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الخالصة :حققت الوالٌات المتحدة نجاحات مثٌرة لإلعجاب ضد تنظٌمً "القاعدة" و"داعش" ،وغٌرهما من
الجماعات الجهادٌة ،ما أدى إلى القضاء على قٌادتهم والحد من الهجمات على الوطن األمرٌكً .فً الوقت
نفسهٌ ،تزاٌد تؤثٌر القضٌة الجهادٌة محلٌا وإقلٌمٌا أكثر بكثٌر مما كان علٌه الحال فً السنوات التً سبقت
9/11؛ حٌث أصبحت تلك القضٌة أفضل قدرة على إلهام األفراد فً الغرب للعمل نٌابة عنها؛ وقد أثبتت
المجموعات اإلرهابٌة مرونتها على الرغم من الهجوم العنٌف الذي تقوده الوالٌات المتحدة ضدهم .ومن
المحتمل أن تستمر الحركة اإلرهابٌة الجهادٌة ككل ،لكن أقوى المجموعات ستكون محدودة من الناحٌة
التشغٌلٌة بسبب جهود الوالٌات المتحدة والحلفاء فً مجال مكافحة اإلرهاب ،وربما ستتم مواجهتها
بالمتطلبات الملحة للحروب األهلٌة فً بلدانها ومناطقها .وكذلك ،ستواجه الوالٌات المتحدة وأوروبا وغٌرها
من المناطق المستقرة هجمات متواصلة ولكنها منخفضة المستوى من الجهادٌٌن الملهمٌن أو أولئك الذٌن
لدٌهم بعض التنسٌق من الخارج ،لكن أعظم األخطار والتؤثٌرات ستشعر بها الوالٌات المتحدة فً المصالح
األمرٌكٌة فً العالم اإلسالمً.
فً وقت الحق من هذا العام ،من المحتمل أن ٌتم نشر جنود من أفراد الخدمة األمرٌكٌة فً أفغانستان لم
ٌكونوا قد ولدوا بعد خالل أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،2001حٌن شن إرهابٌو "القاعدة" أكثر
الهجمات اإلرهابٌة تدمٌرا فً التارٌخ وقتلوا ما ٌقرب من  3000شخص ،معظمهم من األمرٌكٌٌن .شهدت
السنوات التً تلت ذلك الحادث حروبا فً العراق وسورٌا مبررة باسم مكافحة اإلرهاب ،باإلضافة إلى
تدخالت أمرٌكٌة محدودة ضد الجماعات الجهادٌة فً لٌبٌا والصومال ودول أخرى ،حٌث مات مئات اآلالف
فً هذه الصراعات ،بعضهم بسبب اإلرهاب ،ولكن معظمهم بسبب القتال وما ٌرتبط به من وٌالت الحرب.
ومع ذلك ،حتى مع ارتفاع أعداد تلك الجثث ،لم تثبت "القاعدة" أو الجماعات الجهادٌة األخرى قدرتها على
تكرار أحداث  11سبتمبر أو حتى أي شًء قرٌب منها.
ٌعتمد الحكم على التهدٌد الذي ٌمثله اإلرهاب الجهادي حالٌا على الوالٌات المتحدة ،والحكم على مدى نجاح
الحرب التً تقودها الوالٌات المتحدة ضد مختلف الجماعات الجهادٌة فً فترة ما بعد  11سبتمبر ،على
ماهٌة المصالح ذات األولوٌة وأي منظور ٌتخذه المرء .فً ظل ثالث إدارات مختلفة تمام االختالف ،حققت
الوالٌات المتحدة نجاحات رائعة ضد تنظٌم "القاعدة" و"داعش" ،وغٌرها من الجماعات الجهادٌة ،حٌث
قضت "واشنطن" على قٌادة تلك الجماعات وقصرت الهجمات على الوطن األمرٌكً على جزء أصغر مما
كان األمرٌكٌون ٌخشونه فً أعقاب الحادي عشر من سبتمبر .ومع ذلك ،بعد ما ٌقرب من عقدٌن على
األحداث ،لم تضع الوالٌات المتحدة نهاٌة تامة للجهادٌٌن .وفً الواقع ،على الرغم من أن الحرٌة العملٌة
للجماعات الجهادٌة مقٌدة بجهود الوالٌات المتحدة وحلفائها فً مكافحة اإلرهاب ،فإن القضٌة الجهادٌة ككل
لها تؤثٌر محلً وإقلٌمً أكثر بكثٌر مما كان علٌه الحال فً السنوات التً سبقت  ،9/11حٌث باتت أكثر
قدرة على إلهام األفراد فً الغرب للتصرف نٌابة عنها ،وقد أثبتت الجماعات مرونة على الرغم من الهجوم
العنٌف الذي تقوده الوالٌات المتحدةٌ .شعر األمرٌكٌون بالضجر من صراعات متوترة فً أفغانستان
وسورٌا ودول أخرى وٌفضلون ،على األكثر ،بذل جهود محدودة فً المسارح النائٌة مثل الصومال أو
غرب إفرٌقٌا حٌث ٌنشط الجهادٌون .1ولم تحقق الجهود المبذولة لنقل العبء على الحلفاء نجاحا كبٌرا فً
معظم أنحاء العالم ،مع بعض االستثناءات الهامة مثل حملة مكافحة اإلرهاب الفرنسٌة فً "مالً".

ومع ذلك ،فمن المفٌد قبل أن ٌبدي األمرٌكٌون احتفاال أو ٌؤسا ،تقٌٌم المشكالت التً تواجه المنظمات
الجهادٌة الرئٌسٌة نفسها ،حٌث إن قلب "القاعدة" بات ضعٌفا وتحت الحصار ،وأصبحت خالفة "داعش"
التً كانت منتصرة ذات ٌوم مجرد ذكى ،بٌنما الحركة الجهادٌة ككل تعانً من االقتتال الداخلً .وحتى فً
المناطق التً كانت فٌها الجماعات الجهادٌة أقوى فً فترة ما بعد  11سبتمبر ،فقد فشلت إلى حد كبٌر فً أن
تصبح حركات جماهٌرٌة مستمرة وتمارس نفوذا ٌتجاوز العنف لفترة طوٌلة ،على عكس الجماعات األقل
تطرفا مثل "حماس" و"حزب هللا" .كما أنه من غٌر المحتمل أن ٌجدوا مسرحا للجهاد أكثر مالئمة لهم من
سورٌا على المدى القرٌب والمتوسط .ومع ذلكٌ ،مكن للجهادٌٌن أن ٌرٌحوا أنفسهم بمعرفتهم أن مجال
نشاطهم الكلً قد توسع ،وأن الضعف المستمر لألنظمة فً العالم اإلسالمً سٌمنحهم حٌزا عملٌا كبٌرا ،وقد
توفر مشاكل االندماج اإلسالمً فً أوروبا فرصا جدٌدة.
كذلك ،من المرجح أن تظل الحركة الجهادٌة ككل ثابتة ،ولكن من المرجح أن تسقط أقوى المجموعات
اإلقلٌمٌة ،مثل "بوكو حرام" و"القاعدة" فً شبه الجزٌرة العربٌة ،أسٌرة للمطالب الملحة للحروب األهلٌة فً
بالدهم والمناطق المحٌطة بهم .وبشكل عام ،ستواجه الوالٌات المتحدة وأوروبا وغٌرها من المناطق
المستقرة هجمات متواصلة ولكنها منخفضة المستوى من الجهادٌٌن الملهمٌن أو أولئك الذٌن لدٌهم بعض
التنسٌق من الخارج ،لكن أعظم األخطار والتؤثٌرات ستكون محسوسة على المصالح األمرٌكٌة فً العالم
اإلسالمً.
ٌحتوي ذلك البحث على خمسة أجزاء ،حٌث ٌقدم أوال تقرٌرا موجزا عن الحالة بشؤن الهجمات الجهادٌة فً
الوالٌات المتحدة وخارجها وٌصف عوامل أخرى ،مثل مستوٌات الخوف العام التً تعتبر عناصر مهمة عند
تقٌٌم خطر اإلرهاب .ثم ٌبحث القسمان الثانً والثالث فً األمور التً سارت على ما ٌرام بالنسبة للوالٌات
المتحدة فٌما ٌتعلق بمكافحة اإلرهاب وما حدث بشكل سًء .وفً القسم الرابعٌ ،عكس هذا المقال وجهة نظر
الكاتب ،حٌث ٌطرح أسئلة مماثلة للحركة الجهادٌة ككل .وأخٌراٌ ،ستكشف القسم الخامس االتجاهات
المستقبلٌة المحتملة للحركة وٌرى بؤن الحركة الجهادٌة ستواصل توطٌنها وإضفاء الطابع اإلقلٌمً علٌها.
أوال  -لقطات من التهديد اإلرهابي:
إن الحكم على مدى خطورة تهدٌد اإلرهاب الجهادي ٌعتمد بشكل كبٌر على العوامل التً تستخدم فً تقٌٌمه.
على المستوى األساسً ،كان عدد األمرٌكٌٌن الذٌن قُتلوا على أرض الوالٌات المتحدة منخفضا منذ الحادي
عشر من سبتمبر ،وكان تجمع الجهادٌٌن فً الوالٌات المتحدة ضحال وٌتؤلف إلى حد كبٌر من أفراد غٌر
مدربٌن مع قلٌل من الروابط المباشرة مع العقل المدبر للجهادٌٌن فً الخارج .وفً نهاٌة عام  ،2018كان
عدد األمرٌكٌٌن الذٌن قتلهم اإلرهابٌٌن منذ الحادي عشر من سبتمبر حوالً  104شخص ،أي بمعدل ستة
وفٌات كل عام .وفً عام  ،2018قُتل أمرٌكً واحد فقط فً هجوم جهادي على أرض الوالٌات المتحدة.
وبشكل عام ،تقرٌبا نصف عدد القتلى ( )49سقطوا فً هجوم واحد ،عندما أطلق عمر متٌن النار على ملهى
لٌلً فً "فلورٌدا" بٌنما كان ٌعلن والئه لـ"داعش" ،وقد كان "متٌن" رجال مضطربا ادعى فً أوقات مختلفة
أنه عضو فً "حزب هللا" اللبنانً و"جبهة النصرة" الفصٌل السوري المرتبط بـ"القاعدة" ،على الرغم من

كونهما خصمٌن عنٌفٌن لـ"داعش" .ومن وجهة نظر اإلرهابٌٌن الجهادٌٌن ،لم ٌكن "متٌن" خلٌفة لـ"محمد
عطا" قائد خلٌة  11سبتمبر.
وال ٌجب استخدام مقتل األمرٌكٌٌن فً الهجمات الجهادٌة فً الخارج كمعٌار للتهدٌد الشامل ،حٌث توفً ما
ٌزٌد عن  140أمرٌكٌا تقرٌبا بٌن عامً  2002و 2016فً مثل هذه الهجمات ،باستثناء الهجمات فً
مناطق الحرب ،وهو رقم كبٌر لكنه أقل بكثٌر من عدد القتلى فً تفجٌر طائرة "بان أم  "103عام 1988
فوق "لوكربً" ،والذي أودى بحٌاة  190أمرٌكٌا من إجمالً  270ضحٌة .ومع ذلكٌ ،رتفع عدد القتلى
األمرٌكٌٌن إلى ما ٌقرب من  7000جندي ،إذا ما تم احتساب الجنود الذٌن قتلوا فً مناطق الحرب التً
ٌنشط فٌها الجهادٌون ،العراق وأفغانستان ،وما إلى ذلك .كما أن العدٌد من هإالء الجنود ماتوا فً هجمات
القومٌٌن العراقٌٌن أو غٌرهم من األطراف ،مثل الشٌعة المتطرفٌن المرتبطٌن بإٌران ،الذٌن قتلوا أكثر من
 600أمرٌكً فً العراق .باإلضافة إلى ذلك ،هناك أكثر من  2000من هذه الخسائر ٌمثلون القتلى
األمرٌكٌٌن فً أفغانستان ،وبشكل أساسً فً المعارك ضد "طالبان" األفغانٌة.
لكن بعض األمرٌكٌٌن ٌنظرون بشكل أوسع إلى عدد القتلى ،حٌث تعتبر الهجمات فً أوروبا على وجه
الخصوص جزءا من الصورة العامة الشاملة للحرب على اإلرهاب .تزاٌدت المخاوف األمرٌكٌة من
اإلرهاب بعد قٌام تنظٌم "داعش" بقتل  130من األبرٌاء فً سلسلة من الهجمات فً بارٌس فً 13
نوفمبر/تشرٌن الثانً  .2015ومع الهجمات الدموٌة البارزة فً فرنسا وإسبانٌا والمملكة المتحدة باإلضافة
إلى العدٌد من الضربات األقل حجما ،قتل الجهادٌون عدد المدنٌٌن فً أوروبا أكبر بكثٌر من العدد الذي قُتل
فً الوالٌات المتحدة منذ  11سبتمبر .وبعد التراجع فً نهاٌة العقد الماضً ،زادت الهجمات مرة أخرى
عندما كان تنظٌم "داعش" فً ذروته من  ،2016-2014لكنها انخفضت مرة أخرى فً السنوات األخٌرة.
شهدت األعوام  2018و(حتى اآلن)  2019انخفاض مستوٌات العنف الجهادي .9ومع ذلك ،فً أوروبا،
كانت صورة ما قبل  9/11أكثر قتامة ،عندما ابتلٌت أوروبا باإلرهاب الٌساري واإلثنً القومً بؤوروبا
وعندما دمرت الدول الراعٌة لإلرهاب مثل لٌبٌا االستقرار فً المنطقة .وقد بلغ عدد الهجمات ذروتها فً
عام  1979عندما عانت أوروبا من أكثر من  1000هجوم ،لكن متوسط الهجمات بلغ حوالً  10هجمات
فً األسبوع خالل السبعٌنٌات والثمانٌنٌات والتسعٌنٌات ،وكان معظم العنف فً إقلٌم الباسك بإسبانٌا أو فً
أٌرلندا الشمالٌة ،وانخفض متوسط عدد الهجمات بعد عام .101997
باإلضافة إلى ذلك ،تنشط الجماعات الجهادٌة فً الحروب األهلٌة الدامٌة حول العالم اإلسالمٌن وقد ٌصل
عدد الوفٌات الناجمة عن النزاعات فً أفغانستان والعراق ولٌبٌا ومالً ونٌجٌرٌا والصومال والٌمن ودول
أخرى إلى أكثر من ملٌون .11أما فٌما ٌتعلق بالضحاٌا من الجنود األمرٌكٌٌن ،فإن هذه األرقام مرتبطة جزئٌا
فقط بالجماعات الجهادٌة ،حٌث إن هناك العدٌد من العناصر الفاعلة العنٌفة المشاركة باإلضافة إلى
الجهادٌٌن ،والحكومات (بعضها مدعوم من الوالٌات المتحدة أو المتحالفة معها) مسإولة عن مئات اآلالف
من الوفٌات .12ومع ذلك ،فإن الجهادٌٌن ٌساهمون فً المعاناة اإلنسانٌة على نطاق واسع ،وفً الواقع ،تفٌد
األمم المتحدة أنها توسع نطاق عملٌاتها فً منطقة الساحل وغرب إفرٌقٌا .13وقد أشار منسق وزارة
الخارجٌة لشإون مكافحة اإلرهاب السفٌر ناثان سٌلز ،إلى انتشار تنظٌم القاعدة فً إفرٌقٌا ،بل إنه ذهب إلى

حد القول إن "ما نراه الٌوم هو تنظٌم القاعدة الذي ٌضاهً فً قوته تنظٌم القاعدة فً سنوات التسعٌنٌات
وبداٌة األلفٌة الثالثة".
وبطبٌعة الحالٌ ،سعى اإلرهابٌون إلى القٌام بؤكثر من مجرد قتل الناس ،والكثٌر من عنفهم ٌهدف إلى غرس
الخوف العام .وهنا ٌفعلون أفضل مما ٌوحً به عددهم .وٌظهر استطالع للرأي أجري مإخرا أن عدد
األمرٌكٌٌن الـ"قلقٌن للغاٌة" من أنهم أو أي شخص فً أسرهم قد ٌقعون ضحٌة لهجوم إرهابً ارتفع فعلٌا
من نوفمبر  2001إلى ٌونٌو  ،2017حٌث ارتفع من  %8إلى  ،%13بٌنما زاد عدد "الذٌن كانوا "قلقٌن
إلى حد ما" أٌضا من  %27إلى  .%29لذلك ،كما أشار المحلل اإلرهابً براٌان ماٌكل جٌنكٌنز فً عام
 ، 2016على الرغم من انخفاض عدد األفراد القتلى نسبٌا بعد  11سبتمبر ،فإن عامل الخوف مرتفع.
ثانيا – ما الذي سار بشكل جيد:
لعبت ثالث جهود متعاضدة -الحرمان من المالذات اآلمنة ،والتعاون االستخباراتً ،والدفاع الوطنً -أدوارا
مهمة فً الحد من عدد الهجمات على الوطن األمرٌكً ،كما أعاق أول مجهودٌن الهجمات الجهادٌة فً
بلدان أخرى .قبل  ،9/11استغلت "القاعدة" والجماعات الجهادٌة األخرى مالجئ ومالذات حركة "طالبان"
لتدرٌب ربما  200000متطوع ،وبناء جٌش صغٌر .16باإلضافة إلى ذلك ،جمع الجهادٌون األموال ،وأجروا
عملٌات تبشٌر ،وعملوا على تنسٌق عملٌاتهم على نطاق عالمً والتدخل فٌها بشكل ضئٌل نسبٌا ،بما فً
ذلك فً الوالٌات المتحدة.
بعد الحادي عشر من سبتمبر ،قامت الوالٌات المتحدة بدعم من القوات المحلٌة ،بطرد "طالبان" من
أفغانستان وقتلت الكثٌر من كوادر تنظٌم "القاعدة" هناك ،وقادت البقاٌا المنتشرة للتنظٌمٌن إلى باكستان
وبلدان أخرى .18ومنذ ذلك الحٌن ،تمتعت "القاعدة" و"داعش" ،وغٌرهما من الحركات الجهادٌة بمالذات
صغٌرة فً باكستان والصومال والمغرب الكبٌر وسورٌا ودول أخرى .فً كل دولة ،عملت الوالٌات
المتحدة مع الحلفاء المحلٌٌن ،واستخدمت ضربات الطائرات بدون طٌار الستهداف عناصر تلك التنظٌمات،
وحاولت كذلك تحدٌد نطاق وحجم المالذات اإلرهابٌة .19وكانت خالفة "داعش" فً العراق وسورٌا هً
الحركة الجهادٌة األكثر إثارة لإلعجاب إلى حد بعٌد ،لكن ثبت أن ذلك النجاح لم ٌدم طوٌال ،وانتهت من
خالل هجمات من مجموعة من القوات العراقٌة والسورٌة ،غالبا بدعم من الوالٌات المتحدة ،ما أدى إلى أن
الجماعات الجهادٌة باتت تتعرض لضغط أكبر بكثٌر عما كانت علٌه فً مرحلة ما قبل  11سبتمبر.
واستكماال للهجوم على تلك المالذات ،انطلقت حملة استخباراتٌة عالمٌة ضد الحركة الجهادٌة ،21حٌث إن
عالقات المخابرات الخارجٌة تتمركز فً قلب الجهود األمرٌكٌة لمكافحة اإلرهاب ضد "داعش"
و"القاعدة" 22بعد  ،11/9وقد توسعت الشراكات األمرٌكٌة إلى أكثر من  100دولة ،23ولعبوا دورا حٌوٌا فً
القبض على اإلرهابٌٌن المشتبه بهم وقتلهم.24
تسعى الوالٌات المتحدة كذلك إلى تعزٌز قدرات حلفائها ،ولٌس تكرارها ،حٌث تقدم لهم المساعدة فً المجال
التقنً على وجه الخصوص ،حٌث إن العدٌد من حكومات العالم النامً التً تحارب الجهادٌٌن ضعٌفة فً
هذا المجال .وٌمكن للوالٌات المتحدة أٌضا تنسٌق خدمات االستخبارات المتعددة .وعلى سبٌل المثال ،عندما

تم القبض على "حنبلً" ،أحد كبار ناشطً "القاعدة" والمسإول فً الجماعة اإلسالمٌة ،فً عام ،2003
شملت العملٌة تنسٌق الوالٌات المتحدة للعملٌات والمعلومات من إندونٌسٌا ومالٌزٌا والفلبٌن وسنغافورة
وتاٌالند.26
وعلى الرغم من أن الكثٌر من نفقات الدفاع عن الوطن غٌر فعالة أو ضائعة ،27فإن هناك العدٌد من الجهود
لتتبع سفر اإلرهابٌٌن ،وتجمٌع قواعد بٌانات المشتبه بهم ،وتشدٌد األمن على الحدود ،وهو ما ٌجعل من
الصعب على اإلرهابٌٌن اختراق الوالٌات المتحدة ،كما فعلوا قبل  11سبتمبر .قام مكتب التحقٌقات الفٌدرالً
بحملة بعٌدة المدى لتحدٌد وتقٌٌد قدرات اإلرهابٌٌن المحتملٌن على أرض الوالٌات المتحدة ،ما أدى إلى
العدٌد من عملٌات القبض على الجهادٌٌن المحتملٌن -وهً حملة استمرت بال هوادة حتى ٌومنا هذا.28
حققت شركات التواصل االجتماعً أٌضا تقدما فً الحد من تواجد اإلرهابٌٌن عبر اإلنترنت فً السنوات
األخٌرة .عندما عاود تنظٌم "داعش" الظهور خالل الحرب األهلٌة السورٌة ،ثم قام بجذب المتطرفٌن
الجهادٌٌن فً جمٌع أنحاء العالم من خالل مقاطع الفٌدٌو والتغرٌدات وغٌرها من النجاحات التً حققها
اإلرهابٌون على وسائل التواصل االجتماعً ،حٌث بدا أن التكنولوجٌا كانت فً جانب اإلرهابٌٌن .29على
شبكة اإلنترنت ،أصبح وجودهم على منصات رئٌسٌة مثل "توٌتر" و"فٌس بوك" أكثر خطورة اآلن ،لكن
الشركات تعمل على حجب وتقلٌص المحتوى اإلرهابً ،وتقوم الحكومات بمراقبة حسابات اإلرهابٌٌن
لتحدٌد المتابعٌن وتعطٌلهم .وفً الواقع ،من المرجح أن ٌتم القبض على اإلرهابٌٌن المحتملٌن فً الوالٌات
المتحدة الذٌن ٌنشطون على وسائل التواصل االجتماعً.30
تظهر هذه الجهود المشتركة النجاحات التً حققتها الوالٌات المتحدة بعد  11سبتمبر ضد المقاتلٌن األجانب.
وعلى الرغم من أن المقاتلٌن األجانب ٌتم وصفهم بؤنهم عامل قوة إضافً للجماعات الجهادٌة وكانوا
مسإولٌن عن بعض من أكثر الهجمات الجهادٌة دموٌة على الغرب ،إال أنه لٌس هناك أي من المقاتلٌن
األجانب شن هجمات على األراضً األمرٌكٌة منذ الحادي عشر من سبتمبر .جزء من هذا النجاح هو أن
الوالٌات المتحدة أصبحت اآلن قادرة على استهدافهم وتعطٌلهم على مراحل متعددة :اعتقالهم قبل سفرهم،
واحتجازهم عندما ٌذهبون أو ٌعودون ،وقتلهم فً منطقة حرب ،أو اعتقالهم عند العودة .عندما ٌنشرون
معلومات للتجنٌد والسفر على وسائل التواصل االجتماعً ،فمن المرجح أن ٌتم اكتشافهم .على الرغم من أن
الوالٌات المتحدة أثبتت فعالٌتها بشكل خاص فً وقف تدفق المقاتلٌن األجانب إلٌها ،فإن سجل المسار
األوروبً تحسن أٌضا ،خاصة فً أعقاب الهجمات المرتبطة بالمقاتلٌن األجانب فً بارٌس عام 2015
وبروكسل فً .312016
ثالثا – ما الذي سار بشكل سيئ؟
ومع ذلك ،فإن تلك النظرة التفاإلٌة لها العدٌد من نقاط الضعف والقٌود ،وعند الحكم على التهدٌد العام ،هناك
الكثٌر من العوامل التً ٌجب أن ٌتم أخذها فً االعتبار .ربما ٌكون الحد األكثر وضوحا هو أن الجماعات
الجهادٌة تظل نشطة على الرغم من االشتباكات المباشرة التً دامت  18عاما مع الوالٌات المتحدة ،وأنها
نشرت نفوذها فً جمٌع أنحاء العالم اإلسالمً .وتضم قائمة البلدان فً الشرق األوسط التً تشهد حروبا

أهلٌة تضم مجموعات جهادٌة اآلن ،الجزائر والعراق ولٌبٌا وسورٌا والٌمن ،إضافة إلى مصر التً تعانً
أٌضا من اضطرابات كبٌرة .وقد نشؤت معظم تلك الحروب نتٌجة لـ"الربٌع العربً" عام  2011وردود فعل
األنظمة علٌها ،وهناك العدٌد من األسباب المعقدة الندالعها واستمرارها ال عالقة لها بالجهادٌة .32ومع ذلك،
استغلت الجماعات الجهادٌة هذه الفوضى ،ما زاد من نفوذها وحجم عملٌاتها.
وتعتمد مدى خطورة التهدٌد الذي تشكله الجماعات الجهادٌة على المصالح األمرٌكٌة إلى حد كبٌر على مدى
أهمٌة استقرار البلدان المتضررة بالنسبة للوالٌات المتحدة ،وهو سإال ال ٌزال محل خالف .لم تكن لٌبٌا
ومالً والصومال والٌمن أبدا مصالح أمرٌكٌة مهمة فً حد ذاتها ،وحتى الدول األكثر أهمٌة بسبب
احتٌاطٌات النفط أو العوامل االستراتٌجٌة األخرى ،مثل الجزائر ونٌجٌرٌا وباكستان ،عادة ما تواجه عنفا
مرتبطا بؤطرافها وهو أمر مروع للمتضررٌن ،لكنها لم تإثر على تدفق النفط أو تهدد المصالح األمرٌكٌة
التقلٌدٌة .وال تزال اآلثار غٌر المباشرة تشكل خطرا دائما ،فقد انتشرت أعمال العنف فً الجزائر ولٌبٌا
ومالً فً جمٌع أنحاء غرب إفرٌقٌا تقرٌبا ،لكن الدول اإلقلٌمٌة الرئٌسٌة مثل المملكة العربٌة السعودٌة
وتركٌا ال تبدو فً خطر الحرب األهلٌة.33
وعلى الرغم من أن المخاطر التً تتعرض لها المصالح التقلٌدٌة محدودة ،فقد أدى الوجود العالمً المتزاٌد
للمجموعات الجهادٌة إلى أن تصبح الوالٌات المتحدة متورطة فً سلسلة من الحروب األهلٌة منخفضة
المستوى ،التً ال ٌبدو لها نهاٌة ،فً العالم اإلسالمً الكبٌر .حالٌا ،لدى الوالٌات المتحدة قوات فً  80دولة
تشارك فً مكافحة اإلرهاب ،34ولهذا األمر تكلفة بشرٌة واقتصادٌة على حد سواء ،لكن هذا التدخل مستدام
عسكرٌا ،رغم أنه ٌمثل جزءا صغٌرا فقط من إجمالً القوات األمرٌكٌة ،وعدد الضحاٌا أقل مما كان فً
السابق حٌن نشرت الوالٌات المتحدة أعداد كبٌرة من القوات فً العراق وأفغانستان .ومع ذلك ،فإن الدعم
السٌاسً فً الوالٌات المتحدة للعملٌات العسكرٌة أصبح أضعف بكثٌر ،حٌث تراجعت موجة الحماس العنٌفة
لمكافحة اإلرهاب بعد أحداث  11سبتمبر بشكل مطرد ،بعد أن تبٌن كٌف أصبحت حرب العراق أكثر دموٌة
وتكلفة .وٌتشكك قادة كال الحزبٌن السٌاسٌٌن اآلن فً ارتفاع مستوٌات التدخل األمرٌكً فً الخارج ،ما
ٌشٌر إلى أن الوالٌات المتحدة أصبحت أقل استعدادا للقٌام بالعمل البطًء والشاق لتحقٌق االستقرار فً
البلدان الضعٌفة وتحسٌن الحكم فً جمٌع أنحاء العالم .35وفً استطالع عام  ،2018أعرب أكثر من نصف
األمرٌكٌٌن عن اعتقادهم بؤن الوقت قد حان لسحب القوات جزئٌا أو سحبها بالكامل من أفغانستان .وفً
ٌناٌر/كانون الثانً  ،2019انقسم الجمهور حول سإال مماثل ٌتعلق بوجود القوات األمرٌكٌة فً سورٌا.36
لم تكن الوالٌات المتحدة قادرة دائما على تسلٌم مسإولٌات مكافحة اإلرهاب للقوات المحلٌة .من الناحٌة
المثالٌة ،ستوفر القوات المحلٌة األمن للسكان وإدارة العدالة واقتالع البنٌة التحتٌة الجهادٌة ،بدعم من
المخابرات األمرٌكٌة وقوة النٌران المواجهة .ولكن فً الواقع ،فشلت العدٌد من برامج الدعم األمرٌكٌة فً
تحرٌك الوضع ،وفً بعض األحٌان كان المردود كارثٌا ،فمثال عندما اقتربت مجموعة صغٌرة قوامها
 1500من قوات الدولة اإلسالمٌة من الموصل فً ٌونٌو/حزٌران  ،2014أصٌب الجنود العراقٌون
المتمركزون هناك والبالغ عددهم حوالً  30000جندي بالذعر والذوا بالفرار .37كما أن الوالٌات المتحدة
قد خسرت أكثر من  25ملٌار دوالر أنفقتها على القوات العراقٌة دون مقابل ٌذكر .38وفً سورٌا ،تكلف

برنامج الدعم األمرٌكً  500ملٌون دوالر وكان الغرض منه تدرٌب  15000مقاتل هناك ،ولم ٌنتج عنه
سوى حفنة من المقاتلٌن الفعلٌٌن .39وقد تمكنت الوالٌات المتحدة من العمل مع قوات سورٌا الدٌمقراطٌة،
التً أثبتت فعالٌتها العالٌة فً قتال "داعش" ،ولكنهم مع ذلكٌ ،مثلون فصٌال واحدا ضمن مجموعة أقلٌة
سورٌة صغٌرة ،وهم غٌر مقبولٌن سٌاسٌا لدى تركٌا وبعض المجتمعات المحلٌة فً سورٌا.
هناك الكثٌر من الحلفاء لدى الوالٌات المتحدة لٌسوا شركاء مثالٌٌن ،41كما أن سوء اإلدارة واالنقسامات
االجتماعٌة والمشاكل االقتصادٌة ٌصٌب العدٌد من شركاء الوالٌات المتحدة فً مكافحة اإلرهاب وٌجعل
التمرد أكثر احتماال ،وغالبا ما تإدي سٌاسات نظام الشركاء إلى إدامة هذه المشاكل أو تفاقمها .42ترى العدٌد
من المجتمعات أن الجٌش الوطنً ٌسٌطر علٌه جماعة جماعٌة واحدة ،وعندما ٌنمو الضغط علٌه ،تنشق
الوحدات المدمجة أو تهجره .وقد جدت الباحثة مارا كارلٌن أن جهود الوالٌات المتحدة لبناء جٌش وطنً
أقوى فً لبنان أعٌقت بسبب االنقسامات العمٌقة بٌن مجتمعات البالد .43فً العالم العربً ،تونس فقط هً
التً تتمتع بشرعٌة دٌمقراطٌة حقٌقٌة ،فً حٌن أن الشرعٌة الضعٌفة هً مشكلة مشتركة للعدٌد من البلدان
فً إفرٌقٌا التً تعانً من وجود "داعش" وغٌره من الجماعات اإلرهابٌة بشكل نشط .واستجابة للمشكالت
العدٌدة التً ٌعانونها ،غالبا ما ٌقوم الحكام بتسٌٌس جٌوشهم.44
كذلك ،الفساد شائع بشكل كبٌر ،ففً عام  ،2016كان للجٌش العراقً عشرات اآلالف من "الجنود األشباح"
الذٌن كانوا موجودٌن على الورق فقط ،ما مكن رإسائهم من تحصٌل رواتبهم .45وفً العدٌد من الحاالت،
ٌتطلب الحد من الفساد وزٌادة الشرعٌة تغٌٌرا جذرٌا فً من ٌحكم البلد .ولكن كٌف ٌفعلون ذلك؟ لٌس من
المستغرب أن تحاول القوى المحلٌة مقاومة الضغط أو المشاركة فٌه ،وقد أثبتت اإلدارات األمرٌكٌة أنها
غٌر قادرة أو غٌر راغبة فً ممارسة ضغوط مستمرة على الشركاء المتمردٌن .وتستغل الجماعات الجهادٌة
هذه المشاكل وتحاول تصوٌر نفسها على أنها قادرة على تنفٌذ القانون والنظام بشكل أكثر فعالٌة وحتى تقدٌم
خدمات اجتماعٌة أفضل من الحكومة.
لٌست الوالٌات المتحدة فً وضع جٌد لحل مشاكل اإلدارة العمٌقة .وتعد مٌزانٌات وزارة الخارجٌة والوكالة
األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة والبرامج المرتبطة بها خطؤ تقرٌبٌا بشكل متزاٌد عند مقارنتها بالمٌزانٌة اإلجمالٌة
للدفاع .وإذا وضعنا أسئلة المٌزانٌة جانبا ،فإن وزارة الخارجٌة لٌست ملتزمة بٌروقراطٌا بمهمة الحكم
وتركز بدال من ذلك على دبلوماسٌة النخبة.
وقد أدت مهمة مكافحة اإلرهاب أٌضا إلى تكالٌف فرصة كبٌرة ،فقد كرست الوالٌات المتحدة وحلفاإها
الرئٌسٌون وقتا وموارد كبٌرة لهذا التحدي ،ما أدى إلى ظهور مشكالت أخرى ،مثل روسٌا أكثر عدوانٌة
وبروز الصٌن كقوة عالمٌة ،وهً أمور كانت تحظى باهتمام أقل نتٌجة التركٌز على مكافحة اإلرهاب.
رابعا – منظور الجهاديين:
إذا حاولنا أن نتخٌل كٌف سٌبدو العالم إذا ما نظرنا إلٌه من خالل أعٌن أٌمن الظواهري أو أبوبكر البغدادي
ٌلقً مزٌدا من الضوء على ما ٌجري بشكل جٌد وما ٌجري بشكل سٌئ فً مكافحة اإلرهاب فً الوالٌات
المتحدة .وٌمكن للقادة الجهادٌٌن أن ٌشعروا باالرتٌاح إزاء الكثٌر ،وهو ما ٌجعل الوالٌات المتحدة ملتزمة

بالتوقف لبحث وتدقٌق عدة أمور :انتشار أفكارهم وحركاتهم فً جمٌع أنحاء العالم اإلسالمً ،إضافة إلى
افتقار العدٌد من أعدائهم المحلٌٌن إلى الشرعٌة ،واإلعٌاء المتزاٌد لجمهور الوالٌات المتحدة والقادة الذٌن
ٌرفضون االستمرار فً خوض الحروب إلى األبد .بعد أن بدأ الربٌع العربً فً عام  ،2011أدرك
"الظواهري" أن سقوط األعداء التقلٌدٌٌن مثل نظام "صالح" فً الٌمن أو نظام "القذافً" فً لٌبٌا ،أتاح
فرصا للجهادٌٌن.48
وفً الواقعٌ ،عد تحدي الجهادٌٌن للحملة العالمٌة بقٌادة الوالٌات المتحدة مثٌرا ،ففً رسالته فً سبتمبر
 2018بعنوان "كٌفٌة مواجهة أمرٌكا" ،دعا "الظواهري" إلى "ضرب أمرٌكا بقوة واستنزافها حتى الموت
اقتصادٌا وعسكرٌا ،حتى تغادر أراضٌنا المحتلة -بإذن هللا -تماما كما غادرت من فٌتنام وعدن والعراق
والصومال" .49وفً فٌدٌو نادر عام  ،2019أثنى "البغدادي" على "اإلخوة فً سرٌالنكا" لهجمات عٌد
الفصح هناك ،والتً أثبتت "حٌوٌة الدولة اإلسالمٌة بعد فقدان الخالفة" ،على الرغم من أن الهجوم لم ٌكن
موجها بشكل مركزي من قبل "داعش" .50وقد أثبتت كلتا المجموعتٌن ،مرارا وتكرارا ،أنهما ٌمكنهما تكبد
خسائر فادحة ولكنهما ال ٌزاالن على قٌد الحٌاة وٌعودان إلى الصدارة من جدٌد ،ومن المحتمل أن ٌوسعوا
جهودهم اإلرهابٌة الدولٌة إذا زاد الضغط علٌهم.
ٌمكن للجهادٌٌن أن ٌشعروا باالرتٌاح ألن أفكارهم أكثر انتشارا ودعما من أي وقت مضى .عندما حدث
الحادي عشر من سبتمبر ،لم تشارك سوى أقلٌة من الجهادٌٌن ،فكرة التركٌز على "العدو البعٌد" وهو
الوالٌات المتحدة ،حٌث ركز معظمهم على نظامهم المحلً .لكن بحلول عام  ،2017تشٌر استطالعات
الرأي إلى أن األقلٌات المهمة فً نٌجٌرٌا وتركٌا ودول أخرى لدٌها نظرة إٌجابٌة لجماعات مثل "داعش".52
قبل  11سبتمبر ،تبنى بعض الجهادٌٌن فكرة "عهد األمن" ألوروبا ،ألن الدول األوروبٌة فتحت أبوابها
وحماٌتها من االضطهاد فً العالم اإلسالمً ،ولذلك فإن الجهادٌٌن الذٌن قبلوا التؤشٌرة علٌهم التزام بؤن
ٌكونوا مسالمٌن مقابل هذا المالذ .53ومع ذلك ،فقد أدت مشاركة بعض الدول األوروبٌة فً الحروب فً
أفغانستان والعراق ،إلى غضب الجهادٌٌن وثبت فً نظرهم أن أوروبا قد انتهكت عهد األمن .وقد بدأت
"القاعدة" بشكل خاص فً تحوٌل الشبكات المتطورة لتصدٌر المقاتلٌن األجانب من أوروبا للقتال فً
الحروب فً العالم اإلسالمً إلى نقاط تشغٌلٌة لمهاجمة أوروبا.
كذلك ،أدى فشل أوروبا فً دمج مواطنٌها المسلمٌن إلى زٌادة األوضاع سوءا ،حٌث االغتراب بٌن
المسلمٌن وغٌر المسلمٌن كبٌر فً معظم البلدان ،وهناك القلٌل من الثقة تجاه أجهزة الشرطة واألمن .54ومع
تنامً النزعة السٌاسٌة القومٌة ،تبنت بعض الدول األوروبٌة إجراءات معادٌة للمسلمٌن ،تتراوح بٌن حظر
الحجاب فً فرنسا ،55والجهود المبذولة لحظر بناء المآذن فً سوٌسرا ،56والجهود المبذولة لفرض قٌود
على المساجد وكذلك لقطع أو إنهاء الدعم لالجئٌن المسلمٌن فً أنحاء مختلفة من أوروبا .كذلك ،فإن العنف
الٌمٌنً الذي ٌستهدف المسلمٌن فً كثٌر من األحٌان بشكل صرٌحٌ ،زٌد من التوتر.
وفً الوقت نفسه ،تعكس عقٌدة العملٌات الجهادٌة التؤثٌر العالمً إلٌدٌولوجٌتها وأٌضا ضعف قٌادات
المجموعات المختلفة ،حٌث تتحرك أكثر نحو ما ٌسمى بـ"الذئب المنفرد" أو الهجمات المستوحاة من
"القاعدة" إلى القمة أو على األقل تلك التً تتطلب أقل قدر من التنسٌق المباشر .ومع انهٌار الخالفة ،دعا

"البغدادي" إلى شن هجمات فً الغرب ،مشٌرا إلى أن واحدة منها تعادل  1000ضربة فً الشرق
األوسط .57وعلى الرغم من أن المقاتلٌن األجانب قد تعطلوا عن العمل بشكل فعال ،فإن الوالٌات المتحدة
وخاصة أوروبا عانت من وطؤة الهجمات مستوحاة من "داعش" أو بتوجٌه محدود من المجموعة.
ولكن على الرغم من هذه االنتصارات ،فإن جانب الخسارة كان مذهال ،حٌث إن هزٌمة الخالفة فً العراق
وسورٌا هً أكثر من مجرد خسارة موقع عملٌات لجماعة الجهاد األكثر قوة فً العالم .وبدال من ذلك ،راهن
تنظٌم "داعش" كثٌرا من مكانته ومهمته فً استمرار وتوسٌع الخالفة ،ونجاحه القصٌر كان بمثابة عامل
جذب قوي لتجنٌد المزٌد من المتطرفٌن .59وٌعد تدمٌره ،بصرف النظر عن المدى الذي تحاول الجماعة
استٌعاب وترشٌد تلك الخسارةٌ ،عد مدمرا لسمعة التنظٌم ،حٌث إنها تجعل األمر أكثر صعوبة علٌه لجذب
مجندٌن جدد .وباإلضافة إلى ذلك ،ركز التنظٌم قدرا كبٌرا من طاقتها على البقاء واإلنعاش ،بدال من تحمل
الضغوط والتوسع ،وقد أدى كل هذا إلى زٌادة صعوبة توجٌه الهجمات الكبرى كما حدث فً بارٌس فً عام
.2015
كما أنه من غٌر المرجح أن ٌجد الجهادٌون مسرحا للجهاد مناسبا بالقدر الذي كانت علٌه سورٌا على المدى
القرٌب والمتوسط ،فقد أثبتت القضٌة السورٌة أنها مقنعة للغاٌة ،أكثر من الصومال ومالً وغٌرها من
النزاعات التً نشؤت فً فترة ما بعد  11سبتمبر .حاولت الوالٌات المتحدة أٌضا تجنب أي تدخل فً سورٌا
لعدة سنوات ورفضت العمل مع الحكومة السورٌة ،ما أعطى "داعش" مساحة غٌر عادٌة للنمو والتوسع.
وفً المسارح األخرىٌ ،حد التدخل العسكري األمرٌكً المباشر وغٌر المباشر من قوة الجهادٌٌن.
وفً الواقعٌ ،مكن اعتبار التحول إلى التؤكٌد على الهجمات الفردٌة ألفراد غٌر مدربٌن عالمة على
الضعف .عندما كانت "الخالفة" فً تنظٌم "داعش" قوٌة ،حثت الجماعة المتطوعٌن على الهجرة والقتال
للدفاع عنها .وعندما كانت "القاعدة" قوٌة ،سعت إلى تدرٌب وتوجٌه المجندٌن .ومع ضعف المجموعتٌن
وتعرض قٌادتهما وسٌطرتهما للحصار ،مكنتهم الهجمات الفردٌة من البقاء نشٌطٌن وضرب أعدائهم ،لكن
إذا كانت لدٌهم حرٌة حركة أكبر ،فربما ٌفضلون تدرٌب المتطوعٌن وتوجٌههم لتنفٌذ هجمات إرهابٌة ،أو
العمل مباشرة للمجموعة كمقاتلٌن أو لوجستٌٌن ،من بٌن أدوار ووظائف أخرى.
تنقسم الحركة الجهادٌة حول االستهداف والتكتٌكات واإلٌدٌولوجٌة ،وهذه االنقسامات أعمق مما كانت علٌه
فً الحادي عشر من سبتمبر .وتمتد الخالفات أٌضا إلى ما إذا كان ٌجب أن ٌكون هناك خالفة اآلن ،وما إذا
كان ٌجب فرض قانون "إسالمً" على المناطق التً ٌسٌطرون علٌها أو مجرد الوعظ هناك وتقدٌم الخدمات
للفوز بتؤٌٌد السكان المحلٌٌن .وعلى نطاق أوسع ،هناك انقسامات حول قتل األبرٌاء .60وقد حذر "بن الدن"
نفسه زمالئه الجهادٌٌن من أن العدٌد من الجماعات الجهادٌة فقدت الدعم الشعبً عندما قتلت األبرٌاء،
وخاصة المسلمٌن األبرٌاء ،فً عملٌاتهم .وعلى سبٌل المثال ،حٌن اختطف تنظٌم "داعش" العمال الغربٌٌن
فً سورٌا وقتلهم ،انتقدت جبهة النصرة التابعة لـ"القاعدة" هذا األمر ،واعتبرته "خطؤ بموجب الشرٌعة
اإلسالمٌة وله نتائج عكسٌة".62
وعلى الرغم من أن أفكار الجهادٌٌن أكثر شعبٌة مما كانت علٌه فً الماضً ،فهً بعٌدة عن أن تصبح
حركة جماهٌرٌة .وهذا ٌتناقض مع مجموعات مثل "حماس" وحزب هللا اللبنانً ،اللذان دخال السٌاسة

وٌحكمان األرض بشكل مباشر أو غٌر مباشر ،حٌث تمارس هذه الجماعات تؤثٌرا هائال على مجتمعاتها،
بٌنما تظل المنظمات الجهادٌة على هامشها ألنها لم تكن قادرة على المساومة والدخول فً السٌاسة أو
السٌطرة على األراضً لفترات طوٌلة من الزمن.
خامسا  -االتجاهات المستقبلية:
ال ٌزال "الظواهري" ٌوجه الرسالة التً تقول "وراء كل النزاعات التً تنطوي على قتل المسلمٌنٌ ،جد
المرء إما الٌد المباشرة للغرب الصلٌبً العلمانً بقٌادة أمرٌكا ،أو بموافقته الصامتة أو تواطإه أو مشاركته
فً المإامرة" .63وال ٌبدو أن معظم الجماعات تتقاسم وجهة نظره ،بل إن أحد أكثر السمات المذهلة للحركة
الجهادٌة األوسع فً العقد الماضً هو توطٌنها .لطالما كان للحركة ككل ،بما فً ذلك تنظٌم "القاعدة"،
طموحات محلٌة وعالمٌة ،وهذا مستمر حتى ٌومنا هذا ،فً حٌن أن تنظٌم "داعش" ال ٌزال ٌشجع على شن
هجمات على الغرب ،بما فً ذلك فً الوالٌات المتحدة .ومع ذلك ،لم ٌنفذ تنظٌم "القاعدة" هجوما كبٌرا على
الغرب منذ أكثر من عقد ،وفً عام  ،2015ورد أنه أمر فرعه السوري بالتركٌز على سورٌا ولٌس
اإلرهاب الدولً .كذلك ،فإن الجزء األكبر من اإلسالمٌٌن األساسٌٌن ٌركز على إحٌاء قوته فً العراق
وسورٌا .أما المجموعات األخرى األكثر نشاطا مثل القاعدة فً جزٌرة العرب و"بوكو حرام" ،وحركة
الشباب وطالبان ،وغٌرها ،كلها تركز أوال وقبل كل شًء على الحروب األهلٌة فً بالدهم ومنطقتهم .وهذا
ما ٌستهلك الغالبٌة العظمى من مواردها واهتمام قٌادتهم العلٌا ،كما أنها تمكنهم من استغالل المظالم المحلٌة
لجذب المزٌد من المجندٌن .وفً العدٌد من هذه البلدان ،تسٌطر المجموعات على بعض المناطق على األقل،
وٌمكنها أن تحقق إٌدٌولوجٌتها من خالل التبشٌر وإنفاذ القانون "اإلسالمً".
وٌعد اتجاه النهج المحلً ذلك فً جزء منه مجرد فرصة مقترنة بالصعوبات األكبر فً مهاجمة الغرب
بسبب مكافحة اإلرهاب األمرٌكٌة األكثر فعالٌة ،حٌث إن العدٌد من الحكومات فً الشرق األوسط أضعف
بكثٌر مما كانت علٌه قبل  18سنة؛ وهناك فرص كثٌرة أٌضا فً منطقة الساحل وشرق وغرب أفرٌقٌا،
وأجزاء أخرى من العالم .وبالنسبة لبعض المجموعات ،مثل "طالبان" ،فإن القوات األمرٌكٌة موجودة فً
بلدهم ،وتمكنهم من ضرب الوالٌات المتحدة واألعداء المحلٌٌن فً وقت واحد.
ومن بٌن العوامل المهمة التً ستحدد شكل الحركة الجهادٌة فً السنوات المقبلة ،مصٌر وتطلعات 300000
مقاتل أجنبً على قٌد الحٌاة أو نحو ذلك ممن قاتلوا من أجل تنظٌم "داعش" .64وٌجد الباحث بٌتر نٌسر أن
المقاتلٌن األجانب لعبوا دورا مهما فً العدٌد من المإامرات اإلرهابٌة فً أوروبا ،كما أن المحاربٌن القدامى
من النزاعات السابقة كانوا ٌعملون على تجنٌد المزٌد من المتطرفٌن وتٌسٌر موجات الجهاد الالحقة .65ومع
ذلك ،فإن الحكومات أكثر تركٌزا على هذا الخطر مما كانت علٌه فً فترة ما قبل  11سبتمبر ،وبالتالً فإن
الرد على مكافحة اإلرهاب أمر أكثر فعالٌة ،حٌث لم تتعرض الوالٌات المتحدة لهجوم من المقاتلٌن األجانب
منذ الحادي عشر من سبتمبر ،وتغلب المتطرفون العنٌفون المحلٌون على المقاتلٌن األجانب فً أوروبا فً
السنوات األخٌرة ،على الرغم من أن العدد الكبٌر من المقاتلٌن األجانب األوروبٌٌن والجودة غٌر المتساوٌة
ألجهزة األمن ال تزال مصدر قلق .وباإلضافة إلى ذلك ،تقضً العدٌد من الدول األوروبٌة المقاتلٌن األجانب
المدانٌن بفترات قصٌرة فً السجن ،والتً تمكنهم من التسبب فً تطرف اآلخرٌن بعد إطالق سراحهم

بسرعة .66ومن المرجح أن ٌشكل المقاتلون األجانب العائدون مشكلة كبٌرة ،خاصة فً البلدان اإلسالمٌة
ذات األجهزة األمنٌة الضعٌفة ،مما ٌزرع بذور الجماعات اإلرهابٌة فً المستقبل ،وٌإدي إلى تفاقم الحروب
األهلٌة.67
كذلك ،تعٌق عملٌات سحب القوات األمرٌكٌة المحتملة أو المزٌد من عملٌات السحب فً أماكن مثل
أفغانستان وسورٌا الجهود المبذولة الستهداف المالذات اآلمنة الجهادٌة المحتملة .وبشكل فعلً ،وجد تقرٌر
للحكومة األمرٌكٌة أن تخفٌض القوات األمرٌكٌة فً سورٌا ساعد تنظٌم "داعش" على العودة إلى هناك
بشكل محدود .68ومع ذلك ،ال تزال الوالٌات المتحدة تحتفظ بشبكة قواعد إقلٌمٌة وتعمل مع شركاء محلٌٌن،
ما ٌعطٌها وسائل مباشرة وغٌر مباشرة إلٌجاد مالذ آمن للضغط حول العالم .وعالوة على ذلك ،وعلى
النقٌض من حقبة ما قبل  ،9/11من المرجح أن تعمل الوالٌات المتحدة بحركٌة لتعطٌل أي تهدٌد محتمل ،لذا
فإن انسحاب الوالٌات المتحدة من سورٌا أو أفغانستان ال ٌعنً أن الوالٌات المتحدة ال تملك القدرة على
استهداف الجهادٌٌن هناك ،رغم أن هذا االستهداف سٌكون أكثر صعوبة.
ٌجب على الوالٌات المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على مصالحها عند وضع استراتٌجٌتها لمكافحة اإلرهاب،
حٌث إن المزٌد من زعزعة االستقرار فً الٌمن أو غرب إفرٌقٌا ،أو الهجمات اإلرهابٌة فً أجزاء من
العالم مثل سرٌالنكا ،أمر خطٌر بالنسبة لتلك البلدان ،لكن التؤثٌر على أمن الوالٌات المتحدة أمر مشكوك فٌه
وااللتزام األمرٌكً الهائل بهذه البلدان لٌس ضرورٌا .وبالتالً ،فإن مزٌج الوالٌات المتحدة من التعاون
االستخباراتً والضغط على المالذات اآلمنة لإلرهابٌٌن وتحسٌن األمن الداخلً ،أبقى أمرٌكا نفسها آمنة فً
الغالب وساعد أٌضا فً الحد من التهدٌد ألوروبا وغٌرها من المجاالت الرئٌسٌة .وبطبٌعة الحال ،لن ٌختفً
اإلرهاب الجهادي ،لكن التؤثٌر سٌكون محسوسا فً أجزاء من العالم تكون المصالح األمرٌكٌة فٌها محدودة.
---*دانٌٌل باٌمان :أستاذ فً كلٌة الشإون الخارجٌة بجامعة جورج تاون وزمٌل كبٌر فً مركز سٌاسات الشرق
األوسط بمعهد "بروكنغز" .أحدث مإلفاته كتاب بعنوان "طرٌق المحاربون :المقاتلون األجانب فً جٌوش
الجهاد" (أوكسفورد.)2019 ،
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