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تهديدات متصاعدة:
قلق إزاء متدد “داعش” يف جنوب شرق آسيا

�أواًل: تد�عيات �نت�صار »د�ع�ش« يف �ملنطقة
تخشــى حكومــات الــدول فــي جنــوب شــرق آســيا مــن قيــام داعــش 
بإعــالن الجهــاد علــى أراضيهــا)4(، ومــن التهديــدات األمنيــة التــي 
يفرضهــا المنتســبين لداعــش علــى االســتقرار الداخلــي لهــذه الــدول، 
ــط  ــدام مراهــق ســنغافوري بالتخطي ــك، إق ولعــل مــن مؤشــرات ذل
الغتيــال مســؤول حكومــي، إذا مــا فشــل فــي االنضمام إلــى "داعش" 
فــي الشــرق األوســط)5(، كمــا انتشــرت رســائل نصيــة علــى الهواتف 
المحمولــة، تهــدد باغتيــال الرئيــس اإلندونيســي جوكــو ويــدودو)6(، 
ــول  ــى م ــاوي عل ــلة لشــن هجــوم كيم ــة الفاش فضــالً عــن المحاول
تجــاري فــي مدينــة ديبــوك اإلندونيســية مــن قبــل عناصــر مواليــة 

لداعــش فــي فبرايــر 2015.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تقييم خطــر المنضميــن لـ"داعش" على 
أمــن واســتقرار دول جنــوب شــرق آســيا، يتطلــب فــي المقــام األول 

التمييــز بيــن ثالثــة أنــواع مــن المنتســبين للتنظيــم، وهــم: 

• المقاتليــن الذيــن يحاربــون فــي صفــوف التنظيــم في منطقة الشــرق 
األوســط، وليــس لديهــم أي نية للعــودة لبلدانهــم األصلية.

• المدنيــون الذيــن هاجــروا إلــى ســوريا والعــراق للعيــش فــي ظــل 
الخالفــة اإلســالمية، كمــا يتوهمــون.

• العســكريون والمدنيــون الذيــن يخططــون للعودة لبلدانهــم األصلية، 

إمــا للقيــام بعمليــات إرهابيــة أو لتجنيــد مزيــد مــن األفــراد لالنضمــام 
ــى التنظيم. إل

وبطبيعــة الحــال، فــإن الفئــة األخيــرة، هــي التــي تمثــل خطــراً كبيــراً 
علــى أمــن دول جنــوب شــرق آســيا فــي المســتقبل المنظــور، خاصة 
إذا مــا كانــوا علــى صلــة بــأي مــن الجماعــات المتطرفة المحليــة، أو 

أنهــم ينــوون إقامــة مثــل هــذه الصــالت عنــد عودتهــم.

ثانياً: �لرتتيبات �الأمنية ملو�جهة خطر »د�ع�ش«
شــرعت دول جنــوب شــرق آســيا، خاصــة إندونيســيا وماليزيــا فــي 
اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات األمنيــة لمواجهــة مخاطــر المنتســبين 
للتنظيــم والحــد مــن انضمــام مزيــد مــن األفــراد إليــه، فضــالً عــن 
التنســيق وتبــادل المعلومــات االســتخباراتية فيما بينهم، بــل والتعاون 

مــع الواليــات المتحــدة لمواجهــة خطــر التنظيــم.

1- اإلجراءات اإلندونيسية

أصــدرت الحكومــة اإلندونيســية قــراراً بحظــر تنظيــم "داعــش" أو 
االنضمــام إليــه علــى أســاس أن أيديولوجيــة التنظيــم تجافــي المبــادئ 
األساســية التــي قامــت عليهــا الدولــة اإلندونيســية، والتــي تؤكــد فــي 
ــى  ــاظ عل ــم، والحف ــار دينه ــي اختي ــراد ف ــق األف ــى ح ــا عل مجمله
الوحــدة الوطنيــة فــي إطــار التنــوع، وبالتالــي فــإن "داعــش" تحــول 

إلــى تهديــد مــاس ببنيــة الدولــة اإلندونيســية.

يتنامـــى نفـــوذ تنظيـــم "داعـــش" بصـــورة ملحوظـــة يف جنـــوب شـــرق آســـيا، ولعـــل مـــن مالمـــح ذلـــك التحـــاق حـــوايل 518 
ـــل  ـــى األق ـــردًا عل ـــبعني ف ـــد أن س ـــل ويعتق ـــوريا، ب ـــراق وس ـــم يف الع ـــًا)2( بالتنظي ـــوايل 60 – 150 ماليزي ـــيًا)1( وح إندونيس
مـــن القـــوات املســـلحة املاليزيـــة علـــى صـــالت مباشـــرة بالتنظيـــم)3(، كمـــا انضمـــت أعـــداد حمـــدودة للتنظيـــم مـــن 

ســـنغافورة والفلبـــني.
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واتخــذت الحكومــة اإلندونيســية عــدداً من اإلجــراءات الحتــواء تمدد 
التنظيــم، تتمثــل فيمــا يلي:

1- وضــع قيــود علــى ســفر مواطنيهــا إلــى مناطــق الصــراع فــي 
الشــرق األوســط وجنــوب آســيا، ومقاضــاة المنضميــن للتنظيــم 

ــم)7(. ــاً وإســقاط الجنســية عنه جنائي

2- انخــراط المؤسســات األمنيــة المختلفــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، 
ومــن ذلــك:

• قيــام الكتيبــة 88، وهــي الوحــدة الخاصــة بمكافحــة اإلرهــاب 
داخــل الشــرطة اإلندونيســية، باعتقــال محمــد فخــري، المتهــم بتجنيد 
مقاتليــن إندونيســيين باســتخدام اإلنترنــت، وتمويلهــم لالنضمــام إلــى 
"داعــش"، كمــا تــم إلقــاء القبــض علــى 16 مــن هــؤالء المجنديــن، 

ومنعهــم مــن الســفر إلــى تركيــا)8(.
ــرة ســوالويزي  ــام الجيــش اإلندونيســي بشــن هجــوم فــي جزي • قي
ــذه  ــد ه ــم "داعــش"، وتع ــة بتنظي ــى عناصــر ذات صل ــض عل للقب
الجزيــرة أحــد مواطــن التطــرف، كمــا أنهــا شــهدت عنفــاً طائفيــاً بين 

المســلمين والمســيحيين فــي الســابق)9(.
• قيــام االســتخبارات اإلندونيســية بالتنســيق مــع 

األجهــزة المناظــرة لهــا فــي الــدول المجــاورة.
ــز  ــام المرك ــة، إذ ق ــات المالي ــف التحوي 3- وق
المعامــالت  وتحليــالت  لتقاريــر  اإلندونيســي 
 Indonesian Financial( الماليــة 
 Transaction Reports and Analysis
ــة 525  ــاً بقيم ــالً مالي ــد تحوي Center(، برص
ألــف دوالر أمريكــي من أســتراليا إلــى مناصري 

"داعــش" فــي إندونيســيا)10(.

4- نشــر الفكــر اإلســامي المعتــدل، مــن خــالل تعــاون الحكومــة 
اإلندونيســية مــع شــيوخ الدين المؤثريــن لمحاربة األفــكار المتطرفة، 
علــى أســاس أنــه ال يمكــن محاربــة الفكــر المتطــرف، إال مــن خــالل 

نشــر الفكــر المعتــدل.

5- تشديد الرقابة على السجون ومراكز االعتقال:

وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلجــراءات، فــإن أحــد أهــم أوجــه القصــور 
فــي الحالــة اإلندونيســية يتمثــل فــي غيــاب التنســيق بيــن األجهــزة 
األمنيــة المعينــة بمكافحــة اإلرهــاب، وذلــك علــى الرغــم مــن 
 Terrorism( ــاب ــى اإلره ــب التنســيق للقضــاء عل اســتحداث مكت
بالــي  تفجيــر  منــذ   ،)Eradication Coordinating Desk
ــة  ــى حال ــا يمكــن إرجاعــه إل ــي عــام 2002، وهــو م ــي ف اإلرهاب

ــرطة. ــش والش ــن الجي ــس بي ــداء والتناف الع

2- الجهود الماليزية:

قامــت ماليزيــا باتخــاذ إجــراءات تشــريعية ومؤسســية لمكافحــة 
ــر  ــت بتمري ــي قام ــيا، والت ــن إندونيس ــض م ــى النقي "داعــش"، فعل
القانونيــن 15 و16 لمكافحــة اإلرهــاب فــي عــام 2013، فــإن 
ماليزيــا لــم تصــدر "قانــون منــع اإلرهــاب" إال في 7 أبريــل 2015، 
ويتيــح القانــون الجديــد اعتقــال المشــتبه بــه لمــدة تصــل إلــى عاميــن، 
وذلــك قبــل العــرض علــى المحاكمــة، وهو مــا أثار حفيظــة جماعات 

ــوق اإلنســان)11(. حق

ــرطة  ــال الش ــك اعتق ــن ذل ــتباقية، وم ــراءات اس ــاذ إج ــم اتخ ــا ت كم
لحوالــي 75 مشــتبهاً علــى صلــة محتملــة بداعــش)12(، كمــا قامــت 
ماليزيــا بســحب الجــوازات، وتجميــد أرصــدة الداعميــن لـ"داعــش".

3- التعاون األمني بين دول جنوب شرق آسيا:
ــا  ــع بعضه ــاون م ــتعدادها للتع ــيا اس ــرق آس ــوب ش ــدت دول جن أب
البعــض لمكافحــة خطــر "داعــش"، خاصــة مــع وجــود صــالت قوية 
بيــن الجماعــات اإلرهابية في كل من إندونيســيا وماليزيا وســنغافورة 
وجنــوب الفلبيــن، ولذلــك فــإن تبــادل المعلومــات االســتخباراتية بيــن 

هــذه الــدول يعــد ضــرورة.

فقــد قامــت دول جنــوب شــرق آســيا بالتعــاون مــع دول الشــرق 
األوســط وجنــوب آســيا مــن أجــل التعــاون فــي مكافحــة "داعــش"، 
فقامــت وزارة الخارجيــة اإلندونيســية بالتعــاون مــع هــذه الــدول مــن 
أجــل عــدم إصــدار تأشــيرات ســفر للمواطنين اإلندونيســيين المشــتبه 

في مناصرتهــم لـ"داعــش")13(.

ــي  ــاً ف ــاً مهم ــدة حليف ــات المتح ــد الوالي وتع
مكافحــة التنظيــم، فقــد قــام رئيــس هيئــة األركان 
لنظيــره  رغبتــه  بإبــداء  مويلدوكــو  الجنــرال 
األمريكــي الجنــرال مارتــن ديمبســي، رئيــس 
األمريكيــة  المشــتركة  القــوات  أركان  هيئــة 
واشــنطن  إلــى  إندونيســيين  إلرســال ضبــاط 
ــة  ــة بمكافح ــل المعني ــرق العم ــي ف ــن ف كمراقبي

"داعــش")14(. تنظيــم 

ــو  ــو أكين ــي بنين ــس الفلبين ــد صــرح الرئي وق
الثالــث بأنــه قــدم الدعــم للواليــات المتحــدة في مســعاها للقضــاء على 
داعــش)15(، بينمــا كانــت ســنغافورة مــن أولــى الــدول التــي انخرطت 

فــي المجهــود األمريكــي لمحاربــة "داعــش".

وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود المبذولــة لمكافحــة التنظيــم، فإن 
هــذا ال ينفــي وجــود أوجــه قصــور تتمثــل فيمــا يلــي:

• عجــز هــذه الــدول عــن إغــالق مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي 
تــروج للتنظيــم، وتجنــد لــه مزيــداً مــن األنصــار، ولذلــك شــرعت 
هــذه الــدول فــي المقابــل، وبمســاعدة أمريكيــة وبريطانيــة فــي نشــر 
محتــوى إعالمــي مضــاد علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تهــدف 
للكشــف عــن الجانــب الدمــوي والالإنســاني لتنظيــم "داعــش"، 

والتجــاوزات التــي يرتكبهــا بحــق المســلمين.

• صعوبــة تطبيــق قوانيــن مكافحــة اإلرهاب على المنتســبين للتنظيم 
الذيــن لــم ينخرطــوا فــي أعمــال عنــف، ولعــل المثــل األبــرز علــى 
ــد فخــري  ــام محم ــن قي ــم م ــى الرغ ــية، فعل ــة اإلندونيس ــك الحال ذل
بالترويــج لـ"داعــش"، فإنــه مــن الصعــب محاكمتــه جنائيــاً بموجــب 
القانــون اإلندونيســي، ألنــه لــم ينخــرط في ارتــكاب أعمال عنــف)16(.

ــي  ــنغافورة، والت ــي س ــدة ه ــذه القاع ــى ه ــتثناء عل ــل االس ولع
قامــت باعتقــال شــاب فــي التاســع عشــر من عمــره، بســبب تخطيطه 
لالنضمــام إلــى "داعــش"، غيــر أنــه ســيكون مــن الصعب علــى دول 
مثــل إندونيســيا أو ماليزيــا أن تحــذو حــذو ســنغافورة، نظــراً ألن ذلك 

ســيثير احتقانــاً سياســياً داخلياً.

تأثـــري  ال يجـــب االســـتهانة بخطـــر 
"داعـــش" علـــى جنـــوب شـــرق آســـيا، 
والـــذي أصبـــح العامـــل احملـــرك وراء 
ــة  ــات اإلرهابيـ ــاء اجلماعـ ــادة إحيـ إعـ
كانـــت  أن  بعـــد  املنطقـــة،  يف 
العوامـــل احملليـــة هـــي احملـــرك 
اجلماعـــات  لنشـــأة  األساســـي 

اإلرهابيـــة.
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ثالثاً: موقف �جلماعات �الإ�صالمية �ملتطرفة من »د�ع�ش«
ــاب  ــة اإلره ــة مكافح ــابق لوكال ــر الس ــاي، المدي ــنياد مب ــاً ألس وفق
اإلندونيســية، فقــد قامــت حوالــي 18 جماعــة إســالمية محليــة 
بإعــالن الــوالء لـ"داعــش")17(، كمــا شــهد عدد محدود مــن الجامعات 
اإلندونيســية تظاهــرات أو أنشــطة داعمــة لـ"داعــش" رفــع خاللهــا 

ــم. أعــالم التنظي

وتتمثــل أخطــر الجماعــات التــي أعلنــت والءهــا لـ"داعــش" فــي 
تنظيــم الجماعــة اإلســالمية، والــذي تلقــى تمويــالً ماليــاً مــن جماعــة 
أبــو ســياف اإلرهابيــة، والقاعــدة، فضــالً عــن قيامهــا بعــدة تفجيرات 
ــا ومانيــال، وكانــت الجماعــة اإلســالمية أعلنــت  فــي بالــي وجاكرت
نبذهــا للعنــف فــي إندونيســيا فــي عــام 2007، غيــر أنهــا تراجعــت 
فيمــا يبــدو عــن موقفهــا هــذا، إذ قامــت مؤخــراً بدعــم "داعــش")18(.

ــوالء  ــن ال ــات باإلعــالن ع ــالث جماع ــت ث ــن، قام ــي الفلبي وف
لـ"داعــش" وهــي: جماعــة أبــو ســياف، والحركــة اإلســالمية التابعــة 
لرجــا ســليمان، وحركــة بانجســامورو مــن أجــل الحريــة اإلســالمية، 

وحركــة العلــم األســود)19(.

غيــر أن التعــاون بيــن الجماعــات المتطرفــة فــي جنــوب شــرق 
ــة لديهــا  ــة المحلي ــي أن الجماعــات المتطرف آســيا و"داعــش" ال يعن
الفرصــة فــي التوســع وتجنيــد مزيــد مــن المقاتليــن، نظــراً ألن نمــط 
ــزال  ــذي ال ي ــر، وال ــم يتغي ــذه الجماعــات ل ــه ه ــذي تتبع ــد ال التجني
يعتمــد علــى تجنيــد األفــراد مــن أفــراد العائلــة المقربين أو المنتســبين 
للمــدارس اإلســالمية، غيــر أنــه فــي نفــس الوقــت ال يجب االســتهانة 

بخطــر تأثيــر "داعــش" علــى جنــوب شــرق آســيا، والــذي أصبــح 
العامــل المحــرك وراء إعــادة إحيــاء الجماعــات اإلرهابيــة فــي 
المنطقــة، بعــد أن كانــت العوامــل المحليــة هــي المحــرك األساســي 

ــة)20(. لنشــأة الجماعــات اإلرهابي

�خلامتة
وفــي الختــام، يمكــن القــول إن الجماعــات اإلســالمية المتطرفــة فــي 
جنــوب شــرق آســيا قــد ضعفــت بصــورة كبيــرة نتيجــة إجــراءات 
مكافحــة اإلرهــاب التــي اتبعتهــا دول المنطقــة خــالل العقــد األخيــر، 
وبالتالــي فــإن إعــالن هــذه الجماعــات والءهــا لـ"داعــش" لــن يترجــم 
ــدى  ــى الم ــة عل ــات اإلرهابي ــرة العملي ــي وتي ــادة ف ــي صــورة زي ف

القصيــر.

ــر هــذا الوضــع عندمــا يعــود مــن  ــع أن يتغي ولكــن مــن المتوق
ــرة  ــلحين بالخب ــة، مس ــم األصلي ــى بلدانه ــم إل ــم بالتنظي ــق منه التح
ــة،  ــد المتطرف ــة، والعقائ ــارات القيادي ــكري، والمه ــب العس والتدري
والتمويــل، فضــالً عــن أســاليب الدعايــة باســتخدام وســائل التواصــل 
االجتماعــي)21(، وهــو مــا يفــرض تهديــدات أمنيــة كبيــرة علــى دول 

جنــوب شــرق آســيا.

ــذه  ــة له ــات اإلرهابي ــط العملي ــع أن يتحــول نم ــن المتوق ــا م كم
الجماعــات مــن اســتهداف قــوات الجيــش والشــرطة إلــى اســتهداف 
المدنييــن، وهــو مــا يتطلــب مــن حكومــات الــدول المعنية أخــذ الحذر 
وأخــذ إجــراءات وقائيــة لقطــع االتصــال بيــن "داعــش" والجماعــات 

اإلرهابيــة المحليــة.
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