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 مكافحة التطرف في اليمن.. كيف؟!

 كتب: أحمد التالوي 
 مصري في شئون التنمية السياسية باحث

 مدخل تأسيسي:

امة، أحد أهم أسباب وعوامل انهيار المجتمعات وفشل الدولة وفق  ُتعتبر األفكار المتطرفة، الهدَّ
 تصنيفات علماء االجتماع السياسي والعمران.

دراسة ولقد بدأت العديد من مراكز البحوث والتفكير في العالم الغربي والعالم العربي على حٍد سواء، في 
س هذه الحالة من األزمات السياسية واالجتماعية التي نراها في أثر هذه النوعية من األفكار في تكري

خ بعض التيارات الفكرية المتطرفة.  مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، والتي تتسبب فيها ترسُّ

وليست اليمن بدًعا من هذه المجتمعات التي تعاني من تلكم األزمات، مثلها مثل الكثير من البلدان 
تي استهدفها مشروع الفوضى الهدامة األنجلو أمريكي، الذي تشارك فيه قوى إقليمية، العربية واإلسالمية ال

 رسمية حكومية، وأطراف وجماعات أخرى غير رسمية، ولكن لها نفوذ سياسي واجتماعي، وثقل اقتصادي.

في أنها تنهض  –أيًّا كانت طبيعتها؛ دينية أو مذهبية أو قومية  –األمر في أثر هذه األفكار  أويعود مبد
على أساس واحد، وهو أن َمن يتبنونها، إنما ينظرون إلى المجتمع المحيط بهم نظرة قائمة على التمايز، أي 

ة الحقيقة، وأن عليهم واجب نشر أفكارهم هذه بمختلف لَ مَ أنهم جماعة متمايزة عما حولهم، وأنهم وحدهم هم حَ 
ن وصلت إلى انتهاج العنف، وهو  ل المجتمعات التي يقيم فيها هؤالء، إلى منطقة الوسائل، حتى وا  ما يحو ِّ

 أخرى، وهي ما اصُطلح على تسميته ببؤر التطرف العنيف.

وفي ظل اعتبارات شديدة التعقيد، ترتبط بوجود هؤالء، ومن بينها سيادة بعض المظالم والمشكالت 
جد فيها هؤالء إلى االنعزال عن المجتمع المناطق التي يو تتحول تدريجيًّا والسياسية، االجتماعية واالقتصادية 
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األم، قبل أن تسيطر "صفوة" مهيمنة من هؤالء على هذه المناطق، وتبدأ في التمرد على سلطة الدولة، وعلى 
 المجتمع، وخوض حروب مدمرة مع كليهما.

فقرَتْين ولكن ليس كل المجتمعات قابلة ألْن تعرف هذه الظاهرة في صورتها األسوأ المشار إليها في ال
 السابقَتْين؛ حيث قد ُتوجد فيها بعض عوامل المناعة االجتماعية والفكرية التي تقيها من هذه الظواهر.

من جانب بعض األطراف الخارجية، تأسيس هذه الحالة، من خالل  –قسًرا  –في هذه الحالة؛ يتم 
منظومة إعالمية واستخبارية، تشمل تهريب السالح واألفراد الذين يعملون على تحقيق هذه الصور األسوأ، 

 التي تتحول فيها هذه األفكار، إلى مظاهر التمرد ضد الدولة والمجتمع.

إلى هذا المخطط، وتسعى من خالل القوى والرموز الوطنية الدول التي تعرضت واليمن واحدٌة من هذه 
إلى أن تتفادى الدخول في نفق الدولة الفاشلة أو المجتمع الفاشل، وفق المصطلح السياسي األكاديمي، والذي 
يشير إلى عجز الدولة والمجتمع عن القيام بمنظومة األهداف المنوطة به في صدد تحقيق مصالح المواطنين 

 في هذا البلد.والمقيمين 

بأشكالها المختلفة، في الهدامة، المتطرفة األفكار وفي هذا اإلطار، تتناول هذه الورقة سبل مكافحة 
؛ والجنوبي الغربي للعالم العربي مناطق الحزام الجنوبيوفي المجال الحيوي لهذا البلد، والذي يشمل اليمن، 

 .القرن األفريقيفي خليج عدن ومنطقة  حيث الخانق األهم لألمن القومي العربي لجهة الجنوب،

وتركز الورقة في هذا الصدد على طرَحْين أساسيَّْين؛ األول هو أهمية المبادرات السياسية والمجتمعية في 
تكوين جبهة ضد المجموعات التي تتبنى األفكار التكفيرية والمتطرفة، وعزلها في مناطق بعينها، تمهيًدا إليجاد 

عادة دمجها في المجتمع مرة أخرى، والثاني هو أهمية التعليم، والسيما حلول سياسية  ومجتمعية كذلك لها، وا 
 لي، في مجال مكافحة الفكر المتطرف.التعليم األه

 

 الخارجي: العاملأواًل: عوامل المناعة اليمنية وتأثيرات 
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تساعد على انتشار األفكار بشكل عام؛ فإن الطبيعة المجتمعية واألنثروبولوجية للشعب اليمني؛ ال 
الهدامة والمتطرفة، وأن تجد لها حاضنة اجتماعية، حتى ولو كانت هناك حاضنة سياسية لها، من جانب 
بعض القوى التي تساعد وتتحرك في إطار مشروع الفوضى الهدامة األنجلو أمريكي، الذي ال يخدم سوى 

 مصلحة إسرائيل وخصوم األمة العربية في نهاية األمر.

عاش الشعب اليمني في سالم لفترات طويلة، بالرغم من أنه يضم طيًفا كبيًرا من المذاهب والديانات فلقد 
والقبائل، ولذلك يمكن باطمئنان كبير القول إن هذه األفكار وما يرافقها من ظواهر سياسية وأمنية؛ إنما هي 

 دخيلة على المجتمع اليمني، وبالتالي؛ ال مستقبل لها.

ذلك بعض المؤشرات، أولها أن الشعب اليمني، بالرغم من أنه يعرف ثقافة السالح الفردي،  ويدلل على
وتشير تقديرات إلى أن هناك عشرات الماليين من قطع السالح الفردي في أيدي أبناء الشعب اليمني؛ إال أن 

، وتقاليد راسخة منذ قرون صدامات أهلية فيما بينهم، مع وجود ضوابط اجتماعية ودينيةاليمنيين لم يعرفوا أية 
 .(1)في هذه المنطقة المهمة لألمن القومي العربي

وحتى عندما اندلعت الحرب الحالية؛ ظلت الصدامات المسلحة في إطار قوى سياسية، مدعومة من 
 تصل.لة الصدام األهلي، وفي الغالب لن أطراف إقليمية، ولم تصل إلى مرح

في نسبة كبيرة ومعتبرة من المقاتلين المتمركزين المؤشر الثاني الذي يدفعنا إلى قول ذلك، هو أن 
 اليمن، من األجانب، من جنسيات مختلفة، وغالبيتهم سعوديون.

خالل تقارير موثوقة؛ فإنه بالرغم من وجود بعض التمركزات لتنظيمات جهادية تكفيرية مسلحة، ومن 
هذه التنظيمات لم تجد الحاضنة الجزيرة العربية"، و"أنصار الشريعة"، و"داعش"؛ إال أن مثل "القاعدة في شبه 

 من األصل عجزت عن صناعة وجود معتبٍر لها في البالد.األخيرة االجتماعية أو السياسية في اليمن، بينما 

والدولية دور  ومن بين أهم التنظيمات التي تنشط في اليمن في الوقت الراهن، وكان للقوى اإلقليمية
كبير في خلقها وتكريسها، جماعة أنصار الشريعة، وهي منظمة تتواجد في مناطق جنوبي اليمن باألساس، 

 وتكون من عدد من الجماعات المتطرفة األصغر، كانت تتبع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
                                                 

 الرابطم، 2015يناير  29، "سكاي نيوز عربية"، السالح في اليمن.. تجارة وثقافة(. 1)

http://www.skynewsarabia.com/web/article/720207/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://www.skynewsarabia.com/web/article/720207/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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الفوضى التي سادت  م، وعلى إثر2011وتم اإلعالن عنها بعد معركة زنجبار التي وقعت في العام 
البالد بعد اإلطاحة بالرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، في االضطرابات الشعبية التي جرت حينئٍذ بترتيب 

قليمية، استغالاًل لما جرى في مصر وتونس في ذلك الحين.  من قوى داخلية وا 

لح "واليات"، مثل وأعلن أنصار الشريعة عدة إمارات في بعض المدن جنوب اليمن، أطلق عليها مصط
"والية" حضرموت، و"والية" شبوة، و"والية" عدن، و"والية" لحج، و"والية" أْبيِّن، وأعلن أنه تفرع عن تنظيم 

 القاعدة في جزيرة العرب لقتال جماعة "أنصار هللا" أو الحوثيين.

ن، وفي الرابع وهناك خلط في صدد تصنيف هذا التنظيم، فهو أعلن مبايعته لتنظيم الدولة "داعش"، ولك
لت وزارة الخارجية األمريكية قائمتها لما تطلق عليه مصطلح المنظمات 2012من أكتوبر من العام  م، عدَّ

اإلرهابية األجنبية؛ حيث أدرجت "أنصار الشريعة" في اليمن، كاسم مستعار لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 
نة الجزاءات المفروضة على القاعدة، ثم وفي فبراير بداًل من إدراجها كمنظمة مستقلة، كما ُأدرجت في لج

م، تواترت تقارير بأن أعضاء من جماعة أنصار الشريعة والقاعدة أنشقوا عنهما تحت مسمى والية 2015
 .(2)عدن أبين، وتعهدوا بالوالء لتنظيم الدولة "داعش"

 الخريطة التالية: ولكنها في حقيقة األمر، ال تسيطر على أية مساحات على األرض، كما تبرز

 )*((1الخريطة رقم )

                                                 
(2). The War on ISIS, "TIME", Feb. 26, 2015, link 

and see more: 

-  Militants linked to al-Qaeda emboldened in Yemen, The Washington Post, June 12, 2011, link 

http://time.com/3723588/the-war-on-isis/
https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/militants-linked-to-al-qaeda-emboldened-in-yemen/2011/06/12/AG88nISH_story.html
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 (3)، الموسوعة الحرةأنصار الشريعة )اليمن(المصدر: )*( 

 

وُيعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، هو الرافد األساسي الذي تفرعت منه كل هذه التنظيمات، ومع 
اليمن، فإن هذه التنظيمات يصبغ عدم وجود حواضن اجتماعية أو فكرية واسعة النطاق ألفكار الجهاديين في 

 عليها في الغالب الصبغة األجنبية؛ حيث يقودها مقاتلون أجانب، من المملكة العربية السعودية أساًسا.

ولقد روى الباحث النرويجي توماس هيجهامر، في كتابه المهم "الجهاد في السعودية.. قصة تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب"، الصادر في طبعته العربية بترجمة ألمين األيوبي، عن الشبكة العربية لألبحاث 

                                                 
 الرابط(.3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)#/media/File:Insurgency_Yemen_map.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)#/media/File:Insurgency_Yemen_map.png


 

 http://samstudies.com/  6مركز سام للدراسات االستراتيجية                                                                                

 

الجماعات وتمركزها في م؛ روى القصة الكاملة لكيفية دخول مثل هذه 2013والنشر، في بيروت، في العام 
 اليمن، وأوضح أن هذه األفكار والجماعات التي تتبناها ليست أصيلة في البنية االجتماعية لليمن.

ففي الفصل التاسع، الذي حمل عنوان "االنخراط في صفوف القاعدة في جزيرة العرب"، تتبع الكاتب 
عالن الدولة الحرب صيرورات حركة التنظيم بعد إعالنه الجهاد على الدولة في المن ملكة العربية السعودية، وا 

ن مهم في صفوف التنظيم، وهو شباب  عليها، فيشير إلى تحول نوعي في عملية تجنيد التنظيم، فدخل مكو ِّ
 الرياض، بجانب النجديين والحجازيين.

ويشير إلى الصيرورات التي أحاطت بتوجهه إلى اليمن، بعد الحرب التي شنتها ضده الحكومة 
عودية، في ظل وجود أفق أفضل للعمل، وتوافر السالح بشكل أكبر مما يمكن أن يتم في السعودية، بجانب الس

أن الحكومة السعودية، وقتما تولى األمير نايف بن عبد العزيز وزارة الداخلية، لعبت باستراتيجية معينة من 
 في اليمن. أجل محاصرة التنظيم في المملكة نفسها، قادت إلى أن يتم التأسيس له

ة في  فمن بين أركان هذه االستراتيجية العمل على حصار التمويل، وعدم تبني ذات الدرجة من الشدَّ
التعامل األمني كما في الحالة الجزائرية والمصرية، باإلضافة إلى تبني سياسة إتاحة الفرصة أمام هؤالء 

مرٍ  وحيد آمن لخروجهم من المملكة، إلى للخروج اآلمن، وذلك من خالل قنوات اتصال أقيمت معهم، وتْرك م
 اليمن.

وبجانب هذا الرافد الذي ُيعتبر األهم للفكر المتطرف داخل اليمن، هناك روافد أخرى، ومن بينها المقاتلون 
، ومن بؤر أخرى للتوتر والصراع في المنطقة اآلن، وعلى رأسها ليبيا العائدون من أفغانستان "العلماء"و

 وسوريا.

ُتعتبر اليمن في هذا اإلطار، استثناًء لدول أخرى في العالم العربي واإلسالمي، تعاني من ذات وال 
 الظاهرة، مثل مصر وتونس وباكستان، وغيرها.

الذي قادته الواليات المتحدة في المنطقة  مشروع الفوضى الهدامةولقد دعَّم من هذه االستراتيجية 
 م.2001بر العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتم



 

 http://samstudies.com/  7مركز سام للدراسات االستراتيجية                                                                                

 

وشملت ومع الفوضى التي دعمتها الواليات المتحدة من خالل وكالء إقليميين وداخليين في اليمن، 
فإنه مع استمرار الحرب في هذا البلد؛ وجدت العناصر اإلرهابية توظيف أدوات استخبارية وجماعات هدامة، 

 التغلغل المجتمعي.والمتطرفة البيئة المناسبة لها للتوسع واالنتشار، ومحاولة 

بل إنها أثرت على مسارات الحرب وخططها واستراتيجياتها؛ فبعد أن خرجت القوات الموالية للرئيس 
السابق، علي صالح والحوثيين من عدن، اكتشفت قوات العاملة في إطار التحالف الذي تقوده الرياض "حجم 

اصر القاعدة؛ إذ تبين أن هذه الجماعات هي قوة ونفوذ الجماعات الدينية بمختلف توجهاتها ومن بينها عن
األقوى واألكثر حضوًرا، ولهذا غيرت من خططها العسكرية للتقدم نحو تعز، وذهبت نحو إرسال آالف الجنود 
لتأمين عدن وأوقفت خطط الدعم عن الفصائل المسلحة في تعز، وبدأت بتدريب المئات من المنضمين إلى 

توكل لهم مهمة إعادة تعز إلى السلطة الشرعية خشية تكرار ما حدث في صفوف القوات الحكومية والذين س
 .(4)عدن"، بحسب الباحث اليمني محمد األحمد

ويضيف األحمد في توصيف هذه الحالة؛ إنه "مع دخول أطراف إقليمية ساحة الحرب والصراع في اليمن 
قليمية على تصفية حساباتها فإن ملف ااٍلرهاب هو أكثر الملفات عرضة للتالعب حيث تعمل أطراف م حلية وا 

غراق الخصوم في مستنقع  عبر هذا الملف إما بتسهيل سيطرة اإلرهابيين على أكثر من منظقة في اليمن وا 
حرب اليمن، أو من خالل التقليل من قوة الجماعات اإلرهابية والسماح بتوغلها داخل بنية المجتمع والدولة 

 م يصعب بعد ذلك القضاء عليه".ومن ثم تصبح جزًءا من تركيبة الحك

ولعل النقطة األخيرة هي من األهمية بمكان أن يتم االنتباه إليها؛ "السماح بتوغلها )الجماعات اإلرهابية 
 والمتطرفة( داخل بنية المجتمع والدولة ومن ثم تصبح جزًءا من تركيبة الحكم يصعب بعد ذلك القضاء عليه".

 

 ية وموضعها في اليمن:ثانًيا: أنماط التهديدات الفكر 

، في ظل كون التوصيف يقدم تعريًفا ُيعتبر توصيف الظواهر، هو الخطوة األولى على طريق حلها
 وتشريًحا متكاماًل للظواهر، بحيث يتم الوقوف على مسبباتها، وبالتالي، معالجتها بالشكل السليم.

                                                 
 الرابطم، 2015ديسمبر  28، "روسيا اليوم"،اإلرهاب في اليمن(.4)

https://arabic.rt.com/news/805582-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/news/805582-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
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الداخلية واإلقليمية، بالمركز  م، أصدرت وحدة التحوالت2014في مايو من العام وفي هذا الصدد، و 
اإلقليمي للدراسات في مصر، دراسة حول إشكاليات تحقيق األمن الفكري في دول اإلقليم، أشار فيها المركز 

 وهي: ن،، ومن بينها اليم(5)تعاني منها دول العالم العربي ة،يإلى أن هناك خمسة أنماط للتهديدات الفكر 

الدولة والمجتمع  ريحيث ذكرت الدراسة أن األفكار المتطرفة القائمة على تكف ة؛ير ي. التوجهات التكف1
 ".ةي"اكتسبت زخًما متصاًعدا عقب الثوارت العرب

ومذهبية على  ةيبتفجر صدامات طائف ةيوالمذهبية؛ حيث ارتبطت الثورات العرب ةي. النزعات الطائف2
 خاصة في العراق واليمن وسوريا، كما قالت الدراسة. ة،يامتداد المنطقة العرب

المقدسات واآلثار؛ حيث اليمن وسوريا وليبيا من ضمن بلدان قامت فيه التنظيمات  سي. تدن3
المحسوبة على تيار السلفية الجهادية، مثل "داعش" و"أنصار الشريعة"، بتدمير المساجد والكنائس واألضرحة 

 البلدان الثالثة هي األكبر في تعرضها لهذه الظاهرة.واآلثار القديمة، ولكن هذه 

. الغريب أن الدراسة أشارت إلى أن هذه النوعية من األفكار المتطرفة، قد أدت إلى انتشار التوجهات 4
باتساع نطاق ظاهرة اإللحاد، وأخذت هذه الظاهرة مجالها عبر  نييحيث ارتبط تصاعد التطرف الد ة؛ياإللحاد

 مواقع التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية.

، إال أن هذه الظاهرة سد، وغير ذلك من الدعوات الهدامةمثل الدعوات إلى حرية الج مي،ي. التفكك الق5
 بعيدة نسبيًّا عن المجتمع اليمني الذي ال يزال متماسًكا قيميًّا.

 

 :نحو استراتيجيات عمل للمواجهةثانًيا: 

م؛ فإن هناك محاوالت  عدة من أجل تكريس وجود أصحاب الفكر المتطرف والجماعات اإلرهابية كما تقدَّ
في المجتمع اليمني، وأنه عندما وجد أصحاب هذه المحاوالت، أن المجتمع اليمني ال يقبل بها بطبيعته؛ عمل 

                                                 
االقليم.. صعود التنظيمات القاعدية واتساع نشاط الحركات الجهادية السبب.. والثورات أدت إلى تقرير يؤكد تصاعد تهديدات األمن الفكري في دول (. 5)

  الرابطم، 2014مايو  12، "بوابة فيتو"، تعميق التهديدات لكنها لم تكن السبب

http://www.vetogate.com/1006096
http://www.vetogate.com/1006096
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، ويتم ذلك العنيف، ألجل أن تكون دائًما شوكة في جنب المجتمع والدولةعلى تكريس وجود بؤر التطرف 
 .بمختلف األدوات، اإلعالمية واالستخبارية

وعلى أهمية هذا الملف الذي لعب أكبر األدوار في إسقاط الكثير من الدول العربية واإلسالمية، كما في 
قائمة األولويات لدى مختلف األطراف  أفغانستان وباكستان؛ فإن هناك ضرورات عدة لكي يتم وضعه في

 السياسية واالجتماعية التي تريد الخير لهذا البلد.

 :، وهيللمعالجةاتجاهات أساسية أربعة  في هذا اإلطار، وهناك،

 االتجاه األمني المباشر:. 1

الظاهرة التي نحن بصددها، وهذا االتجاه في المحاربة، ال يقف عند مستوى بطبيعة هو الجهد األساسي و 
نما يتضمن العمل األمني الداخلي،  آخر على المستوى الخارجي، ويتضمن العمل توظيف  اسياسيًّ  اجهدً وا 

تحسين  أجلعالقات اليمن اإلقليمية، من أجل تنسيق سياسات أمنية وسياسية موحدة بين اليمن وجيرانه من 
 من التسلل عبر الحدود اليمنية.عالقات التعاون األمني، ومنع المقاتلين األجانب 

وال ينفصل عن هذه الخطوة، السعي إلى تحقيق االستقرار الداخلي، باعتبار أن الفوضى هي العامل 
حرك فيها، األساسي الذي تتغذى عليه األفكار المتطرفة، وتجد األنشطة اإلرهابية مجالها الحيوي في الت

 واالستفادة منها.

ويتضمن ذلك أيًضا، إشراك أهم مظلَتْين إقليميَتْين في هذا الجهد، وهما مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وجامعة الدول العربية، من خالل جهد دبلوماسي يعمل على غرس قناعة لدى الشركاء اإلقليميين، 

آمن، في ظل الموقع الجيوسياسي الهام الذي يشغله اليمن، أصيلة، في يمن مستقرٍ  و بأنهم أصحاب مصلحة 
وتأثير األوضاع األمنية فيه على مختلف دول اإلقليم، سواء على المستوى األمني السياسي المباشر، في ملف 
اإلرهاب، أو المستوى االستراتيجي، كما في ملف أمن باب المندب، والخانق الجنوبي لألمن القومي العربي 

 بالكامل.

 االتجاه السياسي والمجتمعي:. 2
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، مبدئيًّا؛ فإن هناك تجربة شديدة األهمية في هذا الصدد، وهي التجربة التي تبنتها بعض القبائل
المتطرفة الجماعات المجتمع مع تفاعالت ، ضمن مظاهر (6)والسيمافي مناطق شرق ليبيا، في البيضاء ودرنة

في محاولة لجذبهم إلى الكبيرة االتصال بقياداتهم، شيوخ القبائل ؛ حيث محاولة بعض في الداخل الليبي
 ، أو محاربة نشاطهم لو رفضوا ذلك.المجالس المحلية، ودمج كتائبهم في األجهزة األمنية الرسمية

شهداء نقاط التفتيش الخاصة بكتيبة التي أزالت قبيلة الشالوية، ومن بين ذلك الجهد، ما قامت به 
عقد م؛ حيث جرى 2012في مارس ، محمد الحاسيبعد مقتل قائد األمن المكلَّف فيها،  درنة،بوسليم في أ

الشرقية جنوب درنة، وتم االتفاق فيه على أن يمنع شيوخ القبائل شبابهم من المنطقة مؤتمر كبير لقبائل 
 .(7)بو سليم، وجماعة أنصار الشريعةشهداء أاالنضمام إلى كتيبة 

السماح بتوغل الجماعات ، في صدد مساعي (8)ومن َثمَّ؛ وبالعودة إلى العبارة المهمة التي قالها األحمد 
؛ تصبح جزًءا من تركيبة الحكم يصعب بعد ذلك القضاء عليه مَّ ومن ثَ ، المتطرفة داخل بنية المجتمع والدولة

األساسي له، وهو القبيلة وما يدور  ن فإن المواجهة تبدأ من ذات المستوى، وهو المجتمع من خالل المكو ِّ 
 حولها من أشكال العمران المجتمعي المختلفة في اليمن.

 ولكن المفتاح الرئيسي في هذا الصدد؛ يجب أن يكون سياسيًّا، أي من خالل األطر السياسية المنظَّمة:

 القادرة على االتصال بمختلِّف األطراف المجتمعية في اليمن. -

 لدى مختلف أو على األقل غالبية األطراف الموجودة.لديها قبول، ومِّن َثمَّ تأثير،  -

على أن يبدأ ذلك الجهد في الوقت الراهن، وال ينتظر انتهاء الحرب الحالية على اليمن؛ حيث إن الحرب 
اليمن، انتهاء في حد ذاتها، عامل مساعد على تفاقم المشكلة، ولو انتظرت األطراف الوطنية المختلفة في 

الحرب في اليمن؛ فإنه في الغالب؛ سوف تكون األزمة قد تفاقمت بما يتعذر عالجها على النحو الذي جرى في 
 الصومال قبل أكثر من عقَدْين من الزمان.

                                                 

 الرابطم، 2014، منظمة فريدريش أيبرت، مايو السياسية وتحدياتها الجماعات اإلسالمية في ليبيا.. حظوظ الهيمنة(. 6)

 مصدر سابق.، المركز القومي لدراسات الشرق األوسط، تأثير الجماعات الجهادية الليبية على األمن القومي المصري (. 7)
 مصدر سابق.، "روسيا اليوم"،اإلرهاب في اليمن(.8)

http://www.fes.org.ma/common/pdf/FES%20Libya%20arabe%20DEF.pdf
http://www.fes.org.ma/common/pdf/FES%20Libya%20arabe%20DEF.pdf
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ويجب في هذا الصدد اإلشارة إلى أهمية "يمنية" أي حراك؛ حيث إن دخول أية أطراف أجنبية على الخط؛ 
 جماعات واألطراف التي تتبنى األفكار الهدامة والمتطرفة.سوف يدعم من ال

فعلى سبيل المثال؛ يرى الكثير من المراقبين، أن الضربات التي تنفذها الطائرات األمريكية من دون طيار 
على بعض مناطق اليمن استهداًفا لعناصر من تنظيم القاعدة، أو أنصار الشريعة؛ تعمل على إكساب هذه 

ارها، القابلية الالزمة في الجانب الشعبي أو المجتمعي، السيما في المناطق األقل حظًّا من الجماعات وأفك
 التعليم والخدمات في بعض محافظات اليمن.

م  –وبالتالي؛ فإن هناك اشتراطات إلنجاح هذه االستراتيجية؛ وعلى رأسها  أن يكون هناك  –كما تقدَّ
ن  المجتمعي العام واألصغر، بحيث يشمل مختلف  جهًدا سياسيًّا يمنيًّا منظًَّما، يعمل على التحرك في المكو ِّ

 المختلفة. مستوى القرى واألحياء داخل المدن اليمنيةحتى المناطق والمحليات، 

 ويكون الجهد األهم في هذا الصدد، نحو استقطاب الفئات التالية:

 الدين.علماء  -

 ُوَجهاء المناطق ورموزها. -

 شيوخ القبائل والعشائر. -

ار وأصحاب رؤوس األموال. -  كبار التُّجَّ

 اإلعالميين الوطنيين من أصحاب التأثير والقبول. -

م لهؤالء، على   :ساسية، وهياألمفاتيح عدد منالويكون التركيز في الطرح الُمقدَّ

 ، حاضًرا ومستقباًل.. خطورة األفكار المتطرفة على اليمن1

ن اليمني، ُسن ِّي أو شيعي، شمالي أو جنوبي.2  . أن هذه األفكار تستهدف كل المكو ِّ
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أهمية معالجة المشكلة في اإلطار الشامل لها، فكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، وليس على المستوى . 3
 األمني فحسب، بل يكون الحل األمني في نهاية األمر.

، من دون أية تدخالت خارجية، بحيث يتم إضفاء الُبعد الوطني المعالجة يمنية خالصة. أن تكون 4
 عليها.

وعند اتفاق القوى السياسية والمجتمعية اليمنية على صيغة موحدة لما ينبغي طرحه في هذا الصدد على 
يمية والدولية المواطن اليمني؛ يتم عقد مؤتمر شامل في العاصمة صنعاء، وتتم فيه دعوة المظالت اإلقل

المختلفة المعنية بهذا األمر، ووسائل اإلعالم، وكذلك األوساط الدبلوماسية األجنبية، من أجل طرح "رؤية 
 اليمن لمكافحة األفكار والجماعات المتطرفة".

الذي يضيف إلى وهذه الخطوة سوف تكسب هذا األمر زخًما كبيًرا، وسوف تستقطب الكثير من الدعم 
 لمبذول، دعًما سياسيًّا ومعنويًّا، ويشعِّر المواطن اليمني بأهمية هذا الذي يجري.الجهد الوطني ا

وفي ذات اإلطار، يتم ترتيب عقد مجموعة من اللقاءات المحلية الطابع، بشكل دوري، تعمل فيه القيادات 
لمحدودة، والرموز المحلية، من مختلف الفئات السابقة، على مخاطبة الناس في داخل بيئاتهم الصغيرة ا

 وتبصيرهم بهذا المخطط، وأهمية التصدي له.

يشمل ذلك الجهد التنفيذي، مساٍع لالتصال ببعض الشخصيات النافذة في أوساط هذه الجماعات، كما 
رين، ومحاورتهم فكريًّا وسياسيًّا، وبمختلف الصور، من أجل محاولة  سواء كانوا أمراء مسيطرين أم علماء منظ ِّ

عادة  راك المجتمعي العادي.استقطابهم وا   دمجهم مجدًدا في الحِّ

 :يةالتعليماستراتيجية المواجهة اإلعالمية و . 3

ُتعتبر قضية مكافحة التطرف في األساس معركة فكرية، حتى في مناطق بؤر التطرف العنيف، فلو لم 
تكن األفكار المتطرفة موجودة؛ فإنه لن تكون هناك جدوى ألية جهود تبذلها األطراف التي ال تريد الخير لليمن، 

 ولة والمجتمع.استغالل الموقف وتحويله إلى مواجهة مسلحة بين هؤالء وبين الدمن أجل 

 وفي هذا اإلطار، يبرز دور المحاضن المختنلفة للتنشئة، وتشمل األطر التالي:
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 وسائل اإلعالم المختلفة. -

 األطر التعليمية بأشكالها المتعددة. -

" يشمل مختلف Informationويمكن تفعيل دور المسجد في كليهما؛ حيث اإلعالم بالمعنى الواسع له "
فيها االتصال المباشر، والذي يتم من خالل وسائل عدة، مثل المسجد واللقاءات اليومية  أشكال االتصال، بما

 التي تتم في المجالس العائلية، باإلضافة إلى الندوات والمحاضرات.

"، والذي يعني إعالم Mediaفكل ذلك من باب اإلعالم، وهو يختلف عن اإلعالم المتخصص بمعنى الـ"
"، أو وسائل اإلعالم الجماهيرية، Mass mediaاعة والتليفزيون، وهي الـ"الوسائط، مثل الصحف واإلذ

"، أو وسائل اإلعالم ذات الطابع Info mediaواإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي األخرى، أو ما ُيعرف بـ"
قمية " الذي ظهر مع تطور وسائل التقنية الر New mediaالمعرفي، وكلها تندرج تحت بند اإلعالم الجديد "

 في مجال االتصال بشكل عام.

وعندما نقول التعليم كذلك؛ فإنه ال ينبغي أن ينصرف الذهن إلى الوسائل التقليدية، التي تشمل المدرسة 
نما يجب توسيع األفق في هذا الصدد، بحيث يشمل ذلك األطر التعليمية المحلية، وهي  والجامعة وكذا، وا 

في مختلف مناطقهم، في ظل كون المجتمع اليمني، مجتمًعا ريفيًّا  األقرب إلى لغة التواصل مع المواطنين
باألساس، حتى ولو كانت هناك فيه مراكز حضرية كبيرة، مثل صنعاء وعدن وتعز وغيرها من المدن اليمنية 

 الكبرى.

ة فيتم تنشيط الكتاتيب ومجالس العلم التقليدية المتوارثة من العهود الماضية، وتشمل تقديم مادة بسيط
وهي الفئة  –يفية، ويتم فيها تحسين مستوى فهم الجيل الجديد وسهلة الفهم على عقلية أبناء المجتمعات الر 

لمخاطر التطرف بأشكاله المختلفة، سواء المذهبي أو  –األهم التي تدور حولها معركة التطرف في اليمن حالًيا 
عد لهويتهم كيمنيين، أيًّا كان انتماؤهم المذهبي أو الديني أو القبلي، وتوحيد مفاهيم أبناء الجيل الجديد الصا

 القبلي، بحيث توضع صيغة لعقد اجتماعي جديد بين اليمنيين جميًعا، يكونوا فيها شركاء متساوين.

ويقول الشيخ ناصر بين يحيى القوسي، إنه "لحماية الشباب بتفكيك الفكر العدواني المتطرف ومواجهته، 
ولى الخطوات يجب أن نبدأ بالتعليم لتنقيته من بؤر الكراهية والعداء واالستعالء ضد البد من تجفيف منابعه، وأ



 

  /http://samstudies.comمركز سام للدراسات االستراتيجية                                                                                

14 

 

زالة كل مظاهر التعصب والكراهية ضد المختلف مذهبيًّا أو دينيًّا، واإلقالع عن التشكيك في عقائد  اآلخر، وا 
بعاد الدعاة اآلخرين ومراجعة الخطاب الديني، واألخذ بالرأي والرأي اآلخر، دون تشكيك أو تجري ح أو تكفير، وا 

 .(9)والمستشيخين المؤدلجين عن منابر التدريس والتعليم والمساجد والتوجيه اإلعالمي والثقافي"

 وفي هذا المجال، ال ينبغي إهمال توظيف األطر اإلقليمية الناشطة في هذا االتجاه.

األزهر الشريف، والتي ناقشتها  وهنا تبرز تجربة مهمة شهد لها العالم في الفترة األخيرة، وهي تجربة
 عدٌد من المؤتمرات في األمم المتحدة، وفي فرنسا، ودول أخرى.

شاهًدا على الكثير من المؤتمرات التي قدم فيها األزهر، وكذلك مرصده لألفكار م، 2016وكان العام 
منها، في المجال الفكري المتطرفة، ودار اإلفتاء المصرية، تجاربهما في هذا المجال، والتي يمكن االستفادة 

 والمجتمعي، في الحالة اليمنية.

 المستوى االقتصادي والتنموي:. 4

وال ينفصل عن ذلك، اإلطار االقتصادي من خالل التنمية، ومعالجة الفقر المنتشر في أوساط اليمنيين، 
في الغالب هو  ومعالجة مشكالت الشباب المزمنة، مثل البطالة والعنوسة، باعتبار أن يأس الشباب يكون 

 المحر ِّك الرئيسي لهم في ارتكاب مثل هذه األعمال.

كما أن الفقر من المعروف وفق كل الدراسات التي تصدرها األمم المتحدة والمؤسسات المعنية، هو 
 الحاضنة الرئيسية لجذب المتطرفين او من لديهم استعداد لذلك.

ة المحلية غير التقليدية، والتي تشمل المشروعات وفي ظل ظروف الحرب الراهنة، يبرز دور أنماط التنمي
كذلك دور األطر القبلية في تحسين مستوى توظيف الشباب في خدمة المجتمع المحلي، وتفضيلهم الصغيرة، و 

 في الوظائف، وكذلك تطبيق القواعد المتعلقة بعادات وتقاليد المجتمع اليمني في مسألة الزواج.

.......... 

                                                 
 الرابطم، 2009أبريل  29، صعدة برس، خطورة األفكار المتطرفة على الوطن (.9)
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وحدهم، هي التي سوف تحسم هذا الملف الذي هو في حقيقة أن إرادة اليمنيين وفي األخير؛ تبقى 
 األمر، من أكثر األمور تأثيًرا على مستقبل اليمن برمته، كبلٍد موحد، ومجتمع متماسك متكامل.

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


