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ويبايعوا «البغدادي» ،بالنأي عن مجرد التفكير في طوبى «الخالفة» ،وتكثيف الجهد في إثخان
العدو (األميركي على وجه حصري) .شرنقة الجغرافيا ،كتظهير جيوسياسي لمرحلة «التمكين»،
المدماك الثالث في استراتيجية عمل «داعش» ،بقدر االختناق المكاني واأليديولوجي الذي
تسببته ،فإ ّنها ّنبهت الى ضرورة إعادة المراجعة الفورية للحد من الخسائر المفضية الى الفناء التام
ّ
على  60ألف من أصل  70ألف إرهابي
في سوريا.
بعد سنوات من املواجهات املفتوحة
ب ـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة» وال ـج ـي ــش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ،بـ ــات الـتـنـظـيــم
يصارع من أجل البقاء .في  4كانون
األول الـجــاري قـ ّـدر التحالف الدولي
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوده ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ع ــدد مـقــاتـلــي «داع ـ ــش» املـتـبـقــن في
الـ ـ ـع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ب ــأق ــل مـ ــن ثــاثــة
ّ
آالف ،بحسب ما أكــد املتحدث باسم
الـتـحــالــف الـكــولــونـيــل رايـ ــن دي ـلــون.
املـلـفــت أن الـتـحــالــف ع ــاد وأع ـلــن في
 28ك ــان ــون األول بــأنــه ل ــم يـتـبــق في
ال ـعــراق وســوريــا ســوى أقــل مــن ألف
م ــن م ـقــات ـلــي ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،أي
ث ـلــث ال ـع ــدد ال ـت ـقــديــري ال ـســابــق في
أقـ ــل م ــن ش ـه ــر .وب ــرغ ــم م ــن تـنــاقــص
أعــداد مقاتلي «داع ــش» بعد تحرير
املــوصــل (تـمــوز  ،)2017وتلعفر (آب
 )2017والرقة (تشرين األول ،)2017
ودي ــر ال ــزور (تـشــريــن الـثــانــي )2017
وعودة  %30من املقاتلني األوروبيني
الى بلدانهم ،وحتى شباط من العام
 2017فـ ـ ــإن  %20فـ ـق ــط ع ـ ـ ـ ــادوا ال ــى
بلدانهم.
الـتـقــديــرات االسـتـخـبــاريــة تفيد بــأن
الـ ـه ــارب ــن مـ ــن «الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ط ــوع ــا أو
ّ
يتحولوا الــى عناصر أشد
كرهًا قد
وح ـش ـي ــة ،وقـ ــد ي ـح ـم ـلــون إحـبــاطـهــم
مـعـهــم إل ــى أوط ــان ـه ــم أو إل ــى أراض
ل ــم تـطــأهــا أقــدام ـهــم م ــن ق ـبــل .تـجــدر
اإلش ــارة إلــى أنــه منذ إعــان الخالفة
فـ ــي حـ ـ ّـزيـ ــران  2014وحـ ـت ــى ش ـبــاط
 2017نــفــذ تنظيم «ال ــدول ــة» أو َ
ألهم
حوالي  143هجومًا إرهابيًا في 29
بلدًاّ ،
وأدى الــى مقتل أكثر من 2000
شـ ـخ ــص وإصـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األشخاص.
وألولـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــك الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرؤون واقـ ـ ــع
الـتـنـظـيــم م ــن خ ــارج ــه ي ــذه ـل ــون عن
االش ـت ـبــاك األيــديــولــوجــي ال ــذي فتك
ب ــوح ــدة الـتـنـظـيــم وب ـع ـثــرتــه .ج ــذور
ّ
االشـتـبــاك تـعــود ال ــى مــرحـلــة مبكرة
من عمر «الدولة» حني كان التجاذب
الـ ـقـ ـي ــادي ي ـ ـ ــدور ح ـ ــول األقـ ـ ـ ــرب ال ــى
ّ
النقية ،وفي وقت
صميم «السلفية»
بــدأ التطاحن العقدي بــن «الــدولــة»
و«القاعدة» وعموم أطياف السلفية
الـ ـجـ ـه ــادي ــة حـ ـ ــول األج ـ ـ ـ ــدر ب ــأم ــان ــة
التمثيل .لم تسطع «الــدولــة» إخماد
بــؤر السجال العقدي فــي صفوفها،
حتى بلغت مرحلة الصدام الدموي.
كــان بلوغ انشعاب «الــدولــة» ذروتــه
الـ ـصـ ـي ــف املـ ــاضـ ــي وب ـ ـ ـ ــروز ت ـي ــاري ــن
م ـت ـن ــاف ــري ــن هـ ـم ــا :تـ ـي ــار الـبـنـعـلـيــن
«نسبة الى املفتي السابق في داعش
تــركــي البنعلي ،البحريني األص ــل)،
وت ـيــار الـحــازمــي (نـسـبــة ال ــى الشيخ
أح ـم ــد ب ــن ع ـمــر الـ ـح ــازم ــي ،املـعـتـقــل
ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـس ـج ــون ال ـس ـع ــودي ــة)،
وهو األشــد تطرفًا في عموم أطياف
السلفية الجهادية قاطبة ،قد ّ
تسبب
في زعزعة القواعد والقناعات وتاليًا
انـ ـف ــراط ع ـقــد الـتـنـظـيــم ،وبـ ــات عليه
ال ــدف ــاع ع ــن وجـ ـ ــوده وم ـشــروع ـي ـتــه.
ق ــراءة فــي أدب ـيــات الـسـجــال العقدي
ب ــن ال ـت ـيــاريــن ت ــوص ــل ال ــى خــاصــة
أنـ ـن ــا أمـ ـ ــام بـ ــروفـ ــة م ـص ـغ ــرة ل ـحــرب
وجودية بني تنظيمن تكفيريني ،مع
ف ــارق أن أحــدهـمــا تكفيري مــع وقف
التنفيذ وآخر تكفيري معطوفة على
اعدامات ميدانية .ومن املفارقات ،أن
حملة التطهير التي قامت بها قيادة
«ال ـ ــدول ـ ــة» ع ـب ــر ت ـص ـف ـيــات ج ـســديــة
طاولت العشرات من شرعيي وكوادر
الـتـنـظـيــم وف ــي الـغــالــب مــن األجــانــب
(م ـ ـ ــن ت ـ ــون ـ ــس ،ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ال ـ ـقـ ــوقـ ــاز،
الـشـيـشــان ،)...ب ــدأت فــي نهاية العام
 ،2014حـ ـي ــث ت ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــدام  100مــن
عناصر التنظيم ،واعـتـقــاالت مئات

يتحولون إلى عناصر أشد وحشية (أرشيف)
التقديرات االستخبارية تفيد بأن الهاربين من «الدولة» قد ّ

آخــريــن .حملة االعــدامــات لــم تتوقف
طيلة السنوات الثالث املاضية ،جنبًا
الى جنب «املناظرات الشرعية» لثني
الـحــازمـيــن عــن تكفير «ال ـب ـغــدادي»
و«ال ــدول ــة» ،حـتــى اض ـطــرت األخـيــرة
إل ــى زيـ ـ ــادة ال ـج ــرع ــة الـتـكـفـيــريــة في
خطابها ،ولكن من دون فائدة.

بنعلي /حازمي
الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ب ـ ـ ــن ال ـب ـن ـع ـل ـي ــن
وال ـح ــازم ـي ــن كـ ــان ي ـ ــدور ف ــي ظــاهــره
حــول «تكفير مــن يعذر بالجهل» بما
يبطن حكمًا بكفر أبــو بكر البغدادي،
وتـطـ ّـورت الحقًا إلــى نكث بيعته على
أساس قاعدة «ال بيعة ملجهول الحال»،
والتي استعارها التيار الحازمي من
سجال ابن تيمية مع نظيره الشيعي
إب ــن مـطـهــر الـحـلــي ح ــول غـيـبــة اإلم ــام
املهدي.
ّ
شكل املقاتلون األجانب الحصة األكبر
من التيار الحازمي ،وهــم أول من الذ
بــال ـفــرار م ــن «ال ــدول ــة» ال ــى خــارجـهــا،
ليس على سبيل البحث عن مالذ آمن
ب ــال ـض ــرورة ،ب ــل ل ـج ـحــود ب ــ«ال ــدول ــة»
وجدارتها في البقاء في مقابل التيار
ال ـحــازمــي ال ــذي يعتنق استراتيجية
ع ـ ـمـ ــل مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ،أفـ ـ ـص ـ ــح عـ ـ ــن أولـ ـ ــى
مراحلها ،أي «مرحلة الدعوة».
ف ــي رد ف ـعــل ع ـلــى م ــا س ـل ــف ،ل ــم تجد
ق ـ ـيـ ــادة «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» بـ ـ ـ ـ ّـدًا مـ ــن تـقـلـيــص
الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن «الـ ـت ــآك ــل
الـ ـس ــري ــع لـ ـلـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا» ،واالنـ ـقـ ـس ــام
ال ـع ـمــودي واألف ـق ــي بـسـبــب «الـسـجــال
األيــديــولــوجــي» عبر إع ــادة االنـتـشــار.
وعـ ـل ــى الـ ـض ــد مـ ــن «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ال ـت ــي
ان ـت ـق ـلــت م ــن األط ـ ــراف (أف ـغــان ـس ـتــان/
بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان) إل ـ ـ ــى امل ـ ــرك ـ ــز (ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق/
ســوريــا /الـخـلـيــج) بـعــد أن استكملت

شــروط ّ
تمددها ،فــإن تنظيم «الدولة»
ّ
ي ـغــادر ،مـضــطـرًا ،معقله /املــركــز نحو
األط ـ ــراف فــي رح ـلــة طــويـلــة وإن ـقــاذيــة
ي ـع ـي ــد ف ـي ـه ــا ت ـش ـك ـي ــل ذاتـ ـ ـ ـ ــه .وج ـه ــة
«ال ـ ــدول ـ ــة» ،إل ـ ــى ج ــان ــب أف ـغــان ـس ـتــان
وب ــاكـ ـسـ ـت ــان ب ــوص ـف ـه ـم ــا حــاض ـن ـتــن
ن ــاج ــزت ــن ل ـل ـس ـل ـف ـيــة الـ ـجـ ـه ــادي ــة فــي
العقود الثالثة األخيرة ،باتت منطقة
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،والس ـي ـم ــا أنــدون ـي ـس ـيــا،
ماليزيا ،بنغالدش ،الفيليبني ،تايلند
بتركيبها الجغرافي شديد التعقيد،
والــديـمـغــرافـيــا األك ـثــف إســام ـيــا ،إلــى
جانب الحدود الرخوة بني هذه الدول
بما يسهل عمليات تنظيم «الــدولــة»
لوجستيًا وبـشــريــا ،تحضيرًا ملسرح
عمليات مفتوحة فــي املرحلة املقبلة.
إن ال ـت ـحــذيــرات ال ـتــي أطـلـقـهــا رئـيــس
أنــدون ـي ـس ـيــا ج ــوك ــو وي ــدي ــدو وقـ ــادة
التنظيمات االســام ـيــة (عـلــى رأسـهــا
«ن ـه ـضــة ال ـع ـل ـم ــاء») ب ـع ـضــويــة تصل
ال ــى  70مـلـيــون ع ـن ـص ـرًا ،و«الـجـمـعـيــة
املـحـمــديــة» ذات ال ـ ــ 40مـلـيــون عـضـوًا،
لـحـمــايــة الـتـســامــح الــديـنــي إزاء خطر
الـتـطـ ّـرف ال بــد مــن حملها على ّ
جدية
عالية على أساس قابلية التسلل عبر
آالف املــدارس الدينية في شبه القارة
الـهـنــديــة ،الـتــي تـحـ ّـولــت فــي الـسـنــوات
األخ ـيــرى ال ــى بيئة نـمــوذجـيــة لغرس
ّ
املتطرفة في أجيال متالحقة،
األفـكــار
وف ــي الــوقــت نـفـســه تجنيد العناصر
ّ
املــؤه ـلــن أيــديــولــوج ـيــا لـتــرجـمــة تلك
األف ـكــار على شكل أعـمــال عنفية ضد
من يصمونهم بالكفر.
وف ــي كــل األحـ ـ ــوال ،ب ــات ل ــدى أجـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات فــي دول شـبــه ال ـقــارة
الهندية وشــرق آسيا عمومًا معرفة
إج ـمــال ـيــة ع ــن خ ــارط ــة ع ـمــل تـنـظـيــم
«الدولة» في هذه الــدول .ومن جهته،

ي ـف ـي ــد ال ـت ـن ـظ ـي ــم ل ـت ـج ـن ـي ــد ع ـنــاصــر
مـحـلـيــة م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات الــداخ ـل ـيــة:
االخ ـ ـفـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى مـسـتــوى
اإلنــدمــاج الوطني ســواء فــي الفلبني
أو ت ــاي ـل ـن ــد ،أو اإلخـ ـ ـت ـ ــاف ال ــدي ـن ــي
إس ــام ــي /مـسـيـحــي (أنــدون ـي ـس ـيــا)،
والـحــرمــان االقـتـصــادي (بنغالدش).
ب ــدأت مـجـمــوعــات مـحـلـيــة تـعـلــن عن
مبايعة «البغدادي» منذ العام ،2015
مثل «أنصار الخالفة» االندونيسية
ال ـتــي يـتــزعـمـهــا أمـ ــان عـبــد الــرحـمــن.
وفي تشرين الثاني سنة  2015انتشر
م ـق ـط ــع ف ـي ــدي ــو ع ـل ــى االنـ ـت ــرن ــت عــن
جماعة «مجاهدي تيمور الشرقية»
االن ـ ــدونـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،أقـ ـ ـ ـ ــوى م ـج ـم ــوع ــة

مشروع «الخالفة»
سيبقي على نوستالجيا
ُ
يراود عناصر «الدولة»
شكل المقاتلون
ّ
األجانب الحصة األكبر
من التيار «الحازمي»
إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ت ـ ـه ـ ـ ّـدد ف ـيــه
بالهجوم على القصر الرئاسي ورفع
علم تنظيم «الدولة» على سطحه .لقد
نجح حتى اآلن نظام الالمركزية في
أندونيسيا ،واملنسجم مــع الطبيعة
ّ
ال ـج ـغــراف ـيــة لـلـبـلــد الـ ــذي ي ـتــألــف من
أكثر من  18ألف جزيرة على مساحة
ً
أك ـثــر م ــن  300م ـي ــا ،ف ــي مـنــع نـشــوء
ّ
بـيـئــة مـنــاسـبــة لـلـجـمــاعــات املـتـطــرفــة
على خلفية سياسية .ومع ذلك ،لفت

ال ــرئ ـي ــس األن ــدون ـي ـس ــي ف ــي اف ـت ـتــاح
امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي ل ـج ـم ـع ـيــة نـهـضــة
العلماء في  23تشرين الثاني املاضي
ّ
إلى أن «داعش» بات يشكل قلقًا لدى
الـسـلـطــات االنــدونـيـسـيــة ال ــذي يدفع
ال ــى رف ــع مـسـتــوى الـحـيـطــة وال ـحــذر
من إمكانية اختراق التنظيم لبعض
املناطق والطبقات االجتماعية.
ف ـ ــي ب ـ ـن ـ ـغـ ــادش ك ـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ــال ب ــال ــغ
ال ـس ــوء م ـنــذ حـمـلــة اإلعـ ــدامـ ــات الـتــي
طــاولــت ق ــادة إســامـيــن ب ــارزي ــن في
كانون األول  ،2013مثل الشيخ عبد
الـ ـق ــادر م ــا ،رئ ـي ــس ح ــزب الـجـمــاعــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وعـ ـل ــي أحـ ـس ــن مـحـمــد
مجاهد ،أمني عام الجماعة ،وصالح
الــديــن ق ــادر ت ـشــودري ،عضو قيادي
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ،وعـ ـ ـض ـ ــو ب ــرمل ــان ــي
س ــاب ــق وك ـب ـي ــر م ـس ـت ـش ــاري زع ـي ـمــة
املـ ـع ــارض ــة خ ــال ــدة ضـ ـي ــاء ،ومـحـمــد
ق ـم ــر الـ ــزمـ ــان ،وهـ ــو ال ــزع ـي ــم ال ـثــانــي
للجماعة اإلسالمية ،ومطيع الرحمن
نظامي ،وزير الزراعة األسبق ،وأحد
مؤسسي حــزب الجماعة اإلسالمية،
وت ــول ــى رئ ــاس ـت ـه ــا ل ـب ـعــض ال ــوق ــت،
وم ـي ــر ق ــاس ــم ع ـل ــي ،ع ـض ــو تـنـفـيــذي
ف ــي الـلـجـنــة املــركــزيــة لـلـحــزب وأب ــرز
م ـمــول ـي ـهــا ،وأزه ـ ـ ــر اإلسـ ـ ـ ــام ،األم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـحـ ــزب ال ـج ـم ــاع ــة
اإلس ــام ـي ــة ،وع ـبــد ال ـس ـب ـحــان ،نــائــب
رئيس حزب الجماعة اإلسالمية .وقد
أدين هؤالء جميعًا بتهم مثل ارتكاب
اإلبــادة الجماعية ،والقتل والتعذيب
واالغتصاب وتدمير املمتلكات خالل
حــرب االسـتـقــال عــن باكستان .وفي
ال ـن ـتــائــج ،أح ــدث ــت اإلعـ ــدامـ ــات ردود
فعل شعبية غاضبة ،وصنعت بيئة
متطرفة بشكل متزايد ،وكــان تنظيم
«الدولة» متأهبًا لقطف ثمارها.

