القدرات والتدريي ،ووقف تدلق املقاتلل اإلرهابيل،
وجتفيف منابع متويل داعش ،ومعاجلة اإلغاثة اإلنسانية،
ونزع الشرعية عن أيديولوجية داعش من قبل الشركاء
اإلقليميل إلظهار حقيقة التنظيم اإلرهابية.
أيضا على أن إسهامات أعضاء
وتقوم اإلسرتاتيجية ً
التحالف ليست ابلضرورة عسكرية ،ولكن ميكن أن تقع يف
أي من ٍ
جمال مبا يف ذلك الدعم السياسي .كما والق شركاء
التحالف على تبادل املعلومات والعمل املشرتك من أجل
منع داعش من الوصول إىل املصارف إقليميًا وعامليًا ،جباني
التنسيق مع اممم املتحدة .ويتم ذلك يف إطار وضع ٍ
آليات
للتنسيق ليما بل الشركاء ،وحماربة داعش يف سوراي ،وزايدة
دعم قوات املعارضة املعتدلة(.)5

وضع التحالف الدويل بعد حترير املوصل


أ.رغدة البهي
مقدمة:

اندت الوالايت املتحدة يف أغسطس  4102بتشكيل
التحالف الدويل حملاربة داعش( .)1وقد بدأ التحالف الدويل
عملياته اجلوية ضد التنظيم يف  42سبتمرب  ،)2(4102بعد
أن أعلن الرئيس السابق "ابراك أوابما" أن بالده ستقود
حتال ًفا دوليًا للقضاء على داعش من خالل إسرتاتيجية
شاملة مضادة لإلرهاب(.)3

وقد مثّل إعالن رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"
يف يوليو  4102عن حترير مدينة املوصل من قبضة تنظيم
"داعش" حد ًًث لارقًا يف احلرب الدولية على التنظيم؛ إذ
أسفر ذلك التحرير عن هزمية التنظيم وإخراجه من واحدة
من أهم املدن ابلنسبة له ،خسر على إثرها املوقع
اإلسرتاتيجي للموصل ،خاصةً أهنا تتحكم بطرق التجارة يف
ٍ
وبشكل خاص الطريق السريع الرئيس ابجتاه
الشمال،
سوراي ،وهلا دالالت رمزية عديدة.

كما حاولت إدارة أوابما آنذلك إقناع العامل أبن
احلرب ضد داعش ال تعدو كوهنا حرب ضرورة ،ال حرب
اختيار ،وأن التحالف الدويل الذي تسعى الوالايت املتحدة
لتشكيله ال يعدو كونه حتالف ضرورة ال حتالف اختيار ،وأن
اهلدف الوحيد الذي يهدف التحالف إليه هو حماربة
هتديدا للعامل أمجعه ال الوالايت املتحدة
اإلرهاب الذي ابت ً
وحدها(.)4

لمن جهة ،أعلن "أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"،
عن خاللته املزعومة من على منرب جامع "النوري الكبري" يف
قلي املدينة ،وذلك يف أعقاب السيطرة عليها يف يونيو
 .4102ومن ٍ
جهة أخرى ،يعد سقوط املوصل بداية
النهاية للوجود "الداعشي" يف العراق؛ حيث ميهد الطريق
للقضاء على ما تبقى من جمموعاته وعناصره ،وسيدلع
آخرين منهم للذهاب إىل سوراي من أجل البحث عن ٍ
مالذ

وقد بنيت إسرتاتيجية التحالف الدويل ضد داعش
على عدة ٍ
أسس ،أمهها :دعم العمليات العسكرية ،وبناء
 مدرس العلوم السياسية املساعد ،جامعة القاهرة.
) (1مص طططفى عل ططوي ،احل ططرب عل ططى "داع ططش" :تف ططاعالت إقليمي ططة ودولي ططة،
السياسة الدولية ،اجمللد  ،01العدد  ،011يناير  ،4100ص.12 .
) (2كم ططال الس ططعيد حبي ططي ،ح ططدود لاعلي ططة التح ططالف ال ططدويل يف مواجه ططة
اإلرهاب ،السياسة الدولية ،يناير  ،4100ص ص010-19 .
) (3حممططد أنططيس سططامل ،الططدول العربيططة يف مواجهططة خطططر "داعططش" ،السياسططة
الدولية ،اجمللد  ،01العدد  ،011يناير  ،4100ص012 .
) (4حسن انلعة ،مأزق احلطرب اممريكيطة ..بطل الضطرورة وارتيطار ،السياسطة
الدولية ،اجمللد  ،01العدد  ،011يناير  ،4100ص.11 .

) (5هنططى بك ططر ،لاعلي ططة التح ططالف الططدويل حملارب ططة داع ططش ،السياس ططة الدولي ططة،
اجمللد  ،04العدد  ،401أكتوبر ،4102ص29 .
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داع ط ططش م ط ططن خ ط ططالل دع ط ططم اإلص ط ططالحات املتبع ط ططة م ط ططن قب ط ططل
القططاعل السياسطي واممطيف يف العطراق ،وذلطك يف إططار قطرار
جملطس اممططن رقطم ( ،)4402واملتصططل بضطرورة التوصططل حلط ٍطل
سياس ططي يف س ططوراي ،وذل ططك م ططن أج ططل املس ططاعدة يف معاجل ططة
امسباب اجلذرية وراء ظهور داعش.

آمن ،كما أنه يشكك يف قدرة القيادة احلالية للتنظيم يف
احلفاظ على ما تبقى من املناطق اليت يسيطر عليها(.)1
ويف هذا السياق ،هتدف الورقة البحثية إىل الوقوف
على وضع التحالف الدويل منذ حترير املوصل .ولتحقيق
ذلك اهلدف تنقسم الورقة إىل أربعة حماور رئيسة؛ يتناول
أوهلا املبادئ التوجيهية للتحالف ما بعد املوصل ،ويناقش
ًثنيها املالمح العامة للوضع الراهن للتحالف؛ ممثلة يف :بقاء
قوات التحالف وختفيض أعدادها ،واجتاه التحالف إىل
إعادة إعمار العراق ،ومواصلة احلرب على اإلرهاب.
ويتطرق ًثلثها إىل أدوار التحالف ما بعد سقوط املوصل،
أخريا حيلل رابعها السيناريوهات احملتملة لداعش وموقع
و ً
التحالف الدويل من كل منها.

ويرتكز التحالف الدويل على ٍ
عدد من الركائز امساسية
منط ططذ حتريط ططر املوصط ططل؛ أوهلط ططا ،يعتط ططرب التحط ططالف آليط ططة للحشط ططد
والتنسيق ومناهضة لإلرهاب ول ًقا ملبادئ القانون الدويل ،مبا
يف ذلططك ميثططاق اممططم املتح ططدة وق طرارات جملططس امم ططن ذات
الصلة .وًثنيها ،تتحمطل الطدول املسطوولية اموليطة للطدلاع عطن
أوطاهنططا ضططد داعططش ،ولططذلك يعمططل التحططالف جبانططي ومططع
وم ططن خ ططالل ش ططركائه .وًثلثه ططا ،عض ططوية ه ططذا التح ططالف ه ططي
طددا هلزميططة
هنجطا واحط ًطدا حمط ً
عضططوية طوعيططة .ورابعهطا ،ال يوجططد ً
داعططش ،لكططل هنط مصططمم مططن أجططل معاجلططة الطبيعططة الفريططدة
للتهدي ططد يف منطق ططة أو إقل ططيم م ططا .خامس ططها ،ض ططرورة إدام ططة
التعاون ووحدة اهلدف يف التحالف الدويل ضد داعش.

أول -املبادئ التوجيهية للتحالف ما بعد املوصل:
ً
ول ًق ططا للتص ططرحيات الرلي ططة للتح ططالف يف أعق ططاب حتري ططر
املوصل ،لن تتحقق اهلزمية الدائمة لداعش دون القضاء على
كالة املالذات اآلمنة اليت يعمل من خالهلا .ولتحقيق ذلك،
تتحط ططدد مهط ططام التحط ططالف الط ططدويل يف :القضط ططاء علط ططى داعط ططش
كتهدي ط ٍطد إقليم ططي يف العط طراق وس ططوراي ،وإرس ططاء االس ططتقرار يف
اجملتمع طات احملططررة بطريقط ٍطة شططاملة ،وحشططد أعضططاء التحططالف
جباني الشطركاء ارطارجيل (وذلطك مطن خطالل اسطتمدام هنط ٍ
حكومي يقوض شبكات تنظطيم داعطش وألرعطه وشطركائه ،مبطا
يف ذلك أشكاله امخرى اجلديدة احملتملطة ،وحيرمطه مطن حريطة
احلركة واملالذات اآلمنة واملوارد).

ويف هذا اإلطار ،ينبثق عطن التحطالف الطدويل عطدة لطرق
العم ططل ،ابت لز ًام ططا عل ططى ك ططل منه ططا التكي ططف م ططع املعطي ططات
اجلدي ططدة عل ططى أرض الواق ططع خاص ططة يف املوص ططل؛ فمجموع ةةة

العمةل اااصةةة فحافحةةة دويةل داعة ) (CIFGتركططز
علططى حتديططد وتعطيططل مصططادر عائططدات تنظططيم داعططش وقدرتططه
علططى نقططل اممططوال لشططن تلتططه اإلرهابيططة والوصططول لألنظمططة
ردا علططى
املاليططة اإلقليميططة والدوليططة .ومبططا أن داعططش يتكيططف ً
خسارته لألرض يف العراق وسوراي ،لإن جمموعطة العمطل هطذه
س ططوف تتكي ططف ه ططي امخ ططرى ،م ططن خ ططالل االس ططتفادة م ططن
تعاوهنط ططا مط ططع املنظمط ططات متعط ططددة امط ط طراف متشط ططا ة الفكط ططر
وتشططجيع امعضططاء علططى اختططاذ إجطراءات ملموسططة أكثططر ضططد
متويل داعش(.)2

لضط ط ًطال عط ططن حماربط ططة أيديولوجيط ططة داعط ططش للحيلولط ططة دون
عططودة ظهططور التنظططيم مططرة أخططرى ،والتصططدي آلليططات جتنيططده
لأللراد ،ودعم امصوات احمللية اليت تقطدم رييطة بديلطة لدعايطة
داعط ططش ،ومضط ططاعفة اجلهط ططود حلرمط ططان داعط ططش مط ططن اسط ططتغالل
وسططائل التواصططل االجتمططاعي واإلنرتنططت ،ومنططع عططودة ظهططور

(2) U.S. Department of State, Office of the
Spokesperson For Immediate Release, Joint
Statement of Guiding Principles from the
Global Coalition to Defeat ISIS, 13 February

) (1علططي بكططر ،التطططرف واإلرهططاب :التططداعيات احملتملططة هلزميططة "داعططش" يف
املوص ط ططل ،مق ط ططال منش ط ططور عل ط ططى موق ط ططع السياس ط ططة الدولي ط ططة ،بت ط ططاري -2-42
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وتسعى جمموعة عمل ال صالت إىل كسطي املسطاحة

وق ططد انقش ططت تل ططك اجملموع ططة –ال ططيت ترأس ططها ال ططوالايت
املتحططدة واململكططة العربيططة السططعودية -يف اجتماعهططا التاسططع،
يف لربايططر املاضططي ،مسططتقبل متويططل داعططش علططى خلفيططة حتريططر
املوصل .وقد خلصت تلطك اجملموعطة إىل أنطه علطى الطرغم مطن
ن طاح التح ططالف يف اس ططتعادة أكث ططر م ططن  ٪19م ططن امراض ططي
ال ططيت س ططيطرت عليه ططا داع ططش ،إال أن احل ططرب مل تنت ططه بع ططد يف
العراق وسوراي ،لقد اخنفضطت إيطرادات داعطش بشطكل كبطري،
مما يزيد أمهية اجملموعة ابملقارنة أبي ٍ
وقت مضى.

اإلعالميططة ال ططيت يعم ططل داع ططش م ططن خالهل طا وض ططمان أن يتب ططع
تقل ط ط سط ططيطرة علط ططى امراضط ططي زميتط ططه أيط ططديولوجيًا .وتقط ططوم
جمموعط ط ططة العمط ط ططل بتنسط ط ططيق هن ط ط ط االتصط ط ططاالت اإلس ط ط طرتاتيجية
معضاء التحالف ،وترعطى الشطراكة ارارجيطة مطن أجطل زايدة
وصططول وريثططري جهططود اجملتمططع الططدويل لشططن تططالت التصططدي
ملكالحة دعاية داعطش ،وبنطاء مناعطة املتلقطل املعرضطل رططر
االس ططتقطاب ،وك ططل ذل ططك ططدف تقلي ططل ق ططدرة داع ططش عل ططى
اسطتمدام الدعايططة للتجنيططد والتحطريض واإلهلططام علططى العنططف،
م ططن خ ططالل تب ططادل ارط طربات وتفعي ططل ألض ططل املمارس ططات م ططن
أجططل معاجل ططة التهديططدات املس ططتقبلية مططن املنظم ططات املتطرل ططة
العنيفة امخرى.

وتركز اجملموعة حاليًا على تكتيكطات داعطش وأنشططتها
املاليط ططة يف ظط ططل تبط ططدد هط ططدف "اراللط ططة" ،وتعطيط ططل شط ططبكات
تس ططهيالهتا املالي ططة .حي ططث يقط طوم التح ططالف مبعاجل ططة ش ططبكات
التوريططد العاملي ططة التابع ططة ل ططداعش ،م ططن خ ططالل إش طراك القط ططاع
اراص احمللي يف إسرتاتيجيات مكالحة املماطر الناشئة؛ مبا
يف ذل ططك خط ططر اس ططتغالل داع ططش لت ططدلق أمط طوال مس ططاعدات
إعادة اإلعمار يف العراق وسوراي(.)1
أم ططا ليم ططا ط ط

دورا
وتلعي جمموعة العمل اااصة إبرساء السةتقرار ً
مرك طزًاي يف تنسططيق ودعططم جهططود االسططتقرار الدوليططة يف الع طراق
ويف سططوراي .وتعتططرب عططودة النططازحل مسططألة أساسططية مططن أجططل
دعم اهلزمية العسكرية لداعش .وستقوم تلك اجملموعة خطالل
 ،4109مططع بدايططة االنتهططاء مططن عمليططة إرسططاء االسططتقرار يف
أيض طا يف جهططود احلكومططة العراقيططة لتططأمل
الع طراق ،ابملسططاعدة ً
املكاسي العسكرية املهمة ضد داعش ،ومنع حدوث عنف
جدي ط ططد يف املن ط ططاطق احمل ط ططررة م ط ططن خ ط ططالل دع ط ططم االنتق ط ططال م ط ططن
االس ططتقرار إىل إع ططادة اإلعم ططار املس ططتدامة( ،)2وحتقي ططق اهلزمي ططة
الكاملط ط ططة والدائمط ط ططة ل ط ط ططداعش ،كتهديط ط ططد إقليمط ط ططي يف الع ط ط طراق
وسوراي ،ومنع عودة ظهور التنظطيم اإلرهطاو وجتنيطده لأللطراد،
(.)3
والعمل على منع تدلق املقاتلل امجاني

جمموعة ةةة العمة ةةل اااصة ةةة ملقة ةةا ل

اإلرهابي األجانب ) (FTF WGلهطي تركطز علطى دعطم
وتش ط ططجيع مش ط ططاركة املعلوم ط ططات الوقائي ط ططة واملتعلق ط ططة مبكالح ط ططة
اإلرهططاب ،مططن خططالل قن طوات ثنائيططة ومجاعيططة مناسططبة إلنفططاذ
الق ط ط ططانون؛ مث ط ط ططل :اإلنرتب ط ط ططول ،وإع ط ط ططادة التأهي ط ط ططل واإلدم ط ط ططا ،
وإجط طراءات إنف ططاذ الق ططانون والعدال ططة القانوني ططة للتمفي ططف م ططن
هتديططد املقططاتلل اإلرهططابيل امجانططي .وسططوف تسططتمر هططذه
اجملموعة كوهنا منصة لنه ٍ ٍ
دويل ،يشمل تعزيز التعطاون وبنطاء
القططدرة ضططمن وعططرب التمصصططات ،والتكامططل مططع املوسسططات
الدولية ذات الصطلة مبكالحطة اإلرهطاب ،مثطل املنتطدى الطدويل
ملكالحة اإلرهاب.

ويف نف ططس الوق ططت ،س ططتقوم اجملموع ططة الفرعي ططة لت ططدريي
الشرطة ابلرتكيز على تدريي الشرطة ،ودعم جهطود احلكومطة
العراقية يف إعادة بناء الشرطة االحتادية ،وريهيل قطوة الشطرطة
املدنية على حنو حيظى بثقة مجيع مواطيف العراق .ويف سوراي،

2018, , Accessed 1/5/2018, Available at:
https://goo.gl/CymcGV
(1) U.S. Department of The Treasury, Counter
ISIS Finance Group Leaders Issue Joint
Statement, 15 February 2018, Accessed
1/5/2018, Available at: https://goo.gl/TViwqG

(2) U.S. Department of State, Op.cit,
Electronic Resource
) (3دينا مصطفى ،حمطاور جديطدة للقضطاء علطى "داعطش" واسطتقرار املنطقطة،
االحت ططاد 00 ،لرباي ططر  ، ،4109اتري ط ط االط ططالع4109/6/01 :م ،مت ططاح
علىhttps://goo.gl/Vmsuos :
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ق ط طوات التح ططالف يف ك ططل م ططن الع ط طراق وس ططوراي ح ططال إح ططالل
السطالم مططا ،والقضطاء علططى داعطش ،والتوصططل حل ٍطل سياسططي
يف البلططدين .وهططو مططا ميكططن لهمططه يف إطططار ضططرورة مالحقططة
عناصر تنظيم داعش يف املناطق اليت أعاد تنظيم وجوده ليها
بعططد اهل طزائم الكططربى الططيت حلقططت بططه ،لضط ًطال عططن أمهيططة جتهيططز
اجل ط ط ططيش العراق ط ط ططي ال ط ط ططذي حيت ط ط ططا ب ط ط ططدوره إىل وج ط ط ططود خط ط ط طرباء
ومستش ططارين ومعس ططكرات؛ إذ حيت ططا الع طراق إىل مس ط ٍ
طاعدات
تقنيططة إىل جانططي اجلهططد البشططري ،ممططا يتطلططي وجططود خ طرباء،
وتط ط ططولر ب ط ط طرام تط ط ططدريي وريمط ط ططل معط ط ططدات متعلقط ط ططة ابحلط ط ططرب
اإللكرتونية واالستطالع.

ستقوم جمموعة العمل بتنسيق ودعم جهود حتقيق االستقرار،
وذلططك ططدف تقويططة احلكططم املوثططوق والشططامل وغططري الطططائفي
ودعما لقرار جملس اممن رقم (.)4402
ول ًقا ً
وسوف تستمر جواني الدلاع للتحالف يف التطور مطع
تغ ططري طبيع ططة التهدي ططد وزايدة الرتكي ططز عل ططى ش ططبكات داع ططش
وألرعططه .وكمططا هططو احلططال ابلنسططبة لططوزراء خارجيططة التحططالف،
أيضطا سيسطتمرون يف التنسطيق املنطتظم حطول
لإن وزراء الدلاع ً
ألضل طريقة ملعاجلة التهديد .وسوف يتابع التحالف التزامطه
العس ططكري يف العط طراق وس ططوراي .وم ططن امل ططرجح اس ططتمرار قي ططادة
قوات التحالف املوجودة يف اتمبا يف دعطم اجلهطود يف املنطقطة
من أجل ريمل وحتقيق االستقرار يف املناطق احملررة.

وعلططى صط ٍ
طعيد آخططر ،رب ط وزيططر الططدلاع "مططاتيس" بقططاء
التحططالف يف سططوراي حتديط ًطدا بنجططاح مفاوضططات جنيططف الططيت
تض ط ططم ممثل ط ططل لفص ط ططائل املعارض ط ططة وممثل ط ططل حلكوم ط ططة "بش ط ططار
امس ططد"؛ حي ططث يتطل ططي بق ططاء التح ططالف يف س ططوراي تنس ططي ًقا
واتفاقًط ط طا مط ط ططع روسط ط ططيا احللي ط ططف اإلس ط ط طرتاتيجي امهط ط ططم للنظط ط ططام
السوري(.)2

ويسططعى التحططالف إىل تفعيططل وضططمان املشططاركة الكاملططة
والنشطططة للنسططاء واملنظمططات النسططائية ونلهططا يف بنططاء السططالم
وجهود حتقيق االستقرار ،وذلك ول ًقا لقرار جملس اممن رقطم
( ،)4424كم ط ططا يس ط ططعى التح ط ططالف لض ط ططمان توجي ط ططه كال ط ططة
سياسط ططاته وإجراءات ط طه للجنسط ططل ابالتسط ططاق مط ططع أطط ططر العمط ططل
القانونية الدولية.

وعلى الرغم من بقاء قوات التحالف يف كل مطن سطوراي
والعط طراق إال أن هن ططاك اجتاه ط طا خبف ططض أع ططدادها؛ لق ططد أعل ططن
التحالف الدويل ضد اإلرهاب بقيطادة واشطنطن خفطض قواتطه
يف العراق يف العام اجلاري ،بعد أن خسر تنظيم داعش كالة
امراضي اليت سيطر عليهطا يف العطراق تقريبًطا .وقطال التحطالف
مستمرا للتحالف يف العراق سيومن لكن
وجودا
يف بيان ،إن ً
ً
بشط ٍ
طروط عماده ططا التنسططيق م ططع احلكومططة العراقي ططة؛ أي إن ططه -
وبعططد ن ططاح حتريططر املوص ططل مططن املتط طرلل -سططيغري التح ططالف
توجه ططه يف الع ط طراق لينتق ططل م ططن دع ططم العملي ططات القتالي ططة إىل
احملالظط ط ططة علط ط ططى املكاسط ط ططي العس ط ط ططكرية الط ط ططيت حتققط ط ططت ض ط ط ططد
املس ططلحل املتط طرلل؛ أي أن مهم ططة التح ططالف س ططتتطور ومت ططر
مططن مقاربططة اسططتعادة امراضططي إىل مقاربططة بس ط االس ططتقرار.
وم ط ططن املتوق ط ططع أن ي ط ططدخل التح ط ططالف تع ط ططديالت عل ط ططى قوات ط ططه

طدما ،ابت لز ًام ططا علي ططه التط ططور
وم ططع تطل ططع التح ططالف ق ط ً
احلتمططي ملواجهططة هتدي طدات داعططش مبرونططة ،مبططا يف ذلططك عططرب
املوسس ططات متع ططددة امط طراف واملنظم ططات اإلقليمي ططة القائم ططة
ملكالحة اإلرهاب ومكالحة التطرف العنيف(.)1
اثنيًا -املالمح العامة للوضع الراهن للتحالف:
ميكن إمجال املالمح العامة للوضع الطراهن للتحطالف يف
ثالثة عناصر رئيسية ،وذلك على النحو التايل:
أ -بقاء قوات التحالف وختفيض أعدادها:
يف أعقططاب حتريططر املوصططل مباشططرة ،ابدر كططل مططن "رااين
ديل ط ططون" املتح ط ططدث ابس ط ططم التح ط ططالف ال ط ططدويل ض ط ططد داع ط ططش،
و"جيمس ماتيس" وزير الدلاع اممريكي ابإلعالن عن بقاء
Op.cit,

State,

of

) )2احلرة ،التحطالف الطدويل ..مهمطة مطا بعطد داعطش ،احلطرة ،اتريط االططالع
 0مايو 4109م ،متاح علىhttps://goo.gl/PBzxG5:

(1) U.S. Department
Electronic Resource

4

ابلتشططاور مططع شططركائه العطراقيل ططدف ضططمان اهلزميططة الدائمططة
لداعش(.)1

وتط ططدعم واشط ططنطن وحط ططدات "تايط ططة الشط ططعي الكرديط ططة" الط ططيت
حتارب تنظيم داعش يف سوراي(.)3

وعل ط ططى ص ط ط ٍ
طعيد ًثل ط ططث ،دع ط ططم التح ط ططالف جه ط ططود جتني ط ططد
وتدريي قوات اممطن مبطا يف ذلطك الشطرطة العراقيطة .لقطد قطام
التح ططالف بت ططدريي  02أل ططف م ططن ق طوات الش ططرطة كم ططا ه ططو

ويف هططذا السططياق ،قططال املبعططوث اممريكططي ارططاص إىل
التحالف الدويل حملاربة داعش "بريت مكغريك" عرب تويرت إن
"التحططالف املكططون مططن  20عضط ًطوا ملتططزم ابسططتقرار العطراق يف
مرحلة ما بعد داعش" .وأضاف "نعمل مع احلكومة العراقية
والبنك الدويل لوضع أساس التعايف طويل املدى للعراق"(.)4

منصططوص عليططه يف خطططة االئططتالف .ولتحقيططق هططدف إنشططاء

ق ططوة حملي ططة ،ي جتني ططد  0011مت ططدرب إض ططايف م ططن تيم ططات
النططازحل خططار املوصططل حططال بلغ طت ل طرتات ب طرانم تططدريي
قطوات الشططرطة سطتة أسططابيع؛ حبيططث يتلقطى اجملنططدون أسططبوعل
مط ط ط ططن التط ط ط ططدريي يف وزارة الداخلي ط ط ط ططة ،وأربعط ط ط ططة أسط ط ط ططابيع م ط ط ط ططن
التحالف(.)2

لقد نفذ العراق ،بدع ٍم من اممم املتحدة ومتويل
التحالف ،برام إنسانية عدة ،نلت تقدم املساعدات يف
مناطق النزاع ويف تيمات النازحل داخليًا؛ دف احليلولة
دون اندالع أي صراع ٍ
ات حمتملة بل اجملتمعات املضيفة
والنازحل .ومع ذلك ،وابلنظر إىل التكاليف الباهظة
والرتتيبات اليت تفرضها احلرب ،لإن االنتعاش واالستقرار يف
املوصل لن يكوان ممكنل إال مع مضاعفة اجلهود من قبل
العراقيل ،وكذلك اجملتمع الدويل.

ب-اجتاه التحالف إىل اعادة إعمار العراق:
وه ططو مط ططا ميكط ططن االسط ططتدالل عليط ططه مط ططن خط ططالل أعمط ططال
االجتماع الوزاري للتحالف الدويل ضد تنظطيم داعطش ،علطى
هامش أعمطال مطومتر الكويطت الطدويل إلعطادة إعمطار العطراق،
وال ططذي انعق ططد يف أعق ططاب حتري ططر امراض ططي العراقي ططة ،مبش ططار ٍ
كة
دولي ط ططة واس ط ططعة ،متثل ط طت يف حض ط ططور  22عض ط ط ًطوا م ط ططن ال ط ططدول
واملنظمات الدولية املساندة للتحطالف ،طدف ضطمان اممطن
واالستقرار ،ووحدة العراق واسطتقالله وسطيادته علطى أراضطيه،
وهتيئططة الظططروف املالئمططة للبططدء بعمليططة إعططادة اإلعمططار والبنططاء
ليه.

ومتتد امولوايت لتشمل اإلجراءات اإلنسانية العاجلة،
واالستقرار املوسع ،واحلكم واملصاحلة ،مبا يف ذلك معاجلة
االنقسامات السياسية .ومن احملتمل أن يستغرق التعايف
الكامل يف املوصل -كما هو احلال يف املناطق العراقية
نظرا ملستوايت الدمار املادي
امخرىً -
عقدا أو أكثر؛ ً
واجلروح اليت تعرض هلا النسي االجتماعي .لكن يف امشهر
املقبلة ،جيي على احلكومة العراقية ،بدعم دويل ،أن تولر
االحتياجات امساسية للعراقيل ،وتليب متطلبات السالمة
واممن ،وإرساء امساس حلل دوالع الصراع السياسية بطريقة
مستدامة(.)5

وعلطى خلفيتططه ،أعلططن وزيططر ارارجيططة اممريكططي "ريكططس
تيلرسططون" ،عططن تعهططد الططوالايت املتحططدة بتقططدم مبل ط 411
مليطون دوالر ،لطدعم جهطود التحطالف الطدويل ضطد داعططش يف
سططوراي ،تضططاف إىل  2,2مليططارات دوالر سططبق وأن قططدمتها
واشططنطن علططى شططكل مسط ٍ
طاعدات إنسططانية منططذ بدايططة الن طزاع.

) (3الطوطن ،التحططالف الططدويل ضطد "داعططش" يططدعو إىل مواصطلة احلططرب علططى
اإلرهاب ،اتري االطالع 4109/0/0م ،متاح على:
https://goo.gl/qnyWJo
) (4احلرة ،التحالف الدويل :انتهطاء العمليطات القتاليطة الرئيسطية ضطد داعطش،
اتري االطالع 4109/0/0م ،متاح على:
https://goo.gl/rZtbrt
(5) Shelly Culbertson & Linda Robinson,
Op.cit.

) (1س ططكاي ني ططوز عربي ططة ،قط طوات التح ططالف ال ططدويل تعل ططن خف ططض قواهت ططا يف
العراق ،اتري االطالع 4109/0/0م ،متاح على:
https://goo.gl/b4aJfh
(2) Shelly Culbertson & Linda Robinson,
Making Victory Count after Defeating ISIS
Stabilization Challenges in Mosul and Beyond,
Rand Corporation, 2017.
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ج -مواصلة احلرب على اإلرهاب:

تقات ططل ليه ططا ق طوات س ططوراي الدميوقراطي ططة إلخ طرا التنظ ططيم م ططن
معقله يف مدينة الرقة(.)2

على الرغم مطن سطقوط املوصطل ونطاح التحطالف الطدويل
يف حتريططر  %19مططن امراضططي العراقيططة ،وعططودة  2.4مليططون
عراقط ططي مط ططن النط ططازحل إىل دايرهط ططم ،يواصط ططل التحط ططالف بط ططذل
اجله ط ططود لض ط ططمان ع ط ططدم ع ط ططودة داع ط ططش إىل العط ط طراق وس ط ططوراي،
وخباصط ططة أن التنظط ططيم يعط ططد هتديط ط ًطدا مل تتوقط ططف آليط ططات جتنيط ططده
وعملياتططه السططيربانية وشططبكاته املمتططدة مططن انحيططة ،وأن انتهططاء
العمليططات العسططكرية الكططربى ضططد التنظططيم اإلرهططاو ال تعططيف
هزميته النهائية أو هزمية إرهابه من ٍ
انحية أخرى ،وأن استمرار
العملي ط ط ططات العس ط ط ططكرية يف مواجهت ط ط ططه ه ط ط ططي الس ط ط ططبيل الوحي ط ط ططد
للحيلولط ططة دون انتشط ططاره إىل منط ططاطق أخط ططرى ،يف ظط ططل س ط ططعيه
للتحول إىل حركة مترد يف ليبيا وألغانستان من ٍ
انحية ًثلثة.

اثلثًا -أدوار التحالف ما بعد سقوط املوصل:
تق ططاس لاعلي ططة التح ططالف ال طدويل ض ططد داع ططش وناحه ططا
مب ط ططدى ن ط ططاح إس ط طرتاتيجيته ال ط طيت ال تقتص ط ططر عل ط ططى العملي ط ططات
العسططكرية ،أو بنططاء القططدرات والتططدريي لحسططي ،وإمنططا متتططد
لتشط ططمل :جتفي ط ططف من ط ططابع التمويط ططل ،ووق ط ططف ت ط ططدلق املق ط ططاتلل
امجان ططي ،واإلغاث ططة االنس ططانية .وعل ططى الص ططعيد العس ططكري،
امتل ط ططك التح ط ططالف  22ش ط ط طري ًكا ،وأكث ط ططر م ط ططن تس ط ططعة آالف
جنططدي يف الع طراق .كمططا شططنت طططائرات التحططالف أكثططر مططن
 46ألف ضربة جوية على أهداف عطدة لتنظطيم داعطش؛ ممطا
أدى إىل قتل أكثر من  091من القيادات الداعشية.

لقد أسفرت هزمية داعطش يف العطراق عطن سطعي التنظطيم
لكسططي مزيط ٍطد مططن امراضططي يف ٍ
دول أخططرى ،وهططو مططا تسططعى
جهططود التحططالف الططدويل للحيلولططة دونططه .ويف هططذا السططياق،
أعرب اممل العام حللف نطال امطلسطي "يطنس سطتولتنرب "
ع ططن اس ططتعداد احلل ططف لالس ططتجابة ل ططدعوة ال ططوالايت املتح ططدة
دعمط ططا
لتوس ططيع مهامط ططه التدريبيط ططة الط ططيت يقط ططوم ط ططا يف الع ط طراقً ،
إلعادة إعمار الطبالد وكسطي السطالم .ومطن املتوقطع أن يتمطذ
وزراء دلطاع الططدول امعضطاء يف احللططف قطر ًارا بشططأن التمطططي
لتلك املهمة يف يوليو القادم(.)1

كما نحت القوات العراقيطة يف اسطتعادة السطيطرة علطى
بع ططض امل ططدن الواقع ططة حت ططت س ططيطرة التنظ ططيم جبان ططي الس ططيطرة
عل ططى مدين ططة املوص ططل؛ لض ط ًطال ع ططن اس ططتهداف مواق ططع التنظ ططيم
ابلقطرب مططن احلططدود املشطرتكة مططع سططوراي طدف القضططاء علططى
املالذات اآلمنة للتنظيم يف املناطق احلدودية؛ وذلك ابلتزامن
مططع عمليططة "السططيل اجلططارف" الططيت هتططدف لتطهططري منططاطق يف
نال بغداد.
أما عن املوقف امليداين لتنظيم داعش يف سوراي ،لهناك
مناطق حتت سيطرة التنظيم ،وهي مناطق نال ووس شرق
سططوراي .وقططد سططيطرت قطوات التحططالف علططى حنططو  %21مططن
امراض ططي الس ططورية الواقع ططة حت ططت قبض ططة داع ططش .وق ططد دع ططم
شركاء التحالف العراقيل تدريي ما يقرب من  010آالف
مططن ق طوات اممططن العراقيططة ،مبططن لططيهم جنططود اجلططيش العراقططي،
وقوات مكالحة اإلرهاب ،وكذا البشمركة الكردية ،والشطرطة
االحتاديططة ،وغططريهم .كمططا تططربع أعضططاء التحطالف بنحططو مثانيططة

أو بعب ططارةٍ أخ ططرى ،اعت ططرب التح ططالف ال ططدويل أن خس ططارة
املوصل علطى الطرغم مطن كوهنطا ضطربة حالطة ضطد داعطش ،إال
إهنططا ال تعططيف انتهططاء احلططرب ضططد املتشططددين .كمططا أكططد وزيططر
الدلاع الربيطاين "مايكل لطالون" علطى ضطرورة بطذل مزيطد مطن
ٍ
نظرا لوجود داعش يف غرب
اجلهود يف العراق
بشكل أوسعً ،
الف طرات ،وتزايططد أمهيططة عمليططات التطهططري يف املوصططل واملنططاطق
طدواي،
احمليطططة ططا ،بسططبي هتديططد العب طوات الناسططفة املصططنعة يط ً
وسيطرة داعش على مناطق أخرى يف العراق ويف سوراي الطيت

) (2أخبططار اآلن ،التحططالف الططدويل :حتريططر املوصططل "ض طربة حالططة" لططداعش،
اتري االطالع 4109/0/0م ،متاح على:
https://goo.gl/PF4pnc

) (1الوطن ،مرجع سبق ذكره ،مصدر إلكرتوين.
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آالف ط ط ط ط ط ط ططن م ط ط ط ط ط ططن املع ط ط ط ط ط ططدات العس ط ط ط ط ط ططكرية إىل الس ط ط ط ط ط ططوريل
والعراقيل(.)1

امسلحة ،واملظامل التار ية ،ومناضلة القوى الداخلية من
أجل اهليمنة(.)3

وليمط ط ط ططا ط ط ط ط اجلهط ط ط ططد املط ط ط ططدين ،وحتقيط ط ط ططق االسط ط ط ططتقرار،
واملساعدة اإلنسانية واالقتصادية ،لقد ولر أعضاء التحطالف
من ط ططذ ع ط ططام  4102أكث ط ططر م ط ططن  44.4ملي ط ططار دوالر جله ط ططود
حتقيق االستقرار ،وقدرات إزالة املغام ،والدعم االقتصادي،
واملساعدة اإلنسطانية يف العطراق وسطوراي .ونتيجطةً هلطذا الطدعم،
يطه ططر الش ططركاء احمللي ططون امل ططدارس والعي ططادات م ططن اململف ططات
احلربيططة ،وامجهططزة ،والعبطوات الناسططفة .ويسططاعدون امل طواطنل
علطى العططودة إىل دايرهطم .كمططا يقطوم أعضططاء التحطالف بتوثيططق
جرائم داعش.

كمط ط ططا تراجط ط ططع ت ط ط ططدلق املقط ط ططاتلل امجانط ط ططي اىل الع ط ط طراق
وسوراي ،وذلك بسبي ريمل احلدود بل سطوراي وتركيطا ،بطدءًا
مططن  4نططولمرب  ،4106واعتمططاد االحتططاد اموروو بروتوكططول
التع ططرف عل ططى اس ططم الرك ططاب ،وتنفي ططذ  20عض ط ًطوا م ططن خ ططار
االحت ط ططاد اموروو ت ط ططدابري مع ط ططززة لفح ط ط املس ط ططالرين ،واخت ط ططاذ
البلدان تطدابري حبسطي قطرار جملطس اممطن رقطم  4029لتعزيطز
استجابتها وقدراهتا على حماكمة مرتكيب اجلرائم ذات الصلة،
ومواجهة املقاتلل امجاني.
وليم ططا ط مكالح ططة التموي ططل ،أدت الغ ططارات اجلوي ططة
ال ططيت ق ططام ططا التح ططالف ض ططد أص ططول الطاق ططة إىل إعاق ططة ق ططدرة
التنظططيم علططى إنتططا الططنف واسططتمدامه ،وحتقيططق ال طربح منططه،
ٍ
بشكل وثيق مع حكومة العراق يف جهودها
وعمل التحالف
ملنع داعش من إساءة استمدام نظامه املايل.

وعلط ططى الصط ططعيد الط ططدويل ،نفط ططذ ب ط طرانم اممط ططم املتح ط ططدة
مشروعا
اإلمنائي ابلتوازي مع شركاء حمليل ،أكثر من 201
ً
حال اآلن لتحقيطق االسطتقرار ،بتمويطل مطن شطركاء التحطالف،
مما أدى إىل هتيئة الظروف لعودة أكثر مطن  011ألطف انزح
ٍ
بشكل طوعي(.)2
إىل "امنبار" وحدها

لرعططا
وقططد قامططت حكومططة الع طراق بقطططع أكثططر مططن ً 11
مصططرليًا يف امراضططي الططيت يسططيطر عليهططا التنظططيم مططن النظططام
املططايل .وأنشططأ البنططك املركططزي العراقططي قائمططة أبكثططر مططن 011
مركططز ص طرالة وش ططركات حتوي ططل أم طوال عامل ططة يف املن ططاطق ال ططيت
يسططيطر عليهططا تنظططيم الدولططة .كمططا حظططرت احلكومططة العراقيططة
توزيططع مططدلوعات الروات ططي احلكوميططة يف تل ططك املنططاطق .كم ططا
اعتمططدت جمموعططة التحططالف املعنيططة مبكالحططة متويططل التنظططيم،
تقييم طا للتططدلقات املاليططة
والططيت تضططم حنططو  21عضط ًطوا ومراقبًططا ً
عططرب احل ططدود إىل الع طراق وس ططوراي ،ملنططع داع ططش مططن اس ططتغالل
آليات حتويل امموال.

ويف هذا اإلطار ،يتحتم القول ابنقسام التحالف
الدويل بفعل امجندات املتعارضة ،اليت ستودي تداعياهتا -
خاصة ليما يتعلق ابالستجابة اإلنسانية ومعاملة املدنيل
وإعادة إعمار ما بعد داعش -على حنو يوثر ابلسلي يف
مستقبل العراق ابالستقرار من عدمه.
إن القضااي الرئيسية اليت حتدد معامل ما بعد املوصل لن
تكون تقدم مساعدات طارئة -رغم أهنا ضرورية -بل
ابمحرى ،اهتمام وقدرة اجلهات احلكومية على التعامل مع
ٍ
بشكل عادل ،ومنع جتزئة وتوطل
النازحل من السنة
اجلماعات املسلحة ،والنزوح الدميوغرايف ،وإنشاء نظام
متثيلي حقيقي للحكم ،يولر للمجتمعات الكردية والسنية
والشيعية وامقليات السيادة السياسية ،وهو ما يتعذر يف
الوقت الراهن ،بفعل عدم الثقة يف الدولة ،وانتشار

وعلط ط ططى صط ط ططعيد مكالحط ط ططة الدعايط ط ططة اإلعالميط ط ططة ،يبط ط ططذل
التح ط ط ططالف جه ط ط طوًدا ملقاوم ط ط ططة الدعاي ط ط ططة املتطرل ط ط ططة ،ومكالح ط ط ططة
اس ططتمدام داع ططش لإلنرتن ططت .وتعق ططد جمموع ططة العم ططل املعني ططة
ابلتواص ط ططل يف التح ط ططالف ال ط ططدويل بقي ط ططادة ال ط ططوالايت املتح ط ططدة

) (1هنى بكر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص00-01 .
) (2املرجع السابق ،ص ص00-01 .

(3) Humanitarian Forecast Think Tank, Iraq
2018 Scenarios: Planning After Mosul, July
2017: https://goo.gl/f4C5bx
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واإلم ططارات العربي ططة املتح ططدة ،واململك ططة املتح ططدة ،اجتماع ط ٍ
طات
منتظمة مكثر من  21دولةً مطع شطركات إعطالم وتكنولوجيطا
لتب ططادل املعلوم ططات ملكالح ططة الرس ططائل املتطرل ططة العنيف ططة عل ططى
اإلنرتنت .كما يعمل التحالف الدويل مع القطاع ارطاص يف
جهود مكالحة الدعاية اإلعالمية لداعش(.)1
ابع ة ةةا -الس ة ةةيهاريوهات املس ة ةةتقبلية ل ة ةةداع
رً
الدويل:

ويعكس ذلك التحول –إن حدث بتلك الكيفية-
قدرات داعش على التكيف ،على الرغم من لقدان معاقلها
اإلقليمية يف العراق .وعليه ،ميكن لداعش نشر أيديولوجيتها
بشكل لعال ،وجتنيد أعضاء جدد عرب اإلنرتنت ،السيما
من خالل منصات التواصل االجتماعي .وإذا حتقق هذا
السيناريو ،يتوقع تراجع دور التحالف الدويل يف القضاء
على داعش؛ ذلك أن امداة العسكرية هي عماد
إسرتاتيجيته ،اليت تتأسس -كما سبق القول -على دعم
العمليات العسكرية ،وبناء القدرات والتدريي ،وغريها.

والتح ة ةةالف

على الرغم من ناح التحالف يف حترير املوصل ،إال أن
هذا ال يعيف هزمية داعش كحركة ،واليت من املرجح أن
تستمر يف ٍ
عديد من املواقع ،مبا يف ذلك حتت امرض ،كما
ستستمر يف السيطرة على أجزاء كثرية من الشرق
اموس ( .) 2ويف هذا اإلطار ،ميكن إمجال ٍ
عدد من
تبعا للكيفية اليت
السيناريوهات املستقبلية للتحالف الدويل ً
يتطور ويتكيف ا داعش يف أعقاب حترير املوصل .وهو
اممر الذي ميكن الوقوف عليه من خالل السيناريوهات
التالية:

إال أن تراجع ذلك الدور ال يعىن تفكك التحالف أو
حتوال كيفيًا عماده توجيه االهتمام امكرب
هنايته ،بل يعىن ً
ملعاجلة اإلغاثة اإلنسانية ،وإعادة اإلعمار ،وإجياد آليات
للردع السيرباين ابلتوازي مع سبل مكالحة اإلرهاب
السيرباين واجلرمية اإللكرتونية ،كي يتحقق هدف القضاء
على التنظيم هنائيًا .وهو ما يتضح يف سياق سعي التحالف
للتعاقد مع شركات إعالم وتكنولوجيا لتبادل املعلومات
ملكالحة الرسائل املتطرلة العنيفة على اإلنرتنت ،ومكالحة
الدعاية اإلعالمية لداعش.

السيهاريو األول -التحول لتهظيم افرتاضي :تذهي بعض
التحليالت إىل حتول تنظيم داعش -مع االحتفاظ أبعضائه
احلاليل ،واله ،وأيديولوجيته التأسيسية– إىل اجملال
االلرتاضي ،مع امخذ يف االعتبار أن خسارة داعش لكالة
امراضي املادية اليت يسيطر عليها التنظيم وحتوله إىل منظمةٍ
الرت ٍ
اضية حبتة ،حيول دون هدف اراللة اليت أعلن عنها،
وبدوهنا ،يتصدع التنظيم ،وتقل لعاليته وعمليات جتنيده(.)3

السيهاريو الثاين -التوجه ملهاطق جديدة :لقد يتجه داعش
إىل املناطق امقل كثالة ،كالصحارى واجلبال ،على حنو
يسمح معضائه إبعادة التنظيم ،والتعايف بعد مواجهة
حتدايت املعركة املمتدة يف املدن الكربى مثل املوصل والرقة.
وبذلك ،سيكون لدى تنظيم داعش لرصة لصرف االنتباه
عن ساحات القتال الرئيسة يف سوراي والعراق ،وإاتحة
الفرصة لتقييم اسرتاتيجياهتا وحتركاهتا املستقبلية ،الستعادة
قوهتا .ويشمل ذلك إعادة التأسيس ،والتحول إىل
ٍ
عصاابت ،والرتكيز على حماولة االستفادة من إخفاقات
احلكومتل العراقية والسورية(.)4

) (1هنى بكر ،مرجع سبق ذكره ،ص29 .
(2) Willem Oosterveld et al, The Rise and Fall
of ISIS: from Evitability to Inevitability
(Netherlands: The Hague Centre for Strategic
)Studies, 2017
(3) Nicole Peterson, Future of ISIS: What Do
Experts Think Will Happen Next? A Virtual
Think Tank (ViTTa) Analysis, Accessed:

at:
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Available

1/5/2018,
August 2017,
https://goo.gl/nH58Hd
(4) Ibid, Electronic Resource.

ٍ
ومن احملتمل أن تتمذ داعش خطو ٍ
هجمات
ات لشن
إضالية من خالل خالايها النائمة يف الغرب ومن خالل
الشركات التابعة هلا من أجل إثبات لعاليتها املستمرة .إن
التنشي االنتقامي للمالاي النائمة جزءًا ال يتجزأ من
تالت غرس اروف واحلفاظ على الثقة يف مواجهة
ارسارة اإلسرتاتيجية ،بطر ٍ
يقة تربر شرعيته لألعضاء احلاليل
واحملتملل على حد سواء.

موجود ابلفعل مثل تنظيم القاعدة أو طالبان ،لتلبية
احتياجاهتم العملية من انحية ،وحتقيق أهدالهم الراديكالية.
لعديد من اجلماعات اإلرهابية يف الشرق اموس هي يف
ٍ
منظمات أخرى قائمة.
احلقيقة جمموعات منشقة عن
وإن حتقق هذا السيناريو ،لمن املتوقع أن يشن
التحالف معارك متعددة اجلبهات على تتلف التنظيمات
اإلرهابية اليت ريوي مقاتلي داعش ،كما ينبغي على
التحالف الدويل ابلتوازي لذلك تكثيف جهود إعادة إدما
هوالء املقاتلل يف اجملتمع.

ومن شأن هذا التطور إضعاف قدرة داعش على القيام
ٍ
بعمليات دلاعية يف املستقبل .ومن املرجح أن يرتاجع مقاتلو
داعش إىل معاقل أصغر ،مثل :القائم ،والرقة .وتقدم الرقة
جدا عن
على وجه ارصوص مالذًا آمنًا ً
حمتمال ،لهي بعيدة ً
تركيز القوات الكردية واملوالل لنظام امسد ،ومن املستبعد
ٍ
مالحقات عرب
جدا أن تشارك القوات العراقية يف أية
ً
()1
احلدود السورية .

السيهاريو الرابع-إعادة التمركز يف ليبيا :على الرغم من
االنتكاسات امخرية يف سرت ومناطق أخرى ،يلقي داعش
بظالله على ليبيا ،خاصة مع االنقسامات السياسية
والشعبية .ومع استمرار معاانة البالد من االنقسامات
السياسية املدمرة ،قد تتحول ليبيا إىل ٍ
أرض خصبة
للتفجريات واالغتياالت واالبتزاز وغري ذلك من امعمال
السياسية(.)2

وإذا حتقق هذا السيناريو ،لمن املتوقع تعاظم دور
التحالف الدويل يف سوراي وغريها من املناطق اليت يتوقع
إعادة متركز التنظيم ا ،كما يتوقع قيام التحالف بشن
ضر ٍ
ابت عسكرية مكثفة لتحرير الرقة على شاكلة حترير
املوصل ،واالجتاه صوب بناء قدرات الدول -وليس العراق
لحسي -ملنع اإلرهاب ومكالحته.

وعليه ،ميكن للتحالف حتويل جهوده صوب حتقيق
االستقرار على املدى الطويل يف ليبيا ،ابلتوازي مع حتوالت
يف امدوار القيادية للدول اموربية من خالل استمدام
قرارات جملس اممن الدويل احلايل واتفاقيات اممم املتحدة.
وميكن لالستقرار االقتصادي والوساطة ،ومها مسألتان ميلك
يف سياقهما االحتاد اموروو بعض النفوذ يف ليبيا ،تفادي
تصعيد جديد بل القوى اليت تدعم احلكومة يف طرابلس
واجليش الوطيف اللييب(.)3

السيهاريو الثالث -فحك التهظيم -إعادة التوط  :على
املستوى اموسع ،يعتقد بعض اررباء أنه بعد زوال داعش،
ٍ
جلماعات
ميكن للمقاتلل امجاني املشردين االنضمام
إرهابية أخرى ،مثل :القاعدة أو طالبان .ويف املقابل ،ميكن
هلوالء املقاتلل إنشاء جمموعات منشقة ،على شاكلة
داعش ،ولكن يف صورة معدلة منها ،يف املناطق غري
املستقرة اليت ال تلىب ليها احتياجات املواطنل.

خادة:
يف ضوء ما سبق ،من اممهية مبكان إدراك تنوع
السيناريوهات احملتملة ٍ
لكل من تنظيم داعش والتحالف

إن أعضاء داعش السابقل رمبا يبحثون عن منظمة
صاعدة أخرى لالنضمام هلا ،أو قد ينضمون إىل تنظيم

(2) Wikistart, Op.cit, Electronic Resource.
& ( 3 ) Hayder al-Khoei, Ellie Geranmayeh
Mattia Toaldo, After ISIS: How to Win the
Peace in Iraq and Libya, European Council on
Foreign Relations, No. 4, 2017.

(1) Wikistart, Isis after the Fall of Mosul,
October 2016, Accessed: 1/5/2018, Available
at: https://goo.gl/EkxKMC
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الدويل .و ًأاي كان املسار املستقبلي الذي يتمذه تنظيم
داعش ،من شبه املوكد أن التطرف لن يتالشى ،وأن
التحالف لن حيل على املدى القريي .وعلى ٍ
كل ،لعلى
التحالف الدويل أن يتطور على النحو الذي يتالءم والكيفية
اليت يتكيف ا داعش ،بصرف النظر عن ساحات املواجهة
سوء تقليدية أو سيربانية(.)1
أيض ططا الوق ططوف عل ططى م ططا ق ططد ميثل ططه
وم ططن اممهي ططة مبك ططان ً
ٍ
طداعيات سطلبية علطى تنظطيم داعطش .إن
سطقوط املوصطل مطن ت
حترير املوصطل ال يعطيف القضطاء علطى التنظطيم أو هنايتطه بش ٍ
طكل
كامططل ،السططيما أنططه اسططتطاع ترسططي أقدامططه يف عقططول عديططد
مط ططن الشط ططباب ،وه ط طو مط ططا حيط ططتم خط ططوض معط ططارك لكريط ططة ضط ططد
التنظيم ،مبجرد انتهاء املعارك العسطكرية وابلتطوازي معهطا ،وال
شططك أن تلططك املع طارك هططي امكثططر صططعوبة وتعقيط ًطدا ،اممططر
الطذي ابت يفطرض وضطع رييطة حمطددة ملواجهطة ألكطار التنظططيم
ٍ
بشكل كامل
يف مرحلة ما بعد داعش حال يتم القضاء عليه
مططن قبططل التحططالف الططدويل جنبًططا إىل جنططي مططع جهططود اممططم
املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف حماربة اإلرهاب.
دائمطا للحيلولططة دون اعتنطاق ألطراد جططدد
وتظطل امولويططة ً
للفكط ططر الداعشط ططي أو غط ططريه مط ططن املكط ططار املتطرلط ططة؛ لالوقايط ططة
الفكريططة جيططي أن يكططون هلططا امولويططة يف حالططة التعططارض مططع
الرتشيد الفكطري .وهتطدف هطذه الوقايطة إىل منطع الشطباب مطن
االخنراط يف تبيف ألكار داعش ،ومن مث االخنراط يف صفوله،
وذل ططك م ططن خ ططالل رص ططد املف ططاهيم املركزي ططة ل ططدى التنظيم ططات
اإلرهابيططة بشط ٍ
طكل عططام والططيت تعتمططد عليهططا بشططكل رئيسططي -
بعد حتريفها -يف جذب الشباب وجتنيدهم إىل صفولها مثل
مفططاهيم :اجلهططاد ،واحلاكميططة ،وحتميططة املواجهططة ،وغريهططا مططن
املفاهيم اليت يتم حتريفها(.)2
*****
Electronic

Op.cit,

Peterson,

(1) Nicole
Resource.

) (2علي بكر ،خصوصية التنظيم ومعوقات القضطاء علطى داعطش ،السياسةة

الدولية ،العدد  ،401اجمللد  ،04أكتوبر  ،4102ص60 .
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