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العراق  يف  العسكرية  هزميته  من  سنوات  ثالث  من  أكثر  بعد  داعش  تنظيم  هتديد  تراجع 
وسوراي؛ بفضل اجلهود اجلماعية للتحالف الدويل الذي تقوده الوالايت املتحدة، والذي آتلف هلزميته 
إىل جانب الشركاء العراقيي والسوريي. يف الوقت الذي تقلصت فيه قدرة التنظيم املتطرف كثرياً، 
وعاد ماليي النازحي إىل دايرهم، واصل داعش شن اهلجمات سنوايً، مع أنه مل يعد يسيطر على 
األراضي. يف هذه األثناء، ما تزال بعض أصعب املخلفات البشرية معنا، ِبال هناية تلوح يف األفق. 
يف حي أنَّ عدد األشخاص الذين ما زالوا متأثرين ابلصراع يصل ِبال شك إىل املاليي،   
فإنَّ الفوراق اليسرية لكل جمموعة تكون مهمة حينما يتعلق األمر بفهم وضعهم، وصياغة استجابة 

ملعاجلة مشاكلهم، واستلهام الدروس؛ لتوجيه العمل يف املستقبل.
من أكثر املشكالت الشائكة اليت خلَّفها داعش وراءه آالف النازحي املنتمي إليه، أو الذين 
م منتمون للتنظيم، والذين يقيمون يف املخيمات، أو خارج مناطقهم األصلية يف العراق  يُعتقد أهنَّ

وسوراي. 
تفكيك املورواثت البشرية لصراع داعش

منظور  من  انتماء  لديهم  ليس  أشخاص  من  تتنوَّع  داعش  لصراع  البشرية  املورواثت  إنَّ   
السلطات واجملتمع )اختالفات مهمة( إىل آخرين لديهم انتماء حمسوس، سواًء أكانوا فرداً أم عائلة 
أبكملها، أم حىت قبيلة أم طائفة، إىل آخرين منتمي فعلياً، من هم عائالت أفراد داعش الفعليي. 

سريكز هذا املقال على النازحي وليس أعضاء داعش واملعتقلي. 
هناك عديد من األشخاص الذين يتعاملون حالياً مع تنظيم داعش كما لو كان مشكلة   
من املاضي، وهذا يف حد ذاته مشكلة. يرى بعضهم أنَّ ما تبقى من صراع داعش هو قضية أمنية 
ميكن لقوات األمن العراقية وقوات سوراي الدميقراطية التعامل معها. يعتقد بعضهم اآلخر أنَّ هناك 

أولوايت أكثر أمهية، مثل حرب روسيا يف أوكرانيا أو منافسة القوى العظمى.
لكن داعش هي مشكلة األمس واليوم والغد. بي أيدينا حتٍد متعدِّد األجيال -ليس فقط 

داعش مشكلة األمس واليوم والغد

سرهنك حمه سعيد *

* مدير برامج الشرق األوسط يف معهد السالم األمريكي، يف واشنطن.
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حينما تنظر إىل اتريخ التطرُّف يف هذه املنطقة على مدار الثالثي عاماً املاضية- ولكن نتطلَّع إىل 
الكشف عن السنوات العشر أو العشرين املقبلة.

كما قال اجلنرال كينيث ماكنزي، القائد السابق للقيادة املركزية األمريكية، جلمهور معهد 
السالم األمريكي يف عام 2020: »جيب أن تتضمَّن اهلزمية الدائمة لداعش كيفية لتعبيد الطريق 
للنازحي، ومجيع األشخاص املعرضي للخطر على الساحة؛ إذا مل يكن األمر كذلك، فلن هنزم 
داعش حقاً وستعود املشكلة«. يف الواقع، بعض هذه القضااي موجودة فعاًل يف العراق وسوراي: ما 
يزال آالف املقاتلي مطلقي السراح، وكثري منهم يف السجن، يف حي أنَّ أفراد عائالهتم معرَّضون 

للخطر، أو قد ميثِّلون نقط ضعف، إن مل تعاجل.
حينما يتعلَّق األمر ابلنزوح الناجم عن صراع داعش، ال يوجد مثال يوجز التحدايت اليت 
أكثر مظاهر اإلرث  اهلول يف مشال شرق سوراي أحد  يُعدُّ خميَّم  اهلول.  أفضل من خميم  نواجهها 
دولة،   )60( من  شخص   )57000( حوايل  حالياً  هناك  يعيش  إذ  لداعش،  تعقيداً  البشري 
معظمهم من النساء واألطفال. بي خميَّم اهلول وخميَّم رز القريب، هناك ما يقرب من )40( ألف 

طفل )اآلالف األطفال اليتامى( من بي هؤالء السكان النازحي. 
كيف نتحدث عن أتثريات اهلول على حل املشكلة

 تنتشر بي أوساط احملللي واملسؤولي احلكوميي وقادة املنظمات غري احلكومية وأفراد اجملتمع 
طيٌف متنوع من األوصاف اخلاصة ابهلول، توصيفات من قبيل »القنبلة املوقوتة«، و »غوانتاانمو 
الشرق األوسط«، و »مستودع داعش«، و »جامعة داعش« أو« اخلالفة »من بي أمساء أخرى. 
يستخدم بعضهم هذه املراجع يف حماولة لتبيي احلاجة املاسة ملعاجلة األزمة، يف حي يستخدمها 

آخرون لتأكيد أنَّ سكان املخيَّم خطرون. 
هؤالء  إعادة  حماولة  يف  املتمثل  نفسه  اهلدف  ختدم  وال  إنسانية  غري  املصطلحات  هذه 
األشخاص، وإعادة دجمهم يف اجملتمع. كيف ميكن أن نتوقَّع من البلدان واجملتمعات أن تعيد هؤالء 
األشخاص إىل دايرهم عند وصفهم بذه املسميات؟ ال وحت عمل وسائل اإلعالم غري ذي نفع 
يف هذا الصدد، إذ تطلق عليهم تسمية »عائالت داعش« وتشارك مقاطع الفيديو اليت تظهر وجهة 
نظر جزئية وحسب، من شأهنا أن تظهرهم مبظهر شيطاين مؤدية إىل نتائج عكسية. حنن حباجة 
إىل العمل معاً العتماد املصطلحات واألوصاف ذات الصلة اليت متنع على األقل الضرر وتساعد 
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يف مواجهة التحدي. 
ميثِّل األمن الداخلي للمخيَّم وحميطه حتدايً جدايً. يف العام املاضي، وقعت أكثر من جرمييت 
العاملي يف اجملال اإلنساين إىل املخيَّم. أفاد سكان  قتل أسبوعياً يف املخيَّم، ممَّا حد من دخول 
م قد يتعرَّضون للقتل أثناء النوم؛ ويبدو أنَّ  م خيشون اخللود للنوم؛ ألهنَّ اهلول احلاليون والسابقون أهنَّ
العراقيي هم األكثر استهدافاً. تنتشر أخبار االعتداء اجلنسي أيضاً، ممَّا قد يتسبَّب يف توترات مع 
اجملتمعات األصلية هلؤالء األشخاص. وتُثري التقارير الواردة عن عمليات التهريب من املخيم وإليه 

املخاوَف بشأن الفساد والثغرات األمنية يف مجيع أحناء املخيَّم. 
يف غضون ذلك، أصبح املخيَّم هدفاً ملقاتلي داعش الذين ما زالوا ينشطون يف مشال شرق 
سوراي. يف وقت سابق من هذا العام، شنَّ داعش هجوماً على سجن الصناعة، إذ كان يقبع عدد 
من زمالئهم املسلحي رهن االعتقال. خلَّفت املعارك اليت أعقبت ذلك املئات من القتلى وساعدت 
النهوض، وحترير  السجناء، ممَّا يدل على جهود داعش إلعادة  على هروب عدد غري حمدَّد من 
أعضائه من االعتقال. فضال عن العنف، ساهم إعادة أتسيس احلسبة، شرطة داعش، يف اهلول إىل 

خلق بيئة من اخلوف والتلقي العقائدي.
هناك عناصر خمتلفة لصراع داعش: األيديولوجية والتنظيم الذي يشغل األيديولوجية والبيئة 
التمكينية اليت تشمل األشخاص والظروف اليت سهلت صعود داعش السريع. البيئة التمكينية هي 

ما يعطي نطاقاً للمشكلة، فضاًل عن احلل. 
املسارات واخلطوات الرئيسة ملعاجلة النزوح املعقَّد

بداعش  املرتبط  للنزوح  األمشل  القضية  اهلول  فإنَّ  األوصاف،  أنسنة  النظر عن ال  وبغض 
هناك  وتفكيكها.  فتيلها  نزع  علينا  جيب  ذلك،  من  بداًل  أضرارها.  تفادي  ميكننا  قنبلة  ليست 
أشخاص ومنظمات ودول حتاول التعامل مع خميَّم اهلول بطريقة تستحق الثناء، لكنَّهم فشلوا حىت 

اآلن مبواجهة حجم املشكلة.
هناك عديد من اللبنات األساسية للتعامل مع التحدايت املطروحة واالستجابة هلا. اهلدف 
واضح ومباشر: نريد عودة األبرايء إىل دايرهم وأولئك املرتبطي بطريقة ما مبغادرة داعش، وعدم 

االنضمام إىل املنظمات املتطرفة األخرى أو استغالهلم.
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ليس كل من يف اهلول من داعش. هناك عديد من النازحي يف اهلول وغريها ممَّن حيتاجون 
م ينتمون إىل داعش، ومن بي هذه  فقط لتبئة أنفسهم من وصمة العار، أو االهتام، أو التصور أبهنَّ

اجملموعة ميكننا حتقيق أكب وأسرع املكاسب.
عموماً، حنن حباجة إىل توسيع نطاق جهود العودة، وإعادة اإلدماج، وتسريعه، وترسيخه. 
ولفعل ذلك، فإنَّ القيادة املستدامة واملوحدة واملنسقة عب طيف أصحاب املصلحة الرئيسي أمر 
ال بد منه. ويشمل ذلك اإلبقاء على التحالف الدويل هلزمية داعش، فضاًل عن استمرار السياسة 
والقيادة العملياتية يف العراق ومشال شرق سوراي وما وراءها. أدَّت االنتخاابت والدورات السياسية 
يف العراق ودول التحالف الدويل إىل تبديل مالك املوظفي، وتغري قضااي السلطة القضائية طويلة 

األجل، وهذا مل يرتك جهة تنسيق ميكنها أن تقود، أو تتابع حتدايت النزوح.
عن طريق أتسيس جبهة موحدة كما حدث عند حماربة داعش، ميكننا أن نبدأ عملية معاجلة 
مراحل  ثالث  واالستجابة يف  النهج  تعقيداً. سيجري  األكثر  الصراع  اليت خلفها  البشرية  املورواثت 

رئيسة:
يف حي يكون النازحون يف املخيمات مثل اهلول أو خارج املخيَّم..  

تتمثَّل اخلطوة الرئيسة يف حتسي األمن داخل املخيَّم، ومنع وصول داعش إليه. إنَّ مواصلة 
افرتاض أنَّ مجيع النازحي يف اهلول مرتبطون بداعش، سيُبقي األمور عالقة. األطفال وعديد من 
النساء يف هذه املخيَّمات هم ضحااي داعش، وميكن أن يفتح النظر إليهم على هذا النحو األبواب 
أمام احللول. أخبين انزح عراقي عائد من اهلول يبلغ من العمر )73( عاماً، التقيت به يف مركز 
جدعة إلعادة التأهيل العراقي، أنَّ ابنه األصغر كان يبلغ من العمر )12( عاماً تقريباً حينما نزحوا 
قبل مثاين سنوات تقريباً، ويقضي اآلن عقوبة ابلسجن ملدة )15( عاماً يف السجون العراقية. هناك 
اآلالف من األيتام والنساء الذين مل خيرتوا أزواجهن أو احلياة اليت أجبوا على عيشها. كثري من 
الفروق  تفهيم هذه  أمر  أن يساعد  العقاب. ميكن  املساعدة وليس  هؤالء ضحااي وحيتاجون إىل 

الدقيقة للمجتمعات اليت تعارض العودة يف إزالة احلواجز اليت حتول دون العودة.
يف العراق وسوراي، تتمثَّل إحدى الطرائق املمكنة لتسريع عملية العودة وإعادة اإلدماج يف 
تدقيق معلومات األشخاص النازحي بناًء على قوائم تقدِّمها العشائر. قدَّم زعماء العشائر من غرب 
األنبار -الذين شاركوا يف حوار معهد السالم األمريكي حول هذه القضااي واجتمعوا مؤخراً مع قادة 
احلكومة وقدَّموا أنفسهم كشركاء- أمساء )650( فرد يريدون العودة، وحدَّدوا القضااي الضرورية 
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العملية يف  نطاق هذه  توسيع  والدعم، ميكن  التدريب  بنجاح. عن طريق  العائدين  إلعادة دمج 
األنبار ونقلها إىل احملافظات األخرى. ُتظهر هذه التجربة أنَّه ميكن التغلُّب على احلواجز اجملتمعية 
وأنَّ قادة القبائل واحلكومة وقادة اجملتمع املدين ميكنهم العمل معاً إلجياد احللول اليت تتطلبها كل 
منهم يف هذا  االستفادة  املدين ميكن  اجملتمع  القبائل ومنظمات  املئات من زعماء  منطقة. هناك 

اجلهد. 
يف حي يكون النازحي يف مرحلة انتقالية مثل مركز جدعة للتأهيل يف العراق..  

نتيجة  هو  التطرُّف  نزع  أنَّ  العودة. يف حي  لتسهيل  ببغماتية  التفكري  إىل  حاجة  هناك 
مقصودة ممتازة، إال أنَّ العمل على فك االرتباط ابلعنف يكون أكثر جدوى يف كثري من األحيان. 

ميكن للناس أن ينبذوا العنف حىت لو كان هلم آراء متطرفة.
قرَّرت مستشارية األمن القومي العراقي يف نيسان 2021 إعادة )30( ألف عراقي يف اهلول، 
وختطيط عملية تدعمها منظمات دولية وحملية خمتلفة. سوف يقلَّل العراقيُّون العائدون من قاطين 
خميَّم اهلول مبقدار النصف. يُعدُّ مركز جدعة للتأهيل جنوب املوصل مرحلة انتقالية للعراقيي العائدين 
من اهلول. يقدِّم املركز، الذي توفره املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، املأوى والصحة والتعليم 
احلكومة  معطيات  وَوْفق  احلماية.  ذلك،  من  واألهم  والقانونية،  واالجتماعية  النفسية  واخلدمات 
العراقية، حىت هناية شهر متوز، عادت )606( عائالت )2467 فرد( يف مخس موجات منذ أاير 
2021، وغادرت )391( عائلة جدعة على تسع دفعات. ميتلك املركز القدرة املادية على توفري 
ما يصل إىل )2000( خيمة )تستخدم حالياً ما بي 700-500 اعتماداً على عدد احلاالت(، 
لكنَّه سيتطلب مزيداً من املرافق واملوظفي يف جماالت الصحة والتعليم والدعم النفسي واالجتماعي؛ 
الستيعاب مزيد من احلاالت. يف مجيع لقاءايت، كان مسؤولو احلكومة العراقية حريصي على إبراز 
التقدُّم يف عملهم وقدراهتم، لكنَّهم أقروا أيضاً ابحلاجة، ورحَّبوا مبزيٍد من املساعدة الدولية، ال سيَّما 
فيما يتعلَّق ابلدعم النفسي واالجتماعي. سيزداد حج احلاجة األخرية إذا عاد األشخاص الذين ما 

زالوا متعاطفي مع داعش، حىت لو مل يدعموها.
السوريي  أتهيل  إلعادة  السورية؛  العشائر  مع  شراكة  الدميقراطية يف  قوات سوراي  دخلت 
وإعادهتم من اهلول. غادر آالف السوريي املخيم، اتركي حنو )20( ألفاً آخرين ما يزالون هناك، 
إذ إنَّ كثرياً منهم من مناطق خاضعة لنظام األسد، ويف مناطق خاضعة للسيطرة الرتكية، ممَّا يشكِّل 

عائقاً آخر أمام العودة.
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مبجرد وصول النازحي إىل وجهتهم النهائية.  
هِت  سواًء كان ذلك يف جمتمعهم األصلي، أم جمتمع آخر يف بلدهم، أم يف السجن )إذا ُوجِّ
التهم إليهم(، أم يف بلد آخر، سيحتاج النازحون إىل دعم هائل مبجرد توطينهم. ستختلف طبيعة 

هذا الدعم ومدته من موقع إىل آخر، وعلى األرجح من عائلة أو حىت من فرد إىل آخر.
ميكن للبامج اليت تركِّز على األسر اليت تقودها النساء والدعم املايل املقدَّم لألطفال -بشرط 
هلذه  الضعف  نقط  من  وغريها  االقتصادية  الضعف  مواطن  من  يقلِّل  أن  املدرسة-  إىل  ذهابم 
العائالت واألفراد. هذا ال يوفر فقط مزيداً من القوة واالستقاللية لألم والطفل، ولكنَّه يرفع قلياًل 

من العبء الذي يشكلوه على األقارب، واجملتمع املضيف لدعم العائدين.
يف الوقت نفسه، يُعدُّ دعم ضحااي داعش يف اجملتمعات املضيفة -عن طريق التعويض املايل 
على سبيل املثال- أمراً أساسياً. كانت شحة التعويضات عائقا أمام العودة، وتصر اجملتمعات، مبا 
يف ذلك زعماء العشائر، على أنَّ العودة من خميَّم اهلول ال ميكن أن حتدث إال بعد دفع التعويضات. 
نتيجة للحوارات اليت يدعمها معهد السالم األمريكي يف غرب األنبار، اتفق زعماء العشائر على 

العمل للعودة والتعويض ابلتوازي، وعدم جعل أحدمها مرتبطاً ابآلخر.
جيب توسيع نطاق إعادة اإلدماج وتعديله بناًء على تقييمات أكثر دقة، ولن خيلو هذا األمر 
من املخاطر. ميكن لداعش واجلماعات املسلحة األخرى )مبا يف ذلك اجلماعات املوالية إليران( أو 
منظمات اجلرمية املنظمة استغالل هذه العائالت. قد تقوم جمموعات خمتلفة ختتلق حادثة يف مناطق 

العودة مث تقابل األذى مبثله، ابلقتل والضغط على هذه العائالت واستغالهلا. 
يواجه العائدون يف سوراي ظروفاً أكثر صعوبة. قال يل أحد قادة املنظمات غري احلكومية 
السوري،  والنظام  الدميقراطية، وداعش،  قوات سوراي  منطقتنا هم  العمل يف  إنَّ »أرابب  الرقة  يف 
وجتار خمدِّرات«. رأى رجل وامرأة من الرقة يسكنان يف اهلول أنَّ غياب التعليم أكب مشاكلهم. 
قال الرجل: »األطفال السوريون يف الرقة من مواليد 2006 وما بعدها غري متعلمي«. وأضافت 
املرأة: »حنن األابء نقرأ ونكتب لكن أطفالنا أميُّون«. هذا ما يوضح يف حي أنَّ العائدين معرَّضي 
أن  ميكن  اليت  هائلة  ابلفعل حتدايت  تواجه  إليها  يعودوا  أن  ميكن  اليت  اجملتمعات  فإنَّ  للهجوم، 

يستغلها داعش أو غريه. 



9

داعش مشكلة األمس واليوم والغد

ميكن ملنظمات اجملتمع املدين احمللية أن تعمل كشركاء رئيسي على أرض الواقع يف هذه   
احلاجة  تشتد  اليت  التنفيذية  القدرة  احلكومية  احلكومية وغري  للمؤسسات  يوفِّر  ممَّا  أيضاً،  املرحلة 
عودة  حالة  يف  املبكر  اإلنذار  وتوفري  اإلساءة،  وتقليل  واستدامتها  النتائج  نطاق  لتوسيع  إليها 
الفرد إىل ممارسة العنف. ميكن ملنظمات اجملتمع املدين وزعماء القبائل واملدارس والزعماء الدينيي 
والشخصيات اإلعالمية وغريهم أن يعملوا معاً؛ لدعم بعضهم بعضاً، وبناء قدرات اجملتمع وتقدمي 
جبهة موحَّدة ضد داعش واجلماعات املسلحة األخرى. ميكن للماليي اليت تُنفق يف هذه املنطقة 

أن توفر مليارات أخرى يف العمليات احلركية واملساعدات اإلنسانية يف املستقبل.
إعادة اإلدماج أمر ابلغ األمهية؛ لتعزيز املكاسب ضد داعش، واحلد من عودهتا. سيجعل 
زايدة الدعم للمجتمعات العراقية والسورية مجيعاً يف أمان أكب. قد يؤدِّي النظر إىل العودة وإعادة 
جمتمعيون  وقادة  مسؤولون  هناك  العودة.  تسهيل  يف  الرتدُّد  إىل  خطري  هتديد  ا  أهنَّ على  اإلدماج 
م سيكونون عرضة  جيادلون أبنَّه مبا أنَّ الناس قد يعودون إىل بيئة خالية من الوظائف واخلدمات، فإهنَّ
لالستغالل، ال سيَّما على يد داعش. لكن تركهم يف املخيَّمات ليس هو احلل. كما أخبين أحد 
قادة املنظمات غري احلكومية السورية من دير الزور، »ال ينبغي أن يكون إبقاء الناس يف اهلول خياراً، 

فنحن نعلم أنَّ السجن والعزلة أنتجا التطرُّف يف مصر والعراق وسوراي«.
هناك مواطنون من )60( دولة يف اهلول وحدها. تكافح سوراي والعراق والشركاء اإلقليميون   
ملساعدة مواطنيهم على العودة، وال ميكنهم بسهولة استيعاب كل هؤالء النازحي. حتتاج البلدان 
األخرى إىل إعادة مواطنيها إىل أوطاهنم. نفذت عديد من دول آسيا الوسطى برامج إعادة التوطي، 

وقدَّمت مناهجها املختلفة جمموعة من الدروس اليت ميكن للحكومات األخرى أن حتذو حذوها.
مع املثابرة والعمل املنهجي، هناك ضوء يف هناية النفق. ومع ذلك، ال يستطيع العراقيون 
والسوريون القيام بذلك مبفردهم. ال ميكن للمجتمع الدويل أن يفعل ذلك من أجلهم أيضاً. جيب 

أن يكون جهداً مشرتكاً ومستداماً، ليستجيب التحالف للتهديد املتزايد لداعش يف إفريقيا.

الرابط:
https//:www.usip.org/publications/2022/07/isis-problem-
yesterday-today-and-tomorrow
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