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أنماط مختلفة:
تولي القيادة داخل التنظيمات اإلرهابية
آليات ِّ

شــهدت العديــد مــن التنظيــات اإلرهابيــة خــال الفــرة
املاضيــة تغيـرات رئيســية عــى مســتوى القيــادة التــي تحظى
بنفــوذ خــاص داخــل تلــك التنظيــات ،عــى غــرار حركــة
«طالبــان» يف أفغانســتان ،وتنظيــم «املرابطــون» يف منطقــة
الســاحل والصحــراء ،وحركــة «بوكــو حــرام» يف نيجرييــا،
وهــو مــا كان لــه تأثــر واضــح عــى نشــاط تلــك التنظيــات
وتعاملهــا مــع الضغــوط التــي تتعــرض لهــا ،ســواء مــن جانــب
الــدول أو مــن قبــل التنظيــات اإلرهابيــة األخــرى ،يف ظــل
تبايــن أمنــاط العالقــات فيــا بــن تلــك التنظيــات ،والتــي
ت ـراوح بــن التحالــف والتنافــس وال ـراع والتــوازن.
لكــن الالفــت يف هــذا الســياق ،هــو أنــه ال توجــد آليــة واحدة
للتعامــل مــع قضيــة تغيــر القيــادات داخــل تلــك التنظيــات،
وهــو مــا يعــود إىل متغـرات عديــدة ،عــى غـرار 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
األخــرة ،تغيــرات بــارزة عــى املســتوى القيــادي .فعقــب
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مقتــل زعيــم حركــة «طالبــان» األفغانيــة ،املــا أخــر منصور،
يف مايــو  ،2016بواســطة طائــرة أمريكيــة مــن دون طيــار
اســتهدفت موكبــه ،اتخــذ مجلــس شــورى الحركــة قــرا ًرا
بتــويل املــا هيبــة اللــه آخنــدزاده منصــب زعيــم الحركــة،
بعــد أن كان يتــويل نائــب الزعيــم الســابق ،مــع تعيــن كل
مــن رساج الديــن حقــاين ،زعيــم جامعــة «حقــاين» ،واملــا
يعقــوب ،ابــن قائــد الحركــة األســبق املــا محمــد عمــر،
نائبــن آلخنــدزاده.
وعقــب مقتــل قائــد تنظيــم «جيــش اإلســام» يف ســوريا
زهـران علــوش ،يف ديســمرب  ،2015جـراء غــارة روســية ،توىل
عصــام بويضــاين الــذي يلقــب بـ»أبــو هــام» املنصــب خل ًفــا
لــه .كــا تــم تعيــن قاســم الرميــي قائـ ًدا لتنظيــم «القاعــدة
يف اليمــن» بعــد مقتــل القائــد الســابق أبــو بصــر نــارص
الوحيــي يف يونيــو  ،2015بواســطة طائــرة أمريكيــة مــن
دون طيــار.
وكان تنظيــم «القاعــدة» يف مقدمــة التنظيــات اإلرهابيــة
التــي تعاملــت مــع قضيــة تغيــر القيــادة ،عقــب مقتــل
زعيمــه الســابق أســامة بــن الدن ،يف عمليــة نفذتهــا قــوات
أمريكيــة يف مايــو  ،2011حيــث تــم تعيــن أميــن الظواهــري
خل ًفــا لــه ،يف يونيــو مــن العــام نفســه.
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وقــد أشــارت اتجاهــات عديــدة إىل أن مقتــل بــن الدن
كان بدايــة ملرحلــة جديــدة مــن املواجهــة بــن التنظيــات
اإلرهابيــة وبعــض القــوى املعنيــة باألزمــات يف املنطقــة،
والتــي تبنــت اس ـراتيجية اســتهداف القيــادات الرئيســية يف
تلــك التنظيــات ،كإحــدى اآلليــات التــي ســعت مــن خاللهــا
إىل تقليــص حــدة التهديــدات التــي تفرضهــا تلــك التنظيــات
عــى أمنهــا ومصالحهــا.
لكــن اســتهداف تلــك القيــادات مل يكــن الســبب الوحيــد
الــذي دفــع بعــض التنظيــات اإلرهابيــة إىل إجـراء تغيـرات
عــى مســتوى القيــادة ،حيــث شــهدت بعــض تلــك التنظيامت
تغيــرات رئيســية يف هــذا الســياق ألســباب أخــرى ،منهــا
تصاعــد حــدة الخالفــات بــن بعــض تلــك التنظيامت ،واتســاع
نطــاق الخالفــات الداخليــة بــن تياراتهــا املختلفــة.
وقــد مثلــت حركــة «بوكــو ح ـرام» النيجرييــة مثــاال عــى
ذلــك ،حيــث أعلــن تنظيــم «داعــش» الــذي بايعتــه الحركــة
يف مــارس  ،2015اإلطاحــة بقائدهــا أبــو بكــر شــيكاو وتعيــن
أبــو مصعــب الربنــاوي قائــ ًدا جديــ ًدا للحركــة يف أغســطس
 ،2016بعــد الخالفــات التــي تصاعــدت بــن التنظيــم والحركة
خــال الفــرة األخــرة.
ويف الســياق ذاتــه ،قــام تنظيــم «املرابطــون» ،يف يوليــو
 ،2015بعــزل قائــده أبــو عدنــان الوليــد الصح ـراوي وتعيــن
مختــار بلمختــار الــذي يلقــب بـ»خالــد أبــو العبــاس» قائـ ًدا
جدي ـ ًدا ،بعــد أن أعلــن األول مبايعــة تنظيــم «داعــش».
وسائل متعددة:
ميكــن القــول إن مثــة آليــات عديــدة تبنتهــا التنظيــات
اإلرهابيــة للتعامــل مــع قضيــة تغيــر القيــادة ،التــي تحظــى
مبكانــة وأهميــة خاصــة داخــل تلــك التنظيــات ،بشــكل رمبــا
يفــر ،إىل حــد كبــر ،ليــس فقــط أســباب تصاعــد حــدة
التنافــس والـراع بــن بعــض األجنحــة التــي تنتمــي لتنظيــم
إرهــايب معــن للوصــول إىل منصــب القائــد ،وإمنــا أيضً ــا
أســباب تراجــع قــدرات ونشــاط بعــض تلــك التنظيــات
بعــد اســتهداف قياداتهــا .وميكــن تحديــد أهــم أمنــاط تغيــر
القيــادة يف هــذه التنظيــات عــى النحــو التــايل:
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 -١اختيــار مجلــس الشــورى :وهــذا النمــط يعــد
مــن أكــر األمنــاط انتشــا ًرا داخــل التنظيــات اإلرهابيــة،
ويُســتخدم غالبًــا إذا مــا أصبــح املنصــب األول شــاغ ًرا
بســبب مقتــل قائــد التنظيــم أو وفاتــه أو عزلــه ،ففــي
هــذه الحالــة يجتمــع «مجلــس شــورى» التنظيــم ،ويتخــذ
قــرا ًرا بتعيــن قائــد جديــد لــه ،ويكــون االختيــار داخــل
املجلــس بأغلبيــة األصــوات يف حالــة وجــود أكــر مــن
مرشــح للمنصــب.
وقــد تبنــت حركــة «طالبــان» هــذه اآلليــة يف اختيــار املــا
آخنــدزاده خل ًفــا ألخــر منصــور ،كــا اســتند إليهــا تنظيــم
«القاعــدة يف اليمــن» عنــد اختيــار قاســم الرميــي لقيــادة
التنظيــم خل ًفــا لنــارص الوحيــي.
 -٢العــزل :تشــهد بعــض التنظيــات اإلرهابيــة ،يف أحيــان
متعــددة ،تصاعـ ًدا يف حــدة الـراع بــن قيــادة قامئــة وقيــادة
أخــرى منافســة لهــا عــى املنصــب ،وتتحــن الفرصــة املناســبة
لتوليــه عــر اتهــام القيــادة املوجــودة باالنحـراف عــن املســار
الفكــري والعقائــدي الــذي يتبنــاه التنظيــم ،ومــن ثــم الدعوة
إىل اإلطاحــة بهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى التنظيــم.
والالفــت يف هــذا الســياق ،هــو أن مثــل هــذا النــوع
مــن الرصاعــات ينتهــي ،يف كثــر مــن األحيــان ،باإلطاحــة
بالقيــادة القامئــة ،وتــويل القيــادة املنافســة ،وهــو مــا
حــدث يف تنظيــم «املرابطــون» ،عندمــا أعلــن قائــده
الســابق أبــو عدنــان الوليــد الصحــراوي مبايعــة تنظيــم
«داعــش» يف مايــو  ،2015ونقــض مبايعــة تنظيــم
«القاعــدة» ،وهــو مــا منــح الفرصــة لتيــار منافــس بقيــادة
مختــار بلمختــار لإلطاحــة بــه وتــوىل القيــادة بديــا عنــه.
 -٣االســتخالف :غال ًبــا مــا تتبنــى التنظيــات اإلرهابيــة
التــي تخضــع لســيطرة عائلــة واحــدة هــذا النمــط تحدي ـ ًدا،
حيــث يعهــد منصــب قائــد التنظيــم إىل أحــد أفـراد العائلــة،
بعــد الحصــول عــى موافقــة مجلــس شــورى التنظيــم أو
مــا يعــرف بـ»أهــل الحــل والعقــد» ،وبالتــايل يتــم تحديــد
الشــخص الــذي يتــوىل القيــادة الجديــدة دون أن تكــون
هنــاك عقبــات كثــرة يف هــذا الســياق.
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وتبــدو جامعــة «حقــاين» مثــاال عــى ذلــك ،حيــث تحظى
فيهــا عائلــة «حقــاين» بنفــوذ كبــر ،وهــو مــا يؤهلهــا ،بصفــة
مســتمرة ،لتــويل أحــد أفرادهــا منصــب القيادة.
 -٤التغيــر بقــرا ٍر مــن القيــادة الرئيســية :ويحــدث
هــذا النمــط غالبًــا يف التنظيــات الفرعيــة التــي تتبــع أحــد
التنظيــات اإلرهابيــة العابــرة للحــدود ،حيــث تــرى القيــادة
الرئيســية أنــه يجــب تغيــر قيــادة أحــد فروعهــا بســبب
فشــلها يف تنفيــذ اســراتيجية التنظيــم وتحقيــق أهدافــه،
كــا حــدث يف حالــة حركــة «بوكــو حــرام» النيجرييــة،
املعروفــة لــدى تنظيــم «داعــش» الــذي بايعتــه باســم
«واليــة غــرب إفريقيــا» ،عندمــا أصــدرت قيــادة التنظيــم يف
العـراق وســوريا قـرا ًرا بتعيــن أبــو مصعــب الربنــاوي قائـ ًدا
للحركــة بديــا ألبــو بكــر شــيكاو.
ويف النهايــة ،ميكــن القــول إن اســتناد التنظيــات
اإلرهابيــة ألحــد هــذه األمنــاط املختلفــة للتعامــل مــع
قضيــة تغيــر القيــادة يتوقــف ،إىل حــد كبــر ،عــى طبيعــة
التنظيــم وقوتــه وانتشــاره ومــدى متاســكه التنظيمــي
والفكــري ،حيــث إن التنظيــات الكبــرة -خاص ـ ًة العابــرة
للحــدود -غال ًبــا مــا تلجــأ إىل قـرار الشــورى يف تــويل القيــادة
الجديــدة ،يف حــن أن التنظيــات الصغــرة والفرعيــة تلجــأ،
يف كثــر مــن األحيــان ،إىل منــط اإلطاحــة أو «الغلبــة» يف
حســم منصــب القيــادة يف التنظيــم ،خاصــة يف ضــوء تصاعد
حــدة الرصاعــات الداخليــة بــن أجنحتهــا املختلفــة.
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ق األوســط،
ت اإلقليميــ ة  يف الــر 
حــو ل أبــر ز التطــورا 
ى أوضــا ع اإلقليــم،
ت الدوليــ ة املؤثــر ة عــ 
والتطــورا 
والتــي تدخــ ل  يف مجــا ل عمــ ل املركــز  ،الســيام املتعلقــ ة
ت دو ل منطقــ ة الخليــ ج العــريب  ،خاصــ ة تلــك
باهتاممــا 
ت غــ ر التقليديــ ة والظواهــ ر قيــد
املتعلقــ ة بالتوجهــا 
ث الجاريــة  ،ومحاولــة
ف هــ و تحليــ ل األحــدا 
التشــكل  ،فالهــد 
ب.
توقــ ع مســاراته ا أ و تداعياتهــ ا  ىف املســتقب ل القريــ 

عن المركز:
مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبي،
بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار
العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم البحــث العلمي ،فيــا يتعلق
باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة
باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى
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 عموم ـاً.
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