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حسابات متشابكة:
مواقف التنظيمات اإلرهابية من الحرب ضد «داعش»
أبــدت بعــض التنظيــات اإلرهابيــة التــي تنتــر يف بعــض
خاصــا بالرتاجــع
دول املنطقــة ،خاصــة دول األزمــات ،اهتام ًمــا ًّ
امللحــوظ يف قــدرات تنظيــم «داعــش» عــى املســتويات
املختلفــة خــال الفــرة األخــرة ،بعــد فقدانــه بعــض املناطــق
الرئيســية التــي كان يســيطر عليهــا يف العـراق وســوريا ،فضــا
عــن خســارته كثـ ًرا مــن مقاتليــه بفعــل الرضبــات العســكرية
التــي يتعــرض لهــا.
وقــد بــدا ذلــك جل ًّيــا بعــد انطــاق عمليــة تحريــر املوصل
التــي يُشــارك فيهــا التحالــف الــدويل إىل جانــب القــوات
العراقيــة وميليشــيا «البشــمركة» الكرديــة؛ حيــث خــر
التنظيــم -وفقًــا لتقديــرات عديــدة -مــا يزيــد عــى 1000
مــن مقاتليــه يف املواجهــات املختلفــة ،كــا أنــه اضطــر إىل
االنســحاب مــن بعــض القــرى واملناطــق التــي كان يســيطر
عليهــا بســبب الضغــوط التــي تفرضهــا العمليــات العســكرية
التــي تشــنها تلــك األط ـراف ضــده.
ومــن دون شــك ،فــإن معركــة املوصــل تكتســب أهميــة
خاصــا مــن جانــب تنظيــم «داعــش» وحتــى
وزخــا ًّ
ً
التنظيــات اإلرهابيــة األخــرى ،نظــ ًرا إىل أنهــا رمبــا تكــون
مقدمــة لالســتعداد للمعركــة التاليــة ،وهــي تحريــر الرقــة،
التــي متثــل املعقــل الرئيــي للتنظيــم ،مبــا يعنــي أن هــذه
املعركــة ســوف تفــرض ،يف رؤيــة اتجاهــات عديــدة ،تداعيــات
مبــارشة ليــس فقــط عــى نفــوذ «داعــش» يف تلــك املناطــق،
وإمنــا أيضً ــا عــى عالقاتــه مــع تلــك التنظيــات التــي تـراوح
بــن التحالــف والتنافــس.
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تطورات متداخلة:
ويف ضــوء ذلــك ،رمبــا ميكــن تفســر قيــام بعــض تلــك
التنظيــات بتصعيــد عملياتهــا اإلرهابيــة يف الفــرة األخــرة،
يف إطــار حرصهــا عــى توجيــه تهديــدات للقــوى املنخرطــة
يف الحــرب ضــد اإلرهــاب ،وذلــك بالتــوازي مــع فــوز املرشــح
الجمهــوري دونالــد ترامــب بانتخابــات الرئاســة األمريكيــة،
فضــا عــن تصاعــد حــدة معركــة تحريــر املوصــل مــن تنظيــم
«داعــش» .ففــي هــذا الســياق ،أعلنــت حركــة «طالبــان»،
التــي دخلــت يف رصاع مفتــوح عــى كســب النفــوذ مــع
تنظيــم «داعــش» يف أفغانســتان ،مســئوليتها عــن محاولــة
اقتحــام القنصليــة األملانيــة يف مدينــة مــزار رشيــف ،يف 10
نوفمــر  ،2016والتــي أســفرت عــن مقتــل  7وإصابــة 128
آخريــن.
كــا شــنت الحركــة نفســها هجو ًمــا انتحاريًّــا ضــد
قاعــدة «باغ ـرام» ،وهــي أكــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة يف
أفغانســتان ،يف  12مــن الشــهر ذاتــه ،وهــو مــا أدى إىل مقتــل
 4أمريكيــن منهــم جنديــان ومتعاقــدان.
وبــدا الفتًــا ايضً ــا أن حركــة «بوكــو حـرام» يف نيجرييــا ،التــي
بايعــت «داعــش» يف مــارس  ،2015ســارعت إىل توجيــه رســالة
إىل ترامــب ،يف  13نوفمــر  ،2016تشــر فيهــا إىل أن «الحــرب مــا
زالــت يف بدايتهــا» ،وذلــك بعــد أن قامــت الحركــة يف  28أكتوبــر
 2016بتنفيــذ عمليتــن انتحاريتــن يف مدينة مايدوغوري بشــال
نيجرييــا أســفرتا عــن مقتــل  9وإصابــة  24آخريــن.
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حائط صد:
رغــم أن الخــاف والتنافــس رمبــا ميثــل ســمة رئيســية يف
العالقــة بــن تنظيــم «داعــش» وبعــض التنظيــات اإلرهابيــة
األخــرى ،خاصــة بعــد نجــاح األول يف اســتقطاب عــدد مــن
كــوادر وعنــارص تلــك التنظيــات يف الــدول التــي تنتــر
فيهــا ،عــى غـرار أفغانســتان ونيجرييــا وغريهــا ،إال أن ذلــك ال
ينفــي أن بعــض تلــك التنظيــات تــرى أن تنظيــم «داعــش»
ميثــل خــط الدفــاع األول بالنســبة لهــا ،مبــا يعنــي أن ســقوطه
أو تراجــع قدراتــه بشــكل كبــر ميكــن أن يفــرض ضغوطًــا
قويــة عليهــا ،باعتبــار أن ذلــك ســوف يدفــع القــوى الدوليــة
واإلقليميــة املشــارِكة يف الحــرب ضــده إىل مواصلــة جهودهــا
ملواجهــة تلــك التنظيــات وإضعــاف قدراتهــا متهيـ ًدا للقضــاء
عليهــا بشــكل نهــايئ.
وبعبــار ٍة أخــرى ،ميكــن القــول إنــه رغــم أن بعــض تلــك
التنظيــات أبــدت مخــاوف عديــدة إزاء متــدد «داعــش»
داخــل املناطــق التــي تنتــر فيهــا ،إال أن ذلــك ال ينفــي
أنهــا اســتفادت مــن هــذا التمــدد ،باعتبــار أنــه أدى إىل
توجيــه اهتــام القــوى املعنيــة بالحــرب ضــد اإلرهــاب نحــو
«داعــش» الــذي أصبــح مصــدر التهديــد الرئيــي ألمنهــا
ومصالحهــا ،خاصــة يف ظــل قدرتــه عــى نقــل عملياتــه
اإلرهابيــة إىل خــارج منطقــة الــرق األوســط.
وبالطبــع ،فــإن تأكيــد بعــض املســئولني يف الدول املشــاركة
يف الحــرب ضــد اإلرهــاب ،عــى أن العمليــات العســكرية
رمبــا لــن تقتــر عــى تنظيــم «داعــش» فقــط ،دفــع تلــك
التنظيــات إىل رفــض تلــك الحــرب وتوجيــه انتقــادات بــل
وتهديــدات إىل الــدول املشــاركة فيهــا ،بالتــوازي مــع اتجاههــا
إىل تقديــم دعــم معنــوي للتنظيــم وتوفــر غطــاء رشعــي لــه
مــن خــال تجنــب إدانتــه ،يف إطــار مــا يســمى بـ»اإلقــرار
الســكويت».
تداعيات متعددة:
رمبــا ميكــن القــول إن تراجــع نفــوذ تنظيــم «داعــش» يف
الع ـراق وســوريا ميكــن أن يصــب -نظريًّــا -يف صالــح تنظيــم
«القاعــدة» وفروعــه املختلفــة يف بعــض الــدول ،وذلــك
العتباريــن :يتمثــل أولهــا ،يف أن التنافــس كان الســمة
الرئيســية للعالقــات بــن الطرفــن بســبب نجــاح األول يف
اســتقطاب بعــض مقاتــي الثــاين ،ودفعهــم لالنشــقاق عليــه،
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وتكويــن جامعــات إرهابيــة تابعــة لــه يف املناطــق التــي
يســيطر عليهــا.
وينــرف ثانيهــا ،إىل أن تراجــع نفــوذ وقــدرات «داعش»
واضطـراره إىل االنســحاب مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا
يف الع ـراق وســوريا رمبــا يدفــع بعــض مقاتليــه إىل العــودة
لالنضــام للتنظيــم الرئيــي ،خاصــ ًة أن فشــل التنظيــم
يف الحفــاظ عــى تلــك املناطــق التــي انتــر فيهــا منــذ
منتصــف عــام  2014يعنــي أن األفــكار التــي تبناهــا ونجــح
يف اســتغاللها الســتقطاب عــدد كبــر مــن املتعاطفــن معــه مل
تحقــق أهدافهــا.
لكــن ذلــك ال ينفــي -يف الوقــت ذاتــه -أن تنظيــم
«القاعــدة» يبــدي قل ًقــا ملحوظًــا تجــاه التداعيــات املحتملــة
التــي ميكــن أن يفرضهــا تراجــع نفــوذ «داعــش» ،خاصــة أن
بعــض التيــارات الرئيســية داخــل التنظيــم تــرى أنــه رمبــا
يكــون الهــدف التــايل بعــد تقليــص نفــوذ «داعــش» ،وطــرد
مقاتليــه مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا.
شروط مختلفة:
ومــن هنــا ،فــإن هــذه التيــارات تــرى أن الخيــار األفضــل
بالنســبة لهــا هــو بقــاء تنظيــم «داعــش» ألطــول فــرة ممكنة
يف الع ـراق وســوريا لكــن دون أن ميتلــك القــدرات الســابقة
التــي جعلتــه يحتــل صــدارة التنظيــات اإلرهابيــة يف األعــوام
األخــرة ،وهــي املكانــة التــي حظــي بهــا «القاعــدة» يف
الفــرة الســابقة عــى ظهــور «داعــش» ،بالتــوازي مــع انهيــار
مجموعاتــه الفرعيــة التــي أسســها يف بعــض الــدول عــى غرار
أفغانســتان ونيجرييــا ،خاصــة أن تلــك املجموعــات شــكلت
رشا لنفــوذ «القاعــدة» ،مبــا يعنــي أن التخلــص
تهديــ ًدا مبــا ً
منهــا يزيــد مــن قدرتــه عــى إعــادة االنتشــار يف املناطــق
التــي ســيطرت عليهــا.
ارتدادات مباشرة:
أمــا التنظيــات اإلرهابيــة التــي أعلنــت مبايعــة
«داعــش» ،فــرى أن العمليــات العســكرية التــي يتعــرض
لهــا األخــر يف العــراق وســوريا ســوف تفــرض تداعيــات
ســلبية عليهــا ،باعتبــار أن أحــد أهــداف انضاممهــا إىل
«داعــش» مــن البدايــة يتمثــل يف الحصــول عــى مســاعدات
مــن األخــر لتعزيــز قدرتهــا عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة
نوعيــة يف املناطــق التــي تنتــر فيهــا ،فضــا عــن أن تراجــع
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قــدرات هــذه التنظيــات ســوف يدفــع بعــض العنــارص إىل
االنشــقاق واالنضــام إىل تنظيــات إرهابيــة مناوئــة لهــا.
ومــن هنــا ،رمبــا ميكــن تفســر اتجــاه بعــض تلــك
التنظيــات إىل توســيع نطــاق عملياتهــا اإلرهابيــة خــال
الفــرة األخــرة ،بالتــوازي مــع تصاعــد حــدة العمليــات
العســكرية ضــد «داعــش» يف العــراق وســوريا.
ويف ضــوء ذلــكُ ،يكــن القــول إن املواقــف التــي أبدتهــا
بعــض التنظيــات اإلرهابيــة تجــاه الرتاجــع التدريجــي يف
قــدرات تنظيــم «داعــش» داخــل املناطــق التــي يســيطر
عليهــا يف كل مــن العــراق وســوريا ،بفعــل العمليــات
العســكرية التــي يشــنها التحالــف الــدويل وبعــض األطـراف
األخــرى ،كشــفت بوضــوح أن «املصالــح» وليســت
«التوجهــات الفكريــة» متثــل املتغــر الرئيــي يف تحديــد
املســارات املحتملــة للعالقــات بــن تلــك التنظيــات ،وأن
الخــاف القائــم فيــا بينهــا ينحــر يف الحصــول عــى أكــر
قــدر مــن املكاســب عــى املســتويات املختلفــة.

Policy Brief
ت موجــزة 
«موجــ ز سياســات» يهتــ م بتقديــ م تحليــا 
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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