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سيناريوهات اإلرهاب

يتناول هذا الكتاُب اإلرهاب بوصفه ِخياًرا إستراتيجّيًا، اتخذته بعناية وقناعة جهاٌت 
فئات  عموم  بني  والفَزع  اخلوف  تثير  عنف  أعماَل  ترتكب  ومؤثِّرة،  ناشطة  أصولية 
سياساتها،  لتغيير  احلكومات  على  والضغُط  الترويع  ذلك  من  والغرُض  الشعب، 
مدروسة  إستراتيجيًة  اإلرهاُب  كان  َّا  وملـ ورَغباتهم.  اإلرهابيني  طموحات  وحتقيق 
بدقة، فهو أيًضا ِخياٌر عقلي على الرغم من أن آثاره قد تبدو مجانبًة للعقل واملنطق، 

بون جامدون. وأنصاره متعصِّ

يضع الكتاُب عدًدا من السيناريوهات اإلستراتيجية املختلفة للسلوك اإلرهابي، من 
مؤازرة،  اجتماعية  وحاضنة  داعمة،  شعبية  قاعدة  وتعبئة  واالستمرار،  البقاء  مثل: 
د واالنتشار. أما املوضوُع الذي  واالستنزاف بإطالة أمد املواجهات واملعارك، والتمدُّ
ر يف جميع هذه التنظيمات فهو الفجوةُ التي ال ميكن جتاوزها بني رؤية اإلرهابيني  يتكرَّ
ف يف الواقع من حقائَق مع الوقت. وبغضِّ النظر  وخططهم اإلستراتيجية وما يتكشَّ
ط الذي يتَّبعه اإلرهابيون، فإنهم غالًبا ما يخفقون يف حتقيق  عن السيناريو أو املخطَّ
طموحاتهم السياسية. ولكنهم مع ذلك غالًبا ما يعيدون اإلستراتيجية نفسها مراًرا، 
ُر بهم من الناس يف االنضمام إلى هذه اجلماعات، وارتكاب  ويستمرُّ األصوليون واملغرَّ

العنف والترويع وإرهاب املدنيني اآلمنني.
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فصول،  أربعة  يف  دكتوراه،  رسالة  أصله  كان  الذي  الكتاب  يقع 
السيناريوهات  فكرة  لبيان  األساسية  الثالثة  الفصول  صت  ُخصِّ
اإلستراتيجية للجماعات اإلرهابية يف ثالث دول، هي جمهورية مصر 

العربية، واململكة العربية السعودية، واجلمهورية العربية اليمنية.
إستراتيجيًة  بوصفه  اإلرهاب  معضلة  األول  الفصل  ناقش 
اآلمنني  الناس  وترويع  العنف  لنشر  لإلرهابيني  عقلّيًا  وِخياًرا 
ح مفهوم كلِّ  دة. ويوضِّ من أجل املطالبة بتغييرات سياسية محدَّ
نصٍّ من سيناريوهات اإلرهاب التي يعتمد عليها اإلرهابيون يف 

اتخاذ قراراتهم اإلستراتيجية.
ويُعنى الفصل الثاني مبوضوع اجلماعات اإلسالمية األصولية 
امليالدية  األربعينيات  أواخر  تعمل يف مصر منذ  التي  العنيفة 

من القرن املاضي. 
التنظيمات  مبوضوع  االهتماَم  الثالث  الفصل  يولي  حني  يف 
واجلماعات املتطرفة واإلرهابية التي ظهرت يف اململكة العربية 
ة التي برز فيها  السعودية بني عامي 1998-2007م، أي يف املدَّ
وتصاعد   )AQAP( العربية  اجلزيرة  شبه  يف  القاعدة  تنظيُم 

نشاطه، قبل أن يتراجَع ويتقهقر.
ويُعنى الفصل الرابع مبوضوع اليمن، ابتداًء من ظهور جيش 
عَدن- أَبنَْي، حتى صعود جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش 
ها  يف عام 2012م. وتَُعد اليمن من أكثر البقاع التي لم تنل حظَّ
فحًصا  قضاياها  تُفَحص  ولم  املعاصرة،  احلالة  دراسات  من 
أنشأت  فيها  اإلرهابيَة  اجلماعات  ألن  ودقيًقا؛  شاماًل  علمّيًا 
ًيا جديًدا غير مألوف  سيناريوهات جديدة ومنوَّعة باتت حتدِّ

ولية.  لكلٍّ من األنظمة احمللِّية واإلقليمية والدَّ
من  املنبثقة  األفكار  من  عدًدا  جند  اخلتامي  الفصل  ويف 
رة التي  دراسات احلالة، مع ذكر عدد من اإلستراتيجيات املتكرِّ
عاد إلى ممارستها املتطرفون العنيفون مراًرا وتكراًرا، ويكشف 
الفصُل أيًضا التفاوت بني الطريقة النظرية التي يجب أن تُفهَم 
التي  والطرق  والوسائل  واإلستراتيجيات  السيناريوهات  بها 
ذ بها، مع التأكيد أن هذا التفاوَت هو نتيجٌة للتحيُّز الذي  تُنفَّ
استُكشف يف علم النفس االجتماعي، والذي أُطلق عليه وشاع 

.)narrative delusion( "رد باسم "خداع السَّ

أسئلة يجيب عنها الكتاب
ة ورئيسة تناولها الكتاب بالبحث والدراسة باستقصاء؛  ثَمة أسئلة مهمَّ

ها: للوصول إلى أجوبة واقعية وموضوعية مقنعة، ومن أهمِّ

الُعظمى من احلركات اإلرهابية    الغالبية  لقد أخفقت 
دة والثورية، إخفاًقا بيًِّنا، فلماذا تستمرُّ  واجلماعات املتمرِّ

يف اتِّباع اإلستراتيجية نفسها؟ 

لدى اإلرهابيني طموحاٌت كبيرة، ولكن إمكاناتهم ضعيفٌة قليلة،   
زهم إلى املضيِّ يف محاولة حتقيق أهدافهم؟  فما الذي يحفِّ

ملاذا يستخدم اإلرهابيون األساليَب اإلرهابية العنيفة، على   
الرغم من أنها نادًرا ما تنجح يف حتقيق أهدافها وغاياتها؟

معضلة اإلرهاب
اجتهد املؤلُِّف يف حتليل ما يفعله املتطرفون واإلرهابيون عندما 
تكون ِخياراتهم قليلًة محدودة، أو عندما ال يكون لديهم خياراٌت 
متاحة على اإلطالق. ويسأل: ملاذا يختار املتطرفون اإلرهاب؟ 
ل  تفضِّ وملاذا  ة؟  مرَّ تلو  ة  مرَّ باستمرار  تكراره  وملاذا يستمرئون 
املمكنة؟  األخرى  األساليب  على  العنَف  اإلرهابية  اجلماعاُت 
وهل  أهدافها؟  لتحقيق  السبيل  هو  العنف  أن  ر  تتصوَّ وكيف 

ستنجح يف بلوغ تلك األهداف؟ 

وحاول تقدمَي إجابات واضحة ومقنعة؛ باالعتماد على دراسة 
واململكة  العربية،  مصر  جمهورية  من  كلٍّ  يف  حاالت  ثالث 
وحتليل  اليمنية،  العربية  واجلمهورية  السعودية،  العربية 
اجلماعاُت  تطبِّقها  التي  لإلرهاب  اإلستراتيجية  اخلطط 

املتطرفة العنيفة.

ة  ولعل من أكثر ما مييِّز هذا الكتاَب محاولَة املؤلِّف تولِّي املهمَّ
الصعبة املتمثلة يف "دخول عقل اإلرهابيني" وفهم ما يحاولون 
سينجحون؟  بأنهم  اجلازم  االعتقاُد  لديهم  وملاذا  به،  القيام 
ويستنتج بعد ذلك أن اإلرهابيني لديهم اعتقاٌد قاطع، ولكنه بال 
شك خاطئ، بأن اإلرهاب سينجح يف حتقيق أهدافهم وآمالهم، 
َد ِخيار بغيض لبعض  وهذا هو السبُب يف أن اإلرهاب ليس مجرَّ
اإلرهابيني، ولكنه أيًضا خياٌر أحمُق غير حكيم؛ ألنه يقوم على 
يؤكِّد  اإلرهابيني  فتاريخ  غير صحيحة،  إستراتيجية  حسابات 
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أنهم نادًرا ما ينجحون يف حتقيق أهدافهم وبلوغ غاياتهم باتباع 
خططهم اإلستراتيجية ووسائل عملهم التقليدية التي يعيدونها 

مراًرا على الرغم من إخفاقاتهم السابقة كلِّها.
وقد دعم املؤلُِّف دراسة احلاالت الثالث التي يشتمل عليها الكتاب 
فهي  األولى  املجموعُة  أما  املعتمدة،  املصادر  من  مبجموعتني 
الدبلوماسية  مجموعٌة من املقابالت مع عدٍد من الشخصيات 
العنيف  التطرف  بجماعات  املباشرة  املعرفة  ذات  واألمنية 
واإلرهاب يف البلدان التي هي موضوع الدراسة، فضاًل عن عدد 
من األعضاء السابقني يف اجلماعات املتطرفة العنيفة املنفصلني 
عنها، واألفراد الذين تربطهم َعالقاٌت وثيقة بتلك التنظيمات 
املتطرفة واإلرهابية. وأما املجموعُة الثانية من املصادر املعتمدة 
فهي منشوراُت اجلماعات اإلرهابية نفسها على اختالف أنواعها، 

باللغتني اإلنكليزية والعربية.
اإلرهاب بوصفه إستراتيجية

يؤكِّد املؤلُِّف يف كتابه أن هناك ندرًة ظاهرة يف الدراسات التي 
وبيتر  تتناول اإلرهاَب بوصفه إستراتيجية. وقد أشار سميث 
نيومان يف عام 2005م إلى عدم وجود أي دراسات ذات معنى 
لإلرهاب كونه إستراتيجية عسكرية. ولكن من املمكن التمييُز 
بني األهداف الرئيسة لإلرهاب على املدى الطويل، مثل إقامة 
واألهداف  االستعمارية،  السلطات  طرد  أو  اخلالفة،  دولة 
قصيرة املدى، مثل إثارة ردِّ فعل حكومي، أو بعث اخلوف والذعر 
ح املؤلُِّف أنه  يف صفوف الناس أو حتريضهم وإثارتهم. ويوضِّ
بعد دراسته لثمانية وعشرين تنظيًما متطرًفا وإرهابّيًا دراسة 
قه اإلرهاُب من أهداف  عميقة متأنية، تبنيَّ له أن نسبة ما حقَّ
ق اإلرهاب  ا ما يحقِّ سياسية لم تزد على 7%، وأنه نادًرا جّدً

ألهداَف السياسية طويلة املدى.

 السيناريوهات الثمانية
أم يسيرة )بسيطة(،  دة  أكانت معقَّ السيناريوهات، سواء  تُعدُّ 
أداًة رئيسة يف ُصنع القرار، كونها جتارب فكرية تسمح باتخاذ 
د أفضل اإلجراءات املتخذة وردود  القرار حسب املوقف، وحتدِّ
ونتائجها  األحداث  لتسلسِل  تصوراٍت  م  وتقدِّ عة،  املتوقَّ الفعل 
واعية  دراسات  تتطلب  وفكر  مداوالت  نتاُج  فهي  احملتَملة، 
العدد،  غيَر محدودة  السيناريوهات  تكون  ما  وغالًبا  بصيرة. 
بحسب  جديدة  سيناريوهات  صياغُة  لإلستراتيجيني  وميكن 
رغبتهم، قد تكون غيَر واقعية وأحياًنا سخيفة، وقد تكون ثاقبًة 

وذات مغزى.

السيناريوهات  على  أيًضا  يعتمدون  اإلرهابيني  أن  املؤلَّف  ويرى 
القرار  صنَّاع  يفعل  كما  اإلستراتيجية،  وخططهم  حساباتهم  يف 
اآلخرون يف مواجهة األَزمات واملشكالت، حيث يستخدم اإلرهابيون 
كيف  ومعرفة  احملتَملة،  العمل  مسارات  الختبار  السيناريوهات 

ميكن للجهات الفاعلة املختلفة الرد. 

وقد اجته الكتاُب إلى دراسة أربعة عشر تنظيًما إرهابّيًا ناشًطا 
ثمانية  وفق  املاضية،  عاًما  الستني  مدار  على  دول  ثالث  يف 

سيناريوهات يف دراسات احلالة، وهي: 

1. البقاء: وهو عمُل كلِّ ما يلزم لضمان استمرار بقاء التنظيم 
ه الكبير إلى اإلرهاب بوصفه  اإلرهابي، وعلى الرغم من التوجُّ
قد  ذلك  أن  إال  كبيرة،  سياسية  أهداف  لتحقيق  إستراتيجيًة 
يكون صعًبا وغير ممكن من الناحية العملية. وهذا السيناريو 
ذ التنظيماُت اإلرهابية  ق يف أحد ِخيارين؛ أولهما أن تنفِّ قد يتحقَّ
معارضتها بالقوة والعنف، وثانيهما أن تكُمَن حتى تصبح البيئُة 

أكثر قابليًة للسعي إلى حتقيق أهدافها. 
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2. اكتساب القوة: وذلك بأن يكوَن العنف موجًها داخلّيًا، ويهتمُّ 
بإعادة اكتساب املوارد مثل املال والسالح واملقاتلني، فضاًل عن 

ثقة عموم الناس؛ بداًل من حتقيق الغايات. 

3. االستفزاز: يؤدِّي العنُف اإلرهابي إلى ردِّ فعل حكومي قمعي 
أو ُعدواني ال يكافئ الفعَل األصلي، وهذا من شأنه أن يزيَد من 
تعاطف اجلماهير مع اإلرهابيني، ويقلِّل من شعبية احلكومات 
اجلماعاُت  جتبر  السيناريو  هذا  طريق  وعن  وأجهزتها. 
اإلرهابية احلكوماِت املستهدفَة على االختيار بني بديلني، هما: 
، ويف كلتا  إما اإلفراُط يف ردِّ الفعل، وإما التفريُط بعدم الردِّ

احلالتني تكون النتيجُة ملصلحة التنظيم اإلرهابي.

4. نزع الشرعية: وفيه جتبر التنظيماُت اإلرهابية احلكوماِت 

على اتخاذ قرارات كان ينبغي اجتنابها، وغالًبا ما تكون ضدَّ 
ب به على أرض الوطن.  الوجود األجنبي غير املرحَّ

بالوسائل  ا  خاّصً اهتماًما  السيناريو  هذا  يولي  التعبئة:   .5

واألدوات من جهة والغايات واألهداف من جهة أخرى، على حدٍّ 
سواء؛ لتحقيق التوازن بني احلاجة إلى احلصول على املوارد، 

والرغبة يف حتقيق األهداف والغايات. 

6. االستنزاف: يتمتَّع اإلرهابيون الذين يختارون هذا السيناريو 
ة،  ني ذوي مكانة خاصَّ بالوصول إلى موارَد كبيرة، مثل أفراد مهمِّ
ومتويل واسع، وإمدادات عسكرية هائلة، ودعم سياسي كبير 
من اجلهات املعتدلة؛ لتنفيذ حملة واسعة طويلة األمد، للبقاء 

يف مواجهة األعمال االنتقامية. 

إن السيناريوهات الستة املذكورة آنًفا تستند جميعها إلى العنف، 
م يستندان إلى حتقيق  وهناك سيناريوهان آخران سوى ما تقدَّ
األهداف السياسية لإلرهاب بعيًدا عن العنف واإلرهاب؛ وهما:  

ى هذا السيناريو إقامة َعالقات  7. التعاون والتحالفات: يتوخَّ
تعاون متينة بني أولئك الذين تتماثل أو تتقارب أهدافهم السياسية 

وتختلف خطُطهم اإلستراتيجية لتحقيق تلك األهداف. 

أما عندما تُستنَفد جميع اخِليارات املتاحة أو تَُعد غيَر واقعية 
ق، فتختار التنظيماُت املتطرفة اإلرهابية السيناريو  وبعيدة التحقُّ

األخير وهو:

8. إلغاء التعبئة )التسريح(: يدعو هذا السيناريو إلى إلغاء 
وأدوات  بوسائَل  سياسية  أهداف  إلى حتقيق  والسعي  التعبئة، 
أخرى غير عنيفة. ومبوجب هذا السيناريو ترفض التنظيماُت العنَف 
ن  وتنأى بنفسها عن سبُله، وتتَّبع خطة إستراتيجية بديلة تتضمَّ
عادًة إنشاَء حركة سياسية سلمية غير عنيفة أو حزب سياسي.

مصر: فخ التصعيد 
يدرس املؤلُِّف يف كتابه هذا احلالَة املصرية باستفاضة وإسهاب، 
ويبنيِّ أن بيئة اجلهاد التي أوجدها اإلخوان املسلمون يف مصر 
التنظيمات  رأس  مسقط  هي  واملمارسة  املفاهيم  ناحية  من 
التكفير والهجرة،  تلكم اجلماعات: جماعة  األقل شهرة، ومن 
 .)EIG( واجلماعة اإلسالمية ،)EIJ( وتنظيم اجلهاد اإلسالمي
كما كان لكتابات قادة اإلخوان التي انتشرت على نطاق واسع 
أثرها البالغ يف إلهام هذه اجلماعات العنيفة لسنوات عديدة، 
النشأةُ،  بالدراسة من حيث  التنظيماِت  املؤلِّف هذه  أولى  لذا 
يف  عليها  اعتمدت  التي  السيناريوهات  وأهمُّ  واألهداف، 

خططها اإلستراتيجية. 

ويستعرض وجهَة نظر اخلبيرين اإلستراتيجيني "نيومان وسميث"، 
ونه "فخَّ التصعيد"،  اللذين قاما بدراسة سياسة التصعيد أو ما يسمُّ
واملراُد به اهتمامُ أي تنظيم إرهابي أو عنيف يواجه خصًما عسكرّيًا 
حكومّيًا أكثَر منه قوة بأال يُلجئه أو يدفعه إلى مستًوى من القمع 
د بقاء اجلماعة اإلرهابية. ومن  يكون أشدَّ قسوة وأبعد أثًرا، ويهدِّ
منظور السيناريوهات فإن فخَّ التصعيد هو مظهٌر آخُر من مظاهر 

الفجوة الواقعة بني الرؤية اإلستراتيجية والعمل اإلستراتيجي.

 املراجعة اإلستراتيجية: 
مخططاتهما  أن  اجلهاد  وجماعُة  اإلسالمية  اجلماعُة  أدركت 
مناسبة،  غير  أو  كافية  غيَر  كانت  املعتمدة،  وسيناريوهاتهما 
وخطط  إستراتيجيات  وصياغة  الوضع  تقييم  بإعادة  فقامتا 
بديلة. وكان أمامهما ِخياران محتَمالن، أما أوُل اخليارين فهو 
هو استبداُل خطة إستراتيجية جديدة أكثر عنًفا، ورمبا أكثر 
الثاني  اخِلياُر  وأما  القدمية،  اإلستراتيجية  باخلطة  جدوى 
بعيدة  وخطط  إستراتيجيات  وتبنِّي  متاًما  العنف  رفُض  فهو 
ة.  املرجوَّ السياسية  الطموحات  لتحقيق  العنف؛  البعد عن  كلَّ 
ويف هذه احلالة، تبنَّى كال التنظيمني املذكورين سيناريو عدم 
يتكوَّن  السيناريو  وهذا  السياسية،  األهداف  لتحقيق  العنف؛ 
أن  تؤكِّد  مقنعة  ة  ُحجَّ صياغة  األولى  املرحلة  مرحلتني:  من 
اإلستراتيجيات غيَر العنيفة أفضُل وأجدى من اإلستراتيجيات 
والشرعية  الدينية  باملقاييس  العنف؛  على  املعتمدة  األخرى 
والعقائدية الفكرية )األيديولوجية( والسياسية. على حني تعتمد 
التنظيم،  أعضاء  لدى  الفكر  هذا  تسويق  على  الثانية  املرحلة 
وإقناع الطرف اآلخر -أي احلكومة- بأن التغيير اإلستراتيجي 
خِطًرا  تهديًدا  ل  يشكِّ يُعد  لم  التنظيم  وأن  وواقعي،  حقيقي 

للدولة واحلكومة.
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االستنتاج 
نستنتج من هذا التحليل العميق أن اإلطار العام لعملية املراجعة 
اإلستراتيجية ُمَعدٌّ إليصال هذا التغيير بطريقة مقنعة وصريحة، 
بأن العنف ليس عماًل مخفًقا فحسب، ولكنه أدَّى إلى ضدِّ ما كان 
يُنتظر منه من نتائَج، ومع ذلك تبقى األهداُف السياسية عموًما 

على حالها، ويجب متابعتها والتقيُّد بها.

سيناريوهات  يف  عيوب  ثالثُة  هناك  املؤلِّف  نظر  وجهة  من 
التنظيمات اإلسالمية العنيفة، أول هذه العيوب: أنها لم تَر حقيقَة 
ولذلك  واألهداف،  والغايات  واألدوات،  الوسائل  بني  الفجوة 
ظهرت األهداُف مبظهر املمكن، أي من املمكن حتقيُقها والفوز 
بها، يف حني كانت يف الواقع غيَر قابلة للتحقيق. والعيب الثاني 
دة بني  هو أن هذه السيناريوهات بالغت يف تبسيط الَعالقة املعقَّ
السبب والنتيجة. والعيب الثالث من عيوب تلك السيناريوهات 
نقلها،  يصُعب  ال  أنها سهلة  أي  نسبّيًا؛  كانت ساذجة  أنها  هو 
وهذا ما دفع التنظيماِت إلى اعتماد سيناريوهات أو أجزاٍء من 
سيناريوهات اعتقدت جازمًة أن لها القدرةَ على النجاح والتكيُّف 

حتقيًقا لهذه الغاية. 

إن املشكلة باختصار هي أن التنظيماِت اإلرهابيَة يف مصر قامت 
مراعاة  دون  لآلخرين،  اإلستراتيجية  السيناريوهات  مبحاكاة 
واإلستراتيجية  السياسية  واملناحي  السياقات  يف  لالختالفات 
ون مخططاتهم  واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، فقد كانوا يستمدُّ

من أساليب احلركات األخرى يف مواجهة الدول.

السعودية: االفتراضات المحتملة
يستكشف املؤلُِّف يف كتابه، كيف بُنيت سيناريوهات اجلماعات 
طوها  ر مخطِّ اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية، وكيف تصوَّ
ة لديهم، وكيف  أن يصلوا بسيناريوهاتهم هذه إلى النتائج املرجوَّ
ِمَحكِّ  على  ُوضعت  عندما  وخططهم  إستراتيجياتهم  فت  تكشَّ

التطبيق العملي. 

يبدأ هذا الفصُل ببيان الطريقة التي تغيَّرت بها مواقُف زعيم 
اململكة  يف  القاعدة  وتنظيم  الدن  ابن  أسامة  القاعدة  تنظيم 
القرن  من  امليالدية  التسعينيات  َطوال  السعودية  العربية 
رؤية  يف  كبيًرا  تأثيًرا  التغييراُت  هذه  أثرت  وكيف  املاضي، 
ة بشبه اجلزيرة العربية.  التنظيم اإلستراتيجية وخططه اخلاصَّ
فقد ظهرت رؤيتان إستراتيجيتان متناقضتان يف شبكتي يوسف 
العييري وعبد الرحيم النشيري، بُنيتا على افتراضات سيِّئة. أما 
العييري فقد اتبع سيناريو البقاء، ووضع رؤيته اإلستراتيجية 
األصوليني  الشباب  لتجنيد  مستقلَّة  خاليا  إنشاء  باعتماد 
فتبنَّى  النشيري  وأما  بهم.  ر  املغرَّ من  سني  واملتحمِّ املتطرفني، 
هناك  كانت  العملية،  الناحية  من  ولكن  االستنزاف.  سيناريو 
فجوةٌ إستراتيجية كبيرة بني هذه الرؤى والطريقة التي نُفذت 
بها، فقد أخفق كال السيناريوهني ليس على املستوى التكتيكي 
فحسب، ولكنهما حَجبا أيًضا حقيقَة أن اخلاليا العنيفة كانت 
ا وقليلة املوارد، وأخفقت إستراتيجياتها وخططها  ضعيفة جّدً

يف حتقيق تطلُّعاتها سواء على املدى الطويل أو القصير. 
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واستعرض الفصل أيًضا "حملة العنف" التي استخدمها تنظيُم 
2003-2005م  عامي  بني  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  القاعدة 
بقيادة املدعو عبد العزيز املقرن، وقد حلَّل العيوَب يف مخططه 
االفتراضات  من  عدًدا  واستعرض  مراحل،  ثالث  من  املكوَّن 
احملتَملة يف السيناريوهات التي صاغها املتطرفون اإلرهابيون، 
إلى إستراتيجية فاشلة  مبيًِّنا كيف تُرجمت هذه االفتراضاُت 

ُمخفقة أدَّت إلى حصول "الفجوة اإلستراتيجية".

ولكن يف املقابل أنشأت حكومُة اململكة العربية السعودية برنامًجا 
ر  واملغرَّ املتطرفني  تأهيل  وإلعادة  واإلرهاب،  التطرف  ملكافحة 
أُطلق عليه اسم  بهم، ودمجهم يف املجتمع من جديد، وهو ما 
"برنامج املناصحة" الذي نهض بإنشائه وتنظيمه وإدارته أربُع 
جلان: جلنة دينية، وجلنة نفسية، وجلنة اجتماعية، وجلنة أمنية. 
أُفرج عنهم  الذين  أولئك  البرنامُح جناًحا كبيًرا يف منح  وجنح 
فرَص العمل املناسبة، والسكن اجليد، واألموال الكافية. وجنحت 
اجلهوُد املتضافرة للحكومة السعودية يف احلدِّ من تنظيم القاعدة 

يف شبه اجلزيرة العربية ومكافحته إلى حدٍّ كبير. 

االستنتاج:
تغيُّر  أواًل  رئيسني:  إستراتيجيني  حتوُّلني  الفصُل  هذا  ذكر 
الدن  ابن  أسامة  القاعدة  تنظيم  لزعيم  اإلستراتيجية  الرؤية 
من  التخلُّص  ثانًيا  األمريكية.  املتحدة  الواليات  حكومة  نحو 
السيناريو االستنزايف الذي استُخدم يف دولة أفغانستان، وكان 
ات األمريكية على املغادرة  تبنَّى سيناريو االستفزاز إلجبار القوَّ

باستخدام العنف والترويع.

ع  أخفقت هذه اإلستراتيجيُة إخفاًقا كبيًرا؛ ألنها لم حتسن توقُّ

ة فعل الطرف اآلخر، وحصرته يف سيناريوهني فقط ال ثالث  ردَّ
احمللِّية  الداخلية  اإلدانَة  له  يجلب  القوة  يف  مفرط  ردٌّ  لهما: 
أو  القانونية.  الشرعية  ويرفع عنه غطاء  ولية،  الدَّ واخلارجية 
ردٌّ ضعيف هزيل يُظهر ضعَف هذا الطرف وعدم قدرته على 
م يف مسار األحداث. وكذلك بُنيت  املواجهة املباشرة أو التحكُّ
التعقيد  من  وخالية  يسيرة  َعالقات  على  اإلستراتيجية  هذه 
ى ذلك إلى  بني السبب والنتيجة واملؤثِّرات فيما بينهما، فقد أدَّ
إخفاق كبير لإلستراتيجية عند تنفيذها، وإظهار البون الشاسع 

ا على أرض الواقع. ط له وما جرى تنفيُذه حّقً بني ما ُخطِّ

 اليمن: تباين الوالءات
اإلرهابية  التنظيمات  أوضاع  حقيقُة  اليمن  حالة  يف  تبُرز 
وال  كانت  تعقيًدا، فقد  أكثر حاالتها  املتطرفة يف  واجلماعات 
متباينة  ومجموعات  القيادات،  من  متغيِّرة  بشبكة  تتميَّز  تزال 
من العناصر واألفراد، والُهويات والتوجهات، والوالءات والعهود 
وغير  مستمر  نحو  على  ومتغيِّرة  عابرًة  تكون  ما  غالًبا  التي 
التنظيمات  هذه  عناصُر  تظهر  إذ  مفهوم؛  وغير  منضبط، 
واجلماعات فجأة بأعمال وأنشطة إرهابية شتَّى، ثم ال تلبث 
أن تتراجع أو رمبا تختفي دون أن تترك أثًرا يُذكر. ومثل هذا 
حصل أيًضا مع بعض جماعات التطرف العنيف يف جمهورية 
مصر العربية واململكة العربية السعودية. وقد عانت التنظيماُت 
املتطرفة واإلرهابية التي ظهرت يف اليمن معضلًة تقليدية؛ إذ 
شحيحة  موارُد  يقابلها  كبيرة،  واسعة  طموحاٌت  لديها  كانت 
بينهما.  فيما  الفجوة  لسدِّ  قليلة؛  محدودة  وِخياراٌت  ضئيلة، 
اليمنيون  املتطرفون  كان  ومصر،  السعودية  على خالف  ولكن 
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العنيفون يعملون يف بلٍد النظاُم فيه أضعُف بكثير، وأقلُّ قدرة على 
اللجوء إلى مكافحة هذه التنظيمات واجلماعات.

وميكن النظُر إلى ِحقبة التطرف العنيف يف اليمن باالعتماد على 
مرحلتني من السيناريوهات، أما املرحلُة األولى فاتبع فيها تنظيُم 
حني  "االستنزاف"،  سيناريو  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  القاعدة 
استخدم التنظيم عنًفا مركزّيًا شديًدا جتاه العدو القريب والبعيد 
الغربي  الوجود  انسحاب  لفرض  اليمن وخارجه، يف محاولة  يف 
السيناريو  من  األخرى  املرحلُة  وأما  احمللِّي.  النظام  وإضعاف 
املؤيدين  حشُد  فهي  األولى،  املرحلة  مع  متزامنة  ت  استمرَّ التي 
لتحقيق  هة، يف محاولة  املوجَّ االحترافية  الدعاية  بثِّ  من طريق 

أهداف وغايات سياسية.

االستنتاج:
وسيلًة  األساس  يف  كان  وحتييده  التطرف  نزع  أن  الواضح  من 
سعت  إستراتيجيٌة  وهو  العنيفة،  املتطرفة  التنظيمات  إلضعاف 
إلى حتييد قيادات من تنظيم القاعدة وأعضائه، ونزع الشرعية 
العنيفة،  املتطرفة  للجماعات  األيديولوجية  الفكرية  األُسس  من 
وهذا  انحرافها،  وكشف  دعايتها،  ودحض  خطاباتها،  وإبطال 
الفجوة  وتوسيع  قدراتها،  من  احلدِّ  إلى  يؤدِّي  مما  ريب  بال 
حتقيقها  إلى  تسعى  التي  وأهدافها  ومواردها  طموحاتها  بني 
باستعمال العنف واإلرهاب. ومن وجهة النظر اإلستراتيجية، يَُعد 
نزُع التطرف سيناريو ناجًحا ملنع العنف؛ وذلك بالعمل على توسيع 

م آنًفا.  الفجوة بني املوارد واألهداف على ما تقدَّ

يف  جديد  من  للظهور  عاد  القاعدة  تنظيم  أن  من  الرغم  وعلى 
ل مرة أخرى، بخالف  اليمن، جند أن برنامج نزع التطرف لم يفعَّ
رات التي أبدتها احلكومُة اليمنية يف عام 2010م عن نيَّتها  املؤشِّ
املتطرفون  استفاد  ذلك  غضون  ويف  بالبرنامج،  العمل  إحياء 
االضطراَب  يعاني  بلد  يف  الثغرات  من  اليمن  يف  العنيفون 

واالنقسام املجتمعي والسياسي.

وهُم اإلرهاب
َر بها  يختم املؤلُِّف كتابه بتأكيد التفاوت بني الطريقة التي تصوَّ
بها  ظهرت  التي  والطريقة  األوضاع،  تطوُّر  العنيفون  املتطرفون 
األحداث يف الواقع، إن الفجوة اإلستراتيجية هي العامل الرئيُس 
يف إخفاق اجلماعات اإلرهابية التي تناولها هذا الكتاب بالدراسة 
ألن  منها؛  كبير  جزٍء  يف  الفجوةُ  هذه  تنشأ  ما  وغالًبا  والتتبُّع. 
الَعالقة  تصوُّر  يف  مشكلة  على  حتتوي  ما  كثيًرا  السيناريوهات 
بني السبب والنتيجة. إن وضع سيناريوهات جديدة على أساس 
باألمر  ليس  مبتغيِّراته  والوعي  أحداثه  وتفسير  املاضي  معرفة 
السهل، فكما يقول دانيال كاميان: "نعتقد أننا نفهم املاضي، ما 
يعني ضمنّيًا أن املستقبل يجب أن يكون معروًفا أيًضا، ولكن يف 

الواقع نحن نفهم املاضي فهًما أقلَّ مما نعتقد".

اخلالصة
وِخيار  إستراتيجية  هو  اإلرهاب  أن  بذكر  كتابه  املؤلُِّف  ابتدأ 
ألولئك املتطرفني الذين يرتكبونه، والذين يعتقدون أنه قد ينجح 
يف حتقيق أهدافهم وغاياتهم، ويقضون أوقاًتا طويلة مديدة يف 
ليس  وفحصها،  ومراجعتها  وخططهم  إستراتيجياتهم  إعداد 
ألنهم  ولكن  فحسب،  وخيمٌة  عواقُب  عليه  ستترتب  اخلطأ  ألن 
يعتقدون أنهم يستطيعون تنفيذها تنفيًذا صحيًحا، حتى يتمكنوا 

من حتقيق األهداف السياسية التي يتوقون إليها. 
اإلرهاَب  املتطرفون  يختار  ملاذا  هو:  ا  حّقً احمليِّر  السؤال  ولكن 
إستراتيجيًة لهم، مع أنها من النادر أن تنجح؟! ويختم املؤلِّف كتابه 
بطرح نظريٍة مختلفة لإلجابة عن هذا السؤال، تعتمد على بعض 
التصورات احلديثة والتطورات يف العلوم السلوكية التي تشير إلى 
التحيُّزات  من  مبجموعة  محاطون  العقالنيني  القرار  صانعي  أن 
والتناقضات التي تقوِّض عقالنية قراراتهم. ومن أبرز هذه التحيُّزات 
التي تؤثِّر على نحو خِطر يف اتخاذ القرار هو خداع السرد؛ إذ تصبح 
القصص أكثَر إقناًعا من احلقائق، فكما يقول الكاتب واألكادميي 
ونحبُّ  التلخيص،  ونحبُّ  القصص،  نحبُّ  "نحن  نقوال«:  »نسيم 

التبسيط. لدينا ميٌل جتاه القصص على حساب احلقائق".
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