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العالم

على الغالف

احتفالية أفول «داعش» سوريًا وعراقيًا تنطوي على عنصر خديعة ،إن لناحية القراءة
المبتورة لمسرح عمليات التنظيم ،أو لناحية استراتيجية عمله الكوني .ال ريب أن مصيدة
يفرقها عن «القاعدة» التي أوصى
«الدولة» تكمن في تصنيمها للجغرافيا ،وهذا ما ّ
زعيمها السابق أسامة بن الدن أنصاره في «بوكو حرام» النيجيرية ،قبل أن ينقلبوا الحقًا

مهال...
ً

«داعش» باقية!
فؤاد ابراهيم
ح ـســم تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ف ــي مــرحـلــة
م ـ ـب ـ ـك ـ ــرة دي ـ ــالـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــك ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــا
واأليديولوجيا ،فتصالح مع مشروعه
الكوني بتحديد هوية خصومهّ ،أمــا
وقــد خسر «داع ــش» الجغرافيا فكان
ع ـل ـيــه أن ي ـع ـيــد صـ ــوغ أيــديــولــوج ـيــة
تنسجم مــع مــرحـلــة إع ــادة االنـتـشــار،
والتحرر من حرفية التسلسل املتعاقب
(النكاية ـ التوحش ـ التمكني).
ال ـت ـنــاقــص ال ـح ــاد والــدرامــات ـي ـكــي في

املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة وامل ــال ـي ــة لـلـتـنـظـيــم
ّ
تبعًا لتقلص النطاق الجغرافي ،أفقده
الشروط الضرورية ملرحلة «التمكني»،
وف ـ ـ ــرض ع ـ ـ ــودة ع ــاج ـل ــة إلـ ـ ــى مــرح ـلــة
«النكاية» ،ال يكون فيها التنظيم أسير
«اإلقليم» ،برغم من هوسه الدائم بها
كيما يقيم عليها أحكام شريعته.
ومع تآكل األرض من تحت أقدام جند
الـخــافــة فــي ال ـعــراق وال ـشــام ،بــات في
حكم املؤكد أن مرحلة التمكني قد أفلت،
وأصبح من املنطقي التخلي عن شعار
ّ
ّ
بالتقدم امليداني
«تتمدد» ذات الصلة

وب ـم ــرح ـل ــة ال ـت ـم ـك ــن ،واالكـ ـتـ ـف ــاء ،فــي
نهاية املطاف ،بمجرد إثبات الوجود
«ب ــاق ـي ــة» .م ـس ــار الـ ـع ــودة ال ــى مــرحـلــة
«النكاية» بات إلزاميًا ،وفرض تراجعًا
ع ــن دوغ ـم ــائ ـي ــة «ال ـ ــدول ـ ــة /ال ـخ ــافــة»
امل ـش ــروط ــة بـمــرحـلــة «ال ـت ـم ـكــن» ،وإن
كانت أدبيات «الدولة» ّ
مدججة بقناعة
راس ـخ ــة ب ــأن ك ــل أرض مـهـمــا صـغــرت
م ـس ــاح ـت ـه ــا وأم ـ ـكـ ــن إقـ ــامـ ــة الـ ـح ــدود
وأحـ ـ ـك ـ ــام ال ـش ــري ـع ــة ع ـل ـي ـهــا تـكـتـســب
سمات مرحلة «التمكني» وتكون هي
أرض «الــدولــة /الـخــافــة» ،وإن بعدت

«دولة» الفيليبين
في الفيليبني ذات السبعة آالف ومائة جزيرة،
يـقـطــن مـعـظــم مـسـلـمـيـهــا ف ــي ج ــزي ــرة مـنــدنــاو
األقـ ــرب ال ــى مــالـيــزيــا ،وه ــي ثــانــي أك ـبــر الـجــزر
ويـقـطـنـهــا م ــا ب ــن  10إل ــى  12م ـل ـيــون نسمة
م ــن أص ــل  92م ـل ـيــون نـسـمــة إج ـمــالــي سـكــان
الفيليبني .وتعد جماعة أبو سياف ،عبد الرزاق
أبـ ــو ب ـكــر ج ـن ـجــانــي (ق ـت ــل ف ــي ك ــان ــون األول
 ،)1998وهــي جماعة سلفية جهادية ،انشقت
ع ــن جـبـهــة ال ـت ـحــريــر الــوط ـن ـيــة «ج ـب ـهــة م ــورو»
وتدعو إلى إقامة «دولة إسالمية» غربي جزيرة
مندناو ،جنوبي الفيليبني .وقد درس أبو سياف
الـعـلــم الـشــرعــي فــي جــامـعــة أم ال ـقــرى فــي مكة
ّ
وتخرج فيها وعاد بعد تلقيه تدريبات
املكرمة،
عسكرية في ليبيا إلى منطقته جزيرة باسيالن
فــي جـنــوب جــزيــرة مـنــدنــاو جـنــوب الفيليبني،
وح ـ ّـرض على «كــراهـيــة الـنـصــارى» بــدعــوى أن
املسلمني في الفيليبني يعانون من االضطهاد
على خلفية دينية فــي الـشـمــال ،وأن الحكومة
املركزية ّ
حرضتهم على قتل املسلمني وسلب
أراضيهم.
ب ـع ــد م ـق ـت ــل أب ـ ــو سـ ـي ــاف ض ـع ـف ــت ال ـج ـم ــاع ــة،
وانقسمت الــى مجموعتني :مجموعة يقودها
راودالن وهــي األكـبــر ع ــددًا ،واألخ ــرى يقودها
ق ــذاف ــي ج ـن ـجــانــي ،وه ــي األقـ ــل ع ـ ــددًا .وكــانــت
األخيرة خاضت مواجهات شرسة مع الجيش
الـفـيـلـيـبـيـنــي وال ـه ـج ــوم ع ـلــى ك ـنــائــس ،وال ـق ـيــام
بعمليات خطف لألجانب .وفي نيسان ،2016
قتل مسلحون من جنوب الفيليبني مرتبطون
بـتـنـظـيــم «ال ــدول ــة»  18ج ـنــديــا م ــن ال ـج ـيــش في
ّ
استمرت يومًا واحدًا على أرض
معركة ضارية
وع ــرة ،فيما تـحـ ّـدث الـنــاطــق بــاســم الجيش عن
قطع رؤوس عدد من الجنود.
وق ــد أع ـل ـنــت أربـ ــع م ـج ـمــوعــات تــاب ـعــة لـجـمــاعــة
ّ
«أب ــو س ـيــاف» فــي فـيــديــو م ـصـ ّـور بــثـتــه إحــدى
املواقع التابعة لـ«داعش» في  20حزيران 2016
مبايعتها لـلـبـغــدادي .وج ــاء فــي الفيديو تعيني
إسنيلون هابيلون املـعــروف باسم أبــو عبدالله
الـفـيـلـيـبـيـنــي «أمـ ـيـ ـرًا» عـلــى م ــا أسـمـتـهــا «والي ــة

الفيليبني» .وظهر في الشريط ثالثة أشخاص:
إندونيسي ،ومــالـيــزي ،وفيليبيني مقيمني في
ّ
مدينة الــرقــة معقل «داع ــش» فــي ســوريــا ،وهم
يؤكدون قبول البغدادي بيعة هذه املجموعات.
وفي نيسان من العام نفسه ،أعلنت مجموعتان
من جماعة أبو سياف مبايعتهما للبغدادي.
ّ
وتكشفت حقائق جديدة عن املشاركة القتالية
للتنظيم في الفيليبني .ففي مواجهات أيار 2017
شــارك العشرات من ّ
املقربني من «الــدولــة» ضد
ق ــوات األم ــن فــي جـنــوب الفيليبني ،فــي مؤشر
واضح على أن منطقة جنوب الفيليبني ّ
تحولت،
وب ـســرعــة قـيــاسـيــة ،ال ــى مــركــز ح ـيــوي لنشاط
إرهابي تقوده تنظيمات السلفية الجهادية.
وبحسب املـخــابــرات الفيليبينية فــإن نحو 40
ً
مـقــاتــا ج ــاؤوا فــي الـفـتــرة األخـيــرة مــن الـخــارج
وبعضهم جاء من دول في الشرق األوسط كانوا
ضمن مــا بــن  400إلــى  500مقاتل اجتاحوا
مدينة ماراوي في جزيرة منداناو ،من جنسيات
إندونيسية ،وماليزية ،وباكستانية ،وسعودية،
وشيشانية ،ويمنية ،وهندية ،ومغربية ،وتركية،
ّ
بمتغير
حسب املصدر نفسه .يشي هذا املعطى
اسـتــراتـيـجــي كـبـيــر وه ــو م ــا لـفــت إل ـيــه الخبير
األم ـنــي فــي كلية «إس .راجــارات ـنــا» لـلــدراســات
الدولية في سنغافورة ،روحــان جوناراتنا في
نشرت في  30أيار املاضي ،بأن
تصريحات له
ّ
«تـنـظـيــم داع ــش يـتـقــلــص ف ــي ال ـع ــراق وســوريــا
ويتناثر في مناطق من آسيا والشرق األوسط»،
مشيرًا إلــى أنــه مــن املـنــاطــق الـتــي يـتـ ّ
ـوســع فيها
هي جنوب آسيا والفيليبني التي تعتبر مركز
االستقطاب.
وبعد نجاح تنظيم «الــدولــة» في حصار مدينة
م ـ ـ ــراوي ف ــي  22أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،دعـ ــا الــرئ ـيــس
الفيليبيني رودري ـغ ــو دوت ـيــرتــي ،فــي  26أيــار
ً
تنظــيم «داع ــش» للحوار قــائــا« :إن الفرصة ال
تــزال سانحة إلحــال الـســام» .وج ــاءت الدعوة
بعد محاوالت فاشلة لفك الحصار بالزج بقوات
م ــدع ــوم ــة ب ــال ـط ــائ ــرات ال ـه ـجــوم ـيــة ،ح ـيــث أب ــدى
املـتـحـ ّـصـنــون م ــن جـمــاعــة م ــاوت ــي ال ـتــي أعلنت

مبايعتها لتنظيم «داعش» مقاومة شديدة.
وفــي  30أي ــار املــاضــي نـشــرت وكــالــة «رويـتــرز»
تقريرًا عــن املـعــارك الــدائــرة فــي مدينة م ــاراوي،
وذكــرت بــأن عشرات من املقاتلني األجــانــب إلى
جانب املتعاطفني مع تنظيم «الدولة» قاتلوا ضد
قوات األمن في جنوب البالد التي أصبحت مركز
استقطاب لتنظيم «الدولة» بعد طرد مقاتليها من
العراق وسوريا .وكان عناصر من جنوب شرق
آسيا يقاتلون في صفوف «داعش» في سوريا
قــد أصـ ــدروا ال ـعــام امل ــاض ــي ،2016 ،توجيهات
ّ
ملواطنيهم يحثونهم على االنضمام إلخوانهم
في جنوب الفيليبني أو شن هجمات في الداخل
ً
بدال من محاولة السفر إلى سوريا.
وب ـح ـســب ج ــون ــارات ـن ــا« :إن امل ـقــات ـلــن األج ــان ــب
ّ
يشكلون ّ
مكونًا كبيرًا بشكل غير معتاد من
مقاتلي تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة ومــن الــوجــود
الجاري تشكيله للتنظيم في جنوب شرق آسيا».
وفــي  22تشرين األول املاضي خاضت القوات
الـفـيـلـبـيـنـيــة مــواج ـهــات شــرســة م ــع مـجـمــوعــات
موالية لتنظيم «داعــش» في مدينة مــاراوي التي
حاصروها منذ  22مايو /أيار من العام نفسه،
ولــم تنجح ال ـقــوات الفيلبينية فــي فــك الحصار
عنها برغم من دعوات االستسالم التي يطلقها
الجنود الفيليبنيون عبر ّ
مكبرات الصوت ،فيما
كــانــت تتصاعد امل ـخــاوف مــن أن يـكــون تنظيم
«داع ــش» قــد نجح فــي ابـتـكــار تكتيكات قتالية
تؤدي الى استنزاف القوات النظامية فيما يعزز
التنظيم وج ــوده فــي الغابات والجبال واملناطق
الـنــائـيــة فــي ج ـنــوب الـفـيـلـيـبــن ،وإذ يـتــم تجنيد
الشباب للقتال ،ويجمع السالح بكميات كبيرة.
ّ
وق ــد تـمــكــن الـجـيــش الفيليبيني مــن قـتــل أمير
«داعش» فيها إسنيلون هابيلون ،كما قتل عمر
الخيام ماوتي زعيم جماعة ماوتي.
إن نوعية القتال والنتائج التي يحققها تنظيم
ً
«ال ــدول ــة» تـجـعــل مـنــه الع ـبــا فــاعــا فــي الـســاحــة
الفيلبينية ،بل وفي عموم شرق آسيا ،بما يطيل
أمد بقاءه ويفتح أفق مناورته بعيدًا عن هاجسي
الجغرافيا واإليديولوجيا.

املسافة بينها وبني مركزها.

خط بداية جدبد
ال ري ــب ،أن مـشــروع «الـخــافــة» سوف
يبقي على نوستالجيا يراود عناصر
«الدولة» ،ممن كانوا معها أو انقلبوا
ع ـل ـي ـه ــا ،وق ـ ــد ت ـت ـح ــول هـ ــي ال ـ ــى خــط
بداية لجماعة أخــرى جديدة تستلهم
تـجــاربـهــا ،وتــراجــع مــواطــن إخفاقها،
وتـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى مـ ـك ــاسـ ـبـ ـه ــا .وال ري ــب
أي ـض ــا أن ال ـج ـم ــاع ــة ال ـن ــاش ـئ ــة س ــوف
ت ـع ـيــد تــوظ ـيــف أدوات «الـ ــدولـ ــة» في

جذب وتجنيد العناصر الجديدة .إن
العوامل التي ألهمت وألهبت مشاعر
اآلالف كي يجدوا في «القاعدة» ،وتاليًا
«داعش» مأوى لتوقعاتهم وأحالمهم
قد تكون هي ذاتها بالنسبة لجماعات
أخــرى من قبيل :فشل مشروع الدولة،
وف ـ ـق ـ ــدان الـ ـثـ ـق ــة فـ ــي أنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ـك ــم،
وع ـطــب س ـيــاســات إدمـ ــاج املـهــاجــريــن
ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات املـح ـلـيــة ف ــي ال ـغ ــرب،
وأزمة الهوية واالنتماء ،والضغوطات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،الـعــوملــة
املتوحشة.
ب ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات م ـج ـم ــوع ــة
«س ــوف ــان» امل ـع ـلــن عـنـهــا ف ــي حــزيــران
 ،2014أح ـ ـص ـ ـيـ ــت مـ ـ ــا بـ ـ ــن  27ـ 31
أل ـ ــف ش ـخ ـص ــا س ـ ــاف ـ ــروا ال ـ ــى الـ ـع ــراق
وســوريــا لاللتحاق بتنظيم «الــدولــة»
ومـجـمــوعــات عنفية مـتـطـ ّـرفــة أخ ــرى،
م ــن  86ب ـل ـدًا ف ــي ال ـع ــال ــم .وف ــي أي ـلــول
 2015ق ـ ّـدرت االسـتـخـبــارات األميركية
عـ ــدد امل ـقــات ـلــن األج ــان ــب ف ــي ســوريــا
نحو  30ألــف مقاتل مــن أكثر مــن 100
بلد .وفق تقديرات أخرى من مصادرة
مـتـعـ ّـددة ،كــان هـنــاك أكـثــر مــن  40ألف
ع ـن ـص ــر أج ـن ـب ــي ال ـت ـح ـق ــوا ب ـص ـفــوف
تنظيم «ال ــدول ــة» ،يـنـتـمــون ألك ـثــر من
 110دول ــة فــي أرجـ ــاء ال ـعــالــم مــن قبل
وب ـعــد إع ــان «ال ـخــافــة» فــي يــونـيــو/
حــزيــران  .2014فاليري غيراسيموف
رئيس األركان العامة الروسية ّ
قدر في
 27كانون األول الجاري عــدد مقاتلي
«داعــش» في سوريا وحدها بـ 59ألف
م ـقــاتــل ،وأن ال ـق ــوات الــروس ـيــة قضت
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