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يبــدو أن تصاعــد حــدة العمليــات العســكرية التي يشــنها 

الدوليــة واإلقليميــة  األطــراف  الــدويل وبعــض  التحالــف 

ضــد تنظيــم »داعــش« الــذي بــدأ يتعــرض لخســائر برشيــة 

ــة األخــرى، إىل  ــة، دفــع التنظيــات اإلرهابي وعســكرية نوعي

ــد، مــن أجــل اســتعادة  ــد نشــاطها مــن جدي ــة تصعي محاول

نفوذهــا الــذي تراجــع بشــكل واضــح لصالــح »داعــش« منــذ 

ــام 2014. ــف ع ــراق يف منتص ــال الع ــاره يف ش انتش

ويعتــر تنظيــم »القاعــدة يف بــاد املغــرب اإلســامي« أحد 

ــة  ــا، بدرج ــع نفوذه ــي تراج ــة الت ــات اإلرهابي ــك التنظي تل

ــد  ــاه العدي ــع اتج ــة م ــش«، خاص ــم »داع ــح تنظي ــا، لصال م

ــال  ــض دول ش ــرة يف بع ــة الصغ ــات اإلرهابي ــن املجموع م

أفريقيــا، مثــل الجزائــر، إىل االنضــام لألخــر، عــى غــرار 

تنظيــم »الوســط« الــذي قــام بتغيــر اســمه، بعــد اتخــاذ تلــك 

الخطــوة، إىل تنظيــم »جنــد الخافــة يف الجزائــر«، إىل جانــب 

ــار«،  ــاء«، و«األنص ــة الغرب ــة«، و«رسي ــار الخاف ــة أنص »كتيب

باإلضافــة إىل حركــة »بوكــو حــرام« النيجريــة، التــي يتجــاوز 

نشــاطها حــدود نيجريــا بشــكل كبــر وميتــد إىل دول الجــوار، 

ومل مينــع انضامهــا لـ«داعــش« مــن اتســاع نطــاق الخافــات 

بــن الطرفــن يف الفــرة األخــرة، بعــد رفــض زعيمهــا أبــو بكــر 

ــو بكــر  شــيكاو االســتجابة لقــرار زعيــم تنظيــم »داعــش« أب

ــب  ــو مصع ــة أب ــم الحرك ــدث باس ــن املتح ــدادي بتعي البغ

ــاوي يف منصــب زعيــم الحركــة. الرين

مسارات مضادة:

لكــن ذلــك مل مينــع تلــك التنظيــات املنافســة لـ«داعــش« 

مــن االســتعداد ملواجهــة ضغــوط محتملــة قــد تتعــرض 

ــات  ــا بعــد انحســار نفــوذ ونشــاط األخــر، بفعــل العملي له

العســكرية التــي يشــنها التحالــف الــدويل واألطــراف الدوليــة 

ــارصه. ــه وعن ــد مواقع ــرى ض ــة األخ واإلقليمي

ــا  ــد، وفًق ــات مل تع ــذه التنظي ــإن ه ــرى، ف ــارة أخ وبعب

ــة، يف  ــارات صعب التجاهــات عديــدة، تســتبعد مواجهــة اختب

مرحلــة مــا بعــد إضعــاف »داعــش«، عــى أســاس أن نتائــج 

العمليــات العســكرية التــي يتعــرض لهــا األخــر ســوف تدفــع 

القــوى الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة بالحــرب ضــد اإلرهاب إىل 

مواصلــة تشــديد إجراءاتهــا األمنيــة ورفــع مســتوى التنســيق 

األمنــي فيــا بينهــا ملواجهــة التنظيــات اإلرهابيــة األخــرى، 

ــر  ــدات غ ــا لتهدي ــرض مصالحه ــتمرار تع خاصــة يف ظــل اس

تقليديــة مــن جانــب تلــك التنظيــات.

بــل إن بعــض التقاريــر كشــفت عــن أن بعــض التنظيــات 

ــات  ــذ عملي ــرة إىل تنفي ــهور األخ ــعى يف الش ــة تس اإلرهابي

ــي  ــوط الت ــدة الضغ ــص ح ــل تقلي ــن أج ــة م ــة نوعي إرهابي

يتعــرض لهــا تنظيــم »داعــش«، عــى غــرار حركــة »الشــباب« 

الصوماليــة، التــي قامــت عنارصهــا، يف يونيــو 2016، مبهاجمــة 

بعثــة االتحــاد األفريقــي »أميصــوم« يف الصومــال، حيــث 
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ركــزت عــى القــوات األثيوبيــة املشــاركة يف البعثــة، يف ظــل 

ــاًدا بــن القــوات املشــاركة. كونهــا األكــر عــدًدا واألكــر عت

ومبعنــى آخــر، فــإن تلــك التنظيــات باتــت تــرى أن 

تصعيــد عملياتهــا اإلرهابيــة، بالتــوازي مــع اســتمرار الحــرب 

ــا ميكــن تســميته  ــم »داعــش« يدخــل يف إطــار م ضــد تنظي

ــلبية  ــات الس ــا للتداعي ــل إدراكه ــدم«، يف ظ ــاع املتق بـ«الدف

ــا إضعــاف »داعــش« عــى  ــي ميكــن أن يفرضه ــة الت املحتمل

نفوذهــا ونشــاطها يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا، رغــم أن 

التوتــر والتنافــس ميثــل ســمة رئيســية للعاقــة بــن »داعــش« 

ــة.  ــات اإلرهابي ــك التنظي وبعــض تل

آليات متعددة:

مــن هنــا بــدأت تلــك التنظيــات، وعــى رأســها تنظيــم 

تبنــي آليــات  »القاعــدة يف بــاد املغــرب اإلســامي«، يف 

ــوط  ــة الضغ ــاطها ومواجه ــة نش ــل مواصل ــن أج ــدة م عدي

القويــة التــي تتعــرض لهــا ويتوقــع أن تتصاعــد خــال املرحلة 

القادمــة، ســواء بســبب القيــود األمنيــة التــي تفرضهــا بعــض 

دول شــال أفريقيــا مثــل الجزائــر وتونــس واملغــرب، أو 

ــال  ــد خ ــل أن تتزاي ــي يحتم ــة الت ــائر البرشي ــبب الخس بس

ــن  ــي تش ــكرية الت ــات العس ــبب العملي ــة بس ــرة القادم الف

ــات يف: ــك اآللي ــم تل ــل أه ــا. وتتمث ضده

١- تحالفــات مرنــة: حــرص تنظيــم »القاعــدة يف بــاد 

املغــرب اإلســامي« عــى تأســيس تحالفــات مرنــة مــع بعــض 

التنظيــات اإلرهابيــة املوجــودة يف املنطقــة؛ مــن أجــل 

توســيع هامــش الخيــارات املتــاح أمامــه، وتعزيــز قدرتــه عى 

تنفيــذ عمليــات إرهابيــة يف أكــر مــن منطقــة يف آن واحــد.

فبعــد أن تحالــف التنظيــم يف الســابق مــع حركــة »أنصــار 

الديــن« يف شــال مــايل قبــل أن تتدخــل القــوات الفرنســية 

ــر  ــا آخ ــم تحالًف ــس التنظي ــا، أس ــا منه ــن طرده ــن م وتتمك

مــع حركــة »التوحيــد والجهــاد يف غــرب إفريقيــا« التــي 

كان يتزعمهــا أحمــد ولــد العــام الــذي كان يلقــب بـ«أحمــد 

التلمــي« والــذي قُتــل يف غــارة فرنســية يف نهايــة عــام 2014. 

كــا اســتعاد التنظيــم تحالفــه مــع تنظيــم »املرابطــون« 

ــمر 2015.  ــار، يف ديس ــار بلمخت ــادة مخت بقي

٢- تنويــع مصــادر التمويــل: ســعى التنظيــم إىل توســيع 

مصــادر التمويــل ليــس فقــط مــن أجــل اإلنفــاق عــى 

أيًضــا بهــدف تقليــص حــدة  نشــاطاته املختلفــة، وإمنــا 

ــب حكومــات دول  ــا مــن جان ــرض له ــوط التــي يتع الضغ

شــال أفريقيــا، التــي تســعى إىل تعقــب تلــك املصــادر مــن 

أجــل إضعــاف قــدرة التنظيــم عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

ــا. ــد مصالحه ض

وتشــر اتجاهــات عديدة إىل أن عمليات خطف الســائحن 

ــال  ــن خ ــم م ــل التنظي ــادر متوي ــد مص ــل أح ــب متث األجان

ــل  ــا بتموي ــن خاله ــوم م ــي يق ــات الت ــى الفدي الحصــول ع

ــم  ــرات إىل أن التنظي ــض التقدي ــارت بع ــد أش ــاطاته. وق نش

اســتطاع الحصــول، خــال األعــوام العــرش األخــرة، عــى أكــر 

ــات الخطــف وحدهــا. ــون دوالر مــن عملي مــن 50 ملي

كــا يشــارك التنظيــم يف عمليــات التهريــب، خاصــة 

تهريــب البــرش، ال ســيا يف ظــل ســيطرته عــى مناطــق 

ــك  ــا. وذل ــة شــال إفريقي ــب رئيســية يف منطق وطــرق تهري

باإلضافــًة إىل تهريــب املخــدرات والســلع والبضائــع املختلفــة.

التنظيــم  إىل  »املرابطــون«  كتيبــة  انضــام  أن  ويبــدو 

مــن جديــد ســوف يعــزز قدرتــه عــى املشــاركة يف عمليــات 

ــار  ــق عــى مخت ــى أن بعــض االتجاهــات تطل ــب، حت التهري

بلمختــار زعيــم الكتيبــة لقــب »مســر مارلبــورو«، نظــرًا 

ــيارات  ــجائر والس ــب الس ــال تهري ــعة يف مج ــهرته الواس لش

واألســلحة.

٣- العمــل يف شــكل مجموعــات: يعتمــد »القاعــدة يف باد 

املغــرب اإلســامي« يف عملــه ونشــاطه عى نظــام املجموعات 

ــة  ــات جغرافي ــى نطاق ــرش ع ــي تنت ــة الت ــب املتفرق والكتائ

واســعة، وهــو مــا مينحــه قــدًرا مــن املرونــة التنظيميــة التــي 

تســمح لكــوادره وعنــارصه بالحركة املســتمرة والدامئــة يف أكر 

مــن منطقــة، حيــث يتكــون التنظيــم مــن ثــاث مجموعــات 

أو مناطــق، هــي: »منطقــة الوســط«، و«منطقــة الصحــراء«، 

و«منطقــة الــرشق«.

٤- الالمركزيــة التنظيميــة: تبنــي التنظيــم آليــة المركزيــة 

ــه  ــض مجموعات ــر تفوي ــك ع ــه اإلداري، وذل ــع هيكل يف وض

ــا، ال ســيا يف  ــة باتخــاذ القــرارات يف محيطه ــه الفرعي وكتائب

ظــل متــدد التنظيــم يف أكــر مــن نطــاق جغــرايف.



موجز سياسات، العدد 103، أكتوبر  2016

3

ــل  ــى تفعي ــا ع ــم أيًض ــرص التنظي ــك، ح ــن ذل ــا ع فض

دور املجالــس التنفيذيــة واللجــان، بشــكل ســاهم يف توســيع 

ــل  ــا للتعام ــاح أمامه ــة املت ــة الحرك ــارات وحري هامــش الخي

ــا. ــي تنشــط فيه ــة الت ــي تقــع يف املنطق مــع التطــورات الت

٥- الســيولة الحدوديــة: اســتفاد التنظيــم مــن حالــة 

الســيولة الحدوديــة التــي تعــاين منهــا بعــض املناطــق التــي 

ينتــرش فيهــا، نتيجــة األزمــات العديــدة التــي تواجههــا العديد 

ــاطه  ــد نش ــل تصعي ــن أج ــايل، م ــرار م ــى غ ــدول، ع ــن ال م

ــل  ــة يف ظ ــة، خاص ــات اإلرهابي ــن العملي ــد م ــذ مزي وتنفي

ســعيه إىل الــرد عــى العمليــات العســكرية التــي شــنتها 

ــايل. ــال م ــا يف ش فرنس

لكــن هــذه اآلليــات يف مجملهــا لــن متكــن تنظيــم 

ــن  ــح، م ــى األرج ــامي«، ع ــرب اإلس ــاد املغ ــدة يف ب »القاع

تقليــص حــدة الضغــوط القويــة التــي رمبــا يتعــرض لهــا خال 

ــد مــن القــوى  ــة القادمــة، ال ســيا مــع اتجــاه العدي املرحل

ــا  ــا بينه ــة إىل رفــع مســتوى التنســيق في ــة واإلقليمي الدولي

ــة. ــات اإلرهابي ــد التنظي ــرب ض ــة الح ملواصل
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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 الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   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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