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مقدمة

�ل�سلطة  لفكرة  تنظيمي  ك�سكل  معتمدة  �ل�طنية«  �لق�مية/  »�لدولة  �سيغة  ��ستمرت 
وممار�ستها لما يرب� على �أربعة قرون. وقد تط�رت �لتحديات �لتي ت��جه »�لدولة �لق�مية/ 
حملت  �لنطاق  و��سعة  حروب  من  خا�سة،  ب�سفة  �لعربية  و�سيغتها  عامة،  ب�سفة  �ل�طنية« 
�سفة �لعالمية �إلى ث�ر�ت د�خلية ح�لت م�سارها، و�س�لاً �إلى �لتحدي �لر�هن، �لذي يمكن 
و�سفه بالأخطر وه� تحدي �لإرهاب. ولربما لم تعد �لظاهرة �لإرهابية بجديدة على �ل�ساحة 
�ل�سيا�سية �لد�خلية و�لإقليمية و�لدولية؛ حيث يمكن �لق�ل باعتياد �أو بتحقيق تر�كم ممار�ساتي 
معتبر في �لتعاطي مع �لظاهرة �لإرهابية، وكيفية م��جهتها، كحالة �لدولة �لم�سرية و�لجز�ئرية 

على �سبيل �لمثال.

 بيد �أنه في خ�سم �ت�ساع نطاق وتد�عيات �لتغيير �ل�سيا�سي �لذي �سهدته �لمنطقة �لعربية 
�لإرهابية  �لظاهرة  تلك  �سهدت  �لعربي«،  »�لربيع  بـ  ا  �إعالميًّ �لمعروف  � من عام ٢٠١١  بدءاً
تح�لت ن�عية مت�سارعة عجزت بع�ص �لدول في �لمنطقة في �س�ء �ل�سي�لة �لأمنية و�ل�سيا�سية 
عن م��جهتها و�للحاق بها. وتتمثل �أهم محاور تلك �لتح�لت �لن�عية في �لظاهرة �لإرهابية 
لتلك  و�لن�ساط  �لتمركز  جغر�فيا  �ت�سعت  حيث  �لظاهرة؛  جغر�فيا  في  �لن�عي  �لتح�ل  في 
� �إقليميًّا لدول محيطة؛  �لتنظيمات لت�سغل م�ساحة مكانية و��سعة وممتدة �أ�سحت ت�سكل تهديداً
�ل�سيا�سي  �لتغير  �أعقبت  و�لتي  �لظاهرة،  في  �لجديدة  �لن�عية  �لتح�لت  تلك  �سارت  ولهذ� 
�لذي �سهده وي�سهده عدد من �لنظم �لعربية - تمثل �لتحدي �لأخطر في �لفترة �لر�هنة، لي�ص 

للنظام �ل�سيا�سي �أو �لنخبة �ل�سيا�سية في دولة ما؛ و�إنما ل�سيغة �لدولة �لق�مية ذ�تها.

ومن ثم تعنى �لدر��سة بمحاولة �لإجابة عن ت�ساوؤل رئي�سي مفاده: اإلى اأي مًدى توؤثر تداعيات 
التحول النوعي في الظاهرة االإرهابية على م�ستقبل الدولة القومية/ الوطنية في المنطقة العربية؛ بالتطبيق 

على تنظيم الدولة المعروف اخت�ساًرا با�سم »داع�ش«؟
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ويتم اإجمال هذا الت�ساوؤل الرئي�سي للدرا�سة من خالل مجموعة من الت�ساوؤالت الفرعية 
كالتالي:

هل �لدولة �لق�مية قابلة لالنق�ساء نظريًّا وعمليًّا؟  -١

رئي�سيًّا  عام ١١٠٢ مدخالاً  � من  بدءاً �لعربية  �لمنطقة  في  �ل�سيا�سي  �لتغيير  مثَّل  ٢-  هل 
وعامالاً فاعالاً في  �إحد�ث تغير ن�عي في �لظاهرة �لإرهابية في �لمنطقة �لعربية؟

�لمنطقة  في  �لإرهابية«  بـ»�لظاهرة  �لباحث  ُي�سميه  فيما  �لن�عي  �لتح�ل  مظاهر  ما   -3
�لعربية؟

ما �أثر هذ� �لتح�ل �لن�عي في �لظاهرة �لإرهابية خا�سة في جغر�فية تلك �لظاهرة في   -4
م�ستقبل �لدولة �لق�مية يف �ملنطقة �لعربية وبالأخ�ص جغر�فيتها؟ 

و�سكل  م�ساحة  �لمقام  هذ�  في  �لق�مية  �لدولة  �أو  �لإرهابية  �لظاهرة  بجغر�فيا  وُيق�سد 
من  �لعربية  �لمنطقة  في  �لق�مية  �لدولة  عليه  تتمدد  �لذي  �لر�هن،  �لأر�سي  �لمتد�د  وحدود 

ناحية، وتن�سط فيه وت�سيطر عليه �لتنظيمات �لإرهابية من ناحية �أخرى.

وت�ستند �لدر��سة في �سبيل تلك �لمحاولة �إلى منهج �ل�سيناري�هات باعتباره �أحد �لمناهج 
�لأ�سيلة في حقل �لدر��سات �لم�ستقبلية في �لتنب�ؤ بم�ستقبل �ل�سيغة �لر�هنة من �لدولة �لق�مية 
في �لمنطقة �لعربية، في �س�ء �لتح�ل �لن�عي في جغر�فيا �لظاهرة �لإرهابية بالتطبيق على حالة 

د�ع�ص.

تلم�سه،  ومحاولة  �لم�ستقبل  لتفكيك  �ل�ست�سر�فية  �لأ�ساليب  �أحد  ه�  �ل�سيناري�  فمنهج 
من خالل تخطيط �حتمالته �لممكنة؛ حيث يهدف هذ� �لمنهج �إلى و�سف ل��سع م�ستقبلي 
ممكن �لحدوث عند ت��فر �سروط معينة في مجال معين؛ وذلك من خالل بناء مجم�عة من 
�لتنب�ؤ  ثم  معطياتها،  �س�ء  في  �لمحتملة  �لم�ستقبلية  �لأو�ساع  لهذه  �لمتما�سكة  �لفتر��سات 
ا للمتغير�ت و�ل�سياقات �لرئي�سية �لمحيطة بهذ� �ل��سع �لمحتمل، و�لتاأثير�ت  �لم�سروط وفقاً

�لمتبادلة له.



المحور االأول

 قابلية الدولة القومية لالنق�ساء نظريًّا وعمليًّا

�أبعاد  �إن�سانية �ختلف ح�ل ��سطناعها - ذ�ت  ”The State“ كفكرة  �لدولة  نه�ست 
�لعديد من �لمفكرين؛ متاأثرة في ذلك  �أذهان  �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية - وتبل�رت في 
ناحية، وب�سياقات زمانية ومكانية متفاوتة من  بتر�كمات معرفية وخبر�ت حياتية متباينة من 
ا  ووفقاً لذلك،  ا  وفقاً ووظائفها  ومظاهرها،  وعنا�سرها،  حدودها،  لتختلف  �أخرى؛  ناحية 
ا للتر�كم  لقتر�ب تحليلها؛ هذ�، و�إن ��ستقرت �لمد�ر�ص �لفكرية �لمعا�سرة على فهمها وفقاً
�إليه  �ست�سير  ما  وهذ�  باأخرى،  �أو  بدرجة  �لأوروبية  �ل�سيا�سية  و�لممار�سة  �لأوروبي  �لمعرفي 

�لدر��سة في مقام لحق.

وَدْولةاً  َدْولاً  »َد�َل«  مادة  ت�سير  »�لد�ل«،  حرف  باب  �ل�جيز،  �لمعجم  بمر�جعة  لغ�يًّا 
�إلى: �لنتقال من حال �إلى حال، و�لأيام: د�رت، وُيقال: د�لت �لأيام بكذ�، ود�لت له �لدولة، 
به  ره وغَلّ ، و»�أد�ل« فالناًا وغيره على فالن، �أو منه: �أي َن�سَ و»�أد�ل« �ل�سيء �أي جعله متد�َولاً
كذ�  و»د�ول«  علينا«.  وُيد�ل�ن  عليهم،  »ُند�ل  َثِقيف:  وفد  حديث  وفي  به،  و�أظفره  عليه، 
بينهم: جعله ُمتد�ولاً تارة له�ؤلء وتارة له�ؤلء، وفي �لقر�آن �لكريم »وتلك �لأيام ند�ولها بين 

�لنا�ص«))).

في  �لأ�سل  �إن  �لق�ل  يمكن  لها  �لعربي  و�لفهم  للكلمة  �للغ�ي  �لتعريف  من  ا  و�نطالقاً
�لر�هنة  �لفترة  �لظرفي وفي  تت�سم بال�ستقر�ر  يعبر عن حالة  �لذي  �لكيان  �أنها ذلك  »�لدولة« 
�أو  بدرجة  و�لتح�ل  �لتغير  �إلى  و�لنزوع  �لن�سبي،  �ل�ستقر�ر  وعدم  �لظرف،  لهذ�  �لم�ساحبة 
لتحقيق غاية مجتمعية كبرى.  �لزمان و�لمكان؛ وذلك  با�ستمر�رية عامَلي  بالمقارنة  باأخرى 
فه� كيان يتغير ويتح�ل ليعبر عن و�قع �جتماعي و�قت�سادي وثقافي و�سيا�سي يتاأثر باعتبار�ت 
�لزمان و�لمكان. وقد يك�ن �أحد �أ�سباب هذ� �لتح�ل و�لتغير في كيان �لدولة - �سمن �أ�سباب 

)١( جممع �للغة �لعربية، املعجم الوجيز )�لقاهرة: وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ١994(: ٢39.
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ا للق�ل �ل�سالف - �لن�سر �أو �لهزيمة كما �أ�سير في خ�سم �لتعريف �للغ�ي �ل�سابق  �أخرى وفقاً
بحديث وفد ثقيف: »ُند�ل عليهم، وُيد�ل�ن علينا«.

ويمكن في �س�ء هذ� �لفهم للتعريف �للغ�ي للفظة »�لدولة« �ل�ق�ف على قاعدة رئي�سة 
� في تف�سير �لتغير�ت �لتي قد ت�سهدها �لدولة  يمكن �لبناء عليها و�لنطالق منها، قد تي�سر كثيراً
�أو تطر�أ عليها، كظ��هر �نهيار �لكيانات �لتي يطلق عليها لفظة »دولة«، �أو �ندماجها، �أو تنامي 
نزعاتها �ل�ستعمارية، �أو غيرها من تلك �لتغير�ت، �لتي ت�ؤكد �أن �لدولة �أو ذلك �لكيان �لذي 
�لزمان و�لمكان؛  �لنظر عن �ختالف  ثابت وحيد؛ ب�سرف  ى  لي�ص بمعطاً �للفظ  يت�سف بهذ� 
و�قع  مع  للتعاطي  ��سطناعها  نختلف ح�ل درجة  �إن�سانية  فكرة  �لأ�سا�ص -  في  و�إنما ه� - 

�جتماعي و�قت�سادي و�سيا�سي ما في ظرف تاريخي وجغر�في محدد.

�إل�ساقها  ي�سيع  �أو  �لدولة  بها  تلحق  �لتي  �لحالت  مختلف  مع  �لتعاطي  فاإن  ثم،  ومن 
و»�ل�ستعمارية«  و»�لدينية«  و»�لع�سكرية«  و»�لمدنية«  �لمدينة«  »دولة  ك�سفات   - بها 
دولة  حتى  و»�لديمقر�طية«  و»�لمحايدة«،  و»�لق�مية«  و»�ل�ستر�كية«،  و»�لإمبر�ط�رية« 
لها،  �لمن�سئ  �لتاريخي  �لظرف  با�ستمر�ر  م�ستمرة  ظرفية  ت�ليفات  كلها  �إنما   - »�لخالفة« 
بالكيان  تلحق  قد  �لتي  �لتح�لت  �لذي يجمد  �ل�حيد  �لنمط  ولي�ست  ل�ج�دها،  �لد�عم  �أو 
ا للتحليل �ل�سابق - مع ما ذهب �إليه  �لمت�سف بـ»�لدولة« في �لم�ستقبل ليختلف �لباحث - وفقاً

عدد من مفكري �لغرب خا�سة »ف�ك�ياما« و�أفكاره ح�ل نهاية �لتاريخ.

ا في�سير مفه�م »�لدولة« - �سمن تعريفات �أخرى يعد هذ� �لتعريف �أكثرها  �أما ��سطالحاً
ا - �إلى �عتبارها »كيان �سيا�سي و�إطار تنظيمي و��سع ل�حدة �لمجتمع، و�لمحدد لحياة  رو�جاً
�لدولة - وب�س�رة م�سروعة و�سرعية -  �إر�دة  لتعل� بذلك  �ل�سيادة«،  �لتي تتج�سد فيها  �لجماعة، 
حق  من  لها  لما  وذلك  �لمجتمع؛  في  �لأخرى  و�لجماعات  �لأفر�د  �إر�د�ت  مختلف  ف�ق 
��ستخد�مها  في  م�ؤ�س�سية  وحرية  �لإكر�ه،  ل��سائل  ل�سيقة  وحيازة  �لق��نين،  �إ�سد�ر  في  فريد 
�لد�خلي  لأمنه  ونظامه، وحمايةاً  ل�سالمته  ا  للمجتمع، وحفظاً ا  �لقان�ن؛ �سبطاً �إنفاذ  �سبيل  في 
� ما لها من دور معتبر كاأد�ة �أ�سيلة لل�سبط �لجتماعي بالدرجة �لتي ل  و�لخارجي)))، و�أخيراً

)٢( عبد �ل�هاب �لكيايل و�آخرون، حمررون، مو�سوعة ال�سيا�سة، ط. ٢، مج. ٢ )بريوت: �مل�ؤ�س�سة �لعربية، ١99١(: 7٠٢. 
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تعني ��ستبد�دها بقدر ما تعنيه من قدرتها على فر�ص �لق��عد، لت�ستحق بذلك �لتعبير �لكال�سيكي 
�ل�سهير »�لم�ؤ�س�سة �ل�سرعية �ل�حيدة ل�ستخد�م �لعنف«))).

وعليه وبتجريد �لمفه�م يذهب عبد �هلل �لعروي في تعريفها باأنها - �أي �لدولة - �ل�جه 
ذلك  م�سم�ن  عن  �لنظر  ب�سرف  �لأ�سيل  بمفه�مها  لل�سلطة  �لم�ؤطر  �لمعا�سر  �لم�ؤ�س�سي 
�لكيان �لم�سمى �لدولة، في�سحي �لتعاطي معها في �للحظة �لزمانية و�لمكانية �لر�هنة لنقا�ص 

ى غير قابل للنقا�ص و�لختالف))). ح�لها على �أنها معطاً

وقد كانت وما ز�لت �لدولة مح�ر �هتمام �لمفكرين في �لأحقاب و�لأم�سار �لمختلفة 
ا  ولحقاً و�أر�سط�،  �أفالط�ن  لدى  �لقديم  �لي�ناني  �ل�سيا�سي  �لفكر  في  مليًّا  �نعك�ص  ما  وه� 
�لم�سيحي و�لإ�سالمي خا�سة في كتابات ت�ما �لإك�يني، و�بن خلدون، وه�  �لفكرين  لدى 
ما تم �لبناء عليه في �لفكر �ل�سيا�سي �لغربي �إبان ع�سر �لنه�سة وما بعدها في كتابات ماكيافيّلي 
�لإ�سهامات  �لمالحظات ح�ل  �لعقد �لجتماعي. ويمكن ر�سد عدد من  وهيجل وفال�سفة 

�لر�سينة لمختلف �لمفكرين و�للغ�يين و�لممار�سين �لمعنيين بالدولة كالتالي:

�إلى �لنتقال من حال  ا للمعنى �للغ�ي �لعربي في �لأ�سا�ص �لذي ي�سير  �إن »�لدولة« وفقاً  -١
�إلى حال، و�لمعنى �ل�سطالحي �لذي ي�سير �إلى ك�نها فكرة �إن�سانية م�سطنعة بدرجة �أو 
ا  � ��سطناعيًّ ا لذلك وب�سكل رئي�ص - �إطاراً باأخرى لتاأطير وتنظيم �لمجتمع، �إنما تعد - وفقاً
� عن  تاريخية محددة، وتعبيراً ما في لحظة  لتنظيم مجتمع  ا  ن�سبيًّ  � م�ؤقتاًا وم�ستقرًّ �إن�سانيًّا 
ليعبر هذ� �لإطار عن �لخ�س��سية  تجربة �جتماعية ما، وو�س�لاً لغاية مجتمعية كبرى، 
وي�ستمر  معينة،  و�قت�سادية  و�سيا�سية  وثقافية  �جتماعية  و�سياقات  و�لزمنية  �لمكانية 

با�ستمر�ر تلك �لخ�س��سية وهذه �ل�سياقات لبع�ص �سن��ت �أو عدة عق�د �أو قرون.
�ل�سابقة على �لدولة - وكما يرى عبد �هلل �لعروي - لن ينفع في فهم  �إدر�ك �لحالة  �إن   -٢
لالإن�سان  ُمز�من  ك��قع  �لدولة  من  �لنطالق  �لأجدى  من  وعليه   ، حاليًّا  �لقائمة  �لدولة 

)3( عبد �لعايل عبد �لقادر، حما�رضات النظم ال�سيا�سية املقارنة )�جلز�ئر: جامعة �سعيدة �لدكت�ر م�لي �لطاهر. كلية �حلق�ق و�لعل�م �ل�سيا�سية. ق�سم
       �لعل�م �ل�سيا�سية و�لعالقات �لدولية، د.ت.(: 3٢.

)4( عبد �هلل �لعروي، مفهوم الدولة، ط. 9 )�لد�ر �لبي�ساء: �ملركز �لثقايف �لعربي، ٢٠١١(: 5.
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�لدولة«  »�أدل�جة  تعبير  �لعروي  ي�ستخدم  ثم  ومن  �لدولة،  تلك  لفهم  �لآن  نعرفه  �لذي 
ى �أولي))). لُي�سير �إلى نظرة �لقان�ن �إليها وو�سفها على حالها وقب�لها كمعطاً

�لباحثين  يدفع   � وحيداً ى  معطاً باعتباره  »�لدولة«  �إطار  تطبيقات  �أحد  مع  �لتعاطي  �إن   -3
و�لمهتمين �إلى فخ �لت�فيق و�لتبرير دون مر�عاة �ل�سياقات �لمجتمعية و�لثقافية و�لقت�سادية 
و�لخ�س��سية �لظرفية، و�سحب مفاهيم من بيئتها �لتي تط�رت فيها وفي فترة زمنية مغايرة 

كلية على حالت تاريخية �سابقة له.
من �لمحدد�ت �لتي ت�ؤثر في بل�رة �أحد تطبيقات �إطار »�لدولة« في لحظة تاريخية ما، ه�   -4
ما يمكن �أن يطلق �لباحث عليه »�لعامل �لر�بط �أو �لم�ؤ�س�ص« �لذي ي�سير �إلى ك�نه �لعامل 
�لر�بط بين عنا�سر �لدولة �لمختلفة، و�لذي يدفع باأول�يته على غيره من �لعنا�سر، و�لذي 
قد يك�ن في دولة من �لدول ه� »�لع�سبية« بمفه�م �بن خلدون �أو »�لعرق« �أو »�لعائلة«، 
وه� ما قد ينعك�ص في ��سم �لدولة، كالدولة »�لأم�ية« �أو »�لعبا�سية«، وقد يك�ن »�لدين« 
�أو »جمه�رية م�ريتانيا �لإ�سالمية«، وقد  فت�سطبغ �لدولة با�سمه كالدولة »�لإ�سالمية«، 
يك�ن »�لإقليم«، �أو قد يك�ن �لأ�سا�ص �لأيدي�ل�جي كـ»�ل�ليات �لمتحدة �لأمريكية«، 
�أو »�لدولة �ل�ستر�كية �أو �ل�سي�عية«، وقد يك�ن »جهاز �لدولة �أو �لقائم عليه« ه� �لعامل 
�أو  �لقان�نية،  �لأول�ية  عليه  �لقائمين  �أو  �لدولة  �أجهزة  لأحد  يك�ن  فقد  لها؛  �لحاكم 
�لمت�غل في �لممار�سة فتت�سف بك�نها دولة »برلمانية«، �أو »رئا�سية«، �أو »ملكية«، �أو 

»ب�لي�سية«، �أو »ع�سكرية«، �أو »دينية«.
� �إلى �لتاأ�سيل �لنظري لفكرة �لدولة - �إلى  وعليه ينتهي �لباحث في هذ� �لمقام - و��ستناداً
�سحة �فتر��سه �لخا�ص بقابلية �لدولة �ل�طنية/ �لق�مية �لر�هنة لالنق�ساء نظريًّا وعمليًّا، وذلك 
في حال تغير �ل�سياقات �لزمنية و�لمكانية و�لثقافية و�لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية �لتي 
�أنتجتها. وعلى �لرغم من �تفاق �لباحث مع ما ذهب �إليه بع�ص �لباحثين على �أن �لدولة ب�سفة 
�لتي  �ل�سياقات  وتط�ير  �إنتاج  �إلى  ا  د�ئماً ت�سعى  خا�سة  ب�سفة  �لر�هنة  �لق�مية  و�سيغتها  عامة 
�أنتجتها للحفاظ على ��ستمر�ريتها، فاإنه يختلف مع �لفتر��ص �ل�سابق في ك�ن تد�عي و�نهيار 

)5( �ملرجع �ل�سابق: ٦.
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�لق�مية  �لدولة  �سياقات  تعجز  عنيف  لتحٍدّ  م��جهتها  من  �سيحدث  ما  غالباًا  �لق�مية  �لدولة 
�لر�هنة و�أدو�تها �لتي ت�ستمر في �إنتاج تلك �ل�سياقات عن م��جهته، وغالباًا ما �سيك�ن تحدي 

ا. �لتح�ل �لن�عي في �لظاهرة �لإرهابية كما �سيرد لحقاً

ومن هنا تعنى �لدر��سة بمحاولة �ل�ق�ف على م�ساحات �لتهديد �لر�هنة و�لمحتملة �لتي 
ن�ساأت ب�سبب �لتح�لت �لن�عية �لمت�سارعة في �لظاهرة �لإرهابية في �لمنطقة �لعربية، كمدخل 
ى مت�سارعة نح�  ا بخطاً محتمل لدفع �لدولة �لق�مية/ �ل�طنية في �لمنطقة �لعربية �أن تم�سي قدماً
تح�ل ج�هري يطر�أ على �سكلها �لر�هن و�سيغتها �لمعتمدة منذ عق�د، في �أعقاب �لتحرر من 

�ل�ستعمار �لغربي لالأر��سي �لعربية في منت�سف �لقرن �لع�سرين.

يدفع  حيث  �لإرهابية؛  للظاهرة  �لن�عية  �لتح�لت  خط�رة  ح�ل  �لبع�ص  يختلف  وقد 
بع�ص �لمر�قبين و�لمعنيين بافتر��ص �أن تنامي �لظاهرة �لإرهابية �لر�هن �إنما ه� م�ؤقت �أو بفعل 
�أو  �ل�كالة  �سيغ جديدة من حروب  �إطار  في  �لأطر�ف،  بع�ص  من  دولية  �أو  �إقليمية  م�ساندة 
للتنظيمات  �أو كبرى  �إقليمية  تقليدية من خالل ت�ظيف دول  �آخر حروب وكالة غير  بمعناًى 
�أو م�ؤثر لتحقيق مكا�سب �سيا�سية ما؛ في حين يذهب  �أو �لم�سلحة كفاعل �سيا�سي  �لإرهابية 
فريق �آخر �إلى �أن �لظاهرة �لإرهابية �لر�هنة �إنما هي ظاهرة م�ستقلة وتفاعالتها �لد�خلية �أكثر 
و�إن  كبرى،  �أو  �إقليمية  معادية  دول  �أو  ��ستخبار�ت  �أجهزة  �سنيعة  ك�نها  من حقيقة  ا  ت�سارعاً
��ستفادت تلك �لدول �أو �لأجهزة �ل�ستخبار�تية من �سل�ك تلك �لتنظيمات �أو قامت بت�ظيفه 

لتحقيق مكا�سب لها.

يرى - وبافتر��ص  �لباحث  فاإن  لهما من حيثية،  �ل�سالفين وما  �لفتر��سين  ومع وجاهة 
تلك  له  ت�ؤ�س�ص  قد  ما  بحال  ينفي  �أن ذلك ل  باأخرى،  �أو  ب�س�رة  �أو كليهما  �أحدهما  �سحة 
�لتفاعالت �لمت�سارعة و�لتد�عيات �ل���سعة للظاهرة �لإرهابية من مع��ل هدم يهدد بنية وكيان 

�لدولة �لق�مية/ �ل�طنية �لر�هنة في �لمنطقة �لعربية.

ا للطرح �ل�سابق وبالنظر في معاجم �للغة  ويق�سد بالتح�ل �لن�عي في �لظاهرة �لإرهابية وفقاً
�لعربية، �أنه �لتغير و�لنقل من حالة �إلى حالة متمايزة ب�س�رة و��سحة عن �لحالة �لمتح�ل عنها؛ 
وعليه ُت�سير فكرة �لكاتب بالتح�ل �لن�عي في �لظاهرة �لإرهابية �إلى تغير وتح�ل مك�ناتها 
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بال�سرورة  لي�ست  و��سحة  ب�س�رة  متمايزة  حالة  �إلى  �ل�سابقين  �لعقدين  في  عليها  �لمتعارف 
�لتنظيمات �لإرهابية؛ و�إنما في و�سائلها و�أهد�فها ومعد�تها و�آلياتها  على م�ست�ى فكر تلك 
وطرق تجنيدها، وبنيتها �لتنظيمية، وقدرتها على �ل�سيطرة على �لأر�ص، ودرجة �سي�لة وخفاء 
� تد�عيات �سل�كها �لإرهابي على �ل��سع �لإقليمي و�لدولي ب�سفة عامة، وعلى  �لتنظيم، و�أخيراً

م�ستقبل �لدولة �لق�مية/ �ل�طنية ب�سفة خا�سة.

لذ� �سيعنى �لباحث في �لمقام �لتالي ببيان م�ساحات �لتح�ل �لن�عي في �لظاهرة �لإرهابية، 
وتد�عيات ذلك على م�ستقبل �لدولة �لق�مية في �لمنطقة �لعربية، وم�ساحات تهديدها �لمنظ�رة 

و�لمحتملة.



المحور الثاني

مظاهر التحول النوعي في الظاهرة االإرهابية على م�ستوى الفكر

تنامت �لظاهرة �لإرهابية في �لمنطقة �لعربية ب�س�رة مت�سارعة مع بد�ية �لعقد �لثاني من 
�لقرن �لحادي و�لع�سرين، وقد �ساحب هذ� �لتنامي للظاهرة �لإرهابية �ختالفات ن�عية عدة 
و�لأ�سباب  و�لدو�فع  ناحية،  من  و�لعقائدي  �لفكري  �لمنطلق  م�ست�ى  على  ر�سدها  يمكن 
�لمزع�مة �أو �لمت�قعة للعمل �لإرهابي من ناحية ثانية، و�سكل �لتنظيمات �لإرهابية �لمعا�سرة 
من ناحية ثالثة، ون�عية �ل�سل�ك �لإرهابي من ناحية ر�بعة، وجغر�فيا تلك �لتنظيمات من ناحية 

خام�سة، ونطاق �ل�ستهد�ف للتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب من ناحية �أخيرة.

وعليه ت�سعى �لدر��سة في هذ� �لمقام �إلى ر�سد م�ساحات هذ� �لتح�ل �لن�عي في �لظاهرة 
�لإرهابية �لر�هنة في �لمنطقة �لعربية، في �س�ء تميزها �لمتز�يد عن �لظاهرة �لإرهابية �لتقليدية 

�لمتمثلة في تنظيم �لقاعدة.

المنطلقات الفكرية والدوافع المعلنة للظاهرة االإرهابية الجديدة في المنطقة العربية
�ستتناول �لدر��سة في هذ� �لمقام ��ستعر��ص �لمنطلقات �لفكرية للظاهرة �لإرهابية �لجديدة 
�لرئي�سة  للتنظيمات  و�لمنطلقات  �لأ�س�ص  تلك  ��ستعر��ص  خالل  من  �لعربية،  �لمنطقة  في 
ا . ففيما يخ�ص تنظيم »�لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق  و�لم�ؤثرة على م�ست�ى �لممار�سة و�إعالميًّ
� بـ»د�ع�ص« في �للغة �لعربية و”ISIS“ في �لإنجليزية، و�لتي  و�ل�سام« و�لم�سار �إليه �خت�ساراً
ا لتك�ن تنظيم »�لدولة �لإ�سالمية« فقط، وذلك بعد �إعالنه تاأ�سي�ص ما �أ�سماه »دولة  ُعدلت لحقاً
�لم�سلمين في  �لعدناني))) »دولة لكِلّ  �أبي محمد  �لخالفة �لإ�سالمية« لتك�ن على حِدّ تعبير 

)٦( �أب� حممد �لعدناين ه� طه �سبحي فالحة، �ملتحدث �لر�سمي با�سم تنظيم �لدولة �لإ�سالمية يف �لعر�ق و�ل�سام، ولد عام ١977 يف بلدة بن�ص 
قرب مدينة �رس�قب يف حمافظة �إدلب، و�سكن يف مدينة �لأنبار غرب �لعر�ق.
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� بـا�سم »تنظيم �لدولة«))) - ففيما يخ�ص �لمنطلقات �لفكرية  �لعالم«، وُيذكر �لتنظيم �خت�ساراً
للتنظيم فاإنه عادة ما يختلف ما ه� من�س�ب �إليه �أو ما يدور عنه من معل�مات خا�سة »تنظيم 

�لدولة«، وعليه �ست�سعى �لدر��سة �إلى ��ستعر��ص �لتجاهات �لمختلفة فيه.

فعلى م�ست�ى �لمنطلقات �لفكرية يتفق »تنظيم �لدولة« فيما يعلنه مع غيره من �لتنظيمات 
�لم��س�مة بالإرهاب �لتي تتبنى ما ُت�سميه »�لجهاد« �لعالمي؛ فتنادي بـتحكيم ما ت�سفه بـ»�سرع �هلل«، 
�« في »دولة �لخالفة« �لتي لن تتحقق - في  ا �إ�سالميًّا متج�سداً و�إقامة ما تر�ه باعتباره »حكماً
�إليهم؛  �لمن�س�بة  و�لت�سريحات  �لبيانات  تعبير  »�لجهاد« على حدِّ  �أ�سم�ه  بما  �إل   - روؤيتهم 
بالإرهاب على  �لم��س�مة  �لتنظيمات  �لفكرية مع غيره من  منطلقاته  في  �لتنظيم  يتفق  حيث 
�أن »�لعلمانية و�لق�مية و�ل�طنية و�لديمقر�طية كفر ب��ح مناق�ص لالإ�سالم ُمخرج من �لملة«؛ 
بما  بـ»�لحكم  �لق�ل  �لعالمي« من  ُي�سمى »�لجهاد  ما  لتنظيمات  �لفكرية  �لبنية  تنطلق  حيث 
�أنزل �هلل« كقاعدة للعمل. وفي �سبيل ذلك تذهب تلك �لتنظيمات على �أن��عها �إلى »تكفير 
ا«؛ وم�ستندين في ذلك �إلى تاأويل بع�ص �لفتاوي  �لحكام و�لر��سين ومن لم يكفر ه�ؤلء جميعاً

�لتر�ثية لأئمة م�سلمين))).

يرجع  و�لم��لية  �لمن�س�ية  وتنظيماتها  �لقاعدة  وتنظيم  �لدولة  تنظيم  بين  �لتمايز  �أن  �إل 
لم  »�لقاعدة  باأن  �لعدناني«  محمد  »�أبي  �إلى  من�س�ب  ت�سريح  بح�سب  منهجية  لأ�سباب 
و�لخالفة  �لإ�سالمية  �لدولة  م�سروع  لهدم  »مع�لاً  قيادتها  �أ�سحت  بل  �لجهاد«  قاعدة  تعد 
�لقاعدة  وتنظيم  �لظ��هري  �أن  �إليه  من�س�ب  ه�  فيما  �لدولة  تنظيم  يرى  وعليه  �لقادمة...«، 

�بتعد� عن ميد�ن �لعمل �لم�سلح للغاية �لم�ستركة بينهما.

وعليه يت�سح �أن �لختالف �لفكري بين تنظيم �لدولة وتنظيم �لقاعدة ه� خالف منهجي 
�لج�هر  ق�سايا  ولي�ص  و�لإجر�ئية،  �لتنظيمية،  و�لملفات  �لمتبعة،  و�لأدو�ت  �ل��سائل  ح�ل 
عن  �لدولة  لتنظيم  �لثاني  �لمميز  �لختالف  �أما  ناحية؛  من  هذ�  �لتنظيمات،  لتلك  �لفكري 

)7( »د�ع�ص تعلن تاأ�سي�ص دولة �خلالفة، وت�سميها »�لدولة �لإ�سالمية« فقط دون �لعر�ق و�ل�سام، و�لبغد�دي �أمريها، وحتذر »ل عذر ملن يتخلف 
عن �لبيعة«، CNN بالعربي،

.http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/29/urgent-isis-declares-caliphate
)8( معتز �خلطيب، »تنظيم �لدولة �لإ�سالمية: �لبنية �لفكرية وتعقيد�ت �ل��قع«، مركز �جلزيرة للدر��سات،

 .http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/2014112355523312655.htm
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تنظيم �لقاعدة فيتمثل في ثالث �سمات رئي�سة؛ هي �لبرجماتية �لتي يتبناها �لتنظيم في تعاطيه 
مع �ل��قع من ناحية، و�لغل� في �لممار�سة »�لت�ح�ص« - �إذ� جاز �لتعبير وُق�رن بالتنظيمات 
�لأخرى و�ل�سابقة - ب�س�رة مت�سارعة من ناحية ثانية، و�لجم�د وعدم �لمرونة �لفكرية على 

�لم�ست�ى �لتكتيكي و�ل��سائلي - �إذ� ما ُق�رن بالقاعدة - من ناحية ثالثة.

�لجديدة  �لإرهابية  للظاهرة  �لمعلنة  و�لدو�فع  �لفكرية  للخلفية  �ل�سابق  �لعر�ص  نهاية  في 
في �لمنطقة �لعربية يمكن ر�سد عدد من �لمالحظات؛ �أولها فيما يت�سل بالخلفية �لفكرية، 
�ل�سريعة«  »تطبيق  غايتها ه�  �أن  تعلن  في »د�ع�ص«  �لمتمثلة  �لجديدة  �لإرهابية  �لظاهرة  فاإن 
�نبثقت  �لجديدة  �لإرهابية  �لظاهرة  �أن  �لمالحظات  تلك  وثانية  �هلل«،  به  �أمر  بما  و»�لحكم 
� لها. ور�بعة تلك �لمالحظات �أنه يمكن �إجمال »�لمد�ر�ص  عن تنظيم �لقاعدة ومثلت تط�راً
�لإرهابية« - �إذ� جاز �لتعبير - في مدر�ستين، �لقديمة بقيادة �لقاعدة، و�لجديدة بقيادة »تنظيم 
في  �لمدر�ستين  �تفاق  من  �لرغم  على  �أنه  �لمالحظات  تلك  وخام�سة  �لإ�سالمية«،  �لدولة 
�لمعتقد�ت و�لمنطلقات �لفكرية لكلٍّ منهما، فاإن �لتمايز �لحقيقي في �لممار�سة على �لأر�ص، 
��ستخد�م وت�ظيف  �ل�سدد هي  �ل�ساد�سة في هذ�  �لمتبعة. و�لمالحظة  �لمناهج و�لآليات  �أي 

�ل�رقة �لطائفية في �لمدر�سة �لجديدة �أكثر منه في �لمدر�سة �لقديمة.

التحوالت النوعية للظاهرة االإرهابية الجديدة على م�ستوى الم�سارات والممار�سات 
والماآالت

�لإرهابية  للظاهرة  �لمختلفة  و�لممار�سات  �لم�سار�ت  �لدر��سة  من  �لمقام  هذ�  يتناول 
�لجديدة في �لمنطقة �لعربية؛ وذلك لل�ق�ف على عنا�سر �لتمايز، و�لت�سابه بينها وبين �لظاهرة 
� عن �لإطار �لفكري و�لمرجعي  �لإرهابية �لتقليدية في �لربع �لأخير من �لقرن �لع�سرين، بعيداً
ا من خلفية فكرية و�حدة بدرجة �أو باأخرى، �إل �أن  لتلك �لتنظيمات، �لتي تنطلق كما ُذكر �سلفاً
�لتمايز بينها يبدو �أنه �أرجئ لملف م�سار وممار�سة تلك �لتنظيمات. وه� ما �سيتم من خالل 
�لن�عية في �سكل تلك  �أربعة محاور رئي�سة ب�س�رة مقارنة؛ وهي مح�ر حدود �لختالفات 
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�لتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب في �لمنطقتين، وثاني تلك �لمحاور ه� مح�ر �سل�كها - �أي 
تلك �لتنظيمات - على �لأر�ص، وثالثاًا نطاق �ل�ستهد�ف �لذي تتبناه �أو تغطيه تلك �لتنظيمات 
� وه� �لمح�ر �لأهم �لذي يتمثل في مح�ر جغر�فيا  في عملياتها �لم��س�مة بالإرهاب، و�أخيراً

�لظاهرة �لإرهابية �لجديدة.

االختالفات النوعية في �سكل الظاهرة االإرهابية الجديدة بالم�سرق العربي
تختلف �لتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب في �أ�سكالها وهياكلها �لتنظيمية في �س�ر عدة 
�أفر�دها، وطريقة عملها، ومدى  �عتبار�ت، منها هدفها، و�إمكاناتها، وعدد  يتفق وعدة  بما 

�نت�سارها وتعقد هيكلها، وت�سابك �أو تعدد مهامها.

ونظريًّا تتفاوت �لتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب في عدة م�ست�يات �أولها م�ست�ى �أنماط 
ممتدة  ود�خلية  مناطقية،  د�خلية  تنظيمات  �إلى  وتنق�سم  بالإرهاب،  �لم��س�مة  �لتنظيمات 
د�خل �إقليم �لدولة، ود�خلية ذ�ت �رتباطات خارجية، وخارجية �نعز�لية، وخارجية �ختر�قية، 

� دولية. و�إقليمية، و�أخيراً

ا لم�ست�ى �أنماط هياكلها �لتنظيمية،  كذلك تتفاوت �لتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب وفقاً
ممتدة،  وعنق�دية  محدودة،  عنق�دية  �إلى  بدورها  وتنق�سم  عنق�دية،  تنظيمات  �إلى  فتنق�سم 
�لحركية(،  و�لقياد�ت  �لفكرية  و�لقياد�ت  �ل�س�رى  ومجل�ص  )�لقيادة  من  هيكلها  ويتك�ن 
و�لقياد�ت  �لدولية  و�لقياد�ت  �لتاريخية  )�لقيادة  من  وتتك�ن  �لهرمية،  �لتنظيمات  ونمط 

�لقطرية و�لقياد�ت �لد�خلية و�لقياد�ت �لمناطقية(.

ا للم�ست�ى �ل�ظيفي �إلى ثالث مجم�عات  كذلك يمكن تحليل �لتنظيمات �لإرهابية وفقاً
 � و�أخيراً �لعمليات،  خاليا  ومجم�عة  �لقيادة،  مجم�عة  وهي  �لتنظيم؛  د�خل  رئي�سة  وظيفية 

مجم�عة خاليا �لدعم �لل�ج�ستي.
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ا لم�ست�ى ن�عية �لخاليا �لمن�س�ية  في حين يمكن �لتمييز بين �لتنظيمات �لإرهابية وفقاً
تحت ل��ء �لتنظيم �إلى ن�عين رئي�سين هما �لخاليا �لن�سطة، و�لخاليا �لنائمة؛ ويتم �لتمييز بينها 

ا لالأنماط �لحركية، ومدى تفاعل، �أو ُكم�ن تلك �لخاليا))). وفقاً

هيكله  طبيعة  ل�ستجالء  �لعربي  �لم�سرق  منطقة  في  �لدولة«  »تنظيم  �إلى  بالنظر  ا  وعمليًّ
وج�د  خالل  من  �لهرمي  �لتنظيم  �سكل  يتبع  �لدولة«  »تنظيم  �أن  يت�سح  �لتنظيمي،  ونمطه 
قيادة و�حدة على قمة �لتنظيم تربط بين م�ست�ياته وت�سكيله، ولي�ص قياد�ت عدة متر�بطة كما 
وو�سائل  �لمر�قبين  من  لعدد  ا  وفقاً �لتنظيم  يتك�ن  حيث  �لعنق�دي.  �لهيكل  ذي  �لتنظيم   في 
�لخالفة  »دولة  قيام  �إعالن  بعد  خا�سة  �لتنظيمي  وغم��سه  �سريته  من  ا  بع�ساً فقَد   - �لإعالم 
هي  عدة  هياكل  ثم  �لتنظيم،  قائد  باعتباره  »�لخليفة«  من   -  ٢٠١4 ي�نية  في  �لإ�سالمية« 
يت�له،  من  �لعل��ني  �أحمد  �أبا  �أن  وُي�ساع  �لعملياتي،  �لجانب  ويت�لى  �لع�سكري  �لمجل�ص 
�لإر�ساد  ومهمتها  �لعدناني،  محمد  �أبي  قبل  من  رئا�ستها  ت�لي  وُيعتقد  �ل�سرعية  و�لهيئات 
�لعامري ه� من يديره،  �أركان  �أبا  �أن  ا، وُيعتقد  �أي�ساً �لتنظيم  و�لدع�ة. وهناك مجل�ص �س�رى 
وُي�ساع تك�نه من عدد �أع�ساء ل يتجاوز �لع�سرين، يعينهم �لبغد�دي، وينتم�ن �إلى دول عربية 

مختلفة. ويعد �س�رى �لتنظيم ه� �أعلى م�ست�يات �لقر�ر د�خل �لتنظيم.

برئا�سة  �لأمني«  »�لمجل�ص  �أو  و�ل�ستخبار�ت«  �لأمــن  »مجل�ص  ُي�سمى  ما   وهناك 
�لق�سائية؛ وهناك  �أحكامه  وتنفيذ  �لتنظيم،  لقائد  �لتاأمين  مهام  ويت�لى  �لأنباري«،  »�أبي علي 
�أيدي�ل�جية  ن�سر  ومهمتها  �ل�سامي،  �أثير  �أبي  بقيادة  �أنها  وُيعتقد  �لإعالمية،  �لم�ؤ�س�سة  ا  �أي�ساً

�لتنظيم، وبياناته. 

�لتنظيم،  ــر�ء  و�أم وقــادة  �أعيان  فئة  وت�سم  و�لعقد«،  �لحل  »�أهــل  هيئة  ت�جد  كذلك 
�لأن�سطة و�ل�سر�ئب و�لغنائم، لتم�يل  �لالزمة  �لمال«. وتت�لى جمع �لأم��ل   وهيكل »بيت 

)9( م�سطفى عالم، »��سرت�تيجيات �لتنظيمات �لإرهابية«، ورقة بحثية، ور�سة عمل باملركز �مل�رسي للمعل�مات، م�ؤ�س�سة �مل�رسي �لي�م �ل�سحفية، 
٢٠ دي�سمرب ٢٠١3.



20

� »�لتق�سيم �لإد�ري« للتنظيم؛ ويق�سم �لمنطقة �لجغر�فية �لد�خلة في �إد�رة �لتنظيم �إلى   و�أخيراً
»وليات«)1)).

�لم�سرق  منطقة  في  �لجديدة  �لإرهابية  للظاهرة  �لتنظيمي  للهيكل  �ل�سابق  �لعر�ص  من 
كان  ما  عادة  �لذي  �لغم��ص  �أن  هي  �لرئي�سة؛  �لمالحظات  من  عدد  وج�د  يت�سح  �لعربي 
في  �لدولة«  »تنظيم  تميز  �لتي  �ل�سمة  كان  بالإرهاب  �لم��س�مة  �لتنظيمات  مختلف  يكتنف 
منطقة �لم�سرق �لعربي قبل �إعالنه عن تاأ�سي�ص »دولة«، و�لنتقال �إلى مرحلة جديدة من �لتط�ر 

في م�سار �لتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب.

�لهرمي،  �لنمط  تف�سل  �لجديدة  �لإرهابية  �لظاهرة  ز�لت  ما  �أنه  �لمالحظات  تلك  ثانية 
�أ�سباب ذلك �لحفاظ على  �أحد  �أو �سغيرة ومحدودة، ولربما  �س��ء كانت تنظيمات �سخمة 
�لتنظيم من �لن�سقاق حال �تباعه �لنمط �لعنق�دي؛ حيث تتمتع �لتنظيمات �لعنق�دية بالمركزية 

تنظيمية و�سل�كية بدرجة �أو باأخرى.

قابلية  �أكثر  تك�ن  �لهرمية  �لتنظيمات  �إن  �لق�ل  يمكن  �أنه  هي  �لمالحظات  تلك  وثالثة 
للت�سكل و�ل�ستمر�ر و�لتاأثير في �لمناطق �لجغر�فية، �لتي تعاني من ��سطر�ب �سيا�سي و�أمني 
و��سع وعميق، �أما �لتنظيمات �لعنق�دية فتك�ن �أكثر قابلية للت�سكل و�ل�ج�د في �لمناطق �لتي 
� ع�سكرية و�أمنية و��ستخبار�تية و��سعة  تعاني من ��سطر�ب �سيا�سي و�أمني، �إل �أنها ت�سهد جه�داً
من قبل �لدولة �لم�سيفة لها، �أو �لم�ستهدفة بها لم��جهتها؛ حيث �إن �لمالحقة �لأمنية من قبل 

تلك �لدول تدفع بالتنظيمات �لم��س�مة بالإرهاب �إلى �لتفتت و�تباع �لنمط �لعنق�دي.

االختالفات النوعية في �سلوك الظاهرة االإرهابية الجديدة في المنطقة العربية
�لباحث  ُي�سميه  لما  �لتنظيمي  و�لهيكل  �لفكر  م�ست�ى  �لن�عية على  �لختالفات  بتناول 
�لظاهرة �لإرهابية �لجديدة في منطقة �لم�سرق �لعربي، وبيان حدود �لختالف و�لت�سابه بينها 

)١٠( ح�سن �أب� هنية، »�لبناء �لهيكلي لتنظيم »�لدولة �لإ�سالمية««، مركز �جلزيرة للدر��سات،
 .http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/2014112363816513973.html
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وبين �سابقتها، ي�سحي من �ل�سروري ر�سد �سل�ك تلك �لظاهرة لبيان مدى �نتقال هذ� �لت�سابه 
لتلك  �لعملياتي  �لعملية، و�لجانب  �لممار�سة  �إلى م�ست�ى  �لفكري و�لتنظيمي  �أو �لختالف 

�لتنظيمات.

�لتنظيمات  ��ستفادة  بمدى  تتعلق  �أولهما  �ل�سدد،  هذ�  في  مالحظتين  ر�سد  ويمكن 
�لدولة  �نهيار  بحالة  �لجديدة  �لإرهابية  بالظاهرة  �لباحث  ي�سفها  �لتي  بالإرهاب  �لم��س�مة 
و�لفر�غ �لأمني. فقد ��ستفادت �لظاهرة �لجديدة من حالة �لنهيار �لع�سكري و�لأمني �لمحيط 
بها؛ كحالة �لنهيار �لأمني و�لع�سكري في �س�ريا وليبيا؛ وذلك ب�س�رة �أو�سع لم تت��فر من قبل 

للظاهرة �لإرهابية �لتقليدية �لمتمثلة في �لقاعدة و�سابقاتها في �لمنطقة �لعربية.

�لعربية،  �لمنطقة  في  �لجديدة  للظاهرة  �لع�سكرية  بالقدر�ت  تت�سل  �لمالحظتين  وثانية 
�لقريب  �لر�هنة في �ساحل �ل�سحر�ء �لإفريقية  �أو بالظاهرة �لإرهابية  �إذ� ما ُق�رنت ب�سابقاتها 
بتلك  �لمحيطة  �لبيئة  ظروف  ت�سابه  مالحظة  يمكن  �إنه  حيث  �لعربية؛  �لمنطقة  من  جغر�فيًّا 
من  خا�سة  عليها  و�لأفر�د  �لأ�سلحة  تدفق  من  و��ستفادتها  �لدولة،  �نهيار  وهي  �لتنظيمات؛ 
�لأفر�د ذوي �لخلفية �لع�سكرية. �إل �أنه يمكن ر�سد تباين و��سح في حجم وقدر�ت �لظاهرة 
�لإرهابية �لجديدة في �لم�سرق �لعربي عن �سابقاتها في �لمنطقة �لعربية �أو مثيالتها في �ل�ساحل 
�لإفريقي، على �لرغم من �لت�سابه �ل�سالف، وه� ما يعزوه �لباحث �إلى �لتفاوت في �إمكانات 
و�لنحالل  �لتفكك  �أو  لالنهيار  تعر�ست  �لتي  �لنظامية  �لجي��ص  و�حتر�فية  ومهنية  وتاأهيل 
قياد�ت  معظم  �أن  مالحظة  يمكن  �إنه  حيث  �لإفريقية؛  �لحالة  من  �أكثر  �لم�سرقية  �لحالة  في 
تاأهيل  على  حا�سلة  �سابقة  ع�سكرية  �أو  �أمنية  �أو  ��ستخبار�تية  قياد�ت  �لم�سرقية  �لتنظيمات 
�لحالة  �أكثر من  �لتنظيمات  لتلك  �لتي وفرت دفعة هامة  �لقياد�ت  ع�سكري متما�سك؛ وهي 

�لإفريقية.

�لتنظيمات في �لم�سرق و�ل�ساحل، فتر�سد  �ل�سل�كي و�لعمليات لتلك  �أما عن �لجانب 
�لدر��سة �أهم �لعمليات �لع�سكرية و�لم�سلحة �لتي قامت بها �لظاهرة �لإرهابية �لجديدة، و�لتي 

تد�ولتها و�سائل �لإعالم و�لمر�قب�ن، ل�ستبيان �لختالف �لعملياتي بين تلك �لتنظيمات.
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ا بـ »�سق�ط  بالنظر في عمليات تنظيم »�لدولة �لإ�سالمية« فتعد �لعملية �لمعروفة �إعالميًّ
�سيطرة   ٢٠١4 ي�نية   ١١ في  �أُعلن  حيث  �لتنظيم؛  م�سيرة  في  �لأهم  �لعملية  هي  �لم��سل« 
مدينة  وكذ�   - �ل�سكان  عدد  حيث  من  �لعر�قية  �لمدن  ثانية   – �لم��سل  مدينة  على  �لتنظيم 

تكريت.

تدور ح�ل  �لتي  �لمقام،  هذ�  مطلع  في  �لمذك�رة  �لمالحظات  يت�سح �سحة  �سبق  مما 
�لختالف �لن�عي في �سل�ك �لظاهرة �لإرهابية �لجديدة في �لم�سرق �لعربي عن �لتقليدية في 
�لغتيال  �أو  �لخطف  ت�ستهدف  �لتي  �لفردية،  �أو  �لمحدودة  �لإرهابية  �لعمليات  من  �لنتقال 
ى غير م�سب�ق في  �لفردي �أو �لتفجير لفرد �أو عدد محدود من �لأفر�د �أو من�ساأة، �إلى م�ست�اً
و�سفه  يمكن  ما  وه�  ٢٠١١؛  عام  بعد  �إل  يظهر  لم  �لعربية  �لمنطقة  في  �لإرهابية  �لظاهرة 
بـ»�لجتياح �لإرهابي« لمدن كاملة و�ل�سيطرة عليها؛ وذلك كاأد�ة جديدة م�ساحبة لالأدو�ت 

�لتقليدية �سالفة �لذكر.

االختالفات النوعية في نطاق اال�ستهداف للظاهرة االإرهابية الجديدة في الم�سرق العربي/ 
جغرافيا الظاهرة االإرهابية الجديدة

ت�ستهدف  �أنها  يت�سح  �لجديدة  �لإرهابية  �لتنظيمات  عمليات  لنمط  �ل�سابق  �لر�سد  من 
� للدول؛ حيث تدور عمليات �لتنظيم �لم�سرقي في �لعر�ق و�س�ريا  ا، وعابراً ا جغر�فيًّا و��سعاً نطاقاً
و�س�لاً �إلى ليبيا. وُت�سير �لتقارير �لع�سكرية و�لإعالمية �لمتد�ولة �إلى �سيطرة تنظيم »د�ع�ص« 
على 5٠٪ من �لأر��سي �ل�س�رية �لتي تبلغ م�ساحة كامل �أر��سيها قر�بة ١85 �ألف كيل� متر 
�لبادية  ت�سكل  حيث  خالء؛  ومناطق  بال�سكان  ماأه�لة  غير  مناطق  معظمها  كان  و�إن  مربع، 
�ل�س�رية �لق�سم �لأكبر من تلك �لأر��سي، خا�سة في �ل�سريط �لحدودي �ل�سرقي مع �لعر�ق في 
�تجاه �لعمق �ل�س�ري. كذلك ��ستطاع �لتنظيم في وقت �سابق ربط مناطق �سيطرته في �لعر�ق 
بمناطق �سيطرته في �س�ريا، و�قتربت مناطق �سيطرته من �لعا�سمة �ل�س�رية حتى �أ�سحت تبعد 

عنها 85 كيل� متاًر� فقط في وقت �سابق)))).

.https://goo.gl/gB2wTZ ،١١( د�ع�ص ت�سيطر على 5٠٪ من �س�ريا، و�لنظام على ٢5٪«، �لعربية(
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تبلغ  �لتي  �لعر�ق  �أر��سي  من   ٪4٠ �إلى  »د�ع�ص«  �سيطرة  و�سلت  فقد  �لعر�ق  في  �أما 
�أقل قليالاً من ن�سف ملي�ن كيل� متر مربع )437 �ألف كيل� متر تقريباًا( وذلك في  م�ساحتها 
منت�سف عام ٢٠١٦  في  ر�سمية عر�قية  �سابق من عام ٢٠١4. وقد �سرحت م�سادر  وقت 
ت�ؤكد  حين  في  فقط،   ٪١4 �إلى   ٪4٠ من  �لتنظيم  عليها  ي�سيطر  �لتي  �لأر��سي  بانح�سار 
�لتقدير�ت �لر�سمية �لأمريكية �أن �لتنظيم خ�سر فقط 44٪ من �لأر��سي �لتي ي�سيطر عليها في 

�لعر�ق)))).

م�ساحات  على  �ل�سيطرة  عام ٢٠١5  من  �سابق  في وقت  �لتنظيم  ��ستطاع  فقد  ليبيا  �أما 
�سا�سعة و��ستر�تيجية من �لأر��سي �لليبية، تر�وحت من ١5٠ �إلى ٢٠٠ كيل� متر من �لمناطق 
�ل�ساحلية ح�ل �سرت وجن�باًا �إلى بلدة �أب� قرين وم�سر�تة و�لن�فلية �لتي تقع بالقرب من �إحدى 

�أهم �لمناطق �لنفطية �لليبية)))).

� من منت�سف عام ٢٠١٦  وعلى �لرغم من �نح�سار �لأر��سي �لتي ي�سيطر عليها �لتنظيم بدءاً
يمكن  ل  فاإنه  �لتنظيم،  هذ�  على  �لمتز�يدة  و�لإقليمية  �لدولية  �لع�سكرية  �لم��جهة  �س�ء  في 
�إنكار �لتح�ل �لن�عي �لذي لحق بالظاهرة �لإرهابية على م�ست�ى �لجغر�فيا و�لممار�سة؛ وه� 
�لتح�ل �لذي يمكن �ل�سيطرة عليه ومكافحته كما يحدث حاليًّا من �لق�ى �ل�طنية و�لإقليمية 
�لعربية  �لمنطقة  في  �ل�طنية  �لدولة  لم�ستقبل   � خطيراً تحدياًا  يمثل  يز�ل  ل  �أنه  �إل  و�لدولية. 
على  �سي�سحي وج�ديًّا  �لذي  �لتحدي  فه�  و�لقريب،  �لر�هن  �لمدى  في  رمزية  ب�س�رة  ول� 

�لم�ست�ى �لمت��سط.

.https://goo.gl/jIwqPl ،١٢( »�لعر�ق يق�ل �سيطرة د�ع�ص �نح�رست يف ١4٪ بعد �أن كانت 4٠٪ من �أر��سيه«، �ملر�سد(
)١3( »حملل يبني لـCNN �مل�ساحات �لتي ت�سيطر عليها د�ع�ص يف ليبيا: �لتنظيم على م�سارف م�رس�تة ويعزز ت��جده بالن�فلية«، CNN بالعربي،

.https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/11/30/isis-libya-mohamed-eljarh-interview





المحور الثالث

م�ستقبل الدولة القومية في �سوء التحول النوعي في الظاهرة االإرهابية بعد التغيير 
ال�سيا�سي في عام 2٠١١: م�ساحات تمدد وتاآكل الجغرافيا )�سيناريوهات مكلفة(

في نهاية �لتحليل �ل�سالف لم يعد من �لمقب�ل نظريًّا وعمليًّا �لق�ل بعدم حدوث تح�ل 
� للظاهرة  ن�عي في �لظاهرة �لإرهابية، و�لتعامل مع �لظاهرة �لإرهابية �لر�هنة باعتبارها �متد�داً
�لأذهان  �سغلت  �لتي  له،  �ل�سابقة  و�لتنظيمات  �لقاعدة  تنظيم  في  �لمتمثلة  �لتقليدية  �لإرهابية 
لمدة ترب� على ربع قرن منذ نهاية عقد �ل�سبعينيات �إلى �لعقد �لأول من �لقرن �لحادي و�لع�سرين؛ 
وذلك �س��ء تبنى �لبع�ص �فتر��ص �أن �لظاهرة �لإرهابية �لر�هنة هي �أد�ة و�سنيعة دول �إقليمية �أو 
دولية في �إطار �سيغ جديدة من حروب �ل�كالة غير �لتقليدية، �أو تبنى �آخرون �فتر��ص �أن تلك 

�لظاهرة �لإرهابية �إنما هي م�ستقلة في تفاعالتها وتد�عياتها عن دول �إقليمية �أو دولية.

�لممار�سة  � وخط�رة على م�ست�ى  تط�راً �أكثر  �لجديدة  �لإرهابية  �لظاهرة  �أ�سحت  فقد 
و�لجغر�فيا لي�ص ب�ساأن قدرتها على �ل��س�ل لأهد�ف جغر�فية بعيدة عن �أماكن تمركزها كما 
ُيعرف �إعالميًّا بهجمات �لحادي ع�سر من �سبتمبر ٢٠١١؛ و�إنما يتمثل �لتح�ل �لن�عي في 
�أو �سائلة و�سبه م�ستقرة على  �لجغر�فيا في قدرتها على تط�ير كيانات تنظيمية لي�ست بخفية 
م�ساحات جغر�فية و��سعة في �لمنطقة �لعربية ب�س�رة غير م�سب�قة؛ وهذ� ما يدفع بها �إلى تط�ير 
هذه �لمكا�سب �لجديدة �لمتمثلة في �ل�ستقر�ر وعدم �ل�سي�لة و�لم�ؤ�س�سية �إلى خ�سائ�ص ثابتة 

وم�ستقرة تمثل تحدياًا وج�ديًّا ل�سيغة �لدولة �ل�طنية �لر�هنة في �لمنطقة �لعربية.

وينتهي الباحث بر�سم اأربعة �سيناريوهات رئي�سة لم�ستقبلها كالتالي:

	 �سيناريو انكفائي مكلف•
ي�ستند �ل�سيناري� �لأول �إلى �فتر��ص �أن �لظاهرة �لإرهابية �لر�هنة وما ت�سهده من تح�لت 
ن�عية ظاهرة م�ؤقتة في �س�ء ك�نها �أد�ة جديدة من �أدو�ت حروب �ل�كالة غير �لتقليدية من قبل 
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دول �إقليمية �أو دولية ت�ظف �لإرهاب في تحقيق مكا�سب �سيا�سية، وعليه وبافتر��ص �سحة 
ذلك، فاإنه �سرعان ما �ستنك�سر �لم�جة �لإرهابية �لر�هنة حال �سم�د �لدولة �ل�طنية/ �لق�مية 
في �لمنطقة �لعربية لفترة زمنية ي�سيرة �أمام هذ� �ل�سل�ك �لإرهابي؛ حيث �إنه من غير �لمقب�ل 
� لعتبار�ت �لتكلفة �لمادية و�ل�سمعة �لدولية، �أن تظل دول بعينها د�عمة �أو ر�عية  عمالاً نظراً

لهذ� �لإرهاب، خا�سة مع تغير ح�سابات �ل�سيا�سة �لإقليمية في �لمنطقة ب�س�رة �سريعة.

ويذهب هذ� �ل�سيناري� �إلى �فتر��ص �أن �ل�سل�ك �لمقاوم للدولة �لق�مية في �لمنطقة لظاهرة 
�نكفاء  حيث  �نكفائية؛  �سيغة  خالل  من  �سيتم  �إنما  له  وت�سديها  �لر�هنة  وتح�لته  �لإرهاب 
مقاوم  ��ستمر�ريتها ك�سل�ك  �لحفاظ على  �سبيل  في  ذ�تها  �لر�هنة على  �لعربية  �لق�مية  �لدولة 
في  للدولة  مكلف  �سيناري�  وه�  ي�سهده.  �لذي  �لن�عي  و�لتح�ل  �لإرهاب  ع�لمة  لمجابهة 
يلقى  قد  �ل�سيناري�  هذ�  �إن  حيث  �لمعل�مات؛  تكن�ل�جيا  وت�سارع  �لخارج  تاأثير�ت  �س�ء 
قبل  �أو �ختر�ق خارجية من  �نتهاك  �لدولة ذ�تها - ومحاولت  مقاومة د�خلية - من د�خل 

�لدول �لإقليمية �أو �لكبرى، خا�سة في �س�ء تماهي دو�ئر �لد�خل و�لخارج.

	 �سيناريو متفائل لتداعي الدولة الوطنية في المنطقة العربية•
�لظاهرة  في  �لر�هن  �لن�عي  �لتح�ل  باأن  �لقا�سي  �لفتر��ص  �إلى  �ل�سيناري�  هذ�  ي�ستند 
�لإرهابية �إنما ه� تح�ل م�ستقل عن �أدو�ر دول �إقليمية �أو دولية تدعم �لإرهاب، و�إن حاولت 
�لأخيرة ت�ظيفها لتحقيق مكا�سب لها، �إل �أنها لي�ست من �سنعتها؛ ولأن هذه �لظاهرة �لر�هنة 
ظاهرة م�ستقلة بدرجة ما، فاإن تفاعالت تلك �لظاهرة وتد�عياتها �ستط�ل ب�س�رة كبيرة بنية 
وهيكل �لدولة �لق�مية �لر�هنة في �لمنطقة �إذ� ما ��ستمرت تلك �لتفاعالت على هذه �ل�تيرة 
�لمت�سارعة �لتي قد تعجز �لدول �لإقليمية منفردة عن مجابهتها. وعليه تك�ن �لنتيجة �لمنتظرة 
هي تد�عي �لدولة �لق�مية �لعربية �لر�هنة وتفككها ل�سالح �سيغ جديدة للحكم و�ل�سيطرة، قد 
�إلى �لمعنى �لعرقي  �إلى �سكل ق�مي بالمعنى �للغ�ي و�ل�سطالحي للكلمة �لتي ُت�سير  تنقلها 
ولي�ص �ل�طني، �أو بمعناًى �أدق تنقلها �إلى �سيغة �لدولة �لق�مية �لغربية �لقديمة كاإيطاليا و�ألمانيا 
في �سبيل حماية �لجماعات �لتحتية نف�سها من مخاطر �لإرهاب؛ وه� ما قد ي�ؤدي �إلى تغير 

و��سع في جغر�فيا �لمنطقة �لعربية وم�ستقبلها و�نفجار دولها �لر�هنة من �لد�خل.
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	 �سيناريو مت�سائم لتداعي الدولة الوطنية في المنطقة العربية•
عن  �لنظر  ب�سرف  �إنه  �أي  ا،  �آنفاً �لمذك�رين  �لفتر��سين  كال  من  �ل�سيناري�  هذ�  وينطلق 
ك�ن �لظاهرة �لإرهابية �لر�هنة وتح�لتها �لن�عية م�ستقلة �أو م�سطنعة، فاإن �لدولة �ل�طنية في 
�إلى �لتاأثر بتد�عيات �ل�سل�ك �لإرهابي �لر�هن ب�س�رة و��سعة �لنطاق؛  �لمنطقة �لعربية �ستتجه 
حيث تعجز تلك �لدول عن مجابهة ت�سارع �لظاهرة �لإرهابية، وعليه قد تتد�عى �سيغة �لدولة 
�لق�مية �لعربية �لر�هنة ل�سالح �لتنظيمات �لإرهابية �لجديدة في �إطار زحف �لأخيرة جغر�فيًّا 
وتنظيميًّا على �لأولى في �تجاه تاأ�سي�ص تنظيمات �إرهابية م�ستقرة جغر�فيًّا وم�ؤ�س�سيًّا ولي�ست 
�سائلة وخفية، وتمار�ص بع�ص �أو كلَّ �ل�ظائف �لرئي�سة �لتقليدية للدولة �لق�مية �لمتعارف عليها 

في �لفكر �ل�سيا�سي كال�ظائف �لت�زيعية �أو �لأمنية �أو �لع�سكرية حتى �لرمزية.

	 �سيناريو ا�ستمرار مخترق: »ا�ستمرار الدولة الراهنة، ولكنه ا�ستمرار مكلف وع�سير«•
تك�ن  حيث  كليهما؛  �أو  �لفتر��سين  من  �أي  �سحة  �إلى  بدوره  �ل�سيناري�  هذ�  وي�ستند 
ذلك  تهديدها  �أن  �إل  �لق�مية  �لدولة  لم�ستقبل  مهددة  �لجديدة  �لإرهابية  �لظاهرة  تد�عيات 
�لدولة  من  �أ�سغر  �سيغ  ل�سالح  تد�عيها  �أو  �لمنطقة  في  �لر�هنة  �لدولة  �نفجار  بحال  يعني  ل 
�إن �لدولة �لق�مية في �لمنطقة ما ز�لت قادرة  �أو ل�سالح �لتنظيمات �لإرهابية؛ حيث  �لق�مية 
على مجابهة �ل�سل�ك �لإرهابي من ناحية و�لقيام ب�ظائفها �لرئي�سة ول� في حدها �لأدنى من 
ناحية �أخرى، وعليه ُير�سح ��ستمر�ر �ل�سيغة �لر�هنة للدولة �لق�مية، ولكن ��ستمر�رها �سيك�ن 
ا في ظل تنامي �لتدخل �لخارجي من قبل �لق�ى �لكبرى �أو  ا ومخترقاً ا ومكلفاً � ماأزوماً ��ستمر�راً
�ل�ساعدة �أو �لإقليمية في �لد�خل �لعربي، ب�س�رة ت�سمح بالحفاظ على �ل�سيغة �لر�هنة للدولة 

�لق�مية �لعربية، ولكن في حدودها �لدنيا بحيث ل تفي بطم�حات �سع�بها �لمتنامية.





نبذة عن الموؤلف

�لنظم  �ل�سيا�سية - حقل  �لعل�م  �لفل�سفة في  �أب� فرحة حا�سل على دكت�ر�ه  �ل�سيد علي 
هيئة  وع�س�  عام ٢٠١5،  �لقاهرة  �ل�سيا�سية، جامعة  و�لعل�م  �لقت�ساد  كلية  من   - �ل�سيا�سية 
�س�يف. وحا�سل على  بني  �ل�سيا�سية، جامعة  و�لعل�م  �لقت�سادية  �لدر��سات  بكلية  �لتدري�ص 
ما�سات�س��ست�ص  جامعة  لالأبحاث،  دوناه�  بمعهد  �لأمريكي  �ل�سيا�سي  �لفكر  در��سة  منحة 

�أمهر�ست، من وز�رة �لخارجية �لأمريكية في عام ٢٠١5.

�سارك في عدة م�ؤتمر�ت دولية خارج ود�خل م�سر، وله عدة كتب من�س�رة، وله �لعديد 
من �لدر��سات �لمن�س�رة بدوريات علمية محكمة؛  كالتقرير �ل�ستر�تيجي �لإفريقي �ل�سادر 
عن معهد �لدر��سات �لإفريقية بجامعة �لقاهرة، و�لتقرير �ل�ستر�تيجي للبيان بالمملكة �لعربية 
�ل�سع�دية، ودورية قر�ء�ت �إفريقية. وه� ع�س� �لهيئة �ل�ست�سارية بالمركز �لم�سري للدر��سات 

و�لأبحاث �ل�ستر�تيجية بالقاهرة.




