
تــكاد تتشــابه الّنهايــات المرحلّيــة للجماعــات والتنظيمــات العنيفــة ذات الُمنطلقــات األيدولوجيــة المتطّرفــة، فهــي وإن 
اختلفــت فــي التفاصيــل والُمســببات والمنطقــة الجغرافّيــة وظــروف النهايــات المرحلّيــة، لكنهــا فــي الغالــب تتفــق فــي 
الشــكل الفكــري والهيكلــي والمنهجــي لمرحلــة التفــكك أو االنحســار، ثــم فــي هيئــة مــا بعــد الهزيمــة، ويتلوهــا محاولــة 

الصمود أو محاوالت إعادة االلتئام. 

وقــد َحِرصــُت فــي مقدمــة المقــال أن أصــف النهايــات بـــ "المرحلّيــة" ألننــا وفقــًا للُمعطيــات الواقعّيــة والتاريخيــة ال يمكــن 
أن نِصــَف مــا حصــل ويحصــل للتنظيمــات اإلرهابّيــة الُكبــرى بأنــه "نهايــة"، ولكــن يمكــن وصفــه بنهايــة مرحلــة، وســيتبين 

ذلك من خالل استعراض عناصر المقال. 

ُعنــَي المقــال بتخصيــص الّنظــر ودراســة أهــم التنظيمــات اإلرهابّيــة المعاصــرة، والتــي شــّكلت الحضــور اإلرهابــي الفكــري 
والميداني، ونستطيع أن نطلق عليها "التنظيمات الكبرى"، وهي: 

ــّوة،  ضــج والُفت ــة النُّ ــرى إلــى أن تصــل مرحل ــة التنظيمــات الُكب التسلســل التاريخــي مهــّم فــي تصــّور مراحــل تطــّور هيكلّي
وهي تتشابه كثيرًا في مراحل تكوينها. 

ناتجــة عــن تطــّورات ســابقة  المنحرفــة، وجميعهــا  الجهادّيــة  الحركــة  التــي شــّكلت مالمــح  التنظيمــات هــي  فهــذه 
ثــم خرجــت بالشــكل التنظيمــي، وهــي وإن كانــت متقاربــة  لمجموعــات ومبــادرات وخاليــا، نضجــت فكريــًا وميدانيــًا 
أيديولوجيــًا ومتشــابهة فــي آلياتهــا التنظيميــة، لكــن بينهــا اختالفــات فــي بعــض األصــول والتفريعــات، كمــا ُيمكــن 
تصنيفهــا ضمــن إطــار واحــد، خاصــة وأّنهــا ُمتسلســلة المحتــوى المعرفــي، ومترابطــة األهــداف الُكلّيــة، لدرجــة أننــا 
نســتطيع وصفهــا بنســخ ُمحّدثــة مــن التيــار العنيــف والِفكــر اإلرهابــي الــذي اعتمــد علــى شــعارات "الجهــاد" بشــكل 

مغلوط. 
فهــذه التنظيمــات الثالثــة تصلــح كعّينــة للدراســة نظــرًا لِوحــدة الُمنطلقــات، وتقــارب األدوات واآلليــات ومنهجّيــة العمــل 

الحركي داخل التنظيم.

جماعــة الجهــاد المصرّيــة: بــدأت طالئــع التكويــن فــي 1964م، وهــي وإن كانــت محلّيــة لكنهــا من جهــة التنظير 
والتأصيل الفكري ْتعتبر مرجعّية للتيار الجهادي العنيف في العصر الحديث. 

تنظيــم القاعــدة: تأســس فــي 1988م، لكــن لــم ُيســتخَدم هذا االســم بشــكل ُمتداول "تنظيــم قاعدة الجهاد" 
ــع األولــى تحــت "مكتــب الخدمــات" و "بيــوت المجاهدين"،  لــدى التنظيــم إال فــي 1998م، فبعــد مرحلــة التجمُّ
ــم  ــت حينهــا أهــداف التنظي ــع وكان ــى هــذا التجمُّ ــى إطــالق اســم "القاعــدة" عل جــرى اتفــاق فــي 1988م عل

العالمّية لم تنضج، وأغلب مخططاته االمتدادّية سرّية. 
ــة األولــى للتنظيــم إلــى "جماعــة التوحيــد والجهــاد" التــي أسســها  تنظيــم "داعــش": ترجــع األصــول الهيكلّي
الزرقاوي 2003م، وفي 2004م بايع الزرقاوي تنظيم القاعدة وغّير اسم الجماعة إلى "تنظيم قاعدة الجهاد 
في بالد الرافدين"، وفي 2006 انضّم التنظيم إلى تكّتالت أخرى تحت اسم "دولة العراق اإلسالمّية"، وفي 
2013م ُأعِلــن تكويــن "الدولــة اإلســالمّية فــي العــراق والشــام" وهــي "داعــش" بشــكلها األخيــر، إلــى أن غّيــر 

التنظيم االسم إلى "الدولة اإلسالمّية" في 2014م وأعلن مشروع الخالفة.
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ماذا بعد هزيمة " داعش "؟  

التنظيمات محّل الدراسة: 

الوزير المفوض/ عبد المجيد بن عبد الرحمن البابطين 
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ــًا خســر كل عواصمــه  ــة مــن مراحــل التنظيــم األشــهر واألشــرس " داعــش"، فهــو فعلّي ــة مرحل ــًا نهاي  نحــُن نعيــش فعلّي
ومناطقــه المركزّيــة ومــا يقــارب 96 ٪ مــن أراضيــه فــي ســوريا والعــراق، إن هــذا الســقوط للتنظيــم يتطّلــب قــراءة 
واستشــرافًا للمرحلــة القادمــة، وفقــًا لمعطيــات ميدانّيــة وفكرّيــة وهيكلّيــة، ووفقــًا لُمقارنــات بالجماعــات والتنظيمــات 
الُمشــاِبهة، فالتصــّور االستشــرافي لواقــع التنظيمــات ُيســاِعد فــي بنــاء مواجهــات وُمعاَلجــات تُحــّد مــن تشــّكل التنظيــم 
وإعــادة انتشــاره مــن جديــد، كمــا أن الفهــم العميــق لَحــَراك التنظيمــات ينقلنــا إلــى "اســتباقّية" توجيــه مســارات التطــّرف 

واإلرهاب. 

   الّداعي لصياغة المقال: 

هايات المرحلّية: النِّ

ضــج" الميدانــي والفكــري للتنظيمــات تدخــل فــي  بعــد مرحلــة "النُّ
طــور ومرحلــة التفــكك والّضعــف واالنحســار، وذلــك لعــدة أســباب 

أهمها: 

لواقــع  االستشــرافي  التصــّور  يســاعد 
بنــاء  فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
وإعــادة  تشــّكلها،  مــن  تُحــّد  ُمعاَلجــات 
"اســتباقّية"  إلــى  وينقلنــا  انتشــارها، 

توجيه مسارات التطّرف واإلرهاب.

ــعي "ميدانــي وفكــري"، فهــي تحمــل الرغبــة  الترّهــل والتوّســع: فجميــع التنظيمــات المعنّيــة لديهــا هــدف توسُّ
النصــر  ونشــوة  القــّوة  واكتمــال  الّنضــج  مرحلــة  فــي  خاّصــة  االنتشــار،  مــن  مزيــد  إلــى  والّنَهــم  والدوافــع 
–المزعــوم-، هــذا التوّســع الجغرافــي والميدانــي والفكــري هــو أحــد أســباب ضعفهــا وســقوطها فــي طــور 
المنهجّيــة  والخالفــات  واالنقســامات،  والتفــكك  الداخلّيــة،  المشــكالت  نمــو  إلــى  يدفــع  ألنــه  الّضعــف؛ 

والهيكلّية. 
   فتنظيــم القاعــدة أصبحــت لديــه َشــَراهة فــي فتــح أفــرع منتشــرة فــي العالــم، واســتقطاب المزيــد مــن 
القيــادات الميدانّيــة والفكريــة والُمجّنديــن، ممــا أثقــل علــى القيــادة المركزّيــة مســألة الُمتابعــة والســيطرة، 
وبعد مقتل أسامة بن الدن 2011 م تكّشفت الثغرات، وانفردت بعض األفرع والمجموعات بالقرار، وأصبحت 
القيــادة المركزّيــة أضعــف مــن أن ُتمِســك بزمــام الَحــَراك التنظيمــي؛ فأصبــح مــن الّســهل االنشــقاق أو اختــراق 
التنظيــم، حتــى َطَغــت بعــض المجموعــات المواليــة للتنظيــم مثــل أنصــار الشــريعة فــي اليمــن علــى التنظيــم 

ذاته. 
ــًا هــو الطاغــي، فلــم يســتطع  ــًا وعملّياتّي  وَســَبقهم فــي ذلــك تنظيــم الجهــاد، وإن كان توّســعه وترّهلــه فكرّي

التنظيم االنتشار الجغرافي، إال بعد نهايته المرحلّية وكان انتشارًا ألفراده وقياداته. 
 وهــي ذات الصــورة مكــررة لــدى تنظيــم داعــش، ممــا ســّهل انهيــاره فــي مناطقــه المحورّيــة والمركزّيــة، 

وانكسرت آلته اإلعالمية واإللكترونّية بعد فترات تذبُذب طويلة. 

ــل الــّدَول الُمكّثــف: إن ُقــّوة التنظيمــات ونشــاطها ووصولهــا إلــى نقــاط الســيطرة الميدانّيــة واالقتصادّيــة  تدخُّ
ول منهــا بشــكل واضــح، تطّلــب تدّخــًال أشــمل وأدّق وأكثــر تكثيفــًا مــن المراحــل الســابقة  والفكرّيــة، وتضــّرر الــدُّ
فــي المعركــة ضــد التنظيمــات، خاّصــة فــي وجــود دول ومؤسســات ُمســتقّرة، فالتنظيمــات تنشــط فــي 

المناطق األكثر اضطرابًا وضعفًا مؤسساتيًا، وتضعف في المناطق األكثر تماسكًا. 
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فجماعــة الجهــاد لمــا هّبــت الدولــة فــي محاصرتهــم ومحاربتهــم بشــكل شــامل، اســتطاعت إجبارهــم علــى 
الدخــول فــي طــور النهايــة المرحلّيــة ُرغــم الخســائر البشــرّية مــن طــرف الّدولــة لكنهــا تجــاوزت األزمــة فــي ظــل 

مؤسسات متماسكة.
 

 كذلــك تنظيــم القاعــدة فــي مناطقــه، وإن كان التنظيــم أفــاد مــن تجربــة "الجهاد" وحاول تفــادي االنهيار داخل 
الّدَول المســتقرة، ولكنه في النهاية لم يثبت، فعلى ســبيل المثال "تنظيم القاعدة في بالد الحرمين"، وقد 
كان هــذا الفــرع بالنســبة للتنظيــم والقيــادات الُعليــا "أساســًا" فــي النمــو الُمســتقبلي ومحــورًا فكريــًا، لكــن 
اســتطاعت الســعودّية تفتيــت هــذا التنظيــم، بــل وإجبــاره علــى تغييــر هيكلّيتــه بحيــث غّيــر االســم إلــى "تنظيــم 
القاعــدة فــي جزيــرة العــرب" فــي عــام 2009م، ونقــل مراكــزه إلــى خــارج الســعودّية، ولــم يبــَق فــي الســعودية 

بعد معارك شرسة ومتتابعة مع التنظيم منذ 2003م أي نقطة مركزّية داخل أراضيها.
 

 وهــو مــا يحــدث اآلن لتنظيــم داعــش فــي العــراق وليبيــا ومــاراوي – الفلبيــن، فقــد َخســر ســيطرته وانهــار فــي 
مراكزه، وأجِبر على تغيير مساره.

الوعــي الُمجتمعــي: الحضــور والتعاطــف المجتمعــي هــو الحاضنــة األكبــر للتنظيمــات، فــإذا َفَقــَد التنظيــم هذه 
ــل والُهــروب، واالختبــاء والتخّفــي، ويفقــد كذلــك  الحاضنــة تضيــُق عليــه جميــع الدوائــر، ويبــدأ فــي مرحلــة التنقٍّ
ِمــَداد الُمجّنديــن والُمتعاطفيــن والُمواليــن، وال يتــّم ذلــك إال بعــد تجــرؤ التنظيــم علــى تنفيــذ عملّيــات وحشــّية 
تنــال المدنييــن والعســكريين البســطاء – حــرس المبانــي ونقــاط التفتيــش-، فالُمجتمعــات تســتيقظ وتتكشــف 
ــق التنظيمــات عندمــا ُيالمســها الخطــر، وتشــعر بفقــدان ُمكتســباتها خاصــة شــبابها الُمنخــِرط فــي  لهــا حقائ

التنظيمات الذين أصبحوا ُيعادون أوطانهم. 

وهــي ذات النقطــة التــي تنّبــه لهــا تنظيــم القاعــدة، وأرســل إلــى فروعــه بعــدم تنفيــذ عمليــات مــن شــأنها إثــارة 
الغضب المجتمعي، لكن بعد فوات األوان وانفراط قّوة سيطرة قيادات التنظيم الُعليا. 

التناثر العالمي، عبر خاليا صغيرة، وبناء مجموعات جديدة، وروابط اجتماعّية، وامتدادات مخفّية. 
الّدفع بتقوية بعض األفرع، خاّصة القاطنة في مناطق قبلّية أو ُمضطربة. 

ما بعد النهايات المرحلّية: 

المرحلــة،  الطــور وهــذه  الدخــول فــي هــذا  التنظيمــات  تختــر  لــم 
لكنهــا ُتحــاِول التأقلــم والتغّيــر وتبديــل المنهجّيــة، رغبــة فــي البقــاء، 
"االنســحاب  بـــ  التنظيمــات  قيــادات  أغلــب  ســّماه  مــا  وهــو 

ر كالتالي:  التكتيكي"، فيكون هذا االنسحاب والتغيُّ

عندمــا تســتيقظ المجتمعــات، وتســتعيد 
حقيقــة  لهــا  تتكشــف  وعيهــا، 
التنظيمــات اإلرهابيــة فتفقــد التعاطــف 
جميــع  عليهــا  وتضيــُق  المجتمعــي 

الدوائر.
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ُيشــَترط  وال  ُأخــرى،  جماعــات  مظّلــة  تحــت  االندمــاج 
التقــارب الفكــري، المهــم فــي هــذه المرحلــة هــو االنتمــاء 
األفــراد،  لــدى  أكثــر  ــمة  السِّ هــذه  وتظهــر  والِغطــاء، 

والمجموعات العرقّية الُمتكتّلة. 
إعــادة التشــّكل فــي تنظيــم أو ُمكــّون جديــد، فجماعــة 
الجهــاد ضغطــوا فــي اتجــاه بنــاء ُمكــّون جديــد، ســاَهَم 
ــر فرعهــا فــي  فــي ظهــور تنظيــم القاعــدة، والقاعــدة عب
العــراق وســوريا َدَفعــت فــي ذات االتجــاه الــذي أخــرج لنــا 
"داعــش" و "جبهــة النصــرة"، وهذا التشــّكل الجديد ينبري 

له قيادات لها أجندتها الخاّصة في الغالب. 

اإلرهابيــة  التنظيمــات  نــدع  أال  يجــب 
نجبرهــا  بــل  المرحلّيــة،  نهاياتهــا  تختــار 
تشــّكلها  مــن  تحــّد  مســارات  علــى 
فكرهــا  تدويــر  وإعــادة  وانتشــارها 

ومنهجّيتها.

التحالــف مــع ُدَول وأنظمــة "داعمــة لإلرهــاب"، وذلــك لتوفيــر ِحمايــة للقيــادات وأســرهم، وللمحافظــة علــى 
أصــول التنظيــم البشــرّية، وهــو مــا حــدث لتنظيــم القاعــدة مــع النظــام اإليرانــي، الــذي وّفــر لقيــادات القاعــدة 

الِحماية واالحتواء، بل وإنشاء ُمعسكرات خاّصة للتنظيم مع التدريب والرعاية. 

هــذه التشــّكالت تجعلنــا نؤّكــد مصطلــح "النهايــة المرحلّيــة"؛ ألنهــا مرحلــة انتقالّيــة وتغّيــر، تأخذ مداها الزمنــي، لتعود من 
جديــد بشــكّل آخــر، وهــو مــا يدفــع إلــى "قطــع الطريــق" علــى التنظيمــات وخاّصــة داعــش أن تأخــذ مداهــا الزمنــي فــي أحــد 
هــذه المســارات، فيجــب أال نــدع التنظيمــات اإلرهابيــة تختــار نهاياتهــا المرحلّيــة، بــل نجبرهــا علــى مســارات تحــّد مــن 

تشّكلها وانتشارها وإعادة تدوير فكرها ومنهجّيتها. 


