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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
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هجمات لداعش  ، في120الرقم مرشٌح لالرتفاع إلى و ، ثمانين شخًصاأكثر من ثنين املاض ي مقتل شهد يوم اإل

تقارير حديثة وتظهر  ،سوريةبالقرب من القواعد الروسية في  ،الواقعة تحت سيطرة النظام املناطقعلى 

عسكرية وسط في قاعدة  تعمل ،طائرات مروحّية روسّية ،في وقت سابق من هذا الشهر ،دمرتأّن داعش 

تخوض صراًعا  ن األخيرةإأعداء داعش الوحيدين، حيث النظام السوري وروسيا ليسا  بيد أّن . سورية

 تنظيم  يرى ذاته، وفي الوقت  ،وفي أماكن أخرى من العالم اإلسالمي ،سوريةمميًتا مع تنظيم القاعدة في 

 ،في باكستان مقّرها الرئيسفي  ،القاعدةموقف ف ؛خطيًرا تهديًداالدولة اإلسالمية الصاعدة في القاعدة 

 ،الدولة اإلسالمّيةنافسة إلى موتسعى  ،سوريةبأّنها نقلت كبار قادتها إلى تفيد قد وردت تقارير و  ،ضعيف

  .هناكوإقامة إمارتها الخاّصة 

ل
ّ
ا الزًماهذا التنافس  ،ومدى ومدة ،فهم أهمية من هذا املنظور، يشك

ً
. ملكافحة اإلرهاب في املستقبل شرط

مجّرد التفكير في ما يمكنهما فعله إذا ما  فإن ؛على حدة كل ،من خطورة هاتين الجماعتين الرغمفعلى 

حدتا
ّ
 .مستحيلةوث ذلك ال تبدو ، وإمكانّية حدأمٌر مثيٌر للرعب ،ات

 ل صحيٌح أن
ً
ز تنظيم القاعدة  ؛ةمختلف اكل جماعة أهداف

ّ
على الهجوم ضد الواليات  -بشكٍل أكبر-حيث يرك

 أن كل ،وتوسيع رقعتها ،الدولة اإلسالميةإلى تعزيز  املتحدة، في حين تسعى داعش
ّ

بالعديد  ةمرتبطيهما تإال

 وعلى جبهاٍت  ،في أفغانستان والعراق ،املبنّية على أساس أن أفرادهما قاتلوا مًعا ،الشخصيةمن الروابط 

 يع، سوريةخارج العراق و ن منهم املتواجديالسيما إّن أفراًدا كثٌر من هاتين املجموعتين،  أخرى.
أنفسهم  ّدون 

 الثانية،  ضّد  نحياز إلى جماعٍة وال يعنيهم أمر اال  ،إخوة في السالح
ً

مصادر كليهما الجانبين لدى عن أن  فضال

خاذ  اما يدفعهم ؛ذاتها والتجنيد التمويل
ّ
 .متماثلة مساراٍت الت

بين االندماج ّن أزميلي بروس هوفمان،  من أمثاليزعم بعض أهّم الباحثين في شأن اإلرهاب في العالم، 

  دثيحقد الجماعتين 
ً

ر. فعال
ّ
ه لم يكن من الصواب أن يتّم استبعاد القاعدةهوفمان  ويحذ

ّ
كما  ،من أن

د ،ا في الفترة املاضيةحدث مرارً 
ّ
 فاالختال  القاعدة وداعش تفوق العقائدية بين  التشابهأن أوجه  ويؤك

 على الرغم من و  ،لكنّني، وكأّنهما وجهان لعملٍة واحدة ،بكثير
ّ
 نتندمجاأن الحركتين قد فكرة على ي أوافق نأن

  فاالختال أوجه أرى أن  في مرحلة ما، ،امعً 
ٌ
ل تحدًياأنها درجة إلى  ؛بينهما عميقة

ّ
 وحدة بينهما.أّي أمام  تشك
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نافسون وراء اغتيال عبد تالجهاديون املقد يكون و  ،ابتليت الحركات الجهادية الحديثة باالنقساماتلطاملا 

ون آخرون قتل أسامة بن الدن ، كما حاول جهاديّ 1989زعيم الحركة العربية األفغانية عام  ،هللا عزام

تنظيم القاعدة كحركة منشقة عن القضية  نشأ وفي األصل ،خالل الفترة التي قضاها في السودان ،نفسه

 واجه ا ما ، وغالبً األعّم األفغانية -العربية
ً
  ،الجهاديينمع مل اعتفي ال صعوبة

ً
 .ة عليهمر السيطلى ععالوة

  
ّ
فروع كثيرة  من توحيد ،سبتمبر 11وفي أعقاب أحداث  ،اتيفي أواخر التسعين ن تنظيم القاعدةلقد تمك

ن من و  ،ةكبير ت تمويال ما استطاع الحصول على  كثيًراو  ،للحركة الجهادية الحديثة
ّ
الوصول إلى تمك

ت أراد التنظيم رؤيتهحتى الجماعات التي لم تشارك و  ،تدريب في باكستان وأفغانستانالمعسكرات 

 ف ؛أفرادهاوتحسين كفاءة  ،املاليل تمويال الحصول على
ّ
توجيه  منالقاعدة  سيطرة تنظيم  هذه النت مك

  حسب رغبته، مابعمالء النحو املجندين 
ّ
 ،تصبح أقوى  من أن ،ما بلدفي  ،ة في الفكرثلتمان مجموعة ممك

أّن أضف إلى ذلك  ،حول رؤية مشتركةاملجموعات بذلك جامًعا  ،نفسه ا يتواجد التنظيم في البلدمعند

  إذ ؛عاديتين غير كانتا ،وشخصيته ،ن الدنابفلسفة 
ً

، نفسه في الوقتع بالكاريزما والتواضع يتمتكان رجال

  ؛األمر الذي كان يلهم أتباعه ؛وراء التملق لم يكن يسعىو 
ً
لتوحيد حركة مليئة  ةمثاليّ وبالتالي كان تركيبة

هيبة  الجماعة منحتوبطبيعة الحال، فإن الهجمات على الواليات املتحدة ، تعصبةومقوية  شخصياتب

وّحدت ، سبتمبرأيلول/  حوادث بعدو ا، وأخيرً  ،التمويلو املزيد من املجندين  جلب للتنظيمما  ؛كبيرة

مختلفة من الحركة  فصائل ما أدى إلى انصهار ؛كافحة اإلرهابملجهود ها الؤ فالحالواليات املتحدة و 

وخاصة  ،وتحرك أجهزتها املوجودة في الخارجاملشترك،  هاتدريبو ا أهدافهبناًء على  ،في بوتقٍة واحدةالجهادية 

 .أجل الحفاظ على الذاتوذلك من  ؛أفغانستان وباكستانالواقعة في تلك 

العديد من العوامل  نتيجة اضمحالل ؛موقف دفاعيف ،الوقت الراهن في ،تنظيم القاعدةموقف  أما

 فإّن فغانستان، أو  تدريب في باكستان معسكراتيمتلك التنظيم فيه ففي الوقت الذي ال يزال  ؛السابقة

كان عليه التنظيم قبل ا إال طيًفا مل ، لم يكنوحملة الطائرات بدون طيار ي،الباكستاني العسكري  دالجه

قوكذلك   ،سبتمبرأيلول/  اثأحد
ّ
 تقلصتالتي  ،على الوصول إلى التمويل واملجندينالتنظيم قدرة ب ما يتعل

 ؛بالتاليو وال يتمتع بالكاريزما مثل أسامة بن الدن،  ،ليس شخصية توافقية أيمن الظواهري ف ؛بدورها
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 ،السنوات الخمس املاضيةفي  ،نجازات العملية للجماعةاإل تحت إمرته، وتكاد تكون هيبة التنظيم تراجعت 

 معدومة.

األساس ي  فاالختال في يكمن  ،بين القاعدة والدولة اإلسالمية ،االنقسامفإن هذا التراجع،  منبعيًدا و 

 من رغم على الف ؛األيديولوجي واالستراتيجي
ً

في الرؤية  يشترك من القاعدة والدولة اإلسالمية أن كال

اان إال أنهما تختلفالشريعة اإلسالمية،  تحكمهعالم ل ،األمدطويلة  ،األساسية
ً
 ؛األولويات حول  اكبيرً  اختالف

يعطي ، بكر البغدادي والدولة اإلسالمية يأبأولوية على بناء الدولة عند فيه ال تعلو ففي الوقت الذي 

شعبية لكن  وضاع،األ نضج قامة دولة قبل مهتم بإ غيرهو و  ، "العدو البعيد"ملحاربة األولوية  الظواهري 

 ،له التابعةالجماعات تنظيم القاعدة يوجه لذا،  ؛في أولوياته النظرإعادة إلى داعش تدفع تنظيم القاعدة 

جبهة و  ،(تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية )القاعدة في جزيرة العرب :ثلم  ،والواقعة في مناطق حكمه

 صديقة للشعب؛ -بشكل عام- تكون أن و  ،داعشقارنة مع م ،معاملة حسنةاألقليات عاملة نحو م ،النصرة

القاعدة تنظيم كما يختلف  ،رهاب لفرض إرادتهااإل  وتستخدم ،الديني النقاء الدولة اإلسالميةفي حين تؤكد 

بعض يعتمد و  ،ومدى التعاون مع الجماعات غير الجهادية ،الحرب على الشيعةمسألة  فيالدولة اإلسالمية و 

 األمر الذي يزدريه تنظيم القاعدة. ؛مبدأ الترويعفي الدولة اإلسالمية  من

ها ءالعديد من الجهاديين، والسيما أولئك الذين ال يتبعونجماعات أعلنت وال على املدى القصير، فإّن 

اب ،أو يتنقلون من طرف إلى آخر ،دون آخر، إما يعملون مًعا لجانٍب 
ً
فعلى  ؛حسب الجهة األكثر هيبة ونفوذ

بمسلحين مرتبطين بتنظيم  ،في املقام األول  ،في باريس "بدوإتشارلي "سبيل املثال، ارتبطت اعتداءات 

 قاملدولة اإلسالمية، تعهد بالوالء ل، الذي "أميدي كوليبالي"ولكن  ،القاعدة في شبه الجزيرة العربية

 فيهي الحال وكذلك  ،وكان على اتصال مع مجموعة أساسية من الرماةمع أحداث باريس، هجمات متزامنة ب

ارتكبا الجرائم  اناللذن اكان املتطرففقد  ؛والية كاليفورنيافي سان برناردينو ب نوفمبر /شرين الثانيت أحداث

ر ،من أتباع أنور العولقي
ّ
 -بمرور الوقت  -هم ؤ تحول وال لكْن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، و  منظ

 إلى الدولة اإلسالمية.

مؤخًرا  دثتحعلى الرغم من االنتكاسات التي ؛تبدو مزدهرةالدولة اإلسالمية أما في الوقت الراهن، فإن 

إلى جانب التقدم  ،تنظيم القاعدةالتقاعس في  قد يؤدي استمرارو  ،فيما يخص تجنيد األفراد الجدد
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املالي، لتمويل اباإلضافة إلى خسارته  ،التنظيم يز اإلنشقاقات التي ستشّل تعز اإلسالمية، إلى لدولة ل املحتمل

 عن أن
ً
ومن جهة أخرى،  ،حدوث ذلكفرص ز قد تعزّ  ،بدون تحديد خليفة حتى اآلن ،الظواهري وفاة  فضال

القاعدة والدولة قد يعيد التوازن بين  ،جبهة النصرةأو  ،القاعدة في جزيرة العرب مثل ،فإن نجاح فصائل

حدت اوسواء  ،اإلسالمية
ّ
 -بمجملها-، فإن الحركة عليه اآلن كما هيفي املستقبل الحال  تبقي أمالجماعتان ت

 .رةوخطال تزال قوية 

 








