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در ماههــای اخیــر صحبتهایــی دربــاره از بیــن رفتــن
داعــش بیان شــدهاند .اما واقعیت آن اســت کــه از دید من
کار داعش پایان نیافته است .این گروه کنترل خود بر قلمرو
ارضــی را از دســت داده و دسترســیاش بهمنابــع قدرت به
شکل آشکاری محدود شــده است .این موضوع سبب شده
داعــش نتواند همچون گذشــته در خاورمیانه نفوذ داشــته
باشــد و بــر رویدادهــا تأثیرگذار باشــد .بــا این حــال ،داعش
ایدئولوژیای دارد که از ســوی افراط گرایان تقویت میشود
ومیتواندبهجذبنیروبپردازد.اینگروهمیگوید،میتوان
بــه «حقیقــت نــاب» و «خالــص» مذهبــی قــرون گذشــته
بازگشت و خود را پیشــگام مبارزه علیه «قدرتهای فاسد»
در منطقــه و جهــان معرفــی میکنــد کــه در حــال رقابت با
یکدیگر در ســوریه و عراق هســتند .این دقیقــاًهمان چیزی
اســت که پیــروان و اعضــای داعش میخواهند .کســانی که
خــود را در جوامعشــان بیاعتبار و بیارزش احســاس کرده
بودند و به آن گروه پیوســتند تا بهزعم خود ارزش پیدا کنند.
ادبیــات انقالبیای کــه داعش بــه کار میبرد ســبب جذب
طیف وســیعی در کشــورهای غربی و آفریقایی شــده است.
احساســات متمایــل بــه داعــش در خــاور نزدیــک و فراتــر
از آن نیــز ادامــه خواهــد یافــت .داعــش خواهد توانســت با
جنبشهایمشابهاشدردیگرنقاطجهانزندهبماند.
دراینمیاناماداعشمتحملشکستهاییبخصوص
در حوزه نظامی شده است .شکست نظامی با اقدامات غیر
هماهنگ تمام طرفینی امکان پذیر شد که از مبارزه نظامی
علیه آن گروه حمایت میکردند و در آن مشــارکت داشتند،
از جمله گروههای شبه نظامی شــیعه مورد حمایت ایران،
کردهای ســوری ،حکومت ســوریه و دولتهای شبه جزیره
عربی به همراه ترکیه (که اقدامات محدودی را انجام داد) و
همچنین امریکا و روسیه که از طریق حمالت هوایی مبارزه
علیــه داعش را تســهیل کردنــد .از آنجایی کــه داعش فاقد
نیروی هوایی بود نتوانســت پاســخ متقابلی به این حمالت
بدهــد .دولتهای عربی صاحب ثروتهــای نفتی اما قادر
نبودنــد بــر تمــام جریانــات مالــی و کمکهای اتباعشــان
بهجریانهایستیزهجومشابهداعشتسلطداشتهباشند.
در ایــن میــان ،تمام دولتهــای منطقــهای از تضعیف
داعــش بخصوص در ســوریه ســود بردهاند در ایــن بین اما
اســرائیل بهــره محدودتــری از تضعیــف داعــش میبــرد.
واقعیت آن اســت که بر ذهنیت تصمیم گیرندگان سیاسی
در اســرائیل ایــن موضوع مدتهــا حاکم بوده کــه اقدامات
ایــران و حــزباهلل تهدید اصلی علیه اســرائیلیها هســتند
و اوضــاع لبنان همسایهشــان بــرای آنان اهمیت بیشــتری
دارد تــا داعــش .زمانــی که ایــران بتواند با دســت بازتری در
ســوریه نفــوذ داشــته باشــد و حضــورش را گســترش دهد و

دسترســیاش به حزباهلل لبنان تسهیل و تقویت شود این
موضوع برای اســرائیل مایــه نگرانی بیشــتری خواهد بود.
عربســتان ســعودی نیز احتماالً دغدغه مشــابه اسرائیل را
در مورد قابلیت ایران برای ایفای نقش آزادانهتر در ســوریه
دارد .عربســتان ســعودی نیز شکســت داعــش را بهعنوان
پیــروزی برای اســام «حقیقی» کــه خود را مدعــی رهبری
آن میدانــد قلمــداد میکنــد .در نتیجــه ،بهنظر میرســد
کــه اکنــون عربســتان ســعودی و اســرائیل پس از شکســت
داعش در ســوریه و عراق دغدغه مشترکی دارند و آن ترس
فزایندهشان از افزایشتأثیرگذاری ایراندرمنطقه است.
اگرچه ایاالت متحده ،ایران و عربســتان سعودی هر سه
بازیگــران ضد داعــش بودند امــا هیچ ارتباطی میــان آنان
برقرار نشــد .دولت امریکا به انتقادات شــدید خــود از ایران
درباره کارزار ضد داعش ادامه داد همان کاری که عربستان
سعودینیزتکرارکرد.تضعیفداعشدرمنطقهمیتواند
روابط امریکا را با روسیه و ترکیه بهعنوان دو دولت که منافع

بغدادی ،خلیفه داعش پایگاه ارضی خود و
دسترسیاش به منابع مالی را از دست داده
است و به طور روزافزونی از اهمیتش کاسته
میشود با این حال ایدئولوژی داعش زنده
مانده و میتواند الهام بخش گروههای
مشابه دیگری در طول زمان در آینده باشد

ملی خود را تعقیب میکنند و اکنون تقویت دولت دمشــق
و مقابله آن با اهداف گروههای کردی در شــمال سوریه را در
راستایمنافعشانقلمدادمیکنندراپیچیدهترکند.روسیه
و ایــاالت متحده در مــورد آینده حکومت ســوریه با یکدیگر
اختــاف نظر دارند .بــا این حال ،توافق کنونــی میان پوتین
و ترامــپ برای جلوگیری از مواجهه مســتقیم نظامی میان
واشــنگتن و مســکو در ســوریه کفایــت میکند .بــا این حال،
موفقیــت بر داعــش به نفع ایران ،روســیه و ایــاالت متحده
بود .دشــوار است بتوان گفت که نفع بیشتری به کدام یک از
اینبازیگرانرسیدهاست.
پرســش اساسیای که مطرح میشــود این است که چرا
داعش با وجود انســجام تشکیالتی شکستهای متعددی
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را متحمــل شــد؟ واقعیــت آن اســت کــه داعــش از طریق
عضوگیــری از میــان فرماندهــان و رهبــران نظامــی دوران
صــدام کــه پس از ســرنگونی رژیم بعــث در عــراق بهدلیل
از دســت دادن شــغل و قدرتشــان احســاس ناامیــدی و
خشــم میکردنــد اقدامات خــود را پیش بــرده بــود .با این
حــال ،عضوگیری آنان به میزانی نبود که بتوانند یک ارتش
بــزرگ و مؤثــر را تشــکیل دهند آنــان همچنیــن در موصل
شکست سختی را متحمل شدند و نتوانستند بار دیگر خود
را ســازمان دهند .در ســوریه ،داعش بسرعت بخش بزرگی
از اراضــی را تحــت کنترل خــود درآورد چرا که شورشــیان از
گروههایمختلفاپوزیسیونسوریهنتوانستندعلیهداعش
یا حکومت ســوریه با یکدیگر متحد شــوند در نتیجه آنان به
داعــش باختند .پــس از قدرتگیــری داعش در ســوریه اما
اقدامات خشــونتآمیز و ســختگیرانه این گروه سبب شد
تــا طیف وســیعی از ســوریها از آن گــروه متنفر شــوند .این
رنجش خاطر عمومی به ضرر داعش تمام شد.
اکنــون البغــدادی ،خلیفــه داعــش پایــگاه ارضــی خــود و
دسترســیاش بــه منابــع مالی را از دســت داده اســت و به طور
روزافزونی از اهمیتش کاســته میشــود با این حــال ایدئولوژی
داعــش زنــده مانده و میتوانــد الهام بخش گروههای مشــابه
دیگــریدرطــولزمــاندرآیندهباشــد.جنبشهــایمختلف
بنیادگرایمذهبیدرمنطقهفراگیرهستندوهمچنانبهالهام
بخشیبهطرفدارانشانبرایعضوگیریادامهمیدهند.
اکنون که داعش تضعیف شده است دولتهای سوریه
و عــراق بایــد اقدامــات الزم را به منظور جلوگیــری از ظهور
دوبــاره آن گــروه و گروههــای مشــابه آن انجام دهنــد که در
صــدر آنها لــزوم اصالحات سیاســی قــرار دارد .دولتهای
ســوریه و عراق باید اجازه دهنــد تا نظرات مختلف در حوزه
سیاسیبیانشوندوایفاینقشاحزابوگروههایمخالف
در آن کشور به رسمیت شناخته شود اینها موارد ضروریای
هســتند که قابلیــت دولتها در دو کشــور را بــرای مقابله با
داعــش تقویــت میکننــد و بــه تضعیــف داعــش و جاذبه
آن بــرای هــواداران و اعضــای بالقوه آن گــروه میانجامند.
همچنیــن اصالحــات اقتصــادی نیــز بــه همــان انــدازه
اصالحاتسیاسیضروریهستند.
از ســوی دیگر ،مشــکلی که اکنــون وجود دارد بازگشــت
بازمانــدگان داعــش از خــارج از ســوریه و عــراق بــه
کشورهایشــان اســت که تهدیدی برای امنیت کشــورهای
مبدأشــان محســوب میشــوند .فرآینــد جذب آنــان تا حد
زیادی بستگی به میزان موفقیت دولتهای سوریه و عراق
در ایجاد اعتماد عمومی گســترده به این موضوع اســت که
پیروانداعشمتقاعدشدهاندکهانگیزههایپیوستنبهآن
گــروه را ترک کرده و زندگی تازهای را شــروع کنند .در نهایت
بهدلیــل آنکه داعش هنــوز بهطور کامل و کلی نابود نشــده
اســت منطقی اســت که انتظار داشــته باشــیم «گرگهای
تنها» آن گروه اقدامات تروریســتی را بهصورت انفرادی در
سایرکشورهاانجامدهند.

