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املقدمة
كانت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بؤرة للعديد من األزمات يف العقود األخرية، 
ومن ضمن الظواهر اجلديدة اليت تسبَّبت يف التوتُّر يف هذه املنطقة هي التيارات السلفية املتطرفة، 
ويعود منو احلركة السلفية اجلهادية إىل الثمانينيات القرن املاضي كذلك، وبعد أحداث الربيع العريّب، 
وبسبب الفراغ األمين، ُوفِّرْت مساحة وبيئة مناسبة ألنشطة اجلماعات اإلسالمية اجلهادية، مبا يف 
ذلك تنظيم القاعد، ويُعدُّ ظهور تنظيم "داعش" وصعوده وإعالن اخلالفة عام 2014 نقطَة حتوٍُّل 

يف تشكيل اجلماعات اإلسالمية املتطّرِفة وتطوُّرِها. 
قبل الثورات العربية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، مل ُيسمح للحركات السلفية املتطّرِفة 
ابلتحرُّك؛ لوجود قًوى قمعية على رأسها، وحىت اجلماعات السلفية املعتدلة تعرَّضت للقمع الشديد، 
نشاط  ُأُسس  ُوفَِّرْت   ،2010 عام  يف  العربية  الثورات  اندالع  مع  ولکن  العمل،  من  وُمِنَعت 
بوصفها  اجلهادية  اجلماعات  ظهرت  ما  سرعان  لذلك،  ونتيجة  وتوسيعها،  السلفية  اجلماعات 
جهات فاعلة نشطة على الساحة وبدأت، إىل جانب القوى السياسية واالجتماعية األخرى يف 
حتديث منظماهتا، وهكذا، مع تشكيل جولة جديدة من االضطراابت يف الشرق األوسط ومشال 
أفريقيا، مبا يف ذلك )تونس، وليبيا، ومصر، وسوراي، واليمن، أُنِشَئْت أرضية مناسبة وبيئة مالئمة 

للجماعات السلفية اجلهادية.
التيارات الدينية والسياسية يف منطقة  أصبحت اجلماعات السلفية اجلهادية اآلن من أهم 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وال ميكن تقييم التطورات اجلديدة يف املنطقة من دون فهم هذا التيار، 
جديدًة  النصرة، وبوكو حرام( وغريها، بوصفهم رموزاً  )القاعدة، وداعش وطالبان، وجبهة  برزت 

للسلفية اجلهادية يف العصر احلديث.
أهم  ما  األول:  رئيسة وأساسية،  أسئلة  ثالِث  اإلجابة علی  إىل  الورقة  لذلك تسعى هذه 

السيناريوهات المستقبلية للجماعات السلفية 
الجهادية في الشرق األوسط

علي نجات  *

* کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط واحلرکات اإلسالمية.
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اجلماعات السلفية اجلهادية الناشطة يف الشرق األوسط؟ والثاين: ما أسباب منو هذه اجملموعات 
يف الشرق األوسط وتوسُّعها؟ والثَّالث: ما السيناريوهات املستقبلية للجماعات السلفية اجلهادية 

يف هذه املنطقة؟
َم هيكل املقالة على ثالثة أجزاء، اجلزء األول: ُيشري إىل أهمِّ  لإلجابة على هذه األسئلة، ُقسِّ
اجلماعات  أسباب ظهور  الثاين:  اجلزء  ويتناول  املنطقة،  الناشطة يف  اجلهادية  السلفية  اجلماعات 
السلفية اجلهادية يف الشرق األوسط وسياقاهتا، يف حي يتناول اجلزء الثالث: التحليل املستقبلي 

للجماعات السلفية اجلهادية الناشطة يف الشرق األوسط والسيناريوهات املستقبلية هلا.
أواًل: اجلماعات السلفية اجلهادية الناشطة يف الشرق األوسط

تنظيم القاعدة 
تنظيم القاعدة، الذي أسَّسه أسامة بن الدن ورفاقه أواخر الثمانينيات من القرن املاضي، هو 
رمز لألصولية اإلسالمية املتطرفة اليت تدعو -مبنهجها الوهايب والسلفي- العامل اإلسالمي إىل إحياء 
الفكر اجلهادي؛ حملاربة الكفار واملشركي وهدفها النهائي هو إحياء اخلالفة اإلسالمية واستعادة 

عظمة املسلمي.
شهد تنظيم القاعدة أربع موجات أو فرتات اترخيية منذ نشأته، فكانت نقطة التحوُّل يف 
الفرتة األوىل هي أحداث 11 سبتمرب 2001، واليت تُعدُّ أكرب عملية إرهابية يف اتريخ الوالايت 
املتحدة، إذ ضعفت القاعدة بعد هذه العملية اإلرهابية يف عامي 2001 و 2002، وقد ردَِّت 
الوالايت املتحدة بقوَّة على القاعدة، فقتلت بعض قادهتا يف أفغانستان وابكستان واعتقلهم بعضهم 

اآلخر.
تشكَّلِت املوجة الثانية للقاعدة عام 2003 بعد االحتالل األمريكي للعراق، إذ إنَّ الفراغ 
األمين   الذي أحدثه الغزو األمريكي للعراق دفع "أبو مصعب الزرقاوّي" إىل تشكيل مجاعة اجلهاد 
والتوحيد، اليت أُعيَد تسميتها بتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين، وكان نشاط هذه اجملموعة مرتفعاً 
للغاية حىت عام 2005، ولكن منذ عام 2006، وخاصة بعد اغتيال "أبو مصعب الزرقاوّي" 
تضاءلت أنشطتها اإلرهابية، ويف هذه املدَّة فضاًل عن زعيم القاعدة يف العراق، قُِتَل العديد من قادة 

القاعدة يف ابكستان بطائرات أمريكية من دون طيار.
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"أنور  ظهور  وبعد   ،2011 إىل   2007 من  القاعدة  نشاط  من  الثالثة  املوجة  كانِت 
العولقي" زعيم القاعدة اليميّن األمريكّي يف اليمن، وتشكيل القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ويف 5 
نوفمرب/تشرين الثاين 2009، أطلق اللواء ابجليش األمريكّي "نضال مالك حسن" املرتبط بـ"أنور 
العولقي" الناَر على القوات يف قاعدة "فورت هود" التابعة للجيش األمريكي يف تكساس، ممَّا أسفر 
عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وكانت إحدى نقط التحول يف هذه املدَّة مقتل "أسامة 

بن الدن".
س القاعدة وزعيمها "ذو الكاريزما" يف مايو/أاير 2011 من قبل  اُْغِتيَل "بن الدن" مؤسِّ
القوات األمريكية يف ابكستان، كما قُِتَل "أنور العولقي" يف غارة بطائرة من دون طيَّار يف اليمن 

بعد وقت قصري من مقتل "أسامة ابن الدن".
بدأِت املوجة الرابعة للقاعدة مع بداية الربيع العريّب يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
طغت بداية االنتفاضات الشعبية والثورات يف العامل العريّب على اغتيال كبار قادة القاعدة يف البداية، 
ا كانت قائمة على اإلرهاب والعنف،  للقاعدة؛ ألنَّ كانِت الثورات العربية تشكِّل هتديداً مباشراً 
ولكن االفتقار إىل بدائل للحكومات اليت أُِطيَح با واإلدارة غري الفعَّالة للحكومات العربية ما بعد 
الربيع العريّب، فضاًل عن تدخُّل القوى الكربى وحلف مشال األطلسي يف بعض البلدان للعب دور 
يف احلكومات اجلديدة، وفر فرصة مثالية لتنظيم القاعدة إلعادة رسم مسار التوسُّع يف مشال إفريقيا 

والشرق األوسط.
يف الواقع إنَّ انعداَم األمن وعدم االستقرار الذي تسبَّبت فيه الثورات العربية قد وفَّر الظروف 
والفرص اجليدة للقاعدة، وبذلك استطاع تنظيم القاعدة االستفادة من هذا الفضاء والوضع وإقامة 
اليمن،  مناطق أخرى مثل  بينها سوراي، وتعزيز وجوده يف  قواعد وفروع جديدة يف دول جديدة 
ولکن بعد صعود تنظيم داعش وإعالن خالفة "أبو بكر البغدادّي" عام 2014، أصبحِت القاعدة 
أضعف ممَّا كانت عليه يف املاضي املهم يف املوجة الرابعة أنَّ القاعدة اليت كانت تـَُعدُّ نفسها حىت 
عام 2010 العدو الرئيس، عدو البعيد ال سيَّما الغرب، غريت موقفها ووضعِت العدو القريب 

على أجندهتا)1(.
للقاعدة اآلن فروع عديدة نشطة يف بلدان خمتلفة من العامل عموماً، وللقاعدة مخسة فروع 
رئيسة: )جبهة النصرة يف سوراي، والقاعدة يف شبه اجلزيرة العربية، والقاعدة يف شبه القارة اهلندية يف 
جنوب آسيا، وحركة الشباب يف الصومال، والقاعدة يف املغرب اإلسالمی يف مشال إفريقيا( فضاًل 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن ذلك، تتمتع القاعدة بعالقات واسعة مع جمموعات خمتلفة يف مجيع أحناء الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا وآسيا، مثل: )بوكو حرام، وطالبان( وعندها خالاي انئمة يف معظم الدول األوروبية.

طالبان
طالبان هي مجاعة مسلحة سلفية من مجاعة "البشتون" العرقية يف أفغانستان تقاتل لإلطاحة 
ابلنظام السياسي يف كابول، وأتسيس اإلمارة اإلسالمية وشكَّلت حكومة مرتي ابحتالل كابول، 
عاصمة أفغانستان، وقد حتوَّلت حركة طالبان اليت برزت بوصفها قوًَّة مؤثِّرًة خالل فرتة احلرب األهلية 
األفغانية عقب الغزو السوفييت، إىل أكثر اجلهات السياسية الفاعلة يف البالد على مدى السنوات 

الـ 25 املاضية.
أسَّس "املال حممد عمر" حركة طالبان يف سبتمرب/ أيلول 1994، مع 50 طالب من طالب 
بـ 50  اليت بدأت  البلد، ووصل عدد منتسيب احلركة،  الدينية يف والية "قندهار" جنويب  املدارس 

شخٍص، إىل 15 ألفاً بعد إقبال طالب املدارس الدينية األفغانية على االنتساب إليها)2(.
الفقه  على  قائم  إسالمي  "نظام  إنشاء  بدف  املضطربة؛  البيئة  هذه  يف  طالبان  ظهرت 
احلنفي" يف أفغانستان، ويعتمد تفكري طالبان وسلوكها على التفسري التقليدي للشريعة اإلسالمية 

)الديوبندية، والسلفية، والوهابية( والقواعد الصارمة لقبائل البشتون1. 
فوق  أبيضاً  علماً  ورفعت   ،1996 سبتمرب   27 يوم  مساء  طالبان كابول  حركة  دخلت 
العاصمة، وأطلقت على حكومتها اسم »إمارة  الرائسي، وسيطرت على مجيع أحناء  القصر  برج 
أفغانستان اإلسالمية«، إذ حكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 إىل عام 2001، واعرتفت 
كل من ابكستان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة فقط ابلنظام الذي أنشأته 

طالبان يف أفغانستان بي أعوام 1996 و2001.
ويف غضون هذه املدَّة، قامت طالبان حبماية امللياردير السعودّي "أسامة بن الدن" الذي 
نظَّم بعض اجملاهدين األجانب الذين قاتلوا ضد السوفيت يف أفغانستان يف الثمانينيات ضمن شبكة 
القاعدة، وحي كان ابن الدن خيطِّط األعمال اإلرهابية الدولية ويديرها للقاعدة يف أفغانستان، كان 
يف الوقت نفسه يقدِّم الدعم املايل لطالبان، وكان املقاتلون املرتبطون به يقاتلون أيضاً يف صفوف 

طالبان، ويشاركون يف معارك احلركة.
1. البشتون: هم جمموعة ِعْرِقيَّة تقطن جبنوب أفغانستان وشرقها، ومبناطق الشمال الغريب احلدودية واملناطق الفدرالية املدارة قبليا 

وإقليم بلوشستان بغرب ابکستان.
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ويف ديسمرب/ كانون األول 2000، أصدر جملس األمن الدويل قراراً برقم 1333 والذي 
يقضي بفرض عقوابت على نظام طالبان لسماِحها ابستعمال أفغانستان بوصفها قاعدًة ومالذاً 
آمناً لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن الدن ومجاعات أخرى، ويف أعقاب هجمات احلادي عشر 
من سبتمرب 2001، رفضت طالبان تسليم أسامة بن الدن، زعيم القاعدة السابق والعقل املدبر 

هلجمات 11 سبتمرب، وهذا هو سبب غزو الوالايت املتحدة ألفغانستان.
إذ  اجلماعة ابلكامل،  على  يـُْقَض  مل  لكن  األمريكي،  الغزو  بعد  طالبان  سقطت حكومة 
2003، وشنَّت حرب عصاابت  بقيادة »املال حممد عمر« يف عام  تنظيم حركة طالبان،  أُِعيَد 
الناتو، واستعادت اجلماعة السيطرة على أجزاء خمتلفة من  ضد احلكومة املركزية األفغانية وقوات 
ريفية،  مناطق  الطرق وكمائن وهجمات حرب عصاابت يف  على جوانب  بتفجريات  أفغانستان 

فضاًل عن تفجريات انتحارية يف مدن أخرى. 
منذ عام 2005، كانت طالبان حتتلُّ تدرجيياً األرض، وتشكِّل حكومة الظل، ولكن الوجود 
الكبري للقوات األجنبية إىل جانب اجليش والشرطة األفغانية كان عقبة رئيسة أمام تقدُّم طالبان ومع 

ذلك، استولِت اجلماعة تدرجيياً على بعض املناطق النائية، وأثبتت هيمنتها على هذه املناطق. 
عاماً  عشر  مدار مخسة  على  بطيئاً  طالبان  عليها  تسيطر  اليت  األراضي  يف  التوسُّع  كان 
املاضية، ولكنَّه تصاعد وارتفع ارتفاعاً حاداً منذ توىل الرئيس األمريكّي »جو ابيدن« منصبه وقراره 
بسحب القوات األمريكية من أفغانستان من دون قيد أو شرط، وبعد انسحاب قوات الناتو من 
أفغانستان يف أوائل مايو/أاير 2021، متكَّنت طالبان من استعادة السيطرة على أفغانستان أبقل 

قدر من الصراع، وتشكيل حكومة مؤقتة.
داعش 

راً على بدء حقبة جهادية جديدة، فداعش  كان صعود تنظيم داعش يف عام 2013 مؤشِّ
أعلن عن هدف بعيد املدى، هو إقامة دولة إسالمية، أو خالفة، تستند إىل اجتهادات متطرفة 
ا فرع  للغاية يف الشريعة، ماجعله أكثر من جمرد تنظيم إرهايب، وعلى الرغم من أنَّ أصوله ترقى إىل أنَّ
من تنظيم القاعدة يف العراق، واحلال أنَّ تنظيَم الدولة اإلسالمية هو جمموعة هجينة، فهو صادر 
اإليديولوجيا اإلسالمية الراديكالية للقاعدة، وعمد يف الوقت نفسه إىل تطبيق بعض التكتيكات من 

ُبىن احلوكمة احمللية حلركة طالبان األفغانية.
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يف  "الرباغماتية"  العوامل:  من  مروحة  على  والنمو  البقاء  يف  داعش  اسرتاتيجية  اعتمدِت 
مايتعّلق ابلنظام السورّي؛ والسيطرة على األراضي وتطويرها بوصفها وسيلة لَسْوِس السكَّان وجذب 
الناس، وجتنيد  املقاتلي األجانب؛ واستعمال اإليديولوجيا واإلعالم بوصفهما أداًة للسيطرة على 

املقاتلي، ومجع األموال، وتطوير اسرتاتيجية عسكرية مركزية)3(.
أحد  الواقع، وكان  للغاية يف  أمر مهم  اهليمنة على مساحة كبرية  "داعش"  اسرتاتيجية  يف 
العوامل الرئيسة يف شهرة "داعش" العاملية هو هيمنتها على مناطق شاسعة من العراق والشام يف 
عامي 2014 و 2015، متكَّن داعش من احتالل مناطق عديدة يف العراق وسوراي، ولكن تنظيم 
داعش كان ضعيفاً منذ عام 2016، ال سيَّما أنَّه فقد أراضيه احملتلة يف العراق عام 2017 وأراضيه 

احملتلة يف سوراي عام 2019.

ومع ذلك، يواصل تنظيم داعش اإلرهايب نشاطه يف عديٍد من البلدان يف آسيا وإفريقيا، 
مبا يف ذلك العراق وسوراي وليبيا وأفغانستان، بعد هزميته على األرض وحىت بعد مقتل “أبو بكر 
البغدادّي" كما هو موضَّح يف الصورة أعاله، ُيشري اللون األمحر إىل استمرار هجمات "داعش" 

يف هذه البلدان، وُيشري اللون األزرق إىل اهلجمات الدورية اليت تشنُّها مجاعة "داعش" اإلرهابية.
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جبهة النصرة
بعد اندالع األزمة السورية يف آذار/مارس2011، قرَّر املقاتلون السوريُّون وأعضاء تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق"داعش" ومجاعات أخرى من تنظيم القاعدة يف العراق، تشكيل مجاعة 
جهادية حملاربة النظام السورّي، ويف هذا الصدد ومن تكوين جمموعات جهادية صغرية، تشكَّلت 
جبهة أطلقت على نفسها اسم "كتاب النصرة ألهل الشام"، إذ أعلنْت جبهة النصرة وجودها يف 
22 يناير/كانون الثاين 2012 بقيادة "أبو حممد اجلواليّن"، وبعد اإلعالن عن وجود جبهة النصرة، 
أعلن أبو حممد اجلواليّن يف رسالة صوتية أنَّه ورفاقه قدَّموا إىل سوراي من ساحة جهادية أخرى بعد 

أشهر قليلة من بدء األزمة ملساعدة أهايل شرق البحر األبيض املتوسط   ضد بشَّار األسد.
مل ميِض وقت طويل على نشاط جبهة النصرة لتتزايد تزايداً كبرياً؛ لتصبح من أهم اجلماعات 
املسلحة وأقواها يف سوراي يف غضون أشهر؛ بسبب الدعم املايل الواسع من بعض الدول اإلقليمية 

وجتنيد دول اخلليج، وتونس، وليبيا، واملغرب واجلزائر واليمن ودول أوروبية.
جبهة النصرة بعد رفضها االندماج مع داعش ابيعت تنظيم القاعدة ويف عام 2013 أعلن 
زعيم تنظيم القاعدة "أمين الظواهرّي" أنَّ النصرة هي املمثِّل الوحيد لتنظيم القاعدة يف سوري، ونتيجة 
ا مصنَّفٌة تصنيفاً  املعارضة ألنَّ الفصائل  السليّب على  من انحية أتثريها  ضغوط داخلية وخصوصاً 
إرهابياً، وقد أعلن زعيمها أبو حممد اجلواليّن يف 28 متوز/يوليو 2016 فكَّ ارتباط جبهة النصرة 
بتنظيم القاعد، وتغري امسها بداية إىل جبهة فتح الشام مث هيئة حترير الشام بعد انضمام فصائل 
عديدة صغرية إليها، وعلى الرغم من تغيري االسم وإعالن فك االرتباط ابلقاعدة، إال أنَّ نظرة دمشق 
والدول الغربية إىل اهليئة مل تتغري، وما تزال ُتصنَّف جمموعة إرهابية، وقد استهدفتها واشنطن مرات 

ِعدَّة، كما تشكِّل هدفاً ملقاتالت قوات النظام السورّي وحليفتها روسيا.
تسيطر جبهة النصرة على حنو نصف مساحة حمافظة إدلب اليت تُعدُّ معقلها يف مشال غرب 
سوراي، وعلى الرغم من وجود فصائل إسالمية وجهادية أخرى أقّل نفوذاً يف املنطقة، بينها "تنظيم 

ُحرَّاس الدين" الذي يُعدُّ ذراع تنظيم القاعدة يف سوراي.
السيطرة على  استعادة طالبان  السورية، وبعد  إدلب  النصرة اآلن يف حمافظة  تنشط جبهة 
أفغانستان وتشكيل حكومة، أَتَْمل يف اكتساب الشرعية لتشكيل دولة إسالمية يف إدلب بدعم من 

اجلهات اإلقليمية والدولية.
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اثنياً: أسباب ظهور اجلماعات السلفية اجلهادية يف الشرق األوسط وسياقاهتا 
يف العقود الثالثة املاضية، أثرت ستة أحداث مهمة على احلياة السياسية للسلفيي ومواجهتهم 

مع احلكومات العربية.
املعروفي ابلعرب 	.  السلفيي  املقاتلي  أفغانستان، وعودة  من  السوفييّت  االحتاد  انسحاب  أدَّى 

األفغان إىل بالدهم إىل اشتباكات دامية بي السلفيي واحلكومات العربية يف التسعينيات يف 
بعض الدول اإلسالمية مثل: )مصر، واجلزائر، والسعودية( ولكن هذه االشتباكات أدَّت يف 

النهاية إىل قمع اجلهاديي السلفيي.
قيام 	.  إىل  العراقّي  اجليش  املنطقة حملاربة  إىل  األمريكية  القوات  وتدفُّق  الكويت،  احتالل  أدَّى 

العلماء السلفيي إبصدار فتاوى حتظر استعمال الكفار حملاربة املسلمي، ممَّا خلق تياراً سلفياً 
قوايً يف شبه اجلزيرة العربية.

أحداث 		 سبتمرب 	00	 أيضاً كان هلا أتثرٌي كبرٌي على احلياة السياسية للسلفيي، وبعد 	. 
التيار  ظهور  يف  السعودي  التعليم  نظام  على  ابللوم  األمريكيون  ألقى  سبتمرب   		 أحداث 
السلفي املتطرِّف، واهتموا احلكومة السعودية ابسرتضاء املتطرفي السلفيي، ودعوا إىل إصالح 

نظام التعليم يف املدارس واجلامعات الدينية السعودية.
خلق احتالل العراق عام 	00	 أرضية جديدة للسلفيي املتطرفي حملاربة الكفار )الوالايت 	. 

املتحدة( والشيعة يف العراق.
 العامل اخلامس الذي خلق سياقاً جديداً للسلفيي اجلهاديي كان الربيع العريّب، ويف الواقع تُعدُّ 	. 

حركات التغيري والثورات العربية عام 	0	0 نقطة حتوُّل يف اتريخ السلفية، وقد أاتح سقوط 
الدكتاتوريي يف املنطقة فرصة مثالية للسلفيي، ويف هذا الصدد اختذِت احلركة السلفية اجلهادية 

املوقع األكثر فاعلية يف مواجهة الثورات العربية.
ستؤدِّي عودة طالبان إىل السلطة يف املستقبل أيضاً إىل خلق أرضية جديدة للسلفيي اجلهاديي.	. 

وفضاًل عن أنَّ هنالك أسباابً عديدة لنمو اجلماعات السلفية اجلهادية يف املنطقةوتوسُّعها، 
ومنها ما يلي:

اجملتمعات . 1 من  العديد  يف  الدينية:  للتقاليد  الدائم  والتأثري  الثقايف  والفقر  االقتصادية  األزمة 
اإلسالمية، أدَّى وجود األزمة االقتصادية والفقر االقتصادي من جهة، وانتشار التقاليد الدينية 

واألحكام املسبقة من جهة أخرى، إىل توفري األرضية لنمو األفكار السلفية وانتشارها.
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السلفية، . 2 األفكار  لنمو  جداً  جيداً  أساساً  احلكومة  عدم كفاءة  يُعدُّ  احلكومة:  عدم كفاءة 
فحينما تصبح احلكومة غري فعَّالة وظيفياً يف أداء واجباهتا، فإنَّ هذا يتسبَّب يف هجر جزٍء كبرٍي 
الفاشلة  تفتقر احلكومة  للسلفيي اجلهاديي عادة ما  اجملتمع، ويصبح هذا أرضية جيدة  من 
إىل الشرعية، وعلى الرغم من املزاعم العديدة، فهي غري قادرة عملياً على القيام أبعمال عامة 
خاصة مثل: )توفري التعليم، والعالج، وحل النزاعات بي الناس(، ويف هذا الصدد ميكن القول 
إنَّ من أهمِّ أسباب االنتشار السريع لداعش يكمن يف حقيقة أنَّه استغلَّ موجة استياء األهايل 
يف بعض احملافظات العراقية استغالاًل جيداً، إذ كانت احملافظات العراقية اليت خضعت لسيطرة 
داعش تعاين معانًة أساسيًة من مشاكل مع احلكومة املركزية، واليت كانت يف بعض األحيان 

مرتبطة بعدم كفاءة احلكومة.
ا . 3 أنَّ اجلهادية  السلفية  اجلماعات  جناح  أدوات  من  والدعاية:  اإلعالم  اسرتاتيجية  استعمال 

أنَّ  من  الرغم  وعلى  للدعاية،  منصًة  بوصفها  الفضائية  والشبكات  اإلعالم  وسائل  تستعمل 
استفادًة جيدًة من األدوات  ا تستفيد  أنَّ للحداثة، إال  السلفية اجلهادية مناهضة  اجلماعات 
 57 اجلديدة مثل: الوسائط االفرتاضية حنو: "فيسبوك، وتويرت" وما إىل ذلك، ويوجد حالياً 
قناة فضائية متاحة للسلفيي، بفضاًل عن آخر األخبار املنشورة على "فيسبوك، ويوتيوب، وما 

شابه".
التأكيد على قيام احلكومة اإلسالمية: يَعدُّ كثري من املسلمي يف الدول اإلسالمية والعربية أنَّ . 4

زوال اخلالفة اإلسالمية وتشكيل حكومات سلطوية وغري إسالمية يف الدول اإلسالمية من أهم 
أسباب مشاكل املسلمي اليوم هلؤالء الناس، فإنَّ تشكيل دولة إسالمية هو الطريق للخروج 
من مشاكل اليوم، وبداية العصر الذهيّب للحضارة اإلسالمية، لذلك فإنَّ شعار تدمري احلدود 
وإقامة خالفة إسالمية واحدة، ميكن أن جيذب كثرياً من الناس من الدول العربية واإلسالمية، 
ويف هذا الصدد أعلن تنظيم "داعش" أنَّه يسعى إلزالة احلدود وإقامة خالفة إسالمية واحدة 
يف األراضي اإلسالمية، وإلعطاء جانب عملي هلذا الشعار، فقد وسَّع نشاطه من العراق إىل 

سوراي واصفاً سوراي والعراق أبرض واحدة.
صعود الشيعة: عامل آخر يف انتشار اجلماعات اجلهادية يف الشرق األوسط، خاصة يف العراق . 5

وسوراي ولبنان، هو صعود الشيعة يف إيران ومث يف دول أخرى يف الشرق األوسط يف ِقبال اجلانب  
السين، فإنَّ اخلالفة اإلسالمية أهم بكثري من احلکومة الشيعية، ولطاملا كان للسنة إمرباطورايت 
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وخالفة عرب التاريخ، ويرى أهل السنة أنَّ أهم سبب لالبتعاد عن هللا هو ابتعادهم عن إميان 
وأعمال سلفهم، لذا فإنَّ العودة إىل السلف اليت يقرتحها السلفيون السبيُل الوحيد للخروج من 

هذا الوضع يف العامل اإلسالمي الذي يقبله الشباب أيضاً.
الدعم اخلارجي: من العوامل اليت متكنت دائماً من تنفيذ األفكار السلفية عملياً هو امتالك . 6

املوارد  لتلقي هذه  لتنظيم مؤيديهم وحشدهم؛  مالية وفكرية من اخلارج، وهي ضرورية  موارد 
من  جزءاً  أوروبيان كرَّسا  مفكران  فول3"ومها  وجون  إسبوزيتو2،  "جون  عربَّ  وقد  املتعددة، 
جمموعة  من  السلفيي  للجهاديي  النطاق  واسع  دعم  عن  اإلسالمية  للجماعات  دراستهما 
واسعة من احلكومات، مبا يف ذلك ليبيا، والسودان، واململكة العربية السعودية، ودول اخلليج، 
وغريها، وما تزال اجلماعات السلفية يف الشرق األوسط تتلقَّى التمويل من احلكومات العربية؛ 

لتحقيق أهدافها.
املتناظرة . 7 احلرب  يف  املتكافئة:  غري  احلرب  مثل  احلرب  يف  تقليدية  غري  أساليب  استعمال 

العكس  وعلى  ما،  منطقة  الضربة يف  مدى  ِقبال  نفسه  ابلقدِر  الضرابت  تُوجَّه  الكالسيكية 
من ذلك، فإنَّ يف احلرب غري املتكافئة إذا تـُلُِّقيِت الضربة تـَُردُّ عليها رّداً خمتلفاً، وعلى مستًوى 
خمتلف، ال تتبع اجلماعات السلفية اجلهادية مثل: )داعش، وجبهة النصرة( مثل هذه القواعد 
وبسبب االفتقار إىل الدعم اللوجسيت املناسب، ونقص اخلربة املهنية يف احلرب الكالسيكية؛ 
وهذا التكتيك جيعلها انجحة يف كثري من احلاالت، -وواقعًا- جتعل احلروب غري املتكافئة وغري 

التقليدية حتركاهتم الالحقة غري متوقعة.

2. John Esposito
3. John Foll
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اثلثاً: مستقبل اجلماعات السلفية اجلهادية الناشطة يف الشرق األوسط
اجلماعات  نشاط  زايدة  املهمة يف  العوامل  من  املنطقة:  األزمات يف  انتهاء  أو  استمرار 
السلفية اجلهادية، وخاصة تنظيمي القاعدة و"داعش"، اتساع أراضيها يف السنوات األخرية بعد 
الثورات العربية، والفراغ األمين  الذي أحدثته انيار بعض الدول، ومن مَثَّ فإنَّ استمرار عدم االستقرار 
وانعدام األمن يف دول املنطقة، مبا يف ذلك ليبيا، ومصر، واليمن، وسوراي، وأفغانستان، والعراق، 
سيؤدِّي إىل جناح اجلماعات السلفية، ويف هذا الصدد يقول "عبدهللا بن حممد" أحد املنظرين اجلدد 
للحركة السلفية اجلهادية، يف كتابه "املذكرة اإلسرتاتيجية": يف حالة عدم االستقرار والفراغ األمين ، 
ميكن للجماعات اإلسالمية اجلهادية جذب اآلخرين عن طريق توفري األمن وإحياء اخلالفة وإقامة 

دولة إسالمية)4(.
العوامل املؤثرة عىل مسستقبل امجلاعات السلفية اجلهادية يف الرشق الأوسط

قلميية هناء الأزمات الإ اسسمترار �أو اإ
التغيري يف مسستوى قيادة التنظمي وظهور قائد “ذو اكريزما”

مصري ساحات القتال الكربى مثل �أفغانسستان والعراق وسوراي
التنافس �أو الرصاع التنظميي بني “داعش” والقاعدة

هنج واسرتاتيجية الفاعلني الإقلمييني وادلوليني
مسستوى التعاون والتنسسيق الأمين   بني ادلول

تقليل �أو زايدة العنرصية والمتيزي ضد املسلمني يف ادلول الغربية
الامتسك �أو التنافس التنظميي بني داعش والقاعدة

عدم وجود متاسك اجامتعي ووجود انقسامات دينية ومذهبية

السلفية اجلهادية،  املؤثر يف مستقبل اجلماعات  الثاين  العامل  ظهور زعيم "ذو كاريزما": 
ال سيما داعش والقاعدة، هو ظهور زعيم "ذو كاريزما"، وغالًبا ما تعمل احلركات اإلسالمية على 
أساس قيادة قوية وجذابة. ُتظهر نظرة على احلركات اإلسالمية يف القرن املاضي يف الشرق األوسط 
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ومشال إفريقيا أن إزالة القيادة "ذات الكاريزما" من املشهد غالباً ما تعين بداية تراجع هذه احلركات، 
فكان مقتل بن الدن يف عام 2011 أكرب حتدايً للقاعدة منذ سنوات، إذ لعبت شخصية أسامة بن 
الدن اجلذابة وشعبيته بي أعضاء القاعدة وبالغته دوراً رئيساً يف تعزيز الوحدة التنظيمية للقاعدة، 
فضاًل عن إزالة الوجه "ذو الكاريزما" واملوحد للقاعدة، فإنَّ وفاة ابن الدن شكَّلت حتدايً خلالفة 
التنظيم يف املستقبل، فكان افتقار "أمين الظواهرّي" للشخصية "ذات الكاريزما" وعدم قدرته على 
اإلدارة واالندماج يف التنظيم من األسباب الرئيسة لضعف القاعدة يف السنوات األخرية)5(، هذا 
فضاًل عن أنَّ القاعدة واجهت مشكلًة كمشكلة "داعش" يف حصوهِلا على زعيٍم غري متحلٍّ بــ" 
كاريزما" بعد مقتل "أبو بكر البغدادّي، وعلى عكس "أبو بكر البغدادّي" ال يتمتع زعيم "داعش 
"ذات  بــ"كاريزما" وشعبية عموماً، وميكن عدَّها ظهور شخصية  القريشّي"  إبراهيم  "أبو  اجلديد" 
كاريزما" يف تنظيم "داعش" أو القاعدة عاماًل مهماً يف زايدة قوهتم يف املستقبل، ولذلك ميكن القول 
إنَّ خصائص القادة اجلُُدد وشخصياهتم ستلعب دوراً مهماً يف الوضع املستقبلي هلاذيِن التنظيمي. 
هنج الفاعلني اإلقليميني والدوليني واسرتاجيتهما: يُعدُّ نج وجهة نظر ونوعها اجلهات 
الثالث املؤثِّر يف مستقبل هذه  الفاعلة اإلقليمية والدولية جتاه اجلماعات السلفية اجلهادية املعيار 
القاعدة  إنشاء  يف  مهماً  دوراً  لعبت  والدولية  اإلقليمية  الفاعلة  اجلهات  أنَّ  الواضح  ومن  احلركة، 
وفروعها، فعلى سبيل املثال تشكَّلِت القاعدة بدعم من الوالايت املتحدة واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة وابكستان، وحتظى الفروع األخرى للقاعدة، مبا يف ذلك جبهة النصرة يف 
سوراي، بدعم العديد من اجلهات الفاعلة، خاصة دول خليجية، كما متتَّع تنظيم "داعش" بدعم 
العديد من اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية، ال سيَّما يف سوراي ويف سنواهتا األوىل، فعلى الرغم 
ا لعبت دوراً مهماً يف  من أنَّ هذه اجلهات الفاعلة مل تدعم "داعش" دعماً علنياً ومباشراً، إال أنَّ
تقوية "داعش" عن طريق فتح حدودها أو إطالق العنان للدعم املايل املقدَّم من للجمعيات اخلريية 
وغريها، بشكل عام فأن داعش مل تكن لتتمكن من الظهور والنمو لوال دعم األطراف اإلقليمية 
والدولية. لذلك ميكن القول أنه طاملا أن هذه الدول تدعم اجلماعات السلفية اجلهادية لتحقيق 
أهدافها يف دول أخرى، فإن هذه اجلماعات ستستمر يف املستقبل وستواصل نشاطها يف خمتلف 

القارات. )6(
التعاون والتنسيق األمين   بني الدول: التنسيق األمين   واالستخبارايت بي دول املنطقة والقوى 
العظمى يزيد من إمكانية إضعاف والقضاء على التنظيمات املتطرفة واإلرهابية يف املنطقة، ولكن 
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إذا مل يكن هنالك تعاون وتنسيق بي دول املنطقة، فإنَّ ذلك سيزيد من قدرة التنظيمات اإلرهابية، 
وخاصة تنظيما القاعدة و"داعش،" على البقاء والتوسُّع يف املنطقة.

تقليل أو زايدة العنصرية والتمييز ضد املسلمني يف الدول الغربية: عامل آخر مؤثِّر يف 
الدول  والتمييز من  اإلسالم،  العنصرية، ومعاداة  اإلرهابية وتوسُّعها هو زايدة  املنظمات  مستقبل 
الغربية جتاه املسلمي، إذ سيؤدِّي ذلك إىل زايدة انضمام قًوى جديدة إىل اجلماعات املتطرفة، ال 
سيَّما "داعش" والقاعدة، فعلى سبيل املثال، كانت املعاملة الالإنسانية للسجناء العراقيي يف بوكا 
وأبو غريب من قبل القوات األمريكية حافزًا للقاعدة على التجنيد من خالل نشر هذه الصور. كما 
أدى إىل زايدة عنف التنظيم وتطرفه. حادثة شاريل إيبدو يف عام 2015، اليت نّفذها سعيد وشريف 
كواشي، هي أيًضا مثال مهم على ذلك؛ بعد أايم قليلة من هذا احلادث اإلرهايب، أعلن تنظيم 
القاعدة يف اليمن رمسًيا مسؤوليته عن اهلجوم. وقال زعيم اجلماعة يف رسالة ابلفيديو إن املهامجي 

تلقوا أوامر مبهامجة مكتب شاريل إيبدو ملناهضة اإلسالميي وإهانة نيب اإلسالم.
التماسك التنظيمي أو املنافسة: تؤثر املنافسة والصراع داخل التنظيمات السلفية اجلهادية 
على قدرهتا على البقاء والتوسع يف املستقبل؛ ألنه يضعفهم بشدة من الداخل. من انحية أخرى، 
فإن متاسك التنظيمات السلفية اجلهادية وغياب الثغرات الداخلية سيعزز ويزيد عملياهتا وحتركاهتا 

يف املنطقة.
عدم وجود متاسك اجتماعي ووجود انقسامات دينية وطائفية: يعترب االفتقار إىل التماسك 
االجتماعي عاماًل داخلًيا آخر يؤثر على منو ومتكي اجلماعات الراديكالية. حيث أدى االفتقار 
إىل التماسك االجتماعي ووجود االنقسامات الدينية والطائفية يف سوراي إىل حتوالت يف اهلوية لكل 
جمموعة عرقية يف البالد. أدى تكوين القبائل اخلاصة يف سوراي إىل اصطفاف وانقسام عميقي، مع 
وجود أقسام من األغلبية السنية من جهة واألقليات الرئيسية، مبا يف ذلك العلويون واملسيحيون 
والدروز من جهة أخرى. ابإلضافة إىل ذلك، أدى هتميش العديد من املناطق السنية يف العراق يف 

السنوات األخرية إىل انضمام البعض إىل اجلماعات السلفية املتطرفة.
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رابعاً: السيناريوهات املستقبلية للجماعات السلفية اجلهادية يف الشرق األوسط
أ( السيناريوهات املفضلة

السيناريو املفضل للجماعات السلفية اجلهادية
السيناريو املفضل للجماعات السلفية اجلهادية يف املنطقة هو إحياء اخلالفة وإقامة الدولة 
اإلسالمية. انارت اخلالفة العثمانية عام 1924 واستبدلت حبكومة قومية علمانية. منذ ذلك احلي، 
االجتماعيي  والناشطي  املفكرين  املاضي بي  إىل  احلني  نوًعا من  إحياء اخلالفة  أصبحت فكرة 
والسياسيي يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي. ويف هذا الصدد، فإن أحد أسباب تركيز اجلماعات 
السلفية على اخلالفة اإلسالمية وإحيائها هو يف الواقع الرغبة العامة للطائفة السنية يف إحياء اخلالفة 

يف العصر احلديث.
وحبسب قادة اجلماعات التكفريية السلفية، مبا يف ذلك داعش، فإن رسالة إعادة تشكيل 
بكر  أبو  زعم  لذلك،  الراشدين.  للخلفاء  الذهيب  العصر  عودة  إىل  ستؤدي  اإلسالمية  اخلالفة 
البغدادي يف رسالته األوىل بصفته اخلليفة اجلديد للمسلمي أنه يريد أن يعيد هلم كرامتهم وشرفهم 

وحقوقهم، وأن جيعل املسلمي مرة أخرى زعيًما وقائًدا للعامل.
ويعترب كثري من املسلمي يف الدول اإلسالمية والعربية أن زوال اخلالفة اإلسالمية وتشكيل 
اليوم.  الدول اإلسالمية من أهم أسباب مشاكل املسلمي  حكومات سلطوية وغري إسالمية يف 
ابلنسبة هلؤالء الناس، فإن تشكيل دولة إسالمية هو الطريق للخروج من مشاكل اليوم وبداية العصر 
الذهيب للحضارة اإلسالمية. يعتقد الكثري من الناس يف الدول العربية اإلسالمية أن أحد أسباب 
تراجع الدول اإلسالمية هو تطبيق اتفاقية سايكس بيكو بعد احلرب العاملية األوىل، اليت قسمت 

الدول العربية اإلسالمية إىل دول صغرية وخلقت حدوًدا بينها.
ويف هذا الصدد، أعلن تنظيم داعش أنه يسعى إلزالة احلدود وإقامة خالفة إسالمية واحدة 
يف األراضي اإلسالمية، وإلعطاء جانب عملي هلذا الشعار، فقد وسع نشاطه من العراق إىل سوراي 
واصفاً سوراي والعراق أبرض واحدة. وسرعان ما أزالت داعش السدود واحلواجز احلدودية بي العراق 
وسوراي بعد احتالهلا جلزء من العراق، معلنة أن هذه كانت اخلطوة األوىل يف تدمري احلدود بي مجيع 
الدول اإلسالمية. ابإلضافة إىل داعش، ذكرت مجاعات جهادية سلفية أخرى من القاعدة وطالبان 

وجبهة النصرة أن هدفها النهائي هو إقامة دولة إسالمية.
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السيناريو املفضل خلصوم اجلماعات السلفية اجلهادية
اجلماعات السلفية اجلهادية حترم وتعارض أي فرد أو مجاعة تعارض معتقداهتا كعدو، لذلك 
ميكن القول إن كل السلفيي غري اجلهاديي يريدون القضاء على هذا النوع من اجلماعات. وعلى 
الرغم من أن عدًدا من الدول تدعم وتستخدم بعض اجلماعات السلفية اجلهادية كأدوات لتحقيق 
أعداء  قائمة  على  أيًضا  احملدودة؛ ألنم  غري  قوهتم  أبًدا  يريدون  ال  النهاية  أنم يف  إال  أهدافهم، 

اجلماعات اجلهادية؛ سواء كعدو بعيد أو عدو قريب. 
يف غضون ذلك، رمبا يكون الشيعة أهم خصوم اجلماعات السلفية اجلهادية. ويف الصف 
التايل تتأثر العديد من الدول اإلقليمية والدولية مثل العراق وسوراي ولبنان وإيران وروسيا والصي، 

بتزايد نشاط هذه اجلماعات.
اجلهادية. ألن هذه  السلفية  للجماعات  الكامل  االنيار  توقع  الواقعي  ليس من  ابلتأكيد 
اجلماعات، ابستخدام أيديولوجيتها وشعاراهتا الصارمة، واليت تعترب مفاهيم إسالمية کاجلهاد واهلجرة 
واخلالفة والدولة اإلسالمية وما إىل ذلك، لقد خلقوا نوًعا من نظام الفكر الذي لن يقضي عليه 
العاملية الستخدام اإلرهاب  املخاطر  الدول  تتجاهل بعض  مبواجهة عسكرية. من انحية أخرى، 
كأداة، وخاصة اإلرهاب التكفريي، تستخدمه أحيااًن خلدمة مصاحلها وحتقيق التوازن بي القوى 
يف املنطقة املتنازع عليها. يف الواقع، ابستخدامهم، يدخلون يف حروب ابلوكالة؛ ألن تكلفة احلرب 

املباشرة مرتفعة للغاية اليوم.
ب( السيناريوهات املمكنة

سيناريو قيام الدولة اإلسالمية
أعطى تشكيل اخلالفة اإلسالمية من قبل داعش يف سوراي والعراق األمل واحلافز للعديد من 
اجلماعات السلفية يف املنطقة لتأسيس دولة إسالمية، ولكن من انحية أخرى، تسببت هزمية داعش 

يف اليأس يف هذه اجلماعات.
ابلطبع، مع اهلزمية اجلغرافية لداعش يف العراق وسوراي، لن ختتفي فكرة إحياء اخلالفة وفكرة 
الدول  املنطقة. وابلنظر إىل أوضاع  السلفية األخرى يف  قادة داعش واجلماعات  الدولة بي  بناء 
اهلشة يف الشرق األوسط، وخاصة أفغانستان وبعض أجزاء القارة األفريقية، مثل ليبيا، ال يزال هناك 
خطر من بقاء وظهور اجلماعات اإلسالمية الراديكالية لتشكيل احلكومة؛ ألن هدفهم الرئيسي هو 

الوصول إىل السلطة وإحياء نظامهم املثايل، وهو اخلالفة.
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فعلى سبيل املثال، بعد فشل داعش يف احلفاظ على الدولة اإلسالمية املزعومة وعدم قدرهتا 
على اكتساب الشرعية الدولية، حتاول طالبان اآلن اكتساب الشرعية الدولية حلكومتها من خالل 

تشكيل اإلمارة اإلسالمية.
ويف هذه األثناء، عوامل کالرغبة يف إحياء اخلالفة واحلكومات الضعيفة واهلشة واحلكومات 
عدم  فإن  احلال،  بطبيعة  السيناريو.  هذا  حمركات  هي  والطائفية  العرقية  والصراعات  الفعالة  غري 
شعبية اجلماعات السلفية اجلهادية، واستخدام األساليب الراديكالية والتكفريية، ووجود اجلماعات 
اإلسالمية املتنافسة، والتنافس واحلرب بي اجلماعات السلفية، ومنوذج حقوق اإلنسان وانعكاساته 

السياسية واألخالقية، هي عقبات أمام سيناريو قيام الدولة اإلسالمية.
سيناريو دمج اجلماعات السلفية اجلهادية

يسعى األفراد واجلماعات والشركات والدول إىل حتقيق أهدافهم وكسب املزيد من الفوائد 
من خالل تشكيل حتالف، وزايدة قوهتم، وتعظيم اإليرادات من خالل تقاسم املسؤولية بينهم وبي 
اآلخرين. يف غضون ذلك، تتحالف اجلماعات السلفية اجلهادية أحيااًن مع بعضها البعض لتحقيق 
هدفها وهو تشكيل احلكومة. فعلى سبيل املثال، منذ بداية األزمة السورية يف عام 2011، كانت 
نتيجة  الفتح،  السورية وجيش  اإلسالمية  اجلبهة  مبا يف ذلك  البالد،  املعارضة يف  بعض مجاعات 
لتحالفات حرکات سلفية صغرية ومتوسطة احلجم. يف أفغانستان، دعمت القاعدة أيًضا سيطرة 

طالبان على أفغانستان وإنشاء اإلمارة اإلسالمية.
يف غضون ذلك، يعد انيار تنظيم داعش وانضمامه إىل القاعدة أحد السيناريوهات املمكنة 
ملستقبل التنظيمي الرئيسيي يف املنطقة. فإن تنظيم داعش هو يف األساس فرع اتبع للقاعدة وكان 
حليًفا للقاعدة يف املاضي. ولكن منذ عام 2013، وبعد إعالن خالفة داعش، كانت املنظمتان 

اإلرهابيتان تتنافسان بل وتتقاتالن مع بعضهما البعض.
ولکن بعد مخس سنوات من املنافسة واالقتتال بي هاتي التنظيمي، تكثفت التحذيرات 
واملخاوف بشأن إعادة التعاون واالندماج بي داعش والقاعدة. فقد قال انئب رئيس اجلمهورية إايد 
عالوي يف مقابلة خاصة عشية حترير املوصل يف أبريل/ نيسان عام 2017 "هناك معلومات مؤكدة 
عن حماداثت بي ممثلي عن القاعدة وداعش للتعاون املشرتك وتشكيل حتالف حمتمل." ويقول مدير 
جملس األمن الفيدرايل الروسي ألكسندر بورتونيكوف يف افتتاح املؤمتر السابع عشر لقادة األمن 
الثاين 2018، "تعقد املنظمات اإلرهابية بعد انكسارها يف العراق وسوراي  يف 7 نوفمرب/تشرين 

مشاورات لدمج وتطوير شبكة إرهابية جديدة وكبرية على نطاق عاملي." 
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هناك عدد من الدوافع اليت تعمل كمحفزات للتحالف بي القاعدة وداعش، منها ضعف 
داعش والقاعدة، والتشابه األيديولوجي للتنظيمي، والعالقة الشخصية بي قادهتما. يف الواقع، فإن 
نقاط ضعف داعش والقاعدة منذ عام 2017 فصاعًدا، أدى إىل ظهور نوع من الرغبة االجبارية 
يف احتادمها، وميكن أن يسمى خيارًا قسرًي، جيعل القاعدة وداعش يعمالن مًعا. ومع ذلك فإن 
فرضية دمج القاعدة وداعش حالًيا امر مستبعد، وذلك ابلنظر اىل بعض االختالفات والتمايز يف 
األهداف واألولوايت، وتفوق القاعدة امليداين على داعش والتنافس على القيادة، اضافة اىل اخلوف 

من االنكشاف يف حتديد اخلالاي النائمة لكل منهما ابملستقبل القريب.
وابلطبع على الرغم من االختالفات اهليكلية بي التنظيمي فإن هلما أهدافاً وأعداء مشرتكي؛ 
لذلك مع إزالة العقبات واالختالفات الرئيسية فسيناريو دجمهما على املدى املتوسط أو البعيد يبدو 
ممكناً، واجلدير ابلذكر أن ظهور بعض الدوافع والتطورات ميكن أن يسرّع من عملية الدمج، من 

قبيل ظهور شخصية ذات كاريزما عالية من أي الطرفي سيمكنهما من االحتاد مستقبال.
ج( السيناريوهات احملتملة

من السيناريوهات احملتملة للجماعات السلفية اجلهادية يف الشرق األوسط القيام أبعمال 
مناسبة  فرصة  خلق  حتی  االنتظار  سياسة  علی  واالعتماد  األرض،  احتالل  دون  سرية  وأنشطة 
الحتالل األرض بدف تشكيل دولة إسالمية. لذلك، ستحاول اجلماعات السلفية اجلهادية التابعة 

للقاعدة أو داعش يف هذه املرحلة وضع تكتيكات حرب العصاابت على أجندهتا.
يف  املنفردة".  "الذائب  سياسة  تبين  املرحلة  هذه  يف  اجلماعات  هذه  تكتيكات  أهم  ومن 
الذين يرتكبون أعمال عنف  اخلطاب السلفي، يشري مصطلح "الذائب املنفردة" إىل األشخاص 
مبفردهم، دون االنتماء إىل مجاعة، لدعم تلك اجلماعة أو احلركة أو التنظيم. ويصعب على األجهزة 
التعرف على هؤالء األشخاص، ألنم ال تربطهم صلة واضحة ابملنظمات اإلرهابية وهم  األمنية 

ينفذون العمليات مبفردهم.
استخدام تكتيك “الذائب املنفردة” له العديد من املزااي اهلامة، مبا يف ذلك عدم احلاجة إىل 
التخطيط املعقد واملنهجي، والتكلفة املنخفضة، واخنفاض عدد املهامجي، والقدرة الكاملة للمهاجم 
على اختيار مكان ووقت العملية، وعمليات مفاجئة وغري متوقعة، وصعوبة يف التعرف على املهاجم 

واستخدام معدات بسيطة كالدراجات النارية واألسلحة اخلفيفة لتنفيذ عمليات إرهابية.)7(
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اخلامتة
حتتاج القاعدة وداعش وغريها من التيارات اإلسالمية الراديكالية إىل درجة معينة من الفوضى 
وعدم االستقرار للبقاء على قيد احلياة وتوسيع أنشطتها. هناك مؤشرات على أن عدم االستقرار 
وانعدام األمن النامجي عن احلرب األهلية سيجعل من أفغانستان بؤرة للجماعات املتطرفة يف املنطقة 

يف املستقبل. 
لنمو اجلماعات  أفغانستان مالًذا  أنه مع صعود حركة طالبان، ستصبح  فيه،  مما ال شك 
واحلركات اإلسالمية وتطورها يف املنطقة والعامل. ستعمل أفغانستان حتت حكم طالبان أيًضا على 
تغذية منو احلركات اإلسالمية يف آسيا الوسطى وابكستان وبنغالديش واألقاليم املسلمة يف اهلند 

والصي.
ورافقت سيطرة طالبان على كابول هتنئة من معظم اجلماعات السلفية اجلهادية. رحبت هيئة 
حترير الشام )جبهة النصرة سابقاً( يف سوراي بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان، بعد 20 عاماً 
من هزميتها على يد القوات األمريكية. وقالت اهليئة يف بيان "إننا من شام الرابط، نبارك إلخواننا 
الطالبان وأهلنا يف أفغانستان على هذا الفتح املبي، سائلي املوىل أن مين على الثورة السورية بنصر 

مؤزر، حترر به األرض )…( ويسود العدل يف ظل شريعة الرمحن.")8(
اليمن زعيم حركة طالبان هبة هللا أخوندزاده، مؤكدا أن هذا  القاعدة يف  تنظيم  كما هنأ 
احلدث التارخيي هو مقدمة لغزوات إسالمية مهمة. دعا تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب من أجل 
جناح طالبان يف إرساء الشريعة اإلسالمية. ونشرت وسائل إعالم جهادية تصرحيات تشيد حبركة 
أغسطس  آب/   17 يف  هلا  بيان  يف  "ثبات"  ابلقاعدة  املرتبطة  اإلعالم  وسيلة  وقالت  طالبان. 
النجاح  القاعدة  أملها يف أن تكرر عناصر  2021، إن االنتصار ميثل حقبة جديدة معربة عن 
يف مناطق أخرى من الصراع. قارن املنشور هيمنة طالبان على أفغانستان مع انتصارات أخرى يف 
التاريخ اإلسالمي، مثل سقوط القسطنطينية يف أيدي العثمانيي، وتوقع أن تظل يف الذاكرة لفرتة 
طويلة قادمة. ووصفت وسائل اإلعالم جناح طالبان أبنه جناح يف جتاوز احتماالت كبرية، زاعمة 
أنا كانت شرارة انر من شأنا أن تعيد الشريعة اإلسالمية إىل األراضي اإلسالمية. وأصدرت عدة 
جمموعات إعالمية أخرى موالية للقاعدة، مبا يف ذلك جيش املالحم اإللكرتوين، بيااًن مشرتًكا يف 

18 أغسطس/ آب 2021.
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ختاما، جتدر اإلشارة إىل أن مكافحة اإلرهاب ال ميكن اعتبارها خاصة بدولة أو منطقة 
جغرافية. يف الوقت احلاضر، ال يوجد بلد يف مأمن من خماطر وهتديدات اإلرهاب. لذلك، جيب 
اعتماد آليات عاملية ملكافحة اإلرهاب والتطرف. لذلك، فإن اختاذ تدابري مثل اإلجراءات التقليدية 
ملكافحة اإلرهاب والتطرف، وإنشاء غرف مشرتكة لتبادل املعلومات وتبادهلا، والتعاون العسكري 
واألمين   بي مجيع البلدان، وزايدة التعاون بي الدول يف مالحقة األشخاص املطلوبي، واختاذ التدابري 

االجتماعية والثقافية. على املستوى احمللي، ميكن أن يساعد يف القضاء على ظاهرة اإلرهاب.
مقرتحات سياساتية

العراق من أكثر دول املنطقة تضررا من أنشطة اجلماعات السلفية اجلهادية، مبا يف ذلك 
القاعدة، وبعد ظهور  تنظيم  العراق من أهم قواعد  فبعد عام 2003، أصبح  القاعدة وداعش. 
داعش عام 2013، أصبح أهم قاعدة هلذا التنظيم اإلرهايب. ومن بي السيناريوهات اليت نوقشت 
يف هذه الورقة سيناريو هزمية اجلماعات السلفية اجلهادية لصاحل العراق. وأسوأ السيناريوهات ابلنسبة 
الذي  األمر  وداعش،  القاعدة  واندماج  إسالمية  دولة  بتشكيل  اجلماعات  هذه  قيام  هو  للعراق 
سيزيد من قوة هاتي التنظيمي يف املستقبل. لذلك، من الضروري أن يتخذ العراق إجراءات ملنع 
جناح سيناريوهات إعادة إقامة اخلالفة يف البلد واندماج داعش والقاعدة يف املستقبل. وتشمل هذه 

اإلجراءات والتدابري ما يلي:
• دعم تشكيل حكومة مركزية مستقرة وقوية يف العراق.	
• تعزيز قدرات القوات األمنية والعسكرية العراقية.	
• جتنب ومنع نشوب الصراعات الطائفية.	
• إعادة تنشيط جهود االستخبارات والعمل مع القوات احمللية لكشف اخلالاي النائمة.	
• استمرار الضغط على خالاي داعش اإلرهابية لتدمري التنظيم ابلكامل.	
• مالحقة عناصر داعش وخالايها النائمة.	
• استمرار اهلجمات الربية واجلوية على مقار ومالجئ داعش الرئيسية.	
• جتفيف املوارد املالية لداعش عن طريق قطع املساعدات املالية وعدم دفع الفدية.	
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• أتمي احلماية املضاعفة للسجون اليت تضم نزالء عناصر داعش.	
• ضبط حدود العراق مع سوراي ومنع تسلل الدواعش من سوراي إىل العراق.	
• اإلسراع يف توطي العرب السنة من النازحي وارجاعهم اىل مناطقهم.	
• توفري التسهيالت االقتصادية واملعيشية ملواطين املناطق احملررة.	
• حل املشاكل االقتصادية ومضاعفة اجلهود خللق فرص عمل للشباب ملنعهم من االنضمام 	

إىل داعش.
• إنشاء غرف عراقية مشرتكة مع دول اجلوار بدف تبادل املعلومات.	
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