتــاج القيــادات والهيكلــة جــزءًا رئيســيًا مــن البريــق الــذي وفرتــه دعايــة
الجديــدة والتحــول فــي تكتيكاتــه مــن مرحلــة التنظيــم تراجــع؛ تلــك الصــورة المرتبطــة
والتوحــش فــي
بالقــوة وقطــع الــرؤوس
ّ

إلــى أخــرى بكفــاءة عاليــة.

التعامــل مــع األعــداء والتنكيــل بهــم ،أو تلــك
ّ
لعــل أبــرز مــا يمكــن مالحظتــه فــي إعــادة المرتبطــة بتجميــل الواقــع علــى األراضــي التــي
الهيكلــة والتكيــف هــو التحــول مــن نمــوذج يســيطر عليهــا التنظيــم ،لتبــدو وكأ ّنهــا دولــة
الخالفــة الواقعيــة إلــى الخالفــة االفتراضيــة ،إســامية تحكــم بالشــريعة ،مــا كان يدغــدغ
فالتنظيــم أدرك مباشــرة ّ
أن الخالفــة بالمعنــى مشــاعر كثيــرًا مــن هــؤالء ،فاألمــور انقلبــت
الواقعــي المحســوس علــى األرض انتهــت ،مــع تمامــً فــي هذاالجانــب واختفــت تلــك الدعايــة
ّ
التعطــش لــدى كثيــر مــن
فقــدان المــدن الكبــرى ،لكنــه  -فــي الوقــت التــي اســتثمرت حالــة
نفســه -حافــظ علــى «رمزيتهــا» لــدى األتبــاع شــباب المجتمعــات المســلمة والعربيــة للقــوة
والمؤيديــن ،فتحولــت مــن أمــر واقعــي إلــى فــي ســياق حالــة الضعــف الشــديد لــدى النظم
افتراضــي ،مــا ّ
وفــر للتنظيــم غطــاء فكريــً العربيــة أمــام التحديــات القائمــة.
وأيديولوجيــا للعالقــة بينــه وبيــن الفــروع
المختلفــة فــي أنحــاء العالــم ،وأبقــي الرســالة كمــا يالحــظ مــن اهتمامــات وخطابــات
فعالــة ،فـــزعيم التنظيــم مــا يــزال التنظيــم خــال األونــة األخيــرة أ ّنــه عــاد للتركيــز
العالميــة لــه ّ
19
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علــى القضيــة الفلســطينية ،بعدمــا كانــت أصبحــت مــن أولويــات التنظيم و تتصــدر خطابه
مســتبعدة إلــى درجــة كبيــرة مــن خطابــه فــي الفتــرة الراهنــة ،وعلــى األغلــب ســيحاول
ّ
وظفــت القضيــة التنظيــم القيــام بعمليــات شــبيهة بعمليــة
(مقارنــة بالقاعــدة التــي
الفلســطينية بصــورة فعالــة فــي رســالتها ســجن أبــو غريــب فــي العــراق ،التــي أطلــق فيهــا
اإلعالميــة) ،فهنالــك اســتثمار لألوضــاع الراهنــة عشــرات مــن أبنــاء التنظيــم ،وكعمليــات أخــرى
كصفقــة القــرن والتطبيــع بيــن الــدول العربيــة للقاعــدة فــي اليمــن وأفغانســتان ،لمــا لهــذا
وإســرائيل.

الموضــوع مــن أهميــة لرســالته اإلعالميــة بأ ّنــه

13

معنــي بأتباعــه وعائالتهــم وأ ّنــه ال يتخلــى عــن
موضــوع النســاء المعتقــات فــي المعســكرات مســؤولياته.14
والمعتقليــن مــن أبنــاء التنظيــم فــي الســجون

13

14

انظــر :حســن أبــو هنيــة ،فلســطين ..مرحلــة جديــدة لـ»تنظيــم
الدولــة» فــي زمــن «صفقــة القــرن» ،الجزيــرة نــت2020-1-30 ،

يالحــظ مــن خطــاب أبــو حمــزة المهاجــر «فاقصــص القصــص»
تركيــزه علــى هــذا الموضــوع ،مصــدر ســابق.
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تمكــن تنظيــم داعــش مــن القيــام باســتدارة حــدث ســابقًا ،فمــا يــزال قــادة التنظيــم علــى
كبيــرة عبــر عمليــات التكيــف وإعــادة الهيكلــة الخــط األيديولوجــي نفســه للســابقين ،إ ّ
ال إذا
وتحــول الخالفــة نحــو النمــوذج االفتراضــي؛ حــدث تطــور مفاجــيء ،علــى الصعيــد نفســه،
علــى صعيــد التكتيــكات الميدانيــة والعســكرية أو علــى صعيــد العالقــة بينــه وبيــن تنظيــم
واألمنيــة وعلــى صعيــد الخطــاب اإلعالمــي القاعــدة ،إذ يتقاســم كالهمــا النفــوذ والعالقة
والسياســي ،وبــدأ بإعــادة ترتيــب أولوياتــه ،مــع الجماعــات الجهاديــة المحليــة ،فمثــل هــذا
بحســب المناطــق ،لكــن علــى صعيــد الخطــاب الســيناريو ســيؤدي إلــى تحــوالت أخــرى تعــزز
يفســر التنظيــم خســارته العســكرية بتواطــؤ مــن قــدرة التنظيــم علــى اكتســاب قاعــدة
الــدول الكبــرى واإلقليميــة عليــه ،ويوظــف ذلــك اجتماعيــة أو تعيــد قدرتــه علــى التجنيــد بصــورة
علــى الصعيــد الطائفــي أيضــً واإلقليمــي ،أقــوى.
مســتثمرًا أكثــر مــن عامــل؛ أو ً
ال الســلطوية
العربيــة التــي تعــزز أزمــة الشــرعية فــي العالــم علــى الطــرف المقابــل ،فـ ّ
ـإن سياســات مكافحة
العربــي ،وتو ّلــد مشــاعر التهميــش واإلحبــاط اإلرهــاب مــا تــزال ّ
تركــز علــى النتائــج ،ال علــى
والغضــب ،مــا يجعــل هنالــك غالبــً بيئــة خصبــة األســباب والشــروط والســياقات ،مــا يعنــي ّ
أن
لالســتقطاب والتجنيــد ،وثانيــً مــا يحــدث علــى داعــش أو غيــره مــن تنظيمــات ســتجد دائمــً
صعيــد القضيــة الفلســطينية ،مــن صفقــة بيئــة خصبــة للتجنيــد والدعايــة ،وربمــا حاضنــات
قــرن وعمليــات التطبيــع بيــن الــدول العربيــة اجتماعيــة ،فالعديــد مــن المناطــق.
وإســرائيل.
األمــر الثانــي مرتبــط بتركــة داعــش؛ فالتنظيــم
ال يتوقــع أن يســتعيد التنظيــم قدرتــه علــى قــام خــال األعــوام الماضيــة بتدريــب وتنشــئة
بنــاء الحاضنــات االجتماعيــة فــي ظــل التجربــة جيــل كامــل فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا
الســابقة المريــره لهــذه المجتمعــات مــع أو مــن القادميــن إليهــا ،وكثيــر منهــم فــي
حكمــه ،وال توجــد مؤشــرات وال إرهاصــات المعتقــات والمعســكرات ،بخاصــة ممــن
لمراجعــات فكريــة تطمئــن المجتمعــات أ ّنهــا كانــوا يلقبــون بأشــبال الخالفــة ،فيمــا لــم
إن دعمــت التنظيــم لــن تدفــع ثمنــً غاليــً كمــا تطــور المجتمعــات المحليــة وال المنظمــات
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -مســتقبل داعــش :عوامــل القــوة والضعف
ديناميكيــات «الخالفــة االفتراضيــة» وفجوة اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهاب

الدوليــة وال حتــى الــدول التــي قــد تســتعيدهم علــى بنــاء مناخــات مــن الحريــة والديمقراطيــة
مــن معســكرات التنظيــم أي اســتراتيجيات وتطويــر قــدرات هــذه الــدول علــى إدمــاج
واضحــة إلعــادة تأهيــل هــؤالء وإدماجهــم فــي الشــباب وتقليــص حالــة الســخط والغضــب
مجتمعاتهــم ،مــا يعنــي أ ّننــا أمــام جيــل كامــل واإلحبــاط لــدى نســبة كبيــرة منهــم ،كمــا
ليســت لدينــا إجابــات مقنعــة إلــى اآلن فــي مــن الضــروري اســتمرار التنســيق علــى صعيــد
السياســات العالميــة واإلقليميــة والتفكيــر

كيفيــة التعامــل معــه.

فــي الحلــول السياســية بالتــوازي مــع الجهــود
جــدي فــي األمنيــة والعســكرية ،ووضــع تصــورات محكمــة
إذا كان هنالــك تفكيــر عالمــي
ّ
مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف ،فمــن الضــروري للتعامــل مــع تركــة داعــش مــن العائــات
التركيــز علــى األســباب والشــروط ،وفــي الجهاديــة التــي مــن المتوقــع أن تعــود إلــى
مقدمتهــا الظــروف السياســية واالقتصاديــة بلدانهــا ومجتمعاتهــا.
واالجتماعيــة فــي كثيــر مــن الــدول ،والتركيــز
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عن مؤسســة فريدريــش إيبرت  -األردن والعراق

د .محمــد أبو رمان

تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـة

هــو باحــث فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي

ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة االجتماعيــة ،كـــا تعتـــبر

الجامعــة األردنيــة ،وزيــر الثقافــة ووزيــر الشــباب

أقـــدم مؤسســـة سياســـية ألمانيـــة ،حيـــث تأسســـت

األردنــي ســابقًا ( ،)2019 - 2018لــه العديــد مــن

عـــام  1925كإرث ســـياسي ألول رئيـــس ألماني منتخـب

المؤلفــات المنشــورة ،مثــل« :الحــل اإلســامي فــي

ديمقراطيـــً (فريدريـــش إيبـــرت).

األردن :اإلســاميون والدولــة ورهانــات الديمقراطيــة
واالمــن» (مــع حســن أبــو هنيــة)« ،مــن الخالفــة

تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت  -األردن والعـراق

اإلســامية إلــىا لدولــة المدنيــة :اإلســاميون الشــباب

إلــى تعزيـــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـــاركة

فــي األردن وتحــوالت الربيــع العربــي» (مــع د .نفيــن

السياســـية ،ودعـــم التقـدم نحـو العدالـــة االجتماعيـة

بندقجــي)« ،سوســيولوجيا التطــرف واإلرهــاب فــي

ومســـاواة النـــوع االجتماعـــي .فضـ ً
ا عـــن المســـاهمة

األردن» (مــع د .موســى شــتيوي)« ،الســلفيون والربيــع

فــي االســـتدامة البيئيـــة والســام واألمـــن فــي

العربــي :ســؤال الديــن والديمقراطيــة فــي السياســة

المنطقـــة.

العربيــة»« ،أنــا ســلفي» الهويــة الواقعيــة والمتخيلــة
لــدى الســلفيين» .وغيرهــا مــن كتــب ودراســات.

إضافـــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت
 األردن والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــيوالمؤسســـات العامـــة فــي األردن والعراق .كـــا تعمـــل
مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت  -األردن والعـــراق مـــن
خــال مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات
المجتمـــع المدنــي وأطيـــاف سياســــية مختلفــــة
إلــى إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطــي ،وعقــــد
المؤتمــرات وورش العمــــل ،وإصــــدار أوراق سياســــية
متعلقــــة باألســـئلة السياســـية الحاليـــة.

تمكــن تنظيــم داعــش مــن القيام باســتدارة
كبيــرة عبــر عمليــات التكيــف وإعــادة
الهيكلــة وتحويــل الخالفــة نحــو النمــوذج
االفتراضــي؛ علــى صعيــد التكتيــكات
الميدانيــة والعســكرية واألمنيــة وعلــى
صعيــد الخطــاب اإلعالمــي والسياســي ،وبــدأ
بإعــادة ترتيــب أولوياتــه ،بحســب المناطــق.
أمــا علــى صعيــد الخطــاب يفســر التنظيــم
ّ
خســارته العســكرية بتواطــؤ الــدول
الكبــرى واإلقليميــة عليــه ،ويوظــف ذلــك
علــى طائفيــً وإقليميــً ،مســتثمرًا أكثــر مــن
عامــل؛ أو ً
ال الســلطوية العربيــة التــي تعــزز
أزمــة الشــرعية فــي العالــم العربــي ،وتو ّلــد
مشــاعر التهميــش واإلحبــاط والغضــب،
مــا يجعــل هنالــك غالبــً بيئــة خصبــة
لالســتقطاب والتجنيــد ،وثانيــً مــا يحــدث
علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية ،مــن
صفقــة قــرن وعمليــات التطبيــع بيــن الــدول
العربيــة وإســرائيل.
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