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  القضاء على القادة لن يقطع بالضرورة شرايني احلياة
  

  ١عمر عاشور
  

يثري قتل قادة كبار يف تنظيم القاعدة يف هجمات جوية شنتها الواليات املتحدة مؤخراً يف العـراق وأفغانسـتان،   
جدات تلحـق  صحيح أن هذه املسـت . األسئلة املعتادة عن تأثري هذه التطورات على التنظيم وتداعياا السياسية

. هزمية إضافية بالقاعدة، بيد أن الظروف السياسية احلالية يف العراق قد تشجع على صعود التنظيم مـن جديـد  
وتتمثّل هذه الظروف يف احلائط املسدود الذي اصطدمت به نتائج العملية االنتخابية، والتحالف اجلديد الـذي  

من العرب السنة إقصائياً، والتهميش املتزايد الس الصـحوة   يسيطر عليه اإلسالميني الشيعة ويعتربه عدد كبري
  .ناهيك عن حمدودية إعادة دجمها

، أمري دولة العراق اإلسالمية، مصرعه يف منطقـة  )حامد الزاوي(نيسان املاضي، لقي أبو عمر البغدادي /يف أبريل
يوسف الدرديري املعروف أيضاً بعبد ( الثرثار الصحراوية مشال بغداد، إىل جانب وزير حربه، أبو أيوب املصري

وكان املصري، وهو مصري اجلنسية شغل رتبة متوسطة يف تنظيم اجلهاد املصري، قد خلف نائب ). املنعم البدوي
تشرين األول من /ويف أكتوبر. ٢٠٠٦حزيران /يونيو ١٥أبو مصعب الزرقاوي يف تولّي قيادة تنظيم القاعدة يف 

رى ااهدين بقيادة البغدادي وتنظيم القاعدة يف العراق بقيادة املصـري معـاً ،إىل   ذلك العام، اندمج جملس شو
  .جانب أكثر من عشرة تنظيمات وفصائل أصغر حجماً شكّلت جمتمعةً دولة العراق اإلسالمية

نظـيم  فالعنف العشوائي الذي مارسـه ت . صار بدايةً لتراجع القاعدة  بيد أن تاريخ إنشاء دولة العراق اإلسالمية
القاعدة يف العراق مث دولة العراق اإلسالمية اليت خلفته، إىل جانب توسيع الئحة األعداء واألهداف لتشمل أفراد 

األمنية، وكل من هـم    قبائل العرب السنة األقل تعاوناً، باإلضافة إىل قوات التحالف واجليش العراقي واألجهزة
وقد أطلقت حمافظة األنبـار  . ٢٠٠٧بائل العربية السنية يف مطلع العام من غري السنة عملياً، أدى إىل انتفاضة الق

                                   
التخلّص "، ومؤلّف كتاب )اململكة املتحدة(مدير برنامج الدراسات الشرق أوسطية يف معهد الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة إكستر  عمر عاشور.  وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١

  )٢٠٠٩روتليدج، : لندن، نيويورك" (ويل احلركات اإلسالمية املسلّحةحت: من الراديكالية لدى اجلهاديني
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ظاهرة الصحوة اليت مل توجه السالح حنو دولة العراق اإلسالمية بدالً من قوات التحالف وحسب، بل شنت أيضاً 
، بعـد  كما ساهم غيـاب قيـادة كاريزميـة   . محالت إعالمية ومواد اديولوجية مناهضة إليران بدالً من أمريكا

الزرقاوي، والسياسات األمنية األكثر تشدداً اليت اعتمدا سوريا والسعودية لوقف تدفّق األموال واملتطوعني، يف 
ومبا أنّ أية معارضة مسلحة التستطيع أن تصمد من دون دعم شعيب، والسيما . إضعاف تنظيم القاعدة يف العراق

جتلّياا منفرة وال جتذب اتمعات احمللّية، حدث تراجـع حـاد يف   عندما تكون اجلغرافيا مناوئة واأليديولوجيا و
ــراق  ــدة يف الع ــيم القاع ــة لتنظ ــدرة العملياتي ــام  /الق ــد الع ــالمية بع ــراق اإلس ــة الع   .٢٠٠٧دول

فقد أعلنت يف بياا اجلديد . على الرغم من ذلك، بادرت دولة العراق اإلسالمية سريعاً إىل استبدال كبار قادا
وأصبح أبو بكر البغدادي األمري اجلديد، وأبو عبداهللا القرشي نائبه ووزيـره  ". رحل اثنان، وجاء ثالثة قد" أنه 

. لكل هذه الكنيات معان تارخيية ودينية. األول، والناصر لدين اهللا أبو سليمان وزير احلرب اجلديد مكان املصري
لعراق اإلسالمية مباشرةً بالنيب جيعلهم أشرافاً يف الثقافة فقُريش هي قبيلة النيب حممد، وربط القادة اجلدد يف دولة ا

ويشار إىل أن الناصر لدين اهللا كان لقب صالح الدين األيويب، القائد العسكري املسلم الشهري الذي . اإلسالمية
ويستخدم تنظيم القاعدة يف العراق ودولة العـراق اإلسـالمية   . ني يف املشرق يف القرن الثاين عشرقاوم الصليبي

. أما يف مايتعلّق بالقادة اجلدد، فال يعرف الكثري عنـهم . مزيداً من الرمزية للتعويض عن غياب القيادة الكاريزمية
ووزير حربـه مغـريب ذو   . ولة العراق اإلسالميةكان أبو بكر قائداً ألحد التنظيمات الصغرية اليت اندجمت يف د
وقد سار الناصر يف تصرحيه األول على خطـى  . صالت وثيقة بالقيادة املركزية لتنظيم القاعدة، على غرار سلفه

  . اخلطاب الذي كان ينتهجه الزرقاوي، داعياً إىل التصعيد ضد األهداف الشيعية واجليش والقوى األمنية العراقية
. تعزز على اإلطالق املكاسب اليت حتقّقت يف وجه تنظيم القاعدة هنـاك  ورات السياسية يف العراق الغري أن التط

ففي مناسبات عدة، هدد نوري املالكي وإياد عالوي وسياسيون بارزون آخرون بعودة العنف السياسي يف حال 
ني األساسيني اللـذين يسـيطر عليهمـا    وعلى األرجح أن التسوية احلالية بني االئتالف. منعهم من تولّي السلطة

اإلسالميون الشيعة، ائتالف دولة القانون والتحالف الوطين العراقي، سوف تؤدي إىل إقصاء القائمـة العراقيـة   
وقد حذّر قادة الصحوة، من جهتهم، مـن إمكـان   . بزعامة عالوي ومؤيديها العرب السنة من احلكومة املقبلة

إذا مل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦د األمين وعودة الظروف إىل ما كانت عليه يف مرحلـة  حدوث تدهور سريع على الصعي
 ٩٨٣٧تكتمل عملية إعادة الدمج أو إذا سحبت منهم تراخيص السالح، كما حصل يف دياىل حيث يتمركـز  

الع يهدد سياسيون بارزون باند  يف هذه األجواء حني. عضواً من جمالس الصحوة حملاربة تنظيم القاعدة يف العراق
أعمال عنف إذا خسروا السلطة، وتعترب أقلية كبرية أا مقصية ومهمشة، وتشعر عناصر مسلحة من هذه األقلية 

  .بالغضب واالحباط، تصـبح السـاحة مهيـأة متامـاً النطـالق جولـة جديـدة مـن العنـف السياسـي          
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. ماً يف احلرب ضد تنظيم القاعـدة تطوراً ها) ومصطفى أبو اليزيد يف باكستان(يشكّل مقتل أبو أيوب وأبو عمر 
غري أن شريان احلياة األساسي بالنسبة إىل القاعدة يف العراق، كما يف أفغانستان واليمن، يتمثّل يف حتالفاـا مـع   

ومتر تلك التحالفات يف مراحل من املد واجلزر، حبسب درجة االقصاء والقمـع يف البيئـة   . القبائل والتنظيمات
قُوضت تلك التحالفات إىل حد كبري يف احلالة العراقية، مع ظهور جمالس  ٢٠١٠و ٢٠٠٧مي فبني عا. السياسية

الصحوة، وعدم ترحيب املناطق العربية السنية بتنظيم القاعدة، والصدامات مع جمموعات مسلَّحة أخرى أبرزها 
فمـن شـأن بيئـة    . املسلّماتلكن جيب أال يعتبر ذلك من . اجليش اإلسالمي يف العراق وكتائب ثورة العشرين

من شأن هذه البيئة أن تعيد توليد  -سياسية إقصائية وقمعية يفضل فيها السياسيون العنف على املصاحلة والتسوية
التحالفات بني املسلحني والقبائل، وتؤدي يف اية املطاف إىل استعادة تنظيم القاعدة يف العراق عافيتـه، علـى   

  .ستمر بواسطة اهلجمات اليت تشنها طائرات بدون طيارالرغم من قطع الرؤوس امل

  
  
  

  
  

  

  

 


