
تفــرض الهزائــم التــي تعــرض لهــا تنظيــم (داعــش) فــي ســوريا والعــراق، ضــرورة تقويــم مســتقبله ومســارات حركتــه، 
واالتجاهــات التــي ســيتحرك مــن خاللهــا، ومــا يخطــط لــه فــي الفتــرة المقبلــة، الســيما فــي ظــل التحــركات الميدانيــة التــي 

يقوم بها حاليًا لتطوير آليات حركته المستقبلية في الدول المختلفة، وليس في المنطقة العربية فقط.

كمــا أن اإلعــالن العراقــي عــن االنتصــار علــى (داعــش) فــي الموصــل، لــم يترتــب عليــه خلــو الموصــل تماًمــا مــن عناصــر 
ــزال لهــا حضــور إســتراتيجي  ــي ال ي ــة الت ــى األرض مــن خــالل عناصــره الميداني ــم، مــع االســتمرار فــي التواصــل عل التنظي
فــي  تغييــًرا وتدويــًرا  اآلن  مــا ســيتطلب ومــن  المختلفــة، وبصــورة متفرقــة، وهــو  المناطــق  مــن  عــدد  فــي  مقيــم 
اإلســتراتيجيات الراهنــة، وليــس التحــرك علــى مســار تحريــر مدينــة أو تمشــيط مناطــق فــي ظــل تصميــم عناصــر التنظيــم 

على االنتقال إلستراتيجية أخرى تكتيكية مقسمة على مراحل وخطوات ووفق أطر زمنية.

ــى إنهــاء  ــا عل ــا روســًيا –أمريكًي ــاك توافًق ــة، فــإن هن ــم المواقــف الحالي ــا وفــي إطــار تشــخيص وتقوي ومــن الواضــح أيًض
سيطرة تنظيم (داعش) على مناطقه في سوريا والعراق، مع انتقال السيطرة على تلك المناطق إلى القوات الداعمة 
متعــددة  بإســتراتيجية  مرتبًطــا  التوافــق  هــذا  ســيبقي  لكــن  التوالــي،  علــى  العراقيــة  وللحكومــة  الســوري،  للنظــام 
المســارات والتحــركات، وليــس فقــط االتفــاق الثنائــي علــى هــدف إنهــاء الحضــور اإلســتراتيجي للتنظيــم وميلشــياته علــى 

األرض، وهو ما سوف يأخذ وقًتا ممتًدا.
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مستقبل تنظيم (داعش).. أي المسارات للحركة اإلستراتيجية؟
د. طارق فهمي

الوضع الراهن

تحديات متوقعة

نجحــت الحــرب ضــد تنظيــم (داعــش) في العراق وســوريا في هزيمة 
ــى  ــة الخالفــة) فقــط، دون أن تتطــرق إل ــة (دول ــة إنشــاء الدول تجرب
عليهــا  اعتمــد  التــي  والعقائــد  والتصــورات  لألفــكار  الهزيمــة 
التنظيــم، وتحــرك إلنجازهــا طــوال الفتــرة الماضيــة، وحقــق وجــوًدا 
سياســًيا وإســتراتيجًيا، بصــرف النظــر عــن خســائره الكبيــرة وانحســار 

دوره في العراق وسوريا. 

نجحــت الحــرب ضــد تنظيــم (داعش) في 
تجربــة  هزيمــة  فــي  وســوريا  العــراق 
إلــى  تتطــرق  أن  دون  الدولــة  إنشــاء 
الهزيمــة لألفــكار والتصــورات والعقائــد 

التي اعتمد عليها التنظيم

أظهــرت الحــرب ضــد تنظيــم (داعــش) فــي العراق وســوريا عــدًدا من 
إســتراتيجيات  فــي  بالتحــول  المتعلقــة  والمخاطــر  التحديــات 
ــد مــن االنتشــار فــي المنطقــة بصــورة  ممارســة اإلرهــاب نحــو مزي
أقــل قابليــة لالكتشــاف المبكــر، وهــو مــا قــد ينــذر بذهــاب التنظيــم 
إلــى مواقــع أخــرى لــم تكــن موضوعــة علــى رأس األولويــات، مثــل: 
الجبهــة األردنيــة المجــاورة، خاصــة مــع إدراك قيــادات التنظيــم أن 
هــذا خيــار محتمــل فــي ظــل البيئــة الحاضنــة الحاليــة، أو الذهــاب إلــى 
بــل واالنتشــار فــي  ليبيــا وجنــوب الســاحل،  مواقــع مختــارة فــي 

أظهــرت الحــرب ضــد تنظيــم (داعــش) 
والمخاطــر  التحديــات  مــن  عــدًدا 
إســتراتيجيات  فــي  بالتحــول  المتعلقــة 
مــن  مزيــد  نحــو  اإلرهــاب  ممارســة 
أقــل  بصــورة  المنطقــة  فــي  االنتشــار 

قابلية لالكتشاف المبكر
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مناطــق أخــرى ربمــا تكــون خــارج الســياق اإلقليمــي الراهــن فــي منطقــة آســيا، ومــن ثــم فــإن تبــدل الخيــارات والمســارات 
ســيرتبط بتبــدل النطاقــات اإلســتراتيجية التــي ســيعمل عليهــا التنظيــم فــي الفتــرة المقبلــة، وهــل ســيتبنى إســتراتيجية 
االنســحابات التدريجيــة ألهــداف أخــرى ســيعمل عليهــا، وسيســعى للتحــرك واالنتشــار واالنطــالق منهــا، فــي ظــل رغبــة 
قيــادات التنظيــم فــي بنــاء إســتراتيجيات رئيســة وفرعيــة تســتهدف إعــادة بنــاء أهــداف التنظيــم فــي الفتــرة المقبلــة، مــع 
العمــل علــى إعــادة االندمــاج داخــل المــدن العراقيــة والســورية، وهــو مــا قــد يكــون أحــد الخيــارات الرئيســة المطروحــة، 
ــا فــي المواجهــة القادمــة مــع التنظيــم وخطواتــه، كمــا أن عــودة المقاتليــن األجانــب لبالدهــم  ــا حقيقًي وســيمثل تحدًي
ــا يجــب التعامــل معــه بــكل اإلســتراتيجيات المتاحــة والممكنــة، خاصــة وأن هــذا الملــف بــكل تبعاتــه فــي  ســتمثل تحدًي
حاجــة لتنســيق وتضافــر بيــن دول المنطقــة أوًال، ثــم علــى مســتوى الــدول الكبــرى ثانًيــا، ومــن المتوقــع أن تشــهد عــدد 
مــن دول المنطقــة موجــات متعــددة وكبيــرة بســبب ارتفــاع عــدد المقاتليــن فــي صفــوف التنظيــم، ولــن يكــون األمــر 
مرتبًطــا بــدول بعينهــا لهــا حضــور الفــت فــي التنظيــم، بــل ســيمتد لمواقــع ومناطــق جديــدة، ومــن المتوقــع أيًضــا - فــي 
إطــار الرؤيــة االستشــرافية لمرحلــة مــا بعــد انحســار تنظيــم (داعــش) - انتقــال عناصــره إلــى مناطــق الصــراع الحاليــة فــي 

اليمن وليبيا، ويمكن تسرب عناصر منه إلى األردن والضفة الغربية ومصر.

الشــرق األوســط، وإنمــا ســتمتد إلــى دول كبــرى، وهــو مــا قــد يصعــب مــن مهمــة القضــاء عليهــا فــي ظــل غيــاب التنســيق 
والجهــود المشــتركة التــي تقــف فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة، كمــا ســيبدو االهتمــام األقــل بالســيطرة علــى مناطــق 
محــددة أو أجــزاء مــن دول أو مســاحات إســتراتيجية كبيــرة، بــل ســتنطلق عناصــر التنظيــم لتقــوم بــدور مباشــر فيمــا يعــرف 
بظاهــرة إرهــاب المــدن، بــل وااللتحــاق بالداخــل فــي مناطــق التجمعــات الجماهيريــة كمــا هــو متوقــع، وبهــدف القيــام 

بأعمال خاطفة.

ومــن المتوقــع أن يســهم ســقوط تنظيــم (داعــش) فــي اســتمرار صعــود التيــار الشــيعي فــي العــراق، خاصة فــي ظل الدور 
الرئيــس الــذي تقــوم قــوات الحشــد الشــعبي فــي مواجهــة تنظيــم (داعــش)، كمــا ســتواجه الحكومــة العراقيــة صعوبــات 
فــي إعــادة النازحيــن إلــى المــدن المحــررة من ســيطرة تنظيم (داعش)، كما ستســتمر التفاهمــات األمريكية – اإليرانية غير 
المباشــرة حــول الوضــع فــي العــراق فــي الفتــرة التاليــة مــن هزيمــة تنظيــم (داعــش)، علــى نحــو يعــزز مــن ســيطرة إيــران 

االقتصادية واألمنية والسياسية والدينية على العراق. 

آليات المواجهة

الســؤال كيــف يمكــن مواجهــة اإلرهــاب الجديــد المحتمــل الــذي 
تمثلــه عناصــر التنظيــم ســواء بصــورة منفــردة أو مــن خــالل القيــادة 
بــل  بعضهــم،  يتصــور  كمــا  تتفــكك  لــم  التــي  للتنظيــم  المركزيــة 
بالعكــس ســيتمدد دورهــا، وهــذا واضــح مــن الخطــاب اإلســتراتيجي 
ــر مواقــع  ــم (داعــش) عب ــه تنظي ــذي يعلن ــم، وال ــي للتنظي والميدان
تواصلهــم المختلفــة، حيــث مــن المتوقــع تنامــي نمــط اإلرهــاب بــال 
الخاليــا  باالعتمــاد علــى  قــرار مركــزي حاكــم،  أو  قيــادة محــددة، 
بعمليــات  والقيــام  المتعــددة،  المنفــردة  والذئــاب  العنقوديــة، 
إرهابيــة خاطفــة فــي مناطــق مختلفــة، لــن تكــون مقصــورة علــى 

مــن المتوقــع تنامــي نمــط اإلرهــاب بــال 
ــادة محــددة، أو قــرار مركــزي حاكــم،  قي
العنقوديــة،  الخاليــا  علــى  باالعتمــاد 
والذئــاب المنفــردة المتعــددة، والقيــام 
بعمليــات إرهابيــة خاطفــة فــي مناطــق 

مختلفة

ومــن المرجــح أن يســهم ســقوط (داعــش) فــي الرقــة فــي تزايــد مطالــب االســتقالل الخاصــة باألكــراد فــي ســوريا، مثلمــا 
جــرى فــي الملــف الكــردي العراقــي بعــد االســتفتاء األخيــر، ولكــن قــد التصــل إلــى المطالبــة فــي الحالــة الســورية بإنشــاء 
دولــة مســتقلة كمــا فــي حالــة أكــراد العــراق، كمــا ســتظل ســوريا تعانــي مــن حالــة عــدم االســتقرار، حتــى مــع اســتمرار 
توقيــع الهــدن العســكرية المتتاليــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ، وهــو مــا يرتبــط بالمطالــب الخاصــة بالكيانــات المســلحة 

المسيطرة على األرض بما في ذلك مطالب األكراد، والخاصة بالفيدرالية بديًال لالنفصال.

وفــي كل األحــوال ستشــهد الفتــرة القادمــة مزيــًدا مــن الحــرب علــى اإلرهــاب، وذلــك مــن خــالل زيــادة التعــاون بيــن الــدول 
المشــاركة فــي التحالــف الدولــي لهزيمــة داعــش فــي العــراق وســورية، بــل وخارجــه أيًضــا، وذلــك مــا اتضــح فــي التحــركات 
األوروبيــة األمريكيــة، وقــد ُشــكلت بالفعــل هيئــة تنســيقية تضــم ممثليــن ألجهــزة االســتخبارات فــي هــذه الــدول؛ 
لتســهيل التنســيق والتعــاون لمحاربــة اإلرهــاب، كمــا ستســتمر المحــاوالت الدوليــة، ومــن خــالل أجهــزة المعلومــات 
الدوليــة الختــراق الجماعــات اإلرهابيــة، وليــس تنظيــم (داعــش) فقــط، ومحاولــة تفكيكهــا مــن الداخــل، وذلــك مــن 
خــالل إحــداث انشــقاقات بداخلهــا، وتأليبهــا علــى بعــض، ويوفــر الصــراع الراهــن – بصــرف النظــر عــن االتفــاق علــى جوهــره 
وإطــاره - بيــن جبهــة النصــرة و(داعــش) أرًضــا خصبــة لتأجيــج الخالف بينهمــا، وزيادة الدعم والمخصصــات المالية لمواجهة 
اإلرهــاب فــي الــدول الغربيــة مــن جهــة، وتقديــم الدعــم المــادي والمنــح للــدول التــي تعانــي مــن خطــر اإلرهــاب، مثــل 
العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان وغيرهــا، وكذلــك المزيــد مــن تضييــق الخنــاق علــى مصــادر تمويــل (داعــش) وغيــره مــن 
التنظيمــات اإلرهابيــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة اإلجــراءات والتدابيــر الحاكمــة لتنقــل رؤوس األمــوال عبــر النظــام المالــي 

العالمي، وأيضًا تشديد الرقابة على المقاتلين األجانب المهاجرين لسوريا الذين يدعمون التنظيم بالتبرعات المالية. 

ولكن يبقي الحذر، وفي إطار تصاعد الحرب على اإلرهاب وتنامي الحملة الدولية على (داعش)، والتي ضمت إليه عدًدا 
من التنظيمات اإلرهابية األخرى المرتبطة بالقاعدة (مثل جبهة النصرة وغيرها) أن يحدث نوع من التفاهم بين (داعش) 
والقاعــدة األم- بغــض النظــر عــن الخالفــات الفقهيــة والتنافــس- وهــو مــا قــد ُيتبــع بتعــاون تنظيمــي وعملياتــي، ومــن 
ثــم قــد يشــهد العالــم نشــاًطا إرهابيــًا جديــًدا ال يعتمــد علــى انتقــال عناصــره التكفيريــة فقــط، بــل يمتــد إلــى مناطــق 
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الشــرق األوســط، وإنمــا ســتمتد إلــى دول كبــرى، وهــو مــا قــد يصعــب مــن مهمــة القضــاء عليهــا فــي ظــل غيــاب التنســيق 
والجهــود المشــتركة التــي تقــف فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة، كمــا ســيبدو االهتمــام األقــل بالســيطرة علــى مناطــق 
محــددة أو أجــزاء مــن دول أو مســاحات إســتراتيجية كبيــرة، بــل ســتنطلق عناصــر التنظيــم لتقــوم بــدور مباشــر فيمــا يعــرف 
بظاهــرة إرهــاب المــدن، بــل وااللتحــاق بالداخــل فــي مناطــق التجمعــات الجماهيريــة كمــا هــو متوقــع، وبهــدف القيــام 

بأعمال خاطفة.

ومــن المتوقــع أن يســهم ســقوط تنظيــم (داعــش) فــي اســتمرار صعــود التيــار الشــيعي فــي العــراق، خاصة فــي ظل الدور 
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فــي إعــادة النازحيــن إلــى المــدن المحــررة من ســيطرة تنظيم (داعش)، كما ستســتمر التفاهمــات األمريكية – اإليرانية غير 
المباشــرة حــول الوضــع فــي العــراق فــي الفتــرة التاليــة مــن هزيمــة تنظيــم (داعــش)، علــى نحــو يعــزز مــن ســيطرة إيــران 

االقتصادية واألمنية والسياسية والدينية على العراق. 
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دولــة مســتقلة كمــا فــي حالــة أكــراد العــراق، كمــا ســتظل ســوريا تعانــي مــن حالــة عــدم االســتقرار، حتــى مــع اســتمرار 
توقيــع الهــدن العســكرية المتتاليــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ، وهــو مــا يرتبــط بالمطالــب الخاصــة بالكيانــات المســلحة 

المسيطرة على األرض بما في ذلك مطالب األكراد، والخاصة بالفيدرالية بديًال لالنفصال.
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من التنظيمات اإلرهابية األخرى المرتبطة بالقاعدة (مثل جبهة النصرة وغيرها) أن يحدث نوع من التفاهم بين (داعش) 
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