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داعش وإرهاب الخاليا النائمة والذئاب املنفردة
سقط تنظيميًا وجغرافيًا وعسكريًا لكنه لم يسقط فكريًا

ما حدث يف طرابلس ليلة عيد الفطر ميكن ان يحدث يف اي بلد ومدينة ،ويف اي وقت .ال يشء يردع ارهابيا انتحاريا ،وال
ميكن استباق واحتواء هجامت الذئاب املنفردة .صحيح ان تنظيم داعش انتهى يف سوريا والعراق ،لكنه مستمر كفكر ارهايب
وكمرشوع عقائدي متطرف ،وما زال ميلك القدرة عىل توجيه رضبات مباغتة
اهمية ما حدث يف طرابلس ليلة عيد الفطر
حول مهاجمة مسلح اسمه عبد الرحمن
مبسوط نقاط وآليات امنية عسكرية ،ما ادى
اىل استشهاد ضابط وعنرص من الجيش اللبناين
وعنرصين من قوى االمن الداخيل ،تكمن يف
البعد الخارجي لحادثة طرابلس وعالقتها
مع موضوع داعش يف املنطقة والعامل بعد
اندحاره يف سوريا والعراق.
هذا التنظيم االرهايب انتهى عسكريا كتنظيم
متامسك ومنترش يف بقعة جغرافية محددة،
لكنه ما زال موجودا كمرشوع وكفكر عقائدي
تكفريي وتح ّول اىل ما يشبه تنظيام المركزيا،
وترك العضائه املنترشين يف كل العامل حرية
التحرك وشجعهم عىل القيام بعمليات خاصة
عرب خاليا ومجموعات نامئة ،او عرب اشخاص
غري مرتبطني مبجموعات ويسمون الذئاب
املنفردة ،مثل الشخص الذي نفذ العملية يف
طرابلس.
خطر داعش تعاظم يف الفرتة االخرية ،وحصلت
عمليات يف اوروبا وافريقيا (نيجرييا ومايل
وتشاد) ،وبرز الهجوم الدامي يف رسي النكا.
يف الدول العربية حصلت هجامت يف مرص،
واعلن يف املغرب عن تفكيك خلية داعشية
خطرة الشهر املايض .اما يف لبنان الذي نجح
يف دحر داعش صيف العام  ،2017فانه يواجه
منذ اشهر خصوصا مع تجدد الحرب يف شامل
سوريا ،خطر عودة او تسلل فلول داعش من
سوريا عرب حدوده وممرات غري رشعية او عرب
مساعدة اشخاص وخاليا يف لبنان ،خصوصا
وان هناك لبنانيني قاتلوا يف صفوف داعش
وانتقلوا اىل سوريا عرب تركيا ،ومنهم منفذ
عملية طرابلس .تلقى لبنان معلومات من
مصادر غربية تحذر من امكان تسلل افراد
او مجموعات من داعش ،سواء من الداخل

السوري او من منطقة الحدود السورية ـ
العراقية اىل الداخل اللبناين ،باعتبار ان لبنان
هو اكرث البلدان املجاورة عرضة لعمليات
التهريب عىل انواعها عىل حدود تقارب 200
كلم.
كثرية هي السيناريوهات التي تنبأت مبصري
تنظيم داعش بعد الهزائم العسكرية التي
تعرض لها يف سوريا والعراق .وكثرية هي
الشكوك والتساؤالت حول قدرته عىل
االستمرار كتنظيم رئييس عىل خريطة
التنظيامت االرهابية يف العامل .لكن هذه
الشكوك والتساؤالت تبددت رسيعا مع
العمليات االرهابية التي نفذها يف مناطق
بعيدة عن معاقله الرئيسية ،اثبتت ليس فقط
قدرته عىل البقاء ،وامنا قدرته عىل التمدد يف
مناطق متفرقة واالنتشار افقيا.
الهجوم الدموي املتعدد الهدف يف رسي
النكا ( 21نيسان املايض) والذي تبناه داعش،
واطاللة زعيمه ابوبكر البغدادي عرب رشيط
مصور دعا فيه اتباعه اىل تنشيط عملهم بعد
الخسارة الكبرية التي مني بها ،شكال عاملني
حمال رسائل متعددة ،ابرزها ان دور التنظيم
مل ينته بعد ،وهجامت رسي النكا تؤرش عىل
تح ّول جوهري يف املامرسة االرهابية للتنظيم
الذي يعتمد من حيث االهداف املختارة عىل
سياسة موحدة تركز عىل هدفني :قتل اكرب
نسبة من االجانب ،ورضب البنية االقتصادية
للدولة املهاجمة.
خطورة التغيري يف منهج داعش تكمن يف
اسرتاتيجيته الجديدة التي تتمثل يف التمدد،
ودفع عنارصه وخالياه اىل مناطق جديدة
لتكون مرسحا لعملياته االرهابية:
• القارة االفريقية (الصومال ،والنيجر ،وتشاد،
وبوركينا فاسو ،وليبيا ،وتونس ،والكامريون،

ومايل ،والكونغو الدميوقراطية) ،التي تشهد
منذ منتصف عام  2018تصاعدا يف العمليات
االرهابية ،وانتشارا للكثري من التنظيامت
االرهابية .وتشري التقديرات االولية اىل ان
عدد الذين انضموا اىل داعش من افريقيا منذ
ظهوره اىل االن يصل اىل  6االف مقاتل .وميثل
عودة ما تبقى منهم اىل افريقيا مشكلة كبرية
عىل امن القارة ،خصوصا وان الكثريين منهم
شباب صغار السن ،وليس لهم روابط ارهابية
سابقة ،ومعظمهم تم استقطابه عرب االنرتنت.
• جنوب اسيا وجنوب رشق اسيا (بنغالديش
والفليبني واندونيسيا وماليزيا والهند
وباكستان ،وجزر املالديف) ،التي متثل
حاضنة شعبية لتنظيم داعش وتعترب مصدرا
خصبا للمقاتلني االجانب وعائالتهم ،لتنفيذ
عمليات ارهابية يف بعض املناطق التي تعاين
من رصاعات داخلية ،خصوصا وان املقاتلني
االجانب املطرودين من العراق وسوريا يف
طريقهم اىل االنتشار يف هذه املناطق ،وان
خربتهم القتالية مكنتهم من املساعدة يف
انشاء خاليا لشن هجامت.
تكيف داعش مع الوضع الجديد بشكل رسيع،
فاجأ عددا كبريا من املتخصصني باالرهاب
واالمن العاملي ،خصوصا وان املسار الجديد
يناقض البنية التنظيمية القدمية املتمثلة
بالرأس الواحد ،واملتمركز حول الخالفة وما
يسمى الدولة املوحدة ،ويتجه اىل بناء تنظيم
شبيك يقوم عىل االيديولوجية الدينية القتالية،
تقوده قيادة تقر وتضمن البيعة عن بعد
للبغدادي ،ويف الوقت ذاته تتمتع ،باعتبارها
فروعا عاملية ،باالستقاللية يف تحديد االهداف
وفقا للسياق والظروف املحلية.
وفقا لهذا املسار ،فان السياسة الجديدة
لداعش تتجه اىل خلق توجه جديد يف تدبري

اطاللة ابوبكر
البغدادي عرب رشيط
مصور رمت اىل
التأكيد عىل ان دور
التنظيم مل ينته بعد.

العالقة بني التنظيم املركزي واملجموعات
املحلية.
يعتمد التنظيم اليوم عىل الوالء اكرث من
اعتامده عىل الهيكلة التنظيمية .ويبدو ان
تجربة املقاتلني الذين انضموا اىل الخالفة
واعادة انتشارهم بعد الهزمية ،يساعد بشكل
قوي يف التكيف مع الوضع الجديد ،والدخول
يف مرحلة التحول لتنظيم شبيك عاملي ،قد
يتجاوز تجربة القاعدة يف هذا املجال.
عمليا مثة تغري يف االساليب وهو ما اعلن
عنه البغدادي يف اطاللته االخرية ،حيث اراد
التأكيد عىل ان داعش ال يزال موجود ويتهيأ
للعب ادوار جديدة يف املرحلة املقبلة .وال
شك يف ان هناك مناخات واجواء تساعده عىل
ان يبقى .صحيح انه انتهى امنيا وعسكريا،
لكن ال تزال هناك ارضية تتفاعل مع فكر
التنظيم االرهايب ،وهذا التفاعل يأيت نتيجة
اسباب سياسية ودولية واقليمية.
االسباب التي ادت اىل بروزه ال تزال موجودة،
والبيئة التي تغذى منها يف تجنيد واستقطاب
اتباعه ،وكذلك نرش ايديولوجيته التي ترتكز
عىل محاور اساسية منها التهميش االجتامعي
واالقتصادي والسيايس وهيمنة االستبداد
السيايس ،اضافة اىل الحرب يف سوريا .وهذه
كلها ال تزال موجودة ،ما يساهم باستمرار
يف نشأة الجهاديني االسالميني يف املنطقة .لذا

داعش يتمدد
في افريقيا ويخطط
لعمليات في اوروبا

فان اعادة انتعاش وتشكيل ظواهر التطرف
والعنف ممكنة ،والبيئة مولدة لذلك عىل
الرغم من جميع الظروف االمنية والعسكرية
التي تتعرض لها ،اضافة اىل ان دولة الخالفة،
عىل رغم انها انتهت عىل االرض ،فهي باقية يف
العقول ،اي ان الخالفة االفرتاضية او املؤجلة
ما زالت متيز هذا التنظيم مثل تنظيم القاعدة
وبقية التنظيامت االسالموية املتطرفة.
لذا ،يدفع داعش املقاتلني اىل غرب افريقيا
وجنوب اسيا وجنوب رشق اسيا ،التي تعترب
ارضا خصبة للجامعات املتطرفة بسبب الفراغ
السيايس .وهذا يعني ان التنظيم ميكن ان
ينفذ عمليات ارهابية يف مواقع جغرافية
جديدة مل ينشط فيها من قبل.
الخاليا النامئة لتنظيم داعش االرهايب اشكالية
كربى تتجدد مع اي هجوم او استهداف يف
الدول الغربية او االفريقية ،خصوصا مع

خسائر التنظيم يف سوريا والعراق ،وفرار
معظم عنارصه املؤثرة .ويقول خرباء يف االمن
والحركات االصولية ان دوال كثرية تتخوف
حاليا من اقدام الخاليا النامئة او العائدين
الدواعش عىل مامرسة العنف واالرهاب داخل
حدودها ،خصوصا مع عدم وجود بيانات
تفصيلية لهؤالء ،مؤكدين ان العائدين لن
يتخلوا عن التكفري والتفجري وافكار التنظيم.
واوضح الخرباء ان خاليا التامسيح اعىل مراحل
املوت الداعشية ،وتختص باقتحام السجون
والوحدات العسكرية واملدن ،وهي عبارة
عن مجموعات من االنغامسيني ،وتكون عىل
شكل مثلث كامل االضالع يف عمليات الهجوم
االرهابية .واالنغاميس التمساح يرتدي حزاما
ناسفا ،او يقوم بتفخيخ السيارات او السفن
او الطائرات املدنية ،ويكون مزودا اسلحة
خفيفة.
اخريا ،كشفت اجهزة االستخبارات الربيطانية
عن معلومات ملخططات داعش لتنفيذ
هجامت يف بريطانيا واوروبا ،عرب ما يعرف
بخاليا التامسيح .وقالت انها تدرس خطط
هذه الخاليا التي تتكون من عنارص نامئة تتبع
التنظيم وتنفذ اوامره.
الذئاب املنفردة او ما يسمى باالنفراديني
يقصد بهم تح ّول شخص او اكرث اىل مقاتلني
يقومون باستخدام املتاح لديهم من
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اسلحة او عتاد ،من دون وجود رابطة
عضوية او تنظيمية ميكن تتبعها ،من خطوط
عامة ،او مناشدات من التنظيم العضائه او
انصاره ،باستهداف دولة او رعاياها بالقتل،
كام حدث يف استهداف املساجد والكنائس،
والقتل بالدهس او سكني املطبخ.
سقط تنظيم الدولة االسالمية داعش تنظيميا
وجغرافيا وعسكريا ،مع خسارته كل االرايض
التي سيطر عليها يف العراق وسوريا ،لكنه
مل يسقط ومل ينته كفكر متطرف وكمرشوع
عابر للدول والحدود ،وكخطر قائم عىل االمن
والسالم يف املنطقة والعامل .واذا كان تنظيم
داعش انكفأ عن سوريا والعراق ،ما خال مواقع
وامكنة محدودة تتمركز فيها مجموعات
وخاليا ،فانه عمد اىل االنتشار خارج هذين
البلدين واىل تغيري يف وسائله وخططه من
دون تغيري يف اسرتاتيجيته ومرشوعه.
هناك وجهتا نظر حول مستقبل داعش
ومساره بعد انهيار خالفته يف سوريا والعراق
تتمحور حول نوعية الهزائم يف تحديد
مستقبل هذا التنظيم:
 الرتاجع واالنهيار ،انطالقا من الوقائعالعملية استنادا اىل مؤرشات دامغة تثبت
تراجع ونكوص التنظيم .وتستدل يف تفسريها
اىل تحول الخالفة املزعومة من واقع يتمدد
جغرافيا اىل واقع ينحرس ويفقد االرض
والقيادات العسكرية واالعالمية والدينية.

يعتمد داعش اليوم عىل الوالء اكرث من الهيكلة التنظيمية.
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داعش يع ّول عىل الذئاب املنفردة يف ظل سقوط التنظيم ودولته يف العراق وسوريا.

وتشري اىل ان داعش يعاين كثريا من اجل
الحفاظ عىل صورة تنظيم ال يزال يعمل.
 -التكيف واعادة االنتشار ،انطالقا من

هزائمه ال تعني بالضرورة
هزيمة استراتيجية للروح
الدينية القتالية

القدرة الذاتية للخط والعقيدة االيديولوجية
الداعشية عىل الصمود واعادة االنبعاث
يف شكل متوال ومتجدد .االنتشار املخيف
للتنظيم ايديولوجيا مي ّكنه من التجنيد عن
بعد ،وخلق مناطق غري آمنة يف دول اوروبية
عدة ،منطلقا من صالبة وانتشار البعد
العقائدي القتايل وتغلغله يف صفوف الجيل
الثالث للشباب املسلم واملتعلم يف الغرب.
وتنبه هذه النظرية اىل ان اوروبا ،وليس العامل
العريب فقط ،تعيش ظاهرة جديدة ولدت مع
داعش وهي ظاهرة اسلمة الراديكالية وتحويل
الجيل الجديد من الشباب يف الغرب اىل حامل
قوي للعقيدة القتالية الداعية .مع االشارة اىل
ان تنظيم داعش اعلن الحرب االفرتاضية (حرب
االنرتنت) عىل الدول واملصالح الغربية .وهذه
الحرب رمبا ستؤذي الدول الغربية اكرث ،وذلك
النها ستجند متشددين ليس لحروب يف الرشق
االوسط ،ولكن لحروب يف هذه الدول .وقد بدأ
داعش خطوات كبرية العادة تجميع عملياته
الدعائية التي تعترب من اكرث اسلحته خطرا.
تعترب هذه النظرية ان متدد داعش
وتراجعه ال ميكن عزلهام عن السياق العام
لاليديولوجية الدينية القتالية .وبالتايل فان
هزامئه ال تعني بالرضورة هزمية اسرتاتيجية
للروح الدينية القتالية ،ما يؤرش اىل امكان
انبعاثه من جديد باسامء متجددة يف بنية
تنطلق من الرصاع الديني.
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