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أرخبيل مينداناو:
بوابة اإلرهاب والتطرف يف جنوب شرق آسيا

اندلعــت المواجهــات المســلحة فــي مدينــة مــاراوي فــي 23 مايــو 
2017 بعــد أن شــنت القــوات المســلحة الفلبينيــة عمليــة خاصــة 
بهــدف إلقــاء القبــض علــى "إيســنيلون هابيلــون"، زعيــم المقاتليــن 
المســلحين المواليــن لتنظيــم "داعــش" فــي أرخبيــل ميندانــاو. 
وتحولــت الغــارة علــى الفــور إلــى معركــة مســلحة مــع مئــات مــن 
ــب،  ــن أجان ــة ومقاتلي ــيات فلبيني ــي وميليش ــة ماوت أعضــاء جماع
والذيــن هاجمــوا الجيــش الفلبينــي مــن مواقــع مختلفــة فــي مدينــة 
مــاراوي. ومــع اســتمرار القتــال خــالل شــهر أغســطس 2017، 
ــن  ــزوح 90% م ــع ن ــة م ــة منكوب ــى منطق ــاراوي إل ــت م تحول
ــت  ــد بلغ ــة. ولق ــدات القريب ــات والبل ــى البلدي ــن إل الســكان المدنيي
ــن،  ــن اإلرهابيي ــى 500 عضــو م ــد عل ــا يزي ــى م ــة القتل حصيل

باإلضافــة إلــى 125 مــن أفــراد قــوات األمــن)1(. 

وســوف يتــم التركيــز علــى أبــرز الجماعــات اإلرهابيــة 
المنخرطــة فــي عمليــات عســكرية فــي مدينــة مــاراوي ضــد 
ــى اإلجــراءات الواجــب  ــة إل ــة، باإلضاف القــوات المســلحة الفلبيني
ــة الفكــر المتطــرف،  ــة اتخاذهــا، مــن أجــل مواجه ــى الحكوم عل
إلــى جانــب العمليــات العســكرية الجاريــة حاليــاً، حتــى ال يتحــول 
ــن  ــال، ولك ــط لماني ــس فق ــي لي ــد أمن ــى تهدي ــاو إل ــل ميندان أرخبي

ــيا.     ــرق آس ــوب ش ــوب وجن ــي جن ــاورة ف ــدول المج ــك لل كذل

اأواًل: خريطة التحالفات االإرهابية يف اأرخبيل مينداناو
ــي  ــوات األمــن مؤخــراً بأنهــم "اســتخفوا" بجماعــة ماوت أقــرت ق
والميليشــيات المتحالفــة معهــا)2(، فلقــد كان لــدى الجماعــة الوقــت 
الكافــي للتخطيــط لالســتيالء علــى مدينــة مــاراوي، وهــو مــا 
ــع  ــاة التاب ــواء 103 مش ــر الل ــم بمحاصــرة مق ــي قيامه وضــح ف
الخــاص  العســكرية  االســتخبارات  ومقــر  الفلبينــي،  للجيــش 
بالمدينــة)3(. ولــم تنجــح الضربــة االســتباقية التــي وجههــا الجيــش 
ــم  ــل خططه ــي تعطي ــوى ف ــو، س ــي 23 ماي ــة ف ــي للجماع الفلبين
للســيطرة علــى المدينــة خــالل شــهر رمضــان مــن دون إجهاضهــا 

ــاً.  تمام

وال تعــد جماعــة ماوتــي بجديــدة علــى الجيــش الفلبينــي، 
فقبــل اشــتباكات مــاراوي األخيــرة، شــّن الجيــش الفلبينــي ثــالث 
حمــالت عســكرية ضــد معقــل الجماعــة فــي بلــدة بوتيــج، والتــي 
تقــع علــى بعــد أكثــر مــن 30 ميــالً مــن مدينــة مــاراوي)4(. والتــي 
شــهدت مولــد الجماعــة ألول مــرة، وعرفهــا ســكان المنطقــة 
باســم "جماعــة داعــش")5(. وكانــت الجماعــة فــي البدايــة عبــارة 
عــن جيــش خــاص لرئيســة قبيلــة ماوتــي، فرحانــة ماوتــي، وكان 
مجــال عملهــا الرئيســي فــي عمليــات االبتــزاز واالحتيــال)6(، ثــم 
أقامــت فرحانــة هــذه الميليشــيات الخاصــة لتوظيفهــا فــي مواجهــة 

ــق  ــهدتها املناطـ ــي شـ ــلحة التـ ــات املسـ ــات املواجهـ ــن حلقـ ــة مـ ــف حلقـ ــاراوي أعنـ ــرية يف مـ ــارك األخـ ــت املعـ مثلـ
احلضريـــة يف جنـــوب الفلبـــني، يف مؤشـــر علـــى ســـوء إدارة احلكومـــة الفلبينيـــة لألزمـــة، واســـتهانتها بقـــوة امليليشـــيات 
املتمركـــزة يف مدينـــة مـــاراوي وعزمهـــا مواصلـــة القتـــال، األمـــر الـــذي ســـمح جلماعـــة ماوتـــي، التـــي اســـتوحت أفكارهـــا 
مـــن "داعـــش"، بالســـيطرة علـــى مســـاحات واســـعة يف جنـــوب الفلبـــني والدخـــول يف مواجهـــات مفتوحـــة مـــع اجليـــش 

ـــرها. ـــيا بأس ـــرق آس ـــوب ش ـــة جن ـــتقرار يف منطق ـــن واالس ـــد األم ـــذر بتهدي ـــذي ين ـــر ال ـــو األم ـــي، وه الفلبين
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ــة)7(. الصراعــات القبلي

ــيطرة  ــي الس ــي ف ــا ماوت ــت به ــي نجح ــهولة الت ــف الس وتكش
ــم  ــاب الحك ــة، وغي ــتها األمني ــن هشاش ــاراوي ع ــة م ــى مدين عل
واإلدارة الفاعليــن فــي ميندانــاو المســلمة، وهــو مــا أوجــد فراغــاً 
فــي الســلطة اســتغلته جماعــات، مثــل جماعــة أبــو ســياف وجماعة 
ماوتــي)8(. أمــا عــن كيفيــة نشــوء التحالــف بيــن ماوتــي وبعــض 
الفصائــل داخــل جماعــة أبــو ســياف، فيرجــع إلــى أن "إيســنيلون 
ــي باســيالن،  ــل والمتمركــزة ف ــك الفصائ ــد أحــد تل ــون"، قائ هابيل
يعانــي نقــص التمويــل، مقارنــة بفصائــل الجماعــة المتمركــزة فــي 
مقاطعــة ســولو، والذيــن نجحــوا فــي تحقيــق ثــروات كبيــرة، نتيجة 

أعمــال االختطــاف المربحــة التــي يمارســونها عبــر الحــدود)9(.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن "هابيلــون"، كان حريصاً على اســتثمار 
مكانتــه كأميــر لـ"داعــش"، ولجــأ إلــى التحالف مع جماعــة ماوتي، 
التــي بايعــت هــي األخــرى "داعــش"، وذلــك للجمــع بيــن مؤهالتــه 

الجهاديــة والمــوارد الماليــة لقبيلــة ميندانــاو 
ــع  ــرة م ــات األخي ــي المواجه الوســطى. وف
الجيــش الفلبينــي فــي مدينــة مــاراوي، يعتقــد 
أنهمــا اســتطاعا أن يســلبا حوالــي 28 مليــار 
دوالر إضافيــة. وانضــم إلــى هــذا التحالــف 
المقاتلــون األجانــب، الذيــن يقيمــون فــي 

الفليبيــن منــذ التســعينيات)10(.

األجانــب  المقاتليــن  وجــود  ويعــود 
التســعينيات،  حقبــة  إلــى  الفلبيــن  فــي 
حيــن اســتضافت "جبهــة تحريــر مــورو 
فيهــا  دّربــت  معســكرات  اإلســالمية" 
ــية  ــة اإلســالمية اإلندونيس عناصــر الجماع
ــم القاعــدة. وخــالل الفتــرة مــن عــام  وتنظي
تلــك  دربــت   ،1998 عــام  الــى   1996
المعســكرات المئــات مــن مواطنــي جنــوب 
شــرق آســيا، وكان أغلبهــم مــن إندونيســيا، 

ــورو  ــة م ــد جبه ــاملة" ض ــرب الش ــد "الح ــا بع ــم حله ــل أن يت قب
ــع  ــالم م ــاق س ــع اتف ــام 2000)11(. وتوقي ــالمي ع ــر اإلس للتحري

مانيــال الحقــاً فــي عــام 2014.

ولــم تتوقــف الشــراكة بيــن الجماعــة اإلســالمية وجبهــة مــورو 
ــالم  ــات الس ــي محادث ــرة ف ــت األخي ــا انخرط ــاً، عندم إال ظاهري
مــع الحكومــة الفلبينيــة بــدءاً مــن عــام 2005. وبعدهــا بعقــد 
ــات  ــر 2015، اتضــح أن العالق ــي يناي ــداً ف ــن، وتحدي ــن الزم م
الخفيــة بيــن الجانبيــن التــزال قائمــة، وهــو مــا ظهــر فــي حادثــة 
بلــدة ماماســابانو بإقليــم ماجويندانــاو فــي أرخبيــل ميندانــاو، حيــن 
ــل 44 مــن أفــراد الكومانــدوز فــي الشــرطة الوطنيــة الفلبينيــة  قُت
فــي محاولــة فاشــلة إللقــاء القبــض علــى اإلرهابــي الماليــزي "ذو 
الكفــل بــن خيــر"، المعــروف أيضــاً باســم مــروان، وهــو صانــع 

ــع للجماعــة اإلســالمية اإلندونيســية. ــل تاب قناب

ومــن أحــد العوامــل التــي يســرت التواصــل بيــن الجماعــات 
ــاب  ــن، غي ــة المتمركــزة فــى جنــوب شــرق آســيا والفلبي اإلرهابي
الرقابــة علــى الحــدود البحريــة، خاصــة عنــد بحــر "ســيليبس")12(، 
إندونيســيا  مــن  وكل  ميندانــاو  أرخبيــل  بيــن  يفصــل  الــذي 
وماليزيــا)13(. وتســتخدم الجماعــات اإلرهابيــة تطبيقــات التواصــل 
االجتماعــي، خاصــة تطبيــق "تليجــرام"، لكــي تحــث المتعاطفيــن 
معهــا مــن مواطنــي جنــوب شــرق آســيا، خاصــة مــن إندونيســيا 
وماليزيــا والهنــد، علــى الحــج إلــى أرخبيــل ميندانــاو، وإلــى بوتيــج 
ــن هــؤالء  ــي. ومــن بي ــي تســيطر عليهــا جماعــة ماوت ــداً الت تحدي
المجنديــن "كاريــن عائشــة حميــدون"، والتــي وضعــت هيئــة 
ــا  ــى قوائمهــا بصفته ــمها عل ــة اس االســتخبارات الوطنيــة الهندي
مســؤولة عــن تشــجيع عــدد مــن الهنــود علــى الفكــر المتشــدد مــن 

ــت. خــالل اإلنترن

ثانيًا: �ضروط اأولية لتفكيك بنية التطرف
أجــل  مــن  دوتيرتــي،  رودريجــو  الفلبينــي  الرئيــس  ســيحتاج 
ــى  ــد إل ــي الجدي ــف اإلرهاب ــة التحال مواجه
تبنــي إجــراءات تتجــاوز مجــرد إعــادة بنــاء 
التركيــز  إلــى  المنكوبــة  مــاراوي  مدينــة 
علــى مكافحــة وتفكيــك البنيــة التحتيــة للفكــر 
مبــادرات  تبنــي  خــالل  مــن  المتطــرف 
ــي  ــف ف ــرف العني ــة التط ــة لمكافح مجتمعي
ــي  ــك الت ــى غــرار تل ــاو، عل ــل ميندان أرخبي
ــة  ــة مواجه ــلحة الفلبيني ــوات المس ــا الق تبنته
شــرطان  وهنــاك  الشــيوعي.  التمــرد 
أن  الفلبينيــة  للحكومــة  البــد  أساســييان 
تشــرع فيهمــا قبــل التركيــز علــى المداخــل 
المجتمعيــة والفكريــة لمكافحــة التطــرف، 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل وذل

ضــد  التمييزيــة  السياســات  وقــف   -1
المســلمين: وهــو مــا يتضــح فــي بعــض 
السياســات التــي تفكــر فــي تبنيهــا، والتــي تعــزز التمييــز، وتقــدم 
ــن  ــة، وم ــم المتطرف ــر مواقفه ــن لتبري ــاً لإرهابيي ــرراً إضافي مب
أمثلــة ذلــك قيــام الســلطات الفلبينيــة بدراســة إقامــة نظــام بطاقــات 
هويــة إلزامــي لمســلمي جزيــرة لــوزون شــمال العاصمــة الفلبينيــة 
مانيــال، والبالــغ عددهــم 26 ألــف مســلم)13(. ويفتــح هــذا االقتــراح 
ــلمين  ــد المس ــة ض ــات التمييزي ــن الممارس ــد م ــام مزي ــاب أم الب
التقســيم  أن  كمــا  ميندانــاو)14(،  خــارج  المقيميــن  الفلبينييــن 
ــر المســلمين ستســتغله  ــن المســلمين وغي ــن الفلبينيي المفــروض بي
ــد مــن  ــد مزي ــة فــي دعاياتهــا مــن أجــل تجني الجماعــات اإلرهابي

المســلمين الســاخطين.

2- تبنــي الحكومــة الفلبينيــة خطابــاً معتــدالً: إذ إن الرئيــس 
الفلبينــي، رودريجــو دوتيرتــي، نفســه مطالــب بتقديــم خطــاب أكثر 
ــض،  ــم بالتناق ــس يتس ــي للرئي ــاب الحال ــاقاً، فالخط ــداالً واتس اعت
ــو ســياف تمــت  ــة لجماعــة أب ــد أن األنشــطة اإلجرامي ــارة يؤك فت

اجلماعـــة  بـــني  الشـــراكة  تتوقـــف  مل 
ظاهريـــًا،  إال  مـــورو  وجبهـــة  اإلســـالمية 
عندمـــا انخرطـــت األخـــرية يف حمادثـــات 
بـــدءًا  الفلبينيـــة  احلكومـــة  مـــع  الســـالم 
مـــن  بعقـــد  وبعدهـــا   .2005 عـــام  مـــن 
الزمـــن، وحتديـــدًا يف ينايـــر 2015، اتضـــح 
ـــزال  ـــني الت ـــني اجلانب ـــة ب ـــات اخلفي أن العالق
قائمـــة، وهـــو مـــا ظهـــر يف حادثـــة بلـــدة 
يف  ماجويندانـــاو  بإقليـــم  ماماســـابانو 
مـــن   44 ُقتـــل  حـــني  ميندانـــاو،  أرخبيـــل 
أفـــراد الكومانـــدوز يف الشـــرطة الوطنيـــة 
إللقـــاء  فاشـــلة  حماولـــة  يف  الفلبينيـــة 
"ذو  املاليـــزي  اإلرهابـــي  علـــى  القبـــض 
الكفـــل بـــن خـــري"، املعـــروف أيضـــًا باســـم 
مـــروان، وهـــو صانـــع قنابـــل تابـــع للجماعـــة 
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ــات،  ــذه التصريح ــض ه ــرى يناق ــارة أخ ــأس")15(، وت ــع الي "بداف
ــو ســياف"  ــه ســيأكل "جماعــة أب ــي مناســبات عــدة بأن ــد ف بالتهدي
ــذه  ــف ه ــل")16(. وتضع ــح والخ ــم "بالمل ــيأكل أكباده ــاًء أو س أحي
لمكافحــة  خطــاب  خلــق  إلــى  الراميــة  الجهــود  التصريحــات 
التطــرف ضــد الجماعــات المواليــة لـ"داعــش" فــي الفلبيــن. فــإذا 
ــع  ــد فــي رف ــي تفي كانــت اللهجــة الحــادة الحازمــة للرئيــس الفلبين
ــى المــدى القصيــر، فإنهــا  ــة للقــوات المســلحة عل الــروح المعنوي
تضــر بالصــراع الــذي طــال أمــده ضــد الجماعــات اإلرهابيــة فــي 

ــالد. داخــل الب

ــري  ــم جماهي ــن دع ــا م ــا تاله ــاراوي وم ــة م ــل معرك وتمث
ــة  ــج لمكافح ــاء برنام ــبوقة لبن ــر مس ــي فرصــة غي ــش الفلبين للجي
ــم  ــم تصمي ــي أن يت ــة "داعــش". وينبغ ــف لمواجه التطــرف العني
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــاو، يأخ ــل ميندان ــاص بأرخبي ــي خ ــج محل برنام
التنــوع العرقــي لهــا، كمــا يجــب أن يأخــذ هــذا البرنامــج أيضــاً فــي 
ــا المحــرك  ــاو بصفته ــي ميندان حســبانه دور الجريمــة المنظمــة ف

ــات القادمــة مــن  الرئيســي للصــراع، بصــورة تفــوق األيديولوجي
الخــارج.

ــن  ــاراوي م ــة م ــرب مدين ــول إن ق ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
ــة  ــل مشــكلة أمني ــاو يمث ــي ميندان ــة األخــرى ف ــز الحضري المراك
ليســت للفلبيــن وحدهــا، ولكــن كذلــك للــدول المجــاورة، وتحديــداً 
قيــام  ضــوء  فــي  خاصــة  وبنجالديــش،  وماليزيــا  إندونيســيا 
الجماعــات المواليــة لـ"داعــش" فــي ماليزيــا والفلبيــن بتجنــد أفــراد 
ــي  ــة ف ــات اإلرهابي ــوف الجماع ــي صف ــال ف ــش للقت ــن بنجالدي م
ــرة)17(،  ــاراوي األخي ــة م ــدء معرك ــل ب ــى قب ــن، حت ــوب الفلبي جن
ــك  ــن أجانــب مــن بنجالديــش فــي تل ــى جثــث لمقاتلي ــور عل والعث
ــي  ــة ف ــاط الجماعــات اإلرهابي ــى ارتب ــة إل ــة)18(. باإلضاف المعرك
ــا  ــو م ــن، وه ــي الفلبي ــب ف ــن األجان ــاً بالمقاتلي ــيا تنظيمي إندونيس
يعنــي أن الــدول الثالثــة ســوف تعانــي فــي المســتقبل القريــب 
مخاطــر عــودة المقاتليــن األجانــب مــن الفلبيــن، خاصــة مــع 
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