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Abstract

امل�ستخل�ص

This research paper aims to shed light on an emerging and
important issue, namely the security dimensions of the novel
Coronavirus pandemic crisis through reading and tracking its
implications on different terrorist/jihadist, far-right extremist,
and organized criminal groups and organizations. It departs
from the hypothesis that despite the challenges associated with
the COVID-19 pandemic, with its health, economic, social
and political devastating repercussions, it has presented a
number of opportunities ready to be exploited by these groups
and organizations. The study used the descriptive analytical
approach, and relied on many primary sources and statements
made by some of the groups under study in order to gauge their
interpretations of the crisis, as well as monitoring and studying
their reactions to it on the ground. The paper confirmed that
climates of crises in general, and the Coronavirus crisis in
particular, presented opportunities for those who occupy the
extreme edges of the intellectual spectrums and legal existence,
despite their differences and sometimes antagonism, to extend
influence and score material and moral gains. Such terrorist,

،يهدف هذا البحث �إىل ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع م�ستجد ومهم
وهو درا�سة الأبعاد الأمنية لأزمة جائحة فريو�س كورونا من خالل قراءة
انعكا�ساتها على جمموعة خمتلفة من اجلماعات واملنظمات الإرهابية
 وير ّكز البحث بالتحديد على تنظيمي داع�ش والقاعدة.واملتط ّرفة والإجرامية
ّ  ومناذج من جماعات �أق�صى اليمني املتط ّرف واجلرمية،الإرهابيني
املنظمة
 وينطلق من فر�ض ّية �أنه على الرغم من حتدّيات �أزمة،كحاالت للدرا�سة
،جائحة كورونا بتبعاتها ال�صح ّية واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
 وقد.فر�صا �سانحة ال�ستغالل هذه اجلماعات والتنظيمات
ً ف�إنها �أبرزت
/اعتمدت الدرا�سة على الأ�سلوب الو�صفي التحليلي �ضمن املنهج الكيفي
 وذلك من خالل الرجوع للعديد من امل�صادر والبيانات الأول ّية،النوعي
،والرئي�سة للجماعات حمل الدرا�سة لقراءة وحتليل تف�سرياتهم للأزمة
.وكذلك مراقبة ودرا�سة ردود �أفعالهم جتاهها على �أر�ض الواقع
 من �أه ّمها،تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج والتو�صيات
ّ وقد
فر�صا
ً  �ش َّكل، و�أزمة فريو�س كورونا ب�شكل خا�ص،�أن مناخ الأزمات ب�شكل عام
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للقابعني على الأطراف الراديكالية للأطياف الفكر ّية والوجود القانوين،
والتك�سب املادي واملعنوي.
على اختالفهم وت�ضادّهم الفكري ،مل ّد النفوذ
ّ
وذلك من خالل ا�ستغالل تعزيز الأزمة خلطوط التما�س والتوتّر داخل
املجتمعات ،و�إبرازها لفراغات ال�سلطة الناجتة عن عدم قدرة� ،أو رغبة
من بع�ض الدول لالرتقاء وملء الفراغ .ي�ستتبع ذلك  -لنزع فتيل حم ّفزات
التط ّرف يف بيئة ما بعد كورونا � -أهم ّية العمل على تعزيز التعاون الدويل
والإقليمي ملواجهة الآثار ال�سلبية لهذه اجلائحة على الدول واملجتمعات
والفئات الأكرث ت�ض ّر ًرا ،والتفكري بنظرة �أكرث �شمول ّية جتاه �سياقات الإرهاب
املتح ّورة ،وتب ّني ر�ؤية ا�ست�شرافية ومنهج ّية ا�ستباق ّية ملواجهة التح ّوالت
املحتملة يف البيئات الإرهابية واملتط ّرفة والإجرامية.

extremist and criminal groups are able to do that by exploiting
and tapping into the crisis’s intensification of societal faultlines
and tensions, as well as its highlighting of power vacuums left
by those states that were either unable or unwilling to rise to the
challenge and fill the void. This entails, in order to defuse the
incentives for radicalisation in a post-COVID-19 environment,
the imperative of collaborative effort to enhance both regional
and international cooperation to offset the negative effects of
this pandemic/crisis on the countries, societies and groups most
vulnerable and affected. Moreover, there is a need to espouse
a more holistic view when thinking about mutating terrorism
contexts, and adopt a forward-looking, proactive approach to
confronting potential shifts in terrorist, extremist and criminal
environments.

 .1مقدمة

ا�ستغاللها ل�صالح الدفع ب�أهدافها و�أجنداتها اخلا�صة.
وقبل البدء ،من املهم حترير بع�ض امل�صطلحات ،وبالأخ�ص
ما يتعلق بفك االرتباط ما بني التطرف والإرهاب ،فعلى الرغم من
�صلتهما القوية ببع�ض يف كثري من الأحيان ف�إنهما لي�سا مرتادفني .ففي
حني �أن الإرهاب ،ب�شكل عام ،هو خيار تكتيكي من قبل بع�ض الأفراد
�أو التنظيمات املتط ّرفة با�ستخدام العنف �ضد املدن ّيني والعزّل لإيجاد
حالة اخلوف �أو ا�ستغاللها للو�صول لأهداف �سيا�سية �أو �إيديولوجية
يعب عن منظومة املعتقدات
( ،)Hoffman, 2017ف�إن التطرف ّ
املت�شدّدة التي تقوم على الإميان «ب�أن جناح وبقاء املجموعة املتطرفة
ال ميكن ف�صله عن احلاجة للقيام ب�أعمال عدائية» �ضد املجموعة �أو
املجموعات اخلارجية املهَدِّ دة لها (.)Berger, 2018, pp. 29-30
�إال �أن مفهوم «الأعمال العدائية» هنا ال يعني بال�ضرورة العنف،
فقد يندرج حتته عدة ت�صرفات تبد�أ من االعتداء اللفظي وال�سلوك
التمييزي ،وت�صل حتى التطهري العرقي ،بل والإبادة اجلماعية.
ومن املهم يف البدء � ً
أي�ضا التطرق للإطار النظري ،و�شرح بع�ض
النظريات التي ب�إمكانها تي�سري فهم �أعمق لل�سياقات العامة التي تدور
يف فلكها امل�س�ألة حمل البحث والدرا�سة ،فهناك عدة نظريات حاولت
�شرح طبيعة العالقة ما بني الأزمات ،من جهة ،والتطرف والإرهاب
�أو اجلرمية ،من جهة �أخرى .فقد �أ ّكدت العديد من البحوث النف�سية
االجتماعية العالقة الإيجابية والوطيدة بني التهديدات املت�ص ّورة �أو
م�ؤ�شرات التهديد ،التي غال ًبا ما تزيد الأزمات من حدّتها وبروزها،
وبني النزعات املت�شدّدة واال�ستبدادية واملواقف الراديكالية (Onraet
 .)et al., 2013; Feldman & Stenner, 2008كذلك احلال فيما
يتعلق بعلم اجلرمية ب�شكل عام وعلم االجتماع اجلنائي ب�شكل خا�ص،
فقد عكفت العديد من البحوث على درا�سة الآثار ال�سلبية التي تنتجها
الأزمات ،وبالأخ�ص تلك االقت�صادية منها ،على �أمناط ومعدالت

مير عاملنا املتعومل اليوم ب�أزمة ،ت�سببت بها جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد ( ،)COVID-19مل ي�سبق لها مثيل يف التاريخ احلديث من
م�ست جميع مناحي احلياة ال�صحية
حيث �أبعادها و�أ�ضرارها التي ّ
واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والأمنية ،ويف خ�ضم هذه
الأزمة التي تبدو ك�إع�صار هائج مل تت�ضح جميع معامل تدمريه بعد،
يجد العديد من الباحثني �صعوبة يف التنب�ؤ اليقيني مب�آالتها ،وكيف
�سيكون �شكل عامل ما بعد جائحة كورونا ،و�إن كان هناك حماوالت
حذرة من بع�ض مف ّكري ال�سيا�سة واالقت�صاد لقراءة الواقع احلايل
وا�ست�شراف امل�ستقبل على املدين القريب واملتو�سط (Allen et al.,
 .)2020; Tisdall, 2020والأكيد على كل حال �أننا نعي�ش حلظة
تاريخية �ستعيد ت�شكيل العديد من املفاهيم ،و�سيكون لها ت�أثري ،ق ّل �أو
كرث ،على م�ستوى كل املتغريات التي ت�ش ّكل عاملنا الذي نعرفه اليوم،
من منط حياة الأفراد حتى موازين القوى الإقليمية والعاملية وطبيعة
النظام الدويل.
منذ بدء هذه الأزمة وال�صحف والدوريات العلمية ت�ضج
بالدرا�سات واملقاالت املتعلقة باجلوانب ال�صحية واالقت�صادية
واالجتماعية لها� .إال �أن هناك جان ًبا مل يتم التطرق له بنف�س الزخم
على الرغم من �أهميته على حياة الأفراد واملجتمعات ،وهو اجلانب
الأمني .ويف هذه الورقة �سنقوم بت�سليط ال�ضوء ودرا�سة هذا اجلانب،
وبالتحديد قراءة انعكا�سات هذه الأزمة على خطابات واعتبارات
بع�ض اجلماعات الإرهابية «اجلهادية» ،كتنظيمي داع�ش والقاعدة،
وجماعات �أق�صى اليمني املتط ّرف ،كالنازيني اجلدد ،وبع�ض جماعات
اجلرمية املنظمة ،كع�صابات املافيا .وذلك انطال ًقا من فر�ضية �أن
�أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد خلقت ً
مناخا عا ًما وظرو ًفا موائمة
للعديد من تلك اجلماعات املختلفة واملت�ضادّة فكر ًّيا للتح ّرك وحماولة
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اجلرمية وكيفية التحكم بها (.)Deflem, 2011
�أما فيما يخ�ص الدرا�سات املتعلقة بعملية التطرف والإرهاب فال
ميكن لنا يف هذا املجال جتاوز نظرية الهوية االجتماعية للتطرف،
كما ع ّرفها  ،J. M. Bergerالتي تفرت�ض �أن الأيديولوجيات املتطرفة
يف �أ�سا�سها تقوم على وجود ما �س ّماه بـ «بناء الأزمة  -احلل»،
« ،»crisis-solution constructمبعنى �أن الهو ّيات املتطرفة ترى يف
املهدّدات التي تواجهها من خارج جمموعتها� ،سواء �أكانت �أحدا ًثا �أم
أ�شخا�صا �أم غري ذلك�« ،أزمات» ت�ستدعي بال�ضرورة الرد من داخل
�
ً
جمموعتها ،وبالتايل يتم تقدمي «احللول» ،التي غال ًبا ما تت�ضمن
� ً
أعمال عدائية قد ت�صل للعنف ملعاجلة هذه «الأزمات» (Berger,
 .)2018, pp. 75-112وبالتايل ،فمن غري امل�ستغرب قيام بع�ض
اجلماعات املتطرفة على اختالف مذاهبها مبحاولة ا�ستغالل هذه
«الأزمة» التي �أوجدتها جائحة كورونا للرتويج لأفكارها� ،أو تعزيز
�شرعيتها من خالل عدة و�سائل و»حلول» كما �سيت�ضح الح ًقا.
وهناك � ً
أي�ضا مفهوم �أو مبد�أ م�ستقر لدى دار�سي نظرية احلركات
االجتماعية  ،social movements theoryوهو ما ي�سمى بـ «هيكل
الفر�ص» ،»opportunity structure« ،وهو الذي تب ّناه الح ًقا العديد
من دار�سي حقل الإرهاب ملحاولة �سرب �أغوار الأ�سباب �أو العوامل
التي قد ت�ؤدي دو ًرا يف قرار اجلماعة الإرهابية باللجوء �إىل ا�ستخدام
العنف (;Smelser, 2007; Beck, 2008; Della Porta, 2008
� .)Crenshaw, 2005إن هذا املبد�أ يفرت�ض باخت�صار �أن مالمح
وتكتيكات و�إ�سرتاتيجيات احلركات االجتماعية ب�شكل عام حتدّدها
ب�شكل كبري �سياقات وفر�ص البيئة ال�سيا�سية التي تنمو وتن�شط فيها.
كاف للتف�سري� ،إال �أنه ي�ضع �إطا ًرا
وهذا املبد�أ ،و�إن كان وحده غري ٍ
ت�ص ّور ًّيا عا ًّما ي�ساعد على فهم �أعمق مل�س ّببات اخليارات التي تتخذها
العديد من هذه اجلماعات مبا فيها الإرهابية .ومما ال �شك فيه
�أن مناخ الأزمة التي نعي�شها حال ًّيا ،و�إن كان قد �أوجد جمموعة من
القيود املتعلقة بحرية احلركة واالجتماع على اجلماعات املتطرفة
والإرهابية ،كغريها من اجلماعات والأفراد� ،إال �أنه ز ّودها � ً
أي�ضا
بالعديد من الفر�ص اجلديدة املحتملة على املدين القريب واملتو�سط،
�سنف�صل الح ًقا� ،سواء فيما يتعلق بالدعاية  ،propagandaوبناء
كما
ّ
الروايات ونظريات امل�ؤامر ة �narrative construction and con
� ،spiracy theoriesأو الأعمال الإرهابية (.)Marone, 2020
و�أخ ًريا ،من ال�ضروري التعريج على نظرية ال�سيطرة التناف�س ّية
 ،competitive control theoryالتي ط ّورها  David Kilcullenيف
كتابه  Out of the Mountainsملحاولة و�صف الديناميكيات التي
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حتدث يف «املناطق �أو امل�ساحات غري املحكومة �أو غري اخلا�ضعة
لل�سيطرة»  .ungoverned spacesيع ّرف تقرير �صادر عن وزارة
الدفاع الأمريكية عام « 2008املنطقة غري املحكومة» ب�أنها« :املكان
الذي ال ترغب �أو ال ت�ستطيع فيه الدولة �أو ال�سلطة املركزية ب�سط
�سيطرتها ،واحلكم بفاعل ّية� ،أو الت�أثري على ال�سكان املحليني؛ حيث
حكومة املقاطعة املحلية �أو القبلية �أو امل�ستق ّلة ال حتكم ب�شكل كامل وف ّعال؛
وذلك �إما لعدم وجود قدرات حوكمة ،ورغبة �سيا�سية كافية ،وثغرات يف
ال�شرع ّية ،و�إما لوجود �صراعات .»...يجب اعتبار �أن م�صطلح «املناطق
غري املحكومة» ي�شمل تلك املناطق املحكومة جزئ ًّيا ،ب�شكل غري ف ّعال،
واملتناف�س عليها ،والقابلة لال�ستغالل (.)Lamb, 2008, p. 15
و�أ�شار بع�ض الباحثني �إىل بع�ض الإ�شكاليات يف هذا التعريف ،على
الرغم من جودته و�صالحيته كنقطة انطالق .منها عدم تط ّرقه للعوامل
االفرتا�ضية غري املاد ّية واملح�سو�سة� ،أو ما يعرف بالف�ضاء ال�سيرباين،
وهي مناطق ال تعرتف بقوانني �سيادة الدول ،وت�شهد � ً
تناف�سا
أي�ضا
ً
حممو ًما لل�سيطرة ،حيث تن�شط فيها اجلماعات املتطرفة والإرهابية
والإجرامية لأغرا�ض التجنيد والتخطيط والتمويل ون�شر الدعاية
وغ�سل الأموال ،وغري ذلك (�Meleagrou-Hitchens & Kader
 .)bhai, 2017ولكن الإ�شكال الأكرب الذي يعنينا هنا هو االفرتا�ض
�أن الدولة ذات ال�سيادة هي وحدها فقط من متلك القدرة وال�شرع ّية
لب�سط ال�سيطرة و�إدارة الأمور ،ولكن الواقع مع الأ�سف يف العديد من
خ�صو�صا يف دوله ّ
اله�شة وال�ضعيفة ،ال يدعم هذا
مناطق العامل،
ً
االفرتا�ض .فالفاعلون من غري الدول � ،non-state actorsسواء من
منظمات �إرهابية �أو ميلي�شيات طائفية� ،أو جماعات جرمية منظمة،
�أثبتوا ب�شكل متكرر ومتزايد �أنهم قادرون على ذلك � ً
أي�ضا ،و�إن كان
ب�شكل �أقل فاعل ّية ،ولدينا �أمثلة عديدة لي�ست ع ّنا ببعيد ،بد ًءا بتنظيم
داع�ش وهيئة حترير ال�شام يف �سوريا ،ومرو ًرا بطالبان يف �أفغان�ستان،
وجماعة احلوثي يف اليمن ،والعديد من ع�صابات املافيا واجلرمية
املنظمة يف �أمريكا الالتينية وغريها (.)Fisher & Mercado, 2014
ومن هنا جاءت «نظرية ال�سيطرة التناف�س ّية» ملحاولة الت�أطري
النظري للعالقة التناف�سية لل�سيطرة على املناطق غري املحكومة بني
خمتلف الف�صائل املتنازعة .وجتادل النظرية بالتايل :يف ال�صراعات
غري االعتيادية (وهي تلك التي يكون �أحد �أطرافها على الأقل ً
فاعل
م�س ّل ًحا من غري الدول  )armed non-state actorف�إن الطرف الذي
َي�شعر �سكان املنطقة ب�أنه الأف�ضل �أو الأقدر على �إقامة نظام معياري
ثابت ومتو ّقع ووا�سع النطاق لل�سيطرة والتح ّكم يكون هو الأرجح
للهيمنة على ال�سكان واملنطقة (.)Kilcullen, 2013, p. 126
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بعبارة �أخرى ،ميكن القول� :إنه حني تكون البيئة مليئة بالفو�ضى
وحمفوفة بالأخطار التي تنتجها ال�صراعات �أو الأزمات ،ف�إن �شعور
النا�س بالأمان ورغبتهم باال�ستقرار �سيفوق كل اعتبار �آخر .ومن
ال�سهل علينا �إذن ت�ص ّور �صلة هذه النظرية بواقع اليوم؛ حيث �ألقت
�أزمة جائحة كورونا بظاللها على العامل غامرة قدرة العديد من
الدول ،لي�ست فقط ّ
اله�شة ،بل املتقدّمة � ً
أي�ضا ،على احلكم الف ّعال
والر�شيد.
و�ستبد�أ هذه الورقة بت�سليط ال�ضوء على انعكا�سات فريو�س كورونا
امل�ستجد على كل من تنظيمي داع�ش والقاعدة الإرهابيني ،ومن ثم
�سيكون الرتكيز على ت ّيار �أق�صى اليمني املتط ّرف ،قبل �أن نتح ّول
لكل من هذه
�إىل جماعات اجلرمية املنظمة .على الرغم من �أن ٍ
اجلماعات منظومة معتقدات و�أهداف خا�صة متمايزة عن غريها
ت�سعى �إىل حتقيقها� ،إال �أنها جمي ًعا حاولت توظيف �أزمة فريو�س
كورونا ك�ساحة معركة جديدة لل�صراعات الأيديولوجية القائمة.
وخالل البحث والعر�ض� ،سنقوم بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:
كيف قر�أت هذه اجلماعات ظهور الأزمة ال�صحية جلائحة كورونا؟
كيف ا�ستجابت لها وحاولت ا�ستغاللها و�إخ�ضاعها خلدمة �أهدافها
وعقائدها املتط ّرفة؟ كيف تعاملت مع حتدّياتها وتبعاتها املختلفة يف
البيئات ال�سيا�سية املختلفة التي تن�شط فيها؟ و�أخ ًريا ،ما انعكا�سات
ذلك على البيئة الأمنية ما بعد فريو�س كورونا؟ وكيف ميكن لنا يف ظل
هذا الواقع اجلديد اال�ستجابة للتحديات امل�ستجدة والتعامل معها؟

 .2كورونا واإلرهاب «الجهادي»
 .1 .2تنظيم داعش

عندما بد�أت جائحة كورونا يف الظهور واالنت�شار� ،أ�صدر تنظيم
داع�ش الإرهابي يف �صحيفته الأ�سبوعية «النب�أ» منت�صف �شهر رجب
1441هـ ،مار�س  ،2020جمموعة توجيهات لأتباعه يف كيفية التعامل
مع الأوبئة ب�شكل عام ،ومل يكن فيها ما ي�ستحق الوقوف عنده� .إال
�أن افتتاحية العدد الالحق �ض ّمت ما ميكن اعتباره قراءة التنظيم
للجائحة وحماولة توفيقها لتتما�شى ونظرته للعامل ،ور�ؤيته لكيفية
اال�ستغالل الأمثل لها .جاء يف افتتاحية ذلك العدد ،حتت عنوان
«�أ�سوء كوابي�س ال�صليبيني» ،عدد من النقاط التي ت�ستحق الوقوف
عندها.
� ًأول ،اعترب التنظيم �أن هذه اجلائحة عذاب من اهلل تعاىل �س ّلطه
على «�أمم من خلقه� ،أكرثهم ـ وهلل احلمد ـ من امل�شركني» .كما مل يخف
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التنظيم فرحه ب�أن «الأمم ال�صليبية على وجه اخل�صو�ص» �أ�صبحت
تواجه �ضغوطات وحتديات هائلة �أمنية واقت�صادية واجتماعية ب�سبب
هذا الفريو�س؛ ما يجعل «�آخر ما يتمنونه اليوم �أن يتزامن وقتهم
الع�صيب هذا مع حت�ضريات من جنود اخلالفة ل�ضربات جديدة
لهم» ،و�أن ه�ؤالء «ال�صليبيني» مي ّنون �أنف�سهم يف هذا الأوقات احلرجة
بفرتة تهدئة مع «املجاهدين» .وال يخفى دون �شك ما يت�ضمنه هذا
اخلطاب من �إيعازات حتري�ضية لأتباعهم بفعل عك�س ذلك بال�ضبط.
و�أخ ًريا ،يق ّرر التنظيم �أن الواجب على �أتباعه يف هذه الظروف ال�سعي
خ�صو�صا و�أن «خ�سائر
لتحرير معتقليهم من ال�سجون واملخيمات،
ً
ال�صليبيني والطواغيت املالية وان�شغاالتهم بتح�صني بلدانهم من
�أنف�سهم و�أعدائهم الآخرين �سيكون لها �أثر كبري يف الفرتة القادمة
على �إ�ضعاف قدراتهم على حرب املجاهدين» (�صحيفة النب�أ ،العدد
.)3 ،226
ويف خام�س �أيام عيد الفطر املبارك ،املوافق للثامن والع�شرين
من �شهر مايو � ،2020أ�صدر تنظيم داع�ش كلمة �صوتية ملتحدثه
الر�سمي� ،أبي حمزة القر�شي ،حتت عنوان (و�سيعلم الك ّفار ملن عقبى
الدار) ،مك ّر ًرا فيها نف�س التف�سري والر�سائل والتو�صيات .كان من
�أهم ما جاء فيها فيما يتعلق ب�أزمة فريو�س كورونا الت�أكيد على الفرح
«بعذاب اهلل» الذي �أ�صاب به «ال�صليبيني» و»طواغيت هذا الزمان»
من جن�س عملهم .فكما قتلوا وحا�صروا «املجاهدين» ،على حد زعمه،
يخف املتحدّث
ها هو �أ�ضعف خلق اهلل يحا�صرهم ويقتلهم .كما مل ِ
فرحه بالأثر االقت�صادي لفريو�س كورونا ،ور�ؤية الدول الغربية
«تنزف الأموال ب�شدّة يف حماوالت يائ�سة لإنقاذ اقت�صاداتها» .كما
ر ّكز هجومه على ما �أ�سماهم بـ»طواغيت العرب» و»علماء الطواغيت»
بحجة العدوى ،وك�أنها ال تنتقل �إال يف
الذين �أفتوا «ب�إغالق امل�ساجد ّ
م�ساجد امل�سلمني» .و�أخ ًريا ،حثّ املتحدّث امل�سلمني يف كل مكان على
«م�شاركة املجاهدين يف جهادهم ون�صرة دينهم».
وعلى الرغم من تهافت هذا اخلطاب ،ف�إنه من املهم قراءته
والتعامل معه بجدّية؛ حيث �إنه يك�شف حماولة تنظيم داع�ش �إخ�ضاع
�أزمة فريو�س كورونا ل�صاحله من جانبنيً � :أول� ،إقناع الأتباع ب�أنها
عذاب من اهلل و»جند من جنوده» �أر�سله �إىل �أعدائهم ،وبالتايل
هي يف �صاحلهم ،وال يجب اخلوف منها .ويف مقابلة �أجرتها �إحدى
القنوات مع جمموعة من الن�ساء الداع�شيات يف خميم الهول ب�سوريا
بداية �شهر �إبريل ،ذكرن �صراحة وبنربة توحي باالقتناع ب�أن املر�ض
«ال ي�صيب �إال الكفار» وال ي�صيب امل�سلمني .وعندما ذكرت لهن املذيعة
�أن هناك م�سلمني ماتوا � ً
أي�ضا من املر�ض ،ب ّررن ذلك ب�أن �أولئك لي�سوا
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 162عبداهلل بن خالد بن �سعود الكبري �آل �سعود

مب�سلمني ح ًقا و�إمنا ُ
«ظ ّلم» (فرات بو�ست.)2020 ،
من جانب �آخر ،تتّ�ضح ر�ؤية التنظيم من حيث النظر �إىل هذه
الأزمة على �أنها �أوجدت فر�صة من املمكن ،بل املفرت�ض ،ا�ستغالل
�أجواء اخلوف واالن�شغال التي و ّلدتها ل�شن هجمات �ضد الأعداء،
وحتقيق مكا�سب .مبعنى �آخر ،قام التنظيم ب�إدماج هذه الأزمة �ضمن
أ�سا�سا خلدمة �أهدافهم ،ومل
�إطار �أيديولوجيتهم املتط ّرفة القائمة � ً
يفت التنظيم ،على �سبيل املثال ،الت�أكيد لأتباعه ب�أن �إعالن القوات
الفرن�سية والت�شيكية ان�سحابهما من العراق ،وكذلك ان�سحاب القوات
الأمريكية الذي تزامن مع انت�شار فريو�س كورونا ،من قاعدتني
ع�سكريتني يف العراق يف حمافظتي نينوى وكركوك وت�سليمهما للجي�ش
العراقي ،هو ب�سبب �ضغط الأزمة االقت�صادي وال�صحية (�صحيفة
النب�أ ،العدد  .)228كما �أكد يف افتتاحية عدد الحق� ،أفردها للأو�ضاع
يف منطقة بحرية ت�شاد بغرب �إفريقية� ،أن «الأزمة االقت�صادية التي
بد�أت معاملها بالظهور «هي يف �صالح التنظيم؛ حيث �ست�ؤدي غال ًبا»
�إىل تراجع يف حدة احلمالت الع�سكرية [�ضده] و�سعي جيو�ش
الطواغيت �إىل تربيد اجلبهات لفرتة من الزمن  ...ولن تت�أخر �آثار
كل ذلك بالظهور للعيان خالل ال�شهور القادمة» (�صحيفة النب�أ ،العدد
.)3 ،230
هذا على ال�صعيد النظري ،ولكن ماذا عن الأفعال؟ هل طابقت
أرا�ض وم�ساحات
الأقوال؟ ذات زمن ،كان التنظيم ي�سيطر على � ٍ
وا�سعة يف العراق و�سوريا و�صلت ذروتها يف عام � ،2015إال �أنه تل ّقى
�ضربات موجعة يف الأعوام الالحقة انتهت بخ�سارته لآخر معاقله
يف قرية الباغوز ال�سورية يف مار�س  2019من قبل قوات �سوريا
الدميقراطية املدعومة من الواليات املتحدة الأمريكية .تبع ذلك يف
�أكتوبر من العام نف�سه مقتل زعيم التنظيم �إبراهيم عواد البدري
(�أبو بكر البغدادي) يف عملية ع�سكرية �أمريكية مبحافظة �إدلب �شمال
غرب �سوريا (� .)Hincks, 2020إال �أن ذلك مل يكن يعني �أبدً ا نهاية
التنظيم و�أفوله التام ،وذلك لعدة �أ�سباب مت تف�صيلها يف غري مو�ضع
(�سعود الكبري .)2019 ،ومن املهم ا�ستح�ضار �أن التنظيم ،و�إن كان
قد جنح لب�ضع �سنوات يف ال�سيطرة على رقعة جغرافية وا�سعة وبناء
بريوقراطية �إدارية ،كان قد بد�أ كجماعة مت ّرد insurgency group
معتمدً ا على التجيي�ش الطائفي و�أ�سلوب حروب اال�ستنزاف wars
 of attritionوالع�صابات Ingram et al.,( guerrilla warfare
 .)2020وبالتايل ،من الي�سري عليه العودة لذات الأ�سلوب متى ما
�سنحت له الفر�ص مرة �أخرى ،وهو ما يحاول تكراره الآن.
وخالل الأ�شهر الأوىل من عام  ،2020وبالأخ�ص يف �إبريل ومايو،
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عاد التنظيم ل�شن الهجمات يف كل من العراق و�سوريا بزخم وارتفاع
وا�ضحني� ،أ�شدها بح�سب �أحد املراقبني يف مدينة كركوك؛ حيث
ارتفعت وترية الهجمات بن�سبة  ،200%وحمافظة ديايل؛ حيث �أ�صبحت
الهجمات �شبه يومية (.)The National, 2020; Lister, 2020
وتزامن هذا الن�شاط امللحوظ مع بث التنظيم لإ�صدار جديد مدّته
 49دقيقة حتت عنوان «ف�ضرب الرقاب» ،ي�ستعر�ض فيه هجماته يف
عدة مناطق من العراق .ويعد هذا الإ�صدار هو الأول منذ مقتل زعيمه
البغدادي العام املا�ضي ،مذ ّك ًرا �إيانا ب�إ�صداراته الدعائية ذات املعايري
الف ّنية العالية �إ ّبان �أوج ق ّوته قبل ب�ضعة �أعوام (كيالين� .)2020 ،إال �أن
و�ضوحا لعدد من املراقبني هو مدى عالقة ذلك ب�أزمة فريو�س
الأقل
ً
كورونا مقابل عدد من العوامل الأخرى التي ت�ضافرت منذ نهاية العام
املا�ضي كالغزو الرتكي ل�شمال �سوريا ،والإعالن الأمريكي ب�سحب
الق ّوات ،واملظاهرات العامة العراقية التي ت�س ّببت يف فو�ضى �سيا�سية
و�أمنية ( .)Hassan, 2020الأكيد هو �أن �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد
�ألقت بظاللها على كل من م�ؤ�س�سات الدولة ّ
اله�شة وال�ضعيفة �سل ًفا،
وقواتها الأمنية التي ان�شغلت بالإ�سهام يف مكافحة الفريو�س و�ضبط
قوانني حظر التج ّول .وبالتايل ،ال ميكن اخلالف حول وجود الت�أثري و�إن
كان ثمة اختالف حول مداه (.)Lemmon, 2020
ماذا عن عمليات ون�شاط التنظيم خارج معقله الأم يف العراق
و�سوريا؟ هناك � ً
أي�ضا كانت العمليات يف ازدياد متزامن مع ا�شتداد
وط�أة �أزمة فريو�س كورونا .يف منت�صف �شهر �إبريل ،و�أعلنت
ال�سلطات الأملانية �إلقاءها القب�ض على �أربعة من �أع�ضاء التنظيم
كانوا يخططون ل�شن هجمات على قواعد ع�سكرية �أمريكية يف البالد
(العربية .)2020 ،تبع ذلك بيومني هجوم ،كان هو الأكرث دموية منذ
عام يف الفلبني ،قامت به جماعة مرتبطة بداع�ش ،و�أدى �إىل مقتل
 11ع�سكر ًّيا ،وجرح � 14آخرين (فروانة .)2020 ،كما �شهدت الفرتة
أي�ضا ً
� ً
ن�شاطا للتنظيم وتب ّنيه لعدد من العمليات يف �أماكن �أخرى
متفرقة ك�سيناء مب�صر وليبيا والنيجر ونيجرييا والكونغو و�أفغان�ستان
(�صحيفة النب�أ ،الأعداد من � 230إىل  ،)235بل و�أماكن مل تكن قد
�شهدت عمليات للتنظيم الإرهابي من قبل ،مثل املالديف وموزمبيق
(.)Ostaeyen, 2020
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ا�شتداد �أزمة فريو�س كورونا هذا العام
تزامنت مع دخول �شهر رم�ضان املبارك ،وهو الذي مل ي�سلم من
حتريف التنظيم ملعانيه العظيمة ،حيث ي�ستغ ّله كفر�صة �سنوية
ّ
وح�ضهم على زيادة وترية العمليات الإرهابية
لدعوة الأتباع
( .)Amarasingam & Winter, 2017امل�ؤ ّكد على كل حال ،والذي
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ت�ؤ ّيده خطابات وت�صريحات و�أفعال التنظيم ،بغ�ض النظر عن وجود
وت�ضافر عوامل �أخرى حم ّفزة� ،أن �أزمة فريو�س كورونا �ش ّكلت له
فر�صة مل يتوانَ يف ت�سليحها وحماولة ا�ستغاللها� ،سواء من الناحية
الفكر ّية والأيديولوجية �أم التنظيم ّية والعمل ّياتية .ومن غري امل�ستغرب
على تنظيم داع�ش الإرهابي ،الذي تب ّنى ّ
ووظف العمليات االنتحارية
ب�شكل غري م�سبوق كخيار تكتيكي مهم يف �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية
(� ،)Winter, 2017أن يحتفي بهذا الوافد اجلديد الذي ن�شر
الذعر والرعب وت�سبب يف الركود االقت�صادي وال�شلل االجتماعي،
بل وال�سيا�سي ،يف عدد من الدول .فهذه كلها �أهداف كان ،وما زال
ي�سعى لتحقيقها .ومن احلوادث الدا ّلة على ذلك ما �أعلنته وزارة
الداخلية التون�سية يف منت�صف �إبريل عن �إلقائها القب�ض على �أحد
عنا�صر التنظيم الذي قام بتحري�ض �أتباعه احلاملني للفريو�س «على
والكحة ون�شر الب�صاق يف كل مكان» بهدف ن�شر العدوى
تع ّمد العط�س ّ
(وزارة الداخلية التون�سية.)2020 ،
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو :هل �سينجح التنظيم بالقيام بعودة
ت�صاعد ّية مت ّكنه يف نهاية املطاف من �إعادة ال�سيطرة على �أرا�ضيه
التي فقدها� ،أو غريها يف �أماكن �أخرى؟ يبدو ذلك �صع ًبا ،و�إن مل
ً
م�ستحيل .امل�ؤ ّكد �أنه �سيحتاج �أكرث من الأزمة التي �س ّببها فريو�س
يكن
كورونا امل�ستجد لفعل ذلك.
 .2 .2تنظيم القاعدة

يف �شهر مار�س  ،2020ن�شرت «القيادة العامة» لتنظيم القاعدة
بيا ًنا عا ًّما ت�ض ّمن قراءتها وتعليماتها حول التعامل مع فريو�س كورونا
امل�ستجد ،ذكرت فيه ،كتنظيم داع�ش� ،أن هذا الفريو�س عذاب
وعقاب من اهلل ،و�أنه �أ�صاب العامل «والأمة الإ�سالمية» ب�سبب ذنوبها.
تخف �سعادتها بت�س ّببه يف �إ�ضرار االقت�صاد الأمريكي الذي
كما مل ِ
و�صفته ب�أنه وجد نف�سه فج�أة يف «غرفة العناية املركزة» .وندّدت مبا
و�صفته بتعذيب «طواغيت» احل ّكام العرب «للعلماء» و»املجاهدين»
يف ال�سجون على مر ال�سنني ،و�أنه من الواجب على امل�سلمني اتخاذ
اخلطوات العملية «لتحريرهم» ،واتخاذ هذه الأزمة فر�صة للتف ّكر
والتوبة والعودة �إىل اهلل واحل�ض على «اجلهاد»� .أخ ًريا ،دعا البيان
مواطني الدول الغربية �إىل التف ّكر يف �أزمة فريو�س كورونا ،ومعرفة �أن
�أ�سبابه احلقيقية تكمن يف ف�سادهم الأخالقي ،واقت�صاداتهم املبن ّية
على الربا ،والظلم والقمع الذي ت�س ّببت به حكوماتهم �ضد امل�سلمني
والعامل �أجمع (.)Joscelyn, 2020
بجانب القيادة العامة املركزية لتنظيم القاعدة ،هناك العديد

163

من الأفرع الفاعلة له يف �أماكن متفرقة من العامل ،منها على �سبيل
املثال «القاعدة يف جزيرة العرب» ،و»القاعدة يف املغرب الإ�سالمي»،
و»القاعدة يف �شبه القارة الهندية» .ولكن ماذا عن «هيئة حترير
ال�شام» يف ال�شمال ال�سوري ،التي ت�سيطر ب�شكل �شبه كامل على
حمافظة �إدلب من خالل ما �أ�سمته ب ـ «حكومة الإنقاذ» التي �ش ّكلتها
يف �أكتوبر 2018؟ هل ميكن اعتبارها �أحد �أفرع تنظيم القاعدة؟
اجلواب نعم وال .قبل يوليو من عام  2016كانت «هيئة حترير ال�شام»
تُعرف با�سم «جبهة الن�صرة» ،وكان هناك �إجماع على اعتبارها
فرع تنظيم القاعدة يف �سوريا ،لكن يف ذلك ال�شهر� ،أعلنت «جبهة
الن�صرة» فك ارتباطها ر�سم ًّيا مع تنظيم القاعدة الأم وتغيري م�س ّماها
�إىل «جبهة فتح ال�شام» .ثم يف يناير � 2017أُعلن عن �إن�شاء «هيئة
حترير ال�شام» بعد عملية اندماج بني «جبهة فتح ال�شام» وعدد من
الف�صائل الأخرى امل�س ّلحة التي كانت موجودة على ال�ساحة ال�سورية.
زادت بعد ذلك التوتّرات بني «الهيئة» وبع�ض العنا�صر الذين بقوا
موالني لتنظيم القاعدة وزعيمه �أبو �أمين الظواهري ،الذي �أعلن
حنقه على االنف�صال وفك االرتباط (العربية ،)2017 ،وهم الذين
انف�صلوا بعد ذلك م�ش ّكلني تنظي ًما جديدً ا يف عام  2018حتت ا�سم
«ح ّرا�س الدين» ،ويعتربه العديد من املراقبني هو الأقرب حال ًّيا لتمثيل
القاعدة الأم يف �سوريا (.)BBC Monitoring, 2019; Ali, 2020
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن دوافع «جبهة الن�صرة» �إعالن فك
ارتباطها بتنظيم القاعدة مل تكن عقدية �أيديولوجية يف املقام الأول،
بل م�صلحة تكتيك ّية .كان الهدف الأ�سا�سي التخ ّل�ص من احلمولة
والدالالت ال�سلبية التي يت�ض ّمنها االرتباط با�سم «القاعدة» ،وبالتايل
حماولة التخ ّل�ص من ال�ضغوط واالتهامات الدولية بالإرهاب من
خالل �إظهار «اجلبهة» ومن ثم «الهيئة» اجلديدة على �أنها معنية
بال�ش�أن ال�سوري فقط وال عالقة لها بامل�شروع «اجلهادي» العاملي
للقاعدة .وعلى الرغم من ذلك ،فما زالت العديد من الدول والهيئات
الدولية ،كالأمم املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية ،تعترب هيئة
ً
مرتبطا بتنظيم القاعدة ،فقد جاء يف
حترير ال�شام تنظي ًما �إرهاب ًّيا
بيان اخلارجية الأمريكية الذي ت�ض ّمن �ضم هيئة حترير ال�شام لقائمة
املنظمات الإرهابية يف مايو � ،2018أن هذا التعيني يع ّد «�إ�شعا ًرا ب�أن
الواليات املتحدة لن تنخدع بهذه املحاولة لفرع تنظيم القاعدة لإعادة
ت�سمية نف�سه» ( .)U.S. Department of State, 2018لأجل هذا،
وغريه من الأ�سباب التي ال يتّ�سع املجال لال�ستفا�ضة يف ذكرها هنا،
�سننطلق يف هذا اجلزء من الورقة على اعتبار �أن هيئة حترير ال�شام
فرع لتنظيم القاعدة يف �سوريا.
يف حني ال ت�سمح الورقة با�ستعرا�ض جميع �أفرع تنظيم القاعدة،
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�إال �أنه من املهم ا�ستعرا�ض جتربة هيئة حترير ال�شام ،و»حكومة
الإنقاذ» التي تدعمها يف ال�شمال الغربي ال�سوري ،يف التعامل مع
فريو�س كورونا .وال�سبب يف ذلك �أنها ،على عك�س تنظيم داع�ش
حال ًّيا ،ت�سيطر وحتكم فعل ًّيا يف مناطق �شمال �إدلب وغرب حلب؛
حيث يقبع �أكرث من �أربعة ماليني �شخ�ص ،جزء كبري منهم نازحون
داخليون ( .)Zelin, 2020وبالتايل ،هي نافذة مهمة لر�ؤية كيف
تت�ص ّرف هذه اجلماعة امل�س ّلحة من غري الدولة (armed non-state
أرا�ض ت�سيطر عليها
 )actorيف ظل هذه الأزمات ،وهي التي لديها � ٍ
وحتكمها ،و�إن كانت يف بيئة م�ضطربة وحتت �ضغوط هائلة� ،سواء من
دول �أو جماعات م�س ّلحة مناف�سة.
ويف منت�صف �شهر مار�س ،ن�شرت وزارة �صحة حكومة الإنقاذ
تعليمات توعوية «للوقاية من كورونا على م�ستوى الأ�سرة واملجتمع»
وذلك قبل �أكرث من �أ�سبوع من �إعالن نظام الأ�سد لأول حالة �إ�صابة
بالفريو�س يف �سوريا .تزامن ذلك مع ن�شر معلومات وتعليمات توعوية
بتف�صيل �أكرب يف العدد الت�سعني من �صحيفة هيئة حترير ال�شام
الأ�سبوعية «�إباء» حتت عنوان «كيف حتفظ نف�سك من فريو�س كورونا
(كوفيد )19؟» .بعد ذلك بحوايل �أ�سبوع� ،ش ّكلت «حكومة الإنقاذ» ما
�أ�سمته «جلنة اال�ستجابة الطارئة للوقاية من فريو�س كورونا» لتن�سيق
اجلهود بني اجلهات والوزارات املعنية .وتبع ذلك اتخاذها للعديد
من الإجراءات العملية ك�إغالق الأ�سواق والأماكن العامة ،وتعقيم
امل�ساجد واملدار�س ،والقيام بحمالت توعوية للعامة و�أئمة امل�ساجد،
و�إيقاف التعليم و�صلوات ا ُ
جل َمع ( .)Jihadology, 2020وهذا ال
يعني ب�أي حال جناح وكفاءة الهيئة وحكومتها الإدارية يف التعامل مع
�أزمة الفريو�س ،فغالبية البنية التحت ّية ال�صح ّية يف مناطقها مد ّمرة
بعد �سنوات من احلرب على �أي حال ،ولكنه يعني بالت�أكيد حر�صهما
ال�شديد على �إعطاء هذا االنطباع للنا�س� ،سواء داخل املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرتهم �أو خارجها.
وفيما يتعلق بالت�أطري النظري جلائحة كورونا ،مل تختلف هيئة
حترير ال�شام كث ًريا عن تف�سري وخطاب القاعدة الأم يف بيانها العام،
ففي مقالني ُن�شرا يف عددين متتاليني ل�صحيفة «�إباء» ،على �سبيل
املثال ،نهاية مار�س وبداية �إبريل  2020حتت عنوان «كورونا وريح
اخلندق» و»�إعادة �إنتاج الوعي يف زمن الكورونا» ،اتّفق الكاتبان يحيى
الفرغلي ومظهر الوي�س ،وهما قياد ّيان بارزان يف الهيئة ،على �أه ّمية
و»التغي الإيجابي على
ا�ستغالل الوباء �إيجاب ًّيا «بالدعاء والتو ّكل»
ّ
�صعيد النف�س والروح والعقل والتفكري» (�صحيفة �إباء ،العدد .)92-93
� ّإل �أن الفرغلي ذهب �إىل كون الوباء ً
مر�سل من اهلل عقوبة للكافرين،
ً
مت�سائل «هل كورونا هو ريح ع�صرنا التي تنقذ الإ�سالم وتعيد ت�شكيل
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العامل من جديد ليبد�أ عهد عز ومتكني للم�سلمني واملجاهدين؟»
(�صحيفة �إباء ،العدد � .)92أ ّما الوي�س ف�شدّد على �ضرورة «�إعادة
�إحياء الوعي للإن�سان امل�سلم [ ...ف] وباء الأفكار املغلقة �أ�ش ّد من
وباء كورونا والعدوى فيه �أفتك» (�صحيفة �إباء ،العدد .)93
ويتّ�ضح مما �سبق من ا�ستعرا�ض لأبرز مالمح ا�ستجابة تنظيمي
داع�ش والقاعدة لأزمة فريو�س كورونا� ،أنه على الرغم من الت�شابه
بني خطابيهما فيما يتعلق بقراءتهما الأ ّولية للأزمة وحماولة جتيريها
لتتوافق مع �أيديولوجيتهما وخدمة �أهدافهما ،ف�إن هناك فار ًقا
جوهر ًّيا يتعلق بالكيفية التي ا�ستخدمها كال التنظيمني يف �سبيل
حتقيق ذلك .ففي حني �شدّدت داع�ش يف خطابها ال�شمويل على �أن
الفريو�س عذاب من اهلل على الأعداء ب�سبب ت�س ّلطهم ،وفر�صة ل�شن
الهجمات وحتقيق املكا�سب على الأر�ض ،ذهبت القاعدة �إىل كونه
عقا ًبا من اهلل ب�سبب الذنوب والف�ساد املايل والأخالقي ،ووجدت فيه
فر�صة لك�سب القلوب والعقول من خالل الدعوة للت�أمل الذاتي والتف ّكر
ودعاء الآخرين للدين و»اجلهاد» ،ح�سب تف�سريها املت�شدّد طب ًعا.
وذهبت داع�ش ،كعادة خطابها ومواقفها املوغلة يف الت�شدّد والعنف،
�إىل ا�ستغالل الأزمة من خالل احل�ض على زيادة وترية الهجمات،
بينما اختارت القاعدة تب ّني نهج �أكرث ليونة ،م�ستغ ّلة الأزمة لدعوة
امل�سلمني وغري امل�سلمني �إىل منهجها وطريقتها يف املقام الأول .وعلى
جانب �آخر ،من الوا�ضح �أنه حيث حتكم بع�ض �أفرع هذه اجلماعات
الإرهابية وت�سيطر فعل ًّيا على الأر�ض ،ف�إن جهودها ملحاولة ال�سيطرة
و�ضوحا وجدّية ،بغ�ض النظر عن
على انت�شار الفريو�س تبدو �أكرث
ً
مدى فاعل ّية ذلك.
ومن املهم الت�أكيد هنا �أن كون خيارات تنظيم القاعدة يف هذا
اجلانب تبدو �أقل ت�ش ّددًا ووح�ش ّية من تنظيم داع�ش ،ف�إن ذلك ال يعني
ب�أي حال من الأحوال اعتدالها .فهي ال تزال تنظي ًما يتب ّنى �أيديولوجية
متط ّرفة تدعو ال�ستخدام الإرهاب كو�سيلة وخيار لتحقيق �أهدافه
ال�سيا�سية .كل ما يف الأمر �أن ن�سب ّية املقارنة مع الأكرث ت�ش ّددًا جعلت
ال�صورة تبدو وك�أ ّنها كذلك� .إن اختالف التنظيمني الإرهابيني يف
كيفية التعامل مع الأزمة يعك�س خال ًفا �أعمق يف ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية كل
منهما .ففي حني ال جتد القاعدة غ�ضا�ضة يف تربير �إرهابها على �أنه
م�شروع يف الإ�سالم� ،إال �أنها غال ًبا ما ت�ص ّور نف�سها يف موقف الدفاع �أو
«الإرهابي النادم» .يف املقابل« ،ال ترى داع�ش ما يثري �أو ي�ستحق الندم
يف �أفعالها» ( .)Lahoud, 2016, p.32مبعنى �آخر�« ،إن كانت قيادات
القاعدة تريد �إظهار �أنها و�أتباعها م�ستعدون للموت من �أجل الق�ضية،
ف�إن قيادات داع�ش حري�صون على �إبراز �أنهم يريدون �أن يقتلوا من
�أجل الق�ضية» ( .)Lahoud, 2016, p.33و�أخ ًريا ،كان من الالفت يف
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تعامل كال التنظيمني مع �أزمة الفريو�س امل�ستجد ق ّلة تب ّنيهما لنظريات
امل�ؤامرة فيما يتعلق مب�صدر الفريو�س ون�ش�أته ،رمبا با�ستثناء جماعة
«ال�شباب» القاعد ّية يف ال�صومال التي ح ّذرت من كونه ينت�شر «عرب
الق ّوات ال�صليب ّية» ( ،)Comerford & Davey, 2020وذلك على
عك�س انت�شار هذه النظريات ،كما �سرنى ،بني جماعات �أق�صى اليمني
املتط ّرف.

 .3كورونا وأقصى اليمين المتط ّرف

بداي ًة يجب التنويه ب�أن م�صطلح «�أق�صى اليمني»  Far-Rightي�ضم
حتت لوائه تاريخ ًّيا جماعات و�أفكا ًرا متنوعة ،بل و�أحيا ًنا مت�ضادّة،
من الفا�ش ّية الثور ّية �إىل الرجع ّية املحافظة (.)Neumann, 2016
وعلى الرغم من ذلك ،فمن املهم �إلقاء ال�ضوء ،باخت�صار على �أهم
الأفكار التي مت ّثل املوجة اجلديدة من �أق�صى اليمني املتط ّرف يف كل
من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية .ويف درا�سة ن�شرت عام  ،2018حاولت
� E. Carterإيجاد مفهوم جامع للتط ّرف الأق�صى مييني ،وذلك
من خالل جمعها وحتليلها لأغلب الأديبات والتعريفات ال�سابقة
وا�ستخراجها للخ�صائ�ص الأ�سا�سية املك ّونة لها وتلك امل�صاحبة.
وتو�صلت الباحثة �إىل �أنه ميكن تعريف �أق�صى اليمني املتطرف ب�شكل
ّ
مب�سط على �أنه «�إيديولوجية ت�شمل اال�ستبداد ،ومناه�ضة [القيم]
ّ
الدميقراطية ،والقومية الإق�صائية و�/أو الكل ّية» ،وت�ضم «رهاب
الأجانب  xenophobiaوالعن�صرية  racismوال�شعبو ّية populism
كخ�صائ�ص م�صاحبة للمفهوم» ( .)Carter, 2018, p.174باخت�صار،
ميكن القول� :إن �أفكار �أق�صى اليمني املتط ّرف خليط من كل �أو بع�ض
الأفكار :الفا�ش ّية ،القوم ّية املتطرفة ،الناز ّية ،معاداة ال�سام ّية ،مناه�ضة
الإ�سالم ،مكافحة الهجرة.
كما �أن �أغلب جماعات �أق�صى اليمني املتط ّرف اليوم «جتمع عنا�صر
خمتلفة من عدّة رموز و�إيديولوجيات تقليد ّية حم ّلية ،تربطها بتحدّيات
القرن احلادي والع�شرين كالعوملة ،و�أزمة الهجرة ،والإرهاب  ...فعلى
الرغم من االختالف الكبري بني جماعات �أق�صى اليمني عرب الأزمنة
واملناطق والطبقات االجتماعية ،ف�إن جميعهم ي�ؤمنون بانتمائهم لثقافة
�أو عرق متف ّوق �أو رئي�سي ،وي�شعرون ب�أن هذا مهدّد من خالل التكامل
�أو التداخل بني الثقافات» ( .)Ebner, 2017, p. 62و�أخ ًريا ،من املهم
الإ�شارة �إىل �أنه لي�س كل اجلماعات املنتمية لأق�صى اليمني ،والتي
كما ذكرنا ت�ضم ً
خليطا من الأفكار التقليد ّية واجلديدة ،تتب ّنى خيار
العنف والإرهاب ،لكن على الرغم من كون جماعات مثل احتاد الدفاع
الإجنليزي  English Defence Leagueيف بريطانيا ،والأوروبيني
الوطنيني �ضد �أ�سلمة الغرب Patriotic Europeans Against the
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 Islamisation of the Westيف �أملانيا ،واليمني البديل
يف الواليات املتحدة حتاول الن�أي بنف�سها عن تلك التي تتب ّنى الإرهاب
والعنف كالناز ّيني اجلدد  ،Neo-Nazisف�إنهم غال ًبا ما يت�شاركون يف
االعتقاد بحتم ّية ال�صراع الثقايف �أو العرقي (.)2017 ,Ebner
ونظ ًرا لتعدّد هذه اجلماعات و�صعوبة ت�أطريها وقولبتها يف قالب
ي�سره التطور التقني الهائل يف و�سائل
واحد من جانب ،وتقاربها الذي ّ
التوا�صل االجتماعي من جانب �آخر ،فلن يكون الرتكيز يف هذه الورقة
على جماعة حمددة بذاتها ،و�إمنا على ما ميكن ح�صره من الأفكار
وردود الأفعال الدا ّلة جتاه �أزمة فريو�س كورونا من داخل ما ميكن
�أن نطلق عليه تيار �أق�صى اليمني ّ
املتطرف العام .وعلى الرغم من
كون الطبيعة الالمركزية للجماعات املنتمية لهذا التيار انعك�ست على
تفاعلها مع �أزمة كورونا ،ف�إنه ميكن القول� :إن �صياغة ون�شر نظريات
امل�ؤامرة ،والدعوة للكراهية ،ويف بع�ض الأحيان العنف� ،ضد الأقل ّيات
كانت من �أهم �سمات ردود فعل �أق�صى اليمني املتط ّرف .وغالبية
هذه ال�سياقات بال �شك التي اتخذت من و�سائل التوا�صل االجتماعي
حما�ضن لها� ،أعادت توظيف املو�ضوعات التي ت�شغل التيار �ساب ًقا،
كمكافحة الهجرة ومعاداة الإ�سالم وال�سام ّية ومناه�ضة احلكومات،
لتتنا�سب والأزمة احلالية.
ومن غري امل�ستغرب �أن تن�شط نظريات امل�ؤامرة يف ظل مناخ
الأزمات و�أجواء اخلوف واالرتياب التي تخ ّلفها ،وال �شك �أن �أزمة
فريو�س كورونا وتبعاتها االقت�صادية واالجتماعية وفرت بيئة خ�صبة
البتداع وانت�شار مثل هذه النظريات (Douglas et al., 2019; van
 .)Prooijen & Douglas, 2017وفيما يتعلق بجماعات �أق�صى
اليمني املتط ّرف التي �سارعت ال�ستغالل اجلائحة للدفع ب�أجنداتها،
فقد تراوح تنظريها امل�ؤامراتي ما بني الإنكار ،ونبوءات نهاية العامل
 .apocalypticismففي حني ادّعت بع�ض مواقع النازيني اجلدد،
مثل  Daily Stormerو ،Renegade Tribuneابتدا ًء �أن هذا
الفريو�س ال وجود له ،و�إمنا هو «خدعة» ت�ستخدمه بع�ض اجلهات
للرت ّبح كال�شركات الطبية التي �ست�ستفيد منه ماد ًّيا واحلكومات التي
ت�ستخدمه النتهاك حر ّيات الأفراد (Tony Blair Institute for
� ،)2020 ,Global Changeأق ّرت �أخرى بحقيقة وجوده وخطورته،
ولكنها اختلفت و�أوغلت يف الفكر ال�سوداوي امل�ؤامراتي حول ن�ش�أته
وم�س ّبباته ( .)Phillips, 2020; Ariza, 2020فعلى �سبيل املثال،
ظهرت نظرية تبني �أن هذا الفريو�س جزء من خطة للأمم املتحدة
مل�سح ت�سعني يف املائة من �سكان العامل ،وذلك من خالل التطعيم
الإلزامي القادم الذي �سيكون و�سيلة لل�سيطرة� ،إما على العقول و�إما
على الإجناب ،ونظرية �أخرى �أنه �سالح ط ّورته ال�صني ملهاجمة �أولئك
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املنحدرين من عرق �أوروبي.
كما ظهرت � ً
�شيوعا لدى تيار
أي�ضا نظرية قد تكون هي الأكرث ً
�أق�صى اليمني ،و�إن كانت مل تن�ش�أ ابتدا ًء من �أو�ساطهم �إال �أنها توافقت
مع العديد من مفاهيمهم وقيمهم ال�سابقة ،وهي نظرية ال .5Gوتدّعي
هذه النظرية باخت�صار �أن الفريو�س بحد ذاته غري م�ضر ،و�أن املر�ض
والوفيات �سببها يف الواقع قوة �إ�شعاعات الرتددات الكهرومغناطي�سية
التي ت�صدرها �أبراج ات�صاالت اجليل اخلام�س  ،5Gحيث �إنها ت�سحب
الأوك�سجني من الهواء والكائنات احلية ،وهي التي يتم توجيهها عمدً ا
نحو �أ�شخا�ص لقتل �شرائح مع ّينة من ال�سكان� .أما تدابري القيود على
احلركة التي �أقرتها غالبية احلكومات الح ًقا لل�سيطرة على الوباء،
فقد مت تف�سريها وف ًقا لهذه النظرية على �أنها «جزء من جهد تدريجي
ل�سلب حر ّيات النا�س �سع ًيا وراء �إيجاد ما ي�س ّمى بالنظام العاملي
اجلديد ،و�أن املرحلة املقبلة هي مرحلة التطعيم الذي �سيتم تطويره
من قبل اليهود لغر�ض التح ّكم بالن�سل والق�ضاء على العرق الأبي�ض
( .)Meleagrou-Hitches & Crawford, 2020و�سبب انت�شار
هذه النظريات بني �أو�ساط �أق�صى اليمني املتط ّرف ،كما ذكرنا ،هو
توافقها مع العديد من مفاهيمه وقيمه ،كمعاداة ال�سام ّية وكراهية
الأجانب وعدم الثقة يف احلكومات ،كما �أنها ت�ؤ ّيد وت�صب يف �صالح
نظريات م�ؤامرة قائمة و�شائعة من قبل لدى �أرباب هذا الت ّيار،
كنظرية الإحالل العظيم � Great Replacementأو الإبادة البي�ضاء
 ،White Genocideوهي التي �سبق لها �أن �ألهمت العديد من �أعمال
العنف (.)Penny, 2019
وهناك � ً
أي�ضا يف الواليات املتحدة الأمريكية حركة �أتباعها من
�أق�صى اليمني يف ازدياد يطلق عليها ا�سم  ،QAnonوتعود بداياتها
لعام  2017عندما بد�أ �شخ�ص جمهول يكتب يف منتدى 4Chan
الإنرتنتّي حتت ا�سم] ،مدّع ًيا �أنه �ضابط يف اجلي�ش ،نا�ش ًرا �أفكاره
وتنظريه امل�ؤامراتي (Argintino, 2020; Zadronzy & Collins,
 .)2018وترتكز �أفكار هذه اجلماعة الظاهرة حول وجود جمموعة
�صغرية من الأقوياء املتحكمني يف �ش�ؤون العامل ،و�أن هناك «دولة
عميقة» يف الواليات املتحدة تعمل �ضد الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب ،و�أن ال�صراع احلتمي بني اخلري وال�شر قادم ،و�أن ال�صحوة
الكربى  Great Awakeningالتي حتمل معها اخلال�ص قادمة ال
حمالة ( .)LeFrance, 2020وكان ال بد ملجتمع � QAnonأن يتفاعل
� ً
أي�ضا مع قدوم جائحة كورونا ،وي�صوغ حولها النظريات لتوظيفها يف
خدمة �أفكاره وتوجهاته ،ومن ثم ظهرت تف�سريات م�ؤامرات ّية عدة
داخل �أو�ساطه منها �أن «الدولة العميقة» هي التي تقف خلف الفريو�س،
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و�أن �إثارة الذعر حوله هدفها الإ�ضرار باالقت�صاد الأمريكي والإطاحة
بالرئي�س ترمب يف االنتخابات القادمة .ومن ال�سرد ّيات املتداولة
� ً
أي�ضا �أن الرئي�س ترمب �سيعلن يف النهاية قانون الأحكام العرفية
للقب�ض على �أقطاب «الدولة العميقة» خالل ما ا�صطلحوا على ت�سميته
بالعا�صفة Institute for Strategic Dialogue( The Storm
.)(ISD), 2020a
على الطرف الأكرث ت�ش ّددًا يف تيار �أق�صى اليمني املتط ّرف
تقبع بع�ض جماعات الناز ّيني اجلدد ،و�أولئك الذين يطلق عليهم
«املُ َ�س ِّرعون»  ،accelerationistsوهم الذين يدعون عالنية لتب ّني
�أعمال العنف والإرهاب .وه�ؤالء «امل�س ّرعون» ي�ؤمنون ب�أن زرع الفو�ضى
ون�شر �أعمال العنف �ست�س ّرع بانهيار املجتمعات والأنظمة الغربية؛ ما
مي ّكنهم من بناء جمتمع ونظام جديد يقوم على �أف�ضلية وتف ّوق العرق
الأبي�ض  ،white supremacyوبالتايل هم يرغبون ويدعون لقيام
حرب �أهلية داخل جمتمعاتهم ( .)2020a ,ISD ;2020 ,Wilsonومع
ت�صاعد �أزمة فريو�س كورونا زادت وترية دعوات هذه اجلماعة ،من
خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وبخا�صة من�صة التيليقرا م �Tele
 ،gramال�ستغالل الفو�ضى التي ت�س ّببت بها اجلائحة وت�سريع �آثارها
ال�سلبية من خالل �أعمال العنف وال�شغب ،ومفاقمة التوتّرات العرق ّية،
واالحتفال بتزايد �أعداد ال�ضحايا ،وجتميع واكتناز الإمدادات الطبية
والتموين ّية ،وا�ستخدام الفريو�س ك�سالح لن�شره �أكرث بني النا�س،
خ�صو�صا امل�سلمني واليهود والأقليات العرقية (;Makuch, 2020
ً
 .)Macklin, 2020; Gad, 20200هذه النظرية «الت�سريع ّية» �accel
 erationismح ّفزت تيموثي ويل�سون ،الذي كان يرتدّد على منتديات
الناز ّيني اجلدد ،و�سبق �أن كتب يف �أحدها �أن فريو�س كورونا «�ص ّممه
اليهود النتزاع الغلبة» ،للتخطيط لتفجري م�ست�شفى خم�ص�ص لرعاية
مر�ضى فريو�س كورونا يف مدينة كن�سا�س بالواليات املتحدة الأمريكية
يف �شهر مار�س املا�ضي ،وذلك «لإيجاد فو�ضى كافية النطالقة الثورة»
على حد قوله (.)Alcock, 2020; Wallner & White, 2020
وعلى الرغم من عدم جناح جماعات �أق�صى اليمني املتطرف
حتى اللحظة يف القيام بعمل �إرهابي على نطاق وا�سع ،ف�إن حملتها
ور�سائلها االفرتا�ضية على من�صات التوا�صل االجتماعي املختلفة،
والتي واكبت �أزمة جائحة كورونا و�س ّي�ستها و�أ ّلفت حولها العديد من
نظريات امل�ؤامرة التي تخدم ما حتمله من مفاهيم ومظامل مت�ص ّورة
�سابقة ،جنحت �إىل ح ّد كبري يف التعبئة �ضمن �أو�ساط هذا الت ّيار،
و�إذكاء العديد من جرائم الكراهية والعن�صر ّية �ضد الأقل ّيات
والأجانب ،وبالأخ�ص �أولئك املنحدرين من �أ�صول �آ�سيوية (�An
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 .)ti-Defamation League, 2020وال �شك �أن القيود التي فر�ضتها
اجلائحة على احلركة حدّت من قدرة العديد من هذه اجلماعات على
تنظيم امل�سريات واللقاءات واالجتماعات ،وهي التي كانت تن�شط فيها
وتع ّول عليها كث ًريا� ،إال �أن الف�ضاء ال�سيرباين �أو االفرتا�ضي منحها
م�ساحة بديلة للتنظري والت�أثري والتمدّد وجتنيد الأتباع .فعلى �سبيل
املثال ،يف بدايات �أزمة كورونا يف �شهر مار�س  2020وحده ،ازداد
عدد م�شرتكي قنوات تطبيق التيليقرام املح�سوبة على �أق�صى اليمني
املتط ّرف بواقع �ستة �آالف م�ستخدم (.)Perrigo, 2020
ومما يدل على هذا اال�ستغالل االفرتا�ضي كذلك ،الدرا�سة
اال�ستق�صائية احلديثة التي قام بها معهد احلوار الإ�سرتاتيج ي �Insti
 )tute for Strategic Dialogue (ISDبال�شراكة مع BBC Click
لتحليل تعامل وا�ستغالل جماعات �أق�صى اليمني جلائحة كورونا
لرتويج املعلومات املغلوطة ونظريات امل�ؤامرة عرب الإنرتنت ،وبالأخ�ص
يف موقع في�سبوك  .Facebookخالل مدة البحث التي جتاوزت
الثالثة �أ�شهر من بداية يناير حتى � 12إبريل  ،2020قام الباحثون
بجمع وحتليل حوايل � 150ألف م�شاركة عامة على الفي�سبوك من قبل
� 38صفحة وجمموعة منتمية لأق�صى اليمني .وبنا ًء عليه ،مت حتديد
اخلم�سة مو�ضوعات الرئي�سة التي كان يدور حولها النقا�ش والتنظري
امل�ؤامراتي ،وهي كالتايل :الهجرة ـ الإ�سالم ـ اليهودية  -ال�شواذ ـ
النخب .وجميع هذه املو�ضوعات كانت �سائدة لدى �أق�صى اليمني من
قبل جائحة كورونا ،ولكن التنظري حولها الآن �أ�صبح يرتبط ب�شكل كبري
بالفريو�س� .إال �أن الالفت كان الن�شاط واالرتفاع الكبري يف النقا�ش
حول املو�ضوع اخلام�س ـ النخب ـ بعد فر�ض حظر التج ّول ،على عك�س
املو�ضوعات الأربع الأخرى التي مل ينخف�ض النقا�ش حولها ،ولكنه
ا�ستمر بنف�س الوترية .و�أغلب النظريات التي كانت ت�صاغ حول النخب
تدور حول كونهم ي�ستخدمون الفريو�س ك�أداة لل�سيطرة االجتماعية� ،أو
الرت ّبح املادي� ،أو كو�سيلة لقتل بع�ض ال�س ّكان عمدً ا .بالإ�ضافة لذلك،
قامت الدرا�سة بتحديد  34موق ًعا �إلكرتون ًّيا �سيا�س ًّيا وط ّب ًّيا ي�ؤيد
�أطروحات تيار �أق�صى اليمني ،وير ّوج ملعلومات مغلوط ة �disinforma
 tionحول الفريو�س ،ومن ثم حتليل حجم التفاعل معها يف م�شاركات
في�سبوك العامة� ،سواء �أكان ذلك بالإعجاب ،والتعليق ،وامل�شاركة �أو
غري ذلك .وقد وجدت الدرا�سة �أن امل�شاركات التي حتتوي على روابط
لأحد الـ 34موق ًعا ا�ستطاعت جتميع �أكرث من  80مليون تفاعل خالل
الفرتة حمل الدرا�سة ،وذلك مقارنة بـ 6.2مليون تفاعل للم�شاركات
التي حتوي رابط موقع منظمة ال�صحة العاملية ،و 6.4مليون لتلك
التي حتوي رابط موقع مركز مكافحة الأمرا�ض الأمريكي ،على �سبيل
املثال (.)ISD, 2020b; Miller, 2020
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وعلى الرغم من كون جماعات �أق�صى اليمني ،وتلك الإرهابية
«اجلهادية» ،حتت ّالن طريف نقي�ض ويعزّزان بخطاباتهما املتط ّرفة
مظامل وهويات بع�ضهما ً
بع�ضا يف حلقة مفرغة من «التط ّرف املتبادل»
( ،)Ebner, 2017كلتاهما وجد يف جائحة فريو�س كورونا فر�صة
لال�ستغالل والرتويج لأفكارهما و�أجنداتهما ،بل الدعوة الرتكاب
�أعمال عنف �إرهابية يف بع�ض الأحيان .ويف احلقيقة ،فيما يخ�ص
جماعات �أق�صى اليمني املتط ّرف بالتحديد ،ف�إن ً
بع�ضا من نتائج
اجلائحة و�آثارها الأ َّول ّية جاءت يف �صالح العديد من ر�سائلها التي
كانت تدعو �إليها �سل ًفا ،وبالتايل �أعطت لأطروحاتها زخ ًما �إ�ضاف ًّيا.
فاجلائحة يف ذروتها ،على �سبيل املثال ،ت�س ّببت يف ك�شف اجلوانب
ال�سلب ّية للعوملة ،و�إغالق احلدود ،وتعزيز انكفاء الدول على ذاتها،
و�إ�ضعاف الثقة يف امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية (Schifferes,
 .)2020ومن املحتمل واملت�ص ّور �إذن �أن ي�ؤثر ذلك �سل ًبا على �آفاق
التعاون الدويل ،ويعزّز من �شعبية االجتاهات ال�شعبوية populism
واحلمائية  protectionismوالقومية املتط ّرفة ،ultra-nationalism
التي كان لها تواجد وح�ضور يف املجتمعات الغربية ما قبل كورونا،
خ�صو�صا يف �أو�ساط �أق�صى اليمني املتط ّرف (�سعود الكبري.)2020 ،
ً
وال�س�ؤال الذي ال منلك �إجابته حال ًّيا هو �إىل �أي مدى �سيكون ذلك؟
وما م�ستقبل خطاب �أق�صى اليمني املتط ّرف يف عامل ما بعد كورونا؟

 .4كورونا والجريمة المنظمة
ع ّرفت (اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية) اجلماعة الإجرامية ّ
املنظمة على �أنها« :جماعة ذات هيكل
تنظيمي ،م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،موجودة لفرتة من الزمن،
وتعمل ب�صورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة �أو �أكرث من اجلرائم
اخلطرية �أو الأفعال املجرمة ،وف ًقا لهذه االتفاقية ،من �أجل احل�صول،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة مال ّية �أو منفعة ماد ّية �أخرى»
(الأمم املتحدة ،2000 ،املادة  .)2وظهرت على مر ال�سنني العديد
من التعريفات ل ـ «جماعة اجلرمية املنظمة».
�إال �أن الربوفي�سور  )2108( Alex Schmidوجد �أن العديد
منها كان يتّ�سم �إما بالعمومية� ،أو الغمو�ض� ،أو �أنه مل يعد يعك�س
طبيعة اجلرمية املنظمة املتح ّولة واملتط ّورة عرب الأزمنة؛ مما دعاه يف
درا�سته عام  ،2018القرتاح تعريف �أكرث د ّقة ومو�ضوع ّية .بناء عليه،
موجهة للربح
ع ّرف جماعة اجلرمية املنظمة على �أنها :منظمة �س ّريةّ ،
وم�ؤهلة للعنف ،تو ّفر يف �سوق �سوداء خدمات غري قانونية� ،أو منتجات
�شرعية �أو غري �شرعية يتم احل�صول عليها بطريقة غري قانونية ،ويوجد

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

 168عبداهلل بن خالد بن �سعود الكبري �آل �سعود

عليها طلب كبري ،ولكنه طلب ال تل ّبيه �أو ال ت�ستطيع تلبيته احلكومات
والأ�سواق احلرة العاد ّية .قد يكون هيكل اجلماعة هرم ًّيا مبن ًّيا على
العائلة �أو الع�شرية� ،أو يتك ّون من �شبكات تت�ش ّكل ح�سب نوع ن�شاط
املنظمة (االجتار باملخدرات ،الدعارة ،االبتزاز ،االحتيال ،االجتار
بالأ�سلحة ،تهريب املهاجرين ،التزوير ،غ�سل الأموال ،القمار ،االبتزاز
عرب الإنرتنت ،االغتيال عرب العقود� ،إلخ (.)Schmid, 2018, pp.7-8
وهنالك العديد من نقاط الت�شابه واالختالف بني جماعات
اجلرمية املنظمة واجلماعات الإرهابية� ،إال �أن �أهم ما يلتقيان
ري عن عنف ّ
منظم تقوده
فيه ب�شكل عام هو كون كل منهما «تعب ٌ
جمموعات ومنظمات ذات تنظيم وتخطيط وان�ضباط  ...ت�ستخدم
جميع الو�سائل غري امل�شروعة لتحقيق �أهدافها» (احليدري،2015 ،
�ص .)48 .ويف املقابل ،ف�إن �أهم ما يفرتقان فيه يف الغالب هو
طبيعة الأهداف التي ي�سعى كل منهما لتحقيقها ،ففي حني ت�سعى
جماعات اجلرمية املنظمة لتحقيق مكا�سب ماد ّية وذات ّية يف املقام
الأول ،ت�سعى تلك الإرهابية لتحقيق �أهداف �سيا�س ّية وفكر ّية بالدرجة
الأوىل .وينعك�س هذا بالتايل على حر�ص اجلماعات الإرهابية على
الإعالم لزيادة الأتباع على �أو�سع نطاق ،فهي ،يف الأغلب ،تتناف�س مع
احلكومات على ال�شرعية الق َيم ّية والأخالق ّية .ويف املقابل ،ال حتر�ص
جماعات اجلرمية املنظمة على الت�أثري يف اجلماهري الكبرية ،بل
تتحا�شى الظهور الإعالمي ،فهي ،و�إن تناف�س بع�ضها مع احلكومات
يف بع�ض احلاالت ،يكون ذلك لك�سب ال�شرع ّية �أمام اجلمهور املح ّلي
يف حدود نطاق ن�شاطها ولتثبيت �سيطرتها وحكمها على ذلك النطاق
املتنا َف�س عليه لتعزيز �أهدافها املاد ّية.
ومن املهم الت�أكيد هنا على �أن بع�ض جماعات اجلرمية املنظمة
حتكم وت�سيطر وتفر�ض النظام بالفعل على جمتمعات حملية يف
أرا�ض ومناطق وظروف معينة ،كاملافيا يف بع�ض حمافظات �إيطاليا
� ٍ
على �سبيل املثال (� ،)Aziani et al., 2020; Lampe, 2016إال �أن
هناك بع�ض الفروقات التي جتدر الإ�شارة �إليها بينها وبني طريقة
حكم و�سيطرة اجلماعات الثور ّية واملتم ّردة �أو الإرهابية .فكل منهما
يحدث يف املناطق التي تكون فيها �سلطة الدولة �ضعيفة ّ
وه�شة� ،إال
�أن جماعات اجلرمية ّ
املنظمة ،على عك�س تلك الثور ّية والإرهابية،
ال حتاول غال ًبا جمابهة وحتدّي الدولة ب�شكل مبا�شر ،واالنخراط يف
بناء �أجهزة بريوقراطية بديلة ،بل تزدهر يف فراغات ال�سلطة «التي
تكون نتيجة لإهمال �أو غياب الدولة� ،أو حظرها لأن�شطة اقت�صادية؛
ما ينتج عنه �أ�سواق غري م�شروعة ...وبالتايل ،ف�إن احلدود ما بني
ّ
املنظمة
حكم�/سيطرة الدولة الر�سم ّية واجلماعات الإجرامية
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متع ّرجة ومتح ّولة ب�شكل روتيني ،بل ومتداخلة» (Lessing & Willis,

 .)2019, p. 586كما �أن ديناميكية وطبيعة حكم جماعات اجلرمية
ّ
املنظمة وب�سط �سيطرتها على بع�ض املناطق تتوافق ب�شكل كبري مع
«نظر ّية ال�سيطرة التناف�س ّية» يف «املناطق غري املحكومة» التي تط ّرقنا
لها يف مقدمة هذه الدرا�سة� .إال �أن ال�س�ؤال الذي ته ّمنا �إجابته يف
هذه الورقة ،والذي �سي�س ّلط ال�ضوء �أكرث على هذه العالقة التفاعل ّية
ال�شائكة ،يتع ّلق بكيفية تعاطي وا�ستجابة جماعات اجلرمية املنظمة
جلائحة فريو�س كورونا.
�إن ا�ستغالل جماعات اجلرمية املنظمة ،كاملافيا ،لفريو�س كورونا
مل يعتمد بالدرجة الأوىل على التنظري الإيديولوجي والدعائي كما
فعلت اجلماعات الإرهابية «اجلهادية» و�أق�صى اليمين ّية املتط ّرفة ،بل
انعك�س ذلك على �أفعالها على �أر�ض الواقع ً
عو�ضا عن الأقوال .وال
�شك �أن جائحة كورونا وما نتج عنها من تدابري حظر للتج ّول وتقييد
للحركة التي طالت العديد من الدول �أ�ض ّرت مب�صالح الكثري من
خ�صو�صا تلك التي تتاجر باملخدرات،
جماعات اجلرمية املنظمة،
ً
ك�إحدى ع�صابات املافيا الإيطالية املعروفة با�سم «الدرانغيتا»
 Ndranghetaالتي تتحكم بـ 80%من جتارة الكوكايني يف �أوروبا
( .)Lister, 2018فقد ق ّيدت هذه التدابري من قدرة هذه اجلماعات
على التوزيع ،و�أغلقت العديد من منافذ وطرق التهريب� .إال �أنه يف
املقابل ومع الرتكيز اجلديد على الوقاية من فريو�س كورونا« ،تفتقر
العديد من البلدان �إىل الو�سائل الالزمة يف وقت واحد لتفتي�ش
الب�ضائع الأ�سا�سية ،وفح�ص امل�سافرين ،وفر�ض قيود احلدود الرب ّية
واجلو ّية والبحر ّية» ( .)Eligh, 2020, p. 17على كل حال ،ف�إن
احتمالية الت�ض ّرر من ج ّراء اجلائحة وتبعاتها �ستكون على الأغلب
ق�صرية املدى على هذه اجلماعات ،التي �ستقوم بال �شك مبحاولة
تكييف �أن�شطتها وتو�سيع نطاقها ال�ستغالل اجلائحة واال�ستفادة منها
على املدى الطويل (Global Initiative Against Transnational
.)Organized Crime (GI-TOC), 2020
�إن �أزمة جائحة فريو�س كورونا  -التي و�إن بدت �صح ّية يف
املقام الأول � -سرعان ما �ألقت بظاللها على جميع مناحي احلياة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية .وك�شفت اجلائحة نقاط �ضعف
جديدة لدى العديد من الدول� ،سارعت هذه اجلماعات ال�ستغاللها.
ففي حمافظات جنوب �إيطاليا على �سبيل املثال ،معقل �شبكات املافيا
واجلرمية املنظمة يف البالد ،وحيث ن�سب البطالة مرتفعة حتى
يف �أح�سن الظروف ،يعمل �أكرث من املليون �شخ�ص فيما يعرف ب ـ
«االقت�صاد الأ�سود» ،وهو اجلزء من الن�شاط االقت�صادي للبلد غري

ا�ستغالل الأزمات :اجلماعات الإرهابية ،اليمني املتط ّرف ،واجلرمية املنظمة يف ظل فريو�س كورونا

امل�سجل وغري اخلا�ضع ل�ضريبتها .عالو ًة على احتمالية �أن يخ�سر
ّ
العديد من ه�ؤالء لأعمالهم وم�صادر دخلهم ،فهم ال ي�ستطيعون،
على عك�س �أقرانهم من �أ�صحاب الوظائف ال�شرعية ،اال�ستفادة من
حزم امل�ساعدة واال�ستثناءات من الفواتري التي تقدمها الدولة يف ظل
وط�أة هذا الظرف االقت�صادي احلرج نتيجة كورونا (Nadeau & Di
 .)Donato, 2020وهذه الطبقات امله ّم�شة من املجتمع �ستكون الأكرث
ت�ض ّر ًرا بال �شك ،ولكنها لن تكون الوحيدة.
كما �أن العديد من موظفي القطاع اخلا�ص و�أ�صحاب الأعمال
ال�صغرية واملتو�سطة يف العديد من البلدان �سيت�ض ّررون ب�شكل كبري
من ج ّراء هذه الأزمة االقت�صادية .يقول املدّعي العام الإيطايل
ملكافحة املافيا � :Federico De Rahoإن الكامورا ( Camorraاملافيا
النابول ّية) ،والدرانغيتا (املافيا الكاالبر ّية) «جميعهم هناك لتقدمي
خدماتهم لأولئك الذين يعانون ،فهم يقدّمون لهم ما يحتاجون �إليه
الآن لطلب حت�صيله الح ًقا بفائدة � ...إن مل ّ
تتدخل الدولة بالدعم
االقت�صادي املنا�سب يف الوقت املنا�سب ،فلن يكون �أمام الأعمال خيار
�سوى �أخذ امل�ساعدة من حيث ميكن احل�صول عليها» (& Nadeau
 .)Di Donato, 2020, para. 18والعديد من الدول ،على اجلانب
الآخر� ،أنهكتها و�أرهقت م�ؤ�س�ساتها الأمنية هذه اجلائحة ومتط ّلبات
حفظ الأمن وحظر التجوال؛ ما �أعطى ً
جمال وحرية �أو�سع لهذه
اجلماعات ملتابعة �أن�شطتها غري ال�شرع ّية (.)GI-TOC, 2020
وهنا ،حيث تكمن فراغات ال�سلطة التي تت�ش ّكل �إما لعدم رغبتها �أو
عدم قدرتها على فر�ض الأمن و�إما لعدم تقدمي الدعم االقت�صادي
املطلوب ،تربز الفر�ص اجلاهزة للعديد من جماعات اجلرمية
املنظمة لال�ستغالل.
فعلى �سبيل املثال� ،أظهرت العديد من مقاطع الفيديو من
أ�شخا�صا تابعني لبع�ض ع�صابات املافيا،
حمافظات �إيطاليا اجلنوبية �
ً
كالكامورا يف نابويل والكو�سا نو�سرتا  Cosa Nostraيف بالريمو،
وهم يقومون بتوزيع �سلع �ضرورية من ّ
باملجان
�سلت غذائية وطبية ّ
ل�س ّكان املناطق الأكرث فق ًرا وت�ض ّررا ( .)Tondo, 2020لفهم الدوافع
اخلف ّية خلف ما يبدو ظاهر ًّيا ك�أعمال �إن�سانية ونبيلة ،فيجب فهم
طبيعة هذه اجلماعات الإجرامية .فبح�سب الربوفي�سور فيديريكو
فاري�سي� ،أ�ستاذ علم اجلرمية يف جامعة �أك�سفورد« ،املافيا لي�ست
منظمات �إجرامية فقط ،بل هي منظمات تطمح للحكم وال�سيطرة
على الأرا�ضي والأ�سواق .وغال ًبا ما ير ّكز املع ّلقون على اجلانب املايل
للمافيا ،ومييلون لن�سيان �أن ق ّوتهم ت�أتي من وجود قاعدة حملية
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يعملون انطالقا منها» ( .)Tondo, 2020, para. 8كما �أ ّكد �Nico

� ،la Gratteriأحد �أهم املحققني الإيطاليني الذين يقودون احلرب
عاما املا�ضية� ،أن زعماء املافيا «يعتربون
�ضد املافيا خالل الثالثني ً
مدنهم �إقطاع ّيات خا�صة بهم ،ويعلمون جيدً ا �أنه ليت�س ّنى لهم احلكم
يجب عليهم رعاية النا�س يف مناطقهم .وهم يفعلون ذلك من خالل
ا�ستغالل الأو�ضاع ل�صاحلهم .ويف نظر النا�س ،الزعيم الذي يطرق
الباب لتقدمي الطعام هو بطل ،وباملقابل يعلم الزعيم �أن ب�إمكانه
االعتماد على دعم هذه العائالت عند احلاجة ،عندما تقوم املافيا،
على �سبيل املثال ،برعاية �سيا�سي �سيعزز م�صاحلهم الإجرامية
لالنتخابات» (.)Tondo, 2020, para. 10
من جانب �آخر � ً
أي�ضا ،ف�إنه من املحتمل جدًّا �أن ت�ستغل جماعات
املا�سة لل�سيولة لدى العديد من ال�شركات
اجلرمية املنظمة احلاجة ّ
ّ
املتعثة واملت�ض ّررة من ج ّراء الأزمة احلالية ،كالفنادق واملطاعم،
وتقوم ب�إقرا�ضها الأموال ،فخالل الأزمة املالية العاملية عام ،2008
على �سبيل املثال ،حت ّولت املافيا ،التي كانت متلك �سيولة مقدارها 72
مليار دوالر� ،إىل «�أكرب بنوك �إيطاليا» ب�سبب �سهولة �إقرا�ضها للأموال
وا�شرتاطها ل�ضمانات �أقل من البنوك الر�سمية التي كانت تعاين � ً
أ�صل
من ج ّراء الأزمة ( .)Di Donato & Lister, 2020بح�سب بع�ض
املراقبني ،و�ستكون ال�سيولة «مركز كل �شيء» يف �أعقاب �أزمة فريو�س
نق�صا يف هذا
كورونا ،وجماعات اجلرمية املنظمة ،وهي التي ال تعاين ً
اجلانب ،قد تظهر ك�أحد �أكرب امل�ستفيدين من خالل توفريها ال�سيولة
لل�شركات ّ
املتعثة ،وت�س ّللها �إىل قطاعات و�أعمال مل تكن تتح ّكم بها،
ومن ثم ا�ستخدامها لأغرا�ضها الإجرامية كغ�سل الأموال.
نوعا من
ماذا عن جماعات اجلرمية املنظمة التي متار�س فعل ًّيا ً
خ�صو�صا يف بع�ض
احلكم وال�سيطرة على مناطق و�أحياء معينة،
ً
دول �أمريكا اجلنوبية؟ هناك � ً
أي�ضا ا�ستغ ّلت هذه اجلماعات امل�س ّلحة
الأزمة ل�صاحلها ،على الرغم من اختالف تعامل احلكومات مع
جائحة كورونا ،ما بني تلك التي تعاملت بجد ّية و�أق ّرت حظر جتوال
عام وطني ككولومبيا ،و�أخرى تعاملت مع الو�ضع با�ستخفاف و�إهمال
كحكومة الرئي�س الربازيلي بول�سونارو ( .)Reeves, 2020يف �أحياء
ريو دي جانريو الفقرية يف الربازيل ،على �سبيل املثال� ،أخذت
بع�ض جماعات اجلرمية املنظمة ،كجماعة «القيادة احلمراء» Red
 ،Commandعلى عاتقها توزيع املع ّقمات على املنازل ،فر�ض حظر
التجوال يف �أوقات معينة حتت طائلة التهديد بالعقوبات للمخالفني
من ال�سكان ،وتهديد �أ�صحاب املحال الذين يقومون برفع �أ�سعار ال�سلع
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يف ظل الزيادة يف الطلب ( .)Asmann, 2020واتخذت اجلماعات
الإجرام ّية هذه الإجراءات ول�سان حالها يقول�« :إن مل تتخذ احلكومة
الإجراءات املنا�سبة يف ظل هذه الأزمة ،فاجلرمية املنظمة �ستفعل»
( .)Moraes et al., 2020ويف كولومبيا ا�ستخدمت هذه اجلماعات
�سلطتها يف العديد من املناطق مل�ساعدة الدولة على فر�ض تدابري
حظر التجوال للحد من انت�شار الفريو�س ،بل وتهديد املخالفني حتت
طائلة العنف والعقوبة (.)Asmann, 2020
وتدرك العديد من احلكومات يف تلك البلدان حقيقة �أن هذه
الع�صابات واجلماعات امل�س ّلحة متلك النفوذ ،وبيدها مقاليد ال�سيطرة
خ�صو�صا الفقرية منها .وبالتايل ،يف
يف العديد من املناطق والأحياء،
ً
ظل هذه الأزمة التي من املتوقع �أن تفاقم الو�ضع االقت�صادي ،وتعزّز
من اال�ضطرابات االجتماعية ،ال ترى هذه احلكومات بدًّا من التفاهم
والتعاون مع هذه اجلماعات لل�سيطرة على الأو�ضاع« ،غال ًبا من خالل
ترتيبات �ضمنية بني ال�شرطة وال�شبكات الإجرامية ي�سمح من خاللها
لها مبمار�سة �أن�شطة �إجرامية معينة دون عائق مقابل احلفاظ على
ال�سلم والنظام االجتماعي» (.)GI-TOG, 2020, p. 15
�إن هذه اجلماعات ،يف مثل هذه ال�سياقات والظروف؛ حيث
�سلطة وم�ؤ�س�سات الدولة �ضعيفة ،متلك القدرة على �أن تكون م�ؤ ّثرة
ومك ّملة جلهود الدولة ،وهناك تاريخ طويل حلاالت تعاون بني دول
ومنظمات �إجرامية (� .)Cockayne, 2016إال �أن اخلطورة على
املدى الطويل �أن ذلك �سيجعل من �شرع ّية هذه اجلماعة الإجرام ّية
�أو تلك �أكرث ً
ر�سوخا ويجعلها تبدو يف مظهر «الدولة املوازية»؛ ما يجعل
من ا�ستعادة مناطقها ل�سيطرة وحكم م�ؤ�س�سات الدولة الح ًقا �أم ًرا
�أكرث �صعوبة وتعقيدً ا.
وميكن القول� :إن هذه اجلائحة وما خ ّلفته من تبعات اقت�صادية
واجتماعية �أبرزت العديد من الفر�ص ال�سانحة جلماعات اجلرمية
املنظمة ال�ستغاللها ،منها ما اتّ�ضح �أثناء الأزمة من خالل �أعمالها التي
تبدو نبيلة ظاهر ًّيا لتعزيز �شرع ّيتها ور�أ�س مالها االجتماعي والب�شري،
ومنها ما �سيتّ�ضح ب�شكل �أكرب الح ًقا من خالل ت�س ّللها وم ّد نفوذها
املايل لقطاعات اقت�صاد ّية جديدة بهدف ال�سيطرة عليها ،وتن�شط
وتزدهر هذه اجلماعات ،كما ذكرنا �ساب ًقا ،يف فراغات ال�سلطة؛ حيث
م�ؤ�س�سات الدولة ّ
اله�شة وال�ضعيفة ،كما �أن من �أخطر �آثار �أزمة فريو�س
كورونا هو تعزيزها لت�آكل وه�شا�شة هذه امل�ؤ�س�سات يف الدول ال�ضعيفة
� ً
أ�صل ،و�إ�ضافة حمل و�ضغط �شديد على م�ؤ�س�سات دول �أخرى؛ ما يوجد
فراغات جديدة ميكن �أن تتن ّف�س فيها هذه اجلماعات.
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 .5الخاتمة
تبي �أن الأفكار
�إن العديد من التجارب واحلوادث التاريخية ّ
رواجا ً
وقبول �أكرب يف بيئات و�سياقات
واجلماعات املتط ّرفة تلقى ً
اال�ضطرابات ال�سيا�سية واملعاناة االقت�صادية (،)Klapsis, 2014
ف�إذا ما �أخذنا �شعبية و�صعود احلزب النازي يف �أملانيا على �سبيل
املثال ،جند �أنه يف بدايات العقد الثالث من القرن املا�ضي ،حني كانت
ّ
والت�ضخم املفرط ،كان
�أملانيا تعاين من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
لأدولف هتلر و�أفكار حزبه املتط ّرفة �شعبية وقبول ،ثم يف االنتخابات
الربملانية عام  ،1928بعد �أن �أ�صبحت �أملانيا �أكرث ا�ستقرا ًرا وازدها ًرا،
مل يح�صد احلزب النازي �سوى  2.6%من الأ�صوات ،ولكن حني تر ّنح
االقت�صاد الأملاين بعد ذلك ب�أربع �سنوات بفعل «الك�ساد العظيم»
وارتفعت البطالة ب�شكل كبري ،ا�ستطاع احلزب حتقيق �أغلبية وا�ضحة،
وبد�أ �صعوده نحو ال�سلطة (.)Zeller, 2020; Frey & Weck, 1983
ومن غري الوا�ضح بعد �إن كان امل�ؤرخون �سي�ص ّنفون جائحة فريو�س
كورونا فيما بعد ك�إحدى الأزمات القا�سية و�أهم الأحداث العاملية املف�صل ّية
غيت يف موازين القوى االقت�صادية
النادرة ،و�أحد نقاط التح ّول التي ّ
وال�سيا�سية العاملية ،ويف طبيعة النظام الدويل� .إال �أنه من امل�ؤ ّكد �أن �آثار
هذه الأزمة التي بدت �صح ّية يف املقام الأول ،طالت ،وب�شكل م�ؤمل ،جميع
مناحي احلياة الأخرى االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والأمنية،
مبا لذلك من تبعات �أبرزت العديد من ال�صراعات ،وفاقمت العديد
من الأمرا�ض التي كانت تعاين منها الكثري من جمتمعات العامل .ومل
فالتغيات املت�سارعة
يكن العامل يف �أف�ضل �أحواله قبل جائحة كورونا،
ّ
يف البيئات الثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية خالل الب�ضعة عقود
املا�ضية ت�س ّببت يف ت�صاعد ما �أطلق عليه بع�ض املراقبون ظاهرة «�أزمة
الهو ّية اجلماع ّية» .لقد عزّز �صعود العوملة ،وتغ ّول التكنولوجيا احلديثة،
وت�سارع الإعالم اجلديد خالل العقود القليلة املا�ضية من ال�شعور بعدم
اليقني ،وانعدام املنظور ،والإح�سا�س باملظامل لدى العديد من �أفراد
املجتمعات حول العامل؛ ما ت�س ّبب يف بروز هذه الأزمة اجلماعية للهوية
مزيجا مري ًرا من الغ�ضب ،وكانت �إك�سري احلياة
التي من طرفها «�ش ّكلت ً
للمتط ّرفني» (.)Ebner, 2017, p. 197
ويف ظل هذا ال�سياق� ،أتت �أزمة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
لتح ّول املوارد ،وت�شتّت اجلهود وتربز العديد من خطوط التما�س
والتوتّر داخل املجتمعات وفيما بينها .ومل يكن �أ�سعد بها من �أولئك
القابعني على الأطراف الراديكالية للأطياف الفكر ّية والوجود
القانوين ،كالتنظيمات الإرهابية والإجرامية واجلماعات املتط ّرفة.
وعلى الرغم من اختالف ا�ستجابة اجلماعات التي ا�ستعر�ضناها

ا�ستغالل الأزمات :اجلماعات الإرهابية ،اليمني املتط ّرف ،واجلرمية املنظمة يف ظل فريو�س كورونا

بالتحليل يف هذه الورقة للأزمة امل�ستجدّة واملفاجئة ،ف�إنها جميعها
اتّفقت على �أهم ّية العمل على ا�ستغالل هذا احلدث وتبعاته ل�صالح
تو�سيع القاعدة اجلماهريية ما �أمكن ،والدفع لتحقيق مكا�سب فكر ّية
ومادّية على �أر�ض الواقع ،ففي حني ذهبت التنظيمات الإرهابية
«اجلهادية» نحو �إعطاء تف�سري �إلهي «عقابي» والدعوة ال�ستغالل
الأزمة� ،سواء بالعمل على الأر�ض �أو من خالل التف ّكر واال�ستقطاب،
نحت اليمين ّية املتط ّرفة �إىل حبك نظر ّيات امل�ؤامرة حول م�س ّببات
وم�آالت الأزمة و�إدخالها كجزء ومك ّون �أ�صيل يخدم ر�ؤيتها ويعك�س
قيمها و�أهدافها� .أما جماعات اجلرمية ّ
املنظمة ،فقد ذهبت �إىل
ا�ستغالل الأزمة ،حيث توجد وتن�شط يف الدول ال�ضعيفة و»املناطق
غري املحكومة» ،من خالل مناف�سة الدولة وم�ؤ�س�ساتها على �أر�ض
الواقع.
يبقى ال�س�ؤال املهم وهو :ما تبعات و�آثار �أزمة جائحة فريو�س
كورونا على البيئة الأمنية يف زمن ما بعد كورونا؟ من املتو ّقع ،على
الأقل يف املدين القريب واملتو�سط� ،أن تلقى الأفكار واجلماعات
خ�صو�صا يف املناطق والبلدان
رواجا وتزايدً ا يف �شعب ّيتها،
املتط ّرفة ً
ً
الأكرث ت�ض ّر ًرا من ج ّراء الأزمة اقت�صاد ًّيا و�سيا�س ًّيا واجتماع ًّيا،
حيث من املتوقع �أن ت�ضاعف الأزمة من املظامل املوجودة ،وتوجد
�أخرى جديدة ،كما �أن �ضغط الأزمة قد يجرب العديد من الدول �إىل
حتويل جزء من املوارد والدعم من جهود مكافحة الإرهاب واجلرمية
ملجاالت �أخرى تراها �أكرث �أهمية حتت الظرف اجلديد .وبالتايل
�سيكون ملدى قدرة الدول على امت�صا�ص الآثار ال�سلبية املتعدّدة لهذه
الأزمة ،وتقليل نقاط ال�ضعف التي تقتن�صها وتتط ّفل عليها عاد ًة هذه
اجلماعات� ،أثر كبري على املنحنى امل�ستقبلي لرواج و�شعبية الأفكار
والتف�سريات واجلماعات املتط ّرفة.
وهنا تربز �أهمية تعزيز التعاون الدويل ،من خالل املنظمات
الإقليمية والدولية ،للتكاتف مل�ساعدة الدول الأكرث ت�ض ّر ًرا التي لن
تكون قادرة على مواجهة حتديات هذه الأزمة وحدها ،ويف غياب
ذلك� ،ستت�آكل الثقة ويت�ضاءل الإميان بقدرة احلكومات على الت�صدي
للأزمة و�إعادة اال�ستقرار ،و�ستزداد الدول ال�ضعيفة ه�شا�شة ،وتن�ضم
لها �أخرى مل تكن ت�ص ّنف كذلك.
�إن اخلطورة املحتملة لهذا الو�ضع ،وبح�سب «نظرية ال�سيطرة
التناف�س ّية» التي ا�ستعر�ضناها يف مقدمة هذه الورقة� ،أنها �ستتيح
املجال ب�شكل �أكرب للعديد من اجلماعات املتط ّرفة والإجرامية لتقدمي
خ�صو�صا تلك التي ت�سيطر ً
فعل على
�أنف�سها كخيارات بديلة للدولة،
ً
أرا�ض وحتكم جمتمعات كهيئة حترير ال�شام يف �سوريا ،وطالبان يف
� ٍ
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�أفغان�ستان ،وحزب اهلل يف لبنان ،وجماعة احلوثي يف اليمن� ،أو بع�ض
جماعات اجلرمية املنظمة يف �أمريكا اجلنوبية.
خ�صو�صا يف ظل ت�صاعد التوتّر بني
�إن هذا مي ّثل حتد ًيا كب ًريا
ً
الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني على خلفية انت�شار الفريو�س،
وامل�ؤ�شرات الأول ّية ال�سلبية فيما يتعلق بالتعاون الدويل خالل بداية
اال�ستجابة لت�صاعد اجلائحة (� .)Pantucci, 2020إن ما حدث
يف و�سط هلع انت�شار فريو�س كورونا ،وبدء النذر مبدى عمق الأزمة
املحتملة ،و�إدراك العديد من الدول خطورة انك�شافها واعتمادها على
خ�صو�صا فيما يتعلق بالإمدادات واللوازم
�سال�سل التوريد العاملية،
ً
الطبية� ،أن �أغلبها ت�ص ّرفت بطريقة �أنان ّية مقدّمة �أمنها وم�صاحلها
الذاتية ،ومذ ّكرة �إ ّيانا بتنظري توما�س هوبز لـ»حالة الطبيعة» كت�شبيه
م�ستعار للعالقات بني الدول ذات ال�سيادة يف غياب قوة عليا �ضامنة
ل�سالمة اجلميع.
ي�ضاف �إىل هذا التحدّي يف عامل ما بعد كورونا� ،ضرورة التفكري
وتب ّني نظرة �أكرث �شمول ّية وعموم ّية حول التط ّرف والإرهاب يف
�سياقات مل يتم تناولها يف املا�ضي ،فعلى �سبيل املثال ،التح ّول ال�سريع
والكبري للعمل عن بعد واالعتماد �شبه الك ّلي على التقنية �سيكون
له �آثار وتبعات مل يتم درا�سة �أبعادها الكل ّية بعد� .إال �أن امل�ؤكد �أن
احلركات والتنظيمات املتطرفة والإرهابية على اختالفها ،وهي التي
�أدركت مب ّك ًرا �أهمية العامل االفرتا�ضي وو�سائل التوا�صل االجتماعي
يف التجنيد والتخطيط وجمع املعلومات� ،ستحاول ا�ستغالل هذا
الو�ضع اجلديد .وبالتايل� ،ستعزّز اجلائحة من جعل الف�ضاء
ال�سيرباين �ساحة النزال وال�صراع الفكري؛ ما يحتّم جهودًا م�ضاعفة
من احلكومات و�شركات التقنية العاملية ملواجهة ذلك.
على �صعيد �آخر� ،أ�صبح من املحتّم التعامل مع البنية التحت ّية
ال�صح ّية على �أنها جزء ال يتج ّز�أ من الأمن الوطني .وبالتايل ،العمل
على ت�أمني خطوط �إنتاج حمل ّية للوازم واملعدات الطب ّية ال�ضرورية
ما �أمكن لتقليل االعتماد على �سال�سل الإمداد ،واعتبار �أن جميع
مك ّونات البنية التحتية ال�صحية ،كامل�ست�شفيات واملختربات وم�صانع
الدواء و�سال�سل �إمدادها� ،أهداف م�ستقبل ّية م�شروعة لدى اجلماعات
والتنظيمات الإرهابية.
و�أخ ًريا ،من املهم �أن ُي َ
نظر �إىل جماعات الإرهاب والتط ّرف
واجلرمية على �أنها فاعلة وديناميك ّية ،ولي�ست ثابتة وجامدة .فهي
املتغية ،وتت�أقلم مع الأحداث املت�سارعة ،وت�ستغل
تتفاعل مع البيئات ّ
فر�صا جديدة لها� .إذا
التحديات التي تواجهها املجتمعات لتوجد منها ً
ما �أدركنا هذه احلقيقة �سندرك �أنها �ستتح ّول وتتط ّور ،يف �أعقاب �أزمة
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املراجع الأجنبية

 و�ستبقى، باجتاهات قد تكون �أكرث ت�شدّدا وتط ّر ًفا،فريو�س كورونا
 ي�ستتبع، وبالتايل.وهاج�سا ي�ؤ ّرق املجتمعات واجلهات الأمنية
حت ّد ًيا
ً
ذلك �أهمية �أن تكون ر�ؤيتنا ا�ست�شراف ّية و�سبل مواجهتنا ا�ستباق ّية
.و�أكرب ديناميك ّية

Who Planned to Bomb Hospital Visited Neo-Nazi

المصادر والمراجع

.عن�صر تكفريي يحر�ض على ن�شر فريو�س كورونا بني الأمنيني
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