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شــهدت العديــد مــن التنظيــات اإلرهابيــة خــال الفــرة 

املاضيــة تغيــرات رئيســية عــى مســتوى القيــادة التــي تحظى 

ــة  ــرار حرك ــى غ ــات، ع ــك التنظي ــل تل ــاص داخ ــوذ خ بنف

ــة  ــون« يف منطق ــم »املرابط ــتان، وتنظي ــان« يف أفغانس »طالب

الســاحل والصحــراء، وحركــة »بوكــو حــرام« يف نيجريــا، 

وهــو مــا كان لــه تأثــر واضــح عــى نشــاط تلــك التنظيــات 

وتعاملهــا مــع الضغــوط التــي تتعــرض لهــا، ســواء مــن جانــب 

ــة األخــرى، يف ظــل  ــل التنظيــات اإلرهابي ــدول أو مــن قب ال

ــي  ــات، والت ــك التنظي ــن تل ــا ب ــات في ــن أمنــاط العاق تباي

ــوازن. ــن التحالــف والتنافــس والــراع والت ــراوح ب ت

لكــن الافــت يف هــذا الســياق، هــو أنــه ال توجــد آليــة واحدة 

للتعامــل مــع قضيــة تغيــر القيــادات داخــل تلــك التنظيــات، 

وهــو مــا يعــود إىل متغــرات عديــدة، عــى غــرار مــدى ارتباطهــا 

بالتنظيــات اإلرهابيــة األخــرى، ومســتوى الضغــوط الخارجيــة 

التــي تتعــرض لهــا، ومــدى قدرتها عــى تكريس متاســكها الداخيل 

وتحقيــق توافــق بــن أجنحتهــا املختلفة. 

مالمح رئيسية:

أجــرت بعــض التنظيــات اإلرهابيــة، خــال األعــوام 

ــب  ــادي. فعق ــتوى القي ــى املس ــارزة ع ــرات ب ــرة، تغي األخ

مقتــل زعيــم حركــة »طالبــان« األفغانيــة، املــا أخــر منصور، 

ــار  ــن دون طي ــة م ــرة أمريكي ــطة طائ ــو 2016، بواس يف ماي

ــراًرا  ــة ق ــورى الحرك ــس ش ــذ مجل ــه، اتخ ــتهدفت موكب اس

ــم الحركــة،  ــدزاده منصــب زعي ــه آخن ــة الل ــويل املــا هيب بت

بعــد أن كان يتــويل نائــب الزعيــم الســابق، مــع تعيــن كل 

ــا  ــاين«، وامل ــة »حق ــم جاع ــاين، زعي ــن حق ــن رساج الدي م

ــر،  ــد عم ــا محم ــبق امل ــة األس ــد الحرك ــن قائ ــوب، اب يعق

ــدزاده. ــن آلخن نائب

وعقــب مقتــل قائــد تنظيــم »جيــش اإلســام« يف ســوريا 

زهــران علــوش، يف ديســمرب 2015، جــراء غــارة روســية، توىل 

عصــام بويضــاين الــذي يلقــب بـ«أبــو هــام« املنصــب خلًفــا 

لــه. كــا تــم تعيــن قاســم الرميــي قائــًدا لتنظيــم »القاعــدة 

ــارص  ــر ن ــو بص ــابق أب ــد الس ــل القائ ــد مقت ــن« بع يف اليم

ــن  ــة م ــرة أمريكي ــطة طائ ــو 2015، بواس ــي يف يوني الوحي

دون طيــار.

وكان تنظيــم »القاعــدة« يف مقدمــة التنظيــات اإلرهابيــة 

ــل  ــب مقت ــادة، عق ــر القي ــة تغي ــع قضي ــت م ــي تعامل الت

ــوات  ــا ق ــة نفذته ــن الدن، يف عملي زعيمــه الســابق أســامة ب

أمريكيــة يف مايــو 2011، حيــث تــم تعيــن أميــن الظواهــري 

ــه، يف يونيــو مــن العــام نفســه. ــا ل خلًف
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ــن الدن  ــل ب ــدة إىل أن مقت ــات عدي ــارت اتجاه ــد أش وق

ــات  ــن التنظي ــة ب ــن املواجه ــدة م ــة جدي ــة ملرحل كان بداي

اإلرهابيــة وبعــض القــوى املعنيــة باألزمــات يف املنطقــة، 

ــادات الرئيســية يف  ــت اســراتيجية اســتهداف القي ــي تبن والت

تلــك التنظيــات، كإحــدى اآلليــات التــي ســعت مــن خالهــا 

إىل تقليــص حــدة التهديــدات التــي تفرضهــا تلــك التنظيــات 

ــا. ــا ومصالحه عــى أمنه

لكــن اســتهداف تلــك القيــادات مل يكــن الســبب الوحيــد 

الــذي دفــع  بعــض التنظيــات اإلرهابيــة إىل إجــراء تغيــرات 

عــى مســتوى القيــادة، حيــث شــهدت بعــض تلــك التنظيات 

ــا  ــرى، منه ــباب أخ ــياق ألس ــذا الس ــية يف ه ــرات رئيس تغي

تصاعــد حــدة الخافــات بــن بعــض تلــك التنظيات، واتســاع 

نطــاق الخافــات الداخليــة بــن تياراتهــا املختلفــة. 

وقــد مثلــت حركــة »بوكــو حــرام« النيجريــة مثــاال عــى 

ذلــك، حيــث أعلــن تنظيــم »داعــش« الــذي بايعتــه الحركــة 

يف مــارس 2015، اإلطاحــة بقائدهــا أبــو بكــر شــيكاو وتعيــن 

ــطس  ــة يف أغس ــًدا للحرك ــًدا جدي ــاوي قائ ــب الربن ــو مصع أب

2016، بعــد الخافــات التــي تصاعــدت بــن التنظيــم والحركة 

خــال الفــرة األخــرة.

ــو  ــون«، يف يولي ــم »املرابط ــام تنظي ــه، ق ــياق ذات ويف الس

2015، بعــزل قائــده أبــو عدنــان الوليــد الصحــراوي وتعيــن 

مختــار بلمختــار الــذي يلقــب بـ«خالــد أبــو العبــاس« قائــًدا 

ــم »داعــش«. ــن األول مبايعــة تنظي ــًدا، بعــد أن أعل جدي

وسائل متعددة:

ــا التنظيــات  ــدة تبنته ــات عدي ميكــن القــول إن مثــة آلي

اإلرهابيــة للتعامــل مــع قضيــة تغيــر القيــادة، التــي تحظــى 

مبكانــة وأهميــة خاصــة داخــل تلــك التنظيــات، بشــكل رمبــا 

ــدة  ــد ح ــباب تصاع ــط أس ــس فق ــر، لي ــد كب ــر، إىل ح يف

التنافــس والــراع بــن بعــض األجنحــة التــي تنتمــي لتنظيــم 

إرهــايب معــن للوصــول إىل منصــب القائــد، وإمنــا أيًضــا 

أســباب تراجــع قــدرات ونشــاط بعــض تلــك التنظيــات 

بعــد اســتهداف قياداتهــا. وميكــن تحديــد أهــم أمنــاط تغيــر 

ــايل: ــات عــى النحــو الت ــادة يف هــذه التنظي القي

يعــد  النمــط  وهــذا  الشــورى:  مجلــس  اختيــار   -١

ــة،  مــن أكــر األمنــاط انتشــاًرا داخــل التنظيــات اإلرهابي

ويُســتخدم غالبًــا إذا مــا أصبــح املنصــب األول شــاغًرا 

ــي  ــه، فف ــه أو عزل ــم أو وفات ــد التنظي ــل قائ ــبب مقت بس

هــذه الحالــة يجتمــع »مجلــس شــورى« التنظيــم، ويتخــذ 

ــار داخــل  ــون االختي ــه، ويك ــد ل ــد جدي ــن قائ ــراًرا بتعي ق

املجلــس بأغلبيــة األصــوات يف حالــة وجــود أكــر مــن 

مرشــح للمنصــب.

وقــد تبنــت حركــة »طالبــان« هــذه اآلليــة يف اختيــار املــا 

ــم  ــا تنظي ــتند إليه ــا اس ــا ألخــر منصــور، ك ــدزاده خلًف آخن

ــادة  ــي لقي ــم الرمي ــار قاس ــد اختي ــن« عن ــدة يف اليم »القاع

ــارص الوحيــي. ــا لن ــم خلًف التنظي

٢- العــزل: تشــهد بعــض التنظيــات اإلرهابيــة، يف أحيــان 

متعــددة، تصاعــًدا يف حــدة الــراع بــن قيــادة قامئــة وقيــادة 

أخــرى منافســة لهــا عــى املنصــب، وتتحــن الفرصــة املناســبة 

لتوليــه عــرب اتهــام القيــادة املوجــودة باالنحــراف عــن املســار 

الفكــري والعقائــدي الــذي يتبنــاه التنظيــم، ومــن ثــم الدعوة 

إىل اإلطاحــة بهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى التنظيــم.

ــوع  ــل هــذا الن ــت يف هــذا الســياق، هــو أن مث والاف

ــان، باإلطاحــة  ــر مــن األحي مــن الراعــات ينتهــي، يف كث

بالقيــادة القامئــة، وتــويل القيــادة املنافســة، وهــو مــا 

قائــده  أعلــن  عندمــا  »املرابطــون«،  تنظيــم  يف  حــدث 

ــم  ــة تنظي ــراوي مبايع ــد الصح ــان الولي ــو عدن ــابق أب الس

تنظيــم  مبايعــة  ونقــض   ،2015 مايــو  يف  »داعــش« 

»القاعــدة«، وهــو مــا منــح الفرصــة لتيــار منافــس بقيــادة 

مختــار بلمختــار لإلطاحــة بــه وتــوىل القيــادة بديــا عنــه.

ــة  ــات اإلرهابي ــى التنظي ــا تتبن ــا م ــتخالف: غالبً ٣- االس

التــي تخضــع لســيطرة عائلــة واحــدة هــذا النمــط تحديــًدا، 

حيــث يعهــد منصــب قائــد التنظيــم إىل أحــد أفــراد العائلــة، 

ــم أو  ــورى التنظي ــس ش ــة مجل ــى موافق ــول ع ــد الحص بع

ــد  ــم تحدي ــايل يت ــد«، وبالت ــرف بـ«أهــل الحــل والعق ــا يع م

الشــخص الــذي يتــوىل القيــادة الجديــدة دون أن تكــون 

ــياق. ــذا الس ــرة يف ه ــات كث ــاك عقب هن
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وتبــدو جاعــة »حقــاين« مثــاال عــى ذلــك، حيــث تحظى 

فيهــا عائلــة »حقــاين« بنفــوذ كبــر، وهــو مــا يؤهلهــا، بصفــة 

مســتمرة، لتــويل أحــد أفرادهــا منصــب القيادة.

٤- التغيــر بقــراٍر مــن القيــادة الرئيســية: ويحــدث 

هــذا النمــط غالبًــا يف التنظيــات الفرعيــة التــي تتبــع أحــد 

التنظيــات اإلرهابيــة العابــرة للحــدود، حيــث تــرى القيــادة 

ــبب  ــا بس ــد فروعه ــادة أح ــر قي ــب تغي ــه يج ــية أن الرئيس

ــه،  ــق أهداف ــم وتحقي ــراتيجية التنظي ــذ اس ــلها يف تنفي فش

كــا حــدث يف حالــة حركــة »بوكــو حــرام« النيجريــة، 

املعروفــة لــدى تنظيــم »داعــش« الــذي بايعتــه باســم 

»واليــة غــرب إفريقيــا«، عندمــا أصــدرت قيــادة التنظيــم يف 

العــراق وســوريا قــراًرا بتعيــن أبــو مصعــب الربنــاوي قائــًدا 

ــر شــيكاو. ــو بك ــا ألب ــة بدي للحرك

التنظيــات  اســتناد  إن  القــول  ميكــن  النهايــة،  ويف 

اإلرهابيــة ألحــد هــذه األمنــاط املختلفــة للتعامــل مــع 

قضيــة تغيــر القيــادة يتوقــف، إىل حــد كبــر، عــى طبيعــة 

التنظيمــي  التنظيــم وقوتــه وانتشــاره ومــدى متاســكه 

ــرة  ــرة -خاصــًة العاب ــات الكب ــث إن التنظي والفكــري، حي

للحــدود- غالًبــا مــا تلجــأ إىل قــرار الشــورى يف تــويل القيــادة 

الجديــدة، يف حــن أن التنظيــات الصغــرة والفرعيــة تلجــأ، 

ــة« يف  ــة أو »الغلب ــط اإلطاح ــان، إىل من ــن األحي ــر م يف كث

حســم منصــب القيــادة يف التنظيــم، خاصــة يف ضــوء تصاعد 

ــة. ــا املختلف ــن أجنحته ــة ب ــات الداخلي حــدة الرصاع
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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