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 باسل ترجمان 

 مقدمة 

 غابت بشكل غير مسبوق عن ساحة الحدث اعمال وعمليات الجماعات اإلرهابية في جل

ا تنظيم المناطق التي تنشط فيها وتعمل بشكل مفاجئ يتجاوز مرحلة الكمون التي دخل فيه

سبتمبر. القاعدة بعد أحداث الحادي عشر من  

داخلها  ات يعكس ان هنالك متغيرات تجرياعالخمول الذي ال يأتي من فراغ لعمل هذه الجم

لتي ستكون هداف وساحات العمل اإعادة تحديد األأو  سواء من حيث إعادة الهيكلة والتنظيم

لقاتها حليتأقلم مع تحديات أمنية واجهتها وأدت لضرب الكثير من  عملهم أسس في القادم

ت اإلرهابية ولقدرة اجهزة األمن في الدول التي تعتبر ساحات للتهديدا ،التنظيمية وخلياها

جماعات على فهم أليات عملها والتعامل معها مما قلص بشكل كبير قدرة هذه الالمختلفة 

تعتبرها جزء من الحرب على أعدائها. على التحرك التقليدي لتنفيذ أهداف  

ر تلك سبتمبر شهد تنظيم القاعدة الذي اعتب 11فبعد تجربة الكمون الني اعقبت احداث 

مفكري وكما يعتبر قادة  ،الحرب عليه في افغانستان اكثر حرب مدة وعنفاَ ولكنها فشلت

ي" من كر الجهادالتنظيم في القضاء عليه بل ساهمت بشكل كبير في خروج ما يسمونه "الف

ت التقليدية حلقة ضيقة المساحة في افغانستان لينتشر ويتحول لظاهرة عالمية تتجاوز الساحا

 التي وجد فيها.

 لمحة تاريخية 

تنظيم القاعدة الذي اعتبر في تلك الفترة ان من اولى الواجبات اعادة ترتيب الشكل العنقودي 

لسرية وتغيير التسميات واالبتعاد عن للتنظيم الذي كان أساسا قريب بشكل كبير من ا



سواء على عناصر التنظيم او في حينها الظهور تحت راية القاعدة لما لها من انعكاس سلبي 

فبدأ استعمال  ،توجيه االطراف المعادية لهم إلمكانيات كبيرة لمواجهتهم أينما وجدوا

سالم السياسي التي ظهرت بالتزامن مع شروع عدد من جماعات اإلالمسميات الجديدة 

باختيار أسماء جديدة بعيدة عن المسميات التقليدية فتحول تنظيم القاعدة إلى "انصار 

وغيرها من الجماعات المرتبطة بالتنظيم والتي ظهرت بشكل ثم تونس الشريعة" في اليمن 

واضح بمسميات مختلفة بعد انطالق ما سمي "بثورات الربيع العربي" التي كانت الجماعات 

اإلرهابية وإعادة نشرها وتنشيطها جزء من المخطط الرئيس لنشر الفوضى في العالم 

 العربي ثم اإلسالمي في أولى مراحله.

ه من جماعة بعد الحرب األمريكية الغربية ضد التنظيم وحلفائ انشطارات التنظيم األم بدأت

ية فيات عقائدمع خروج عدد من أنصاره بذرائع مختلفة ذات خلو طالبان في افغانستان

بان تتجمع في أساسها على رفض مبايعة زعيم التنظيم أسامة بن الدن لزعيم حركة طال

التي تقر  المال عمر خليفة للمسلمين وفي ذلك مخالفة شرعية واضحة لفكر الجماعة السلفية

ت إلى خفي ورائها رغبة الزعامة والقيادات التي وخرجوتبأن "ال خالفة إال في قريش" 

وسقوط نظام صدام حسين  2003خرى وخاصة في العراق بعد الغزو األمريكي ساحات أ

من جنود  الذي حول العراق لساحات جهادية تدفق فيها عدة أالف من المقاتلين إليه وكثير

و مصعب وضباط الجيش العراقي الذي فروا بعد الهزيمة ووجدوا في التنظيم الذي قاده اب

تنظيم األم بينما بقي الجهة القوات األمريكية الغازية الزرقاوي ملجأ وسندا وحاضنة لموا

ل االنتماء الفاعل القاعدة وفيا لمبادئه في البقاء تنظيما مغلقا الوالء فيه للفكر والعقيدة قب

وفي  مما ساهم أيضا في تصعيد الكثير من الخالفات التي في أساسها شخصية ،والمباشر

 جماعة من التنظيم وتأسيس دولة العراقواجهتها عقائدية للسطح لتنتهي بخروج ال

  اإلسالمية.  

الساحات التي توسع فيها اإلرهاب وانضم لها عدة  فتح أبواب التنظيم فيالتشدد التوسع و

أالف من الملتزمين فكريا مع السلفية الجهادية أو ممن غرر بهم في فترات الفوضى التي 

وغيرها والزج نس، ليبيا، مصر، اليمن، عقبت انهيار عدد من االنظمة كما هو الحال في تو



وخاصة سوريا والعراق جعل من قادة هذه التنظيمات بهم في ساحات تمكين الفوضى 

يشعرون بأنهم أقوى وأهم من قيادة التنظيم المتخفية في المناطق الجبلية بين باكستان 

ع قيادات هذه وافغانستان وبعيدة عن ساحات القتال، كما أن التعاطي اإلقليمي والغربي م

الجماعات في الميدان كان مباشرا بحيث لم يعد لوجود قيادة التنظيم في افغانستان سوى 

معنى رمزي سرعان ما تهاوى مع غياب المجموعة التي كانت على عالقة مباشرة معهم 

وارتبطت بهم بينما األجيال الجديدة من اإلرهابيين لم يعرفوا افغانستان ولم يلتقوا أي من 

ادات التاريخية للتنظيم.القي  

التي بذلت  الدور اإلقليمي بدعم الجماعات اإلرهابية بان واضحا والجهود التركية القطرية

م لفصل تنظيم جبهة النصرة عن القاعدة وإدراجه ضمن الجماعات المقاتلة ضد النظا

فترة للكن هذا الجهد المستنزف  ،بطة باإلرهاب استمر لفترة طويلةالسوري والغير مرت

عة أصعب من طويلة من الوقت والمال لم يحقق النتائج المرجوة ألن الترابط العقائدي للجما

ء العقائدي ومشتقاتها، وأكد أن الوال تمرير رغبات الدولتين الراعيتين للجماعة اإلرهابية

تخليهم وؤالء كجماعات تراجع هللجماعات والمنتمين لها ثابت وال يهتز مما ينسف فرضية 

ظالل عن التطرف العنيف والفكر السلفي الجهادي ويضع موضع الشك ويلقي الكثير من ال

عات بعد أن تم على ما سمي بالتائبين او الذين قاموا بمراجعات فكرية النتمائهم لهذه المجمو

 إيقافهم ووضعوا في السجون وليس باختيار شخصي حر وعن قناعة.

بية التي تلقت في السنتين الماضيتين ضربات موجعة كسرت قدراتها الجماعات اإلرها

وخاصة في سوريا جراء التغيير في موازين القوى بسبب التدخل الروسي العسكري 

المباشر في الصراع إلى جانب الجيش السوري وعجز القوى الداعمة لهذه الجماعات على 

راء فشلها في تحقيق نتائج سريعة االستمرار في الدعم المفرط الذي قدمته ماديا لها ج

توقعتها هذه األطراف إلسقاط النظام السوري في محاولة لتكرار ما شهدته ليبيا عند اسقاط 

جفف بشكل كبير مصادر أموال الجماعات خاصة مع تضاؤل المساحات نظام العقيد القذافي 

مصادر دخل مادي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق والتي شكلت لهذه التنظيمات 



كبيرة جدا جراء بيع النفط السوري والعراقي من اآلبار التي سيطر عليها لتركيا في السوق 

 السوداء وبأسعار اقل بكثير من سعر النفط غي األسواق العالمية.

 االستراتيجيات الجديدة 

م حج كل هذه الهزائم دفعت بالجماعات اإلرهابية للكمون في هذه المرحلة من أجل خفض

يب خسائرها البشرية وإعادة صياغة استراتيجية جديدة تعيدها لمرحلة الهجوم بأسال

على  ومنطلقات أخرى وفي ساحات كانت لغاية اليوم بعيدة عن الصراع العسكري المباشر

 أراضيها.

جحت "الربيع العربي" ن خالل السنوات الثمانية الماضية منذ اندالع ما سمي بثورات

ر من جهادي السلفي في اكتساب مساحات ومنصات تواصلية داخل الكثيسالم الجماعات اإل

بات المتمردة المجتمعات العربية واإلسالمية التي تمددت فيها باعتبارها أحد أدوات هذه اله

لمرور اويبقى دائما الخطاب الديني المالمس للمنحى العاطفي والباحث عن منح تأشيرات 

الحتياج ااطف مهم مع مقوالت هذه الجماعات التي كان إلى الجنة فاعال في صياغة حالة تع

الحركية  ضاغطا بعد نجاحها في المساهمة العنيفة بإسقاط النظام الليبي وانتقالها بنفس

وى التي عدم تقديم مطالب يمكن أن تقلق القلمحاولة قلب األوضاع في سوريا والتزامها ب

 دفعت إلسقاط هذه األنظمة وتدمير دولها.

محاولة تكرار منهج التطرف العنيف الذي خاضته هذه الجماعات في السنوات تبدو 

صر الماضية إلثبات وجودها واحقيتها في الحكم امر مستبعد تماما مع هزائمها في م

فسها حاملة وسوريا وانكسارها في العراق، وبالطبيعة الفكرية لهذه الجماعات التي تعتبر ن

ربانية" فإن  الوسائل لتطبيقها تنفيذا لما تعتبره "أوامرلرسالة إلهية وملزمة بالسعي بكل 

ع الواقع عامل هذه الجماعات متي يجب طرحها اليوم تتركز حول تكثر أهمية الاألسئلة األ

 عن منهج العنف للوصول لتطبيقهل ستتخلى ، الجديد الذي فرض عليها بعد هزائمها

ة ضمن حاول البحث عن بدائل جديدالشريعة وإقامة دولة الخالفة اإلسالمية أم انها ست

 منظورها وفهمها لدورات العنف في اتجاه الوصول ألهدافها.



ؤمن بفهم على امتداد تاريخها ومنذ لجوئها للعنف المسلح في مواجهة اعدائها ألنها ال ت

لفكري على منهجها ا اشكاله هو الطريق الوحيد المسيطرالخصومة السياسية والعنف بكل 

درجة ن ذلك جليا في الصراعات الدموية التي جرت في سوريا والعراق وبوالعقائدي وبا

ات الفقهية ولكن اقل في ليبيا بين الجماعات الجهادية التي لها نفس الخلفية الفكرية والمرجعي

ر وقيادات ذلك من لم يكن مبررا لمنع اقتتال وعمليات اعدام وتصفية بأساليب وحشية لعناص

طبق ييما بينها ووصلت لحدود تكفيرها واعتبار عناصرها ممن الجماعات التي اختلفت ف

ة عامة عليهم حدود الردة عن الدين، وهذا لم يقتصر على مجموعة دون غيرها بل كان فكر

يحملها عناصر هذه الجماعات بحق األخرين من أصحاب نفس الفكر ولكن مع اختالف 

 المرجعيات.

 برى فيتحمل في طياتها تحوالت ومخاطر كحالة الكمون التي دخلتها هذه الجماعات 

دال هدفها المقدس وجزء من هذه التحوالت سيبحث في استب طريق ما تعتبره السير نحو

ع موفقدت قدرتها اليات العنف التي وصلت لدرجة غير مسبوقة من الوحشية والجرائم 

كل م هم وهتكرارها في خلق حالة الرهاب والرعب لدى االعداء الذين تطول قائمة تصنيف

رهاب الجماعي من لم يكن مبايع او موالي لها، إلى ابتكار أليات جديدة تعيد تصدير مفهوم ال

الذي تسعى من خالله لزرع الخوف واالنهيار النفسي في صفوف األعداء مدنيين 

 وعسكريين حتى يكون من السهل خلق حالة االنهيار المعنوي في صفوفهم.

ليات الوحشية التي دشنتها هذه الجماعات في الموجة الجديدة بعد موجة غير مسبوقة من العم

من العنف بعد انتشارها وتمركزها في عدة دول شهدت انهيار أو محاولة اسقاط انظمتها 

وشملت الموجة الجديدة عمليات الذبح الجماعي وحرق األحياء واالعدامات الجماعية وقطع 

قنيات عالية وحرفية فنية ليكون لها تأثير والتي تم تصويرها بتالرؤوس والتعذيب الوحشي 

ووزعت بشكل كبير في وسائل التواصل االجتماعي التي  ،ووقع الصاعقة على من يشاهدها

ساهمت في نشرها وتوسيع تأثيرها النفسي، وجاءت هذه بعد موجة سبقتها وشكلت فيها 

وحشية اإلرهابي ابو مصعب الزرقاوي عالمة فارقة حيث قام بقطع رأس رهينة امريكي 

وجة الجديدة من الرهاب أمام الكاميرا ثم حمل رأسه لتشكل تلك الجريمة بداية هذه الم



والرعب وكان قد سبقها قبل ذلك أيضا قيام تنظيم القاعدة في افغانستان بعمليات قتل واعدام 

ألشخاص في المالعب بإطالق الرصاص عليهم وسط الحشود في الساحات العامة أو في 

المالعب الرياضية لتكون باكورة تقديم فهم اإلرهابيين ورؤيتهم للعنف والرهاب ضد 

األعداء واللعب على وتر االهتزاز النفسي واالنهيار المعنوي جراء ما تتركه تلك المشاهد 

 من خوف.

 االهداف واالستهداف 

لتي شهدت االمتغيرات التي يتوقع أن تشهدها هذه الجماعات ستخص أساسا البنية التنظيمية 

بايع ود ان من يانتكاسات جراء حالة االنفالت التنظيمي التي دشنتها داعش ووصلت لحد

ي عملية أالخليفة البغدادي ولو عبر الوسائل االفتراضية في التواصل له الحق في تنفيذ 

دادات يرى انها تحقق هدفا من اهداف الجماعة وهذا األسلوب خلق كثيرا من الفشل وارت

كماش عجز التنظيم عن البقاء والتمدد والتحول لالنسلبية كانت في محصلتها تعبر عن 

ل.والفش  

اجز حتصور رؤى جديدة تكسر وكيف سيتم اعادة الهيكلة التنظيمية للجماعات الجهادية 

لذي انتشر امع ضيق مساحة العمل التنظيمي التقليدي او المتعارف عليه في عملها التنظيمي 

 في المرحلة االخيرة على الفضاءات االفتراضية مع تشديد المراقبة عليه.

مؤيدين بدأت مجموعة من ت لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الالجمعيافي بعد مرحلة العمل 

الدعاة في العمل ضمن أحزاب دينية المنحى ففي تونس أسس مجموعة من سابقي االنتماء 

لتنظيم القاعدة حزب اإلصالح السلفي وهذا الحزب منذ تأسيسه وهو في مرحلة كمون لم يقم 

اإلرهابية وسجنوا بتهم إرهاب هم  بأي نشاط رغم أن عدد كبير ممن كانوا في الجماعات

أعضاء فيه وهذا يطرح تساؤالت مهمة عن دور هذا التوجه الجديد المنافي أصال لفكر 

الجماعات الجهادية ومنطق عملها، كما أنهم استغلوا الواجهات التقليدية للجماعات اإلسالمية 

لتي تشكل المناخ في استعمالها لتكون حامية لعملهم ونشاطهم سواء عبر هذه االحزاب ا

الخصب لالستقطاب والتجنيد ونشر التطرف أو عبر السعي لالندساس في النقابات المهنية 



 أسلوب عملهاوتشكيل نقابات إسالمية مستقلة بعيدة عن النقابات التي عادة تكون قريبة في 

  .للفكر اليساري

د ما ضبية اعات اإلرهابعد الهجمة التي قادتها جماعة اإلخوان المسلمين وحلفائها في الجم

انكسار وسمي بجمهوريات الكفر والدول البعيدة في مفاهيم حكمها عما يعتبروه شرع هللا 

لعجز عن هذه الهجمة بعد الخسائر الكبيرة التي سببتها لهذه الدول بشريا واقتصاديا وا

لهذه  ادموالتقدم في مشاريعها التي فشلت في اسقاطها وأين سيكون الهجوم الق االستمرار

 الجماعات عبر مفاهيم تعميم الفوضى لتسهيل التمكين.

أن الخلفية  تبدو االنظمة الملكية الهشة اقتصاديا هي المستهدف القادم لهذه الجماعات رغم

صبح من الصعب الدينية لعائالت الحكم فيها ال يمكن المساس بها أو التشكيك فيها وبالتالي ي

ا كم وشرعيته مرتبطة أساسالشريعة كما ان شكل الحاتهامها بالكفر أو الخروج عن 

الدفع  لكن الظروف االقتصادية التي تعاني منها تلك الدول تجعل من السهولة بوجودها،

اوال في  باتجاه التحشيد لهز استقرارها عبر استغالل بعض االحداث التي تشهدها للتشكيك

لتشكيك أوال ثير في هذه المجتمعات لمصداقية الحكم والتالعب على الوازع الديني عالي التأ

الشريعة  ثم التحريض ثانيا بان كل هذا الذي يقع عقاب من هللا جراء االبتعاد عن تطبيق

 الذين يملكون وحدهم حق وشرعية تطبيقها

ن اجهزتها وتبدو العمليات التقليدية للجماعات اإلرهابية غير ذات جدوى في هذه الدول أل

ستهدف المدنيين دعومة اقليميا ودوليا وهذه العمليات التي بطبيعتها تاألمنية قوية وفاعلة وم

هذا يطرح البدائل حول أليات وسبل بقاء و  ال تحظى بمساحة مساندة شعبية او تأييد علني

ائها وكيفية هذه الجماعات وفية لنهجها العنيف إلبقاء حالة الرهاب منها لدى مؤيديها واعد

ت السلفية يدا عن المفاهيم التقليدية التي تطبقها الجماعاالتمكين بعاستمرارها في نهج 

 واإلخوان.

المعادلة الصعبة ستستهدف أساسا منظومة الحكم ورجالها عبر خلق حالة استهداف شخصي 

ممنهج لهؤالء إليصال رسائل بان كل من يستهدف الجماعات اإلسالمية لن يجد من يحتمي 

الشرعي بمعنى ان مرحلة جديدة من استهداف به طال الزمان أو قصر وسيناله العقاب 



وصوال لبدء تطبيق اشخاص سواء عبر عمليات اغتيال او اختطاف او قتل بطرق مختلفة 

ما يسمى بالحسبة في المدن او المناطق التي تخضع لسيطرتهم الميدانية في الشارع والتي 

ات الغش والتحيل ستعتمد على كسب تعاطف الفقراء ومحدودي التعليم عبر التصدي لعملي

التجاري والتي ستجد لها صدى شعبي واسع لدى هذه الفئات االجتماعية المتعاطفة اصال مع 

 نمطية التفكير المحافظ.

سلمين الم اإلخوانبعد األحزاب والجمعيات والنقابات ستسعى هذه الجماعات وفي مقدمها 

تي يمكن بية العالية والوخاصة ذات الشعللسعي للسيطرة على الجمعيات الرياضية الكبرى 

ريعة سالتالعب والسيطرة على جماهيرها وتحريكها بمختلف السبل لتحقيق أهداف سياسية 

 وتشكيل قوة ضغط شعبي فاعلة وتحمل بذور التمرد.

وباستغالل هذا الحال سيكون من السهل أن تسعى هذه الجماعات للعمل لهز وضعية 

عبية دون بر احتجاجات اجتماعية او انتفاضات شاالنظمة بدرجة اولى ثم السعي إلسقاطها ع

مكاسب  اللجوء في مراحله األولى للعنف المسلح الذي انتقلوا له بعد تعثرهم في تحقيق

 سريعة كما جرى في تونس ومصر اساسا.

إن البحث عن تحقيق االنتصارات والفتوح والغزو منهج اساس في عمل الجماعات 

ع أساسا لفكرهم السلفي المتطرف بل تم معالجة الموضو اإلرهابية والذين لم يتم التصدي

مجابهة لوطنية  تمن زاوية امنية عسكرية بحتة بينما يفرض واقع الحال إيجاد استراتيجيا

عبر مشاركة كاملة من الجميع خاصة وأن الكثير من المؤسسات في الدول اإلرهاب 

رس على المنابر والمدا المستهدفة في القريب القادم يسيطر فيها أصحاب هذا الفكر

هلة على ويتغلغلون في المؤسسات بكل تفاصيلها مما سيعطيهم مساحة للحركة والسيطرة الس

ية األوضاع في حال نجاح مخططاتهم بإحداث هزات اجتماعية على خلفية ازمات اقتصاد

 قائمة وموجودة.

اع االستمرار في ورغم كل ذلك فإن الجماعات اإلرهابية لن تتخلى كلما اتاحت لها األوض

لتابعيها بأن "الجهاد مستمر" تنفيذ عمليات إرهابية عادية كرسائل دائمة تسعى إليصالها 

رغم العوائق والمحن ولمؤيديها بأن النصر صبر ساعة وألعدائها بأنها موجودة، والخطر 



األكبر أن تتحول رغبة العمل االستعراضي التي تسيطر على عقول اإلرهابيين تتلخص في 

لسعي للقيام بعمليات إرهابية غير مسبوقة يكون لها صدى وتأثير نفسي اوسع بكثير من ا

ما قامت به إلى جرائم تخلق رعبا العمليات التي سبق ونفذتها والقيام بجرائم تتجاوز حدود 

ورهاب جماعي من قدرتهم على ارتكاب جرائم قد تقترب من مجازر جماعية أو عمليات 

 بأسلحة غير تقليدية.

شل التي الجماعات اإلرهابية لم ولن تتخلى عن مرجعيتها الفكرية تسعى لتجاوز حالة الف

ينما تجد اصيبت بها في السنوات الثالث الماضية والسعي لتحقيق أهدافها سيكون متواصل أ

   اإلمكانيات متوفرة لتحقيق ذلك.

 


