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َّ
تدريجيــا هجماتــه فــي ســوريا والعــراق منــذ منتصــف عــام .2020
ملخــص :صعَّ ــد تنظيــم الدولــة اإلســامية
ًّ
َ
األنشــطة األخيــرة للمجموعــة فــي كال البلديــن ،الســتنتاج مــا إذا كانــت
تتنــاول هــذه الدراســة المختصــرة
وبنــاء عليــه ،تناقــش الدراســة العوامــل المختلفــة التــي
المرحلــة تشــهد عــودة للمجموعــة فــي المنطقــة.
ً
تســاعد المجموعــة وكــذا انعكاســاتها السياســية علــى الحكومــات فــي المنطقــة.
المقدمة
باهتمــام
عالمــي فــي يونيــو /حزيــران  2014عندمــا
حظيــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا (داعــش)
ٍ
ٍّ
طــردت الجيــش العراقــي مــن الموصــل وتكريــت وأعلنــت إقامتهــا دولــة الخالفــة .وبيــن عامــي  2014وَّ ،2019
نفــذ
التنظيــم مئــات العمليــات فــي العــراق وســوريا فــي المقــام األول ،ثــم فــي مناطــق أخــرى مختلفــة مــن العالــم.
ً
دعايــة علــى شــبكة اإلنترنــت بمعــدَّ ل لــم يســبق لــه مثيــل مــن ِقبــل وكاالت إنفــاذ القانــون التــي
كمــا أطلــق
كافحــت لمواكبــة المحتــوى ومواجهتــه .1وســاعد ُّ
كل هــذا فــي اكتســاب المجموعــة للشــهرة ،وألهمــت مجموعــة مــن
ـميا
األفــراد الذيــن تأثــروا بأيديولوجيتهــا وقضيتهــا للقيــام بالعديــد مــن الهجمــات ،رغــم أنــه لــم يتــم تدريبهــم رسـ ًّ
نفســه العديــدَ مــن المجموعــات المحليــة
مــن ِقبــل المجموعــة للقيــام بهــا .وقــد اســتوعبت المجموعــة فــي الوقــت ِ
ـات فــي هــذه الــدول ً
أيضــا.2
فــي دول ٍ مثــل نيجيريــا وأفغانســتان والفلبيــن ،وأنشــأت لنفســها مقاطعـ ٍ
ـم االستشــهاد بعمليــات القتــل المختلفــة خــارج نطــاق القانــون للمدنييــن والمعارضيــن السياســيين
بمــرور الوقــت ،تـ َّ
داخــل العــراق وســوريا ،والقــدرة علــى جــذب المقاتليــن األجانــب واإلســهام فــي عــدم االســتقرار فــي هذيــن
البلديــن -كمبــررات لمهاجمــة مواقــع المجموعــة مــن ِقبــل الــدول الغربيــة مثــل الواليــات المتحــدة باإلضافــة إلــى
العديــد مــن الــدول اإلقليميــة األخــرى ،ممــا أدى إلــى المزيــد مــن موجــات الدمــار فــي البلديــن .3وبحلــول عــام
 ،2017خســرت المجموعــة أكثــر مــن  %90مــن أراضيهــا فــي ٍّ
كل مــن ســوريا والعــراق ،وبحلــول مــارس /آذار 2019
َف َقــدت المجموعــة َّ
َّ
ـم القضــاء علــى قادتهــا مــن ِقبــل
كل األراضــي التــي
احتلتهــا مــن قبــل .4وعــاوة علــى ذلــك ،تـ َّ

ـد :أبــو
ـب واحـ ٍ
مختلــف القــوات األمنيــة ،وهــو اتجــاه بلــغ ذروتــه بمقتــل زعيــم الجماعــة والخليفــة المعلــن مــن جانـ ٍ
بكــر البغــدادي.5

لكــن ،وبينمــا احتفلــت معظــم الحكومــات والمراقبــون العاديــون بهــذه اإلعالنــاتَّ ،إل أن الوقائــع عــام  2018تشــير
6
ـح
وتبيــن أن هــذا التوقــع صحيـ ٌ
إلــى أن المجموعــة ســتعود إلــى شــكلها األصلــي بوصفهــا مجموعــة حــرب عصابــات َّ .
ـد كبيــر ،خاصـ ً
إلــى حـ ٍّ
ـة مــع وجــود المــوارد الماليــة الهائلــة للجماعــة وأيديولوجيتهــا التــي تحافــظ علــى مقاتليهــا

عرضيــة ،فــإن وتيــرة الهجمــات
فــي جميــع أنحــاء العالــم .وبينمــا كان معظــم هــؤالء المقاتليــن ينفــذون هجمــات َ
ســرعان مــا بــدأت فــي االزديــاد .وعلــى هــذا النحــو ،الحظــت العديــد مــن الحكومــات والمراقبيــن فــي الربــع األول
ً
انتعاشــا جديــدً ا.7
مــن عــام  2021أن المجموعــة تشــهد اآلن
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َّإل أن الوقائع عام  2018تشير إلى أن
المجموعة ستعود إلى شكلها األصلي
بوصفها مجموعة حرب عصابات
ـاء علــى مــا ســبق ،تســعى هــذه الدراســة الموجــزة إلــى فهــم مــدى إمكانيــة عــودة المجموعــة إلــى الظهــور.
وبنـ ً
وتقيــس ذلــك مــن خــال النظــر فــي عوامــل مختلفــة مثــل الهجمــات والمقاتليــن واألمــوال وغيرهــا مــن المعايير.
بعــض منهــا.
ثــم تســرد أســباب الزيــادة فــي أنشــطة المجموعــة باســتخدام أدبيــات مكافحــة التمــرد لشــرح
ٍ
ِّ
ً
خطــوات
ممكنــة لواضعــي السياســات
وتوفــر
وأخيــرا ،ترســم اآلثــار السياســية لهــذه الزيــادة فــي األنشــطة،
ٍ
ً
للمشــاركة فــي مكافحــة هــذه العــودة.
متابعة األرقام
ً
وفقــا إلحصائيــات «مشــروع بيانــات مواقــع النــزاع المســلح وأحداثهــا" ( ،)ACLEDفقــد شــهد العــراق وســوريا
مجتمعيــن ،مــن  1ينايــر /كانــون الثانــي إلــى  8أبريــل /نيســان  2021فقــط ،حوالــي  500حالــة عرفــت تــورط
داعــش فــي أحــداث مختلفــة .8وهــذا أمــر مهــم بالنظــر إلــى أنــه بالمقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن عــام  2020لــم
تشــهد البلــدان ســوى حوالــي  250حد ًثــا (تقري ًبــا) .9وتشــمل هــذه األحــداث مناوشــات ومعــارك مســلحة وهجمــات
ش ـنَّها التنظيــم ضــد مدنييــن أو وحــدات عســكرية ،باإلضافــة إلــى غــارات ش ـنَّتها قــوات األمــن ضــد عناصــر
تنظيــم الدولــة اإلســامية.
ومــن المهــم الفصــل بيــن أنشــطة المجموعــة فــي ٍّ
كل مــن ســوريا والعــراق؛ ألن عملياتهــا الحاليــة فــي كال
البلديــن مختلفــة ،علــى الرغــم مــن رؤيتهــا المشــتركة واألراضــي التــي اســتولت عليهــا فــي وقــت واحــد،
والتــي امتــدت علــى كال البلديــن بشــكل عــام.
ً
ووفقــا لمحلليــن مثــل نــوار شــعبان ،10فقــد اســتغرق تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي ســوريا مــا يقــارب العاميــن
بعــد خســارة أراضيــه إلعــادة تجميــع صفوفــه وتجديــد نشــاطه .وبينمــا ارتفعــت وتيــرة الهجمــات مــع مــرور
ونقــص فــي
ألســباب لوجســتية
الوقــت فــي ســوريا ،ركَّــز تنظيــم داعــش علــى مناطــق قليلــة فقــط ،وذلــك
ٍ
ٍ

ً
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،ركَّــز الكثيــر مــن هجماتــه
األمــوال واألشــخاص بســبب عــدم الســيطرة علــى أي أرض.11
فــي ســوريا علــى منطقــة ديــر الــزور ،حيــث ال يــزال لــدى التنظيــم مجتمــع كبيــر مــن المؤيديــن .وأعلــن التنظيــم
مســؤوليته عــن نحــو  500هجــوم فــي عــام  2020معظمهــا فــي ديــر الــزور وحدهــا .12ويحــاول التنظيــم العمــل
فــي موقــع آخــر ،هــو الصحــراء الســورية ،حيــث إن صعوبــة تأميــن هــذه المواقــع تجعــل مــن الســهل اســتهداف
القوافــل الحكوميــة المختلفــة التــي تمـ ُّـر عبرهــا فــي طريــق بغــداد  -دمشــق الســريع مــن بيــن طــرق أخــرى.13

ً
وفقا إلحصائيات «مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح
وأحداثها» ( ،)ACLEDفقد شهد العراق وسوريا مجتمعين،
من  1يناير /كانون الثاني إلى  8أبريل /نيسان  2021فقط،
حوالي  500حالة عرفت تورط داعش في أحداث مختلفة
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الســنية وقــوات ســوريا
غال ًبــا مــا يســتفيد تنظيــم الدولــة اإلســامية مــن التوتــرات بيــن القبائــل العربيــة ُّ
مواجهــات مــع قــوات ســوريا
الديمقراطيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،غال ًبــا مــا يدخــل أفــراد القبائــل فــي
ٍ
الديمقراطيــة بســبب الفســاد داخــل صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق مثــل ديــر الــزور الغنيــة
بالنفــط .كمــا يلــوم المواطنــون هنــاك قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى ســوء األوضــاع االقتصاديــة علــى الرغــم
المحليــة هــذه لمهاجمــة
ـم يســتخدم تنظيــم الدولــة اإلســامية حــاالت التعاســة
مــن ثــروة المدينــة .14ومــن َثـ َّ
َّ
قــوات ســوريا الديمقراطيــة وحشــد الدعــم مــن الســكَّان.15

لــم تنجــح حملــة «قســد» ضــد تنظيــم داعــش فــي عامــي  2020-2019فــي تقليــص هجماتــه فــي المنطقــة.16
ـات علــى قــوات
ـن النظــام الســوري بدعـ ٍـم مــن القــوات الروســية عــدَّ ة هجمـ ٍ
وشــوهدت نمــاذج مماثلــة عندمــا شـ َّ
تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي فبرايــر /شــباط  2021الســتعادة الســيطرة علــى مواقــع اســتراتيجية مختلفــة،
مثــل طريــق ديــر الــزور  -دمشــق الســريع .وفــي حيــن نجحــت هــذه العمليــات فــي الحـ ِّ
ـد مــن هجمــات تنظيــم
الدولــة اإلســامية فــي المنطقــة بنســبة  %90تقري ًبــا فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار ،فقــد أدت بالمقابــل إلــى
ـد مــن الهجمــات فــي أجــزاء أخــرى مــن ســوريا .وقــد أدت تجربــة حــرب الصحــراء المتفوِّ قــة لــدى تنظيــم
مزيـ ٍ
الدولــة اإلســامية إلــى تعـ ُّـرض النظــام الســوري لهجمــات مختلفــة باســتمرار ،ممــا جعــل مــن الصعــب القضــاء
علــى وجــود تنظيــم داعــش فــي المنطقــة.17
مــن جهــة أخــرى ،يتضــح التعقيــد المتزايــد لتنظيــم داعــش فــي العــراق كذلــك ،حيــث أن الخســائر البشــرية
متقاربــة فــي هاتيــن الدولتيــن .فعلــى ســبيل المثــال ،نفــذت الجماعــة فــي مايــو /أيــار  2020عمليــة َّ
معقــدة
متعـ ِّ
ـات ذات طابــع مباشــر أكثــر خالفــا
ـددة الجوانــب ضــد قــوات الحشــد الشــعبي ،وهــو اتجــاه أعقــب هجمـ ٍ
للهجمــات غيــر المتكافئــة التــي تفضلهــا الجماعــة عــاد ًة .18ووقــع هجــوم كبيــر آخــر فــي ينايــر /كانــون
ـخصا
الثانــي  2021فــي بغــداد ،حيــث نفــذت الجماعــة تفجيريــن انتحاريَّ ْيــن أســفرا عــن مقتــل أكثــر مــن  30شـ ً
وإصابــة أكثــر مــن  100شــخص .19وهــذا ً
ـول طفيــف فــي تكتيــكات التنظيــم للعــودة إلــى التفجيــرات
أيضــا تحـ ُّ
االنتحاريــة ،وهــو تكتيــك تجنَّبــه التنظيــم لفتــرة مــن أجــل الحفــاظ علــى القــوة البشــرية.
غال ًبــا مــا يختبــئ مقاتلــو التنظيــم فــي منطقــة جبــال مخمــور النائيــة ،التــي تقــع بيــن منطقــة ســيطرة الحكومــة
ـن عمليــات
العراقيــة فــي الجنــوب وبيــن الشــمال الــذي يديــره األكــراد ،حيــث يمكنهــم هــذا التموقــع مــن شـ ّ
عســكرية ضــد األكــراد والحكومــة العراقيــة فــي أماكــن مثــل ديالــى وصــاح الديــن وكركــوك ونينــوى .20والواقــع
أن الجماعــة قــادرة علــى االســتفادة مــن التوتــرات التــي اندلعــت مؤخـ ًـرا بيــن البشــمركة الكرديــة والحكومــة
تمامــا مثــل اســتفادتها مــن التوتــرات َ
الق َب َّليــة فــي ســوريا .21ولذلــك فــإن
العراقيــة وقــوات الحشــد الشــعبيً ،
اســتراتيجيتها األساســية هــي شــن حــروب االســتنزاف علــى قــوات األمــن العراقيــة وإرهاقهــا مــن خــال قتــل
قواتهــا بشــكل مطــرد.22
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نفســه ،يواجــه تنظيــم الدولــة اإلســامية ً
أيضــا هجمــات قويــة ضــد مواقعــه مــن ِقبــل قــوى دوليــة
وفــي الوقــت ِ
اســتمر  10أيــام علــى كهــوف مختلفــة كان يختبــئ فيهــا المئــات مــن مقاتلــي
هجومــا
مثــل بريطانيــا التــي شــنت
ً
َّ
تنظيــم الدولــة اإلســامية.23
مهمــا آخــر يجــب أخــذه بعيــن االعتبــار .فقــد ُقــدّ ر أن التنظيــم ،خــال
مــن جهــة أخــرىُ ،تعَ ــدُّ المــوارد الماليــة جان ًبــا ًّ
ذروتــه فــي عــام  ،2014قــد ســيطر علــى أكثــر مــن مليــاري دوالر أمريكــي مــن عائــدات النفــط والضرائــب والتهريــب
ً
ووفقــا لنــوار شــعبان ،فقــد ضاعــت معظــم هــذه األمــوال ،لكــن التنظيــم احتفــظ ببعضهــا
ووســائل مختلفــة أخــرى.24
علــى مــر الســنين .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن حقيقــة مشــاركته فــي شــنِّ
غــارات مــع فــرق صغيــرة تعنــي أنــه ال
ٍ
يتعيــن عليــه إنفــاق الكثيــر مــن أجــل الحصــول
يضطــر إلــى إنفــاق الكثيــر مــن األمــوال إلجــراء العمليــات .كمــا ال
َّ
علــى األســلحة؛ ألن معظــم العمليــات فــي أجــزاء مــن ســوريا تركِّــز علــى قتــل القــوات العســكرية ومداهمــة مســتودعات
ِّ
يجــدد هجماتــه عبــر أجــزاء كثيــرة مــن وســط ســوريا
األســلحة ومخزونــات األســلحة .ومــن الواضــح أن التنظيــم
ويتوســع بحــذر ولكــن بثبــات ليحافــظ علــى أهميتــه .وهنــاك عوامــل عديــدة تفســر هــذا األمــر.
وبعــض أجــزاء العــراق،
َّ
منع العودة
إن تاريــخ التمـ ُّـرد ملــيء بحــاالت فقــدان الجماعــات المختلفــة للســيطرة علــى األراضــي واســتعادتها .ويطلــق الباحــث
فــي مكافحــة التمــرد ،ديفيــد كيلكولــن ،علــى هــذا األمــر مصطلــح تأثيــر "ســيزيفس"  ،Sisyphusوفيــه تفشــل القــوات
الحكوميــة فــي فــرض الســيطرة الكاملــة علــى أراضيهــا وتتنــازع فيــه مــع الجماعــات المتمــردة .25وأســباب ذلــك كثيــرة،
لكنهــا مرتبطــة إلــى حـ ٍّ
ـر بإنفــاق المــوارد للحفــاظ علــى الســيطرة وكســب ود السـكَّان.
ـد كبيـ ٍ
يُ عَ ــدُّ العــراق مثـ ً
ـيكيا علــى تأثيــر تمـ ُّـرد "ســيزيفس" ،حيــث انتصــرت القاعــدة فــي منتصــف عــام  ،2000وخســرته
ـال كالسـ ًّ
بحلــول نهايــة العقــد ،واســتعادته مــر ًة أخــرى بالقــرب مــن منتصــف عــام  .2010ويرجــع ذلــك إلــى حـ ٍّ
ـر إلــى ســوء
ـد كبيـ ٍ
الســنة والشــيعة ،حيــث
إدارة حكومــة نــوري المالكــي فــي أثنــاء صعــود تنظيــم الدولــة اإلســامية والعنــف الشــديد بيــن ُّ
َ
ُّ
الســنة
تغــض الحكومــة الشــيعية الحاليــة
الطــرف عــن الفظائــع التــي ارتكبتهــا الميليشــيات الشــيعية ضــد مختلــف ُّ

فــي البــاد .26وعــاوة علــى ذلــك ،أدت المشــاكل االقتصاديــة المتزايــدة ،والفســاد فــي جهــود إعــادة اإلعمــار ،وســوء
توزيــع المــوارد ،وعجــز الحكومــة عــن توفيــر بنيــة تحتيــة جيــدة للشــعب العراقــي ،أدى ُّ
كل ذلــك إلــى تمهيــد الطريــق
النتفاضــة أخــرى ضــد نفســه.27
ٍّ
حــد مــا ،ولكــن ليــس بالطريقــة نفســها بالضبــط .فعلــى الرغــم مــن خســارة
يتكــرر إلــى
ويبــدو أن هــذا التأثيــر
َّ
التنظيــم معظــم أراضيــه بحلــول عــام  ،2019/2018فإنــه لــم يخســر جميــع مقاتليــه أو العديــد مــن مــوارده الهائلــة
ً
ووفقــا ألرقــام األمــم المتحــدة اعتبــا ًرا مــن أغســطس
المتراكمــة فــي أثنــاء حكــم العــراق وســوريا .فعلــى ســبيل المثــال،
 ،2020كان مــا يقــرب مــن  10000مقاتــل ينتمــون إلــى المجموعــة ال يزالــون فــي حالــة خمــول فــي جميــع أنحــاء
العــراق .28وقــد أعــاد هــؤالء المقاتلــون تجميــع صفوفهــم ،وهــم مســؤولون إلــى حـ ٍّ
ـر عــن الهجمــات الجديــدة التــي
ـد كبيـ ٍ
يتــم تنفيذهــا.
ُّ
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ومن َثمَّ فليس من المستبعد أن تخلق المعسكرات
ً
رموزا
التي تحتضن مقاتلي الدولة اإلسالمية
ً
جديدة مع مرور الوقت
وأيديولوجيات
ٍ

أمــا التحــدي الرئيــس اآلخــر الــذي حــدث ،فهــو رفــض معظــم الــدول عــودة مواطنيهــا الذيــن قاتلــوا فــي ســوريا
ـيتعين عليهــا إطــاق
والعــراق .حيــث تخشــى هــذه الــدول مــن أنهــا لــن تكــون قــادر ًة علــى مقاضاتهــم ،وسـ َّ
أمنيــا لهــذه الــدول .29ويمكــن أن يشــكِّل اســتمرار وجــود هــؤالء
ســراحهم ،األمــر الــذي قــد يشــكِّل تهديــدً ا ًّ
المقاتليــن األجانــب فــي العــراق وســوريا تهديــدً ا إذا اســتأنفوا قتــال الحكومــة أو إذا قامــوا بتدريــب اآلخريــن
فــي مجــاالت مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك تكتيــكات التمـ ُّـرد والدعايــة واالتصــال اإلعالمــي ومــا إلــى ذلــك.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يســتطيع ٌّ
كل مــن العــراق وســوريا مقاضــاة العديــد مــن المقاتليــن المحلييــن ً
أيضــا
َّ
األدلــة وســوء الن ُُّظــم القانونيــة .30وحتــى أولئــك
بســبب مجموعــة مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك االفتقــار إلــى
ـر مــن األحيــان فــي الســجون ،حيــث توجــد فرصــة كبيــرة
الذيــن تتـ ُّ
ـم مقاضاتهــم ينتهــي بهــم األمــر فــي كثيـ ٍ
لمزيــد مــن التطــرف أو اســتمرار األنشــطة المناهضــة للحكومــة .وفــي الواقــع ،أ�طلــق فــي عــام  2010اســم
ٍ

ـم فليــس مــن
الجامعــة الجهاديــة علــى معســكر بــوكا ،وهــي الجامعــة التــي ولــدت أبــا بكــر البغــدادي .31ومــن َثـ َّ
ـات جديــد ًة مــع
المســتبعد أن تخلــق المعســكرات التــي تحتضــن مقاتلــي الدولــة اإلســامية رمــو ًزا وأيديولوجيـ ٍ
مــرور الوقــت.
وفــي النهايــة ،أدت جائحــة كوفيــدً 19-
أيضــا إلــى تقليــل االهتمــام العســكري بالمجموعــة؛ نظـ ًـرا ألن الجيــوش
كثيــر مــن األحيــان مــع انتشــار المــرض داخــل أماكنهــا ،أو كانــت تشــارك فــي أنشــطة
كانــت تتعامــل فــي
ٍ

إنســانية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،اضطــرت العديــد مــن العمليــات العســكرية إلــى تقليــص حجمهــا لتجنُّــب
التجمعــات الكبيــرةُّ .
ً
وكل هــذا يعنــي أن تفشــي فيــروس كوفيــد 19-الــذي أعقــب ذلــك أعطــى
مســاحة
ُّ
32
للجماعــات اإلرهابيــة -مثــل تنظيــم داعــش -الســتعادة زخمهــا علــى المــدى القصيــر  .وقــد َّ
تجلــى هــذا
العامــة والنظافــة ،ممــا
للصحــة
العامــل حتــى فــي ســوريا والعــراق اللتيــن تعانيــان مــن بنيــة تحتيــة ســيئة
َّ
َّ
أدى إلــى زيــادة االعتمــاد علــى الجيــش فــي أعمــال اإلغاثــة .33ولذلــك كانــت جائحــة كوفيــد 19-أحــد العوامــل
األخــرى التــي عــززت عــودة تنظيــم الدولــة اإلســامية للنشــاط.
المُ َّ
توقع
مــن الواضــح أن أنشــطة تنظيــم داعــش قــد زادت زيــادة ملحوظــة مــع مــرور الوقــت .ومــن المحتمــل أن تكــون
تمامــا بســبب العوامــل المختلفــة التــي دعمتهــا .ومــع ذلــك ،فمــن الصعــب معرفــة مــا
هــذه الزيــادة مســتدامة ً
إذا كان ذلــك ســيؤدي بالتنظيــم إلــى الســعي وراء االســتالء علــى األرض مــر ًة أخــرى .فمــن ناحيــة أولــى،
مــن المحتمــل جــدًّ ا أن يكــون التنظيــم قــد واجــه تحديــات االبقــاء علــى ســيطرته علــى األرض كمــا جــرى
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وسوف تقوم عمليات االستيالء على األراضي هذه
بنية حكم اإلقليم.
على مبدأ انتهاز الفرص ،وليس َّ
المرجح أن يُ ترجم هذا إلى إعالن
ويبدو أنه من غير
َّ
خالفة ً
مرة أخرى في المستقبل القريب على األقل
غيــر اســتراتيجيته علــى مــا يبــدو .لكــن بمــرور الوقــت ،ومــع تقويــة التنظيــم ،مــن الممكــن
مــع القاعــدة ،ومــن َثـ َّ
ـم َّ
ـرة مــن األرض والســيطرة عليهــا بشــكل متقطــع ،علــى غــرار مــا
أن يحــاول علــى األقــل االســتيالء علــى كتــل ٍ صغيـ ٍ

تفعلــه القاعــدة فــي اليمــن .وســوف تقــوم عمليــات االســتيالء علــى األراضــي هــذه علــى مبــدأ انتهــاز الفــرص،
المرجــح أن يُ ترجــم هــذا إلــى إعــان خالفــة مــر ًة أخــرى فــي
بنيــة حكــم اإلقليــم .ويبــدو أنــه مــن غيــر
َّ
وليــس َّ
المســتقبل القريــب علــى األقــل.
ومــع ذلــك ،فــإن العــودة إلــى الخالفــة ليســت المقيــاس الوحيــد لمــا يمكــن أن تعنيــه اســتعادة الجماعــة لقوتهــا .فــي
الواقــع ،وكمــا تؤكِّــد العديــد مــن التقاريــر األخــرى ،كتقريــر مجموعــة األزمــات المذكــور سـ ً
ـابقا ،فقــد كان إعــان
الخالفــة فــي عــام  2014أمـ ًـرا شـ ًّ
ـم تســهيل صعــود تنظيــم
ـاذا فــي تاريــخ حــركات التمـ ُّـرد .34وعــاوة علــى ذلــك ،تـ َّ
داعــش فــي عــام  2014مــن خــال الدعــم الغربــي ً
تــم تحويــل بعــض األســلحة واألمــوال التــي
أيضــا ،حيــث َّ
ـت الحــق ٍ إلــى تنظيــم داعــش ،باإلضافــة إلــى دعــم الــدول
تـ َّ
ـم توفيرهــا للمتمرديــن المناهضيــن لألســد فــي وقـ ٍ

الســنية فــي محاولتهــا لإلطاحــة ببشــار األســد.
المختلفــة ذات الغالبيــة ُّ

وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن المقيــاس األكثــر َّ
دقــة لقــوة التنظيــم ال يتمثَّ ــل فــي امكانيــة اســتعادته للســيطرة علــى
ً
ٍّ
عمليــات شــبه حكوميــة ،بــل فــي قدرتــه علــى شــنِّ المزيــد مــن الهجمــات فــي كل مــن
األرض والبــدء فــي
ٍ
حاليــا كمــا أوضحــت األقســام
أراضيــه األساســية وفــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم .35وهــذه ظاهــرة تحــدث
ًّ
َّ
يتحقــق
أعــاه .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الهــدف الرئيــس لداعــش والمتمثــل فــي البقــاء علــى مســتوى مــن األهميــة
مهمــا فــي قيــاس تأثيــر تنظيــم داعــش .وقــد أســهمت
مــن خــال هــذه األنشــطة ،ممــا يجعلــه -مــن َثـ َّ
ـم -عامـ ًـا ًّ
فــي ذلــك عوامـ ُـل مختلفــة كمــا أوضحنــا سـ ً
ـابقا ،ممــا اســتدعى اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات المضــادة.

كاف وحــده لتحــدي ســلطة
فــي البدايــة ،مــن الضــروري أن تضــع الحكومــات فــي اعتبارهــا أن النهــج العســكري غيــر ٍ
التنظيــم والقضــاء عليــه .بــل يجــب أن يقتــرن ذلــك بإجـ
ـراءات ناعمـ ٍـة متخصصــة وواســعة النطــاق .وبشــكل عــام،
ٍ
ـوي لضمــان إعــادة بنــاء ٍّ
يجــب علــى الــدول المختلفــة بـ ُ
كل مــن العــراق وســوريا .بالنســبة إلــى العــراق،
ـذل جهـ ٍ
ـد قـ ٍّ
ـدءا مــن الثمانينيــات عندمــا خــاض الحــرب مــع إيــران ،فــإن األمــة
وبعــد أن عانــى الحـ َ
ـروب والصراعــات ً 40
عامــا ،بـ ً
ـار قويــة .ومــع ذلــك ،ال يمكــن لهــذه الجهــود أن تتبــع المســارات الماضيــة
بحاجــة َّ
ماســة إلــى جهــود إعــادة إعمـ ٍ

المليئــة بالفســاد والعمــل غيــر المكتمــل أو الــرديء الــذي يــؤدي إلــى تجــدُّ د الكراهيــة للحكومــة .36بــل يجــب أن
المحليــة والنُّهُ ــج المســتدامة.
تعتمــد علــى الجهــود
َّ
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فإن المقياس األكثر َّ
دقة لقوة التنظيم ال َّ
يتمثل في
عمليات
امكانية استعادته للسيطرة على األرض والبدء في
ٍ
شبه حكومية ،بل في قدرته على ِّ
شن المزيد من الهجمات
في ٍّ
كل من أراضيه األساسية وفي أجزاء أخرى من العالم

نفســه ،يجــب علــى الحكومــة ً
أيضــا التركيـ ُـز علــى جهــود إعــادة التأهيــل إلعــادة دمــج مواطنيهــا فــي
وفــي الوقــت ِ
أمــرا صع ًبــا؛ ألن كال البلديــن قــد دمرتهمــا الحــرب لســنوات .ومــع ذلــك ،مــن
ثنايــا الحيــاة الطبيعيــة .ويُ عَ ــدُّ هــذا
ً
الممكــن الجمــع بيــن النهــج الواســع والضيــق مــن خــال إشــراك المواطنيــن المحلييــن فــي جهــود إعــادة اإلعمــار،
ً
مجــرد محاولــة
فاعليــة مــن
ــم مســاعدتهم علــى النهــوض مــن جديــد .يمكــن أن يكــون هــذا النهــج أكثــر
ومــن َث َّ
َّ
القــوات األجنبيــة هزيمــة أعضــاء الدولــة اإلســامية دون تأميــن مكاســبهم.
عــادي مــع القــدرة علــى
لقــد أثبــت تنظيــم الدولــة اإلســامية علــى مــر الســنين أنــه منظمــة مرنــة بشــكل ٍ غيــر
ٍّ

التعافــي ،علــى الرغــم مــن الخســائر الكبيــرة التــي تك َّبدهــا فــي المقاتليــن والتمويــل .يتضــح هــذا مــن خــال
َّ
ـد علــى أهــداف
أنشــطة التنظيــم خــال العــام الماضــي أو نحــو ذلــك مــع الهجمــات المتكــررة
والمعقــدة بشــكل ٍ متزايـ ٍ

مختلفــة فــي معاقلــه الســابقة فــي العــراق وســوريا ،وكذلــك فــي أجــزاء مــن إفريقيــا .يتحتَّ ــم علــى حكومتــي البلديــن
وكذلــك التحالــف الدولــي تعزيـ ُـز جهودهــم مــن خــال التركيــز ً
أيضــا علــى منهــج ناعــم .ستســتغرق هــذه العمليــة
ســنوات بســبب األعــوام المتراكمــة مــن األضــرار التــي لحقــت بــكال البلديــن ،ولكــن النتيجــة النهائيــة قــد تكــون
ٍ
مناطــق ُمحـ َّـررة بأكملهــا مــن قبضــة المجموعــة العنيفــة.
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وشرقاها» ،المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب 16 ،مارس /آذار https://icct.nl/publication/prosecution-of-isis-fight� ،2021
/ers-by-autonomous-administration-of-north-east-syria
َ
 -31سفاتي كيرستن ناروال« ،سجن أمريكي في العراق يُ طلَق عليه اسم الجامعة الجهادية َولد الدولة اإلسالمية» كيو زد19 ،
نوفمبر /تشرين الثاني https://qz.com/553496/a-us-prison-in-iraq-dubbed-jihadi-university-gave-birth- ،2015
/to-the-islamic-state
 -32أندرو حنا« ،هجوم داعش يستغل الوباء» ،مركز ويلسون 8 ،يونيو /حزيران https://www.wilsoncenter.org/ar� ،2020
ticle/isis-offensive-exploits-pandemic
 -33سيث فرانتزمان« ،هل حكم فيروس كورونا المستجد والتوترات اإليرانية على استراتيجية التحالف ضد تنظيم داعش؟»،
المجلس األطلسي 1 ،مايو /أيار https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/have-covid-19-and- ،2020
/iran-tensions-doomed-coalition-anti-isis-strategy
 -34سام هيلر« ،عند قياس عودة ظهور داعش ،استخدم المعيار الصحيح» ،مجموعة األزمات ،مايو /أيار https://www. ،2020
crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/when-measuring-isiss-resurgence-use-right-standard
 -35كالي روبنسون« ،مأساة اليمن :الحرب والمأزق والمعاناة « ،سي إف آر باكغراوندر 5 ،فبراير /شباط https://www. ،2021
cfr.org/backgrounder/yemen-crisis
 -36لمزيد من المعلومات عن الفساد في جهود إعادة اإلعمار من منتصف عام  2000إلى أواخره ،راجع :نعومي كلين« ،عقيدة
الصدمة :صعود رأسمالية الكوارث»( ،نيويورك :بيكادور .)2008

عن المؤلف
محمد ســنان ســياش :طالب دكتوراه في قسم الدراسات اإلسالمية
ً
محلل َ
ودراســات الشــرق األوســط بجامعــة إدنبــرة .كان سـ ً
أول
ـابقا
فــي المركــز الدولــي ألبحاث العنف السياســي واإلرهاب في مدرســة
"إس .راجاراتنــام" للدراســات الدوليــة ( ،)RSISســنغافورة .كتــب
َّ
بإســهاب عــن األمــن والسياســة الخارجيــة والديــن فــي
وتحــدث
ٍ
جنــوب آســيا والشــرق األوســط .يمكــن التواصــل معــه عبــر البريــد:
m.s.siyech@sms.ed.ac.uk
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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