


1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أوراق ونقاشات مؤتمر
 سر الجاذبية: داعش، الدعاية والتجنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 اململكة األردنية اهلامشية
 رقم اإليداع لدى املكتبة الوطنية

(1146/3/2016) 

21. 324  
 أبو رمان، حممد سليمان            

  –سر اجلاذبية: داعش، الدعاية والتجنيد/ حممد سليمان أبو رمان.                      
 2014فريدريش ايربت،   مؤسسة عمان:              

 ص. (115)                     
 .1146/3/2016ر. إ. :                      

 البلدان العربية/االرهاب//الواصفات: /األحوال السياسية//
يتحمل املؤلف كامل املسؤولية القانونية عن حمتوى مصنفه وال يعربر هذا املصنف عن رأي دائرة املكتبة الوطنية أو 

 أي جهة حكومية أخرى.
 

 االردن و العراقالناشر مؤسسة فريدريش ايربت ، مكتب 
 مكتب عمان –مؤسسة فريدريش ايربت 

 األردن 11194عمان  941876صندوق بريد: 
   jordan.org-fes@fesبريد الكرتوين:  

  www.fes-jordan.orgاملوقع االلكرتوين: 
 

 غري خمصص للبيع

 
 ©مؤسسة فريدريش ايربت ، مكتب عمان

 اذن مكتوب من الناشر.مجيع احلقوق حمفوظة. ال ميكن اعادة طبع ، نسخ أو استعمال اي جزء من هذه املطبوعة من دون 
 

 اآلراء الواردة  يف هذه الدراسة ال متثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة  فريدريش إيربت أو احملرر.
 

  ترمجت ورقة الدكتور أبو طعام من قبل السيد يوسف حجازي وورقة الدكتور لومباردي من قبل شركةIndustry 
  تصميم الغالف: رمزي العريب 
 صادية طباعة: املطبعة اإلقت  
  :)978-9957-484-64-4الرقم املعياري الدويل )ردمك 

 
 
 

mailto:fes@fes-jordan.org


3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 أوراق ونقاشات مؤتمر
 سر الجاذبية: داعش، الدعاية والتجنيد

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 الفهرس
 ك                                                                                                     آنيا فيلر تشو 

  7 .المقدمة: الخضوع لتنظيم الدولة اإلسالمية............................................................

                                         محمد أبو رمان
 9.............................................................سّر الجاذبية: الدعاية والتجنيد لدى داعش

 حسن أبو هنية
 17.......................................................جاذبية "الدولة اإلسالمية": نظريات االستقطاب

 حسان الصفدي
 27.......................................................................................الحالة السورية

 عثمان المختار
 35.......................................................................................الحالة العراقية

 بيسان الشيخ
موضة الشباب المعاصر... ومرآة أمراضه: بحث عن قضية ومعنى في ظل خواء االيديولوجيا وفشل "داعش" 

 41.........................................................................................قيم الحداثة

 وائل البتيري
                                         49.........................................................................................حالة األردن

 عبداهلل المالكي
 61.....................................................................................الحالة السعودية  

 سامي براهم
 73.....................................................................................مجاذيب داعش

 ماركو لومباردي
 85...................."....................................داعش" في يد أدوات توّغلالدعاية واإلعالم، 

 مروان أبو طعام
 95.................................................لمان جهاديين؟تصدير الجهاد: لماذا يصبح الشبان األ  

 عمرو حمزاوي
 103......................................................اليوم بالد العرب –هة اإلرهاب والتطرف مواج  

 113................................................................................................................الكتابنبذة عن 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 الخضوع لتنظيم الدولة اإلسالمية
 تشوك-آنيا فيلر

 

"ما قاتلتهم طمعا بغفرانك وال رضوانك، مل أسألك اجلنة يل، وإمنا لغريي. مل أرد منك مغنما وال 
املسلمني من رجسهم، وإقامة دولة اإلسالم، لتحكم شريعتك، وتقام مكسبا، أردت تطهري أرض 

 الصالة خالصة لك، ويتلى كتابك الكرمي، وترتفع كلمتك وتتحقق."

واليت د اهلل" و "جن فواز حدادرواية نضمام لتنظيم القاعدة يف العراق يف إلل دافعه ،سامر ،السوري فسراجلهادي هكذا
تنطبق على إن مسألة هذه الدوافع الروحية لإلنضمام للتنظيمات اجلهادية اإلسالمية قد  . 2010صدرت يف عام 

والذي كان تنظيم القاعدة يف العراق إن . مازالت مثار جدل واسع من اجلهاديني واسع  جزءعلى  على األٌقلأغلبية أو 
، "الدولة اإلسالمية"تنظيم ذ ذلك احلني إىل تمثل يف مواجهة القوات األمريكية يف العراق قد تطور منامل األساسي هدفه
 أثركيف بناء على هذا التطور، فإن السؤال املطروح هو  إلنشاء وتوسيع اخلالفة. و هلا ب"داعش"، الساعية يشار واليت 

 .القتالنضمام إىل اللهذا التحول على دوافع وخلفيات اجلهاديني 

يف عصرنا. الظواهر اليت قل نظريها من  واحدا لدولة اإلسالميةتنظيم ا زالي، ال 2014منذ توسعها السريع يف عام و 
أي منظمة أخرى يف التاريخ احلديث هبا مل تفلح  يف التجنيدمستويات غري مسبوقة تنظيم الدولة إىل  وصلحيث 

وسائل اإلعالم والدعاية وأدوات  الستخدامتكتيكية الاملهنية و  االمكانيات ديهالإذ من املقاتلني.  هذا العددلتجنيد 
 .قد جتاوزت بكثري اسرتاتيجيات احلركات اجلهادية األخرىاليت االتصاالت 

من و ، 2015على االراضي العراقية منذ عام  تنظيم "الدولة اإلسالمية"وعلى الرغم من املكاسب العسكرية ضد 
 التويرتمئات اآلالف من حسابات إغالق من و رج، من اخلا املنضمني للتنظيمالتقارير حول تراجع أعداد اجلهاديني 

اجملموعات يف على الرغم من ذلك تتعهد جاذبيته. ، فلم يفقد التنظيم الكثري من يوتيوبمن الأشرطة فيديو حذف و 
 تعدالفوضى يف دول مثل ليبيا واليمن توفر أرضا خصبة جديدة. و هلذا التنظيم؛ حيث أن  مجيع أحناء العامل بالوالء

 .أيدولوجية تنظيم "الدولة اإلسالمية"" من مستلهمةات اليت يقوم هبا األفراد يف مجيع أحناء العامل "اهلجم

مؤسسة فريرديش ايربت هذه احلركات وميوهلا من عملها على اإلسالم السياسي والتطرف، تتابع ضمن جمال من و 
من منطقة الشرق األوسط وتعزيز  وذلك هبدف نشر حتليل معمق من قبل خرباء حمليني ،سنوات عديدة عن كثب

 حول هذه القضايا. علميخطاب مفتوح و 

من ، والذي نظم "التجنيدالدعاية و : داعش، يف مؤمتر دويل بعنوان "سر اجلاذبية إن األوراق يف هذا الكتاب مت تقدميها
، عند بداية النقاش عن حمور املؤمتر بني جمموعة اخلرباء، . 2015 شهر حزيرانعمان يف -قبل مؤسسة فريدريش إيربت

تجنيد. الغري عادية يف الستويات تلك املمما يؤدي إىل  هناك معرفة ضئيلة عن خصوصية جاذبية داعش ،شعرنا أن 
عرفة املمن يف حاجة إىل املزيد  أننا -على السلفيني واجلماعات السلفيةللمؤسسةعمل سابق  ومبوازة -بعد ذلك أدركنا 

إذا   معرفة فيماعلى وجه اخلصوص، أردنا لتنظيم "الدولة اإلسالمية". تباع واجملندين األعن أوجه التشابه واالختالف بني 
 األم.تلف وفقا لبلدهم خت كمقاتلني  أو حىت االنضمام إليها داعش كانت أسباب اخلضوع لدعاية
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تسيطر داعش فيها على القادمني من البلدان اليت  .1موعات: تحليل ، قررنا تقسيم اجلهاديني إىل ثالث جمالملزيد من 
. 2 ،ىل هذه الفئة(تضاف ليبيا إأي سوريا والعراق )اليوم  ؛، وتشارك يف النزاع املسلح املستمرمساحات من أراضيها

 الضوء ابالكتأوراق هذا وبالتايل، تسلط . اجلهاديني الغربيني. 3 بشكل أوسع، من منطقة الشرق األوسط القادمني
، وعلى الرغم من . ما أصبح واضحا جداهذه الدولعدة دول خمتلفة وعلى دوافع املقاتلني القادمني من  يفعلى الوضع 

من  هذا التنظيم؛فهم عدم جتانس أتباع  أنه من احلتمي اليت تظهر يف مجيع السياقات، الدوافع املعينةهناك بعض أن 
 .بلدو اخلصائص الفردية ودوافع اجلهاديني من كل فئة حيث 

 بشكل واضح، أن مكافحةيُظِهر ات اجلهادية يف خمتلف أحناء املنطقة والعامل كيديناميالتقييم عالوة على ذلك، فإن 
األسباب  يعاجلولكن لن  لفرتة قصرية التنظيمقدرات  منعن طريق اسرتاتيجيات تقنية وعسكرية قد يقلل  داعش

التقارير عن  تلك ضادة". ميكن أيضا أن تكوناملروايات ال" عليه بمايطلق  يطورذرية للتعبئة اجلهادية، ولن اجل
مع استفادته - ذات تأثري ولكنه حمدود، إذ أن التنظيم جتماعيةعالم اإلعلى وسائل اإل لداعش املفرتض االحتواء

 هذه تصال والتكيف معلالقنوات أخرى  سيجد -النسبية من اغواء متتبعيه حلظره على شبكات التواصل
أنه ما مل تتم معاجلة  ادرسعلمنا   يف العراق تنظيم القاعدةفإن مسرية  ،على سبيل املثالو االسرتاتيجيات وأدواهتا. 

 .آخربالظهور يف شكل أو هذه الظاهرة بسوف تعاود و ليست سوى مسألة وقت وظروف  فإهنااألسباب اجلذرية، 

عاجلة عدد من املظامل مل األمد حلول طويلة يف اجلهادية بكفاءة يقتضي االلتزام  اجملموعاتمكافحة فإن ونتيجة لذلك، 
املنطقة، يف واضحة لوقف الصراعات العنيفة اليت متزق عدة دول الاجة احلتطرف. إىل جانب ال، اليت تسهم يف اجلدية

 :اآليت تشمل هذه االسرتاتيجياتو 

 واملساءلةلحكم الرشيد لإنشاء هياكل  • 
على هتميش شرائح معينة من اجملتمع وتقليص  تعزيز العدالة االجتماعية وتنفيذ آليات محاية اجتماعية فعالة للتغلب  •

 الفوارق االجتماعية واالقتصادية
 التعليم األساسي والعايلجودة االستثمار يف   •
 ات الطائفيةكيلدينامي سياسيةالدوات األتشجيع التعددية والتسامح يف حني القضاء على   •
 املعتدلة من اإلسالم السياسي والسعي إىل حوار حقيقي معهم الفاعلة تعزيز اجلهات  •
 قضية العائدين وجتنب )إعادة( التطرف يف السجونلمعاجلة وافية   •
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 "سّر الجاذبية: الدعاية والتجنيد لدى داعش"
 رمان حممد أبو

 
 

، وانتشار ثقافته ومنوذجه إىل مساحة 2014السوري يف العام املاضي  -املشهد العراقيمنذ صعوده العسكري الراهن يف 
واسعة من الدول واجملتمعات العربية والغربية على السواء، ما يزال تنظيم داعش يثري مجلة كبرية من األسئلة والتساؤالت 

 .1ميةوخيلق سجاالت ونقاشات واسعة، ويتصدرر عناوين األخبار والتقارير اإلعال

اليت أصابت الرأي العام العريب والغريب، بل وحىت اإلدارة -هذه األسئلة والنقاشات مسكونة بـ"الصدمة الشديدة" 
النامجة عن الربوز  -األمريكية نفسها اليت اعرتفت الحقاً بوجود "سوء تقدير" )من قبل أجهزهتا األمنية( ملدى قوة التنظيم

 املفاجئ للتنظيم.

عندما أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عن ضمر  2013لصعود الراهن بدأت يف نيسان من العام املؤشرات على ا
جبهة النصرة إىل ما كان يسمى الدولة اإلسالمية يف العراق، ليصبحا تنظيمًا واحداً باسم "الدولة اإلسالمية يف العراق 

ظواهري، وجبهة النصرة، أبو حممد اجلوالين، مث ليستيقظ وبالد الشام"، وهو ما رفضه كلٌّ من زعيمي القاعدة، أمين ال
شهرين( على أخبار وصور سيطرة التنظيم على املوصل، وأجزاء كبرية من مساحة العراق، وصوالً سنة و  العامل )بعد قرابة

الشرقية من إىل هيمنته على املناطق اليت كان يسيطر عليها بني العراق وسورية، وإطاحته بتنظيم جبهة النصرة يف املنطقة 
سورية، ليضمها إىل ما يسيطر عليه من حمافظة الرقة مشااًل، وحتقيقه انتصارات حامسة على القوات العراقية والسورية، مث 
إعالن اخلالفة اإلسالمية وتنصيب زعيم التنظيم البغدادي "خليفة للمسلمني"، والتحول من "دولة افرتاضية" أو 

ىل سلطة حقيقية على أرض الواقع متتلك املوارد واجليش واإلعالم وتتحكم مباليني "ورقية"، كما كان يصفها خصومها، إ
 البشر، الذين خيضعون هلذا النمط من السيطرة واهليمنة يف تلك األراضي.

أحد أبرز روافد هذه الصدمة يتمثل يف خطاب  إن مل تتوقف صدمة الرأي العام والنخب عند حدود صعود التنظيم بل
مي، إذ قدرم أداًء متطوررًا على الصعيد التق ي والف ير واإلنتاجي، ومرعبا على الصعيد النفسي واجملتمعي، التنظيم اإلعال

وأنتج أشرطة مصوررة غري مألوفة أو مسبوقة حىت من قبل تنظيم القاعدة املركزية نفسه، فهنالك "طفرة كبرية" يف 
 جتماعي.   استخدام التنظيم لإلعالم واليوتيوب ووسائل التواصل اال

املصدر الثالث للصدمة يتمثرل يف السلوك املتوحرش الدموي للتنظيم، الذي مل تصل إليه التنظيمات الراديكالية اإلسالمية 
املعروفة سابقاً، إذ قدرم "إنتاجًا فنيراً" يصورر بتقنية عالية مشاهد الذبح والقتل والتفنن فيها، سواء عرب سلسلة أفالم 

ما تبعها من تصوير مشاهد قتل الطيار العسكري األردين، معاذ الكساسبة، واألقباط املصريني  "صليل الصوارم"، أو
 والصحوات العشائرية العراقية.

                                                           
1
، فهو تأسس على يد أيب مصعب الزرقاوي يف العراق يف العام 2014استخدام مصطلح "الصعود الراهن" لتنظيم داعش هنا يعود ألنر جذوره تعود إىل ما قبل العام   

، ليرتاجع التنظيم بعد ذلك حتت ضربات الصحوات، مث 2006، ومت اإلعالن عن تأسيس دولة العراق اإلسالمية يف 2004، مث انضم إىل القاعدة يف العام 2003
سن أبو هنية وحممد أبو رمان، تنظيم ، وصوالً إىل إعالن البغدادي عن ضم النصرة، مث إعالن اخلالفة. انظر ملزيد من التفصيل: ح2011يعود للصعود والربوز مع العام 

 .70-23، ص 2015، 1الدولة اإلسالمية: األزمة السنية والصراع على اجلهادية العاملية، مؤسسة فريدريش ايربت، عمان، ط
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كل ذلك دفع باجتاه عريض من املثقفني والسياسيني العرب إىل تب ير نظرية "املؤامرة"؛ أي القول بوجود أيٍد خفيرة تقف 
ة لبعض القوى الدولية واإلقليمية. وتبدو املفارقة يف هذا اجملال أنر األطياف اليت تتحدث وراء التنظيم وخترتقه، بوصفه أدا

عربياً، ونتاجاً  -عن املؤامرة تتقاذف التهم واحلجج، فأنصار النظام السوري واإليراين يتحدثون عنه بوصفه خملوقاً سعودياً 
الذي اجتاح املنطقة. أمرا خصومه من السنة العراقيني مباشرًا إلضعاف تلك األنظمة، والدعم املايل واملدر السلفي 

والسوريني فيعتربونه أداًة إيرانية خمرتقة تعمل لصاحل طهران، فيما تراه خنبة من السياسيني واألكادمييني العرب مؤامرة 
 أمريكية أو إسرائيلية.

أليديولوجي، أي بوجود ثقافة إسالمية ا -يف مقابل هذا االجتاه برز من يربط صعود التنظيم وخطابه بالعامل الثقايف
وتراث فقهي وفكري ما حيفرز هذا الفكر ويعززه وجيذرره، ومينحه الطريق السريعة للوصول إىل قلوب وعقول الشباب 

 العريب واملسلم يف سرعة قياسية. 

يتفرع عن ذلك من عوامل  يف حني شبرك اجتاه آخر بني قوة التنظيم مرتبطة بالظروف السياسية الواقعية واملوضوعية، وما
متعددة. لكن ختتلف التفسريات ضمن هذه املقاربة يف تقييم أمهية هذه العوامل ومقارنتها ببعضها، يف حتديد وتعريف 
أيرًا منها أكثر حضورًا وتأثرياً يف تفسري نفوذ التنظيم وصعوده. فهنالك أواًل سؤال األزمة السنية يف العراق وسورية وتب ير 

طاباً هويراتياً واضحاً صلبًا يف هذا الشأن، ما سهرل وعزرز قدرته على جتنيد العراقيني مث السوريني السنة، ونشر التنظيم خ
دعوته ودعايته يف أوساط الشباب اإلسالمي الس ي. وثانيًا دور حالة الفوضى والفراغ السياسي واألم ي يف املنطقة، 

ية، ما أعطى مساحًة من الدعم والنشاط هلذا التنظيم وقدرته على والصراع والتضارب بني القوى الدولية واإلقليم
احلصول على دعم لوجسيت ومايل مستثمراً حالة الفراغ والتضارب القائم. وثالثاً ضعف القوى العلمانية والليربالية وحىت 

ايت متشدد صلب هو اإلسالمية األخرى يف كل من العراق وسورية، ما جيعل من هذا التنظيم مبا يطرحه من خطاب هوير 
 اخليار األول يف مواجهة النفوذ اإليراين وحلفائه يف املنطقة العربية من حكومات وقوى سياسية وعسكرية.

ما يزيد من حجم الغموض والتضارب يف مقاربات تفسري التنظيم وصعوده وانتشاره هو القدرة الفائقة لديه )مقارنة 
اعدة نفسها( على التجنيد والوصول إىل شرحية واسعة من األشخاص يف باملنظمات اإلسالمية األخرى، حىت يف الق

خمتلف مناطق العامل، وتكفي النظرة إىل عدد من املؤشرات الرئيسة حىت يتضح حجم قدرة االتصال والتجنيد والتعبئة 
 لدى هذا التنظيم:

الرغم من عدم وجود إحصائية حامسة هنالك آالف األشخاص املنضمني إىل التنظيم من خمتلف أحناء العامل. وب -أوالً 
ألف شخص،  40ألف وأعالها تتحدث عن  15لعددهم، إالر أنر أقل التقديرات األمنية والبحثية، اليوم، تتحدث عن 

، فهو رقم 2003وهو رقم غري مسبوق، ال يف احلرب األفغانية )يف الثمانينيات( وال بعد االحتالل األمريكي للعراق 
 قام السابقة واجلماعات اإلسالمية الراديكالية األخرى، وحىت باجلماعات غري اإلسالمية.فلكي مقارنًة باألر 

دولة يف العامل،  80مستوى االنتشار العاملي، فالتقديرات والتقارير تتحدث عن وصول املشاركني من أكثر من  -ثانياً 
ومئات من أمريكا مع اسرتاليا، ورمبا تظهر  نسبة كبرية منهم من العامل العريب، وهنالك آالف من أوربا وأسيا الوسطى

 هذه الصفة )التنوع العاملي( بوضوح يف األشرطة الصادرة عن التنظيم.
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التأثري الكبري على النساء والفتيات، خباصة القادمات من أوربا والغرب، وحىت من الدول العربية، إذ هنالك  -ثالثاً 
% متثيل النساء يف القادمني إىل 10التقارير عن نسبة تصل إىل حضور غري مسبوق وملحوظ هلنر، فيما تتحدث بعض 

 التنظيم.

ظاهرة املتحولني دينياً، إذ هنالك نسبة غري مسبوقة، أيضاً، ممن انضموا إىل التنظيم، قادمني من اخلارج، ممن  -رابعاً 
وا ديانتهم )غالبًا املسيحية(، وأصبحوا مسلمني، وتبنروا هذه األيديولوجيا فان تقلوا إىل املناطق اليت يسيطر عليها غرير

 التنظيم.

بالرغم من وجود نسبة معتربة ممن ينضمون إىل التنظيم، ممن مل ينهوا دراستهم وتعليمهم أو من صغار العمر،  -خامساً 
يف إالر أنر هنالك نسبة نوعية وفاعلة من أصحاب الكفاءات واملتعلمني ممن يلتحقون بالتنظيم، سواء كانوا من الداخل 

العراق وسورية أو حىت من اخلارج، فهنالك حاصلون على الشهادات العليا، وأطباء، ومهنيون، وإعالميون وأساتذة 
 مدارس، وعسكريون حمرتفون.. اخل.

هذه القدرة الكبرية لدى التنظيم على التجنيد واجتذاب آالف الشباب من خمتلف دول العامل، وتشكيل ظاهرة غري 
ل، تطرح تساؤالت بنيوية عن األسباب والعوامل والشروط اليت متنح التنظيم خاصيرة النفود والوصول مسبوقة يف هذا اجملا

 إىل هذه الشرحية الواسعة، مبا أصبح يشبه لغزاً كبرياً بالنسبة للسياسيني واإلعالميني واملتابعني. 

دو متناقضة أو مبثابة معضلة يف الفهم واإلدراك؛ ومما يعمرق هذه األسئلة ومينحها أبعاداً إضافية مهمة؛ أنرنا أمام حالة تب
فكيف ميكن أن نفسرر هذه "اجلاذبية" غري املسبوقة آلالف الشباب من العامل، وذلك االنتشار الواسع هلذا النموذج 
 والتنظيم بالرغم من السلوك الدموي واملتشدد غري املسبوق، الذي يقوم به وما يتبنراه من أفكار وخطاب دي ي وفقهي

 وسياسي متشدد ومتطرف؟!

غري أو اجلاذب يف مثل هذا التنظيم الذي يرتدي ثوباً 
ُ
ميكن اختصار جوهر اإلشكالية أو املعضلة بالتساؤل: ما هو امل

خميفًا ومرعباً؟! ملاذا يفضرل الشباب أو األشخاص االنضمام إىل هذا النموذج واالستعداد للذهاب إىل مسار جمبول 
يصبح صاحبه انتحارياً أو يُقتل فضاًل عن حياة مسكونة باملمنوعات واحملررمات والتخلري عن منط باحتماالت كبرية بأن 

احلياة املعاصرة، ويزداد هذا السؤال إحلاحاً عندما نتحدث عن الشباب، الذين عاشوا يف الغرب أو ينتمون إىل عائالت 
هذا السؤال مجلة كبرية من األسئلة والتساؤالت املرتبطة يتفررع عن و  غنية وميتلكون موارد مالية ومكانة اجتماعية جيدة؟

 :مبا نسميره "سرر جاذبية" التنظيم

هل ميكن أن نتحدث عن أسباب مشرتكة أو موحردة جتمع كل من ينضمون إىل التنظيم يف خمتلف أحناء العامل؟  -أوالً 
و السويدي والفليبي ي؟ أم نتحدث عن أي أنر ما جيذب ابن العراق وسورية هو نفسه ما جيذب األردين والسعودي أ

أسباب مشرتكة رخوة وأسباب حملية ومرتبطة بكل جمتمع أو دولة أو أولويات خمتلفة بني من ينضمون إىل التنظيم؛ ما 
يع ي أنرنا نتحدث عن أسباب خاصة بالسعوديني وأخرى باألردنيني والتونسيني أو العرب عمومًا وثالثة باألوربيني وقبل 

ب مرتبطة بالدول اليت منا وصعد فيها التنظيم يف كل من العراق وسورية؟! وإذا كان األمر كذلك؛ فما هي ذلك أسبا
 األسباب املشرتكة أو العامة، وما هي األسباب اخلاصة بكل منطقة أو دولة أو جمتمع؟!
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خصائص معينة عامة؟ أو إذا كانت السمات واخلصائص اليت تنضم إىل التنظيم خمتلفة ومتنوعة؟ فهل هنالك  -ثانياً 
 هنالك خصائص يف كل دولة؟ سواء يف العمر أو املستوى التعليمي أو االجتماعي االقتصادي أو امله ي؟ 

هل تلعب أدوات التجنيد دورًا مهمًا يف تسهيل العملية؛ فهل انتشار االنرتنت، مثاًل، هو الوسيلة األكثر تداوالً  -ثالثاً 
يم وأنصاره يف نشر الفكر واأليديولوجيا والدعاية، مث التجنيد؟ أم هنالك وسائل أخرى واعتمادًا عليها من قبل التنظ

 أخرى توازيها يف الفعالية، مثل املساجد واالتصال الفردي؟ وهل خيتلف األمر من دول وجمتمع إىل آخر؟

خاص القادمني؛ أهي قضية ما هو مضمون األكثر جذبًا لالهتمام وتأثريًا يف عملية التجنيد لدى هؤالء األش -رابعاً 
الظلم الذي يتعرض له السوريون والعراقيون وما يبث من صور للمذابح والقتل؟ أم هي القضية الطائفية والشعور بأنر 

 هنالك هتديداً هوياتياً شيعياً؟ أم قيمة القوة حبدر ذاهتا جاذبة هلؤالء الشباب؟

نظيم من اخلارج وذهبوا إىل املناطق اليت يسيطر عليها؟ ماذا هل هنالك بيانات وأرقام عمن تأثروا هبذا الت -خامساً 
 حدث هلم؟ قُتلوا؟ اعُتقلوا؟ رجعوا إىل بالدهم؟!

 
 

 لماذا أصبحت "داعشيًا"؟سؤال الهوية: 
   

دوالر شهرياً. وبالرغم من أن ي مل أكن غنياً، فقد كانت حاليت  2000"قبل جميئي إىل سورية، كنت عامل نظافة براتب 
املالية جيدة. مل أكن منبوذاً اجتماعياً؛ كان يل عائلة وأصدقاء يساندوين.. كنت أشاهد اهلوكي، وأذهب إىل الكوخ 

الداعشي أندريه بولني )أبو مسلم الحقاً(، خياطب الكنديني واآلخرين -وأصيد السمك". بتلك الكلمات كان الكندي
فيه عن السؤال: "ملاذا أصبح داعشياً"، ليؤكد أن السبب هو أنه  يف أحد الفيديوهات املبثوثة من قبل التنظيم، وجييب

 .يريد العيش يف دولة إسالمية، وهذا ال يع ي أنه راديكايل أو غري سوير 

الدكتورة إميان مصطفى البغا، عضو هيئة التدريس يف جامعة الدمام، وأستاذة الفقه واالقتصاد اإلسالمي، وابنة فقيه 
التحقت هي األخرى مع أطفاهلا بتنظيم داعش، بعد أن تركت جامعتها وطالباهتا، وقد   إسالمي معروف من سورية،
 كانت تتقاضى راتباً ضخماً.

الطريف أنر البغا ألفت كتيباً صغرياً )أقرب إىل مقالة قصرية( بعنوان "أنا داعشية قبل أن توجد داعش"، تقول فيه "منذ 
ة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحياة الصحابة والفتوحات، قرأهتا أن قرأت عن مآسي املسلمني، وكنت قد قرأت سري 

عشرات املرات، وقرأت التاريخ املعاصر بكل ثوراته، ودرست فقه اجلهاد على يد كبار العلماء، منذ أن فعلت كل ذلك:  
 .  2هذا اجلهاد" كنت داعشية التفكري واملنهج، أنا داعشية قبل أن توجد داعش، وأعرف أنره ال حل للمسلمني إالر يف

يف جامعة الشيخ آنتا ديوب بالعاصمة  2007الشاب حممد ولد بريهيمات، من موريتانيا، درس االتصاالت عام 
، غادر إىل سورية، ومن 2012السنغالية دكار، وحصل على درجة املاجستري يف االتصاالت والشبكات املعلوماتية عام 

 بأنره التحق بتنظيم داعش. هناك أرسل إىل والدته رسالة خيربها فيها 
                                                           

 .3-2، د.م، ص2014إميان البغا، أنا داعشية قبل أن تولد داعش،   2
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يقول، يف رسالته، "لتكوين على يقني أين ما التحقت هبذا الطريق إال بعد تأكدي من صحته"، مث يضيف "بعد الوصول 
 .ما ازددت إال يقينا ألن منهج الدولة واضح ملن مل خيتم اهلل على قلبه"، على حد تعبريه

ك يا أمي كالم علماء السوء بأنه مغرر بنا، وبأننا صبية ال نفقه شيئا ويصر على رفض الصورة النمطية بالقول "ال خيدع
 .3يف الدين"

، ووالده من 1995عمر منوذج آخر خمتلف من األردن، هو طالب حاسوب يف جامعة الزرقاء اخلاصة، من مواليد العام 
وجية، وكان يعمل يف مطاعم مجاعة اإلخوان املسلمني، ومل يكن عمر ذا أي توجه إسالمي، وال ميتلك رؤية أيديول

 وجبات أمريكية يف حمافظة الزرقاء. 

القصة تبدأ عندما كان يرتدد على مسجد قريب من منزله، ليتأثر بسرعة مبجموعة من املصلني الذين يتبنون هذا الفكر، 
شف بأنر ما هو على مث يأخذ أقساط اجلامعة ويسافر هبا إىل سورية، وصواًل إىل الالذقية، لكنه بعد مدة من الزمن يكت

أرض الواقع ليست تلك الصورة اجلميلة يف خميرلته، فيقرر العودة إىل األردن، مبساعدة أهله، والسفارة األردنية يف أنقرة، 
 ويصل الحقاً ليحكم عليه وفق قانون مكافحة اإلرهاب املعدل، خبمسة أعوام من السجن.

"معجب مبيكي ماوس والتحق بداعش"!، فعمر، وفقاً لوالدته ، الذي تناول موضوع عمر جاء بعنوان CNNتقرير الـ
ال يزال طفاًل يف تفكريه، غرير ختصصه مرات عدة، ويعتمد على أهله يف كل شيء، حىت يف إعداد الساندويش، عندما 

ل زارته والدته يف السجن أخربها بأنره "رسم سنفور يالحق ميكي ماوس على احلائط"، خشية والديه اليوم بأن يفع
السجن فيه ما مل تفعله داعش يف سورية، إذ أنر وجوده يف املهجع الذي يضم أبناء هذه اجلماعات قد خيلق منه متطرفاً 

 .4حقيقياً، بعدما كانت زيارته لسورية جمرد مغامرة أفلت منها بأعجوبة

العليا، ففي األردن حقق وهكذا هنالك عشرات القصص لشباب أردنيني وعرب، أغلبهم من محلة شهادات الدراسات 
التيار اجلهادي اخرتاقني كبريين خالل األعوام املاضية؛ األول جتاه الطبقة الوسطى، والثاين جتاه املتعلمني ومحلة 

 .5الشهادات وطالب اجلامعات

ة، كثري لو فتشنا يف سرية العديد ممن التحقوا بالتنظيم من دول خمتلفة من العامل، فسنجد أنرنا أمام شخصيات متنوع
 منهم ممن كانوا حيبون الغناء ويلعبون كرة القدم، وآخرون يعيشون حياة مرحية مالياً واجتماعياً.

بالرغم من كل اجلهود املبذولة من قبل اجملتمع الدويل والدول العربية يف مواجهة تنظيم داعش وإضعاف قدرته على 
 أمنية مكثرفة وتنسيق عايل املستوى؛  استقطاب القادمني اجلدد والرد على أيديولوجيته عرب جهود

وبالرغم، كذلك، من مالحقة التنظيم، إلكرتونياً، يف حماولة حلرمانه من شبكة االنرتنت اليت متثرل مصدرًا ذهبيًا وفعراالً 
 لدى التنظيم يف التجنيد والدعاية؛

                                                           
 .2015أبريل  25تقري إخباري بعنوان "رسالة من شاب موريتاين التحق بداعش" على موقع صحراء ميديا،   3
، على الرابط 2015نيسان  29العربية،   CNNانظر تقرير هديل غبون، هل ميكن ملعجب بشخصية ميكي ماوس أن يلتحق بتنظيمات داعش يف سورية؟،   4

  mouse-mickey-isis-student-http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/04/29/jordanianالتايل: 
 .2014اكتوبر  20حممد أبو رمان، "أي جاذبية هلذا النموذج"، جريدة الغد،   5

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/04/29/jordanian-student-isis-mickey-mouse
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إلضعافه وقتل أتباعه يف كل من العراق  من احلرب العاملية احلالية، اليت تستهدف التنظيم عسكرياً  -ثالثاً  –وبالرغم 
إالر أنر قدرة التنظيم على التجنيد واكتساب األتباع واألنصار ما تزال حلروب الداخلية؛ وسورية بالطائرات والصواريخ وا

يف العراق فعرالة وقوية، وبداًل من حتجيمه والقضاء عليه، أصبح متدرد التنظيم يتجاوز اجلغرافيا املباشرة اليت يهمني عليها 
وسورية، إذ ينتقل عرب "النموذج" الذي ميثرله إىل العديد من املناطق اجلغرافية األخرى، فبايعته مجاعات يف أفريقيا والوطن 
العريب، وتأثرر به آالف الشباب العريب واملسلم، وأصبحت لديه فروع حتاكيه يف كل شيء، عسكرياً وأيديولوجياً وإعالمياً 

 وسياسياً.

رة امللحوظة، غري املسبوقة، لدى التنظيم على التجنيد والدعاية والتعبئة، طرحت يف السجاالت والنقاشات هذه القد
العاملية والغربية خصوصًا تساؤالت جوهرية عن سرر اجلاذبية اليت ميتلكها مثل هذا التنظيم الذي يراه الغرب وكثري من 

وال يتوررع حىت يف خطابه اإلعالمي والسياسي عن إظهار هذا الوجه العرب واملسلمني مهجيًا بربريًا ودمويًا يف سلوكه، 
 املتشدد السافر، بال أي حماوالت للتجميل أو اخلداع!

السؤال عن سرر اجلاذبية يستدعي أسئلة أخرى تدور يف فلكه؛ فبالضرورة مثرة أشياء يبحث عنها القادمون إىل داعش من 
وهنالك شيء آخر غري الوجه العنيف  .هنا يف جمتمعاهتم قد جيدوهنا يف داعشوهنالك أمور يفتقدو  .خمتلف أحناء العامل

 .الدموي، الذي نراه يبحثون عنه هناك يف الرقة واملوصل ولدى أعضاء التنظيم املتشدد

حاهبا النقطة الفاصلة املهمة يف مقاربة هذا املوضوع هي أن نفهم فيما إذا كنرا أمام منظرمة إجرامية إرهابية يف عيون أص 
وأبنائها، آلة للقتل، ومن يأيت إليها هم من اجملرمني الباحثني عن الدماء والقتل أو هواة العنف أو املرتزقة أم أنرنا نتحدث 
عن نوع آخر خمتلف عن هذه العصابات واملافيات املعروفة يف أهدافها وبنيتها ومساراهتا وطبيعة األفراد الذين ينتمون 

 .إليها

 –ديهياً، هنا، إذا جتاوزنا اخلطابات اإلعالمية العربية املعلربة الساذجة، فمن يأيت إىل داعش ليسوا اجلواب قد يكون ب
من أصحاب السوابق اإلجرامية وال من املنحرفني أو الباحثني عن املال؛ هم من أولئك الشباب الصغار  -غالباً 

ة"؛ دفاعاً عن الدين أو املظلومني أو البحث عن والفتيات اللذين يبحثون عن "معىن" أو "هدف" أو "قضية" أو "رسال
حلم روحي غري موجود يف الغرب، أو البحث عن حياة أفضل، أو عن اخلالص يف يوم القيامة عرب االستشهاد )أي 

 .القتل يف سبيل اهلل(

مهمة له ( يف مقالٍة Simon Cotteeالدافع أو احلافز، الذي يذهب هبم إىل هذا الفكر، كما يقول سيمون كويت )
" هو حافز أقرب إىل الشعور األخالقي، غالباً، The Zoo Lander Theory of Terrorismبعنوان "

، من قبل الذين يقومون بعملية التجنيد والتعبئة Brain Washingلكن يتلو ذلك عملية "غسيل الدماغ" 
 6أحضان تنظيم داعش.األيديولوجية، سواء عرب االنرتنت أو حىت عند وصول األشخاص اجملتذبني إىل 

سؤال اهلوية هو مفتاح رئيس يف فهم جيل الشباب، الذي يتجه إىل تنظيم داعش اليوم، فمن يشعر بالفراغ الروحي، 
ومن يتساءل عن عالقته بالكون والوجود أو من يشعر باالستياء من الواقع املوجود، من يريد أن ينقذ العامل، من يبحث 

                                                           
6   Simon Cottee, The Zoo Lander Theory of Terrorism, The Atlantic, 12 May 2015  
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على هويته ساعدة املظلومني واملضطهدين، من يبحث عن الدين، من يشعر بقلق عن اخلالص الفردي، من يريد م
 كل أولئك أعضاء مرشحني لالنضمام إىل تنظيم داعش.الدينية أو الطائفية.  

من الضروري هنا التأكيد على أنرنا ال نتحدث عن كتلة واحدة صمراء متشاهبة يف معاملها وتفاصيلها من الداعشيني، 
ية والسورية عموماً خمتلفة، وجتعل من أسباب ودوافع االنضمام إىل هذا التنظيم أو الفكر خمتلفة عن غريها، فاحلالة العراق

هنالك صراع مسلرح وهتديد وجودي للسنرة وحالة فوضى، وموازين قوى، ما يضعنا أمام اعتبارات متعددة ألعضاء 
الشيعي( هو أحد  -شية من التهديد الوجودي اآلخر )اإليراينالتنظيم، لكن من املهم إدراك بأنر سؤال اهلويرة السنية واخل

 األسباب الرئيسة يف تعزيز حضور هذا التيار يف الوسط الس ي العراقي ومنحه حاضنة اجتماعية مهادنة أو حمايدة.

نا بالطبع، ال نستطيع أن نلغي االعتبارات واحلوافز األخرى ألشخاص يأتون ألسباب شخصية أخرى، لكنرنا نبحث ه
عن االجتاهات العامة، ومن بينها أنر من يأتون إىل هذا اجملال يف األغلب هم ضحايا لعملية "غسيل دماغ"، استثمرت 
حبثهم عن اهلوية، فوصلوا إىل هذا املكان، بنوايا يف األصل جيردة وحسنة، لكنرهم يف املعركة أو اجلهة اخلاطئة، على حدر 

 "جند اهلل يف املعركة الغلط"! تعبري املفكر املصري، فهمي هويدي هم

يف املقابل، لدينا توجهات ونظريات أخرى يف الغرب ال تركرز كثرياً على موضوع اهلوية أو القضية، وتعتربها مسألة معقدة 
 Johnوغري واضحة متاماً، بقدر ما تركرز على اجلوانب العملية والفنية، وهو ما يذهب إليه الباحث جون هورغان 

Horganرى من األفضل أن ال يطرح السؤال: ملاذا؟ )أي عن السبب(، بل كيف ومىت وأين؟ كيف أنر شخصاً ، إذ ي
 معني اندمج يف تلك املنظمة؟ وما هي الشبكات اليت سهرلت االنضمام؟ أين هي وكيف تعمل؟

إلعالمي والسياسي الذي املقصود هو االنتقال من املقاربة اليت تركز على األسباب والشروط املتعلقة بالدوافع واخلطاب ا
يغذي هذا التنظيم ويدعمه بالقادمني إىل املقاربة األمنية أو الفنية، اليت تركز على جتفيف املنابع والتعامل مع األشخاص 

 .اجملنردين

نر ال نقول بأنر املقاربة الثانية ليست ضرورية أو نافعة، بل هي مهمة وأساسية، لكن التجارب واخلربات الراهنة تؤكرد بأ
تلك اجلهود الدولية واإلقليمية اليت ركزت على األسئلة اليت طرحها هورغان مل تنجح يف إضعاف التنظيم أو مواجهة 

 اآللة اإلعالمية اليت ميتلكها وال أدواته يف التجنيد.

ر بفكر داعش بل تبدو املفارقة أنرنا يف حاالت متعددة، مثلما حدث يف االعتداء الذي نفذه مايكل زيهاف بيبو، املتأث
على الربملان الكندي يف شهر اكتوبر من العام املاضي، إذ كانت السلطات الكندية قد منعته من السفر إىل سورية 

 وااللتحاق بالتنظيم فقام بتنفيذ العملية.

أي أولئك الذين يتأثرون هبذه األفكار ويلتزمون  - The Lonely Wolf"الذئب الوحيد"   ومع بروز اسرتاتيجية
فإنر الرتكيز على األمور الفنية لن يؤدي إىل جتفيف الظاهرة، بل قد يعيد إنتاجها بصورة  -نفيذ عمليات لصاحلهابت

أخطر، أي أن يتجه املتأثرون إىل القيام بعمليات يف مناطق خمتلفة من العامل ال يتجهون فقط إىل أراضي داعش أو 
 جنرتهم املنشودة!
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ذه النقاط الدقيقة عند التعامل مع تنظيم داعش، إذ قد يساعدنا ذلك على بناء يف اجململ، من الضروري أن ندرك ه
اخلطاب اإلعالمي والفكري املطلوب وعلى مواجهة الشروط والدوافع اليت تعطي القوة والنفوذ هلذا النموذج ليتغلغل يف 

 أوساط الشباب يف مناطق خمتلفة من العامل. 
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 "الدولة اإلسالمية": نظريات االستقطاب جاذبية
 ةحسن أبو هنير 

 
 
 مقدمةال
 

على الرغم من احلملة الدولية الواسعة للتصدي لتنظيم "الدولة اإلسالمية" عسكريا وإيديولوجيا وإعالميا، وتصنيفه  
كحركة "إرهابية"، وكثافة عمليات التضييق واملالحقة واحلصار ألعضائه ومناصريه، فضال عن إيديولوجيته العنيفة 

ة، وحكامته املتشددة، إال أن التنظيم تفوق على سائر احلركات واسرتاتيجيته املتوحشة وتكتيكاته القتالية املرعب
 على صعيد اجلاذبية اإليديولوجية وعمليات االستقطاب والتجنيد يف هياكله التنظيمية،الراديكالية اجلهادية التارخيية 

 خياراالتنظيم د بات ق" إىل مجلة من األسباب والشروط والظروف املوضوعية، فالدولة اإلسالمية"جاذبية تنظيم  تستندو 
وعلى  من كال اجلنسني،و من خمتلف أحناء العامل  ، وأصبح بؤرة اجلذب الفضلى للجهادينيلدى اجلهاديني اجلدد مفضال

اجلهاد التضام ي والنكائي التقليدي، وإمنا  يقتصر على مل يعد هدف اجلهاديني اجلدد خالف التجارب اجلهادية السابقة
واملسامهة يف يف جهاد التمكني وبناء الدولة واإلقامة ضمن حدود خالفته يف العراق   واالستقرار هلجرةيتجاوزه إىل ا

وسوريا واالمتثال طوعا لنظامه االجتماعي االقتصادي الشاق وحكامته السياسية املتشددة، وعلى الرغم من بناء حتالف 
رمة اليت اختذهتا معظم دول العامل على كافة عسكري دويل ملهامجة معاقل التنظيم، فضال عن من اإلجراءات الصا

األصعدة القانونية والسياسية واإلعالمية، للحيلولة دون تدفق املقاتلني واملدنيني، إال أن تنظيم الدولة اإلسالمية ال يزال 
 فواجا من الشباب.أجيتذب 

يف العراق  لاللتحاق يف صفوف التنظيم إن جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية تبدو جلية واضحة من خالل توافد املقاتلني
 "القاعدة"أعدته جلنة مراقبة نشاط تنظيم  والذي لألمم املتحدة، األخري تقريرفبحسب ال  ،بصورة غري مسبوقة وسوريا

% بني منتصف 71عدد املقاتلني األجانب بنسبة فقد ارتفع   ،2015أيار/ مايو  19بتاريخ  يف جملس األمن الدويل،
ن عدد املقاتلني الذين غادروا أوطاهنم لالنضمام للقاعدة وتنظيم أ أشار التقرير إىل، و 2015ار/ مارس وآذ 2014عام 

دولة،  100ف شخص، وذلك من أكثر من أل 25الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا ودول أخرى بلغ أكثر من 
اق، وكانت وجهتهم األساسية لالنضمام ألف مقاتل أجنيب توجهوا إىل سوريا والعر  20أكثر من  وحبسب التقرير فإن

  .7لتنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة

املقارنة مع أبرز عمليتني لتطويع عمليات اجلذب واالستقطاب يف صفوق "الدولة اإلسالمية" يف العراق وسوريا تريز عرب 
تتخطى أعداد إذ املقاتلني األجانب حصلتا يف السابق منذ أن حتول هذا األمر إىل ظاهرة يف مثانينات القرن املاضي، 

حدثت خالل فرتة زمنية  عمليات التجنيد األخريةمع اإلشارة إىل أن  ،املقاتلني اجملندين تلك املستويات إىل حدٍّ كبري
تان للجهاد أفغانس جبهة شخص قد غادروا إىل 5000، يُعتقد أن حوايل 1992-1979بني عامي ف ثري،أقصر بك

                                                           
الف مقاتل انضموا للقاعدة ولتنظيم "الدولة"، على الرابط:  25انظر: األمم املتحدة: أكثر من  7

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/04/150401_un_fighters_islamic_state_qaida 



18 
 

إىل شخص من األجانب  4000حوايل  ذهب، 2007-2003خالل العقد املاضي يف الفرتة بني ضد السوفييت، و 
 .8ضد االحتالل األمريكيلجهاد ل جبهة العراق 

أحد املسائل األساسية احملرية اليت باتت تشغل اخلرباء واحملللني، تتمحور حول سر جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية  
واستقطابه للجهاديني العرب واألجانب، كخطوة أولية ضرورية لبناء اسرتاتيجية ناجحة للقضاء عليه واحلد من نفوذه، 

غدادي على زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري يصورة الفتة، بينما كان فقد تفوق زعيم الدولة اإلسالمية أبو بكر الب
مؤسس الشبكة اجلهادية يف العراق أبو مصعب الزرقاوي ينافس مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن الدن،  لكن الزرقاوي 

 املركزي العاملي.وضع األسس اليت مكنت الحقا الفرع العراقي احمللي للقاعدة من التفوق على هنج تنظيم القاعدة 

تستند جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية بصورة أساسية على معيار النجاعة والنجاح، ففي الوقت الذي أصر فيه تنظيم 
القاعدة املركزي على املضي قدما يف مناكفة العدو البعيد عرب تكتيكات حروب النكاية، وهنج االستنزاف واملطاولة،  

صر على قتال العدو القريب عرب اسرتاتيجيات التمكني، وهنج التطهري والسيطرة واملنازلة، كان تنظيم الدولة اإلسالمية ي
فقد شدد تنظيم القاعدة املركزي على كونه طليعة مقاتلة حتمل رسالة لألمة اإلسالمية، تناهض اهليمنة الغربية لدفعه إىل 

ة مصلحية، أما تنظيم الدولة فقد أكد على  اخلروج من املنطقة، وأصر على خوض حرب أنصار تستند إىل أسس سياسي
كونه طليعة حماربة ممثلة لألمة اإلسالمية، تقاتل األنظمة باعتبارها "مرتدة" ومرتبطة بالغرب، وتسعى حلرماهنا وحلفائها 
من االستقرار والسيطرة، وتشدد على خوض حروب هوية تستند إىل أسس دينية وجودية، وهبذا متكن تنظيم الدولة من 

تفوق مرة أخرى على القيادة املركزية للقاعدة، عندما جنح يف استثمار الصدع اهلويايت الطائفي، ومتكن من فرض نفسه  ال
كدرع واق للهوية اإلسالمية السنية املمتهنة يف العراق، وعمل على تأكيدها يف سوريا ولبنان، دون االلتفات إىل سياسة 

ري املكاين وإخضاع اخلصوم واستالم زمام احلكامة كسلطة متغلبة يف مناخ من النصرة التقليدية، بل فرض السيطرة والتطه
 الفوضى والتوحش. 

 
 

 االستقطاب الجاذبية: علل وأسباب
 
 رئيسية؛ وهي: وعلل أسباب تةس علىجاذبية "الدولة اإلسالمية" وقدرهتا على التجنيد واالستقطاب قوم ت

فالدولة العربية واإلسالمية اليت جائت عقب احلقية الكولينيالية، فشلت يف تلبية طموحات  ؛القطرية أوال: فشل الدولة
، وأخفقت يف حتقيق الدكتاتورية تصاديا واجتماعيا وثقافيا، فقد حتولت األنظمة السياسية إىل منط  قا سياسيا واشعوهب

 احليوية، وتتمثل يف: وقد برز فشل الدولة القطرية على كافة األصعدةالتحديث واالستقالل، 

                                                           
  املقاتلون السنة األجانب يف سوريا: اخللفية والعوامل املسهرلة واالستجابات املختارة، على الرابط:، هارون ي. زيلنينظر: ا 8

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/sunni-foreign-fighters-in-syria-
background-facilitating-factors-and-select 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/aaron-y.-zelin
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جنم عن سوء احلوكمة شعوٌر راسخ  أ ــ سياسيا؛ تفشي السلطوية الدكتاتورية وغياب احلكم الرشيد فقد 
بالظلم، وغذرى هذا الشعور القمع والعنف املنهجي الذي تعررض إليه املواطنون العرب على أيدي 

 حكوماهتم على مدى عقود باعتبارهم خطراً على األمن الوط ي.

الفاسدة، وأنظمتها النيوليربالية الرثة عن اهنيار  الريعية بطبائعا ب ــ اقتصاديا؛ أسفرت سياسات الدولة 
انعدام الفرص الطبقة الوسطى، وغياب الشفافية وهيمنة احملسوبية وفقدان املساواة، األمر الذي أدى إىل 

على املواطنني العرب اللجوء إىل أطراف  االقتصادية وضعف نظم الرعاية االجتماعية اليت توفررها الدولة،
أخرى بديلة عن الدولة والقطاعات االقتصادية القانونية. وحني نفرذت الدول العربية برامج التحرير 

لقطاع العام من االقتصادي، قورضت أنظمة الرعاية االجتماعية القائمة وألغت ضمانات التوظيف يف ا
العربية االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية، ومل تولرد اقتصاداهتا مل تعزرز احلكومات دون تقدمي بدائل. و 

ال العديد الكايف من الوظائف املطلوبة وال النوعية الضرورية. والواقع أن أعلى مستويات البطالة ُتسجرل 
 ئزين على شهادات التعليم العايل.اليوم يف صفوف األشخاص احلا

أنظمة التعليم العربية يف تناول العديد من املثالب يف العملية الرتبوية. فعوضًا عن  تفشلجـ ــ ثقافيا؛ 
غرس الوعي املدين ومبادئ املواطنة وقيم التضامن االجتماعي والقبول باآلخر والرتكيز على املهارات 

علية، وعلى التحليلية الضرورية والتفكري النقدي، اعتمدت مناهجها على األساليب التلقينية ال التفا
التقبرل غري النقدي لفكرة السلطة اهلرمية من دون مسائلة، عزرزت مناهج التاريخ والرتبية الدينية عقلية 
"حنن" يف مواجهة "هم"، على أسس عرقية وإيديولوجية وطائفية، ماجعل الشباب عرضة إىل تأثريات 

انتشار اإليديولوجيات املتشدردة شىتر وساهم يف تغرير املشهد الثقايف العريب بشكٍل جذري، وسهرل 
 .9والتلقني العقائدي املبكر لألطفال والشباب

الدولة الوطنية العربية يف أجهزهتا اإليديولوجية ألضفاء املشروعية على نظامها  ااستدخلته اليت أما املؤسسة الدينية الرمسية
احلاكم، واحتكار تفسري وتأويل الدين يف مواجهة اإلسالم السياسي، فإنه مل يعد قادرا على الصمود أمام التحديات، 

الة األمر املستبدين، وهو عاجز عن حتقيق ويفتقر إىل القدرة على إقناع اجلماهري الغاضبة بااللتزام بأخالقيات الطاعة لو 
مطالب االستقرار باستدعاء مقوالت الفتنة، فقد أثبتت احلراكات االحتجاجية الثورية العربية بؤس املؤسسة الدينية 

 الرمسية وترهلها وضعفها، وعدم قدرهتا على تلبية احلدود الدنيا للمطالب الشعبية.

"الثورة السورية"، بات املرض بالطائفية  على انطالقسنوات  رور أكثر من أربعمعقب  بروز النزعة الطائفية؛ثانيا: 
القوى الدول و فقد هيمن املنظور اهلويايت الطائفي على خطاب معظم  عريب اإلسالمي،وباءا متفشيا يف اجلسد ال

كلمة  وأصبحت "الطائفية" والفعاليات واحلركات والتوجهات حمليا وإقليميا ودوليا، يف تصوير طبيعة الصراع يف سوريا،
مفتاحية أساسية يف حرف طبائع الصراع وأداة فعالة تستخدمها األنظمة واجلماعات لتحقبق أهداف إيديولوجية 

عمل نظام األسد منذ البداية على ترويج خطاب التخويف الطائفي لتحويل مسار الصراع من ثورة ضد  فقد وسياسية.
في بني األكثرية السنية واألقليات املسيحية والعلوية والدرزية، جللب الدعم فساد واستبداد النظام إىل صراع طائ

                                                           
 مهى حيَي، اجلاذبية القاتلة: مخسة أسباب النضمام الشباب إىل داعش، على الرابط:انظر:  9

mec.org/publications/?fa=57251-http://carnegie  

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=57251
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اإلسالمي الشيعي، كما استثمرت القوى السلفية اجلهادية على اختالف مسمياهتا موضوعة الطائفية يف توصيف نزاعها 
 وطبيعة حرهبا ضد النظام جللب الدعم والتأييد اإلسالمي الس ي.

ستثمرت القوى اإلقليمية خطاب "الطائفية" لتثبيت شرعيتها املتآكلة بفعل "ربيع الثورات ا على الصعيد اإلقليمي
العربية"، وللمحافظة على وجودها وبقائها يف السلطة ومتديد نفوذها، فالثورات العربية اليت عصفت مبحاور ما قبل الثورة 

اومة" عملت على إعادة بناء احملاور على أساس اليت اختزلت مبحوري دول "االعتدال العريب" وحمور "املمانعة واملق
 "الطائفية" لتحل مكان األسس "اجليوسياسية". 

عززت الدول الكربى ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي خطاب  أما على الصعيد الدويل فقد
 تريد حكومة إسالمية سنية الطابع يف سوريا، أما الثقافة الطائفية فروسيا أعلنت مبكرا على لسان وزير خارجيتها بأهنا ال

الواليات املتحدةاألمريكية والدول الغربية فقد  شهدت عودة إىل السياسات االستعمارية اليت متثلت بدعم وإسناد 
من خطاب "الطائفية" حتت ذريعة محاية األقليات، وعادت بقوة التنظريات االستشراقية والثقافوية بالنظر إىل املنطقة 

 لتفتيت املنطقة هبدف السيطرة واهليمنة واالخضاع . خالل املقاربة "الطوائفية

مفردات اخلطاب الطائفي على اجلانب الس ي تتلخص بنعت نظام األسد وحلفائه يف إيران وحزب اهلل اللبناين 
وحزب الشيطان، وعلى واملليشيات العراقية بالشيعية، والنصريية، والرافضة، واجملوس، والصفويون، وحزب الالت، 

اجلانب اآلخر الشيعي مفردات اخلطاب تصف التحالف املقابل بالس ي، والناصيب، والتكفريي، واألموي، والوهايب، 
وهي مجلة من النعوت واألوصاف التارخيية باتت تستعمل بكثافة يف تصوير ومتثيل اهلويات كأعداء، واعتبارهم كفارا 

  .10وله النقية املتخيلةإلسالم عن أصيهدفون إىل حتريف ا

والواقع أن العديد من احلكومات العربية لطاملا استخدمت الطائفية أداًة لتوطيد نفوذها السياسي، من خالل إقصاء 
اجملموعات اإلثنية والدينية بشكل متكررر عن العمليات السياسية. واآلن يستغلر كلٌّ من السعودية وإيران الفزاعة املذهبية 

 .11السياسي اإلقليمييف تنافسهما 

أحد أسرار جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية هو اإلدراك املبكر للمسألة اهلوياتية، والتعامل مع الرؤية الطوائفية لإلمربيالية 
، كما أن 2003األمريكية منذ احتالل العراق، فقد دشنت الواليات املتحدة سياسات اهلوية يف العراق منذ احتالله 

 2014مريكية حملاربة "اإلرهاب" عقب سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على املوصل يف حزيران/ يونيو السرتاتيجية األا
ارتكزت على براغماتية هشة وضارة، باالعتماد على قوى حليفة متارس أعماال إرهابية كاملليشيات الشيعية املتطرفة، 

افة أجهزة الدولة العراقية اهلشة، وعملت على ترسيخ األمر الذي ساهم يف تنامي قوة هذه امليليشيات وسيطرهتا على ك
كما سامهت يف مد النفوذ  اإلمربيايل اإليراين وترسيخ هيمنته املضاعفة سياسات التهميش واإلقصاء للمكون الس ي،  

                                                           
  احنراف الصراع يف سوريا: املرض بالطائفية، على الرابط:حسن أبو هنيرة،  10

 http://arabi21.com/story/725770/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81- 
.على الرابط: 2014، يوليو 11غريغوري غوس، ما وراء الطائفية: احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط، دراسة حتليلية صادرة عن مركز بروكنجز، الدوحة، رقم  11

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold-war-
gause/arabic-pdf.pdf 
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لوقت ففي اعلى  العراق، األمر الذي وفر لتنظيم الدولة اإلسالمية جاذبية مؤكدة للتعبئة والتجنيد يف صفوف السنة، 
الذي تثبرت فيه املكونات الشيعية من سيطرهتا ونفوذها يف العراق وسوريا باالستناد إىل الراعي اإليراين، ويوسع الكرد من 
مكانتهم واستقالهلم، فإن املكون الس ير يف العراق وسوريا ال يتمتع بإسناد ودعم اسرتاتيجي حاسم من الدول السنيرة 

مريكية ال تزال تعتمد على ذات األسس اهلوياتية والسياسية اخلاطئة اليت  تبنتها منذ وهبذا فإن الواليات املتحدة األ
قد جنح تنظيم الدولة اإلسالمية يف فرض جاذبيته من خالل احلفاظ على منظمة و ، 2003احتالهلا للعراق عام 

ليات وحركات عراقية على أسس بريوقراطية مركزيته ممتدة، واستثمر جناحه امليداين يف بناء حتالف س ي مع قوى وفعا
هوياتية دينية، ومتكن من الظهور كدرع فعال يف محاية وصيانة اهلوية السنيرة املمتهنة بفعل سياسات املالكي الطائفية، 
فعلى مدى ثالث سنوات من االحتجاجات السنية السلمية يف العراق واحلراكات االحتجاجية السنية املسلحة يف 

 الربهنة على خواء العملية السياسية وعدم جدوى املطالبات السلمية، وتصوير الصراع مذهبيا سوريا، برع التنظيم يف
طائفيا بني السنة والشيعة، والتأكيد على غياب رؤية واضحة للدول السنية يف املنطقة يف التعامل مع إتالف شيعي 

لنخب السنية العراقية يف توفري احلد األدىن متحد تقوده إيران، كما برهن تنظيم الدولة اإلسالمية على فشل سياسات ا
على أسس هوياتية  2003من العدالة ومواجهة فساد العملية السياسية اليت بنيت منذ االحتالل األمريكي للعراق عام 

مكنت املكونات الشيعية من اهليمنة حتت غطاء حكم األغلبية، وهبذا حتققت رؤية التنظيم بأن املسألة اهلوياتية 
سات الطائفية هي احملرك األساس للتحركات احمللية واإلقليمية، وقد بلغت مقولة احملركات الطائفية أوجها مع  والسيا

دخول الثورة السورية عامها الرابع مع التدخل اإليراين الصريح يف دعم نظام األسد العلوي، ومن خالل الدفع 
جة، األمر الذي أقنع قوى سنيرة فاعلة مببايعة تنظيم الدولة باملليشيات الشيعية العراقية وحزب اهلل اللبناين بصورة ف

اإلسالمية والعمل حتت قيادته، ويف مقدمتها اجملالس العسكرية املكونة من بعض أفراد اجليش العراقي السابق، والعناصر 
، و"كتائب ثورة العشائرية املسلحة ومعظم مجاعات املقاومة العراقية، أمثال: "اجليش اإلسالمي"، و"محاس العراق"

 .12العشرين"، و"جيش اجملاهدين"، و"أنصار السنرة" و"جيش الطريقة النقشبندية"

على الرغم من إلغاء نظام اخلالفة اإلسالمية يف نسختها العثمانية األخرية عام  ثالثا: رمزية الخالفة اإلسالمية؛
، فإن مفهوم "اخلالفة" كنظام سياسي إسالمي جيد صدى عاطفيا كبريا لدى الشعوب العربية واإلسالمية، ففي 1924

ب وإندونيسيا ، اُستطلع فيه رأي مسلمني يف مصر واملغر 2006استطالع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" عام 
،  األمر الذي 13وباكستان، أشار إىل أن ثلثي املشاركني يؤيدون فكرة "توحيد كل الدول اإلسالمية" يف خالفة جديدة

حزيران/  29قيام دولة "اخلالفة" يف  عن عالنباإل عقب سيطرته على مدينة املوصل استثمره تنظيم الدولة اإلسالمية
للتأكيد على هويته الدينية اإلسالمية، وترسيخ مشروعية هياكله التنظيمية  خطوة اسرتاتيجية هامةك،  2014يونيو 

املركزية، لضمان الطاعة القسرية والطوعية منعا ألية تصدعات تنظيمية حمتملة، فإعالن اخلالفة هو السلسلة األخرية من 
ية يف التاريخ املشخص، وإذا كان تنظيم حلقات اسرتاتيجية اجلهادية العاملية، وهي الغاية النهائية لتحقق الرسالة اجلهاد

القاعدة يقوم على بناء شوكة النكاية من خالل تنظيم عسكري طليعي خنبوي ال مركزي عرب سياسات دفع الصائل 
استنادا إىل مفهود اجلهاد الدفاعي، فإن تنظيم الدولة اإلسالمية يقوم على تب ي شوكة التمكني من خالل فرض السيطرة 

                                                           
 انظر: حسن أبو هنيرة، جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية، على الرابط: 12

http://altagreer.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8 
 انظر: إدوارد ستورتن، ملاذا جتذب فكرة اخلالفة املسلمني؟، على الرابط: 13

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/10/141026_islamic_caliphate_return 
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ستنادا إىل مفهوم الل تنظيم مركزي، جبيش هجني تقليدي حداثي مركب عرب سياسات  إدارة التوحش ااملكانية من خ
 اجلهاد اهلجومي.

بإعالنه إقامة خالفة إسالمية يف املناطق اليت يسيطر عليها يف العراق وسورية، ودعوته املسلمني يف كل مكان إىل مبايعة 
)داعش( أن لديه طموحات عاملية.  "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"أبو بكر البغدادي، أظهر تنظيم  "اخلليفة"

وسواء كانت هذه الطموحات حقيقية أم ال، فإن العديد من املراقبني اخلارجيني يفرتضون أن جاذبية التنظيم تتجاوز 
 .14حدود العراق

عقب التحوالت  15على ديناميكية العوملةدخلت اجلهادية طور العاملية كردر فعل  : مناهضة اإلمبريالية الغربية؛رابعا
بعد انسحاب االحتاد السوفيايت من أفغانستان يف  1992و 1989البنيوية يف احلقل االسرتاتيجي الدويل بني عامي 

 ،1990آب/ أغسطس  2بعد غزو العراق للكويت يف  ونشوب حرب اخلليج الثانية ،1989شباط / فرباير  15
، فقد أدى اهنيار االحتاد السوفيايت وتفكك 199216كانون أول/ ديسمر   9 الصومال يف واحلملة األمريكية الفاشلة يف

املنظومة االشرتاكية إىل بروز الواليات املتحدة كقوة إمرباطورية إمربيالية مهيمنة تسعى للسيطرة التوسع وفرض نظام عاملي 
املتعلق بالواقع السياسي الدويل، الذي ساد أثناء شهدت التحوالت االسرتاتيجية  تغريا يف التصور األمريكي جديد، فقد 

حقبة احلرب الباردة، والذي تبىن اسرتاتيجية أمريكية سياسية عسكرية، تقوم على مبدأ"االحتواء"، للمجال اجليوسياسي 
يديولوجي، للشيوعية، ومبدأ "الردع" للقوة السوفييتية التقليدية والنووية، حيث وقعت الواليات املتحدة يف أزمة فراغ أ

، تزامن مع فشل اجلهادية احمللية واجلهادية التضامنية 17وسياسي أدى إىل ظهور رؤى متعددة يف حتديد املستقبل
اخلارجية، حيث تنامت سردية جهادية بأن "العدو القريب" الذي متثله األنظمة الدكتاتورية العربية واإلسالمية ال يقوم 

وهبذا بدأت تتسرب بذاته، وإمنا يستند إىل القوة اإلمربيالية للواليات املتحدة األمريكية وحلفائها من اإلسرائيليني، 
وعوملة اجلهاد يف سياق بروز ثالثة ظروف اسرتاتيجية؛ األوىل: حملية وطنية سردية أولوية القتال ضد "العدو البعيد"، 

وتتمثل بإنغالق األمنوذج السياسي وفشل وعود التحول الدميقراطية ورسوخ االستبداد، والثانية: إقليمية وتتمثل بعدم 
حقيقي يف فلسطني، والثالثة: عاملية وتتمثل باهنيار االحتاد السوفييت وسيادة القطب األمريكي  التوصل إىل سالم عادل و 

 .18الواحد وحلول العوملة

لقد طور تنظيم "الدولة اإلسالمية" إيديولوجية اجلهادية العاملية من خالل دمج األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية، إذ قد 
، 2014حزيران/ يونيو  10فبعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على املوصل يف ، ربيةنفسه كمناهض لإلمربيالية الغ

للحد من تقدم  2014آب/ أغسطس  16قامت الواليات املتحدة بشن ضربات جوية بشكل منفرد يف العراق يف 

                                                           
 يزيد صايغ، داعش: خالفة إسالمية عاملية أم دويلة إسالمية يف العراق؟، على الرابط:  :انظر 14

http://carnegieendowment.org/2014/07/24/%D8%AF%D8%A7% 
 .2003انظر: جان بودريار، ذهنية اإلرهاب ملاذا يقاتلون مبوهتم، إعداد وترمجة، بسام حجار، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  15
 .195، ص 2003انظر: أوليفيه روا، عوملة اإلسالم، ترمجة الرا معلوف دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل،  16
ديد لإلمرباطورية األمريكية سيكون "اإلسالم"، فقد كتبت الرئيس األمريكي األسبق نيكسون يقول: "حيذر بعض املراقبني من أن اإلسالم بدا واضحا أن العدو اجل 17

يد مع ل حلف جدسوف يكون قوة جغرافية متعصبة ومرتاصة، وأن منو عدد أتباعه، ومنو قوته املالية سوف يفرضان حتديًا رئيساً. وأن الغرب سوف يضطر لتشكي
، 1992للنشر، دمشق،  موسكو من أجل مواجهة عامل إسالمي معاد وعنيف"، ريتشارد نيكسون، أمريكيا والفرصة التارخيية، ترمجة د. حممد زكريا امساعيل دار بيسان

 .187ص 
 .60، ص2006الطبعة األوىل، فرانسوا بورغا، اإلسالم السياسي يف زمن القاعدة، ترمجة سحر سعيد، شركة قدمس للنشر والتوزيع، بريوت،  18
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حيث توسيع نطاق ، أيلول/ سبتمرب من نفس العام 9يف  ادولي احتالف مث شكلت، باجتاه منطقة مشال كردستان التنظيم
األمر الذي عزز من جاذبية تنظيم الدولة اإلسالمية ، 2014 أيلول/ سبتمرب 23 لتشمل سوريا يف اهلجمات اجلوية

  .جديدة تستهدف العامل اإلسالمي 19باعتباره يواجه "محلة صليبية"

وتسلرط الدولة اإلسالمية يف سردياهتا الضوء على املعايري  يف الغرب يف تأجيج األوضاع سلباً، ساهم انعدام الثقة 
املزدوجة الواضحة اليت يعتمدها اجملتمع الدويل والقوى الغربية. فاالحتالل املتواصل لألراضي الفلسطينية، واحلصانة اجلليرة 

يف  77ل لدى الكثريين، إذ أن اليت تتمترع هبا إسرائيل على الرغم من اعتداءاهتا املتكرررة ضد العرب، مها جرح ال يندم
ويف حني تدخرل الغرب وجيوشه يف العراق  املئة من العرب يشعرون أن قضية فلسطني عربية، ال فلسطينية وحسب.

وليبيا واليمن، فشل يف دعم االنتفاضة املدنية يف سورية، وبناء الدولة يف ليبيا، والدميقراطية يف مصر، ما يعزرز هتمة 
غربيرني. ويف هذا السياق، تبدو اخلالفة اإلسالمية للكثري من الشباب، مع ما تتمترع به من قوة واضحة النفاق والرياء ال

 .20على األرض، بديالً منطقياً عن فشل العرب واملسلمني يف حتصيل حقوقهم

خصوصا، أحد تعترب اجلهادية العاملية عموما وتنظيم الدولة اإلسالمية  سا: الثورة االتصالية وشبكات التواصل؛خام
أهم احلركات والتنظيمات الراديكالية اليت استثمرت الثورة االتصالية يف بث رسالتها الدعوية الدينية، وإذا كان اجليل 
األول من جلهاديني اعتمد يف بث دعايته خالل حقبة الثمانينيات من القرن املاضي على وسائل االتصال التقليدية 

استثمر اجليل الثاين دخول شبكة االنرتنت منذ منتصف التسعينات من خالل تأسيس الشفوية والكتابات الورقية، فقد 
،  اعتمدت اجلهادية 2011آالف املواقع اجلهادية، ومع اجليل الثالث الذي ولد من رحم الثورة السورية بداية عام 
ماعي، ويف مقدمتها "تويرت"، العاملية وخصوصا تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا على وسائل التواصل االجت

 و"فيسبوك" و"دياسبورا"  بصورة مكثفة. كما يضع التنظيم روابط له على جاستبيست دوت أي يت 
(Justpaste.it)وهو موقع بولندي، ملشاركة األفالم والبيانات ،. 

وعلى الرغم من تنسيق الواليات املتحدة مع إدارة  مواقع التواصل وخصوصا "تويرت" للقيام حبملة واسعة حلرمان تنظيم 
الدولة اإلسالمية من استغالل وسيلة االتصال اإللكرتونية األهم يف بث دعايته اإليديولوجية، وحرمانه من عمليات 

وأنصاره وإلغاؤها، وذلك من خالل تتبع املعرفات، إال أن األمر يبدو   التجنيد والتعبئة، وذلك بتتبع حسابات التنظيم
ألف مناصر،  فضال عن مئات  12مستحيال مع وجود ماليني التغريدات وجيش إلكرتوين يتكون من أكثر من 

ن تنظيم األعضاء الفاعلني يف صفوف تنظيم الدولة  الذين يتوافرون على خربات كبرية يف جمال املعلوماتية، وقد تكم
الدولة من استقطاب املئات من الكوادر احملرتفة يف جمال اإلعالم والدعاية من العرب واألجانب،  إذ يتمتع اإلعالم 
بأمهية كبرية داخل هيكلية تنظيم الدولة اإلسالمية، وهو من أكثر التنظيمات اجلهادية اهتماما بشبكة اإلنرتنت واملسألة 

مبكرة من تأسيسه األمهية االستثنائية للوسائط االتصالية يف إيصال رسالته السياسية اإلعالمية، فقد أدرك منذ فرتة 
                                                           

تيار السلفي مل يقتصر وصف الضربات اجلوية لقوات التحالف بالصليبية على تنظيم الدولة اإلسالمية، بل نعتها بذلك مناهضي التنظيم، فقد وصف منظر ال 19
العريب إىل مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيمات جهادية يف اجلهادي عصام الربقاوي الشهري بأبو حممد املقدسي الضربات اليت وجهها التحالف الدويل األمريكي و 

 سوريا والعراق بـ"احلرب الصليبية".انظر: املقدسي: ضربات التحالف محلة صليبية، اجلزيرة نت، على الرابط: 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/9/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B
3%D9%8A-%D8%B6%D8% 

20
 مهى حيَي، اجلاذبية القاتلة: مخسة أسباب النضمام الشباب إىل داعش، على الرابط:نظر:  

mec.org/publications/?fa=57251-http://carnegie  

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=57251
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شهدت اهليئة أحد األركان الرئيسية، وقد  ونشر أيديولوجيته السلفية اجلهادية، فأصبح مفهوم "اجلهاد اإللكرتوين"
كبري، وتعترب مؤسسة "الفرقان" اإلعالمية اإلعالمية لتنظيم الدولة تطورا كبريا بالشكل واحملتوى، وتتمتع بدعم وإسناد  

األقدم واألهم، وقد ظهرت مؤخرا مؤسسات إعالمية عديدة تتبع التنظيم، مثل: مؤسسة "االعتصام" ومركز "احلياة"، 
ومؤسسة أجناد لإلنتاج اإلعالمي، ، مؤسسة اخلالفة، و مؤسسة البتار، ومؤسسة دابق األعالمية، و ومؤسسة أعماق

وجمموعة من  ،ومؤسسة االسراء لالنتاج االعالمي، ومؤسسة الصقيل، ومؤسسة الوفاء ء لإلعالم،الغرباو  ومؤسسة،
كما صدر عدد من . الوكاالت اليت تتبع الواليات واملناطق اليت تسيطر عليها، كوكالة أنباء "الربكة" و"اخلري" وغريها

اهليئة إذاعات حملية، مثل إذاعة "البيان" يف مدينة اجملالت بالعربية واإلجنليزية أمثال: "دابق" و"الشاخمة"، وأنشأت 
املوصل يف العراق، وإذاعة أخرى يف مدينة الرقة يف سورية، وهو على وشك إطالق قناة اخلالفة التلفزيونية.كما يواصل 

تقوم اهليئة التنظيم نشاطه اإلعالمي من خالل العمل يف املدونات، ومن أمهها مدونات باللغتني الروسية واإلجنليزية،إذ 
 .21برتمجة اإلصدارات اإلعالمية إىل لغات أجنبية عديدة، كاإلجنليزية والفرنسية، واألملانية واإلسبانية واألوردو، وغريها

بدا جليًّا أن تنظيم الدولة اإلسالمية يتميز عن سائر التنظيمات اجلهادية األخرى بامتالكه أداة إعالمية قوية، خاصًة يف 
اإللكرتوين، وفررت له جماال حيويًّا واسًعا للدعاية والتجنيد، وجلب املزيد من مصادر التمويل.ولكن مع تطور الفضاء 

األحداث، بدا أن القدرات التكنولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية مل تكن جمرد أدوات مساعدة وداعمة حلروهبا وعملياهتا 
ها من أجل تشكيل خطٍّ جهادي جديد مواٍز لنظريه العسكري، العسكرية على األرض فقط، وإمنا قدرات مت تسخري 

 .22ُيسمى "اجلهاد اإللكرتوين"

 بداية العريب العامل اجتاحت اليت  الدميقراطية الثورية املوجة بأن جدال ال ا: الثورات المضادة للربيع العربي؛دسسا
 وحماصرة مبالحقة انشغاهلا من عديدة عقود فبعد املنطقة، يف السلطوية األنظمة على الصدمة وقع هلا كان  2011
 عنيفة إيديولوجيا وهي السلطوية، ملعارضة وحيد كنهج  املسلحة القوة تبنت اليت اجلهادي" "اإلسالم حركات وحماربة
 سلميا هنجا تبنت اليت السياسي" "اإلسالم حبركات الثورات جائت القمعية، وممارساهتا السلطوية السياسات أنتجتها

 األنظمة وجود هتدد اليت التحوالت موجة أن ويبدو املعارضة. من األدىن احلد شروط وفق السلطوية يناهض إصالحيا
  فإذا األمريكية، األراضي على 2001 سبتمرب 11 هجمات من وخطرا وقعا أشد كانت  العريب العامل يف  السلطوية

 "اإلرهاب" مفهوم وقصرت "احلدث" عقب السياسي واإلسالم اجلهادي اإلسالم بني ميرزت قد املتحدة الواليات كانت
 ملصادر إدراكاهتا من وسعت قد العربية السلطوية األنظمة فإن "القاعدة"؛ تنظيم وممثلهم اجلهاديني من أعدائها على

فقد  املسلمون". "اإلخوان مجاعة األبرز وممثله السياسي اإلسالم حركات "اإلرهاب" مفهوم ليطال واخلطر التهديد
عادت األنظمة السلطوية إىل الشرق األوسط بصورة أكثر قمعا، وتنامت الصراعات الطائفية بشكل حاد، وأصبحت 

بعيدة املنال، األمر الذي استثمرته اجلهادية العاملية بالتدليل على صواب هنجها العنيف الدميقراطية واحلرية والعدالة 
 بالتغيري، وبات خطاهبا الراديكايل أكثر جاذبية لألجيال الشابة يف املنطقة.

                                                           
 اإلسالمية: جيش اخلالفة اإللكرتوين، على الرابط:اآللة اإلعالمية لتنظيم الدولة انظر: حسن أبو هنيرة،  21

 http://arabi21.com/story/803770/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9- 
 انظر: تال كورين وجايب سيبوين، "اخلالفة" متتد للفيس بوك: كيف جتند " داعش" اجلهاديني اجلدد يف الفضاء اإللكرتوين؟، على الرابط:  22

http://www.rcssmideast.org/Article/2654/%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%AF-- 
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الذي زادت مواجهة االنتفاضات العربية األموَر سوءاً. فالقمع القاسي للحراك الشعيب يف بعض الدول العربية، و لقد 
 ب االجتماعي والتوترات الطائفية.اصطبغ أحيانًا بصبغة إيديولوجية أو طائفية، فاقم الشقاق اجملتمعي وأجرج االستقطا

ومن وسائل العنف الذي مارسته بعض الدول ضد املدنيني، استخدام الرباميل املتفجررة واألسلحة الكيميائية يف سورية، 
والدعاوى القضائية املغرضة ضد أحزاب املعارضة يف خمتلف البلدان العربية. هذه  والقتل االعتباطي، واإلخفاء القسري،

اإلجراءات أحدثت تصدرعات يف اجملتمعات العربية، وولردت شعوراً أكرب بالتهميش لدى شباب يشعرون بالقوة والقدرة 
ياهتم ويسعون إىل توكيد أكثر على التأثري بفضل انتفاضاهتم اليت أطاحت زعماء سلطويني، ويبحثون عن مغزى أكرب حل

إغالق الطريق أمام التغيري واإلصالح بالطرق السلمية واملبالغة يف قمع َمن يفكر باإلصالح سلمًيا. ومن ف هلويتهم.
املسلرم به تارخييًّا ومنطقيًّا أن إغالق الطريق السلمير يف التغيري يدفع تلقائًيا الستخدام القوة، سواء بطريقة منظمة 

أو طريقة فوضوية عشوائية. ومبا أن املشروع اجلهادي بتنظريه الفكري وتنظيمه احلركي جاهز لتلقي من يتربم من  منهجية
إغالق الطرق السلمية، فليس غريًبا أن يلجأ هؤالء الشباب للتنظيمات اجلهادية تلقائيًّا. ولعل هذا يبني ملاذا يتهكم  

 .23على دعاة السلمية واإلصرار عليها "تويرت"كثري من اجلهاديني يف 
 
 

 خاتمة
 

تنظيم الدولة اإلسالمية بتوافرها على إيديولوجية دينية تتعلق بتمثيل اإلسالم الس ي وحرصه على بناء  تتلخص جاذبية
 دولة تقوم على مفهوم اخلالفة وتطبيق الشريعة، وتقدمي نفسه كمدافع عن اهلوية السنية يف مواجهة التمدد اإليراين
والنفوذ الشيعي، وكقوة مقاومة ملواجهة اهليمنة الغربية باعتبارها تقود محلة صليبية، وهي تستثمر شبكة اإلنرتنت ووسائل 
التواصل االجتماعي، ومتتلك خربات فنية رفيعة يف بث دعايتها اإليديولوجية اجلهادية، وساهم يف جاذبية التنظيم 

ووجود  عن طريق تركيا كوهنا وجهة سياحية مفضلة، وعية، ومنها: سهولة السفروتدفق املقاتلني مجلة من العوامل املوض
الصدع واالنقسام  ،وسهولة التجنيد عرب وسائل التواصل االجتماعي،شبكات دعم وإسناد حملية لديها خربات واسعة

عامل و  حبكم اجلغرافية اخلالبة واملدهشة، الس ي الشيعي والتعاطف والتالحم اهلويايت الدي ي، وجاذبية اجلهاد الشامي
وهاجس فكرة اخلالفة اإلسالمية ومقرها التارخيي يف  اجلذب الدي ي ــ التارخيي وارتباط الشام باملالحم والفنت آخر الزمان،

 دمشق.

جراءات من اإلالعنيفة، يتطلب اختاذ مجلة احلدر من جاذبية الدولة اإلسالمية والقضاء على إيديولوجياهتا  ال شك بأن
بعيدة املدى تتجاوز املقاربة العسكرية واألمنية اآلنيرة، وتستهدف معاجلة جذرية لألسباب والشروط والظروف املوضوعية 

، وذلك عرب تقدمي منوذج ناجح للحكم الرشيد يتوافر على جتديد الثقة العميقة اليت أدت إىل ازدهاره ومنوه وانتشاره
 وترسيخ قيم سياسية تستند إىل مبادئ احلرية والعدالة والدميقراطية والتعددية. بإمكانية التغيري واإلصالح،

 

                                                           
 -http://altagreer.com/%D9%85%D8%A7انظر: تركي اجلاسر، ما الذي يستهوي الشباب يف تنظيم "دولة العراق والشام"؟، على الرابط:  23

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%   
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 الحالة السورية
 حسان الصفدي

 
 
 مقدمة ال
 

أداًء فإن احلديث حوهلا يف أي هي ظاهرة متعدية للحدود فكراُ وحتشيداُ و  الشاميف العراق و ملا كانت الدولة اإلسالمية 
يف جتلياهتا من بلد إىل  -ن وجدتإ-حقيقتها مث احلديث عن اإلفرتاقات استحضار جذور الظاهرة و د يستوجب بل

 .آخر

 وجود ترسيخ يف سامهت واليت ،تنظيم الدولة اإلسالمية وصعود ظهور وراء الكامنة واألسباب العوامل من جمموعة هناك
 واالجتماعية التارخيية :العوامل هذه وتشمل. الناس من ومجوع األراضي، من شاسعة مساحات على والسيطرة لتنظيما

  .السياسية والعناصر والفكرية،
 
 
 العوامل التاريخية 

خبالف . وكوادرها قادهتا وفكر القاعدة، تنظيم اسرتاتيجية لفشل نتيجة وسيادته "تنظيم "الدولة اإلسالمية ظهور وجاء
يس له جتليات قدمت مشروعا ضبابيا لواملعامل والساحات، و جهادا مفتوحا غري واضح األهداف القاعدة اليت شنت 

من خالل بلورة املرتكزات الثالثة آنفة الذكر عت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام و جتسيدات واقعية، بينما استطاو 
 الدولة جنحت .ةاجملسدردة إىل عامل احلقائق امللموسة و عمليا و جتسيدها واقعيا أن تنقل احللم من عامل األفكار اجمل

 ،(اخلليفة) احلاكم: هي أساسية ركائز ثالث على تقف اليت والدولة لتنظيما جتسيديف  اآلن حىت مشروعها يف اإلسالمية
 (الدولة) احلكم ونظام ،(والعراق سوريا) األرض

 
  ةاإلجتماعي العوامل

راء اإلنفالت اجملتمعي الذي يقع ج هي حالة من حاالت، و (العنف اإلنتقايل)إن تنظيم داعش هو ظاهرة من ظواهر 
ميكن  مالحظة ظهور هذه الكيانات الطارئة يف كل محالل القوى التقليدية الفاعلة و اضإعادة فرز القوى يف الدولة و 

وتستقطب حالة الفوضى واإلنفالت حتت شعارات مراحل التحول اجملتمعي عرب التاريخ بشكل منظومة عنف تؤطر 
  .براقة

 
 يةر الفك العوامل 

ة من تأصيل ختندقها خلف قوالب جامدو  (العلمانيةاإلسالمية منها و )إن تكلس احلركات السياسية العربية املعاصرة 
ية والفكرية على مستوى املرتكزات اإلجتماعع يف مواكبة التطورات السياسية و فشلها الذريستينيات القرن املاضي، و 
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فكري ناضج يتولد من رحم الواقع ويتواكب مع التحديات كذلك غياب إمكانية تشكل حراك وأسلوب اخلطاب ، و 
احلراك املوضوعي ال تسمح طبيعة احلياة إال مبلئه، ولكن عندما يغيب الرشد و  ، كل ذلك أدى إىل حدوث فراغالكربى

  .حىت عشوائي املتدرج و الطبيعي ، حيدث ما نرى من عنف جمتمعي سياسي أو غري سياسي ، مؤطر أو
 
 ةالسياسي العوامل 

 .من أحد القضايا السياسية املؤثرة انسداد األفق السياسي على املستوى احمللي و على مستوى قضايا األمة الكربى يعد
عدم وجود مشروع حقيقي أو دور وطين واضح ألنظمة دول أصبحت حتصي األنفاس أكثر مما حتمل  أدى ذلك إىل

 النخبةمن  تداول السلطة بتدوير الكراسي حىت لنفس األشخاص التخلي عن مبدأ مت ذلك، على وعالوة .قضية اوطان
 بني نفعةللم تبادلةامل عالقةالو  تحالفهو الالسياسي  الواقع تفاقم من زادومما  .احلاكمة الدوائر داخل السياسية
الرتكيز على مركزية مؤسسات انبعاثه و  طمس معامل اجملتمع املدين وإجهاض حماوالت مت. وبذلك، والفساد االستبداد

  .القيام بدور مؤسسات اجملتمع املدين ملء عن ناهيكيف أداء واجباهتا األساسية  فشلت اليتالدولة 
 

 تنظيم "الدولة اإلسالمية" جاذبية مساهمة في عوامل
بالتايل الثقافية واألوضاع املعيشية و لى فهم عميق للخلفيات الشام عية الدولة اإلسالمية يف العراق و ترتكز عوامل جاذب

ميكن تصنيف عوامل جاذبية و .احلاجات النفسية جليٍل جديد حيمل رفضًا لواقٍع ضاغط وال جيد مشروعًا مقنعًا للحل
 :داعش إىل 

  معوامل الجذب على مستوى اإلقلي

لرمسية املعنية عن أداء املؤسسات ا، فعندما تتخلف ش عملية تعويض عن شعور املهانة واملذلة الوطينشكلت داع 
، فسوف تنشأ جمموعات تضطلع دورها، وتبىن اجليوش واملؤسسات األمنية حلماية أنظمة وحكومات ال حلماية األوطان

 .للقيام بالواجب الوطين -تدعي ذلك–بنفسها أو 

نفرة  بني جتمع واجهةك تتجلىو  .اجتماعي املعاش املغتصب مادياً ومعنويشكلت داعش متنفسًا انتقاميًا للواقع اإلكما 
 السنة بنياجلاهزة لالستحضار  التارخيية الشبه وأوجه ،قة تالقت مع سلوك طائفي اجراميدينية سطحية غري متعم

 :يلي ما وأمهها ذلك، على كثرية أمثلة وهناك. والشيعة
 .24حلجج الشرعية املفرطة يف التبسيطا استخدام *
يت سعت إلعادة احلكم اإلسالمي الجهود احلركات واملدارس اإلسالمية املعاصرة  تطويع *
 .داعشتوظيفها ضمن مشروع و 
لزمان، دون النظر إىل مقدماهتا حداث آخر اأاسقاط األحاديث الشريفة حول املالحم و  *

هبذا تسمية صحيفتها ولعل حرص داعش على احتالل دابق و  .املكانيةوسياقاهتا الزمانية و 
 هذا. حول  اهام ااالسم الوارد يف احلديث النبوي مؤشر 

                                                           
24
 .إرهابيني، باكري حسنيإرهابيون حملاربة ، انظر 
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هو ما ميكن الفتاوى غري الناضجة وغري الواعية ملعطيات الواقع وال لظروف املستفيت و  *
 (.عقدة املفيت جوجل)تسميته 

 يف والتطرف لإلرهاب صبةاخل رتبةاستفاد منه تنظيم الدولة اإلسالمية وهو ال اإلقليمي املستوى على آخر عامل ومثة
 ."25الضائع احللم" استعادةب ومطالبتها العربية، اجملتمعات

ت تظهر مسميات أاإلسالمي خصوصاُ وثوار الربيع العريب عموماُ أن مشروعهم قد سرق، وقد بد يرى شباب التيارإذ 
/ داهف)، و( يف حلوان واملطريةالدولة اإلسالمية  /داحم) خطريا مثل  رمبا التكون فاعلة أو واعدة لكنها تشكل مؤشرا

، كما أعلنت عدد من التنظيمات (الدولة اإلسالمية يف مصر وليبيا/ دامل) ، و( الدولة اإلسالمية يف اهلرم وفيصل
 .السلفية اجلهادية انضمامها إىل داعش يف عدد من البلدان

 
  بيى العالم الغرعوامل الجذب على مستو  

 النسخة فإن مث، ومن )االنغماس الذايت(. تقابل فرط املادية وفرط نزعة التمتعتعد و  احلداثة، بعد ما مشكلة هناك
متوفرة وجاهزة وسريعة وسهلة  فرصة لتوبة آنيةو ،  نزعة بطولية حداثية تعطي معىن للحياة،هي  البطولة من احلديثة

الغربيني إىل أن ظاهرة بل يذهب بعض املفكرين  و.عقدة رامبأو   السريعة الوجباتمضمونة النتائج مثل التناول و 
 .أخواهتا ما هي إال نتاج طبيعي لعنف احلداثة الغربيةالقاعدة و 

أن أكثر ما هو مرعب يف هذا اإلرهاب ضد الغرب، " :حيث يعلق جاك دريدا على أحداث احلادي عشر من سبتمرب
ما يقول كو". ليس عنفاً من خارجهااحلداثة ضد احلداثة و ، إنه عنف هبأدوات الغرب نفس، و هو أنه وليد الغرب نفسه

ملعومل خارج سياق العنف املوسع ، وال ينبغي فهم هذا العنف ان القاعدة عنف مضاد لعنف العوملةإ: "جان بودريار
 ."املوجه الذي مارسته سياسات الغرب نفسهو 

ال يكون الفعل ": ش يعتمد على املبدأ القائلو يشري األستاذ أمحد أبا زيد إىل أن عنف الصورة الذي تعتمده داع
، وهذا ما "األفظع أخالقيًا و إنسانيًا هو األحق بتعاطف اجلمهور، وإمنا الفعل الذي استطاعت الصورة تأكيد فظاعته

اق تؤكده ظاهرة االلتفات العاملي الكبري إىل مشهد إحراق الطيار األردين معاذ الكساسبة أضعاف التفات العامل إىل إحر 
  .غريها من املدن السوريةبكافة أنواع األسلحة يف داريا ودوما وحلب ومحص و  آالف املدنيني

نتحدث هنا عن تأثري و - إن االجتاه إىل بطون كتب الرتاث للبحث عن جذور هلذا الفعل ليس هو االجتاه الصحيح
بل األصح البحث يف املنظومة احلداثية اليت تشكل جذرًا أقرب للصورة  -ظاهرة داعش على الشباب يف العامل الغريب

هم غالبًا من الغربيني الذين فتحوا عيوهنم على الفنية(  )اليت يقدم هبا العنف، خاصًة أن القائمني على هذه املنتجات 
 .مل تتح هلم فرصة االطالع على كتب الرتاث اإلسالمي كثرياً و  الفنيةإنتاجات الغرب 

                                                           
25
 .ب اإلقليم إىل داعش، ورداين يوسف، موقع جمموعة اخلدمات البحثيةملاذا ينضم شبا، انظر 
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 ضد الشيوعية عمليات وكانت هو عامل آخر جلاذبية داعش يف الغرب. نتقامية لعمليات الطمس والتشويهاإلنزعة الإن 
 من ألكثر السوفياتية احلقبة خالل( والطاجيك واألوزبك، الشيشان) روسيا إىل ضمت اليت اجلمهوريات يف املسلمني

هويّة مصطنعة وإحلاقهم هبا، وال هي تركت هلم هويتهم فلم تنجح يف منحهم . لالنتقام دافعا هذا مثل واحد قرن
 ا.واضحة املعامل، بل طمستها وسّطحتهالصلية األ

 خالل من ذلكو . دينية نكهة مع والتشويق املغامرة إثارة طريق عن الغربيني بعض أيضاتنظيم الدولة اإلسالمية  ناشدي
وما املشهد اهلوليودي ملقاتلي داعش يف فيلم إحراق الطّيار  الظامل، على لتغلبل األسطورية األبطال من أمثلة تقدمي

 .األردين إال من هذا القبيل

اليت ال يوجد  قيود العلمانية الشمولية املفرطةاإلنعتاق والتحرر من يوفر  أيضا، تب ي فكرة "أسلوب احلياة" ونظام حكم
اليت ال تسمح للعواطف واألشواق النفسية بالتعبري عن  الصارمة العلميةوالعقالنية  ،للمتطلبات الروحية فيها من متنفس

الفردوس احلقيقي، وهذه كلها والوصول إىل ، اإلجنازو  ،التحديو، إثبات الذاتو  والتحرر، ،احللم ، من أجلوجودها
 .عبارات يتم الرتكيز عليها يف أدبيات التنظيم برتكيز وتواتر

 
 عوامل الجذب على المستوى العالمي العام  

 من الناس، من واسعة جملموعة مناشدته يف يساهم الذي اخلطابتنظيم الدولة اإلسالمية  وظفي العاملي، الصعيد على
 ا اخلطابهذ شمليو . احلوافز وغالبا واملبادئ، لقيمل عاملي، وغالبا معمم، تبٍ  خالل من خمتلفة، وظروف خلفيات
التمويل ، إلعالن السافر للعداء لكل الظلمةاو ،ماوليس تنظيدولة لتقدمي منوذج و  ،واضحةال هدافاألو  بسطةامل األفكار

حسن تسويق اإلجنازات على األرض، ، و ودفع رواتب للمقاتلني منتظمة ومغرية باملقارنة مع املقاتلني يف الصفوف املقابلة
  :رئيسني من البشرطرح منوذج مثايل مقنع ومغري لنوعني و  ،مما يعطي اإلنطباع للمخاطب أنه يراهن على احلصان الرابح

امتالك النفوذ والقوة فداعش ال تمكني يف احلياة و فمن كان يريد اجلنة و فردوسها فهي يف متناول يده، ومن كان يريد ال
 .تستجدي عطف أحد، بل ترهب اخلصوم وتزرع يف نفوسهم الرعب

 
 

 الوسائل وأدوات اإلنجاز
  

إنتاج املالبس اليت حتمل شعارات التنظيم، ب تقومفغالبية القيادات من الشباب : العمل بعقول شبابية -
كما يتم صليل الصورام(.(وإصدار لعبة إلكرتونية حتاكي انتصارات التنظيم وبطوالت عناصره تسمى 

اإلعالن حسب ما ورد يف صحيفة الديلي مري الربيطانية عن توافر فرص عمل للشباب مثل القضاة 
 .ألف يورو، كما يتم اإلعالن عن فرص زواج  140 وخرباء البرتول يصل راتب أحدهم إىل

يتم طرح صور بعض املقاتلني وهم يلعبون البلياردو، وإبراز إنضمام مغين الراب األملاين :طرح مناذج جاذبة -
ومطرب الراب الربيطاين املصري األصل عبد اجمليد عبد الباري، واملقاتل  (أبو طلحة )دينيس كوسرت 
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إهّنا واهلل متعة  ...املتعة اليت حنن فيها ال ميكنكم ختيلهام... ر أين يف حلأشع"الشاب األمسر وهو يقول 
 عظيمة".

بعدة لغات، كما ويتم استخدام أحدث أساليب  8/7/2014أصدر التنظيم جملة دابق يف : اإلعالم  -
لداعش  وقد رصد الباحث يف قضايا  اإلرهاب جي إم بريغر ثالثة ماليني تغريدة .التصوير واإلخراج

داعش بأهنا من  Bustleووصف تقرير صدر عن موقع  .حساب 7500 على تويرت حيركها أكثر من
أكثر اجلماعات املتشددة يف حسن توظيفها لوسائل اإلعالم احلديثة، وقد غّطت على جبهة النصرة 

 .متاما
 :الواحدة من عدة جهاتتقدمي حزمة متنوعة إلقناع أكرب عدد من الشرائح املستهدفة، وخماطبة الشرحية  -

كلها  ،اء الدولة الراشدة، ورفع الظلم، وحترير األوطان، وعدالة التوزيع، وتكافؤ الفرص، وبنفإقامة الدين
وقد أوضحت وثائق . مستهدف حسب اهتماماته وتطلعاته مداخل يتم من خالهلا استجالب كل

بعد حصوهلا عليها من أوراق حاجي بكر،  التنظيم اهلرمي لداعش واليت أعلنتها جملة ديرشبيجل األملانية
العقيد مسري عبد حممد اخلليفاوي، بعد مقتله يف تل رفعت وهو القائد احلقيقي للتنظيم وضابط 
اإلستخبارات العراقي السابق قدرة التنظيم على جتنيد مقاتلني من جنسيات خمتلفة وأعمار خمتلفة حيث  

ثلثهم من  اأجنبي مقاتال ان و ستمئة و مخسونألف 2013 كان للتنظيم يف ريف حلب خريف عام
وقد أفصح وزير الداخلية . ني وأندونيسيني وشيشان وأوروبينيسيني مّث السعوديني وأتراك ومصريالتون

أن عدد املغاربة الذين التحقوا بالتنظيمات  14/9/2014 املغريب للغرفة الثانية يف الربملان بتاريخ
قد جتندوا يف هذه  اتونسي 2500 وذكر وزير الداخلية التونسي أن قرابة، مقاتال 2000 املتشددة يفوق

 .وفتاة من اللحاق هبم اشاب 9000 التنظيمات، وأن أجهزة األمن قد منعت أكثر من
كل -وقد ساعدهم كل من النظام العراقي والسوري: ى املناطق الرخوة إلثبات اإلجنازاإلعتماد عل -

 .انا ألسباب أخرى، على حتقيق ذلكبأخطاء وأحيانا بعجز وأحيأحيانا  -حلساباته اخلاّصة
يعتمد التنظيم على تسويق وهم حتقيق احللم املوعود والفردوس املفقود ، بآراء ومقوالت : بيع الوهم  -

تسطيحية وحجج شرعية واهية، لكنها دائما تدغدغ عواطف غري العارفني، أصحاب النفوس الطاحمة إىل 
كتابا دحض فيه  " اخلليفة البغدادي"وقد أّلف أحد شيوخ  فة.ة أو غري نظييفأهداف استثنائية نظ

كما فّند الشيخ حممد سرور زين .26هملة اإلسالمية بني احلقيقة والو الدو "مقوالت الدولة املوهومة أمساه 
قائمة وبنّي أهنا  "27خوارج العصر"العابدين وهو من أكابر التيار السلفي حول العامل دعاويهم يف كتابه 

 .على اجلهل والغرور
فاخلطاب املعتمد من ِقبلهم متعدد ليناسب  ية:ورفع املظلوم ،وإقامة الدولة، اإلعتماد على الرؤية الدينية  -

فمن كان يريد نصرة الدين جيد عندهم ضالّته، ومن فقد  .خمتلفة ويتعرض لزوايا نظر عديدة شرائح
سوف  (العراق بعد حل مؤسسات الدولة مبا فيها اجليشكما يف ) اء إليهامؤسسات الدولة واإلنتم

حيققون له األمان املفقود، ومن تغلبه إنسانيته فيبكي الظلَم الذي يتعرض له الناس سوف يشفون له 
 .Through our Enemies Eyesوقد حتدث عن كل هذا مايكل شوير يف كتابه  .غليله

                                                           
26
 .2014، دار اجلابية لة اإلسالمية بني احلقيقة والوهم، املنصور أيب عبداهلل حممدالدو  
27
 .2012، دار اجلابية خوارج العصر، زين العابدين حممد سرور 
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 يطورو  خصومه تصرفاتتنظيم الدولة بطريقة اسرتاتيجية ل يستجيب  :البناء على أفعال اخلصم  -
 ،أن غاية التحالف األربعيين هو احلد من انتشار داعش أوباما أعلن عندما. بناء على ذلك اسرتاتيجياته

من  %75 فعن أي أعداد نتحدث؟ وما هو حجم هذا التنظيم ومدى قدراته؟ وعندما ترتكز نسبة
غارة شّنها طريان  559 غارة من أصل 428 كوباين بعدد بلغ /غارات التحالف على عني  العرب

 وبلغت حصة مواقع داعش يف حلب منها فقط 31/12/2014 ولغاية 1/9/2014 التحالف من
 ويسلط على،تنظيم الدولة  أيضا يركزو  إذا فما هي األهداف احلقيقية ألعداء داعش؟. غارة 21

 مشاعر على يلعب نفسه، الوقت ويف. غري املفهومة على انسحابات اجليش العراقي والسوري الضوء،
 .اخل ،عميل، كافر،  مستعمر، طائفي ،ظامل :العدو بوصف معه املتعاطفني

 
 
 الحالة السورية 

 
سياسية، أو دينية، أو  تكن حتمل أيديولوجية وملالثورة السورية يف أساس انطالقها ثورٌة ضد الظلم واالستبداد والفساد، 

 ألهنا خارج نطاق الورقة. مث ابتدأت تأخذ بعدًا إسالميًا ألسباب متعددة، ال يسمح املقام بشرحهاحمددة، طائفية 
  يت:يأ يف ذلك ما مبا، ن الساحة السوريةمعوقات متعددة حتول دون متكنها مداعش تواجه و 

ساهتا عراقية، وممار غالبية قياداهتم فإن  : ليست سوريا هي بؤرة الرتكيز لدى داعش وذلك لألسباب اآلتية  -1
احلاضنة يف العراق أكثر قبواًل للتنظيم بسبب تارخيها األليم مع ممارسات  . كما أنيف العراق أعمق وأكثر خربة

احلكومة الطائفية وشعورها بالتهديد من امليليشيات اليت تقود املعارك ضد داعش وبتأييد ودعم أمريكي واضح، 
غياب حركات املقاومة العراقية األخرى . ني مطرقة داعش وسندان النظامها ببينما ترى احلاضنة يف سوريا نفس

يف العراق  غياب املنافس .عن الساحة، ونزوهلا حتت األرض، بينما وقف الثّوار السوريون يف مواجهة داعش
لنصرة ا تتواجد يف سوريا جبهة ابينم (وراثتهم لكامل قواعد تنظيم القاعدة يف العراق) من نفس البيت الداخلي

 .هي تنازع داعش شرعية السلفية اجلهادية و كذلك فصائل إسالمية كربى تعادي داعش مبدئياً و 
 .موقف علماء الشريعة السوريني الواضح واملبكر واحلاسم املعادي للتنظيم  -2
 .وسطية الشعب السوري -3
عدم قدرة التنظيم على اإلمتداد يف األماكن ذات الكثافة السكانية أو ذات البنية اإلجتماعية املتجانسة   -4
وال (، خميم الريموك على وجه التحديد من بني كل املناطق يف ريف دمشق تواجدهم يف احلجر األسود و)

 .ني ألفاً يتجاوز عددهم األلف مقاتل بينما يتجاوز عدد الثوار يف ريف دمشق الثالث

 .وجود داعش يف سوريا مرتبط ببقاء النظام من حيث النشأة واإلجناز وآفاق الوجود -5
 الفكر املتطرف غريب عن الفكر اإلسالمي السوري ، ولوال متادي النظام يف بطشه ملا أتيحت الفرصة  -6

ر اإلسالمي مّث جاء لدخول هذا الفكر إىل الساحة السورية فأول من طرح فكرة اخلالفة كان حزب التحري
وصواًل إىل مقاتلي داعش، وكان بطش النظام وتنكر العامل لنصرة الثورة  (جبهة النصرة) مهاجرو تنظيم القاعدة

 .السورية مها العامل األكرب يف انتشار هذا الفكر املتطرف الغريب
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الثوار السوريون )معاداة داعش للثوار السوريني، وتكفري عموم أهل الشام وطرحها ألولوية قتال املرتدين  -7
 (.النصرييني العلويني)على الكفار األصليني  (عموم أهل البلدو 
تنظيم داعش يف غالبيتهم إّما متدينون ذوو خلٌق جاف وغلظة ووافدون ال ينتمون إىل إن طبيعة عناصر   -8 

تمع السوري، وإّما من أصحاب السوابق الذين رفضتهم التشكيالت الثورية األخرى واحتفى هبم التنظيم، اجمل
  .ني فالنموذجان مرفوضان شعبيا وال مستقبل هلمتويف احلال

انفراط عقد أو  ،التمويل ب:انضموا إما بسب -وهم أقلية فيها-معظم السوريني الذين انضموا إىل داعش   -9
 .اإلحباط من املوقف اإلقليمي و الدويل ، أو بسببعسكري فصيل ثوري

 
 

 خاتمة
 
، وبالتايل ميكن استنباط خارطة والتحديات اليت تواجه تنظيم داعشإن ما مّت ذكره يف البحث يقدم كقراءٍة  للفرص  

إن الصّف كما   !، فاألمر أكثر تعقيدا بكثري من ذلكال تركز على اجلانب األمين وحده طريق ملقاومته جيب أن
 لإلسالم األول القرن يف فصيلوهو ) تصنيفهم باخلوارج ، فقد جلأ إىلمي مطالٌب بتعديل خطابه حول داعشاإلسال

 طرازذو ال املتطرفون همو  ،والشيعة السنة من كل مع هاصراع يف راديكالية مواقف اختذت اليتأطلق على اجملموعات 
فإذا كانت التهمة  .ظيم وحيبذهولكنه بذلك قد جّر نفسه إىل امليدان الذي يتقنه التن، لتربير قتاهلم( اإلسالم يف صيلاأل

 والسنة، اخلوارج مع املعارضة يف كان الذي الفصيل وهو) فهم يتهمون اآلخرين بأهنم مرجئة املوجهة إليهم أهنم خوارج
على -، وندخل يف جدل (القيامة يوم احلكم هذا مثل يلقي قد وحده اهلل أن معتربا التكفري، مفهوم على سيما وال

صحيح أنه منحرف ولديه  ظيم بأنه جزء من البيت اإٍلسالمي.يقر للتن ، ولكنه لألسفلن يفهمه الكثريون -األقل
 األيديولوجي الصراع من زيدمب ويبشر ،البيت اإلسالمي وهنا مكمن اخلطر أخطاؤه ولكنه يعاجل كجزء سقيم من داخل

 .املسلمني بني

، ومنهم املستقيم ره ، فمنهم املؤمن ومنهم غري ذلكتكفري التنظيم وال عناصأن يلقي حكم  أهنا ليست مهمة أحد هنا،
 يف غرض أي خيدم ال اأيديولوجيو  اذهبيم دينيا انقاش يعد هذا .قاطع الطريق املرتزق أو املأجور املضلل أو اجلاهل ومنهم

 والدينية والفكرية واالجتماعية التارخيية العواملمن و  نفسها،للتحديات النامجة من تنظيم الدولة اإلسالمية  حلول إجياد
 .تنظيم الدولة اإلسالمية وصعود ظهور على ساعدت اليت املنطقة يف والسياسية

وليس مشروعا إسالمياً ، ، يستخدم شعارات الدينعدواين فاشي براغمايتباعتباره تنظيم هلذا الالصحيح  إن التوصيف
وعليه فتجب حماربته ألن يف مآالت مشروعه وثنايا تطبيق هذا املشروع إساءة إىل الدين والوطن . وال وطنيًا وال إنسانياً 

  .واإلنسانية

ا ، ومحماربته هبا والقوى اليت حتاربه أن أهم وأقوى عامل جذب وأكثرها بريقا للتنظيم لدى مناصريه هو الطريقة اليت تتم
مل يتم استبدال املقاربة اليت يتم التعامل معه من خالهلا فنحن أمام حتد طويل مرير طعمه علقم لن يعفى أحد يف شرق 

 غضب تأجيج يف يساهم عامال هذايعد  .أو غرب من تبعاته، ورمبا سنرى معها وعندها داعش ألطف من وريثاهتا
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 أكثر جديد، جيل ظهور نشهد أن بد ال فإننا. فعلني مقاتلني إىل بسهولة ونيتحول قد نالذي ،داعش مع املتعاطفني
جاذبية تنظيم  يف تسهم اليت الرئيسية العوامل إىل التطرق إذا مل يتم ،فسادا عيثي أن شأنه من ذيال وراديكالية، تطرفا

 .الشابة لألجيال وخاصة ،الدولة اإلسالمية
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 الحالة العراقية
 عثمان املختار

 
 

ن حتدث فيه عن شبان عراقيون لألسف اآلأأعكف على كتاب سيحمل عنوان " حكايات من زقاق فلوجي "  فرتةمنذ 
هم من مقاتلي تنظيم بشع استغله اجلميع واستفاد منه إال من يدعي هذا التنظيم إنه ميثلهم فقد أعان عليهم الغري 

كيف ميكن لشخص أن يتحول وينقلب حبياته رأسا على   ؟مل صاروا مقاتلني؟ مل صاروا إرهابني .وجار بنفسه عليهم
غسل دماغ  ، أماالنتقام ،الفقر ،التخلف ،هل هو اجلهل ؟ما هو العامل أو جمموعة العوامل اليت دفعتهم لذلك عقب؟

 فكري نابع من املساجد وحلقات حتفيظ القرآن واحلديث؟

عبارة عن جنود "زوميب" يتحركون وفق صوت  باتأم  يتفاوت يف تفكريه وغايته وأهدافهداعش أصبح تنظيم هل و 
  ؟هاتف يصل من رؤوسهم اىل أذرع خشنة حتمل البنادق واملدافع

ومل مل يكونوا مثلي مراقبني أو حىت فارين من الوضع املزرى؟ أمل يكن أحدهم سكرير واآلخر يقضي ثالث ساعات 
كان هذا الشاب   ؟معاكسة الفتيات والتحرش هبنبطوهلا كل يوم بالطريق للذهاب من الفلوجة اىل بغداد من أجل 

 ؟حلية وعمامة ويد مبتورة وتكفري تكفر منه حىت األرض الذي حوله اىل هذا الشكل؛خفيف الظل مجيال مرحا ما 

قبل عامني فقط دخل على مسجد قرب دارهم وأراد أن ينكل أو يوقع بأبوه الذي حرمه من شراء سيارة جديدة وكان 
يا مجاعة والدي يسلم عليكم ويقول اليوم كل مصلي املسجد افطارهم عندي فذهب " :ل هلمالشهر رمضان فقا

  ."العشرات من املسجد اىل بيتهم بينما فر هو اىل بيت عمه اجملاور يضحك على موقف ابوه احملرج واملخجل

ملاذا صار قاتال حمرتفا وهو من   ؟بالقاعدة انضمواملاذا مثل رامي وغريه صاروا "دواعش" كما يسموهنم وملاذا شبان قبله 
 كان يبكي إذا دهست سيارة قطه؟ 

توصلت خالهلا اىل حقيقة بسيطة جدا خاليه من  ،كل تلك األمور دفعت ي لدراسة املوضوع بشكل مباشر وغري مباشر
جيب أن يكون  ثالث عوامل رئيسية ومثلها فرعية وحل واحد ينفع للعراق وسوريا ونصائح باعتبار هذا التنظيم ؛التعقيد

  .األخري ألنه يف حال القضاء عليه وخروج نسخه ثانية منه ستكون أبشع بكثري

ما يهمنا اليوم من كل هذا هو معرفة السبب أو جمموعة األسباب اليت تدفع الناس لالنضمام من خمتلف دول العامل 
بعضها تناولته  -ذي تشري تقارير أخرية، العرب وأجانب شباب وشابات وكهول ومراهقني متعلمني وأميني هلذا التنظيم

إن معسكراته يف العراق وسوريا غصت باملتطوعني ما دفع قيادة التنظيم اىل تقليص مدة التدريب اليت  -عالمإوسائل 
وقبل هذين االثنني تعليمه ما يعرف  ،و تعليمه اللغة العربيةأيتلقاها املتطوع يف املعسكر سواءا كانت فرتة تعليمه القتال 

وهو منهج إسالمي مستحدث مل يتحدث به من علماء االمة السابقني ولن يتحدث به ؛ بـ)مناهج أصول الدين(
  .خيتلف عن كل املناهج اليت عرفتها املدارس اإلسالمية منذ قرون طويلة  الالحقني
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تنظيم هو )االضطهاد والظلم( سواءا كان الدي ي مبفهومة الطائفي إن أهم العوامل بل وأكثرها دفعا للناس لإلقبال على ال
سنة من الظلم واالضطهاد والتمييز ومحالت  ثالثة عشرةإن " .و السياسي مبفهومه العاملي أو حىت الشخصيأاحلايل 

ال  . حيثاالعتقال والتهجري ومئات االف من القتلى واجلرحى على أسس طائفية ضيقة بلغت ذروهتا يف عهد املالكي
أو حىت تكون مهيأة لوالدة حزب سياسي  اميكن لكل تلك الظروف أن خترج من هذا اجملتمع العب كرة قدم أو فنان

مبعىن  ،عنده ويعمل على معاجلتها بأي شكل ةاالضطهاد حاضر و فبالتأكيد ستكون متالزمة اخلوف،  .خضرأسلمي 
 .ون ردة فعله وحشيه للغاية وهذا سلوك انساين فطري"آخر يبحث عن الراحة ويف حال يأس من العثور عليها ستك

ىل شيء سيء بسبب سياسية احلكومات املتعاقبة اجتاه مكون معني فاالعتقاالت إ"اجلميع توقع أن ينتهي احلال بالعراق 
 ضيق متييز طائفي ،ال وظائف ال أمن ال اعمار ال خدمات ،تشريد وفقر وحرمان متعمد ،باجلملة والقتل باجلملة أيضا

انتهى كل هذا بثورة سلمية  .مليون عائلة حرمت من معاشها الشهري . كما إنللغاية استمر طيلة السنوات املاضية
واعتصامات مفتوحة قمعت بشكل بشع للغاية من قبل احلكومة وراح ضحيتها مئات منهم يف الفلوجة وبعقوبة واحلوجية 

يربض  امتطرف اإن هناك فعال تنظيم -ناظلكن من سوء ح -كل ذلك هيأ األرض لوالدة تنظيم متطرف بشع  .واملوصل
الغرب له متأخرين وهو ما  ، انتبهومع األسف .على احلدود يف سوريا وله تواجد ضعيف جدا بالعراق استغل ما حصل
احلة وطنية واشراك كل الطوائف بإدارة البالد يف بدا من مطالبة رؤساء الدول الكربى لرئيس حكومة العراقية بتحقيق مص

 .إشارة باتت بديهية عن السنة"

حيث تتشابه الظروف اىل حد كبري يف مفاصل أخرى من فصول  ،وال خيتلف احلال يف سورية عن العراق بشكل جذري
روا أنفسهم بعمليات إال أن ما يهم هو أولئك القادمني من الغرب والشرق تاركني كل شيء وراءهم ليفج .االضطهاد

 .انتحارية أو يقاتلوا فيقتلون أو يقتلون

بل ميكن القول إهنم ضحايا  ،يف هذا اجملال من اخلطأ اجلزم على مجيع املتطوعني بأهنم من ضحايا االضطهاد يف بلداهنم
جمازر فالصور اليت تتناوهلا وسائل االعالم فضائيات وانرتنت وصحف عن  ؛-إن جاز ذلك -لضحايا االضطهاد

الرباميل املتفجرة وحفالت اإلعدام امليدانية حرقا أو سحال او حىت سحقا على يد النظامني العراقي والسوري واملليشيات 
ىل البلدين والقتال فيه على غرار ما حصل يف البوسنة واهلرسك مطلع إالتابعة له املرعية إيرانيا كفيلة للكثريين بالتوجه 

من مجيع الدول العربية واإلسالمية وحىت  "هجرة النصرة"شهدت هجرة عرفت باسم  حيث .تسعينات القرن املاضي
لكن هناك نسبة  ،كما مل يكن العامل اإلسالمي حمتقنا هبذا الشكل  .الغربية ومل تكن حينها وسائل االعالم هبذا االنتشار

ولبوا نداء التطوع للقتال يف صفوفه أو ما أخرى دفعهم إمياهنم باملشروع الذي رفعه قادة تنظيم الدولة منذ أول أيام له 
يف اهليكل التنظيمي أو القتايل لداعش على اإلطالق  لكن تلك النسبة ليست بالكثرية وال تشكل ثقال .يعرف بـ"النفرة"

قائد القوات اخلاصة الطاجيكية غول مراد حليموف  ،ومثال ذلك مؤخرا .إال أن وقعها اإلعالمي والسياسي عايل جدا
  .ط نظام بشار األسد وإقامة حكم إسالمي يف بالدهاىل سوريا متوعدا نظامه بالعودة بعد اسقإوصل الذي 

ومن املهم اإلشارة اىل أن غالبيتهم يسجلون بقوائم )العمليات االستشهادية( اليت يضعها التنظيم يف كل والية ملن 
  .يرغب بتفجري نفسه على العدو
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ويعترب أكثر مشوال من العامل األول من حيث نسبة من  .الثاين الذي يدفع الشباب للتوجه اىل داعش هو اليأس العامل
 ،فاليأس بالعراق وسوريا من حترك العامل لنجدهتم واخفاقه يف إيقاف محامات الدم اليومية حبق املدنيني ؛وقع حتت طائلته

ىل التفكري بالقوة األكثر إاصم غربية وعربية خمتلفة دفع الشباب على الرغم من مؤمترات جنيف وباريس وواشنطن وعو 
على األرض وعدم البقاء مبوقف متفرج حىت وصول مناجل النظام أو قد يكون داعش نفسه صاحب املنجل  ةفاعلي

   .الذي سيقتله

و اجلهود اخلارجية أية ىل مرحلة يأس من تغيري احلال وإمكانية نفع الوسائل السلمية الداخلإ هذه العوامل أوصلتهم
كان "نصف مقاتلي الدولة اإلسالمية لو وجدوا أمل بأي تغيري سياسي . الدولية ذات الطابع السياسي يف تغيري احلال

حنن نتحدث عن شبان أغلقت   ،"اليأس يفعل كل شيء. يوقف حنرهم وطوائفهم ملا صاروا اليوم مع التنظيم" و سلميأ
و االنتقام أو ألكن ألخذ الثأر  ،بداأنفتح هلم باب هنايته شعاع أمل ليس بالنجاة كل األبواب بوجوههم مث فجأة ا

 .ليه حبثا عن اخلالص"إمن املؤكد إهنم سيذهبون  .شفي الغليل

 إذ إن .دت فيها الثورات السلمية بشكل بشع يفسر ذلكئو  -أو مبعىن أدق-ولعل وصول شبان من دول عربية فشلت 

االنتقام من النظام العراقي وانتهاكاته وسياسته  ؛أخري ومهم يف انضمام الشبان لتنظيم الدولةالرغبة باالنتقام عامل 
االنتقام من دوهلم بالنسبة لغري  ،االنتقام من النظام السوري وسيل الدم اليومي ،فشال التجربة األمريكية فيهإالطائفية و 

قام من النفس يف بعض األحيان والشعور بالذنب وحماولة تكفري االنت ،االنتقام من االهل واجملتمع ،العراقيني والسوريني
  .للشبان جذبهعالم تنظيم الدولة يف إاخلطايا باجلهاد كما يسعى 

ة التجنيد لدى يال ميكن اعتبارها الوحيدة بل األبرز يف آل ،كل هذا الكم اهلائل من األلوان اليت اختصرت بثالث عوامل
% من مقاتلي التنظيم الذي من املتوقع أن يرتفع عدد 70بني حنو  امشرتك رب عامالوتعت .تنظيم الدولة اإلسالمية

 ألف مع هناية الربع األخري من العام اجلاري. 90ىل إمقاتليه 

حيث بات خيار العراقيني والسوريني يف مناطق كثرية إما  ،تضاف هلا عوامل جرائم املليشيات احلالية ورد الفعل املضاد
ش أو احلشد الشعيب أو داعش ومليشيات حزب اهلل وشبيحة األسد فضال عن العامل املادي والفقر أن تكون مع داع

املدقع واحلرص على مرتبات عالية من التنظيم وأخرى كحماية النفس والعائلة واحلصانة املمنوحة ملقاتلي التنظيم وأخرى 
استغالل السذج وقليلي التعليم وهم يشكلون عصبة دمغة و والعامل األهم واألخطر هو غسل األ .اإلكراه على االنتماء

  .و عماد كتائب االنتحاريني بالتنظيمأ

تبدأ من تنظيف  ،وجنح تنظيم الدولة مؤخرا من توزيع مساعدات مالية وغذائية على األهايل ومحالت مساعدات خمتلفة
الشوارع من قبل املقاتلني وتنتهي حبمالت تربع بالدم للمدنيني اجلرحى وصد هجمات ملليشيات طائفية استهدفت عدد 

و أإشعار الناس بأن حكمه هو األفضل يف املوصل إىل يسعى داعش إذ  .من مدهنم وهذا كله عامل جذب آخر هلم
ال لصوص وال محالت  ،دكاكني مشروعة ؛بغداديف سكن من من يأأفضل من  وأن أمنهم .و االنبارأو دير الزور أالرقة 
ال يوجد شيء خيشى منه الساكن يف مناطق داعش باستثناء اخلطوط احلمر اليت وضعها  ،وال خوف من قادم ،دهم

  .وغل بالبشاعة يف التنكيل مبن خيالفهاأالتنظيم و 
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وجتد يف كل  .لة للمرتدين والكافرين والتجسس واملس بنظام اخلالفة"ومتكن األهايل من جتنبها وأبرزها ما يسميه "العما
  .بلدة يافطة كبرية كتب عليها عنوان "وثيقة املدينة" توضح القوانني احملذور واملمنوع واملسموح به

 "املدينة آمنة جدا: يسكن يف منطقة باب الطوب وسط املوصل ،عام )حركي( 39محد أبو سعيد أويقول مواطن امسه 
 -أيام حكومة بغداد -ابقاويضيف "كنا س. ال خوف من الشرطة اإلسالمية ما دمت أنك تنفذ ما جاء بالقانون"

ويتابع " ال يوجد أحد يف كل هذه . هذه كلها انتهت" ،خوف من اجملهولو سرقات و اعتقاالت وتعذيب واتاوات  نشهد
لكن عندما نوضع يف مقارنة بني حكومة بغداد وجيشها الطائفي وميلشياهتا اهلمجية  .املدينة يرغب ببقاء حالنا هكذا

رض ثابته أوميكنك القول أننا بتنا معلقني يف اهلواء ال  .على ذلك احي تكريت مثاالتعترب و  ؛بالتأكد نريد هذا الوضع
 .حتتنا تسندنا"

 ،الة الواليات وقادة الفصائل وقضاة احملاكم الشرعيةوهم قيادات ومنظري وو  ،%30بينما تبقى النخبة املقدرة بنحو 
ممن ميكن أن نطلق عليهم بأهنم العقائديون أو العاملون مع التنظيم قلبا وقالبا منذ اللحظة األوىل هلم بتلك  هم

  .اجلماعة

بل حالفه  ،ىل أن هذا التنظيم مل يستوعب كل مقاتليه على أساس جهادي سلفي على اإلطالقإمن كل هذا نتوصل 
احلظ بالوالدة يف بيئة متعبة حد االنتحار اجلماعي وفوضى مرعبة وعامل منقسم على مكان انعقاد مؤمتر يناقش الوضع 

مما يع ي إن لدينا أكثر من نصف مقاتلي التنظيم جاءوا للتنظيم  ؟يف حال التأم واجتمع فكيف سيجد حال .باملنطقة
 ،لذلك .جدا مقابل العوامل الثالثة الرئيسية اليت مت ذكرها اثانوي االدي ي هلم أمر  بل كان العامل ،ةليس ألسباب دينية حبت

هذا جيعلنا  .جند إن دورات العقيدة والتوحيد والشريعة وغريها تكون أول ما يتلقاه املتطوع عند وصوله "أرض اخلالفة"
ليها وتسعى وفقا للمثل العريب القدمي )احلب بعد الزواج( مبعىن إنستنتج إن "قيادة التنظيم نفسها عاقلة لدوافع قدومهم 

ليه إىل حد بعيد يف حتقيق ما وصلت إأهنم سيتم أدجلتهم دينيا وفقا لفكر وثوابت التنظيم وهي األفكار اليت جنحت 
 .اليوم

ه العراقية والسورية اليت إن حماولة استخدام القوة والنار بالتعامل مع تنظيم بسط نفوذه ودرس جغرافية أرض ،اخلالصة
ال الوقت إولن هتدر  ،يدوس عليها وَفٍهم قوة خصمه هي عملية فاشلة بل وسرتتد عكسيا ولن تزيد هذا التنظيم إال قوة

ال املزيد من املقاتلني خاصة إن أصعب تضاريس العراق وسوريا باتت بيد التنظيم بال منازع وال زال إولن جتلب  ،واملال
  .يتمدد

إن معاجلة أسباب توجه املتطوعني للقتال مع تنظيم الدولة أوىل وأوجب من توجيه الطائرات صوب املوصل ف ،لذا
والفلوجة والرقة ودير الزور واليت هي األخرى تزهق أرواح مدنيني تصب أخريا بصاحل التنظيم يف كسبه للتعاطف والتفاف 

  .الناس حوله من سكان تلك املناطق

ومن لديه كهرباء ال  ،غلب املناطق بال كهرباءأف ،الناس ال يسمعون وال يرون إال ما تريده داعشوهنا جيب التنبيه إن 
عالمهم شبه إبات  ؛رواق على املنازلوإذاعة البيانات ونشرات االخبار من املساجد وتوزيع قصاصات األ ،دش لديه

  .الوحيد فضال عن االشاعة يف )بعض املناطق(
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و العراق أىل سوريا إصل الشبان إليه من دول العامل واملنطقة منابع داعش وقطع الشوارع اليت ت إن جتفيف ،أنا أرى ،لذا
فالعمل على وقف جرائم مليشيات احلشد الشعيب . ليه فكرا ال جسدا هو األهم من قصف الطائراتإأو توصلهم 

غرافية والتهجري يف هذه البالد واجليش النظامي بالعراق على نطاق طائفي معروف وإيقاف عمليات التغيري الدميو 
عرج فيه وإشراك السنة بشكل حقيقي يف إدارة ومعاجلة ملفات انتهاكات حقوق االنسان وتعديل النظام السياسي األ

ومن  ،البالد وإجراء انتخابات برملانية شاملة جيب أن تديرها األمم املتحدة ال تدخل فيها لكل الوجوه احلالية بالعراق
من قبلها إجراء تعداد سكاين بالعراق مينح لكل مكون ولون حقه وتعادل بني املكونات باجليش والشرطة واملخابرات واأل

وطرد اإليرانيني ومليشيات كما  ،مث العمل على اقتالع نظام األسد وإعادة البلد الهله .والوزارات السيادية واخلدمية
ونقول البشرية  ،نظيم ومن مث اضمحالله وأخريا هنايته بأقل اخلسائر البشريةحزب اهلل سيكون كفيال بوقف تضخم الت

  .ىل أطاللإن املدن اليت يتواجد هبا داعش مل يكن فيها مادية حىت خنشى خسارهتا فقد حولتها طائرات النظامني أل

جبرائم  ةوبالنهاية قوته مرتبطن تضخمه وارتفاع عدد مقاتليه هزمية التنظيم بالطريقة احلالية أل الصعبفمن  ،غري ذلك
فكلما زادت جرائم  .ريه العراقي وحالة الغليان الشعيب العريب من ذلك مبباركة ومد إيراين واضحظالنظام السوري ون

  .املليشيات والنظامني زاد عدد املقبلني عليه

يقوى على ظلم النظامني  إن داعش  إن حماولة جتفيف غرفة من املاء بينما الصنبور مفتوح على شدته جنون ... 
كمال مشروعه فهو املستفيد حاليا إإن داعش خيشى من اإلطاحة بالنظامني قبل  .سوري وجرائم املليشياتالالعراقي و 

إن تنظيم مثل داعش ال ميكن وصفه أو تشبيهه إال بسكني ميانية خالية من وسادة املقبض جترح صاحبها  .من كل هذا
 .وعدوه
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 "داعش" موضة الشباب المعاصر... ومرآة أمراضه
 ء االيديولوجيا وفشل قيم الحداثةبحث عن قضية ومعنى في ظل خوا

 بيسان الشيخ
 
 
لدى احلديث عن تنظيم "الدولة االسالمية يف العراق والشام" )داعش(، غالبًا ما ينطلق البحث من خاصية العنف 

و تنفيذ عمليات رجم ورمي من أجلهة االقدام على أعمال عنفية من قطع رؤوس أو اطراف ا املفرط والدموية، سواء
 مرتفعات، أو جلهة استعراض هذا العنف وتعميمه عرب أشرطة مصورة وعلى منصات وسائل التواصل االجتماعي.

بصرية" وضعتها لنفسها وال ميكن تناول "داعش" ضمن أي سياق أو مقاربة حبثية، من دون ربطها مباشرة بـ "هوية 
وفرضتها بفعل عامل الصدمة أواًل وما حتمله من رسائل مباشرة )حول هنجها املعتمد وذلك املوعود(، وسعة االنتشار 
والتداول ثانياً، مث جودة املنتج الرتوجيي/ االعالمي ثالثاً. لكن أيضًا بصفتها أول منوذج "دولة خالفة" معلنة على هذا 

 دود "الوطنية".النحو، وعابرة للح

ول على عدم اختصار التنظيم بوجهه العنفي، والبحث عن مشارب ساسيني، يقوم األأوتقسم هذه الورقة اىل جزئني 
أخرى تتغذى منها جاذبيته، مع حماولة لتفسري هذا اخليار، فيما يركز الثاين على تفنيد تلك االسباب حبسب فئات 

لى احلالة اللبنانية، اليت ال تزال على رغم كل التصعيد األخري يف مرحلة تبقي املنتمني للتنظيم، مرورًا باضاءة خاصة ع
 لبنان "ممراً وليس مقراً". 

 
 

 ليس بالعنف وحده نفهم "داعش"
 

تفرتض هذه الورقة، أن العنف وحده ال خيتصر، أو جيب أال خيتصر حماوالت فهم التنظيم وسر جاذبيته لدى الشرحية 
ال يشكل وجمرداً من العوامل االخرى اليت سوف تستعرض الحقاً،  ،حبد ذاته العنف و الغربية، ألنالشابة سواء العربية أ

نوا ارتكبوا جرائم جنائية يف عنصر جذب أو طرد. فلو كان املنضمون لـ "داعش" جمرد شباب متعطشني للدم، لكا
ىل عصابات إىل قتلة متسلسلني، أو انتسبوا إ بعضهمو رمبا حتول أأفرغوا عربها شحناهتم العنفية، و تهم األوىل بيئ

و مشروع بعيد املدى. لكن شيئاً من ذلك مل حيدث. فغالبية هؤالء، وخصوصاً أوجمموعات جمردة من أي بعد سياسي 
صحاب السوابق أصالً، وال هم بالضرورة أفت لنا "بروفايالهتم"، ليسوا من قل وكشممن نعرفهم على األ ،الغربيون
عىن التقليدي للكلمة. بل تتكرر يف وصفهم خصال من قبيل "اخلجل واالنطواء"، و"حب املساعدة" " باملا"أشرار 

ىل ذلك، هم اقتنعوا بنمط حياة، إىل حد بعيد. و إجيابية و"التمسك بالقيم العائلية" وغري ذلك من السمات املساملة واإل
 السابقة.وليس منط موت فحسب، وبرنامج اجتماعي تركوا ألجله أمناط حياهتم 
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ن تعرف نفسها أىل إبداية، ال شك إن ما تقدمه "داعش" من بروباغاندا مصورة وبيانات، هو متامًا اهلوية اليت تسعى 
 ثارة الرعب واخلوف للتسليم هلا واالقرار هبا سلطة أمر واقع. إلهبا وتستثمر وقعها يف نفوس املتلقني، ال سيما 

و فرضها أو حىت احلفاظ عليها، ال بل كان وال يزال وسيلة أياً أمام تسلم السلطة والعنف بذاته مل يكن يوماً عائقاً فعل
نقالبية/ التحررية )مسها ما شئت( نظمة واجملموعات الثورية/ اإلغري مقبولة( لأل كانت  نإمعتمدة )ومشروعة نسبيًا و 

نه جمرد جسر. وهذا إم أن كان العنف غاية لذاته إن نبحث أىل احلكم. يبقى إعلى السواء لتحقيق أهدافها يف الوصول 
 نقاش مت خوضه طويالً يف البحث يف شعبية النازية وليس اجملال خلوضه.

داعش"، ميكن ربط ممارسات التنظيم الدموية مبا قد يسمى "قانون عقوبات"  -ىل متالزمة "العنفإولكن بالعودة 
الضرورة بشاعة عن قوانني معتمدة ومطبقة يف أي دولة أخرى، إال و يقل بأتعتمده هذه السلطة/ "الدولة"، وال يزيد 

 جلهة اإلشهار والتباهي. 

ىل عدد من البلدان )العربية وغري العربية( اليت ال تزال تطبق عقوبة االعدام، رحيمًا كان أم بالشنق إفيكفي أن ننظر 
و بعضها  أىل اجملتمعات اليت تطبق هذه العقوبات إىل عقوبات الرجم والبرت واجللد وغريها، أو إضافة وحد السيف، باإل

كحكم عائلي أو عشائري وإن مل تنص عليه الشرائع والقوانني املكتوبة من قبل السلطة السياسية. ومنها مثاًل ما 
كما   و املثليني أو االقليات( والذين يقتلون حرقًا أو بـ "السقوط من علو"، متاماً أيرتكب حبق الفئات املهمشة )كاملرأة 

 تفعل "داعش". 

ة يكمن يف الشرعية، فيعنية بتطبيق هذه املمارسات العنو اجملتمعات املأن الفارق بني "داعش" والدول أومن نافل القول 
و حىت اجتماعية. فتلك أنظمة حكم اكتسبت اعرتافًا حمليًا ودوليًا بسطته على بقعة جغرافية أو سياسية أسواء قانونية 

ع حتت سلطتها املعنوية والقانونية، فيما "داعش" ال تزال تسعى ألن "تبقى وتتمدد". وريثما وضمن حدود معينة تق
تثبت جدارهتا، وتتخطى عمر احلضانة واخلطر، رمبا تنجح يف أن تصبح منوذجاً آخر، من حكم "طالبان" ومل ال، بنكهة 

 حديثة وأكثر عوملة. 

وما يتعارف عليه من مفاهيم املي امت نظاماً سياسياً معادياً للنظام العقأوال ننسى يف السياق، أن عدداً من البلدن اليت 
حىت طالبان افغانستان وواجهتها و اجلمهورية االيرانية أو أو االحتاد السوفيايت السابق أوقيم مشرتكة، كالصني مثاًل 

ثورية(، انتهت بأن انتزعت اعرتافاً دولياً حاملا أثبتت قدرهتا على البقاء من -نظمة ما بعدأة باكستان )وهي كلها اسيس
جهة، وفاعليتها كالعب على الساحة الدولية من جهة أخرى. وحىت الساعة، ال شيء يشري إىل أن "داعش" ال تستويف 

 هذين الشرطني. 

ت ضمن سياقات داخلية وخارجية تلتزم هبا الدول عادة فماذا لو جنحت يف فرض نفسها "دولة" قابلة للحياة فانتظم
 حكامه حتت سلطة القانون بعيداً من الربوباغاندا؟ أومنها احتكار العنف، وتنفيذ 
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 ""قلبي بات معلقاً 
 

 "My heart became attached, the strange odyssey of John Walker Lindh" 28يف كتاب مارك كوكيس
عاماً، حبث  13ىل جانب "طالبان". منذ أكثر من إمريكي محل السالح أول أيتناول الكاتب سرية  2003والصادر يف 

خلوض  ىل جبال افغانستانإبيض من كاليفورنيا أالكاتب متاماً عما نبحث عنه اليوم، فسأل ما الذي حيمل شاباً أمريكياً 
نذ أكثر من عقد من الزمن، مل ال يزال هذا الدفق جاريًا بأعداد وإذا كان ذلك حدث محرب يفرتض أهنا ال تعنيه؟ 

"قليب بات معلقاً" عنوان يقول الكثري عن ذلك التوق العميق واحلاجة الدفينة   وحنو مهجر أكثر تشددًا وعنفاً؟أكرب
 قة وعادلة.ملعىن، أو قضية يبذل املرء نفسه من أجلها، فتهون عليه نفسه. وكيف إذا كانت القضية )بنظره( حم

سالمية، وهم كأي وافد جديد على أي حزب أو ن جتربة ليند رمبا ختتص أكثر باملعتنقني اجلدد للديانة اإلأوصحيح 
يضاً على جوانب كثرية من أزمة يعيشها أنه يضيء أال إنتماء والوالء، ثبات اإلإو منط معرضون للمغاالة هبدف أمعتقد 

سنوات من احلرب على  10أيلول، وختمرت خالل  11السواء. أزمة بدأت يف اجليل الشاب يف الغرب وبلداننا على 
 العراق وفيه، مث انفجرت غداة ثورات الربيع العريب وحتوهلا يف سورية حتديداً اىل مقتلة يومية.

سخ اضي متني يف مقابل تففرت ىل جمتمع تقنيات التواصل االجتماعي، حيث الرتابط اإلإمثة اليوم جيل معومل، ينتمي 
نه جيل إي تغيري ال سيما بالطرق السلمية. أحداث إعكس غربة داخلية عن الشأن العام وشعور بالعجز حيال واقعي ي

 فكار فيستوردها كما يصدرها بنقرة كيبوورد، ويعيش باحثاً عن معىن وجدوى.  يستهلك القضايا واأل

منها  ؛جابات هلا بعدإسئلة كثرية ال تزال معلقة سواء يف الغرب أو يف بلداننا املتأثرة بقراراته وسياساته ومل جتد أفهناك 
مثال السؤال الكبري "ملاذا يكرهوننا؟" الذي رسم خطوط مواجهة حادة بني املسلمني والعامل، أو "ما هو وزن الرأي العام 

ت بريطانيا أكرب تظاهرة شعبية يف تارخيها ملناهضة احلرب على العراق، لكن يف وضع السياسة اخلارجية؟" )مثاًل شهد
سئلة املطروحة حبدة على اجملتمعات الغربية خصوصًا مثاًل بعد جرمية ذلك مل يؤثر عمليًا يف مشاركتها فيها(. ومن األ

حرب على العراق بذريعة  حنن، "مل ختاض قبلناكيف تعرف اهلوية الوطنية؟". ومن "شاريل ايبدو" يف فرنسا هي "
ين أطاحة بطاغية ونشر الدميوقراطية، فيما السوريون يقتلون بالسالح التقليدي والكيماوي ألهنم طالبوا باحلرية؟"، و"اإل

حراس الدميوقراطية مما جرى يف االنتخابات املصرية؟"، هذا ومل نذكر بعد القضية احملورية املغذية لكل تلك املظلوميات، 
 ة الفلسطينية. وهي القضي

هكذا، استفاق جيل كامل على قضايا كربى وحروب مرتبطة هبا، تركت يف مهب صناع السياسات اخلارجية املتقلبة 
و ايديولوجية أو فلسفية تقيم بعض التوازن معها، فبدأ اختبار أي رافعة فكرية أبتقلب االدارات واحلكومات، من دون 

ىل إطاراً عامًا جلذب الشباب إذلك الفراغ الفكري العام، قد يشكل  التجربة. أ عليها ووضعها على حمكالقيم اليت نش
 خيارات قصوى )ومل ال عنفية( يبحثون عربها ليس عن حلول ظرفية، وإمنا عن قضية "نضالية" ومعىن أعمق حلياهتم.  

 

                                                           
28 Mark Kukis, "my heart became attached", the strange odyssey of John Walker Lindh, Brassey's Inc. 2003.        
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 "داعش" المهجر الجديد
 
سئلة والفرضيات حول جاذبية "داعش" كثرية ومتفرعة، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف املهاجرين ودوافعهم الذاتية األ

بعيد، حكرًا على مدى ىل إجابات شافية، سيما وأن هذا امليدان ال يزال و إوالعامة، ما مينع رسم خط واحد هلم يقدم 
 ة غري متوافرة للباحثني والدارسني بالدرجة املطلوبة. من فيما البيانات واملعلومات املوثقجهزة األأ

حبسب "املركز الدويل  900شيعي دفع بلبنانيني )ويبلغ عددهم حنو  -وإذا كان ميكن احلديث عن شقاق س ي
ىل االلتحاق بـ "داعش" و"النصرة" قبلها، إوهو رقم ضخم مقارنة بعدد السكان(  29للدراسات حول التطرف"

متجذرة وقائمة على عداء سياسي قدمي للنظام السوري، فإن ذلك ال يصح على املنضمني االردنيني ومظلومية سنية 
ساس يف شحذ تلك اهلمم. أما مثالً، حيث تلعب اهلوية الوطنية )فلسطي ي/ شرق أردين( وليس اهلوية الطائفية الدور األ

اآلف( البحث عن حلم "اخلالفة"  3م يبلغون حنو هنأول ملواط ي هذه الدولة )ويفرتض املوررد األفقد كان يف تونس، 
بعيدًا من علمانية مفرطة ومرتافقة بقمع اهلوية الدينية، حمركًا دفينًا لشبان املناطق الداخلية احملرومة الذين مل تستوعبهم 

ة الذريعة نفسها اليت بيئة الثورة وال بيئة حزب النهضة، الذي بدا لكثريين منهم أكثر براغماتية مما يرغبون. وهي باملناسب
   .30مهنا بدورها مل تعد تكفيهىل "داعش" ألإقدمها شبان فلسطينيون هجروا "محاس" 

ىل ذلك، يقدم العراق، املنبت االول للتنظيم، منوذجًا آخر عن تقاطع البيئة العشائرية برواسب البعث وفشل منوذج إو 
طياف اجملتمع العراقي، فجاءت العقلية أو حىت مشروع مشرتك يضم أاحلكم ما بعد صدام يف خلق هوية وطنية جامعة، 

عني العراقيني اضطهاد الحق، جتسدت أاالنتقامية املشبعة باضطهاد سابق لتعزز عبثية احلرب االمريكية وتضع نصب 
  ذروته يف معتقل أبو غريب، وتركت صوره جرحاً نازفاً يف كربيائهم اجلمعي.

خرى تتشابك فيها البعثية بالعشائرية جبنوح مقاتلني أاليت حضنت جزءاً من هذه الدولة، حالة  هذا وتقدم البيئة السورية
 رض املعركة.أىل تنظيم يقدم هلم اجنازات ملموسة على إحمليني 

 
 

 "الخصوصية" اللبنانية
 

نظيم ىل تإيقدم لبنان منوذجًا فريدًا وخاصًا جداً، حيث ال نزال جنهل عمليًا اخلط الرفيع الفاصل بني انضمام شبان 
ىل جمموعات جهادية موضعية تصعد يف حلظة احتكاك ظريف )صيدا/ طرابلس/ عرسال( إ"النصرة" أو "داعش" أو حىت 

سالمي ىل التنظيم اإلإعالمي الذي ينسب كل صاحب حلية م ي واالمث تذوب. فما يغلب هنا هو حالة التهويل األ
 ن ينتج عنه من اسثمار سياسي. أخطر على الساحة وما ميكن األ

                                                           
29 -afghanistan-surpasses -20000-exceeds-now-syriairaq-total-fighter-http://icsr.info/2015/01/foreign

1980s-conflict/  
 .2014كانون االول )ديسمرب(   29نصاري منوذجاً"، صحيفة "احلياة"، بو بكر األأبديعة زيدان، "شعارات جتذب فلسطينيني ال تكفيهم محاس،  30
 

http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses%20-afghanistan-conflict-1980s/
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses%20-afghanistan-conflict-1980s/
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses%20-afghanistan-conflict-1980s/
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وإذ ال تزال البيئة السنية اللبنانية أكثر ارختاء من انتاج منظومة عنف دي ي متماسك، تصب غالبية احلاالت ضمن اخليار 
ىل إ )ايلي الوراق(د يف لبنان هذا العام، هو انضمام شاب مسيحي ثان الفردي الباحث عن هوية أوسع. ولعل اجلدي
ول وامسه شاريل حداد من حي ألوكان ا. املرور مبراحل متدرجة من التطرف "داعش"  وذهابه للقتال يف سورية، من دون

حي آخر، مت جتنيده كما أفيد عن شاب مسي  .الزاهرية يف طرابلس املتاخم للتبانة، قتل يف سورية مطلع العام اجلاري
خالل دراسته يف فرنسا، ليقدم هؤالء الثالثة منوذجاً "عربياً"، عما تعيشه اجملتمعات الغربية مع شباهنا الذين يقفزون بني 

 ليلة وضحاها من كوهنم مسيحيني غري متدينني بالضرورة اىل أعضاء يف أخطر تنظيم ارهايب. 

ن أتخطى اختالف البيئة السنية فيه عن غريها من البيئات العربية، إىل ولعل اخلصوصية اللبنانية يف هذا السياق، ت
مشكلة "املعتنقني اجلدد لالسالم" غري واردة ًأصاًل يف غريه من البلدان احمليطة، حىت تلك اليت تضم أقليات مسيحية 

بناء الطوائف املسيحية، وحىت غداة تفجريات الكنائس حبالة أ العراق مثاًل، ويف خضم مالحقة مضطهدة. فلم نسمع يف
ن هؤالء الشباب يبقون حالة استثنائية وغري مرشحة ألن تصبح ظاهرة يف لبنان، ألسباب  أمن هذا النوع. وصحيح 

توقف ما كانوا مشاركني ومؤثرين فيها، إال اهنم يستحقون ال ن املسيحيني مل يكونوا ضحايا احلرب بقدرأكثرية منها 
عندهم ألهنم خيتصرون حالة التشظي العام اليت يعيشها البلد ككل. فهنا، حىت ضمن هذا البلد الصغري، ال سرية واحدة 

ىل جبهة إعلن انشقاقه وانضمامه أول حالة: عاطف سعد الدين، أللمنضمني اىل "داعش"، إذ جتد اجلندي املنشق )
خدرات أو فتوة احلي )حاالت حي باب التبانة يف طرابلس(، أو (، والتائب عن اجلنح وامل2014واسط أالنصرة يف 

برز املغ ي التائب فضل شاكر(، وهناك من مت جتنيده ذلك الذي استيقظت فيه هوية سنية مقابل هوية شيعية )احلالة األ
 السالح من ىلإملاين والدمناركي خصوصاً )آل ديب(، ومن جاء يف السجن )خلية رومية(، أو ضمن العائلة واملهجر األ

ن شكلت لبنة أوىل للبحث، لكنها كلها حاالت إن تلك كلها و أاجلامعة... علمًا  حرمان اجتماعي أو من مقاعد
ليست "داعشية" باملعىن التنظيمي باستثناء آل ديب الذين تدرجوا حبسب االجيال يف خمتلف التنظيمات بدءًا بوالد 

 بعثي وصوالً اىل حفيد "داعشي".

و أذى باالستعارة" ىل حد بعيد ما يوصف يف علم النفس بـ "األإالة األخرية للشاب املسيحي، تشبه ويبدو أن احل
ليها. وتلك كانت إن مل يكن ينتمي إبالوكالة، وهي حني يتقمص الفرد حالة اضطهاد/ ظلم/ أمل تعيشها اجلماعة و 
 سود". خيارهم السياسي بـ "األ حالة بعض البيض يف نظام الفصل العنصري، حيث وصف سلوكهم ومعاناهتم مث

ال تلك الناجتة إو مظلومية ذاتية أي شظف خاص أىل سلوك الشاب االخري، الذي ال تدل سريته على إ، وبالعودة لذا
ىل ذلك، هي إعن ظلم يعيشه يف منطقته، وجماورته لبيئة سنية أوسع ترزح حتت احلرمان، والفقر والتهميش السياسي. و 

ي احلرب أمتفجرة على ختومها، وظلم أوسع يلحق بامتدادها اجلغرايف والعائلي والطائفي... بيئة تتغذى من حرب 
 السورية.

ىل خصوصية لبنان بشكل عام، حيث تصطدم قيم إن خصوصية هؤالء الشبان، تتخطى حاالهتم الفردية أواحلال 
كرب يف تكوين ثر األاليت رافقتها خصوصًا األرساليات إلجتماعي )وكان للطائفة املسيحية عمومًا وااحلداثة واالنفتاح اإل

مسات الشخصية اللبنانية( ببنية طائفية متجذرة. يأيت ذلك على خلفية فشل الدولة فشاًل تاماً ومتفجراً مع تأجيل النظر 
 ىل حني يأيت احلل من سورية نفسها. إيف تشظي هيكلية املؤسسات العامة 
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لرئاسي والشلل احلكومي ملا يقارب السنة الثانية على التوايل، يصبح جنوح ووسط هذه الفوضى العارمة، حيث الفراغ ا
معركة داخلية، وهي حىت الساعة ال يبدو أن عناصرها تفصيل عابر ما مل جيد لنفسه  ىل "داعش" أو غريهاإشبان 

هلي، بالسالح األ منية كثرية خيتلط فيها السالحأىل "جيب" من جيوب إقرب أمتوافرة. فحىت ما جيري يف عرسال، هو 
 "  لتنظيم مثل "داعش".raison d'etreي مربر أو )علة وجود(  "أ احلزيب فيضيع

و العام، ميكن توزيع الفئات األخرى أوعليه، وبني شاب باحث عن "يوتيوبيا" اخلالفة، وآخر ذهب لالنتقام الشخصي 
 :اليت جذبتها "داعش" ضمن اجملموعات التالية

 حملررةالسوريون يف املناطق ا - أ

على مناطق ومساحات شاسعة من سورية وقبلها العراق، وبسط سلطته على االهايل، « داعش»عندما استوىل تنظيم 
فارضًا ما يتوافق وفكره من قوانني وشروط حياة، واستقطب املقاتلني باملال والسالح، شاعت فكرة إن اجملتمع السوري 

 .نضايل –اجتماعي أكثر منه سياسين تديرنه عموماً غري متشبع بالفكر املتطرف وأ

وكان مما يستعان به من حجج لدعم هذه الفكرة، أنه لو كانت الكتائب املقاتلة اليت أحرزت نتائج ملموسة على أرض 
 ، حىت ذهباملعركة ضد نظام األسد أقل تديناً، أو قل حىت علمانية، ملا تردد الرأي العام احمللي بدعمها والتماثل معها

 ن ما يأيت باملال املتطرف، قد يذهب باملال الليربايل. أاالعتقاد ىل إالبعض 

ىل رمي السالح إوجاء الدفق املايل يف وقت عانت كتائب "اجليش احلر" املعتدلة شحًا كبرياً يف املوارد دفع عناصرها إما 
 و االرمتاء يف احضان جمموعات أكثر تطرفاً كـ "النصرة" اليت مهدت الطريق لـ "داعش". أ

لكن املفارقة أن "داعش" مل تــأت باملال والسالح فقط، بل باالجناز العسكري والتنظيمي واحللول احلقيقية اليت قدمتها 
حلالة التسيب والفساد والفوضى وفائض السلــطة اليت كانت تعانيها املناطق احملررة، واليت اكتسبها التنظيم من سنوات 

ونذكر على سبيل املثال ال احلصر قطاعات حيوية  ،ظة على البنية املؤسساتية السابقةعمله يف العراق، ولكن أيضاً باحملاف
مثل الكهرباء وجبايتها، وضخ املياه، وتشغيل السدود وابقاء املوظفني وزيادة رواتبهم... اخل. لذا، ليس التمركز اجلغرايف 

ة على عشائر العراق، أو لكون تلك البيئة نفسها يف مناطق العشائر، من قبيل الصدفة احملضة سواء جلهة احلدود املفتوح
 حاضنة بعثية سابقة.

ىل ذلك، تغذت "الداعشية السورية" من وضع نفسي وفكري يقوم بشكل أساسي على ظلم واضطهاد كبريين حلقا إو 
 بالطائفة السنية على يد حكم علوي أقلوي. ووجد ذلك اخلطاب صدى كبريًا لدى جيل شاب ما عاد لديه الكثري
ليخسره أصاًل، فيما ترده يومياً صور الفظاعات من ميدان احلرب واملعتقالت على السواء، يف وقت مل تقدم له اخليارات 

ول على التخلص من نظام االسد، مؤجاًل النظر يف الشرور قل عنفًا أي نتائج ملموسة، فانصب مهه األو األأالسلمية 
 األخرى.
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 املهاجرون العرب - ب

ليها. فهم، إسالمية عموماً، يف منوذج "داعش" يوتوبيا "اخلالفة" اليت يطمحون من البلدان العربية واإلوجد املهاجرون 
ىل خوضهم حربًا مقدسة ضد الظلم، يقيمون عمليًا وينشأون عائالهتم يف أول جتربة واقعية وملموسة حلكم إضافة باإل

 الشريعة. 

قامة اخلالفة وما تعنيه من عدالة إهلية إب مسلم... وهو ي شاأجاءت بوعد وحلم يدغدغ خيال « داعش»ن أذاك 
نظمة العلمانية )مثاًل تونس أو العراق( اختبار يف األ أعلى االرض عوضًا عن حكم القوانني الوضعية اليت اختربوها أسو 

 أو تلك اليت عاشوا ازدواجيتها وتداخل الدين بالسياسة فيها )اليمن، االردن، السعودية(. 

نظمة حكم خمتلفة ومتعاقبة خترج منها تلك اجملتمعات بشيء من تراكم املعرفة السياسية، أمكانات اختبار إويف غياب 
رج من عمق الثقافة كثر ضمانة. فهو املنتج احمللي الوحيد الذي خسالم كفكر سياسي هو األىل اإلإتبني أن االرتكان 

 اظمة للسكان، على أرضية مشرتكة وهوية جامعة.جابات وحلوالً وبرامج سياسية واقتصادية نإالعربية وقدم 

 ج_ املهاجرون الغربيون

حداث الدموية لسجن مزار الشريف يف أليف فصل بعنوان "نداء اجلهاد االخري" من كتاب كوكيس نفسه، وخالل ا
نه يتحدث أنه امريكي، لكنه يدرك أأفغانستان، يلتقي ضابط أمريكي بـ "جون ووكر ليند"، من دون أن يعلم بعد 

االنكليزية. يصيح يف وجهه ويسأله مرارًا ماذا يفعل هنا؟ وإن كان يدرك إن اجملموعات اليت نتمي اليها هي يف الواقع 
ن كان يقبل قتل مسلمني يف بلدان إتنظيمات ارهابية قتلت مسلمني أكثر من غريهم، مث راح يصيح فيه أكثر ويسأله 

ن يسلم أجابة الوحيدة اليت ناهلا. وكان ميكن آنذاك لـ "ليند" طبق كان اإلايلول. الصمت امل 11أخرى كما جرى يف 
، وال تزال اليوم نفسه ويتم ترحيله بصفته "مغرراً به"، لكنه بقي، ولىب نداء اجلهاد األخري. مثله كثريون يلبون هذا النداء

يتمسكون خبيارهم أكثر. فهؤالء شباب و، عند كل اختبار دلدى كثريين منهم فرصة النجاة والعودة، لكنهم على ما يب
وفتيات عاشوا قيم الغرب اليت تقوم بشكل أساسي على الدميوقراطية، وتداول السلطة، وحقوق االنسان، واحلرية 
الفردية، وحرية املعتقد واملساواة وغري ذلك مما أجنزه الغرب عمومًا ألبنائه، وأمهه إبعاد العنف عن ميدان املنافسة 

 السياسية. 

رض الواقع، يصطدم هؤالء بدرجة الزيف وازدواجية املعايري واالختالل أكن لدى تطبيق تلك املبادئ على ل
ن العنف ال ميارس يف أالقيمي/األخالقي فسرعان ما يصابون باخلذالن ال سيما إذا كانوا من أصول مهاجرة. فصحيح 

دمة من قبل حكوماهتم نفسها يف التعامل مع القضاء على خصم سياسي يف بلداهنم، لكنه الوسيلة االوىل املتسخ
اخلارج. وعليه، تكرس ميزانيات من جيوب دافعي الضرائب خلوض حرب السقاط دكتاتور هناك، فيما تربم التحالفات 
مع غريه هناك. وهكذا، ترتفع االصوات املنادية باحلرية وحقوق االنسان والتغيري بالطرق السلمية، فيما ال حيظى 

نه اصطدام القيم احلديثة إحيدين يف مواجهة آلة دمار شامل. و عسكري، ويرتكون و أا بأي دعم سياسي املطالبون هب
 و حىت فرضها على أجندة السياسات اخلارجية.أفراد يف محايتها والقدرة الفعلية على تطبيقها ومسؤولية األ

ن تكون أن دورها يقتصر على أمن الذكور، و قراهنا أن عنصر جذب املرأة للتنظيم خيتلف عن جذب أوقد يعتقد كثريون 
ىل حد بعيد يف اعتماد هذا إزوجة صاحلة للمجاهد. لكن ذلك فيه الكثري من االختزال لدور النساء وخيارهن احلر 
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املهجر "الداعشي". فثمة حالة "نسوية" ناشئة ضمن "داعش" نفسها تطلب من املرأة طبعًا أن تكون زوجة مطيعة 
و ما يسمى بلغة البعث/ الطالئع(، ومتنحها دوراً  أضًا جتعلها مسؤولة مباشرة عن تنشئة جيل صغري )يأوصاحلة، لكنها 

كبرياً يف التجنيد، والدعاية االعالمية، وفرض النظام االجتماعي وتعميم النمط والسلوك عرب الشرطة النسائية وغريها من 
تحام محيميتها والتدخل فيها. لذا، عندما تكتب خدجية داير مفاصل احلياة اليومية اليت تتيح للمرأة دخول البيوت واق

مثاًل على مدونتها "مهاجرة يف الشام" حمتفلة باعدام الصحايف االمريكي جيمس فويل، وتعرب عن رغبتها يف أن تكون 
هنا كأي رجل أ و بريطاين"، فذلك ليس جملرد رغبة جاحمة عندها بالقتل، بل لقناعةأول امرأة تقطع رأس ارهايب امريكي أ"

 يف التنظيم، ختوض حرباً حقيقية وتسعى على طريقتها إلحالل تلك "اليوتوبيا". 

ىل حد بعيد إن هؤالء يشرتكون ألذا، وعلى رغم القواعد الصارمة يف السلوك والفوارق الكثرية بني الرجال والنساء، يبقى 
بناء مهاجر فشلت يف أو أكانوا مهمشني يف بلداهنم ىل "داعش" ال ألسباب جندرية، بل نضالية. وسواء  إيف اجنذاهبم 
طباء ومهندسون ناجحون نظريًا يف احلياة، مثة حمرك داخلي مشرتك أو معتقنون جددًا لالسالم، أو حىت أادماجهم، 

هنم تيقنوا من فشل الوسائل السلمية يف حتقيق أىل تلك البالد البعيدة عنهم، خيتصره شعورهم العميق بإحيملهم 
رض بقوة الساعد والسيف. وأمام داف االنسانية، فكرسوا ذواهتم ملهمة بطولية تقتضي احالل عدالة اهلل على األهاأل

 نسان هناك. م هنا، وخرق حقوق اإلعداإتلك املهمة النضالية الكربى، يسهل اقرتاف 
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 حالة األردن
 وائل علي البتريي

 
 

 مقدمة
 

، دمج "جبهة 2013اإلسالمية يف العراق" أبو بكر البغدادي، يف التاسع من أبريل/نيسان شكرل إعالن أمري "الدولة 
النصرة" بدولته، وتدشني قيام "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" )ما يُعرف إعالميًا بداعش(؛ حلظة فاصلة يف عالقة 

أبو حممد اجلوالين قرار الدمج، معلنًا بيعته "الدولة اإلسالمية" بتنظيم القاعدة املركزي، حيث رفض أمري "النصرة" 
الصرحية ألمري القاعدة أمين الظواهري، الذي بدوره قرر إلغاء قرار البغدادي، ما أدى يف النهاية إىل قطيعة تامة بني 

عدة" تسجيالً بعنوان "عذراً أمري القا 2014مايو/أيار  11التنظيمني، حيث أصدر الناطق باسم "الدولة اإلسالمية" يف 
قال فيه إنه ال عالقة تنظيمية بني الدولة وبني القاعدة، مؤكدًا أنه ال يسع الظواهري إذا وطئت قدماه العراق؛ إال أن 

 يبايع البغدادي.

هذا االنقسام أشعل معركة االستقطاب بني الطرفني، وشقر أفراد التيارات اجلهادية إىل فريقني، فريق مؤيد لتنظيم 
لـ"الدولة اإلسالمية"، وامتد هذا االنقسام على خارطة العامل، ومنها اململكة األردنية اهلامشية، اليت  القاعدة، وآخر ُموالٍ 

يبلغ عدد السلفيني اجلهاديني فيها حالياً؛ حوايل مخسة آالف شخص، فيما خرج حوايل ألفا شخص من األردن للقتال 
ة منهم حمسوبون على التيار السلفي اجلهادي. حبسب باملئ 90، 2011مارس/آذار  15يف سوريا منذ بدء الثورة يف 

 . 31القيادي يف التيار حممد الشليب، املعروف بأيب سياف املعاين

أهم منظري وقيادات السلفية اجلهادية يف األردن؛ احنازوا إىل جبهة النصرة، وعلى رأس هؤالء: أبو حممد املقدسي، وأبو 
اف املعاين. ووقف آخرون قريبًا من "الدولة اإلسالمية" إال أهنم مل يعلنوا قتادة الفلسطي ي، ولقمان رياالت، وأبو سي

موقفهم بصراحة؛ على رأس هؤالء: أبو بكر السرحان من املفرق، ومصطفى الصوريفي من السلط، ورشاد اشتيوي من 
 .32خميم البقعة، وأبو حممد الطحاوي من إربد. حبسب مصدر مقرب من التيار اجلهادي يف األردن

عاماً(، أحد أشهر منظري السلفية اجلهادية يف إربد، تأييده لـ"الدولة اإلسالمية" بال  43يما أعلن عمر مهدي زيدان )ف
مواربة، وسخرر نفسه للدفاع عنها، والتنظري ألدبياهتا، والرد على خمالفيها، إىل أن جنح يف التسلل إىل العراق يف 

أثناء  2015مارس/آذار  31يف تسجيل بثته "الدولة اإلسالمية" يف ، ليظهر ألول مرة 2014أكتوبر/تشرين األول 
 إلقائه كلمة يف مجع من رجاالت عشائر حمافظة نينوى؛ قدموا لتجديد البيعة ألمري "الدولة" أيب بكر البغدادي.

عاماً( الذي  44ومن القيادات السلفية اجلهادية املعروفة اليت انضمت أيضًا لـ"الدولة اإلسالمية"؛ د. سعد احلنيطي )
للعمل على إجراء مصاحلة بني جبهة النصرة وبني الدولة اإلسالمية، وهناك  2014توجه إىل سوريا يف أبريل/نيسان 
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و علي األنباري، ليخرج من عنده ساخطًا وواصفًا إياه بالتشدد والتوسع قابل املسؤول األم ي يف "الدولة اإلسالمية" أب
يف التكفري، متوجهًا إىل جبهة النصرة اليت احتضنته وعينته مسؤواًل لدار القضاء فيها، إىل جانب السعودي د. عبداهلل 

 احمليس ي.

القضاء، حيث كان هذا األخري يطلب وما لبث احلنيطي أن اختلف مع أمري "النصرة" أبو حممد اجلوالين، حول مهام 
منه االلتزام بعدم إصدار أية بيانات حول األحداث والنزاعات الواقعة بني الفصائل، إال أن احلنيطي خالف أمر اجلوالين 
أكثر من مرة، لُيصار إىل فصله عن دار القضاء، ما دفعه إىل ترك جبهة النصرة، والتوجه جمدداً إىل "الدولة اإلسالمية" 

، ومل يظهر بعدها، وال يُعلم أن "الدولة اإلسالمية" قد 2014أكتوبر/تشرين األول  16لنًا التحاقه بصفوفها يف مع
 .33منحته مركزاً قيادياً، بل إن هناك أنباء تتحدث عن وضعه فيما ُيسمى بـ"دار االستتابة"

قيام دولة اخلالفة اإلسالمية، بعد عن  2014متوز  29وكانت "الدولة اإلسالمية يف العراق الشام" قد أعلنت يف 
سيطرهتا على أجزاء كبرية من سوريا والعراق، وأصدر العدناين تسجيال بعنوان "إنه وعد اهلل" أكد فيه أنه مت إلغاء اسم 
"العراق والشام" من مسمى الدولة، وأن مقاتليها أزالوا احلدود اليت وصفها بـ"الصنم"، وطالب املسلمني مببايعة أيب بكر 

 البغدادي، ودعا اجلهاديني إىل حل تنظيماهتم وااللتحاق باخلالفة.

اإلعالن عن اخلالفة، والدعوة املتكررة للهجرة إليها؛ أغرى املزيد من أبناء التيار السلفي اجلهادي يف األردن، مبنح 
ين احنازوا إىل هذا الطرف "الدولة اإلسالمية" الوالء والطاعة. وال توجد إحصائيات دقيقة حول نسبة سلفيي األردن الذ

أو ذاك؛ إال أن العديد من اإلحداثيات تشري إىل أن النسبة األكرب من التيار احنازت إىل "الدولة اإلسالمية"، ومن هذه 
باملئة من أبناء السلفية اجلهادية بالزرقاء مؤيدون لدولة  70اإلحداثيات ما قاله أبو حممد املقدسي من أن ما نسبته 

باملئة من السلفيني اجلهاديني يف األردن باتوا مؤيدين  70فيما قال مصدر مقرب من التيار إن أكثر من . 34البغدادي
 .35لـ"الدولة اإلسالمية"

فما هي العوامل اليت جذبت هذا الكم اهلائل من السلفيني وغريهم إىل اإلعجاب بـ"الدولة اإلسالمية"، لينتقل كثري 
الوالء الكامل، أو "النفري" لالنضمام إليها بالفعل، على الرغم من معرفة هؤالء منهم من مرحلة اإلعجاب إىل مرحلة 

بأن وضع "اليك" على منشور يؤيد "الدولة اإٍلسالمية" يف أحد مواقع التواصل االجتماعي؛ قد يتسبب مبحاكمتهم 
 وحبسهم لسنوات؟!

جنيب على هذا السؤال، متناولني أربعة  حاولنا من خالل هذا البحث الذي يصلح أن يكون نواة لدراسة شاملة؛ أن
مناذج، أحدها شاٌب يعيش حاليًا يف "أرض اخلالفة" كما يقول، واآلخر شاب تعرض للسجن بسبب مناصرته للدولة 
اإلسالمية، ليخرج من السجن مناصراً هلا أيضاً، والثالث منظر شرعي ملمارسات "الدولة اإلسالمية" يقبع حالياً يف أحد 

 ن، والرابع موظف يف وزارة األوقاف مؤيد خلالفة البغدادي.سجون األرد
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وال بد من اإلشارة هنا؛ إىل أن ثالثة من األشخاص األربعة الذين حاورناهم؛ رفضوا اإلفصاح عن أمسائهم احلقيقية، 
تنويه إىل نية. لذا اقتضى الوتقدمي معلومات شخصية متكاملة رمبا تدل عليهم، خشية املالحقة من قبل األجهزة األم

وأنبره أيضًا إىل أن ي يف هذا البحث؛ إمنا دوري هو استنباط عوامل جاذبية ما يسمى بـ"الدولة اإلسالمية" من ذلك.
 خالل أقوال النماذج املذكورة.

 
 

 36أبو البراء.. أردني مقيم في "أرض الخالفة"
 

جدًا مع القرآن والسنة" كما يقول، ويصف ، ونشأ وترعرع يف عائلة "ملتزمة 1993ُولد أبو الرباء )ع. ص.( يف عام 
مالت عائلته إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، وحبكم تأثره بوالده ووالدته  صغر كان "ملتزماً وطالباً للحق".نفسه بأنه منذ ال

مجاعة  وأشقائه؛ أحب اجلماعة، معتقدًا أهنا "ستحكم يومًا بشرع اهلل، وتقيم لواء اإلسالم"، يقول: "اقرتبت كثريًا من
اإلخوان يف أول سنوات جامعيت؛ ألن ي أحب دين اهلل وأسعى إلقامته، لكن ي حينها مل أكن أفقه شيئًا من أحكام 

 الشريعة".

ويضيف: "أفراد اإلخوان لطيفون، لكن أكثرهم جهلة يف الدين، وأمراؤهم عندهم احنرافات، وبعض قادهتم عمالء 
إىل هذا اجلانب، فاقرتبت منهم شيئًا فشيئاً؛ ظانًا أن طريقهم هي اليت ستوصل ي للحكومة، إال أن ي مل أنتبه يف البداية 

 إىل احلياة يف سبيل اهلل".

بعدما أهنى أبو الرباء السنة الثانية من دراسته اجلامعية؛ توجره إىل طلب العلم الشرعي، فتعلم تالوة القرآن "بإتقان" على 
. مث أكبر 2015كانون الثاين/يناير   14إدريس، الذي تويف بالزرقاء يف يد أحد أفضل تالميذ الشيخ األردين حممود 

على قراءة كتب "عقيدة أهل السنة واجلماعة"، كـ"كتب ابن تيمية، وحممد بن عبدالوهاب، وأيب جعفر الطحاوي، 
 وشروح ابن عثيمني وغريهم من العلماء األفاضل".

السلفية، وبني واقع اجلماعات اإلسالمية يف الداخل واخلارج، ليكتشف بدأ أبو الرباء يقارن بني ما يقرأه يف كتب علماء 
أن "مجاعة اإلخوان قد احنرفت كل االحنراف، وترََكْت هنج حسن البنا، وسيد قطب، وبدأ اهلل نزع  -حبسب ما يقول  -

وام، وهو إقامة الدولة حب هذه اجلماعة من قليب شيئاً فشيئاً، فهي مل تعد تصلح لتحقيق احللم الذي يداعب ي على الد
 اإلسالمية اليت حتكم بالشريعة بدالً من القوانني الوضعية".

من خالل القراءة والنظر؛ ترسخت قناعة لدى "أبو الرباء" بأن "دولة اإلسالم لن تقوم إال بالقوة والقتال"، وحبكم قرب 
هاد وإقامة دولة إسالمية فيها"، وألن "الساحة الشامية" من بلده األردن؛ بدأ خيطط للتوجه إىل سوريا هبدف "اجل

 الفصائل هناك كثرية ومتعددة؛ اهتم مبعرفة مناهج تلك الفصائل ليحدد قبل "النفري" إىل أيها سينضم.

يقول أبو الرباء: "بدأت أتابع الساحة الشامية، ووجدت أن جبهة النصرة وأحرار الشام كانتا متلكان مشاريع إلقامة دين 
لكن بعد انشقاق اجلوالين عن الدولة اإلسالمية؛ تكشفت يل أمور كثرية، وتبني يل أن هاتني اهلل يف األرض، و 
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اجلماعتني تقومان على مناهج ورقية، فأحرار الشام انتكست مبواالهتا اجليش احلر واجملالس العسكرية العميلة، والنصرة 
 حلقت باألحرار حيث مل تصمد أمام إغراء الدعم املايل املقدم هلا".

وتابع: "أما دولة اإلسالم؛ فما رضخت ملال وال غريه، ومنهجها على الورق هو ذاته منهجها على األرض، لذلك 
عاداها القاصي والداين، من السودان الفقري إىل أوباما كلب الروم، وهي أيضًا تطبق التوحيد الصحيح، وتعيد أجماد 

 الدولة النبوية املباركة بكتاب يهدي وسيف ينصر".

ا ساعد على ترسخ قناعة أيب الرباء بصدقية "الدولة اإلسالمية" وصحة منهجها؛ ما وصفه بـ"التدفق غري العادي إليها ومم
من العجم والعرب، وتواصله مع أصدقائه الذين نفروا قبله إليها، باإلضافة إىل إعالم الدولة املدعم باحلقائق" كما يقول، 

وصوله إىل "أراضي اخلالفة" قبل عدة أشهر، وتأكده من صحة ما كان يسمع  ليصل يف النهاية إىل "عني اليقني" بعد
 عنها، ويراه يف إعالمها.

ترك أبو الرباء دراسته يف إحدى اجلامعات األردنية، حيث كان بينه وبني التخرج بدرجة البكالوريوس فصل دراسي 
 رايتها"؛ على الشهادة اجلامعية.واحد، ففضرل اهلجرة إىل "الدولة اإلسالمية"، و"اجلهاد حتت 

يقول: "وجدت أكثر مما كنت أحلم به يف الدولة اإلسالمية، فقد رأيت تطبيقاً إبداعياً لدولة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، وهنج عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، ففي دولتنا تتجلى معاين املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، حيث إن 

الدولة من املهاجرين، ونصفهم من األنصار، واختيار األمراء ال خيضع للواسطة واحملسوبية، وال أجد  نصف أفراد جيش
 منزَّه عن احملاسبة والوقوف أمام القضاء، حىت ولو كان أمري الدولة، فشرع اهلل فوق اجلميع، ومن خيطئ حياَسب".

موظفون مدنيون كثريون، ترعاهم الدولة ومتنحهم ويسرتسل أبو الرباء يف حديثه عن حلمه الذي حتقق: "يف دولتنا 
رواتب جمزية، وفيها مطاعم توزع الطعام على الفقراء يومياً، وفيها ديوان زكاة يكفل كل حمتاج، ويأخذ حق اهلل يف مال 

ت، األغنياء )الزكاة( ومينحه للفقراء، وأينما تلفتر يف شوارعها فال ترى جماهرة باملعاصي، حيث إن النساء حمجبا
 والدخان ممنوع، واحملالت تغلق وقت الصالة".

ويضيف: "ال ضرائب فاحشة يف دولة اخلالفة، وال مجارك على السيارات، والكهرباء واملاء والدواء جماناً لكل قاط ي ديار 
عليه وسلم اإلسالم، وأي عملية جراحية تتكفل الدولة مبصاريفها، واحلدود الشرعية تقام وفق سنة النيب حممد صلى اهلل 

 وخلفائه الراشدين".

وأما اجملاهدون؛ فإن الدولة اإلسالمية تتكفل مبصروفهم الشخصي كما يقول أبو الرباء، وتقدم هلم قروضًا حسنة عند 
 احلاجة، باإلضافة إىل مصاريف زواجهم وإعالة أبنائهم.

للدولة اإلسالمية، وجعل منه جندياً  كل ما سبق من شكل الدولة وممارساهتا على أرض الواقع؛ رسخ والء أيب الرباء
مستعداً لتقدمي روحه من أجل أن تبقى وتتمدد، حىت إنه يرفض تركها والعودة إىل بالده األردن؛ إال أن يكون "فاحتاً هلا، 

 لتنضم إىل دولة اإلسالم اليت حتمل اخلري للجميع" على حد تعبريه.
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مية" املصورة "أثر جيد" يف إعجابه هبا، فهو يرى أن هذه اإلصدارات وكان ملتابعة أيب الرباء إصدارات "الدولة اإلسال
"على صعيد املنهج؛ مدعمة بدليل شرعي صحيح، أما على الصعيد الف ي؛ فهي مصورة وممنتجة وخمرجة باحرتافية عالية 

 جداً".

ليت جعلته ينجذب إىل لكنه يؤكد أن إعالم "اخلالفة" ليس هو السبب الرئيس الجنذابه هلا، ويلخص أهم العوامل ا
"الدولة اإلسالمية" يف نقطتني: "األوىل تطبيقها شرع اهلل، والثانية مجعها بني التوكل على اهلل، وبني اإلعداد االحرتايف 

 على الصعيدين العسكري واملدين".
 
 

 37أبو دجانة.. مع "الدولة اإلسالمية" رغم االعتقال
 

؛ مل يكن ملتزماً بالصالة آنذاك، وإمنا كان 2011إصدارات تنظيم القاعدة يف عام حينما بدأ أبو دجانة )أ. ك.( يتابع 
شابًا "طائشاً، ال ميلك هدفًا ساميًا يف احلياة" كما يقول هو عن نفسه.كان ميكث لساعات طويلة على اإلنرتنت، 

ب بأولئك الشباب الذين ويتابع مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب"، لتلفت انتباهه إصدارات اجلهاديني، ويُعج
يظهرون يف أفالمهم املسجلة، وهم "يـُْقبلون على املوت، ويقاتلون بشراسة"، وخصوصًا أبناء "الدولة اإلسالمية" يف 

 العراق، "الذين كانوا وما زالوا رأس احلربة يف الدفاع عن السنة ضد الشيعة" كما يقول.

كان يتابع باهتمام معاناة السنة يف العراق؛ بسبب اضطهاد َمن يسميهم عاماً، أنه   23ويبني أبو دجانة البالغ من العمر 
بـ"الرافضة"، ويستذكر مقطعًا تسجيليًا أثرر فيه كثرياً، وأررقه الليايل الطوال، تظهر فيه "ثلة من نساء تنظيم الدولة يف 

صبح مستعدًا ألن يؤيد أية مجاعة األنبار، يقتادهن جنود عراقيون إىل بغداد"، ويقول إنه بعد أن شاهد هذا املقطع أ
تثأر للسنة، وتنتقم من النظام العراقي "الطائفي"، وهذا بالفعل ما "قامت به الدولة اإلسالمية، اليت تقاتل الرافضة حالياً 

 يف العراق وسوريا واليمن".

د ينتمون إىل التيار واصل أبو دجانة متابعته لكل جديد ينتجه اجلهاديون، ودفعه إعجابه هبم إىل البحث عن أفرا
 اجلهادي، ليصحبهم ويصبح واحداً منهم، ويتبادل معهم ما يصدر عن املؤسسات اجلهادية من إصدارات وبيانات.

يقول: "تأثرت كثريًا بكتابات مهام البلوي )أبو دجانة اخلراساين( منفذ عملية خوست الشهرية، الذي خصص العديد 
ية يف العراق، قبل أن تقع الفرقة بينها وبني القاعدة، وكنت أتابع بشغف من مقاالته للدفاع عن الدولة اإلسالم

حسابات جلهاديني على )تويرت( حتول أكثرهم إىل مناصرين للدولة اإلسالمية، ومناهضني للقاعدة، كالنذير العريان، 
 وخنساء املوحدة، وابن الصديقة )أبو معاوية القحطاين(، وتركي البنعلي".

ام بني تنظيم الدولة وبني جبهة النصرة )القاعدة يف بالد الشام(؛ بات "أبو دجانة" يف حرية من أمره، بعد وقوع االنقس
وشعر بغمة شديدة يف نفسه "لوقوع اخلالف بني إخوة املنهج الواحد"، فأخذ يتابع حثيثًا أخبار هذا االنقسام، وما 

م موقفه واالصطفاف إىل جانب أحد الفريقني، ينشره الفريقان من بيانات وشهادات ومقاطع تسجيلية، هبدف حس
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ليصل يف النهاية إىل أن "احلق مع الدولة اإلسالمية"، وأن اجلوالين ما هو إال "منشق عن مجاعته، وخارج عن طاعة 
 أمريه البغدادي".

سامة بن الدن، فهو ومما توصل إليه أيضاً؛ أن "الدولة اإلسالمية" هي املمثل احلقيقي لتنظيم القاعدة الذي كان يقوده أ
يرى أن "القاعدة" تغريت بعد مقتل هذا األخري، حيث وقعت يف "احنرافات شرعية، كمواالة الفصائل العلمانية، 
باإلضافة إىل كوهنا ال متلك مشروعاً مبلوراً إلقامة دولة إسالمية، على عكس ما كان يطمح إليه ابن الدن، وإمنا تكتفي 

 بالعمل النكائي".

حلظة  2014يوليو/متوز  29الناطق باسم تنظيم الدولة "أبو حممد العدناين" قيام "اخلالفة اإلسالمية" يف  وشكل إعالن
فارقة بالنسبة أليب دجانة، فقد تيقن بأن قراَره َمْنَح تنظيم الدولة والءه كان صائباً، إذ "أصبح هذا التنظيم دولة بالفعل، 

 واقتصاد ومؤسسات قائمة بذاهتا".متتد على مساحة شاسعة من األرض، وهلا جيش 

ويبني "أبو حذيفة" أنه مل يأبه باستناد معارضي "الدولة" من اجلماعات اإلسالمية يف رفضهم خلالفة البغدادي؛ إىل  
يوليو/متوز  5كونه جمهواًل أو شخصية غري معروفة، أو أنه رمبا يكون ميتًا أصاًل؛ إال أن ظهور "أمري املؤمنني" يف 

طب اجلمعة يف أحد مساجد املوصل؛ كان له أثر كبري يف "تثبيته على احلق"، و"دحض حجج ، وهو خي2014
املخالفني" كما يقول، وال خيفي إعجابه بـ"الكاريزما" اليت ظهر فيها "اخلليفة"، من حيث أناقة اللباس، وأسلوبه يف 

 اً أي رئيس عريب"، على حد قوله.اخلطابة، وإتقانه تالوة القرآن والصالة، وهي "صفات ال يضاهيه فيها حالي

ويؤكد "أبو دجانة" أن أكثر ما كان يرسخ قناعته بـ"الدولة اإلسالمية"؛ اكتشافه أكاذيب اآلخرين عليها، فهو حينما  
كان يسمع أن أفراد "الدولة" ارتكبوا جمزرة يف حق املدنيني، أو اغتصبوا نساء املخالفني هلم من الفصائل املقاتلة يف 

ارع إىل اإلنرتنت للبحث والتنقيب يف مواقع التواصل االجتماعي، ومتابعة مقاطع التسجيل اليت تتحدث عن سوريا؛ س
هذه االهتامات، ليكتشف يف النهاية أهنا "افرتاءات ال أصل هلا، أو أن جنود اخلالفة قتلوا أناساً يستحقون القتل، كأن 

م السعودي ولو بشكل غري مباشر، كجيش اإلسالم الذي يقوده يكونوا متحالفني مع النظام النصريي، أو عمالء للنظا
 زهران علوش".

وال خيفي "أبو دجانة" تأثره باملاكينة اإلعالمية اليت متلكها "دولة اخلالفة"، واليت يرى أهنا "شكلت نقلة نوعية للتيارات 
ونتاج"، مؤكدًا أن "كل إصدار جديد اجلهادية منذ نشوئها، وفاقت كثرياً من املؤسسات الغربية من حيث اإلخراج وامل

 لدولة اخلالفة أو إلحدى والياهتا؛ جيذب كثرياً من املقتنعني اجلدد بأهنا دولة احلق اليت جيب أن تبقى وتسود".

يف أوائل العام احلايل؛ اعتقل أبو دجانة على يد املخابرات األردنية، ومكث يف سجوهنا عشرات األيام؛ إال أن ذلك مل 
الئه لـ"الدولة اإلسالمية"، بل إنه يؤكد أن مناصري "دولة اخلالفة" يف األردن يتزايدون ليس فقط يف صفوف يؤثر يف و 

امللتزمني دينياً، وإمنا يف كل طبقات اجملتمع، إال أن "القبضة األمنية تدفع كثرياً من مناصري الدولة اإلسالمية إىل إخفاء 
 حية وغريها، ما جيعل منهم خاليا نائمة غري معروفة لدى األجهزة األمنية".التزامهم، واالبتعاد عن مظاهر التدين كالل
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 أحمد بوادي: من السلفية المحافظة إلى مدافع عن "الدولة اإلسالمية"
 

عاماً( أحد التالميذ املقربني للشيخ علي احلليب الذي يُعد منظر السلفية  50كان أمحد بوادي "أبو داود السافري" )
إال أنه فارق شيخه احلليب، بعد أن اكتشف  اليت تتميز بعالقات جيدة مع األجهزة األمنية والنظام يف األردن.احملافظة، 

، منتقالً إىل السلفية اإلصالحية، ومنها إىل 38احنرافات سلوكية ومنهجية وعقدية لدى شيوخ السلفية احملافظة، كما يقول
 أحد أهم املنظرين الشرعيني املؤيدين هلا يف األردن، األمر الذي كلرفهاجلهادية، ليصبح بعد إعالن اخلالفة اإلسالمية، 

اعتقااًل يف يناير/كانون الثاين من العام احلايل، ليتم حتويله إىل حمكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة الرتويج ألفكار 
 نتني."مجاعة إرهابية"، وحُيكم عليه قبل يف مطلع شهر يناير/حزيران احلايل بالسجن ملدة س

 يتحدث بوادي عن املقومات الذاتية لـ"الدولة اإلسالمية"، اليت جعلته حيامي عنها يف وجه خصومها، فيقول يف
، : "الربهان على أن )باقية( ال ختالف عقيدة اإلميان"، إن الدولة اإلسالمية "ما قامت إال لنصرة املستضعفني39مقالته

 ملشركني، وعقد الوالء والرباء لرب العاملني".ومناصرة املؤمنني، وإقامة الدين، ومعاداة ا

ويضيف: "ما قامت الدولة اإلسالمية إال على أشالء اجملاهدين من األنصار واملهاجرين، الذين ما خرجوا وال قاتلوا إال 
، وحاربت من أجل إعالء الدين، وال نقول هذا إال ظنا منا، واعتقادا مبا رأيناه من أقواهلا وأفعاهلا، اليت نصرت الدين

 الروافض واملشركني".

ويقول يف مقالته "قتلتهم بصمتها": "إهنا الدولة اليت ال تداهن وال حتايب.. إهنا الدولة اليت خذهلا أبناؤها، وحارهبا 
أعداؤها.. إهنا الدولة اليت جتردت من كل التبعيات، ومل تِدْن ألحد إال إىل رب األرباب )...( إهنا الدولة املظلومة اليت 
ما فتئت تقاتل بصمت، بينما خصومها شغلوا العامل بفقاقيعهم )...( إهنا الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.. إهنا 

 دولة اخلالفة اإلسالمية بإذن اهلل".

ويواصل بوادي تعداد هذه "املناقب" اليت جذبته وغريه إىل مواالة "الدولة اإلسالمية"، فيقول يف مقالته "الفروق اجللية 
ني داعش وبني الدولة اإلسالمية": "إهنا الدولة اليت ما ضرها من خالفها وال من خذهلا.. إهنا الدولة اليت حكرمت شرع ب

رب العاملني.. إهنا دولة الدعوة إىل التوحيد اخلالص.. إهنا الدولة اليت قامت على اإلسالم، وعلى الكتاب والسنة وهنج 
مكني بإذن رب العاملني )...( إهنا الدولة اليت تقاتل على األرض وحتمي الدين سلف األمة )...( إهنا دولة العز والت

 والعرض )...( إهنا الدولة اإلسالمية اليت تسري إىل غايتها، ال يوقفها أحد من الغوغاء".

الدول ويشري إىل حتقق حلمه الذي طاملا متىن رؤيته على أرض الواقع، بـ"حتطيم" احلدود اليت رمسها املستعمر بني 
اإلسالمية، فهو يرى أن دولة البغدادي قد أسقطت "سياج الذل )سايكس وبيكو("، فأصبحت "األمة جسداً واحداً، 

 وأمة واحدة، وبنياناً واحداً، وغدت دماؤها واحدة، وأمواهلا واحدة، وحاكمها واحداً، ودولتها واحدة".

ال قدرة له على محاية املسلمني، وال القيام بواجباهتم؛ يقرر ويف معرض رده على من يقول بأن بيعة البغدادي باطلة ألنه 
أن "الدولة اإلسالمية" قامت بـ"هدم األسوار، وفك األسرى، وإقامة احملاكم، وإرجاع احلقوق إىل أهلها، وفرض أحكام 
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ديد الكهرباء، الزكاة واجلزية، وإجياد الشرطة بني املسلمني حلمايتهم وحفظ حقوقهم، وتأمني الطعام والشراب، ومت
 وإيصال املياه، ومتديدات الصرف الصحي..." وغريها من اخلدمات.

ويقول يف مقالة أخرى: "مشروع اخلالفة أقام دين اهلل وشرعه، وقد غدا األمن واألمان يعم ربوع كل املناطق اليت تسيطر 
نيا )...( ويهاجر إليها املسلمون من عليها الدولة اإلسالمية )...( إنه مشروع أمة غدا يسيطر على مساحة تفوق بريطا

شىت بقاع األرض"، مضيفا يف مقالة ثالثة: "األمنيات وقعت، واألحالم حتققت، فقد رجعت دولة اخلالفة، وكسرت 
 احلدود، ورفعت رايات التوحيد، ونكرست رايات التنديد".

احنرافاٍت لدى الفصائل األخرى، ويربئ  ويستدل على صحة منهج "الدولة اإلسالمية" مبعاداة اآلخرين هلا، ومبا يراه
"الدولة اإلسالمية" من أمثال تلك االحنرافات، يقول يف املقالة ذاهتا: "لو نظرنا إىل من حيارب الدولة اإلسالمية، ويكيد 
هلا، ويثري حوهلا الشبهات، ويؤلب عليها، ويبذل قصارى جهده لشق صفها وكسر شوكتها وحتريض اجلماعات األخرى 

فإننا نرى أنه ال حيارهبا لشيء إال لصفاء ونقاء وصحة منهجها، ولذلك ال جتد هذا العداء من ملة الكفر ومن  ضدها؛
واالهم لغريها من اجلماعات كما هو هلا، كما أن الناظر لغريها من اجلماعات؛ يرى أن منهجهم مشوب بأجندات 

ليت تنهله من منبعها األصلي مبا كان عليه سلف األمة وإمالءات وتبعات مشبوهة، ال ترتقي لصفاء منهجها وعقيدهتا ا
 يف قروهنا اخلريية".

وكان للموروث الفقهي دور كبري يف اقتناع بوادي بصحة منهج "الدولة اإلسالمية"، وتأييده قيامها، فهو ينقل عن 
يقيم فيهم أحكام اهلل، الفقهاء إمجاعهم على "وجوب عقد اإلمامة، وعلى أن األمة جيب عليها االنقياد إلمام عادل 

ويسوسهم بأحكام الشرريعة الريت أتى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومل خيرج عن هذا اإلمجاع من يُعتدر خبالفه، مع 
 حرمة البيعة خلليفتني يف آن واحد".

ق والشام؟"، أقوال بعض وينقل يف مقالته اليت عنوهنا بـ"هل تعجل البغدادي يف إعالن قيام الدولة اإلسالمية يف العرا
الفقهاء واملفسرين يف وجوب "نصب إمام وخليفة ُيسمع له ويُطاع"، ليخلص إىل القول مبشروعية اإلعالن عن قيام 

 "الدولة اإلسالمية" ومتددها، ووجوب مناصرهتا ومؤازرهتا، واصفاً حماربتها بـ"قمة الغدر واخلذالن والنكوص".

النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ يقول فيه: "الشام صفوة اهلل من بالده، جيتيب حبديث منسوب إىل ويستشهد بوادي 
هجرة املسلمني من جنسيات خمتلفة إىل "أرض اخلالفة"، لريى يف توافدهم باآلالف إليها صفوته من خلقه"، مشرياً إىل 

أن آالف املهاجرين، وهم من  ويكفيك من ذلكدلياًل على صحة منهجها، وسداد طريقها، فيقول يف املقالة ذاهتا: "
خرية املسلمني حنسبهم، قد التحقوا هبا، وهذه بشرى للدولة، إذ أن اهلل اجتباهم إىل الشام وانضموا إليها.. تلك 

 الصفوة اليت حنسب أهنا من خري خلقه". 
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 40أبو عبدالرحمن: موظف "األوقاف" الذي يناصر "الدولة"
 

  -حال األمة اإلسالمية "البئيس" بعد احلرب العاملية األوىل اليت كان من نتائجها يستحضر أبو عبدالرمحن )ع. ب.( 
 3هزمية آخر جتمع إسالمي مب ي على العقيدة، وإعالن مصطفى كمال أتاتورك إلغاء اخلالفة يف  -كما يقول 
إلسالمية يف ، حيث "أصبح املسلمون يف غياب وعي من شدة الصدمة، إىل أن بدأت احلركات ا1924مارس/آذار 

مواقع خمتلفة من العامل اإلسالمي تفيق من صدمتها بعد أربع سنوات، وتبحث يف قضية إحياء اخلالفة، أو إقامة دولة 
 تكون نواة للخالفة القادمة اليت تعيد لألمة اإلسالمية جمدها وعزهتا".

اليت ُهزمت فيها جيوش  1967عام مأساة ما يسمى بـ"نكسة حزيران" يف  1953عاش أبو عبدالرمحن املولود يف عام 
مصر وسوريا واألردن على يد دولة االحتالل اإلسرائيلي، وهاجر من الضفة الغربية إىل عمران مع والده الذي لقنه مراراً 
أن "هزمية العرب اليت كانت سبباً يف هتجري الفلسطينيني؛ مل تكن لتقع لوال إلغاء اخلالفة اليت كان يهاب األعداء جناهبا، 

 وحيسبون ألف حساٍب لقوة جيشها".

ترسخت هذه الفكرة يف عقل أيب عبدالرمحن، وملكت عليه وجدانه وجوارحه، فأخذ يبحث عن اجلماعة اليت حتمل 
مشروع إعادة اخلالفة اإلسالمية يف األرض لينضم إليها، فكان أن انتسب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، مث أخذ يتنقل 

أخرى، يبحث عن اجلماعة األكثر حرصًا وجدة يف إقامة دولة إسالمية على منهاج النبوة، من مجاعة إسالمية إىل 
 ليصبح اليوم أحد املنافحني عن "الدولة اإلسالمية" وأمريها أيب بكر البغدادي.

بيا يقول: "قامت حركات إسالمية مبحاوالت عملية لتطبيق الشريعة، أو إجياد دولة إسالمية، كما حصل يف السودان ولي
وأفغانستان، باإلضافة إىل جتربة الرئيس العراقي الراحل صدام حسني الذي كان يقول يف سنوات حكمه األخرية إنه 
يسعى إلقامة دولة إسالمية، ولكن هذه احملاوالت ُسحقت وُضربت من القوى العاملية املختلفة.. واليوم أعلن تنظيم 

األراضي السورية، وإلغائه حدود سايكس بيكو، وهذا هو اليوم الذي   الدولة اإلسالمية إقامة اخلالفة بعد متدده إىل
 كنت أمتىن أن ال أموت قبل أن أراه واقعاً، وقد رأيته على أيدي رجال الدولة اإلسالمية".

ولكن أبا عبدالرمحن الذي ما زال يعيش يف عمران، ويعمل موظفًا لدى وزارة األوقاف األردنية؛ ال خيفي أن مشاعره 
ت حينما مسع الناطق باسم "الدولة اإلسالمية" أبو حممد العدناين يعلن إقامة اخلالفة اإلسالمية، وإلغاء احلدود اضطرب

اليت صنعها املستعمر. يقول: "حينها؛ تشتت فكري بني تصديق احلدث والفرحة به من جهة، وبني التشكيك مبدى 
 أهنا بالفعل دولة اخلالفة اليت انتظرهتا عشرات السنني". قدرة هذه الدولة على البقاء، ولكن ي أزداد قناعة كل يوم

ويضيف أن تطبيق "الدولة اإلسالمية" لألحكام الشرعية، واملعلومات اليت تصله من أصدقائه ومعارفه الذين يعيشون يف 
اليت جذبته  ظلها، حول العدالة يف توزيع الثروة، وحسن تعاملها مع رعيتها، حىت السجناء منهم؛ من العوامل املهمة

 أكثر وأكثر لـ"الدولة اإلسالمية".
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ويرفض أبو عبدالرمحن االهتامات اليت تقول إن "الدولة اإلسالمية" تنفذ خمططات أمريكية، أو إسرائيلية، أو إيرانية، أو 
عالم مب ي يف خليجية، مؤكدا أن التهم اليت يروجها اإلعالم الغريب والعريب زادته قناعة بـ"صدقهم وأحقيتهم؛ ألن هذا اإل

 األساس على الكذب والعداء جلميع العاملني لإلسالم".

ويضيف: "ازدياد حجم العداء العاملي للدولة اإلسالمية، وخصوصًا من قبل أمريكا، يزيد قناعيت بأن أفرادها صادقون، 
 .وأن هذا الكيان هو الذي يستحق الوالء والطاعة، وبذل املهج واألرواح يف سبيل احلفاظ عليه"

ويشري أبو عبدالرمحن إىل أن القوة العسكرية اليت تتمتع هبا "الدولة اإٍلسالمية" متنحه "أماًل يف بقائها وقدرهتا على صد 
العدوان على بيضتها"، مشريا إىل جتربة الرئيس املصري املعزول حممد مرسي الذي أفرزهتا "ثورات الربيع العريب السلمية"، 

دولة حتكم بالشريعة لعدم امتالكه السلطان العسكري، أما الدولة اإلسالمية فمعها حيث يرى أنه "فشل يف إقامة 
سلطان القوة من جهة، وسلطان املال من جهة أخرى، والثبات والتوسع الدائمني منذ أن وجدت وإىل اآلن، فهي نواة 

 دولة اخلالفة األوىل، وستبقى وتتمدد بإذن اهلل" على حد قوله.
 
 

 نتائج البحث
 

خالل استعراض التجارب السابقة؛ خنلص إىل القول بأن هناك عوامل خارجية، وأخرى داخلية ذاتية، سامهت يف من 
 يف اآليت:بلغة أنصارها جذب األشخاص إىل اإلعجاب أو االنضمام لـ"الدولة اإلسالمية"، نلخصها 

 عوامل خارجية - أ
وترسخت هذه القناعة بعد "إفشال" وجود قناعة مسبقة بأن دولة اإلسالم لن تقوم إال بالقوة،  -

 ثورات الربيع العريب.
 عتقال نسائهم، واالعتداء عليهن.االضطهاد الطائفي ألهل السنة، وخصوصاً ما يتعلق با -
الذين يسهل  -إفراط اإلعالم املناهض لـ"الدولة اإلسالمية" يف االفرتاء عليها، مما زاد ثقة املتابعني  -

 وبوجوب االنضمام إليها. -ءات؛ بصحة منهجها عليهم اكتشاف هذه االفرتا
معاداة الواليات املتحدة األمريكية ودول الغرب لـ"الدولة اإلسالمية"، ملا ألمريكا من كراهية يف  -

 نفوس العرب واملسلمني؛ جراء دعمها االحتالل اإلسرائيلي، واحتالهلا العراق وأفغانستان.
بالد الشام، وأن اهلل "جيتيب إليها صفوته من خلقه"، األحاديث النبوية اليت حتدثت عن فضل  -

وإسقاط هذه األحاديث على حالة "الدولة اإلسالمية" اليت يتوافد إليها أعداد كبرية من جنسيات 
 خمتلفة للعيش يف كنفها.

املوروث الفقهي اإلسالمي الذي يوجب إقامة دولة واحدة للمسلمني، وانقياد األمة إلمام عادل  -
 ها بشرع اهلل.حيكم في
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عدم تلبية أنظمة العاملني العريب واإلسالمي ألمنيات الطاحمني من شعوهبا هبزمية االحتالل اإلسرائيلي  -
وقوى االستعمار الغريب، ما جعلهم يعلرقون آماهلم على "الدولة اإلسالمية" اليت متتلك قوة عسكرية 

 هائلة.
 

 عوامل داخلية )ذاتية( - ب
اإلسالمية" لإلغراءات املادية هبدف كسب والئها من قبل دول عربية أو غربية، عدم رضوخ "الدولة  -

يف الوقت الذي تتلقى فيه بقية الفصائل دعمًا ماليًا مشروطاً، وترهن قراراهتا مبوافقة أنظمة عربية أو 
 غربية.

أية مظاهر تطبيقها أحكام الشريعة اإلسالمية، واحلدود املنصوص عليها يف القرآن والسنة، ومنع  -
 ختالف الشرع.

عدم وجود حمسوبية أو واسطات يف "الدولة اإلسالمية"، وال أحد منزه عن الوقوف أمام القضاء  -
 حىت لو كان "أمري املؤمنني".

 اكتمال أركان الدولة، كاملؤسسات املدنية، واالقتصاد، واجليش، والقضاء. -
 نحها الفقراء.تأسيس ديوان للزكاة، يأخذ من أموال األغنياء ليم -
 عدم إلزام الرعية بدفع ضرائب فاحشة يف "الدولة اإلسالمية"، وإلغاء اجلمارك على السيارات. -
 جمرانية الكهرباء واملاء والدواء يف "الدولة اإلسالمية"، وتأمني إجراء العمليات اجلراحية. -
هلم عند احلاجة،  تكفُّل "الدولة" باملصروف الشخصي للمجاهدين، وتقدميها قروضًا حسنة -

 باإلضافة إىل مصاريف زواجهم، وإعالة أبنائهم.
مجع "الدولة" بني عقيدة التوكل على اهلل، وبني اإلعداد االحرتايف على الصعيدين العسكري  -

 واملدين.
امتالكها مشروع إقامة دولة إسالمية متكاملة بقوة السالح، ما حيقق حلم اجلهاديني وغريهم من  -

يف حني يركز تنظيم القاعدة على القتال النكائي، وختتط مجاعة اإلخوان وغريها من مجاعات امللتزمني، 
 اإلسالم السياسي النهج السلمي يف التغيري.

متدُّدها على مساحات واسعة، وعجز األنظمة القائمة وحتالف الدول الغربية والعربية عن إيقاف  -
 هذا التمدرد.

 العراق وسوريا، مما أثار عواطف املتعطشني إىل وحدة العامل إزالتها حدود "سايكس بيكو" بني -
 اإلسالمي.

 حسن تعامل "الدولة اإلسالمية" مع رعيتها، وحرصها على تأمني احتياجاهتم. -
قوة إعالم "الدولة اإلسالمية" وكثافته، واالحرتافية العالية اليت يتميز به من ناحية اإلخراج واإلنتاج،  -

 ض مجيع االفرتاءات والشبهات اليت تثار حول "الدولة".وسعيه احلثيث لدح
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  الحالة السعودية
 عبداهلل املالكي

 
 

تنظيم داعش، بل تذهب بعض التقارير األجنبية إىل أن التنظيم ب هم أوفر الناس حظا يف العالقة يقال بأن السعوديني
ما هو إال صناعة سعودية ملواجهة التمدد اإليراين، وتغفل مثل هذه التقارير أن السعودية قد دخلت يف معركة شرسة 

عديدة على إثرها هجمات إرهابية السعودية مع تنظيم القاعدة والذي كان األم لتنظيم داعش، وتعرضت  2003سنة 
. كما تغفل هذه التقارير أن أكثر ضحايا التنظيم هم من السنة وليس الشيعة 2007مل تتوقف تقريبا إال على حدود 

أطلقه اخلليفة أبو  أو إيران، وتغفل أيضا أن الدولة السعودية يف نظر داعش هي )رأس األفعى( حبسب الوصف الذي
خطرا عن إيران أو عن أي دولة أخرى يف العامل، بل قد تكون هي  . السعودية بالنسبة للتنظيم ال تقلبكر البغدادي

الدولة األوىل اليت جيب إسقاطها أو على األقل زعزعة االستقرار فيها، ألجل ضمان حتقيق مشروع اخلالفة. داعش 
ية الفكرية تعتقد أنه جيب استهداف السعودية بوصفها املنافس احلقيقي للمرجعية السلفية الوهابية اليت متثل اخللف

 لداعش ولقياداته الشرعية. 

هناك تفسريات نعتقد بأهنا مبالغة يف تصوير االرتباط الوثيق بني منط التدين يف السعوديني واخللفية الفكرية لتنظيم 
داعش، واحلقيقة أن هذا الرؤية تتضمن كثريا من التسطيح والتزييف الذي سيمثل عائقا يف فهم سر جاذبية التنظيم يف 

يشبه اإلمجاع العام من كل أطياف اجملتمع السعودي يف التنديد  اجملتمع السعودي. لقد شاهدنا بوضوح ظهور ما
واالستنكار والغضب والقلق واخلوف بعد العمليات اليت نفذها داعش يف املنطقة الشرقية. وعلى رأس أولئك املنددين 

بقة لذات اخللفية واملستنكرين رموز التيار السلفي الوهايب، الذين يعتقد بأن خلفيتهم الدينية قريبة بل قد تكون مطا
الدينية اليت ينطلق منها داعش. من يعيش يف داخل السعودية وخيتلط باجملتمع جيد صعوبة شديدة يف تقبل الفكرة اليت 
تقول بأن داعش هي امتداد هلذا اجملتمع الذي قد تشرب حزمة ليست بالقليلة من عناصر احلداثة واالنفتاح ومظاهر 

 . التغريب نتيجة للوضع االقتصادي

% من 73عرب عن  ،2014يف آخر استطالع قامت مؤسسة ركني، بالتعاون مع صحيفة التقرير يف شهر اكتوبر لعام 
الشرحية املستهدفة واملتنوعة عن رفضهم للتحالف الدويل لضرب داعش، لكن بالرغم من رفض هذا الشرحية للتحالف 

 والبقية فضلوا احلياد أو إعالن الرفض ملشروع التنظيم.% فقط عن احنيازهم لداعش يف هذه املعركة. 20عرب  ،وللضربة

لكن بالرغم من رفض هذه التفسريات املبالغة يف ربط داعش السعودية من الناحية الرمسية أو االجتماعية أو الفكرية، 
جلاذبية؟ فأين تكمن هذه ا نظيم داعش داخل اجملتمع السعودي.إال أنه البد من االعرتاف بأن هناك بالفعل جاذبية لت

 وما سرها؟
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 سر جاذبية داعش في السعودية
 

باعتقادنا، أن جاذبية التنظيم يف احلالة السعودية، تكمن يف كونه حياكي ذات السردية اليت قامت عليها الدولة السعودية 
وقائعها وأحداثها األوىل، وباألخص الثالثة يف بداية القرن املاضي. ومن خالل استعراض هذه الرواية والوقوف على 

 والتحديات اليت مرت هبا. سيجد الباحث نفسه وكأنه يقرأ عن نشأة تنظيم الدولة اإلسالمية بصورة رجعية. أقصد
 رجعية من حيث الزمن.

احلليف التارخيي -بعد فتور وضعف تعرضت له احلركة الوهابية، إثر سقوط اإلمارة السعودية الثانية وسيطرة آل الرشيد 
م(، فقدت الدعوة الوهابية السلطة السياسة الداعمة 1891 –هـ 1308على منطقة جند، سنة ) -ثمانيةللدولة الع

 واملناصرة، اليت متكنها من استمرار النفوذ واهليمنة وبسط املذهب بني عموم الناس.

د العزيز بن ولكن جتدد أمل علماء الدعوة من جديد، حني انربى أحد أحفاد األمري فيصل بن تركي، وهو امللك عب
وإلدراكه األمهية األيديولوجية للمذهب  حلاكمة، مع أوائل القرن العشرين.عبد الرمحن، لكي يعيد بناء سلطة العائلة ا

احلنبلي الوهايب، فقد سارع امللك عبد العزيز، إىل جتديد التحالف التارخيي، الذي ربط أسالفه من األسرة بعلماء الدعوة 
 عن هذه الرابطة عرب إحياء الصفقة التارخيية التوافقية بني السلطة السياسية والسلطة الدينية بلغة وأتباعها، وقد مت التعبري

الوهايب  41املصاهرة؛ إْذ تزوج امللك عبد العزيز من ابنة الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ، شيخ علماء املذهب
  حينها.

ما هو بخافيكم )بخاٍف عليكم( أوال نشأة هذا األمر " بقولته الشهرية:وقد عرب امللك عبد العزيز عن هذا التحالف 
وتقويمه من اهلل، ثم أسباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأوائلنا رحمهم اهلل تعالى، وما جرى على المسلمين 

رج من من اختالف واليتهم مرارا، وكلما اختلف األمر وشارف على نقض دين اهلل وإطفاء نوره، أبى اهلل فأخ
 ."42الحمولتين )آل سعود وآل الشيخ( من يقوم بذلك

لقد حشد علماء الوهابية، كل إمكاناهتم الرمزية والروحية، ملباركة ودعم النهج السياسي للملك عبد العزيز، وللوقوف 
لك كل معه بكل إخالص يف بناء الدولة، عرب التهيئة الدينية الشعبية والتحريض للقتال معه، يف مقابل توظيف امل

 إمكاناته السلطوية يف سبيل متكني شركائه األوفياء من فرض خطاهبم الدي ي ونشره بني الناس.

قد مّن اهلل على " ، أنه43هـ(، وهو من أبرز علماء الوهابية حينها1373وقد كتب الشيخ القاضي عبد اهلل العنقري )ت
لعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل، ما زالت رايته المسلمين بوالية عادلة دينية، وهي والية إمام المسلمين عبد ا

 ."44منصورة، وجنود الباطل بصولته مكسورة مدحورة، أقام اهلل به أود الشريعة، وأزال به األفعال المنكرة الشنيعة

                                                           
41
 (.153تاريخ وبنية املؤسسة الدينية السعودية، حممد نبيل، الشبكة العربية لألحباث والنشر: ص ) -علماء اإلسالم 
42
 (.520التوجيري: ص )لسراة الليل هتف الصباح، عبدالعزيز  
43
بن عبد اللطيف آل أبرز علماء الوهابية، الذين كان هلم دور نشط يف حلظة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، هم: عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ، وحممد  

 الشيخ، وسعد بن عتيق، وعبد اهلل العنقري، وسليمان بن سحمان، وعبد اهلل بن سليم.
44
 (.8/47)الدرر السنية:  
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فاذكروا يا إخواني نعمة … " هـ( موعظة قال فيها:1367وكتب الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ )ت
هلل به عليكم من االنتقال، من عوائد اآلباء واألجداد وسوالفهم، التي خالفوا في أكثرها ما اإلسالم، وما مّن ا

جاء في الكتاب والسنة، واشكروه أيضا، على منَّ اهلل به في هذا الزمان، من والية هذا اإلمام )الملك 
فالذي … النقم الكثيرةعبدالعزيز، الذي أسبغ اهلل عليكم على يديه من النعم العظيمة، ودفع به عنكم من 

يطلب األمور على الكمال، وأن تكون على سيرة الخلفاء، فهو طالب محاال، فاسمعوا وأطيعوا، وراعوا حقه 
فواهلل ثم واهلل، إنا ال نعلم على وجه األرض شرقا وغربا، وشماال وجنوبا، شخصا أحق وأولى … وواليته عليكم

 ."45ألن إمامته إمامة المسلمين، وواليته والية دينية باإلمامة منه، ونعتقد صحة إمامته وثبوتها،

ومل يتوقف األمر عند تكريس مبدأ الطاعة للملك، وإمنا امتدر إىل التحريض على اجلهاد وحثر النفوس على االستشهاد 
فاهلل اهلل، في المبادرة " وبذل النفوس يف حتقيق هدفه املنشود. يقول الشيخ حممد بن عبداللطيف آل الشيخ:

والمسارعة، فإن اهلل يحب من عباده، أن يسارعوا إلى ما أمرهم اهلل به، وإذا استنفر اإلمام الرعية، كان الجهاد 
فاسمعوا وأطيعوا لمن والّه اهلل أمركم، وأجيبوه إلى ما دعاكم إليه من … فرض عين على كل من أقدره اهلل عليه

أعني به " ؛"46لمين على قتال أعداء الملة والدينوعليكم بالجد واالجتهاد، ومساعدة إمام المس… الجهاد
البطل الهمام، والشجاع المقدام، قائد جموع أهل اإلسالم، اإلمام: عبدالعزيز بن اإلمام عبدالرحمن آل فيصل، 
حفظه اهلل وأطال بقاءه، فإذا دعاكم أيها المسلمون إلى الجهاد والنفير، فاسمعوا وأطيعوا، واحذروا أن تكونوا  

قالوا سمعنا وعصينا، فإن القيام معه ونصرته من الواجبات الدينية، ألنا ال نعلم أحدا على وجه األرض كالذين 
وترك الجهاد من اإللقاء باليد " ،"47اليوم، شرقا وغربا، جنوبا وشماال، تجب طاعته، ويجب الجهاد معه أولى منه

فال يتخلف عن الجهاد إذا دعى " ،"48(195بقرة: )ال إلى التهلكة، قال تعالى: }وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{
إليه، إال منافق معلوم النفاق، فالحذر الحذر، من اإلصغاء وااللتفات إلى المخذلين والمثبطين، وما يلقونه من 

 ."49الشكوك والريب، وإساءة الظن بأهل الدعوة اإلسالمية

ثيرة ال تحصى )أي الملك عبدالعزيز(، وعّد ما وبالجملة، ففضائله ك" كما كتب الشيخ القاضي عبداهلل العنقري:
مّن اهلل به على يده على أهل نجد غزير ال يستقصى، وقد تعّين على المسلمين وجوب الجهاد معه، وقد جاء 
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )إذا استنفرتم فانفروا(، يعني استنفر اإلمام رعيته، وجب عليهم النفير 

ه بأموالهم وأنفسهم؛ ألنه يجاهد عن حوزة الدين، وعورات المسلمين، ويحوطهم من كل من إلى الجهاد مع
 ."50رامهم بسوء من الكفار المعتدين

هذه اخلطابات الدينية احملررضة للطاعة وللجهاد بشكل ملحر، كانت ختفي وراءها إشكالية )سياسية/ عسكرية( يشعر هبا 
ورائه، وهي أن حاضرة جند، بطبيعة استقرارهم، االجتماعي واالقتصادي، قد  امللك عبد العزيز، وعلماء الوهابية من

                                                           
45
 (.9/105نفسه: ) 
46
 (.8/30نفسه: ) 
47
 (.8/29نفسه: ) 
48
 (.8/30نفسه: ) 
49
 (.8/28نفسه: ) 
50
 (.8/47نفسه: ) 
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عافت نفوسهم الغزو والقتال الذي ينشب دائما بني القبائل البدوية طمعا يف الغنائم أو النهب كمصدر رئيس للعيش 
يكن دافع القتال والغزو ملًحا والستمرار احلياة. أما أهل املدن الذين قد اخنرطوا يف الزراعة والتجارة والصناعة، فلم 

 عليهم، إال إذا اقتضت الضرورة للدفاع عن النفس أو املال.

نعم، كان من بني احلضر مقاتلون أشداء، وخيرجون مع األمري إىل الغزو إذا اقتضت احلاجة والضرورة، ولكن عادة ما 
م ويستقروا فيها، وقد شاركوا بالفعل مع امللك يكون ذلك مؤقًتا ولغرض حمدرد، مث ال يلبثون أن يعودوا بعده إىل حواضره

عبد العزيز يف بداية معاركه لطرد األتراك من حواضر جند، ومع خروج األتراك واعرتافهم خبسارهتم للمدن الواحدة تلو 
، ومل 51األخرى، اكتفى السكان مبواالة عبد العزيز، واالستعداد للدفاع عن أنفسهم، يف شكل حامية عسكرية حملية

 ن لديهم نية جازمة يف التوسع واالمتداد والذهاب بعيدا إىل أكثر من مناطق حواضرهم.تك

ولكن مع اتساع مسرح عمليات عبد العزيز وابتعادها عن الرياض واملدن املوالية له، أصبح من الواضح أن القوة 
ات العسكرية اليت أعدرها وخطط العسكرية اليت استطاع من خالهلا السيطرة على جند، مل تعد تناسب الغزوات والعملي

لتنفيذها يف أجزاء بعيدة من شبه اجلزيرة العربية، وبالرغم من إخالص السكان احلضر ووالئهم لعبد العزيز، مل يكونوا 
على استعداد كامل لرتك حقوهلم، وجتارهتم ومصانعهم، من أجل القتال يف تلك املناطق البعيدة من شبه اجلزيرة العربية. 

در بعضهم، واخنرط بالوقوف جبانب امللك لتحقيق مشروعه، ولكنهم ليسوا بتلك القوة الضاربة والكافية لتليب نعم استع
 .52طموح امللك

كان امللك حباجة إىل قوة عسكرية، تتصف خبفة احلركة، وبالشجاعة الباسلة، وبالزهد واإلميان العميق باملشروع. كان 
واملتاح أمامه، ولكن جتربة أسالفه من األمراء السعوديني مع البدو مل تكن حسنة، البدو، هم املصدر البشري الوحيد 

حيث إن هؤالء ما تركوا فرتة من فرتات التأزم والتوتر يف عهد اإلمارات السعودية السابقة، إال ومتردوا ضدها وحتالفوا مع 
وهابية منذ القرن التاسع عشر، ، إضافة إىل موقف املؤسسة ال53خصومها لتحقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب

كانت ال ترى يف البدو سوى جتمعات بشرية، خارجة عن اإلسالم، ومتمردة عن تعاليمه، وأنره جيب إنقاذها من  اليت
 .54اخلسران يف الدارين

ضرية ويف من هنا، برزت أمهية فكرة توطني قبائل البدو، وإعادة تأهيلها دينيا وسياسيا وعسكريا، وإدماجها يف احلياة احل
م(، أقامت السلطات عدة مستوطنات مبنية من الطني، حول منابع 1912 -1330مشروع الدولة، وابتداًء من سنة )

املاء، أطلق عليها اسم اهلجر )مجع هجرة(، من أجل توطني القبائل البدوية فيها، واختيار مفردة )هجرة( لتسمية تلك 
املخيال اإلسالمي، شعرية اهلجرة الدينية، واليت يكون فيها االنتقال من املستوطنات، له داللة رمزية؛ حيث يستدعي يف 

 .55حياة الكفر وجماله وااللتحاق للعيش حيث يطبرق الدين احلق

                                                           
51
 (.47 -46انظر: اإلخوان السعوديون يف عقدين، جون حبيب، ترمجة صربي حممد حسن، دار املريخ، الرياض: ص ) 

52
  (.47 -46اإلخوان السعوديون يف عقدين: ص ) 

53
براهيم باشا، قائد بعض املصادر التارخيية، أن قبائل جند واحلجاز، اليت كانت موالية باألساس للدولة السعودية األوىل، ختلرت عن الوهابية، وحتالفت مع إوتذكر  

  (.140)احلملة العثمانية، وقامت بتوجيهها عرب الصحراء إىل أن وصلت إىل أسوار الدرعية. انظر: العربية السعودية، جون فلييب: ص 

 (.9/238ظر أيضا: الدرر السنية: )وسبق هذا يف املبحث الثالث، وان 54
55
 (.159علماء اإلسالم: ص ) 
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، 56، إنشاء املئات من اهلجر، وتوطني حنو مائة ومخسني ألفا من البدو فيها1926و  1912لقد مت ما بني عامي و 
قيام علماء الوهابية باالخنراط يف عملية جادة وكثيفة  -غري مشروط من امللك عبد العزيز وبدعم-ترافق مع هذا التوطني 

لغرس األفكار الدينية، حيث مت إرسال دعاة دينيني يسمون بـ )املطاوعة(، مكلفني بتعليم أبناء القبائل قواعد الدين 
لعلماء بإجراء زيارات عديدة وكثرية ملختلف أماكن )احلق(، وتب ي احلنبلية الوهابية واستبطان رؤيتها للعامل؛ كما قام ا

 التوطني بغية اإلشراف والتأكد من عملية التعليم والتهيئة الدينية.

وألجل عملية التعبئة للجهاد والقتال، مت استدعاء املفاهيم الوهابية، اليت كانت قد تبلورت أثناء التحديات السياسية 
وىل: كالتكفري، واجلهاد، والوالء والرباء، وذلك ألجل التمييز ثقافيا وجغرافيا، بني اليت رافقت تأسيس الدولة السعودية األ

كان العامل حسن بن حسني آل الشيخ "جمتمعات الدين احلق وجمتمعات الدين الباطل. فعلى سبيل املثال، 
الد، قد كتب رسالة، يف الب ة( املساهم بنشاط يف بناء هجرة األرطاوية، وهي واحدة من أهم وأكرب اهلجر 1339)ت

استعاد فيها كل تلك األفكار اليت تبنتها الوهابية يف القرن التاسع عشر، إذ حررم كل اتصال سلمي مع أراضي الكفار 
 ."57وساكنيها، وخصر بالذكر جنوب العراق والكويت، وأنه ال اتصال معهم إال يف ميدان القتال يف إطار اجلهاد

للطيف آل الشيخ، أن آل الرشيد وأنصارهم كفرار مرتدون؛ ألهنم طلبوا العون العسكري واعترب الشيخ عبد اهلل بن عبد ا
واملايل من )املشركني العثمانيني(، وهلذا ال يكفي احلكم بتكفريهم فحسب، بل جيب قتاهلم أيضا يف إطار اجلهاد يف 

من المسلمين، لم يعرف معنى ال إله ومن يعرف كفر الدولة )العثمانية( ولم يفرق بينهم وبين البغاة " سبيل اهلل:
إال اهلل، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة )العثمانية( مسلمون، فهو أشّد وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر 

هؤالء الذين " ، وأكَّد أن"58باهلل أو أشرك به، ومن جّرهم أو أعانهم على المسلمين بأي إعانة، فهي رّدة صريحة
لتوحيد، واستنصروا بالكفار عليكم، وأدخلوهم إلى بالد نجد، وعادوا أهل التوحيد وأهله قاموا في عداوة أهل ا

أشّد العداوة، وهم )الرشيد( ومن انضمَّ إليهم من أعوانهم ال يشك في كفرهم، ووجوب قتالهم على المسلمين، 
 ."59إال من لم يشمَّ روائح الدين، أو صاحب نفاق، أو شك في هذه الدعوة اإلسالمية

كما أصدر جمموعة من علماء الوهابية، فتوى بتكفري األشخاص الذين يدعون إىل والية الشريف على احلجاز، وجاء 
فهؤالء الشك في ردتهم والحال ما ذكر، ألنهم دعاة إلى الدخول تحت والية المشركين، فيجب على " فيها:

 ."60كمهمجميع المسلمين جهادهم، وقتالهم، وكذلك من آواهم ونصرهم، فحكمه ح

بل قررر الشيخ سليمان بن سحيمان، وهو أحد كبار العلماء وقتها، بأن مْن هم حتت والية امللك عبد العزيز؛ األصل 
من في جزيرة " فيهم أهنم مسلمون، خبالف من هم ليسوا حتت واليته، فاألصل فيهم أهنم ليسوا على اإلسالم، يقول:

هر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على اإلسالم! فال نحكم على العرب ال نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظا
جميعهم بالكفر، الحتمال أن يكون فيهم مسلم، وأما من كان في والية إمام المسلمين ]أي نجد وما حولها[، 
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وأما من لم يكن في والية إمام المسلمين، … فالغالب على أكثرهم اإلسالم، لقيامهم بشرائع اإلسالم الظاهرة
 ."61ي بجميع أحوالهم وما هم عليه، لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أوال، من عدم اإلسالمفال ندر 

هذه األدبيات العقائدية، وقبلها األدبيات السابقة لعلماء الدعوة، يف مرحلة الدولة السعودية األوىل، والثانية، كانت هي 
التثقيفية والتعبئة العقائدية اجلهادية، أن حتولت القبائل  املغذية لعقلية )اإلخوان( املقاتلة. لقد نتج عن هذه التهيئة

البدوية خالل بضع سنني إىل السلفية الوهابية، بعد عقود من العداء وعدم الثقة واالرتياح، وقد كان من أكرب دالئل 
لية يف هذا النجاح، هو إنشاء جيش عقائدي من البدو املوطرنني، أصبح يعرف باسم )اإلخوان(، وسيسامهون بفعا

 .62عملية توحيد مناطق اجلزيرة العربية حتت سلطان امللك عبد العزيز

لقد استفاد عبد العزيز، من خياله وجرأته، بأن غرير البدو تغيريا جوهريا، خالل سنوات قالئل، ليحوهلم إىل قوة خفيفة 
قوة مستقرة ميكن وضعها يف مكان احلركة، تستطيع أن جتوب شبه اجلزيرة العربية، بطوهلا وعرضها، كما جعل من البدو 

بعينه، إذا ما أراد هلا ذلك، فعل عبد العزيز ذلك بدون جعجعة أو جلبة، إىل أن ظهرت هذه القوة على املسرح العريب، 
 .63ألول مرة، جاهزة ومتشوقة لقتال، حتت اسم حركة )اإلخوان(

مانية، يستشعر خبطورة هذه احلركة السرية اليت أسسها وقد بدأ املسرح الدويل حينها، ممثال يف احلكومة الربيطانية والعث
… "إىل القائم بعمل املندوب الربيطاين يف جدة، يناشده قائال:  1918امللك عبد العزيز، وقد كتب الشريف حسني 

ومن مثر، فإن ما يقلق ي قبل أي شيء آخر، هو أن صاحب جاللة امللك ]الربيطاين[، ينبغي أن جيرب األمري ]عبد 
زيز[، على إلغاء وتسريح، ذلك التنظيم الذي يطلق عليه اسم )اإلخوان(، تلك اجلمعية السياسية اليت ترتدي عباءة الع

 ."64الدين

من العام  وحيتفظ مكتب السجالت العامة الربيطاين، بتقرير كتبه ديكسون يف اليوم الثاين من شهر سبتمرب/ أيلول
اإلخوان تأسست من ناحية "حيث كتب يقول يف ذلك الوقت:  ، عندما كان مندوبا سياسيا يف الكويت،1929

ونظرا ألهنم كانوا إخوانا وتستعر داخلهم … أخرى على يدي ابن سعود، لتخوض له معاركه، وتنتصر فيها باسم الدين
 ."65جذوة الدين، فقد أصبحوا حبق ال يقهرون، وميكن تشبيههم مبدرعات كروميل، أو قوات العاصفة األملانية

كما حيتفظ مكتب السجالت الربيطانية لوزارة اخلارجية، بتقرير مطول كتبه الرحالة جون فلييب، عن حركة اإلخوان، 
وخالصة القول هو، أن هدف ابن سعود "وكان وقتها املسؤول الربيطاين على املكتب السياسي ببغداد، ومما قال فيه: 

كرية، باستخدام أكرب عدد من رعاياه، حىت ميكن له تعويض من تقوية وإنشاء حركة اإلخوان، هو زيادة قوته العس
الضعف الذي يكمن يف الدولة البدوية ويف اجليش البدوي، واالقتصاد يف موارده عن طريق إحالل األمل يف ثوب 

 ."66اآلخرة حمل االعتبارات االرتزاقية
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، أن حركة اإلخوان 1918كتبه سنة   كما استنتج رجينالد وينجات، املندوب السامي الربيطاين يف مصر، يف تقرير
وليس لدي معلومات كافية عن قوة اإلخوان "البدوية، مجعية سرية مغلقة، ذات طابع عقائدي وقتايل، ومما جاء فيه: 

وأهدافهم، حىت أمتكن من تقدير مدى ختوَّف امللك حسني من نفوذ اإلخوان حق قدره، ولك ي تعلمت من جتربيت يف 
الذي يشكرله تنظيم سرري حتت عباءة الدين بني سكران غري متحضرين، ففي وقت الشدة يلجأ السودان، مدى اخلطر 

مثل هذا املسلم إىل الدين، مثلما يلجأ بعض أفراد الدول النصرانية إىل املشرب الروحي، ويكون ذلك املسلم أيضا أكثر 
ا ما أذكاه زعيٌم غري حصيف، أو مضلل تعرضا اللتقاط الشرارة األوىل، من شرر التشدد الذي يتحول إىل حريق إذ

 ."67األحوال  يستحيل السيطرة عليه، بأي حال من

إن تقييم امللك حسني حلركة اإلخوان "ويف العام نفسه، كتب أحد املوظفني يف وزارة اخلارجية بلندن، املالحظة التالية: 
 ."68لرافدين ويف سورياتقييم صحيح، وسوف تكون هذه اجلمعية معادية للحضارة يف منطقة ما بني ا

، وصف الضابط السياسي الربيطاين يف بغداد، حركة اإلخوان 1918ويف اليوم الثاين عشر، من شهر مايو/ أيار، لعام 
. ويف أواخر عام "69حركة اشرتاكية، مبعىن أن األغنياء يتعني عليهم أن يقتسموا بضاعتهم وسلعهم مع الناس"بأهنا: 
 ."70حركة اإلخوان الشيوعية تقريبا"، وصفت إحدى الصحف األوروبية، حركة اإلخوان بأهنا: 1924

إنه يكفي أن أصدر النداء، ليهبَّ للقتال حتت راييت "لقد قال امللك عبد العزيز مرًة للرحرال الربيطاين جون فلييب: 
ليس فيهم من ال حيب املوت يف سبيل العقيدة، وكلهم يؤمنون بأن  إىل جنران، ومن رنية إىل تثليث،  ألوف، من بيشة

 ."71الفرار من الزحف يدخلهم النار

حنن إذن، أمام جيش عسكري عقائدي، يشبه إىل حدر ما، ما كان يعرف يف العصور األوربية الوسطى بـ )فرسان 
م تكن حياة البدو "عن كل ملذات احلياة. إْذ األشخاص العقائديني الذي تفرغوا للقتال املقدس، وانقطعوا  املعبد(؛ أي

البائسة، تسمح هلم إال بالقليل جدا من املباهج وامللذات، ومل تكن هناك غرابة يف أن يسعى البدو إىل االستشهاد يف 
 ."72ميدان القتال لكي يضمنوا ألنفسهم مكانا يف اجلنة

لرئيس حلياهتم االقتصادية، فقد صاروا يعتمدون إىل حدر ومبا أن اإلخوان، اضطروا إىل بيع إبلهم وأغنامهم، املصدر ا
بعيد، إىل اإلعانات اليت كانوا حيصلون عليها من )بيت املال(، وتلك اإلعانات احلكومية مل تكن نظري البطالة، وإمنا 

عانات بـ هي أجر لتحقيق متطلب مهم من متطلبات الدولة، وهو االستعداد العسكري والتعبئة الفورية، وتعرف هذه اإل
)العطايا(، وكان تصرف للشيوخ وأمراء القبائل وفرساهنا وعموم املقيمني يف املستوطنات )اهلجر(، وكانت أمساؤهم 

 مسجلة يف ديوان امللك، تعرض عليه بشكل دوري، وحيدد فيها مقدار العطية واهلبة لكل فئة.
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بقة املتميزة يف الدولة اجلديدة، فقد كانوا يعتربون لقد أصبح اإلخوان، بعد سنوات قليلة، يشكلون نوعا من أنواع الط
أنفسهم، أوصياء على أمن الدولة وعلى أخالقها، وقد ولَّدت قوهتم السياسية والعسكرية املتزايدة بني صفوفهم شكال 

عيان من أشكال الغطرسة والتفوق الطبقي، الذي بدأ ينافس بل يتفوق أحيانا، طبقة اجلماعات األخرى مثل العلماء وأ
 .73املدن والقرى

إضافًة إىل ما كان يتصف به اإلخوان من التشدد، واحَلْرفية يف تطبيق املبادئ الوهابية، وعدم وجود احللر الوسط يف 
،  74ذهنيتهم، األمر الذي جتلى يف تنفيذ األحكام القاسية على كل من يقصرر أو يتهاون يف تطبيق السلوك الدي ي القومي

للصالة، أو ممارسة بعض السلوكيات احملررمة يف نظر الوهابية، كالدخان والغناء وحلق اللحية كالتأخري يف احلضور 
وإسبال الثوب، أو عدم التزام املرأة باحلشمة وحنو ذلك، حيث كان يتم التعامل مع هذه )االحنرافات( بالضرب أو اجللد 

 أو السجن.

لف ما يعتقد اإلخوان بأنه ردة وكفر. إضافة إىل اعتقادهم بأهنم وقد تصل العقوبة إىل القتل أحيانًا، إذا ظهر من املخا
 مسلمون، فثروة الكفرار احمليطني هبم، حالل وغنائم هلم.

ويبدو أن تشدد اإلخوان، وتسلطهم على السكان، توسع وأصبح ظاهرة ملفتة، إىل الدرجة اليت بدأت احلكومة 
اهرة ما تسميه يف تقاريرها بــ)اهلداية القسرية(، اليت كان ميارسها الربيطانية، واملتواجدة يف أطراف املنطقة، ترصد ظ

اإلخوان، ضد عامة املسلمني. فعلى سبيل املثال، رفع املفورض الربيطاين يف الكويت هارولد ديكسون مذكرة يصف فيها 
بني اإلخوان، ومن املؤكد  كانت اهلداية القسرية إىل عهد قريب جدا أداة من أدوات اإلميان"املوقف على النحو التايل: 

 ."75أن أداوهتم هي اليت أحدثت تربما بني أهل احلجاز والبالد اجملاورة

على األساليب الوحشية اليت يلجأ اإلخوان إليها، لتنفيذ اهلداية القسرية "وكتب النقيب جارلند بأن هناك اعرتضا شديدا 
سه، وليس هناك من شك يف أن البدو أنفسهم ]الذين ومعاقبة املخطئني، أكثر من االعرتاض على مبادئ املذهب نف

مل ينضموا إىل اإلخوان[ كان يتم ترويعهم بطريقة منظمة من خالل عملية اهلداية القسرية، وأن ممارسة اهلداية القسرية 
 ."76ومعاقبة املخطئني كانا يصالن إىل حدر املوت

، ويستخدمون السلطة يف "77ة، وأصبحوا متغطرسنيلقد أصبح واضحا لعبد العزيز، أن اإلخوان خرجوا عن السيطر "
فرض الشريعة بالقوة دون أخذ اإلذن منه، خصوصا بعد إجنازاهتم العسكرية املبهرة، يف إسقاط إمارة الشريف باحلجاز، 
 وإمارة آل الرشيد حبائل، وإمخاد بعض التمردات واالنشقاقات اليت كانت حتصل يف اجلنوب الغريب من اجلزيرة، فكانوا

 دائما يعزون هذه االنتصارات لقوهتم وتضحياهتم وشدة بسالتهم يف القتال.

ويف مثل هذا الوضع، من الطبيعي أن تذهب األمور، إىل االختالف والتوتر والنزاع بني تنظيم اإلخوان والسلطات 
اته احلديثة اليت كان الواقع املركزية يف اإلمارة، وقد بدأ اإلخوان بالفعل يتذمرون من امللك شخصيا، وينكرون عليه سياس
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اجلديد يفرضها عليه، كمسألة احلدود اجلغرافية السياسية للدولة، حيث كان امللك حريصا على إجنازها من خالل 
ولكن اإلخوان يعتقدون … اتصاالته وتفامهاته مع احلكومة الربيطانية، اليت كانت مهيمنة على املناطق اجملاورة حينها

نبغي أن حُيدر جبغرافيا معينة تسمى الدولة، بل سلطة الدين القومي والعقيدة الصحيحة جيب أن متتد بأن الدين احلق ال ي
وتتسع جغرافيا حبسب القدرة على القتال، وهلذا استمروا يف اجلهاد ضد البدو واملناطق اجملاورة يف جنوب العراق 

 األذن من امللك. والكويت واألردن، يفرضون عليهم اجلزية، ويغنمون منهم، بدون أخذ

ويضاف إىل ذلك، إنكارهم استعمال احلكومة لبعض املخرتعات احلديثة، كالتلغراف، والتليفون، والسيارة، والدراجة، 
 .78والساعة وحنو ذلك، وبعضهم كان يعتقد بأهنا قد تكون نوعا من السحر احملررم

بصرامة وقسوة، وإْن ترتب عليها االعتداء على  إضافة إىل اخنراطهم يف تطبيق الشريعة على الناس يف بعض املناطق،
السكان، كما حكموا بالردة والكفر على كثري من رعايا امللك ممن دخلوا حتت دولته، علما بأهنم كانوا ينطلقون يف 

 ذلك من كتابات وفتاوى علماء الوهابية، قدميا وحديثا، كما سبق معنا.

وقد أعلنوا سلفا حتالفهم وتضامنهم املطلق مع امللك ومباركتهم لدولته  عندها اضطر كبار علماء الوهابية أن يتدخلوا،
احلديثة، واليت رأوها امتدادا طبيعيا حلالة التعاقد بني )األمري والشيخ(. لقد كان تدخلهم حازما وسريعا، حىت ال تنفلت 

تمع الدعوة، من األتباع الذين كانوا األمور أكثر من الالزم، حيث وجدوا أنفسهم ألول مرة أمام مترَّد دي ي من داخل جم
قد تتلمذوا على تعاليمهم وقاتلوا معهم ضد )الكفار واملشركني( وسامهوا يف إقامة دولة التوحيد، فكان ال بدَّ من فرض 
السلطة املركزية يف إدارة املعىن الدي ي وتفسري التعاليم الوهابية، حىت ال تكون متاحة لكل من هبر ودب، فالعلماء 

بار )من ذرية حممد بن عبد الوهاب أو من أتباعه املشهورين واملعرتف هبم( هم املالكون احلقيقيون إلصدار التعاليم الك
فمن زهد في األخذ عنهم، ولم يقبل ما " والفتاوى، وال سبيل للنجاة يف الدارين إال باتباع تعاليمهم وتنفيذ أوامرهم؛

اعتاض عنه بأقوال الجاهلين الخابطين، الذين ال دراية لهم بأحكام نقلوه، فقد زهد في ميراث سّيد المرسلين، و 
 ."80ليس كل من انتسب إلى العلم، وتزيّا بزيّه، ُيسأل ويستفتى وتأمنونه على دينكم“ ؛ إذ"79الشريعة

ونحن نبرأ " كما أنكروا عليهم، تطاوهلم يف خماطباهتم للملك عبد العزيز، بل وعزمهم على خلعه واخلروج عليه، قائلني:
إلى اهلل من ذلك، وممن فعله أو تسبب فيه، أو أعان عليه، ألنا ما رأينا من اإلمام عبد العزيز ما يوجب 
خروجكم عليه، ونزع اليد من طاعته، وإذا صدر منه شيء من المحرمات، التي ال تسوغها الشريعة، فحسب 

 ."81روعطالب الحق الدعاء له بالهداية، وبذل النصيحة على الوجه المش

كما قد الحظ كبار العلماء، تطاول اإلخوان عليهم شخصيا، واالستهزاء هبم، والتشكيك يف نزاهتهم واهتامهم 
 باملداهنة، فعاجلوهم برد صارم يف بيانات أصدروها، جاء فيها:
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قصير، وترك ومما ينبغي التنبيه عليه: ما وقع من كثير من الجهلة، من اتهام أهل العلم والدين، بالمداهنة والت"
القيام بما أوجب اهلل عليهم من أمر اهلل سبحانه، وكتمان ما يعلمون من الحق، والسكوت عن بيانه، ولم يدر 
هؤالء الجهلة، أن اغتياب أهل العلم والدين، والتفكه بأعراض المؤمنين، سّم قاتل، وداء دفين، وإثم واضح 

ة عن الحق بعيدة، ورؤساؤكم أكثرهم طواغيت كبار، كنتم أوال في جاهلية عريضة، وحال" ، مث إنكم"82مبين
وعوامكم جفاة أشرار، ال تعرفون حقائق دين اإلسالم، وال تعملون من الحق إال بما تهوى به نفوسكم، مع ما  
كان بينكم، من سفك الدماء، ونهب األموال، وقطيعة األرحام، وتعدي حدود اهلل، وغير ذلك من المحرمات 

هداكم اهلل لمعرفة دينه، والعمل بتوحيده، وسلوك مسلك أهل اإلسالم والتوحيد،  وعظيم المنكرات. ثم
وانتشرت بينكم كتب السنن واآلثار، ومصنفات علماء اإلسالم، ثم أنتم اآلن انتقلت بكم األحوال، إلى أنكم 

 ."83تحاولون الخروج على اإلمام، ومنابذة أهل اإلسالم ومفارقة جماعتهم

، من الفتاوى اجلماعية اليت بسطوا فيها 192084و  1919لماء الوهابية، وحتديدا ما بني سنيْت إىل آخر ما أصدره ع
 اخلطاب الوهايب اجلديد الذي يتناسب مع االشرتاطات اجلديدة لطبيعة الدولة السعودية احلديثة.

تكاسة ملا كانت عليه الوهابية ولكن )اإلخوان( مل يرضخوا ويُذعنوا هلذه الفتاوى اجلديدة، اليت رأوا فيها انقالبا وان
احلقيقية من وجهة نظرهم، وأخذوا جيادلون العلماء بنفس الكتابات والتعاليم اليت أصدرها سابقا أئمة الدعوة يف 

 العهدين القدميني: األول والثاين لإلمارة السعودية.

تاهلم وجهادهم، فأصدروا الفتوى حينها اضطر العلماء، إىل تكفري حركة )اإلخوان( وإخراجهم من اإلسالم، ووجوب ق
وأما قول السائل، إنهم )أي اإلخوان(، يرون أن جميع المسلمين وولي أمرهم، ليسوا على حق، فهذا " التالية:

أما من أجاب دعوتهم، وساعدهم من … من ضاللهم، ومن األسباب الموجبة لكفرهم، وخروجهم من اإلسالم
مسلمين قتاله وجهاده، وأما من أبى عن جهادهم، واّدعى أنهم أهل نجد، فحكمه حكمهم، يجب على جميع ال
 (.9/210. )انظر الدرر السنية:"إخوان له، وأنهم على حق، فهذا حكمه حكمهم

ويبدو أن اإلخوان كانوا يشعرون مبرارة )االنقالب( من علمائهم الكبار؛ ففي حني كان العلماء وأتباعهم يصدرعون 
والرباء، بتحرمي كل أنواع االتصال السلمي باملشركني، بل وتكفري كل من رضَي سياسيا األمساع، وفقا ملبدأ الوالء 

بالتحالف واالنضمام للدولة العثمانية، نرى اآلن امللك ومستشاريه ومبباركة علماء الوهابية اجلديدة، يقيمون عالقات 
ألمور، وفق رؤيتهم للعامل اليت غذَّهتا دبلوماسية مع هذه القوى األجنبية الكافرة، هكذا يرى اإلخوان كيف تسري ا

 .85التعاليم الوهابية القدمية، أو كما فهموه من تلك التعاليم

ويف حني كان العلماء يصدرعون األمساع بالرباءة واملعاداة لكل الطوائف واملذاهب اليت متارس الكفر والبدع أو تتصاحل 
تسامح معهم واستيعاهبم يف الدولة، وتركهم وعدم إجبارهم، معها، جند كبار علماء الوهابية اآلن جييزون للملك ال

واالكتفاء مبجرد دعوهتم باحلكمة والرفق والتدرج، ولكن اإلخوان يرفضون هذه )املداهنة( و)امليوعة( و)الليونة( يف احلق 
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أن يفرضوا العقيدة حبسب تصورهم الذي مت تغذيتهم به أثناء تكورهنم الفكري يف اهلَجر الوهابية. وحني حاول اإلخوان 
الصحيحة والسلوك القومي على الناس بالقوة، يف بعض املناطق، خاصة يف احلجاز، استنكر علماء الوهابية أفعاهلم 

 ودعوهم إىل اعتماد وسائل أكثر لينا وحكمة، بعد أخذ اإلذن من السلطات.

إالر أننا نشهد فيه أول مترد وانشقاق ومهما كان أمر هذا السجال والصراع الدي ي، وكيف انتهى سياسيا وعسكريا، 
للسلفية الوهابية بصورة ظاهرة وجلية، أو باألصح صرنا أمام وهابيتني: وهابية العهد القدمي، ووهابية العهد اجلديد: 

 وهابية ملتزمة حبرفية نصوص اآلباء املؤسسني، ووهابية تتعاطى نصوصها بنظرة أكثر واقعية وذرائعية.

شطار مل ينتِه مبجرد احلسم العسكري للجماعات املتمردة، بل بقيت أفكار الوهابية القدمية تنتقل هذا االنقسام واالن
واليت تتبىن هنج العنف والتكفري والقتال،  -على سبيل املثال-جياًل بعد جيل، إىل يومنا هذا، فاجلماعات اجلهادية 

بل رأينا معظم منظرري القاعدة ينطلقون يف أطروحاهتم تستمد مقوالهتا العقائدية، من تعاليم )وهابية العهد القدمي(، 
وتأصيالهتم من كتابات ذلك العهد. وحني يقوم أتباع الوهابية )اليوم( أو ما يعرف بالسلفية احلركية، مبواجهة تلك 

س التاريخ اجلماعات، أو الوهابيات املتطرفة، واالخنراط يف صراع معها، فهم ال يفعلون شيئا مؤثرا سوى أهنم يعيدون نف
 الذي حدث بني الوهابية املتصاحلة واملتحالفة مع الدولة، والوهابية اجلامدة واملتمردة واملقاتلة!

إنه )صراع التأويالت(، الصراع على تأويل نصوص العهد القدمي للوهابية، وهو صراع مستمر، بني وهابيتني: وهابية 
لتعاليم العهد القدمي، وكال الوهابيتني تدعي بأهنا املمثل الشرعي للدين  تؤمن بالواقعية والربامجاتية، ووهابية تؤمن بالوفاء

 احلق.

ففي حني كان اإلخوان يكفِّرون الدولة، بسبب اتصاهلا باحلكومة الربيطانية، وعقد االتفاقات معها، اتباعا منهم لتعاليم 
مع العساكر الرتكية؛ جند أن هؤالء اإلخوان وهابية )العهد القدمي( وتطبيقا لنصوصها القدمية يف تكفري كلر من حتالف 

أنفسهم، أجازوا لزعمائهم فيما بعد، التواصل مع احلكومة الربيطانية، وحماولة عقد االتفاقات معها، واللجوء إليها، 
واالستجارة هبا، عندما ضاقت عليهم األرض، جراء اخلسائر واهلزائم املتتالية اليت تعرضوا هلا من عساكر امللك عبد 

. ولكي ال يبدون متناقضني أمام أتباعهم، كانوا يربرون هلم هذا السلوك السياسي، بأهنم مقتدون بالصحابة، 86العزيز
 حني هاجروا إىل احلبشة النصرانية، وتركوا عشريهتم الكافرة.

اتصاهلم األمر الذي دفع كبار علماء وهابية )العهد اجلديد( إىل إصدار الفتوى بتكفري أولئك )اإلخوان( بسبب 
هؤالء الذين ذكرهم السائل، وهم العجمان والدويش، ومن تبعهم، ال "باحلكومة الربيطانية )الكافرة( وجلوئهم إليها؛ فــ 

شكَّ يف كفرهم وردهتم، ألهنم احنازوا إىل أعداء اهلل ورسوله، وطلبوا الدخول حتت واليتهم، واستعانوا هبم، فجمعوا بني 
. "87واللحوق بأعداء امللة والدين، وتكفريهم ألهل اإلسالم، واستحالل دمائهم وأمواهلماخلروج من ديار املسلمني، 

تصدر هذه الفتوى، يف الوقت الذي كان أولئك العلماء جييزون للملك التواصل مع ذات احلكومة الربيطانية )الكافرة(، 
 ."88ياه وواليته، من الدول األجانبألنه إمام املسلمني، والناظر إىل مصاحلهم، والبدر له من التحفظ على رعا"
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إن كال الوهابيتني وجهان لنمط واحد؛ منط يدرعي بأنه الوحيد الذي ميلك احلقيقة الدينية بصفة مطلقة، وأنه املمثل 
الشرعي والوحيد للعقيدة الصحيحة، وأنه املرجع الوحيد يف فهم السلوك القومي املؤدي للنجاة يف اآلخرة، وبالتايل حيق له 

 اج املعىن الدي ي وإدارته وتطبيقه وفرضه يف الواقع دون اآلخرين.إنت

ولكن بالرغم من كل ذلك، وللموضوعية، واإلنصاف، ال ميكن جعل الوهابية، يف جتلياهتا اجلديدة، بعدما اخنرطت يف 
وية للوهابية مشروع الدولة احلديثة ومتطلباهتا، وأصبحت تساير ضغوطات احلداثة، ال ميكن وضعها يف صف واحد مسا

 التقليدية، واليت ما زالت تلتزم، وبصورة حرفية، بتعاليم العهد القدمي.
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 شـــــــَمَجاِذيُب َداعِ 
 سامي إبراهم

 
 

 المقدمة
 

على فئة من النراس يف وضع االجنذاب أي استالب العقول لصاحل حالة نفسيرة  -مجع جمذوب -حييل لفظ جماذيب 
لكنر اجملاذيب يف السلوك . و اهلوس يعتربها املتصورفة حالة غياب عن الوجود و حضور مع خالق الوجودأشبه باهلذيان 

إن كانت هذه الفئة غري و  ، والقابليرة لالنقياد و التوظيفالطرقي والشعيب أصبحوا شخوصا أقرب إىل التخلرف الذره ي
 .هلوس و القابليرة لالنقياد للشيخفإنر القاسم املشرتك بينهما هو ا ؛معنيرة مبمارسة العنف مثل الفئة موضوع الدرراسة

لفهم سرر جاذبيرة داعش لدى مجهور من الشرباب ال بدر من معرفة هويرة هذه الفئة وفهم األسباب الكامنة وراء اجنذاب و 
 . أفرادها  لداعش أي قابليرة فئات من الشرباب هلذا االجنذاب دون غريهم

 
 

 من هم ؟دواعش تونس 
 

ال نقصد بالدرواعش من بايعوا تنظيم الدرولة اإلسالميرة بالعراق و الشرام على وجه حصري بل كلر اجملموعات احلركيرة اليت 
تنتمي إىل التيار السلفي اجلهادي سواء كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة أو اجملموعات اليت تفررعت عنه، حيث ال يُفررق 

اإلعالن عن اخلالفة ومن له شرعيرة اإلعالن عن ذلك احلدث النوعي ومن األوىل  تتعلرق بزمانبينها إال مسائل ترتيبيرة 
 .مبنصب اخلالفة ومن له الوالية الشرعيرة على األقاليم ويقررر وضع اجلهاد فيها

ام ظاهرة مركربة و ال بدر من الترأكيد منذ البداية على صعوبة حتديد هويرة هذه الفئة حيث جيد الباحث واملتابع نفسه أم
  : معقردة على مجيع املستويات تقوم على تعدرد األبعاد والعناوين والواجهات واملؤثررات

 : اهرة متنورعة مرتاكبة من حيث مكورناهتا البشريرةظ -
ن جدد بعد مقاتلون قدامى على خمتلف اجلبهات العامليرة/ مساجني قانون اإلرهاب/ ُمْستَـْقطَُبون قبل الثرورة/ ُمْستَـْقطَُبو )

الثرورة/ قاعدة مسجديرة/ مساجني حقر عامر اسُتقِطبوا يف السرجون/  منحرفون تائبون توبة متشنرجة/ أتباع للنرظام القدمي 
تائبون أو حمتمون بالظراهرة أو خمرتقون هلا/ مهمَّشون وجدوا الكفالة و الدرعم يف ظلر غياب الدرولة واجملتمع املدين لدى 

ون يائسون من اخليار رربون متخفرون أو وجدوا شرعيرة لسلوكهم من داخل الظراهرة/ متديرنهذه اجملموعات/ مه
/ أشخاص لديهم نزوع للقيادة والزرعامة/ أشخاص لديهم نزوع للبطولة و املغامرة/ أشخاص واقعون حتت الدرميقراطي

 ...) تأثري معطيات موضوعيرة أو ذاتيرة مثل القرابة و الصرداقة
دينيرة مذهبيرة هلا مرجعيراهتا العقائديرة والفقهيرة واملعرفيرة وسجالهتا اللغويرة املخصوصة املسَتمدرة من ظاهرة   -

اثيرة واملؤلرفات احلديثة واملعاصرة  .املدورنة الرتر
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 .اهرة دعويرة تتبىنر واجب تصحيح العقائد الفاسدة والسرلوكات البدعيرة الشرائعة يف اجملتمعظ -
 .بشكل جذري من خالل اجلهاد املسلرحاجس تغيري شكل االنتظام السياسي مسكونة هبظاهرة سياسيرة  -
توفرر يف ما بينها خاصرة من الفئات احملرومة اليت  ظاهرة اجتماعيرة ترتكرز أساسا يف املناطق املهمرشة وتتكورن -

 .إطارا موضوعيرا للترضامن واحلماية واإلحساس باالنتماء
هلا مسة تكافليرة منفتحة على الفئات  ،األعمال احلررةموازية منفتحة على الترهريب و  ظاهرة اقتصاديرة الشكليرة -

 .املهمرشة بقصد إعداد احلاضنة اإلجتماعيرة للحراك الثروري املسلرح
ظاهرة شبابيرة ترتاوح غالبيرة األعمار فيها بني سنر املراهقة وسنر الثالثني مع امتداد طاليبر ونسوي قائم على  -

 .تطورع التكافلي والتضامن العقائدي واالجتماعيمبدأ ال
وين سرري يقوم بوظائف اجتماعية وخريية ظاهرة مجعويرة تتشكرل من خالل نسيج مجعيايت قانوين عل ي وغري قان -

 .اقتصاديرةوحقوقيرة ودعويرة وتعليميرة و 
الستفادة من اليت ختورل هلا ا املؤسرسات ذات الصفة القانونيرةجهات قانونيرة من خالل اهليئات و ظاهرة هلا وا -

 .ا كذلك حراك غري خاضع للرقابة القانونيرة بعضه عل ي وبعضه سرريهلالتعامل القانوين و 
ظاهرة إعالميرة نشطة وكثيفة افرتاضيرا ورقميرا وعلى درجة من التقنيات العالية تستفيد من توظيف كلر  -

 .اإلخراج الف ير املؤثررت اجلودة العالية يف الصياغة و ذااملوادر اإلعالميرة املؤثررات واملنابر و الوسائط و 
االنتماء فيه للعقيدة اجلهاديرة  سلوكظاهرة حمليرة قطريرة ذات امتداد خارجي عميق وجدانا وفكرا وعقيدة و  -

 .املمتدرة من حيث اجلغرافيا إىل حيث متتدر مهامر اجلهادي األممي
الذرهنيرة واملعرفيرة عميق نظرا هلشاشة البنية النفسيرة والعاطفيرة والرتبويرة و ظاهرة تتوفرر على قابليرة كبرية لالخرتاق ال -

 .لطبيعة املشروع الطروباوي اجلامعوالتنظيميرة ألفرادها و 
تنازعها ثنائيرات ضاغطة أمهرها )اجلهاد املسلرح/ احلاضنة العنفيرة املسلرحة تظاهرة متذبذبة بني السلميرة و  -

 (./ إقامة البناء اجلديد عرب هتدمي القائم بالكليرةوضى العارمةاالجتماعيرة/ صناعة الف
مل و  ،السرياق الثقايف واملعريف الترونسي صيغت خارج 89ظاهرة تستمدر وجودها الثرقايف واملعريف من أدبيرات -

ترونسي عدا بعض اخلطاب الدرعوي والفقهي تتمكرن من إنتاج ثقافة حملرية تتفاعل مع خصوصيرات الواقع ال
دعاة جيهلون ؤلرف خصيصا لتونس من طرف مشائخ و يالظراهرة عالة على ما ُيكتب و  يبقى منظورو  .املكرور

ينيرة والثرقافيرة و واقع البالد وخصوصياهتا   .اجملتمعيرةالدر
 
 
 

                                                           
سبتمرب  11املرجرح بعد ضربات والبحوث اإلسالمية بدون تاريخ )  نشر مركز الدراسات ،إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر هبا األمة ،تاليف أبو بكر ناجي 89

 صفحة112( عدد الصفحات 2011
  ـ.ه 1432 ،م 2011واقع و مستقبل التيرار اجلهادي أليب سعيد العاملي نشر منرب التوحيد و اجلهاد  *  
  .1432ذو القعدة  14عتاب الفوضى اليب عبد اهلل خالد العدم املكىنر بأيب عبيدة نشر مركز الفجر لإلعالم كتب بتاريخ أالعامل على  *  
 شورال 5م /  2011تاريخ املذكررة االسرتاتيجيرة تأليف عبد اهلل بن حممد و قد نشرته الكرتونيرا مؤسرسة املأسدة اإلعالميرة ) صوت شبكة الشرموخ اإلسالمي ( ب *  

 .ه  وحيتوي على مخس و مخسني صفحة الكرتونيرة تشمل أربع مذكررات اسرتاتيجيرة 1432
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 القابلّية لالنجذاب
 
الحظنا وجود عاملني يسامهان يف توفرر حدر كبري من القابليرة  ،ري هذه الظراهرةن خالل الترواصل امليداين مع منظم

خطط رامج و بانتماء لتنظيم سياسي له أهداف و  ذلك أنر االنتماء لداعش ليس جمررد ؛لالجنذاب إىل " سرديرة " داعش
بعد الثرقايف والدري ي يتداخل فيه التعويض االجتماعي واإلشباع العاطفي وال حلم يقظةنيرة بل لسرديرة كاملة أي قصرة و ميدا

 .هذان العامالن مها الترهميش االجتماعي و الترهميش الثقايف. اإلعالء األخرويو 
 

 الترهميش االجتماعي - أ
فسها خريطة الترهميش االجتماعي واحلرمان من الترنمية تشري كلر املعاينات املباشرة أنر خريطة املنتمني لداعش هي ن

حيث تتبادل شبكات اإلرهاب والتهريب اخلدمات  ؛يتقاطع فيها اإلرهاب مع الترهريبخاصرة املناطق احلدوديرة اليت و 
 ). ) هتريب السرالح / هتريب األشخاص / الترموين / احلماية / الررقابة / اإلعالم عن األخطار وتقاسم املنافع واألعباء

ا انتهى األمر ببعض املهرربني إىل أن يصبحوا قيادات يف تنظيمات االو  رهاب مثل خمتار بلمختار املكىنر سابقا مبختار رمبر
 . مارلبورو الختصاصه يف هتريب هذا النروع من السرجائر املقلردة

ا أكثر قابليرة اإلقصاء من دورة الترنمياليت تعيش البطالة والفقر واحلرمان و  و تبنير دراسة هذه الفئة من الشرباب ة أهنر
 : ذلك لألسباب التراليةا و لالجنذاب وأكثر عرضة لالستقطاب من غريه

ما تسبربه كلر تلك األعراض من ضعف املناعة اهلشاشة النفسيرة والعطوبة االجتماعيرة واضطراب الشخصيرة و  -
االنسياق وراء خطاب االستقطاب وإغراءات شبكات  احلصانة االجتماعية اللتني حتميان األفراد منة و الفردير 

تفتح مزاداهتا يف غياب الدرولة والطربقة رمزيرة ات ماديرة ومعنويرة و ب اليت متثرل سوق خري الترهرياإلرهاب و 
ل شكل االنتظام السياسي اجلديد النرخب الفكريرة املنشغلة بصياغة تعاقدات ال تزال هشرة حو السياسيرة و 

 .االنتقال الدرميقراطيو 
احلقرة " أي احتقار اآلخرين " والتفاوت الطبقي واجلهوي  احتقار الذرات بسب االحساس بـ "االحباط و   -

 .االجتماعيو 
حيث تغيب الدرولة  ؛العدالة االجتماعيرة ملواطنيهعدم اإلحساس باالنتماء لدولة ووطن ال يقدرم كرامة العيش و  -

خالل وحدات درولة إال من ال حتضر الو  .اليت تفتقد للمرافق األساسيرة والبنية التحتيرة يف عدد من اجلهات
 .بقايا املنظومة القدميةاحلرس واألمن و 

صل إليه الفرد يف حالة اهلشاشة والعطوبة مها أخطر ما ميكن أن يحساس باجلدوى و افتقاد املعىن و عدم اإل -
عر الفرد أنر وجوده ال معىن له وليس هناك ما يشدره إىل الواقع حيث يستش ؛اإلحساس بالدونيرةاالجتماعية و 
، فتخلرف مبايعة دولة أخرى " داعش " والزرمن الرراهن وإىل اجملموعة والدولة اليت ينتمي هلا قانونا وإىل املكان

ال يزالون أجنبيرة غري معرتف هبا دوليرا و  حالة من الفصام  احلادر ) هل نعترب مثال الترونسيني الذين بايعوا دولة
أم ُمهاجرين أم عمالء أم  جالية أجنبيرة يقيمون يف بلدهم األصلي مارقني أم متجنرسني أم رعايا أم

 .أمرا هم فيعتربون أنفسهم الفاحتني القادمني لدوهلم وشعوهبم ،(جواسيس؟
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جة طبيعيرة هي نتياملعنوي أو املادري من الذرات ومن اآلخرين و  الررغبة العارمة يف التردمري واالنتقام الررمزي أو  -
بأشكال خمتلفة ) العنف االجتماعي/ املخدررات/ اهلجرة تتجسرد هذه الررغبة لكلر ما سبق من تشخيص، و 

 (./ فنر الررابالسريرة

وليس االخنراط يف داعش إال رغبة يف جتسيد هذا االنتقام اجلماعي بغطاء دي ي من كامل املنظومة السياسيرة القائمة 
القضاء على الباطل، حماربة "، انتقام حتت عنوان شامل ا تعنيه من انتظام اجتماعيباملعىن األنطربولوجي للسرياسة مب

هو شكل من أشكال االنبعاث اجلديد القائم على و  ". إقامة دولة احلقر أي اخلالفة على منهج النبورةو ، الطراغوت
 .التردمري الكامل للقدمي

 الترهمش الثرقايف - ب
حملرومة من فسها مناطق الترهميش الثرقايف أي املناطق اُتشري املعاينة املباشرة إىل أنر مناطق الترهميش االجتماعي هي ن

حيث تفتقد هذه  ؛الثقافيرةتمع املدين أو النخب الفكريرة و االستثمار يف الثقافة من طرف الدرولة أو اجملالترنمية الثقافيرة و 
ضاءات للرتفيه والررياضة نما ومكتبات ودور ثقافة ودور شباب وفيسىل املرافق الثرقافيرة من مسرح و املناطق الشراسعة إ

 . النخبة الفكريرة و الثقافيرةواحلوار والترواصل بني الشرباب و 

عددا من طلبة الكليات لكن كذلك سكران املناطق الدراخليرة فقط و  هذا الترهميش ال ميسر املنقطعني عن الترعليم من
 .ات منذ تعليمهم الثرانويخرجييها الذين انقطعوا عن دراسة األدب والفلسفة واإلنسانيالعلميرة و 

ب الدراعشي مبضامينه الدرينيرة والثقافيرة يف مقابل ذلك الترهميش جيد الشرباب أنفسهم وجها لوجه مع خطاب االستقطا
اخلطاب الدري ي الوثوقي ألشكال واملؤثررات اآلسرة و اه اإلعالميرة متعدردة الوسائط و وسائلوالسياسيرة ورموزه وشيوخه و 

 .الثقافيرة املتاحة للجميع دون حاجزالكلياين وشبكات االنرتنت والتواصل االجتماعي واملادة املعرفية و درغمائي ال
 
 

 الجذب الّداعشي تاستراتيجيا
 

ة الدينيرة من " مع ما أقررته مباحث علم اجتماع الظراهر اجملاذيبتتوافق املعاينة امليدانيرة املباشرة للظراهرة املدروسة "
ذلك من خالل قاعدة منهجيرة صاغها عامل و  ،يف تشكرل الظرواهر الدرينيرة املعطيات اليت تساهمللمؤثررات و تصنيف 

حيث يقسرم العوامل احملدردة يف  ؛90االجتماع الدري ي روبارت مريتون يف كتابه "البنية االجتماعة بني االنتظام واالحنراف
علرق قسم املرجعيرة املتو  ،العائليماء املتعلرق باالنتماء الطبقي واجلهوي و الظراهرة السوسيولوجيرة إىل قسمني: قسم االنت

منيرز بني العوامل لذلك  .يعترب أنر القسم الثاين حمدرد يف تشكرل الظراهرة الدرينيرة سوسيولوجيراباخللفيات الثقافيرة واملعرفيرة و 
ا هو مضمون فكري املتعلرق بكلر م   Référentielعيبني العامل املرجاالجتماعيرة والنفسيرة واالقتصاديرة من جهة و 

، هناك ما قبل االلتحاق بالدرولةف .جذب آسرلداعش اسرتاتيجيات استقطاب و  ،املستويني يف كالمعريف عقائدي، و 
 العديد من العوامل املؤثرة اليت ميكن تلخيصها باآليت:

                                                           
90
 Robert Merton structure sociale anomie et déviance 
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 على مستوى العامل االجتماعي - أ
لكن تكتسب أمهريتها يرة اليت تتفاوت من حيث قيمتها و من اخلدمات االجتماعيرة احليو توفرر داعش ملن تستقطبهم مجلة 

 : الفئات نذكر بعضها و نقيس أثرهامع املدين يف عدد من املناطق و اجملتة و املعنويرة من غياب الدرولة و املادير 

هي فئات و  ،العنف أو غريها إعادة إدماج فئات اجتماعيرة كانت ترتدرد على السرجون يف قضايا املخدررات أو  -
 تترسم بشدرة اهلشاشة الفتقادها أير مقورم من مقورمات إعادة بناء مسار حياة جديدة من قبيل "شهادة

رة لذلك جيدون أنفسهم بني مصري العود أو اهلجرة السريرة أو جتا  ."جامعيرة، خربة مهنيرة، عالقات نافذة
أو  عادة اإلدماج يف توفري مورد رزق داخل منظومة االقتصاد الالشكليتتمثرل إالبضائع الزرهيدة أو املهرربة، و 

األثر املباشر هلذه اخلدمات هو إدماج املشمولني هبا . تغطية بعض احلاجاتاملوازي وتسهيل أبواب الزرواج و 
ين ر شروط توفر يرة متارس دور اإلسناد العاطفي واملادير و ضمن رابطة عاطفيرة تضامنيرة مغلرفة باملشاعر الدر

 .االنتماء العضوي الحقا
حتورل العديد من الشباب من أرقام بشريرة حمتقرة مهمرشة تائهة مطحونة على هامش اجملتمع  إىل شخصيرات   -

هد من غايات جتا" و هلا مقام واحرتام وُعصبة وأنصار وهلا أهداف و اعتباريرة هلا كنية ذات رمزيرة "أبو فالن
الالمعىن ا بعد أن كانت تستشعر الالجدوى و يسعى حملاورهتويتابع أخبارها وخطاهبا و أجلها يهتمر هبا اإلعالم 

 .واالحتقار
و لعلر أهمر ما ميكن تسجيله يف هذا الصردد أنر من وقع استقطاهبم أصبحوا ينتمون إىل سرديرة جديدة  -

دي والسياسي، واحمللري لعقائدي باالجتماعي واالقتصاالدي ي اا الذرايت الوجداين باملوضوعي، و هبيتداخل 
ا سرديرة يغلب عليها اإلنشائي والوجداين ، األكيد أهنر درنيوي الزرم ي باألخروي الرروحيالباالقليمي والدرويل، و 

هذا ما و  .االرتواء و التعويضالتخييلي الطروباوي، وهي ليست مادرة للترفكري واالقتناع بل للتقبرل العاطفي و 
 .القلوبعلى االستقطاب وحجم انتشارها وغزوها للعقول و  أثريها و قدرهتايفسرر سرر ت

 
 " املرجعيايف "على مستوى العامل الثرق - ب

أي بدون  ؛تسطيحهاوقورة هذه الررؤية يف بساطتها و  ،تأويليرة وتصورر وفكرة قبل أن تكون تنظيما ودولةداعش هي رؤية و 
هي ليست خنبويرة بل متاحة للجميع ضمن تضاريس "فهي ال حتتاج الكثري من اجلدل واجلهد الذره ي الستيعاهبا و 

 ،لذلك .البشرة على تقسيم مانوي إثني ي تبسيطي للعامل والقيم واألفكار و قائماميرة وثوقيرة مغلقة و تأوليرة مت تاسرتاتيجيا
خلطاب من ثنائيرات حادرة ) إميان كفر/ حقر باطل/ دار إميان دار كفر/ أرض دعوة أرض معجم اتتشكرل البنية الذرهنيرة و 
 (.جهاد/ مقدرس مدنرس

فيرة اليت تعترب سرر قورة داعش وأساس اجلذب والنرجاح يف تقوم على مجلة من األوهام املعر  تهذه االسرتاتيجيا
 : النرقاط الترالية ميكن اختزال هذه األوهام يفاالستقطاب واستنفار األنصار، و 

يفرتض أنر النظريرة هي نتاج استقراء للواقع حيث يفضي االستقراء اجلزئي : وهم املطابقة بني النظريرة و الواقع -
يفرتض تبعا و  ،حركة التراريخ نهج معياري لفهم وحتليل واستشرافأو الكلري إىل استنباط قواعد عامرة أو م
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، لكن يف مقابل ذلك تتوهرم هذه معطيات الواقع واألفق املعريف واملنهجيلذلك تغيري النظريرة كلرما تغرير 
 .اجلماعات أنر املعرفة الشرعيرة انغلقت يف حدود رؤيتهم اليت حتاكي الواقع حماكاة مطابقة

 بقيرةخبالف األمور التعبرديرة الشعائريرة اليت تنحو حنو التروقيف يفرتض أنر : النصر وهم املطابقة بني الترأويل و  -
 .االجتهاد الذي ال يتطابق فيه املعىن الترأويلي مع النصر املسائل هي من دائرة الترأويل و 

بقا ملقصود اهلل اعتباره مطاإضفاء القداسة على الترأويل و : مقصود صاحب النصر قة بني الترأويل و وهم املطاب -
 يف الذربح فهو يُنِفُذ إرادة اهلل ، لذلك من ميارسعلى وجه احلصر والقصر واإلطالق ، بل هو عني قصد اهلل

 .قضاؤهالواقع ، بل هو قدر اهلل و 
" حيث كان اخلطاب االنزياح بداللة اخلصوص إىل العموم مثل قول النيبر "جئتكم بالذربح: وهم الترعميم -

ى تعميمها عل ،لذلك .السرياق اخلاصر ه إليهم اخلطاب يف ذلك الزرمان واملكان و حمصورا يف من توجر مقصورا و 
مكانا هو ضرب من حتريف املعىن حيث تصبح رسالة النيبر ألمم العامل هي "جئتكم دائرة أوسع زمانا و 

اته حيث يصبح السريف يف حدر ذ ؛الصرالة والسرالم على من بعثه اهلل بالسريف رمحة للعاملني"و بالذربح" أو "
 ة.وفصل الررؤوس عن األجساد رمح

وهي طريقة يف االحتجاج بتجميع اآليات اليت تدعم التصورر الذي تتبنراه : وهم االنتقائيرة يف فهم النرصوص -
كثر من مخسمائة آية يف الررمحة نر أفإ ،من ذلك. و مجاعات أنصار داعش واستبعاد بقيرة النرصوص أو تأويلها
ة النرسخ سن مجيعها تُلغى بآلير اجلدل باليت هي أحوالعفو وعدم اإلكراه والسيطرة والتجربر والدرعوة للسلم و 

   .حُتال على العطالة الدرالليرةو 
وهو من أخطر األوهام حيث خُيتزل املعىن يف حرف النصر وظاهره اللفظي يف : وهم التمثرل احلريف للنرصوص -

من ذلك قول النيبر "أمرت أن  ،سياق متثرل تذريري لآليات واألحاديث النبويرة منفصلة عن بعضها البعض
الذي يقتضي حسب الفهم احلريف مقاتلة غري املسلمني حىتر  ،ا أن ال إله إال اهلل"أقاتل النراس حىتر يشهدو 

وقوله "من بدرل دينه فاقتلوه" الذي يقتضي حسب نفس الفهم قتل كلر من خرج عن عقيدة  .ُيسلموا
 .اإلسالم باحلقيقة أو الشربهة والترأويل

جعيرة يكررس مفهوما أحاديرا عن احلقيقة ال يتشكرل كلر ما سبق من مسارات مر : وهم أحاديرة احلقيقة الدرينيرة -
بطريق املواضعة واإلمجاع واجلدل املعريف والتروافق والترعاقد بني مكورنات اجملتمع بل بطريقة احتكاريرة تدرعي فيها 

 .جمموعة لنفسها النرطق باسم احلقيقة الربانيرة
 حدود املعلوم واملستطاع يقود أفراد هذه يف مقابل التكليف يف :وهم استشعار التكليف اإلهلي املطلق -

وجوب نقل النراس من ليرة املطلقة عن مآسي البشريرة و اجلماعات وهم نابع من تضخرم استشعار املسؤو 
هذا الشرعور هو الذي  .الظلمات إىل النرور ، هو ضرب من التلبرس العصايب بالشخصيرة املهدوية أو املسيانية

هو ين رغم التباعد اجلغرايف الرتابط الوجداويصنع شعور التضامن و  91املي املعوملهاد البعد العيضفي على اجل
 .دافع للنصرة واالستعداد للنفري العامر 

                                                           
رب عموما هم أكرب أعداء اجلهاد العاملي هو مصطلح جديد ظهر يف منتصف التسعينات عندما أعلن أسامة بن الدن أن الواليات املتحدة األمريكية والغ 91

ة( إىل العدو البعيد ، وحثر أتباعه على مقاتلة هذا العدو بغض النظر عن املكان وطبيعته، وهذا الرتكيز عمل على االنتقال من العدو القريب )األنظمة الكافر املسلمني
 العامل والعامل اإلسالمي. وقد شهد تيرار املصاحل الغربية املوجودة يف هذا اجلهاد العاملي  يبدؤون بضرب)الغرب أو احللف الصرهيوصلييب (، األمر الذي جعل مؤيدي 

جدال حول العالقة بني أمميرة اجلهاد أو اجلهاد املعومل الذي يهدف ملواجهة " احللف الصهيوصلييب العاملي " واجلهاد  2011اجلهاد العاملي ما بعد ضربات سبتمرب 
م وكالء هذا احللف العاملي وا  ".ملسمرون " أنظمة الردرةالقطري الذي يهدف إلسقاط من يُعتقد أهنر
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كلر ما سبق من أوهام يسورغ ألنصار داعش مشروعيرة إنفاذ ما : هم مشروعيرة جتاوز اإلرادة العامرة للمجتمع  -
القيمي دون املرور عرب اختبار اإلرادة االجتماعي والسياسي والسلوكي و ة تتعلرق باالنتظام يُفرتض أنره إرادة إهلير 
 .العامرة للمجتمعات

ابق حيث يكتسب هو وهم متأتر من الوهم السر : الوكالة عن اهلل يف إنفاذ أحكامهوهم النيابة عن الشريعة و  -
 .املوقرع بامسه ،ئب عنهجمموعات صفة الوكيل عن اإلرادة اإلهليرة النراطق بامسه النرااألنصار أفرادا و 

أير كلر  ؛هو وهم قائم على اعتبار كلر صيغة لغويرة لألمراألمر اللغوي و األمر الشرعي : و وهم املطابقة بني  -
هو تصورر سطحير للحكم و  ،تصريف للفعل يف األمر حييل على حكم شرعير بالوجوب أي أمر إهلي بالفعل

حيث يتشكرل األمر  ؛ا املسألة على غري ذلك النرحوربينم .الشرعي يكون فيه احلكم مطابقا للخطاب
الشرعي من النرظر العقلي املوضوعي يف النصر ضمن سياقه النصري األوسع احملدرد مبراتب البيان وضمن سياقه 

 .الترداويلر الواقعي احملدرد بأسباب النزول وحتقيق املصلحة
ذه ي فردي يتوهرم امتالك احلقيقة من وضع وجداين و  االنتقال: "وهم استشعار احلقانيرة املطلقة " أهل احلقر  -

الشرعي يف طائفة بعينها هي أهل و  العقديإىل وضع مجاعي حركي انتظامي حيصر احلقانيرة مبعناها املعريف و 
 92.احلقر واحلقيقة والشريعة الربانيرة ستتحورل الحقا إىل أهل الشروكة

أهل احلقر هم القلرة اليت ال جيب أن تستوحش طريق : احلقر  وهم الغربة والقلرة اليت ال جيب أن تستوحش طريق -
بدأ ن فهم ال تارخيي للحديث النبوي "ولو قلر سالكوه هم الغرباء الذين يعيدون جمد اإلسالم انطالقا م ،احلقر 

يف هو تصورر يكررس االنعزاليرة والتمايز عن اجملتمع عود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء" و اإلسالم غريبا و سي
 .مقابل مبدأ التعارف القرآين ومبدأ املخالطة والتآلف النبوي

حصر اخلرييرة يف فرتة زمانيرة ومكانيرة حمدودة ولدى فئة من البشر وجب االقتداء هبا : وهم احتكار اخلرييرة -
لذين "خري القرون قرين مثر ا :لاللتحاق باملشمولني باخلرييرة وذلك انطالقا من فهم حمدود للحديث النبوير 

هو فهم يكررس التمثرل التدهورير للتراريخ واجلمود على الطريقة اليت فهم و  ،يلونه مثر الذين يلونه مثر الذين يلونه"
هبا السلف الدين وطبقوه هبا، وتتوقرف اخلرييرة عندهم وتتناقص كلرما تقدرم مسار التراريخ مثر تتوقرف من جديد 

بالسلف الصراحل بينما املقصود يف احلديث خرييرة السربق وهي خرييرة وتنحصر عند أهل االقتداء واالحتذاء 
 .اصطفائيرة غري مكتسبة

ار شعورا عامرا مطرردا بالررضى كلر ما تقدرم ذكره حيقرق لألنص: وهم احتكار طريق اخلالص الدرنيوي -
واآلفات واالحنرافات والضرالل االطمئنان والثرقة يف أنر هذا املسلك حيقرق اخلالص يف الدرنيا من كلر الشررور و 

 .والعراقيل اليت وضعها طواغيت السياسة والفكر يف سبيل املوحردين إلعاقتهم عن إنفاذ اإلرادة اإلهليرة
م باترباعهم هذا ميثرل أوج التأيلو : وهم احتكار سبيل النرجاة األخروي -  على الذرات اإلهليرة حيث يقررر هؤالء أهنر

 ، فهم أهل اجلنرة أو املوعودون باجلنرةنصرهم على الطاغوت أو باستشهادهمخرة بهذا النرهج ناجون يف اآل

                                                           
حيصل كل فرد يف اجملموعة أو يف منطقة التوحرش مهما قل شأنه على الوالء  أي أن ،الشروكة : املقصود بالشروكة لدى صاحب نظريرة إدارة التوحرش املواالة اإلميانية 92

ه ، فتتكورن على ذلك األساس من الوالء رابطة مجاعيرة من نوع خاصر خيتلط فيها األفراد ومن مث يعطي هو الوالء للباقني حبيث يكون هو فداء هلم وهم فداء ل من باقي
ويتحقرق  بذلك التضامن والثقة والقوة اجلماعية اليت ال تتم  ،هدفها الذي نذرت حياهتا له هو مواجهة األعداء ؛العقدي بالوجداين و السرلوكي والتنظيمي تسمرى شوكة

  .قيق الشوكةحت إال عرب ما أطلق عليه املؤلف
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مقصورات يف ونعيمها الذي يقع إبرازه يف أيقونة حور العني الاليت يتجرهزن للمجاهدين منذ األزل وهنر "
 ". ، مل يطمثهنر إنس قبلهم وال جاناخليام

االنزياح باخلالفة من إمكانيرة تارخييرة مضطربة وغري : وهم اخلالفة كشكل أوحد لالنتظام السياسي املشروع -
مكتملة لالنتظام السياسي يف فرتة ما بعد النيب والعصر الوسيط إىل عقيدة دينيرة وحكم شرعي شريعي ملزم 
للمسلمني جيب أن خُياض من أجله كلر أصناف اجلهاد "جهاد الدرفع وجهاد الطرلب واجلهاد القطري 

 ".والعاملي
العنف حتت غطاء اجلهاد هو وسيلة إلقامة دولة اخلالفة حتت عنوان اجلهاد العاملي :  وعيرة العنفوهم مشر  -

هو عنف مقدرس خيتزل بشكل مكثرف كلر السرديرة الدراعشيرة  املشفررة واملثقلة بكلر املعاين والررموز  93والقطري
 .رة أجنزت مبؤثررات وتقنيات فنيرة عاليةوالقيم سالفة الذركر اليت حتضر بشكل ضم ي يف أناشيد جهاديرة مصور 

 
 

 استتباعات األوهام
 

 : هلا أوضاع ترتترب عنها بشكل تلقائي ضروري من أمهرها ،هذه األوهام اليت تشكرل األمثولة الدراعشيرة
دي ي انغالق الفئة املنصورة والطرائفة النراجية على ذاهتا حىتر وإن تفررق مشلها يبقى أفرادها يف رباط عاطفي  -

 ."ةتنظيمي " ذئابا منفردو 
 .إطالق حكم التكفري والتربديع والترفسيق والردرة على املخالف ونفي حرمة الدرم واملال والعرض عنه -
املفاصلة مع اجملتمع سلوكيا ووجدانيرا وذهنيرا واقتصار االنفتاح عليه على مقتضيات نفعيرة ذرائعيرة ال غري  -

 .اندةبقصد تشكيل احلاضنة الشعبيرة السر 
من الدرولة واجملتمع واملخالف ووالء مقصور على الفرقة النراجية  ةسلوكا وبناء نفسيرا: براءو عقيدة  ةالوالء والرباء -

 .والطرائفة املنصورة
 ."االخنراط يف اسرتاتيجيات العنف " املشروع وفق التأويل الدي ي الدراعشي -

 
 

 " الُمتخّيلّيةمفهوم داعش الجاِذبة " الصورة الذهنّية / 
 

 : داعش يف نظر اجملاذيب الدرواعش هي احللم الذي يتحقرق يف الواقع وحيقرق األحالم املرجتاة للمجاذيب وهي
 .بشرى النيبر ووعده بقيام دولة اخلالفة على منهج النبورة -

                                                           
93
، رب عموما هم أكرب أعداء املسلمنياجلهاد العاملي هو مصطلح جديد ظهر يف منتصف التسعينات عندما أعلن أسامة بن الدن أن الواليات املتحدة األمريكية والغ 

العدو القريب )األنظمة الكافرة( إىل العدو البعيد )الغرب أو وحثر أتباعه على مقاتلة هذا العدو بغض النظر عن املكان وطبيعته، وهذا الرتكيز عمل على االنتقال من 
. وقد شهد تيرار اجلهاد العاملي احللف الصرهيوصلييب(، األمر الذي جعل مؤيدي هذا اجلهاد العاملي  يبدؤون بضرب املصاحل الغربية املوجودة يف العامل والعامل اإلسالمي

بني أمميرة اجلهاد أو اجلهاد املعومل الذي يهدف ملواجهة "احللف الصهيوصلييب العاملي" واجلهاد القطري الذي يهدف جدال حول العالقة  2011ما بعد ضربات سبتمرب 
م وكالء هذا احللف العاملي واملسمرون " أنظمة الردرة  ."إلسقاط من يُعتقد أهنر
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 .ودة زمن الفتوحات والبطوالت واملالحم والغنائمع -
دون املرور عرب املناظرات واختبار الكفاءة وفق  اوموظفني جدددولة جديدة تنتدب شعبا جديدا وحكاما  -

 .املعايري املتعارف عليها
 .تشغيل عال األجر يف الدرولة اجلديدة دون انتظار الدرور واملصعد االجتماعي -
مشاعر الفخر واالعتزاز بالذرات وشرف االنتساب للقلرة اليت تُعيد جمد اإلسالم وترفع راياته وتطبرق شرائعه  -

 .وتقيم دولته
االنتقال من هامش اهلامش "هامش املناطق احملرومة" إىل تأسيس مركز جديد "مركز الدرولة اجلديدة/ دولة  -

 .اخلالفة " هم فيه القادة واحلاكمون واملالكون
 
 

 خالصة سرديّة الجذب و استراتيجياتها
 

سرة هي الفوضى العارمة باعتبارها مدخال كلر ما ورد سابقا يف العرض الترحليلي ميكن تلخيصه يف ثيمة سحريرة آ
واملقصود بالفوضى يف أقصى مظاهرها اهنيار كامل للدرولة ومؤسساهتا وانتفاء لوظائفها  .أساسيرا إلقامة اخلالفة اإلسالميرة

 .بسيطةاألساسيرة "األمن/ الغذاء/ اخلدمات احليويرة" واالقتصار على الوظائف الدرنيا يف تكريس ضرب من منط احلياة ال
وللفوضى دور بنيوي يف جذب الشرباب إىل خطرة بناء اخلالفة فهي مبثابة طقس عبور من الفناء إىل االنبعاث من جديد 

ا ُتطهرر املنتمني إليها وختلرص العامل والبشر من شرور الدرولة . على طريقة احلركات اخلالصيرة املسيانيرة فباإلضافة إىل أهنر
ا تفتح للمخلَّصني اجملال إلظهار قدراهتم ومواهبهم يف قيادة دولة اخلالفة ،الطراغوتيرة ورموزها  .فإهنر

 .أساسا لقيام دولة اخلالفة  94ويعترب كتاب إدارة التوحرش أليب بكر ناجي أهمر نصر أسرس للفوضى العارمة أو التوحرش
نظمة استبداديرة خلخلت بناء دول  أقطت وقد ازدادت وترية اإلميان بثيمة الفوضى منذ ثورات الرربيع العريب اليت أس

ويصنرف هذا الكتاب ضمن االجتهادات  اليت شهدهتا أدبيرات تيرار القاعدة وخططه . كليانيرة وفتحت أبواب للفوضى
 .االسرتاتيجيرة وقد مثرنه الكثري من دعاة اجلهاد العاملي من قيادات تنظيم القاعدة وتبنروا ما فيه من تصوررات وخطط

وهي اليت ُتدمج كلر هذه الفئات غري املتجانسة  ،اجلذب تالفوضى احملمودة أو التوحرش إذا هي قلب اسرتاتيجيا سرديرة
 .وتصهرها ضمن مشروع جديد لالنتظام االجتماعي والسياسي وبناء الشخصيرة وجدانيرا وذهنيرا وثقافيرا

ليغ والترأثري واإلقناع وصنع عوامل بأدوات للت وتبقى كلر الوسائل والوسائط وتقنيات التواصل واإلعالم واالستقطاب
، التغلرب على األعداءو وجدانية مبهرة للجهاد وأبطال وإيقونات وأناشيد وقصائد وقصص للبطولة والنرصر والترمكني 

، وخاصرة لقيتصور و  طات ر حياة اجملاهدين يف اجلبال والوديان واملناطق الوعرة، ومشاهد القتال وإحلاق اخلسائر بالعدور
تدفن األجساد بني الصرخور والثرلوج على أرض املعركة، ليشكرل كلر و االستشهاد حيث تفيض الرروح من وجوه مبتسمة 

                                                           
94
اليت ستدب يف أوصال دولة ما أو منطقة بعينها إذا ما زالت عنها قبضة  الفوضىويقصد هبا تلك احلالة من  ،التوحش:  عبارة استعملها مؤلف كتاب إدارة التوحرش 

 اليت ستحل حمل-وجب على القاعدة  احملليون، لذلك ويعتقد املؤلف أن هذه احلالة من الفوضى ستكون "متوحشة" وسيعاين منها السكان .السلطات احلاكمة
ميقراطيرة  .ن حتسن "إدارة التوحش" إىل أن تستقر األمورأ -السلطات احلاكمة متهيدا إلقامةالدولة اإلسالمية علما وأنر التوحرش أفضل من احلكم الطراغويت يف ظلر الدر
 .مهما كانت مساوئ التوحرش أي الفوضى العارمة
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يرتاوح بني األناشيد اجلهاديرة واخلطب الترعبويرة ومشاهد القتل  ذلك قصرة منسجمة متناسقة ضمن سياق مسعير و بصري
وجنمه أمام فئات أخرى من  95ب املتديرن الباحث عن منوذجه وقدوتهقصص تُروى وتَرِوي ظمأ الشربا .واالستشهاد،

 .الشرباب اختارت جنومها من جماالت الفنون والررياضة و السرياسة

و يتناقلها اجملاذيب بشوق وحنني إىل النرصر والشرهادة وحور الطرني  96قصص تُروى و تُنشد بتقنيات و فنيات عالية
ترأطري الرتبوي والثرقايف واملعريف للدرولة الوطنيرة ومؤسرساهتا وهيئاهتا وخنبها اليت مل تعد كلر ذلك يف غياب ال  ،وحور العني

 .متثرل سرديرة جاذبة حتقرق االمتالء واالرتواء واإلحساس باالنتماء

جيعل من  ،قافيرةبل ميكن القول أنر الغياب شبه التامر لرعاية الدرولة ومؤسرساهتا واجملتمع املدين والنرخب األكادمييرة والثر 
الشرباب  داعش استجابة طبيعيرة وضروريرة "باملعىن السوسيولوجي للضررورة" إلخفاقات دولة االستقالل يف سياسة تأطري

إذ حُترم منها أبناء  .الثقافة مدينيرة يف العموم بل ال تتوفرر حىتر ألبناء املدن تحيث بقي ؛ثقافيرا وتربويا وتعليميا ودينيرا
وبقيت الثقافة حكرا على فئات حمظوظة أو  .األحياء الشعبيرة املهمرشة يف حزام العاصمة وضواحيها واملدن الكربى

حكَّمة يف الشرأن الدري ي اليت جتيب عن األسئلة والتحدريات 
ُ
خُنبويرة، كما غابت مؤسرسات الترأطري واجلهات املرجعيرة امل

 .باباليت ُتواجه الشر 

ميكن أن نعترب جناح اسرتاتيجيات االستقطاب الدراعشي على اخرتاق عقول ووجدان شباب ترىبر يف مدارس االستقالل 
وجامعاهتا مؤشررا خطريا على ضعف مسارات الترحديث الذي انتهجته الدرولة الوطنيرة  خنبها يف جماالت الرتبية والتعليم 

اخل ثقافة الشعب وهويرته، ممرا يدعو إىل املسارعة بتاليف ذلك عرب ضبط حيث فشلت يف تبيئة احلداثة د ؛والثقافة
اسرتاتيجيات شاملة ملقاومة الترهميش االجتماعي والثرقايف والرتبوير باعتبارها اإلطار السرليم الذي جيعل اخلطط األمنيرة 

لة مهما كانت سياساهتا األمنيرة حمكمة حيث ال ميكن يف أير دو  .يف مواجهة هذه الظراهرة ذات مردوديرة وجناعة وفاعليرة
أن ختصرص فريق حراسة أمنيرة يف كلر شارع ومنعطف وزقاق ومنشأة ومبىن وتتوىلر حراسة كلر مواطن على امتداد الليل 

و حىتر إن متكرنت من أقدار واسعة من الضبط واملراقبة فلن تتمكرن  ،اخلاصرةوالنرهار طول السرنة يف الفضاءات العامرة و 
 .ن اخرتاق العقول والوجدان ملمارسة نفس دور الررقابةم

لذلك ال بدر من االستثمار يف الوعي املواط ي العامر: الوعي الثقايف والدري ي واملعريف واملنهجي والرتبوير ، هذا االستثمار 
علما أنر هذا االستثمار ، وإن بدا طويل املدى قياسا للمخاطر اآلنيرة العاجلة املاثلة على األرض، فال بدر له من بداية

واألهمر أنره ال يقاس بالزرمن الرياضي، فيكفي جمهود وط ي حقيقي  .اسرتاتيجي وله أثر دائم وناجع وذو مردويرة مباشرة
وجدري يشارك فيه كلر الفاعلني املدنيني والثقافيني والدينيني والرتبويني واألكادمييني واإلعالميني لصنع حالة من الوعي 

 واليقظة الوطنيرة املواطنيرة والصرحوة الروحيرة اليت تنتصر لقيم احلياة واحلريرة وكرامة اإلنسان وحرمته اجلسديرة اإلنساين
واملعنويرة واحلقر يف االختالف ومبدأ الترعارف وحسن املعاملة وأعمال اخلري باعتبارها قيما كونيرة حداثيرة وإسالميرة يف 

                                                           
95
تزل كلر أشواق الشراب املسلم املعاصر وتداوي وجد فئات من الشرباب الترونسي املتديرن يف سنوات األلفني وما بعدها قدوته يف شخصيرة سلفيرة جهاديرة باهرة، خت 

، هذه املعاين والقيم اليت اقتصر جراحه احلضاريرة، وجتسرد بشكل الفت منوذج البطولة اإلسالميرة وقصص الشررف والفتورة والررجولة والشرهامة والترضحية يف سبيل العقيدة
يرة سامر بن صاحل بن عبد اهلل السويلم املشهور بـ: خطراب الذي ورد امسه يف غالب وثائق البحث جتسيدها على شخصيرات التراريخ اإلسالمي األورل والوسيط شخص

ة أساسيرة لالستقطاب وللترعبئة االبتدائي والترحقيقات اخلاصرة مبوقويف السلفيرة اجلهاديرة، باعتبار أنر الشرريط الذي جيسرد سريته وجهاده " جحيم الرروس " كان أدا
 .طفيوالشرحن العا

96
 .من أشهر منشدي داعش أبو هاجر احلضرمي الذي تلهب أناشيده محاسة املقاتلني 
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ر يف وقت قياسي وعيا مجاعيرا وحدرا من احلصانة واملناعة اليت تقي شبابنا من يكفي هذا اجلهد ليثم .نفس الوقت
  .االجنرار األعمى وراء خطاب االستقطاب وحالة االجنذاب
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 "داعش"الدعاية واإلعالم، أدوات توّغل في يد 
 ماركو لومباردي

 
 

 اإلعالم والحرب الهجينة
 

، 2014منذ تأسيس تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" "داعش" كدولة خالفة يف حزيران/ يونيو من العام 
عن  األنظار إليها باستخدامها شكاًل إعالمياً معيناً من مجلة من األمور. يف الواقع، لطاملا عربر اإلرهاب« داعش»لفتت 

تنظيم "القاعدة" جلأ إليه هو أيًضا؛ حيث استخدم اإلعالم كأداة قتالية  نفسه باستخدام اإلعالم كوسيلة للرتهيب، فإن
وبالفعل تكورنت القاعدة منذ انطالقها من عناصر   جُميدًا االستفادة من الوسائل التكنولوجية اجلديدة إىل أقصى حدر.

مسحت هلا بالتطورر، بدءاً من كررسوا أنفسهم إلخراج املنتجات اإلعالمية ونشرها. كما جنردت أصحاب مهارات حمدردة 
مرورًا بأشرطة الفيديو املليئة بالتأثريات « اجلهاديني املدجمني»البثر األويل ألشرطة فيديو بدائية ُصوررت على أرض 

وخاصيرة مفتاح الكروما والعناوين يف أسفل الشاشة وتأثري تالشي الصورة وكل ما توفرر من جديد يف عامل التكنولوجيا، 
قد شدردت على أمهيرة « الدولة اإلسالمية» استخدام أورل منصرات وسائل التواصل االجتماعي. إالر أنر وصواًل إىل

الدولة »اإلعالم لإلعالن عن مشروعها الواضح من خالل االستخدام الذكي واملتطورر المسها، حيث أنر هدف 
الدويل العام يعرتف هبا كدولة حقيقية كما يظهر  هو تأسيس نفسها وجعل األمة اإلسالمية أوراًل مثر اجملتمع« اإلسالمية

عندما متركزت يف األصل يف العراق بشكل خاص، « الدولة اإلسالمية يف العراق»هذا يف استخدام االسم نفسه: أي 
 عندما توسرعت حنو سوريا وبالد« الدولة اإلسالمية يف العراق والشام»أو « الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام»و

بكل بساطة وفعالية عندما مل « الدولة اإلسالمية»، وأخريًا 1الشام، داجمًة يف امسها إشارات أسطورية ورمزية إىل الشام
يعد أي تنويه جغرايف الزًما إلثبات اخلالفة اليت ختطرت احلدود القومية. فهو إذًا اسٌم مثري لالهتمام إعالميًا بفعل 

فمنذ نشأهتا، تظهر الدولة «. الدولة»هدف اإلسالميني مصورر بوضوح يف كلمة  تنويهاته اجلغرافية السياسية وألنر 
اإلسالمية وجهتها التأسيسية يف إنشاء دولة بني الدول األخرى، ما يشكرل استثناًء بني اجلماعات اجلهادية األقرب إىل 

يعكس تطورر « الدولة اإلسالمية»ور القاعدة حىتر يف شكلها التنظيمي الذي توقرع تأسيس الواليات. يف الواقع، إنر من
منظمة إرهابية أصبحت كياناً يسيطر على مساحات واسعة من األراضي، منها بعض املدن املهمرة األساسية يف سوريا 
والعراق، وتزودهم يف جمموعة منورعة من اخلدمات البريوقراطية واإلدارية. ومن بني هذه اخلدمات على سبيل املثال 

باإلضافة إىل النظام يف مناطق نزاع مل يعش سكراهنا سوى فوضى احلرب والصراع بني األطراف « األمن والعدل»
ا أسرست نوعًا من إدارة حكومية تتمترع مبيزانيٍة )أعلنت سكر عملتها  املتنافسة خالل السنوات األربع األخرية. كما أهنر

امات خمالفات قوانني السري ومجع النفايات، هذا اخلاصرة بالفضرة والذهب( جتمعها من الضرائب: أقساط املدارس وغر 
                                                           

اليت متتدر بني الساحل الشرقي للبحر « سوريا الكربى»سوريا احلالية هي قسم من سوريا الكربى )الشام( فقط: بالنسبة إىل اإلسالم األكثر تطررفاً، إنر سوريا تع ي  1
ا أقصى الصحراء العربية وصواًل إىل جبال طوروس يف جنوب تركيا. وهي توازي اليوم إىل حدر ما الدول احلالية التالية؛ قربص ولبنان وسورياملتوسط وهنر الفرات، ومن 

لقد قال حممرد: »د: املليء باإلثارة بالنسبة إىل اجلها« بالد الشام»أو « الشام»وفلسطني واألردن وإسرائيل وجنوب تركيا. وتقليدياً، تُعرف هذه املنطقة باسم 
(. يف احلقيقة، تشكرل سوريا بالنسبة إىل كل مسلم عبد اهلل بن حوالة"سُتقسمون إىل جيوش. أحد هذه اجليوش سيكون يف الشام وآخر يف العراق وآخر يف اليمن" )

 يث يُطبرق اجلهاد بأسلوب عنيف.   ، وبالنسبة إىل اإلسالم املتطررف، أصبحت املوقع املثايل والقيرم ح«اجلغرافيا املقدرسة»جزءاً من 
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جتار بالبشر واألسلحة واملخدرات. إنر هذا التطورر باإلضافة إىل األموال الناجتة عن هتريب النفط واآلثار واخلطف أو اال
من خالل  يف بلدان أخرى« الدولة اإلسالمية»يف العراق وسوريا هو منوذج لتعزيز تطورر « الدولة اإلسالمية»يف كيان 

التابعني هلا. وعلى ما يبدو، مير هذا التطورر مبرحلة أوىل يتم فيها االنضمام إىل اخلالفة وإعالن الوالء هلا، مثر ينتقل إىل 
 مرحلة تكثيف النشاط العسكري لينتهي بعد ذلك إىل ترسيخ مكانته عن طريق تطبيق النموذج اإلداري.

أجادت تثبيت نفسها أفضل من الذين « داعش»م طابعاً مميرزاً ألنر األرجح أنر يف إطار تطورر هذا املشروع، يترخذ اإلعال
حربًا عاملية »وهي الطريقة اليت تتدهور هبا األحداث لتصبح « احلرب اهلجينة»حياربوهنا يف اإلطار اجلديد ملا يُعرف بـ

أنر "اإلرهاب الذي يتغذرى  2015 آب/ أغسطس 19فقد أعلن رئيس اجلمهورية اإليطالية سرجيو ماتاريال يف «. ثالثة
من التشويه املتطررف لإلميان باهلل حياول زرع بذور حرب عاملية ثالثة يف حوض البحر املتوسط والشرق األوسط وأفريقيا 

(، أعلن البابا فرنسيس خالل رحلة العودة من كوريا 2014آب/ أغسطس  18وقبل حوايل سنة بالتحديد ))...(«. 
م يتقاتلون بأجزاء وعلى فصولدخلنا »اجلنوبية:  ، مندردًا الحقًا بقسوة احلروب غري «يف احلرب العاملية الثالثة، إالر أهنر

يبدو أنر هاتني الشخصيرَتني الصارمتني واهلادئَتني قد فهمتا أفضل «. مستوًى خميفًا من الوحشية»التقليدية اليت بلغت 
، أال وهو تعدرد مسارح الصراعات بالعبني «احلرب اهلجينة»بـ من اآلخرين املسرح السياسي اجلغرايف اجلديد اخلاص

خمتلفني )من جيوش ومقاتلني تقليديني وإرهابيني وجرمية منظرمة ومنظمات غري حكومية وإعالم، وما إىل ذلك( 
حيافظون على عالقات متعارضة من دون تشاطر بعض القواعد املنظمة. بعبارات أخرى، إنه نوع جديد من احلرب، 

ٌع واسع النطاق واالنتشار وغري مركزي ال يُعلن ال عن بدايته وال عن هنايته، وُتستخدم فيه على األرجح كافة أنواع نو 
. ويتعلرق املوضوع 2األسلحة من قبل مجاعات بالبذالت العسكرية أو من دوهنا، وحيث يشكرل اإلرهاب العًبا رئيسًيا

أن احلروب احمللرية تكون مرتابطة بشكل متبادل ومتواصلة بشكل بشكل جديد من الصراع يف العامل املعومل؛ حيث 
إىل التوسرع « داعش»حمتمل وهلا مشروع اسرتاتيجي واحد. يبدو أنر هذا النوع من الصراع موجوٌد وحُمدرث يف سعي 

 .بإدراك كبري مقارنًة بردرات الفعل قليلة التماسك اليت تواجهها هبا التحالفات املختلفة اليت حتارهبا

منذ « الدولة اإلسالمية»إذاً، إنر احلرب اهلجينة كسياق عام، ومشروع املأسسة كسياق خاص، حيدردان اسرتاتيجيات 
« التنظيم الناشئ»نشأهتا، وال سيرما العمليرات اليت جعلت منها العبًا خالل السنة األوىل املفصلية بالنسبة إىل هذا 

سية: التوغرل يف األراضي يف ما يُعدر سلوكًا عزرز وجوده يف بالد الشام، واليت شهدت استخدام األدوات التالية الرئي
 والتوغرل اإلعالمي الذي ُوجره للدعاية والتجنيد.  

 
 
 بعض األمثلة حول اإلعالم 

 
دهشة تعود إىل  ، وهيكما أكردت يف ما سبق، إنر عنصر الدهشة هو ما ميرز منذ البدء إعالم اجلماعت املتطرفة

« للدولة اإلسالمية»التشديد على تكنولوجيات اإلعالم املستخدمة على أعلى مستويات اجلهاد. إالر أنر اجلديد الفعلي 

                                                           
 :ال سيرما من قبل منظمة الناتو عقب التدخرل الروسي يف أوكرانيا. لالطالع أكثر على املوضوع، يرجى القراءة« احلرب اهلجينة»متر التعمرق مؤخراً مببدأ  2
 www.nato.it   

http://www.nato.it/
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هو أنره جند أنفسنا للمررة األوىل أمام قيادة كفوءة يف استخدام الوسائل اإلعالمية املختلفة، وليس التقنيات فحسب، يف 
 كرية أكثر تعقيداً لتثبيت اإلسالم املتطررف داخل منطقة معينة. سياسية وعس سيطرة إطار

التقليدية يف ما يُعرف باحلرب اهلجينة اليت يزيد فيها « عمليات احلرب النفسية»وكان لإلعالم دور رئيسي يتخطرى 
يل فرقة اخلرباء بتشك 2015تفاوت الالعبني وأراضي املعارك.. وهلذا السبب، قام اجليش الربيطاين يف نيسان/ أبريل 

تويرت »الذي يُعرف بلقب « اللواء السابع والسبعون»إنره «. احملاربة على شبكة اإلنرتنت»األوىل والوحيدة املتخصصة بـ
ال سيرما وسائل التواصل االجتماعي « الدولة اإلسالمية»)أي قورات تويرت( اليت تقضي مهمرتها بإعاقة توسرع « تروبس

خطوة مهمرة يف اسرتاتيجيات التصدري العسكرية اليت ستطلق للمررة األوىل نشاطات حركيرة  اخلاصرة هبا. ويشكرل هذا
 معيرنة يف العامل االفرتاضي )خطوات حماربة غري تقليدية وغري قاتلة يف هذه احلالة( وستمتلك أهدافًا صرحية يف املواجهة.

املهمر تذكرر أنر كل عملية إعالمية تزورد معلومات  ، تتخذ دراسة اإلعالم أمهيرة فريدة. ومن«داعش»يف سياق حماربة 
حول أهداف املصدر اإلعالمي واسرتاتيجياته يف حني أن فهم تقنيرات اإلنتاج )املهارات واألدوات( يوفرر املعلومات 

عمل حول املوارد البشرية املستخدمة واحلاجات التكنولوجية لإلنتاج. وتكشف دراسة تقنيرات البثر )بنية حتتية وال
اللوجسيت( عن نوع القنوات اليت ُتستخدم واملهارات والتنظيم اإلعالمي للمصدر. أمرا صياغة الرسالة وتركيبتها فتكشف 
عن الرموز اللغوية واجملازية، وبالتايل عن الثقافة اليت تربط اجلمهور باملصدر، بينما يساعد حتليل املتلقرني يف هذه احلالة 

باالنضمام إىل اجلهاد واملتعاطفني مع أهدافه. ويُعدر هذا صحيحًا بشكل خاص بقدر على حتديد خصائص الراغبني 
أيضًا نقطة « داعش»، يشكرل إعالم «داعش»أمهيرة اإلعالم املنتج؛ فإذا كان اإلعالم مصلحة اسرتاتيجية بالنسبة إىل 

 ضعف حمتملة بالنسبة إىل الطرف الذي حيارهبا.

  :حول اتصاالت حصلت مؤخراً  يرنةيف ما يلي بعض األمثلة املع

 العالقة باجلرمية املنظمة -

من طرق تشغيلية خمتلفة « الربح املتبادل»مثة عالقة مؤكدة بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب تعود إىل زمن بعيد، فهناك رابط 
للشبكات، ال سيرما يف وتظهر منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا برمرتها التقاًء «. القيام باألعمال»تلتقي لصاحل 

منطقة مشال أفريقيا، وهو التقاء يسهرل التبادل بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب وجيعله مفيداً. ويُعدر املثل اللييب خري مثال 
عن ذلك. فعلى أرض الواقع تتقاطع عمليرات هتريب األسلحة واملخدرات والالجئني السريني واملنتجات، ويتمر هذا 

متعددة. على سبيل املثال أيضا، تعمل اجلماعات اإلرهابية كمزوردة خدمات ضامنة للتفاصيل التداخل بأشكال 
. واملثل 3اللوجستية واألمن بغض النظر عن املواد املنقولة أو ُيستخدم الالجئون كناقلني للمخدرات وهكذا دواليك

اللوجسيت لتجارة املخدرات اآلتية من الصارخ هو وجود التنظيم يف بعض مناطق موريتانيا ومايل حيث يؤمرن الدعم 
أمريكا الالتينية، وذلك من خالل استخدام جمال هبوط مؤقت يف الصحراء. مثر يأيت اجلهاديون لريافقوا املواكب اليت 

ألف علًما بأهنم  20حتمرل وتنقل البضائع إىل سواحل مشال أفريقيا. وتقدرر املصادر االستخباراتية عدد املقاتلني حبوايل 
وهم متوررطون مباشرة بعمليات اإلجتار، باإلضافة إىل وجود كبري جملموعات « للدولة اإلسالمية»يسوا تابعني بالضرورة ل

                                                           
٪ من اجملموع، ما 14نسبة على سبيل املثال، وحبسب تقديرات مكتب األمم املتحدة املع ي باملخدرات واجلرمية، يشكرل الكوكايني الذي يعرب الصحراء باجتاه أوروبا  3

ألف مقاتل مسررح، يف حني يبلغ عدد تلك  12 آالف، باإلضافة إىل 4مليار دوالر. أمرا عدد األسلحة اليت متر اسرتجاعها بعد متررد الطوارق فهو أقل من  1.3يوازي 
ايف   ألف.        450اآلتية من ترسانة القذر
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الطوارق والتبو، ومها جمموعتان عرقيرتان من شبه الُرحرل لطاملا سيطرتا على التجارة غري القانونية عرب احلدود. إنره يف الواقع 
 مجاعات مدجمة أكثر فأكثر وعرب حدود املنظمات املبهمة ال سيرما يف مشال أفريقيا. تعامل بشكل متبادل وعملي بني

مدركة لذلك. إذ « الدولة اإلسالمية»واملثري لالهتمام هو الربهان على أنر هذا التبادل يتمر على أسس اسرتاتيجية وأنر 
للقتال « بوكو حرام»مقاتل من  200و 100ما بني يُقدرر أنره يف أيلول/ سبتمرب، وعرب طُرق اهلجرة غري الشرعية، انتقل 

 يف ليبيا. « الدولة اإلسالمية»إىل جانب 

، 9)العدد « دابق»وكانت اخلالفة نفسها َمن أطلعنا على هذه املعلومة االسرتاتيجية يف مقال كانتلي الذي ُنشر يف جملرة 
ث مت توجيه هتديد بتنفيذ هجوم باملواد ؛ حي«العاصفة املثالية»( حتت عنوان 77 -74: 2015أيرار/ مايو  23

 a scenarioاإلشعاعية يف الواليات املتحدة األمريكية. وهذا هجوم يصفه الكاتب نفسه جبزء من سيناريو مستبعد )
is far-fetched املثايل يف « الدولة اإلسالمية»(. واألمر األكثر إثارة لالهتمام هو اإلعالن الواعي عن اندماج

املال للرشوة والمتالك السالح النووي من باكستان؛ فمن خالل « الدولة اإلسالمية»م. إذ تستخدم شبكات اجلرائ
شبكة اجملاهدين، تُنقل البضائع من ليبيا إىل نيجرييا مثر إىل غرب أفريقيا، ومن هناك وعرب شبكة املخدرات يف كولومبيا 

ية وصواًل إىل الواليات املتحدة األمريكية. إذاً، إنر شبكة عرب البحر، مثر باجتاه الشمال عرب قنوات اهلجرة غري الشرع
 واستقرارها واغتنائها.  « الدولة اإلسالمية»اإلنرتنت والعالقة بني اجلرمية واإلرهاب هي مثبرتة وهي أداة مهمرة لتوغرل 

 اهلجرة واملقاتلون األجانب واملستعمرون  -

اليوم يف تاريخ كتابة هذه الورقة(. يف  14)بلغت العدد « ولة اإلسالميةالد»هي جملرة ناطقة باإلنكليزية توزرعها « دابق»
حول النداء إىل اهلجرة حافالً « نداء اهلجرة»، متحور عددها الثامن الصادر حتت عنوان 2015شهر آذار/ مارس 

إىل االنضمام « سالميةالدولة اإل»لدفع املسلمني الذين يتجانسون مع دعوة  4باإلشارات املعهودة إىل العقيدة اإلسالمية
ذات التداعيات واألوجه املتعددة. يف « الدولة اإلسالمية»إىل صفوفها. يتعلرق األمر بتفسري إحدى اسرتاتيجيات توغرل 

أو اجلهاد يف بلدان املنشأ. إنر هذه « الدولة اإلسالمية»الواقع، يشمل هذا، بشكل عام، إمرا اهلجرة مبعىن اهلجرة حنو 
ة إىل بلدان البلقان هي خري مثال على ذلك الحتوائها هاذين املعنيني، إذ تُعترب البلقان أرض توسرع مهمرة الدعوة املوجره

، الذي يُعدر شركة إنتاجها «مركز احلياة لإلعالم»عرب « الدولة اإلسالمية»، بثرت 2015أيرار/ مايو  5للخالفة. ففي 
الشرف »شعوب، وال سيرما إىل البوسنة واهلرسك حتت عنوان: الرئيسية، شريط فيديو موجرهًا بشكل خاص إىل تلك ال

الدولة »كان اهلدف واضحاً، وهو حتريك مسلمي البلقان ودفعهم إىل االلتحاق بـ«. يف اجلهاد: رسالة إىل شعب البلقان
الدولة »ته الذي أطلق« مشروع اهلجرة»أو القتال لصاحلها يف ديارهم بكافرة الوسائل املتاحة هلم. إنر « اإلسالمية
وهم حماربون مستعدرون  -هو مشروع منظرم، فقد دعى يف املرحلة األوىل إىل جتنيد احملاربني األجانب « اإلسالمية

للموت على أرض املعركة أو العودة للقيام هبجمات يف بلداهنم، أما يف املرحلة التالية األكثر حداثًة فحفرز على جتنيد 
ا وراء خط املواجهة يف تنظيم االتصاالت واألعمال اللوجستية وخدمات الدولة. تقنيني وخرباء ليعملو « حماربني»

باإلضافة إىل هؤالء، بدأ املشروع باجتذاب النساء ليتزورجن يف معظم األحيان من احملاربني، حبيث اتربع خمططاً الستعمار 
لرغم من تعدد انتماءاهتم العرقية اليت ختتلف األراضي ومتركز بني سكراٍن تشاركوا رؤية اإلسالميني املتطررفة نفسها على ا

تستفيد من موجات اهلجرة « الدولة اإلسالمية»يف ظاهرها. ويف هذه املرحلة بالتحديد، يف إطار احلرب اهلجينة، بدأت 

                                                           
 .من مكرة إىل املدينة املنورة ٦22اهلجرة هي انتقال النيب حممد يف العام  4
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عاف الناجتة عن التطهري العرقي املمارس يف األراضي احملتلرة ومن الصراع بشكل عام. ويعترب هذا التدفرق عملًيا يف إض
وبلدان الشرق األوسط اليت تواجه ضغط الالجئني الذي مل يعد حُيتمل،  ،أوروبا بشكل خاص من خالل حتفيز التفكرك

ومجع األموال عن طريق اإلجتار بالبشر، واالستفادة من طرق اهلجرة إلدخال مقاتلني حمتملني عائدين، واالستفادة من 
 اهلواتف واألوراق الثبوتية(.الالجئني سواء عن طريق التجنيد )بصورة نادرة( أو عن طريق سرقة اهلويرة )استخدام بطاقات 

 هتديدات ليس إليطاليا فحسب -

، فاض اإلعالم اإليطايل بإعالنات لقائد القاعدة يف املغرب العريب أبو يوسف 201٦كانون الثاين/ يناير   14يف 
الصخريات يف العنايب، حيث جاء يف رسالته اليت يعلرق فيها على االتفاق حول ليبيا والذي متر التوصرل إليه يف مدينة 

أنتم أيها الغزاة اجلدد أحفاد غرزياين، »، ، فإيطاليا قد احتلرت البالد وطرابلس«قد بيعت للغرباء»املغرب ما يلي: ليبيا 
حنن قوم ال »، «ولتعضنر أصابع الندم جراء دخولكم أرض املختار، ولتخرجن منها أذلة صاغرين بإذن اهلل رب العاملني

وليست هذه الرسالة موجرهة حصرياً إىل «. وثرواتنا يف ليبيا إال على أشالئنا، ننتصر أو منوت نستسلم، ولن متروا ألهلنا
ا أكثر مشوليرة بعنواهنا  لقد استخدم أبو «. بني يدي العدوان.. فاحلذر احلذر»إيطاليا كما وصفها اإلعالم املعتاد، بل إهنر

، وظهر بصورة جانبية على خلفية صورة البطل اللييب يف يوسف العنايب اخلطاب اللييب التقليدي املعادي لالستعمار
املقاومة ضدر إيطاليا عمر املختار، مع العلم أنر الصورة املستخدمة يف التسجيل الصويت غالبًا ما تظهر يف الكتب 

شنقاً يف معسكر عمر املختار هو بطل املقاومة الليبية يف وجه االحتالل الفاشي، أُعدم »اإليطالية وترتافق بالشرح التايل 
، ُبثر فيديو باسم 201٦كانون الثاين/ يناير   23ويف «. عن عمر السبعني عاماً  1931سلوق يف أيلول/ سبتمرب 

الشهري العائد للعام « أسد الصحراء»دقيقة أُدخل فيه مشهد من فيلم  28، هذه املررة امتدر على حوايل «داعش»
مليون دوالر. وتدور  25تينا، وقد مورله القذرايف بشكل جزئي مببلغ والذي ُصورر يف ليبيا وروما ومدينة ال 1981

أحداث هذا الفيلم عندما حاربت قورات عمر املختار يف ليبيا ضدر اجليش اإليطايل الذي كان على رأسه اجلنرال 
كتراب أو صور رودولفو غرزياين يف عشرينيرات القرن املاضي. بشكل عام، يتألرف الفيديو بكامله من تراصف ألجزاء ل

سبق أن بـُثرت وتظهر أيضاً راز ديغان بدور إمرباطور بالد فارس داريوس الثالث. إنر اخلطاب املعارض لالستعمار والذي 
، وكذلك «داعش»هو اخلطاب نفسه الذي اعتمدته « تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي»أُعيد اعتماده من قبل 

يرات. إنر املتاجرة بالبطل اللييب )عمر املختار( واملواضيع املستخدمة هي أمور شائعة. األمر بالنسبة إىل الرموز والشخص
ففي سياق اسرتاتيجية غري اعتباطية بل كفوءة يف استخدام اإلعالم، يزورد هذا االلتقاء على املواضيع اإلعالمية أدلرة 

يف مشال أفريقيا ويطرح « ملغرب اإلسالميتنظيم القاعدة يف بالد ا»و« داعش»إضافية على التحالف التدرجيي بني 
إيطالية يف حترير املنتَجني اإلعالميني اللذين ُتستخدم « استشارة»عالمات استفهام مهمرة يف ما يتعلرق باحتمال وجود 

فيهما رموز ومنتجات )صور وأفالم( من إنتاج إيطايل. وباإلضافة إىل ذلك، لقد سجرلت اسرتاتيجية اجلهاد اإلعالمية 
كفوءة هدفًا صائباً. وال يتعلرق األمر هنا بالدعاية فحسب، بل يناقض الرواية السائدة القادرة على تفرقة أعداء ال

اإلرهاب )إنر اإلتيان على ذكر االستعمار يف أوروبا يفتح اجملال للجدل!(. وعلى وجه اخلصوص، تُعترب هذه 
تنظيم القبائل الليبية ضدر احملتلر اجلديد الذي يذكرر بأشباح  االسرتاتيجية دقيقة وهادفة )وفعرالة يف هذه احلالة( إىل

تنظيم القاعدة يف بالد املغرب »تارخيية. فالنجاح مضمون )كما سبق أن قال يل قائد اإلخوان املسلمني يف طرابلس( و
 يطرحان نفسيهما كمجموعة ُموحردة يف وجه االستعمار اجلديد. « داعش»و« اإلسالمي
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 اإلعالمية وبعض نقاط الخالف« داعش»استراتيجية 
 

لقد مترت اإلضاءة أكثر من مررة على وجود العنصر اجلديد يف إعالم اخلالفة ال سيرما يف اسرتاتيجية معقردة ومنظرمة. 
يشكرل هذا العنصر اجلديد يف اإلعالم، إىل جانب تقدميه وقائع حمددة ميكن حتليلها حالة حبالة )أمثلة سابقة(، جزءًا 

 مشروع واسع يُنظرم يف بعض املنتجات اإلعالمية:  من 

  االستخدام املكثرف لوسائل التواصل االجتماعي )تويرت، وفايسبوك، والدردشة واملنتديات( اليت ترورج لتصررفات
تنتشر بشكل معٍد و مقلرد من خالل سرد بطوالت اجلبهة يف أغلب األحيان، مع التشجيع على التجنيد ال 

 احملاربني األجانب؛سيرما يف صفوف 
 كعمليرات قطع رؤوس األعداء، وُتوجره للتسبب بصدمة عاطفية عميقة، « إعالم الرعب»أشرطة فيديو ترورج لـ

 مهدردًة اجلمهور ىالغريب ودافعًة، يف الوقت عينه، املنتسبني إىل اإلبقاء على األعمال املتطررفة؛ 
 هبذه «. الدولة اإلسالمية»لربيطاين كانتلي احملتجز لدى نشاط معاكس للرواية السائدة، وخمرجه هو الصحايف ا

مع تقدمي رؤى بديلة غري بعيدة عن « الدولة اإلسالمية»الطريقة، يتمر الغوص يف حجج البلدان اليت حتارب 
 ؛    «جبهة العدور »احلجج املوجودة أصالً يف الغرب، وذلك لتشجيع تفكرك 

 احملرررة أيضًا على مستوى الواليات( « للدولة اإلسالمية»إلخبارية منتجات إعالمية حقيقية وفعلية )النشرة ا
يف األراضي اليت تسيطر عليها، وذلك « مواطنيها»إىل « الدولة اإلسالمية»تصف اخلدمات اليت تقدرمها 

 هبدف جذب عائالت اجلهاديني الذين يُعتربون املستعمرين اجلدد الضروريني السرتاتيجية املأسسة؛   
 ت م تُنشر على شبكة اإلنرتنت بلغات عدرة )العربية واإلنكليزية والفرنسية والرتكية « دابق»ثل جمالر

واألندونيسية، إخل.( وهي موجرهة إىل متعاطفني منتشرين حول العامل؛ وتتطررق هذه املنشورات إىل مواضيع 
 سياسية ودينية، كما تطلع القرراء على مهارات تشغيلية وأهداف حمتملة لضرهبا؛

 سرقة السيارات الكربى»لعاب تفاعلية تُعدر نوعًا من إعادة إصدار أللعاب غربية معروفة )مثل لعبة أ :»
الصطياد ما يُعرف باإلنسان الرقمي، أي الشباب، من خالل عملية التلعيب )التعلرم «( صليل الصوارم»

 والتخالط االجتماعي من خالل اللعب(؛   
 ليتم بذلك حتديث اسرتاتيجية االلتقاء اليت تقدرم عرب الشبكة منفعة راديو وتلفزيون عرب شبكة اإلنرتنت ،

 خمتلفة وأكثر ديناميكية من احملتويات اليت تبثرها وسائل اإلعالم األخرى. 

انطالقًا من هذا التصنيف، يربز بوضوح كيف أنر االسرتاتيجية اإلعالمية املركربة ليست عرضية بل تستخدم مهارات 
عالم الدويل ذات النطاق الواسع واالنتشار املتفشي. لذلك فإنر عدم التعررف عليه أو االندهاش من خاصرة بعامل اإل

استخدام الوسائل التكنولوجية يظهر التأخرر الثقايف املعتاد والعنصرية اللذين غالبًا ما يصنرف هبما الغرب أعداءه جملررد 
ايل إىل ضعف كبري. كما أن األمر ال يتعلرق باسرتاتيجية خاصة ، وهذا ما يؤدري بالت«اخلفران»مقاتلتهم وهم ينتعلون 

باجلهاد فحسب، بل بعامل اإلعالم أمجع أيضاً، وهي اسرتاتيجية اعتمدهتا اخلالفة بشكل كفوء وجنردت من العناصر 
الفيديو  األجانب حماربني ليسوا قادرين على استخدام بنادق االقتحام فحسب بل يستعملون الكومبيوتر وآالت تصوير

 أيضاً.                        
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اإلعالمي مب ي ومؤسس على شكل نظام فعرال وكفوء يتربع اسرتاتيجيات « الدولة اإلسالمية»بات واضحًا أنر جهاز 
معيرنة وأنر استخدام وسائل التكنولوجيا اإلعالمية أصبح بيد اجلهاد منذ سنوات، وهلذا تُعدر احلرب اإلعالمية موضوعاً 

يف اإلدارة « الدولة اإلسالمية»ثمر اإلرهاب فيه أموااًل ومهارات منذ فرتة. وتكمن القفزة النوعيرة اليت قامت هبا است
الدقيقة للمنتجات اإلعالمية املتعددة على خطوط خمتلفة، هي خطوط تلتقي كلرها لدعم اهلدف العام أال وهو مأسسة 

طار، يشكرل اإلنتاج أو التنظيم اإلعالمي أحد املكورنات، علًما بأنه ليس اخلالفة ليتم االعرتاف هبا كدولة. ويف هذا اإل
 2015الوحيد مع أنره مهمر. لكن يبدو أنر التضخيم التدرجيي والتزايد املتكرر يف املنتجات اإلعالمية اجلديدة يف العام 

هتدف إىل جتنيد احملاربني األجانب  ُيربزان هدفًا ثانيًا يرمي إىل الرتويج ألشكال من التطررف ال 2016ومطلع العام 
فحسب بل إىل الرتويج للصراع أيضًا الذي يالقي  جتاوبًا يف بلدان العامل الغريب. وهي يف الواقع حتاول احلصول على 
نتيجة غري مباشرة عاملًة على حتريك أعداء حمتملني للخالفة يتمثرلون يف املواطنني األوروبيني، غري متركلًة على اهلجمات 

فحسب، بل على  رد الفعل اليت تسعى إىل « الغرب»و« اإلسالم»املباشرة احملتملة من النوع اإلرهايب لتفجري العنف بني
مهتمرة باإلخالل باجملتمعات الغربية بكافة « الدولة اإلسالمية»استحثاثه. إذاً إىل جانب االعرتاف هبا كدولة، يبدو أنر 

كل أنواع الصراعات، وبشكل أسهل تلك املستوحاة من التطررف اإلث ي األحوال من خالل العنف، مشجرعًة على  
 والدي ي.

« الدولة اإلسالمية»إىل جانب اسرتاتيجية اإلعالم التأسيسي، تربز اسرتاتيجية اإلعالم العاطفي، وكالمها فخر تستعدر له 
 مررة أخرى وختاطر يف الوقوع فيه. 

ا موجرهة « عمليرات قطع الرؤوس»اليت تشكرل سلسلة سأعررف هنا هذه اخلطرة اإلعالمية الثانية  أداة رئيسية فيها بأهنر
على البحث عن مهتدين وحماربني جدد، إذ مل ننَس أنر « الدولة اإلسالمية»فمن جهة، تشجرع «. تطررف ثنائي»لـ

ا ردٌّ على الذي قد فعل األمر « متر فهمها»النهاية املريعة اليت لقيها الطيرار قد  الدولة »نفسه بالقنابل ضدر قرى على أهنر
، وأنر االستياء الذي أثارته ال يتشاطره بالضرورة كل املشاهدين. إذاً ترورج هذه اخلطة لشكل التطررف الذي «اإلسالمية

ا تثري االستياء من خالل إغضاب ومفاجأة مجهور آخر  اعتدنا عليه واملوجره للتجنيد. لكن من جهة أخرى، ومبا أهنر
)التعليق األكثر شيوعاً يف اإلعالم( « الوحش»حتثر بذلك على ردة فعل عنيفة ضدر عدور يعاد إبرازه بصورة  )األورويب(،

 إالر أنره حمدرد خباصيرته اإلسالمية.             

كقيادة للعامل اإلسالمي املقسرم إىل جمموعات خمتلفة تبحث عن « اخلالفة»إنر كلتا االسرتاتيجيَتني تسعى إىل تثبيت 
« الدولة اإلسالمية»يف الغرب(، فتجد يف زعزعتها شرعية « التعددية الضعيفة»قائد جديد، وإىل هتديد أوروبا )املعروفة بـ

يف توسرعها وبالقدرة اليت أظهرهتا « اخلالفة»وتفورقها. إذا، كما هو حمتمل، يرتبط هذا أيضًا بالصعوبات اليت تواجهها 
لذي يقع دائمًا يف الفخ، وميكن توقرع تصعيد قريب يف املواجهة على كل على فهم ضعف الطرف الذي حيارهبا وا

 مستويات احلرب اهلجينة.

من الواضح أنره يف سياق معقرد لإلعالم الذي يشكرل سالحًا للحرب اهلجينة، ال بدر من الردر باألسلحة اإلعالمية 
« للمسائل اإلرهابية األمنية وإدارة احلاالت الطارئةالفريق اإليطايل »املالئمة. من هذا املنظار تنطلق جمموعة عملنا: 

(www.itstime.itوينطلق املنهج املتربع ممرا يُعرف بـ .)«استخبارات وسائل التواصل االجتماعي »

http://www.itstime.it/
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(SocMInt إلعادة صياغتها كأداة يف مقاربة أوسع أطلقنا عليها اسم )«رقمية البشريةاالستخبارات ال »
(DiHumInt.) 

هي إحدى التقنيرات اهلادفة إىل رصد املعلومات املفيدة حللقة « استخبارات وسائل التواصل االجتماعي»إنر 
االستخبارات من خالل مراقبة وحتليل احملتويات املتبادلة عرب وسائل التواصل االجتماعي اليت ُتستخدم بكثرة من قبل 

، يتمحور النقاش النظري حول احتمال اعتبار هكذا تقنية مستقلرة أو مشروطة، وبالتايل يف الوقت احلايل«. داعش»
جزًءا من اجملاالت « استخبارات املصادر املفتوحة»وإذ تشكل «. استخبارات املصادر املفتوحة»شبه مدرجة حتت 

اجلغرافية املكانية، استخبارات  ستخبارات)االستخبارات التكنولوجية، االواملقاربات املختلفة حبثًا عن املعلومات املهمرة 
(، فهي تتمثل يف اجلمع  اإلشارات، االستخبارات البشرية، استخبارات القياس والتوقيع، استخبارات اإلنرتنت، إخل

 والتحليل والنشر املنهجي ملعلومات قد ميكن تربيرها بضرورة استخباراتية معيرنة. بيد أنر اخلطأ األكثر شيوعًا هو التفكري
ال « استخبارات املصادر املفتوحة»بأنر هكذا ممارسة قد تكون حمصورة باملواد املتوفررة على شبكة اإلنرتنت. ذلك أن 

ت واملنشورات املؤسساتية واألكادميية أيضاً  تلجأ إىل اإلنرتنت فحسب، بل إىل الراديو والتلفزيون والصحف واجملالر
استخبارات املصادر »ليت غالبًا ما يتمر جتاهلها، خطًا فاصاًل واضًحا ما بني وغريها من املواد. وحتدرد هذه الناحية، ا

فهذه األخرية حتصر موضوع دراساهتا باملعلومات املتناقلة عرب «. استخبارات وسائل التواصل االجتماعي»و« املفتوحة
 وسائل التواصل االجتماعي فقط.

هو رصد « استخبارات وسائل التواصل االجتماعي»اش بشأن من الواضح أنر الطابع األساسي الذي يدور حوله النق
األهداف اليت تستحقر اإلضافة. تستطيع وسائل التواصل االجتماعي توفري معلومات مت مجعها من اجلماهري، ما يع ي 

العام  أهنا معلومات صادرة مباشرًة عن اجلمهور، وقد مُجعت باالستناد إىل معايري معيرنة وهي قادرة على رسم اإلطار
، كوهنا تُعترب مصدر معلومات مفيدة لعمليات «استخبارات وسائل التواصل االجتماعي»حلالة ما بشكل آينر. ثانياً، إنر 

وحتسني نوعية عملية صنع القرار مزوردًة آخذ القرار « اجلهل»االستخبارات، ترتبط بشكل كبري مبحاولة التخفيف من 
اجلانب أساسي إلمكانية حتسني األمن العام. فإذا كانت مساحة شبكة  بإطار معلومات أكثر تفصياًل. إنر هذا

اإلنرتنت مستخدمة دائمًا بشكل أكثر لتنظيم نشاطات إجرامية والتنسيق هلا، تستطيع وسائل التواصل االجتماعي أن 
 تشكرل أداة قيرمة للتعررف عليهم.

من املراقبة لكنها « سليب» ينحصر مبستوى ال« استخبارات وسائل التواصل االجتماعي»إال أن جمال استخدام 
تعربر عرب وسائل « داعش»ذا كانت ُتستخدم أيضًا بطريقة فاعلة للتفاعل مع مواضيع خمتلفة على شبكة اإلنرتنت. فإ

 التواصل االجتماعي، يستطيع من يعارضها استخدام األدوات نفسها حملاربتها.

ليست سوى خطوة أوىل يف اقرتاحنا التشغيلي للمعارضة، فهي تتطورر « ياستخبارات وسائل التواصل االجتماع»إالر أنر 
يف محالت « داعش»على ضوء فكرة بسيطة مفادها أنر مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، الذين تستهدفهم 

فيها اهلويرة لقد طورر هذا اجليل مهارات معيرنة ال تتعارض «. اجليل الرقمي»التجنيد، هم شباب ينتمون إىل ما يُعرف بـ
استخبارات وسائل »االفرتاضية مع اهلويرة احلقيقية، لكنرها تشكرل هويرة معقدة تنتمي إىل كال اجملالني. وإذا كانت 

ا ليست مساحة نظرية كافية ال لفهم « التواصل االجتماعي أداًة مفيدة جلمع املعلومات يف العامل االفرتاضي، إالر أهنر
ال لتفعيل النشاطات املعارضة اليت جيب أن تتطورر سواء يف اجملال االفرتاضي أو احلقيقي. وفقاً اهلويرة املختلطة الناجتة و 



93 
 

تتكامالن « االستخبارات البشرية»و« استخبارات وسائل التواصل االجتماعي»لقواعد االستخبارات القدمية، فإنر 
اجلديدة اليت قد تسهم يف إعادة إحالل التوازن يف املرتقبة، وهي املقاربة  «االستخبارات الرقمية البشرية»وتندجمان يف 
 «.   داعش»اليت أشعلتها « احلرب اهلجينة»املواجهة يف 
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 لماذا يصبح الشبان األلمان جهاديين –تصدير الجهاد 
 مروان أبو طعم 

 
 

وأفسحت اجملال أفضت اهلبَّات االجتماعية املفاجئة يف العامل العريب إىل القضاء على أربعة أنظمة استبدادية حىت اآلن، 
لقيام تكتالت سياسية جديدة، كما أدرت التقلربات السياسية يف العراق وليبيا وسوريا واليمن إىل اندالع حروب أهلية. 

على حنو متواصل  وبسبب اهنيار خدمات الدولة والبىن األمنية نشأ فراٌغ يف السلطة نفذت إليه القوى اجلهادية وصارت
مبا  –اجلهات الفاعلة احلامسة. ويعود جناح اجلهاديني إىل مجلة أمور منها تغريرهم مبسلمني من مجيع أحناء العامل  من

 . ليقاتلوا يف صفوفهم –يشمل أملانيا أيًضا 

يف  ساد االعتقاد لفرتة طويلة بأنَّ تطرف اجلماعات اإلسالمية سلعة مستوردة، بيد أنَّ نتائج دراسات السنوات األخرية
أسباب لعمليات التطرُّف يف اجملتمعات األوروبية أيًضا. إذ إن عدد  نشوءجمال ظاهرة "اإلرهاب" تشري إىل إمكانية 

"املقاتلني األجانب" الذين سافروا من االحتاد األورويب إىل سوريا والعراق يقدَّر حبوايل سبعة آالف، إال أنَّ هذا العدد 
ة يف دول االحتاد األورويب املختلفة. معظم هؤالء املقاتلني أتوا من بلدان أوروبية نسيب، بسبب طرق اإلحصاء املتباين

يف تلك البلدان اليت يعيشون  97هلم تواصل َنِشط مع أوساط السلفينيغربية تعيش فيها جاليات مسلمة كبرية، وكان 
سنة، بيد أنَّ أعمار القسم األكرب  63و 13شخًصا ترتاوح أعمارهم بني  680 إىل سوريافيها. وقد توجَّه من أملانيا 

، والثوريون، والباحثون عن العدالة وأواصر الرتابط، يتضامنون  سنة. هؤالء املشحونون 25و 16منهم ترتاوح بني 
ضحايا احلرب السورية، ويسعون لإلطاحة بالنظام يف سوريا والعراق وإلقامة نظام سياسي إسالمي بشكل قوي جًدا مع 
التوجيهية للشريعة اإلسالمية. معظم املقاتلني هم من املسلمني السُّنَّة من اجليل الثالث، وأبناء  على أساس املبادئ

مهاجرين من منطقة الشرق األوسط، وبعضهم من اجليل الشاب من معتنقي الدين اإلسالمي اجلدد من "السُّكَّان 
إال أنَّ لني األجانب من الرجال غري املتزوِّجني، األصليني" الذين ال أصول مهاجرة هلم. وبالرغم من أنَّ معظم املقات

والديهم إىل اجلهاد. جرُّ أطفال من ِقَبِل على حنو متزايد أعداد النساء اللوايت يذهب للحرب تزداد بشدِّة، كما جيري 
ومعظم املسافرين إىل سوريا والعراق هم من الفاشلني يف مسار التعليم املدرسي، لكن هناك أيًضا شبان جامعيني بني 

 املغادرين ممن ختلوا عن دراستهم لالنضمام إىل تنظيم الدولة اإلسالمية. 
 
 

 أسباب التطرُّف
 

باجلنس أو باألصل االجتماعي، فالتطرُّف حيدث يف مجيع شرائح اجملتمع  هناك أسباب كثرية للتطرُّف. املسألة ال ترتبط
بغض النظر عن الظروف االقتصادية أو املؤهالت العلمية. ورغم أنَّ التطرُّف مسألة فردية، إال أنه من املمكن حتديد 

                                                           
 :راجع يف موضوع السلفية يف أملانيا  97

Thorsten Gerald Schneiders (Hrsg.) (2014): Salafismus in Deutschland: Ursprünge und Gefahren einer 
islamisch-fundamentalistischen Bewegung, Bielefeld. El-Mafaalani, Aladin: Salafismus als 
jugendkulturelle Provokation: Zwischen dem Bedürfnis nach Abgrenzung und der Suche nach 
habitueller Übereinstimmung, . .357 - 355ص.  
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غالًبا إىل "ساحات اجلهاد" نقاط تشابُه يف سرَي حياة الناشطني األملان على األقل: يتعلق األمر لدى املغادرين 
يعانون من مشاكل هوية ويبحثون عن جتارب مجاعية قوية وعن مغزى للحياة. يريدون أْن بأشخاص يف مقتبل العمر 

يكون هلم َدْوٌر يف اجملتمع، دوٌر حمرومون منه غالًبا حبسب تصورهم اخلاص. وبينما يسمعون من أهاليهم التعيري بأهنم 
مع  العالقة اجملتمع النقاش حول إشكالية أهنم "مسلمون". وبالتايل يقطع الكثريون يف سياق تطرُّفهم"مثل األملان"، يثري 

بيئتهم االجتماعية القائمة، و قبَل السفر يرتافق االنفصال عن األسرة وعن دائرة األصدقاء يف أغلب األحيان مع ارتباط 
 . 98متزايد مبجموعة سلفية

إىل أربع فئات، بينما تكون الدوافع خمتلطة إىل "ساحات اجلهاد" دوافع السفر عند النظر عن كثب ميكن تصنيف 
 عادًة: 
 ،املقتنعون فكريًا 
 ،املغامرون والتابعون هلم 
  بساحات اجلهاد"ماضيهم اإلجرامي عرب التحاقهم أن يكفِّروا عن "حديثو الوالدة"، أي الذين يريدون غالبا" 
 ارسة ما يتخيلونه من عنف وقتل يف احلرب األهلية دون عقابوأولئك الذين يعتقدون بقدرهتم على مم. 

. جيري التلقني اإليديولوجي 99 يف العنف أداة جهادية مشروعة لتحقيق األهداف أمسى "اجلهاديون" يرى املعنيون 
املربمج والضروري هلذا األمر يف جمموعات صغرية وخاصًة يف إطار ما يسمى حبلقات دراسة اإلسالم وكذلك يف حلقات 
القراءة والنقاش اليت ينظمها الوسط السلفي. يتم يف هذه احللقات تعليم "احلرب املقدسة" اجلهاد ضد "الكفار" على 

مغلقة إىل العامل. ويهيمن على هذه نظرة أيديولوجية سلفية سلمني منهم وغري املسلمني، وتلقني اختالف مشارهبم، امل
القطيب الذي ال يرى سوى أبيض أو أسود؛ حيث تـُختزل كل الصراعات إىل نزاعات املتطرِّف النظرة أسلوب التفكري 

فيه بارتياح كبري. وعند معاينة املعنيون  بني اخلري والشر، فينشأ من خالل تبسيط العامل هبذا الشكل موطٌن يشعر
أسباب تطرُّف املغادرين وبالنقاش الذي يصاحبه حول التعامل احلكومي واالجتماعي الصحيح معه، اخلطاب اخلاص ب

نظرية قاطعة قادرة على تفسري أغلب احلاالت. وال تشري عدم وجود  بالرغم من كل اجلهود املبذولة،يتبنير حتًما، 
ائمة إال إىل جوانب معيَّنة يف عملية التطرُّف، ليتبنير الحًقا أنَّ هذا النهج أو ذاك ال يصلح لتحليل جمموعات املناهج الق

 أخرى من املتطرفني. 

غالًبا ما تسهِّل عوامل خمتلفة، ُتْكِمُل بعضها البعض، عمليات التطرُّف وقرار الذهاب إىل ساحات اجلهاد. وترتبط هذه 
 ولوجية وسياسية ونفسية واجتماعية. أما ماهية البـُْعد احلاِسم فتختلف من شخص آلخر. العوامل بأبعاد أيدي
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 البـُْعد األيديولوجي لعملية التطرُّف
  

ميثل اجلهاديون السلفيون أيديولوجية "إسالمية" تسرتشد مبؤسسي الدين اإلسالمي وتسعى إىل إقامة جمتمع إسالمي 
األساسية، أي القرآن وسُّنَّة النيب حممد أسسهم الثابتة. وهم يرفضون بشكل قاطع مثايل مزعوم. تشكِّل مصادر اإلسالم 

ة باعتبار ذلك  على عكس غالبية املسلمني أي مواءمة لتأويل املصادر املوثوقة مع الظروف االجتماعية والسياسية املتغريَّ
إىل "الُكْفر" حتًما. كما ميثلون  –ر السلفي حبسب التصوُّ  –"جتديًدا غري إسالمي" )ِبْدَعة(، إذ تؤدي هذه التجديدات 

باإلضافة إىل ذلك رؤية ثنائية للعامل الذي ال يتكوَّن بالنسبة هلم إال من مؤمنني وُكفَّار، ويعدُّون من هؤالء الكفرار إضافة 
التعامل مع هؤالء  . ويدعون إىل احلدِّ من100إىل امللحدين "املعتادين" اليهود واملسيحيني ومجيع املسلمني غري السلفيني

أو جتنُّب التعامل معهم متاًما إن أمكن، ألنه من شأن هؤالء أن ميارسوا التمييز ضد املسلمني "احلقيقيني". إن مشاعر 
التمييز هذه يتم تأجيجها واستغالهلا كأداة لتجنيد أتباع. يشرِّع اجلهاديون السلفيون أعماهلم من خالل الدين ويتخذون 

اجلهاد العسكري فرٌض على كلِّ مسلٍم ال قيود فيه عند اختيار الوسائل من حيث املبدأ. وتستمر  موقًفا يقضي بأنَّ 
صالحية هذا املوقف حىت حتقيق هدف تنفيذ مبادئ األيديولوجية اإلسالمية العاملية. وبالتايل تشكِّل اجلهادية عقيدة 

 .ية واحملافظة عليهاقتال، تفرض على كل مؤمن الشروع بالقتال هبدف إقامة دولة إسالم
 
  

 البـُْعد السياسي لعملية التطرُّف
 

عند التمعُّن باسرتاتيجية التجنيد يف تنظيم الدولة اإلسالمية يتَّضح أنَّ العنصر الرئيس هلذه االسرتاتيجية الناجحة يكمن 
لتغيري املعطيات يف الشرق . يدفع تنظيم الدولة اإلسالمية القتال على حنو متزايد 101يف األيديولوجية واالستقطاب

ويُعبِّئ يف هذا السياق أشخاًصا يعادون الغرب مستعدُّون للقيام بأنشطة بناًء على هذا. وبالتايل تتوجره  األوسط،
بروباغاندا التجنيد إىل أولئك الذين يشعرون بالغضب، لكنهم ال يستطيعون التعبري عنه سياسًيا. العدو الرئيس أو 

هة نظر تنظيم الدولة اإلسالمية هو الغرب الذي يستنزف األمرة ويهمِّش املسلمني، من هنا العنصر األساس من وج
ويشري معظم املسافرين إىل سوريا أن العنف  يدعو لوجوب رفض القيم الغربية، والدفاع عن اهلوية اإلسالمية اخلاصة.

حُيَمِّلون غزوات "الغرب" على العامل اإلسالمي أهل السُّنَّة يف سوريا هو ما حثَّهم يف املقام األول، وهم  الظامل ضد
مسؤولية هذا الظلم، ويرون أنَّ الغرب جلب الصراعات إىل منطقة الشرق األوسط، ويتفررج اآلن على "ذبح" أهل السُّنَّة 

، كما يف العراق وسوريا على يد الشيعة، عالوة على ذلك يتَّهمون اجملتمعات الغربية بتهميشهم بسبب هويتهم الدينية
ترسَّخ االنطباع لدى هذه اجملموعات بأنَّ الساسة يف هذه البالد ]الغرب[ يتآمرون على اإلسالم الذي مل يتبقى ألتباعه 
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م مُمَثَّلون من قبل النخبة السياسية وينكرون 102خيار سوى أن يفرضوا هويَّتهم ودينهم بالعنف . وهم ال يشعرون بأهنَّ
ة هلم، فيدَّعون ظاهريًا التزامهم بالعمل من أجل حقوق املسلمني السُّنَّة، بينما يتغاضون عن إمكانية املشاركة السياسي

 حقيقة أنَّ غالبية ضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية هم من املسلمني السُّنَّة.
 
 

 البـُْعد النفسي لعملية التطرُّف
 

املختلفة يف مناطق الشتات اإلسالمي. كثرٌي من اجليل  يستفيد تنظيم الدولة اإلسالمية من العناصر االجتماعية والنفسية
، 103الشاب يعيشون النزاعات اليت يف بلداهنم األصلية من خالل متابعة اإلعالم ]فضائيات إنرتنت[ ويفكرون هبا

فيتضامنون مع املهمومني هناك ويعرِّفون نزاعاهتم على طول خط فصل عرقي ودي ي، وذلك من خالل الدين عابر 
ت. لكنهم يدجمون هذه النزاعات بنزاعاهتم القائمة يف الشتات ويفسروهنا مبا يتوافق مع ذلك. ويُوَصُف آباء اجلنسيا

جيل املسافرين إىل سوريا يف كثري من األحيان بأهنم ضعفاء وجبناء، بيد أنَّ دور األب مركزي يف جمتمع خيضع للسلطة 
ة الوحيدة. وعندما حيدث يف إطار أنظمة العالقات املعقردة هذه أن الذكورية، وخباصة حني يُعَترَب األب السلطة الشرعي

يفشل األب بالقيام بدوره التقليدي باعتباره حامي األسرة، ميكن أن يؤدي هذا إىل نشوء شعور بالرفض. وعندما ال 
للنظام األبوي  تستطيع البىن األسرية اليت يقف األب على قمتها توفري احلماية، ينشأ لدى األطفال يف جمتمع خاضع

شعور خبيبة األمل يتجلَّى على شكل خماوف مادية ووجودية. هذه التجارب تؤثَّر باألطفال والناشئة وجتعلهم حساسني 
بشكل خاص إزاء مظامل مزعومة. وميكن احلديث يف سياق هذه العملية املعقدة عن نرجسية كانيبالية، إذ حيدث تقزمي 

واخلطري يف هذه التلقائية هو، أنه ال ميكن إنقاذ "علو الشأن" اخلاص إال من خالل . 104 مستمر هلياكل السلطة القائمة
الروايات السلبية حول  تقليل قيمة آخرين، بينما تكون الوسيلة املتربعة لتحقيق ذلك أمرًا ثانويًا. عند هذه النقطة تبدأ

ا بنظر األهل ومل يصبح أملانًيا بعد بنظر اجملتمع، إدراك اإلسالم يف الغرب بفعل مفاعيلها، فاملرء مل يعد تركًيا أو عربيً 
فيغدو االنتماء لإلسالم هو املكوِّن الرئيسي للهوية، بينما يتعرض هؤالء يف النقاش حول اإلسالم للهجوم على نطاق 

ل وثيق اسرتاتيجية مجاعية تتشكرل من خالل تداخ 105واسع. وهنا ال بد من االنتباه إىل أن اهلويرات اجلمعية هي بىنً 
      بني األفكار واإليديولوجيات واألديان والعقائد ومن خالل القيم االجتماعية الثقافية. هنا، ويف هذا املوضع بالضبط، 
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. وميسي التمايز ضمن الثنائية السلفية فائًضا 106تقدِّم السلفية التفسري الضروري للعامل وتكوِّن بشكل فعَّال واقًعا تارخيًيا
كان العامل أكثر تعقيًدا، تطلَّب تفسريًا أبسط. ويُستكَمُل ذلك عرب دعاية تنظيم الدولة اإلسالمية   عن احلاجة، فكلما

 هبدف إنتاج جنون مجعي.  التحريضية
 
 

 البُـْعد االجتماعي لعملية التطرُّف

مجاعية تغطِّي على وتزوِّد اجملموعة األفراد يف هذا السياق هبوية تتم عمليات التطرف غالًبا ضمن جمموعات السلفيني. 
القوة الداخلية للمجموعة السلفية وقيمها االجتماعية الثقافية وال يتبنيَّ من خالل . 107كل نقاط ضعفهااهلوية الفردية ب

سبب قوة التجنيد وحسب، بل أيًضا سبب استمرار أعضاء اجملموعة باالنتماء والوالء هلا. كما متلك اجملموعة السلفية 
التضامن املطلق مع اجملموعة  قاليد وقيم خاصة استبدادية من حيث املبدأ، تستوجب من الفرد ثقافة خاصة هبا ذات ت

ومعاقبة املخالفني بتطرُّف، ألن االتصال ككل وليس بالضرورة مع أحد أفرادها. وجيري رفض االتصال باخلارج بشدرة 
م متمكرنني أيديولوجًيا، ويؤدون ذلك ينبغي أن يكون مقتصرًا على أعضاء يف اجملموعة خمصصني هلذا الغرض، لكوهن

ال يوجد سوى اجلماعة. كما ِوفًقا لتوجيهات اسرتاتيجية معيرنة. وال يعربِّ أي عضو يف اجملموعة عن رأيه اخلاص، ألنه 
ات تؤدي اهلجرة إىل اجملموعة إىل َعْزل الفرد نفسًيا، ويف كثري من األحيان جسديًا، عن بيئته "العادية". وال توجد عالق

ميكننا مالحظة الطاقة اليت تنبثق عن ذلك أيًضا يف اجلماعات املذهبية . 108ثقة إال مع أعضاء آخرين ضمن اجملموعة
كلما كان انتماء الشخص للمجموعة أقوى، زاد ابتعاده عن عامل حياته األصلي. إذ إن ]غري اإلسالمية[ األخرى. و 

حل هوية اجملموعة ارتباطًا بسيطرة هرمية مطلقة أحادية االجتاه عرب االندماج يف اجملموعة يع ي ذوبان الفرد الكلي لصا
االتصاالت االجتماعية وحسب، إمنا تفرض تعظيم شأن بعض اجملموعة. نعرف من مجاعات دينية أخرى أهنا ال حُتدد 

موعة مبرور . ميكننا مالحظة بىن مشاهبة لدى اجملموعات السلفية؛ حيث تنمو بني أعضاء اجملأيًضاأعضاء اجملموعة 
فينتج عن ذلك أن يصبح احرتام الفرد ومسعته داخل اجملموعة وترقيته اهلرمية وقبول ، 109الوقت عالقات ارتباط وجودية

                                                           
 قارن  106

Straub, Jürgen )1998(: Geschichten erzählen, Geschichten bilden, Grundzüge einer narrativen 
Psychologie historischer Sinnbildung, in Straub, Jürgen )Hrsg.(: Erzählung, Identität und historisches 
Bewußtsein. Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte, Erinnerun, Geschichte, 
Identität, Frankfurt am Main, . 83 - 81ص. .    

 راجع  107
Waldmann, Peter (2009): Radikalisierung in der Diaspora. Wie Islamisten im Westen zu Terroristen 
werden, Hamburg, . 113 - 111ص. .    

 قارن  108
Fuhse, Jan A. )2001(: Unser »wir« - ein systemtheoretisches Modell von Gruppenidentitäten, in SISS: 
Schriftenreihe des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart: Nr. 1 / 200,  .18ص .  

األخرى يسِهم يف تشكيل هوية اجملموعة وترسيخها، وحيافظ على احلدود مع البيئة االجتماعية. وبالتايل ميكن يكشف فوكِسه استناًدا إىل كوِسر أن النزاع مع اجملموعات 
 للمجموعة "يف مسار النزاع مع جمموعات أخرى )...( أن تشكل حدوًدا لنَسِقها وإلعادة تشكيل هذه احلدود باستمرار".

 قارن  109
Schwonke, Martin (1999): Die Gruppe als Paradigma der Vergesellschaftung. in:  Schäfers, Bernhard 
)Hrsg.(: Einführung in die Gruppensoziologie. Geschichte, Theorien, Analysen. Wiesbaden, . .53 – 37ص.  



100 
 

األعضاء به أكثر أمهية بكثري من نظرة من هم خارج اجملموعة له. تـُْعَتبَـُر النصوص الدينية ذات أمهية كبرية للمجموعات 
ام هبا يثري اإلعجاب ويزيد االرتباط يف الوقت ذاته. بذلك يكون التلقني املذهيب هدفًا واإلمل110ذات الدوافع الدينية
 ووسيلة يف آن واحد.

 
  

 بين القمع وإعادة اإلدماج -التعامل مع العائدين من سوريا 
 

عاد إىل أملانيا حنو ثلث الذي سافروا إىل سوريا. السلطات األملانية ترى يف اجلهاديني العائدين من "احلرب املقدسة" 
هتديًدا خاًصا بالدرجة األوىل، ألن لديهم خربة يف القتال، ويف استخدام األسلحة النارية، وصنع القنابل وجتنيد أنصار 

جللب ية أو خبيبات، والبعض اآلخر ازداد تطرُّفًا ولديه التكليف واإلرادة مصابني بصدمات نفسجدد. بعض العائدين 
اإلرهاب إىل أملانيا. وقد يكون منسوب املوانع الذاتية لديه الرتكاب العنف قد اخنفض بشكل ملحوظ. لذا على 

تحضري أعمال عنف إجرامية العائدين من سوريا أن يتوقرعوا إجراء حتقيقات معهم مبوجب القانون احلايل بتهمة االشتباه ب
ادية بتطبيق قانون اجلزاء اخلاص باإلرهاب  خطرية على أمن الدولة. وهذا مرتبط بإرادة االدعاء العام يف احملكمة االحتر
بأكرب قدر من الفعالية من أجل محاية السكان من هجمات حمتملة، إذ  يُعترب العائدون خطرًا يصعب تقديره. ويف هذا 

النفقات الالزمة من أجل زيادة أعداد العاملني لدى الشرطة االحتادية ومكتب الشرطة اجلنائية االحتادية  السياق مت توفري
 وظيفة جديدة.  750ولدى املكتب االحتادي حلماية الدستور، ومت استحداث 

على الرغم من التحقيقات ال ُيكشف يف أغلب األحيان إن كان العائدون قد تلقوا بالفعل تدريبات عسكرية. واألهم 
ال سيما أنه من الصعب جًدا من الناحية القانونية إثبات ما إذا كانوا متورطني يف جرائم حرب أو مدى تورطهم فيها، 

لضرورة. وبالتايل يتوجب على احملاكم اعتماد شهادات املعنيني وأن األساس القانوين للحكم عليهم ليس مضمونًا با
 العائدين. 

تسود يف مدينة آرهوس الدامناركية فلسفة خمتلفة، حيث يُطرُح هناك أن اجلهاديني الذين قاتلوا يف سوريا والعراق، ميكن 
اٌص إلعادة دمج العائدين باجملتمع، أن يشكلوا خطرًا بعد عودهتم إىل بلداهنم إن وقع عزهلم. لذا اسُتحِدَث برنامٌج خ

يف حال عدم القدرة على إثبات تورُّطهم يف أعمال إرهابية وبالتايل استحالة إدانتهم قانونًيا. وتشمل إعادة الدمج يف 
 اجملتمع الرعاية النفسية والطبية والدعم يف البحث عن فرص عمل وسكن. كما يُوفَـُّر هلم ُمْرِشٌد ليأخذ بيدهم. 

ُتََّبع يف الدامنارك أنه يف سياق ثقافة دولة القانون ال حميد عن إعادة إدماج هؤالء األفراد. حىت وإن ثبت يوضح ال
نهج امل

أهنم قد ارتكبوا انتهاكات قانونية، يُطرح السؤال بعد احلكم عليهم مباشرة عن كيفية تفادي تأثريهم على سجناء آخرين 
طرُّف لدى احملكوم عليهم أنفسهم. وال بد هنا من التذكري الدائم بأن إعادة ودفعهم للتطرُّف، أو حول سبل معاجلة الت

الدمج يف اجملتمع أي إعادة ضم احملكوم عليهم إىل النسيج االجتماعي هو أحد أهداف عقوبة احلبس. اإلعراض عن 

                                                           
 للتعامل البديل مع نصوص القرآن راجع:   110

Kermani, Navid )2009(, "Und tötet sie, wo immer ihr sie findet‘: Zur Missachtung des textuellen und 
historischen Kontexts bei der Verwendung von Koranzitaten." In: Islamfeindlichkeit. Hrsg. von Thorsten 
Gerald Schneiders. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,  .207 – 201ص . . 
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. وعلى الرغم من احلاالت التطرُّف والنزعات املتطرِّفة عملية تعلُـّم طويلة األمد وتتطلب العمل االجتماعي املكثف
الكثرية وعدد اإلدانات القضائية املتزايدة، إال أنه ليس لدينا يف أملانيا مشاريع إلعادة الدمج يف اجملتمع على نطاق 

 واسع. 

أولئك الذين مل يصدر حبقهم حكٌم قانوين لعدم كفاية األدلة يشكلون حتديًا كبريًا للجهات الفاعلة املعنية بالسياسة 
ية وبالعمل الوقائي على حد سواء. وهم يثقلون كاهل الشرطة وسلطة محاية الدستور ]االستخبارات الداخلية[ إىل األمن

حدٍّ ما. كما تبدو مراقبتهم على مدار الساعة غري واقعية بسبب تطلُـّبها لعدد كبري من العاملني وكلفة املوارد األخرى 
على مشاركة العائدين الطوعية، إذ ال يوجد أي أساس قانوين جيربهم  العالية؛ من ناحية أخرى يعتمد العمل الوقائي

على املشاركة بالربنامج. إن العمل الوقائي والعمل على حمو التطرُّف من هذه األوساط أمٌر شاق يستهلك الكثري من 
 الوقت. حالًيا هناك نقص يف املشاريع والكوادر املؤهَّلة. 

االستنتاجات، والدوافع املصنَّفة بناًء عليها، تستند إىل حتاليل لِسرَيِ حياٍة ومقابالٍت مع معنيني وتقومي مقابالت اخلرباء. 
وقد جرى يف هذا السياق استفتاء اشخاص يعملون يف الربامج الوقائية وبرامج حمو التطرُّف. إضافة إىل ذلك مت تقومي 

  يف املنتديات االجتماعية وتقومي بياناهتم الدعائية. أحكام قضائية، وتصرحيات جهاديني
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  بالد العرب اليوم -مواجهة اإلرهاب والتطرف
 عمرو محزاوي

 
 

 .ال منلك يف مصر، وال متلك الشعوب العربية األخرى ترف انتظار إخفاق احلرب األمريكية اجلديدة على اإلرهاب
التنظيمات اإلرهابية املنتشرة يف بالد العرب وهتديداهتا املستمرة حلقوق وحريات املواطن وللمجتمعات فوحشية ودموية 

وللدول الوطنية ومؤسساهتا مجيعها ظواهر تستدعى الفعل املتكامل والسريع للتحصني الداخلي والحتواء االنفجارات 
 .اإلقليمية

اليمن وشبه اجلزيرة  ت اإلرهابية يف املشرق العريب ويفأحيانا، للتنظيماال أجادل يف ضرورة املواجهة األمنية، والعسكرية 
سيناء املصرية. ال أجادل أيضا يف أمهية التنسيق األم ي واملعلومايت مع الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها  ليبيا ويف ويف

ورية أن توضع التنظيمات اإلرهابية يف على داعش يف العراق وسوريا، وال يف حم« احلملة العسكرية»الذين يشاركون يف 
ليبيا على األجندة اإلقليمية والدولية هبدف منع اهنيار أو تفتت الدولة الليبية وكذلك هبدف محاية وتأمني اجلوار املباشر 

 .واحليلولة دون انتقال إجرام التنظيمات اإلرهابية إىل مصر أو إىل تونس واجلزائر

ية واحلمالت العسكرية مبعزل عن معاجلة داخلية وإقليمية ودولية أمشل لن متكننا من كبح فقط أذكر أن املواجهات األمن
مجاح داعش وأخواهتا، وال من إنقاذ املواطن إزاء عصف متعطشني للوحشية وللدموية حبقه يف احلياة وحقوقه وحرياته 

سساهتا، وال من جتاوز وضعية اإلقليم األساسية، وال من استعادة سلم اجملتمعات ومللمة أشالء الدول الوطنية ومؤ 
 .املنفجر دوما

 وحلقوق ملأذكر أننا يف مصر وبالد العرب حنتاج لتحصني الداخل عرب التأسيس حلكم القانون الضامن لرفع املظا كما
ه وحريات الناس وملساءلة وحماسبة احلكام وعرب التداول السلمى للسلطة وعرب رفع معدالت التنمية املستدامة، فهذ

 .العمليات واإلجراءات هلا أن تباعد بني مواطناتنا ومواطنينا وجمتمعاتنا وبني توفري املالذات اآلمنة لإلرهاب

أذكر أننا يف مصر وبالد العرب نستطيع كبح مجاح داعش وأخواهتا عرب ترشيد املواجهات األمنية واحلمالت العسكرية و 
ئها بني احلكومات العربية بالدفع إىل الواجهة بأولوية احلفاظ على متاسك اليت تقودها الواليات املتحدة األمريكية وحلفا

الدول الوطنية ومؤسساهتا وجتاوز االستبداد والطائفية واملذهبية وعوامل الفقر واجلهل اليت ترتب معا تنامى اإلرهاب 
والشرعية وتدخلها يف أزمات وتضع دوما منظومات احلكم/ السلطة إما يف خانات رد الفعل أو تفقدها القبول الشعيب 

 .ممتدة ومرتاكمة ليس للمواجهات األمنية وال للحمالت العسكرية أن متنعهم

أننا يف مصر وبالد العرب أمام مهمة عاجلة تتمثل يف تقدمي مناذج ناجحة جملتمعات مساملة ومتقدمة ولدول وطنية و 
واطنني الذين أرهقهم االستبداد، وجردهتم املظامل عادلة وعصرية جتتذب جمددا ضمائر وعقول وقلوب املواطنات وامل

والطائفية واملذهبية وغياب حيادية مؤسسات وأجهزة الدولة من األمل يف جمتمعات متقدمة ومن الثقة يف عدل احلكم، 
بل  وألقت هبم انتهاكات احلقوق واحلريات ومشاعر اخلوف اليت استوطنت بالدنا إىل أتون الوالءات الطائفية واملذهبية

واهلويات القبلية والعشائرية والوعود الزائفة بتقدمي احلماية إزاء قهر وقمع وعنف وظلم منظومات احلكم/ السلطة وإزاء 
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الفجوات الواسعة يف اجملتمعات بني من أصحاب النفوذ واملصاحل الكربى وبني القطاعات الشعبية املهمشة واملفروض 
 .عليها الصمت

وبالد العرب سنخفق يف حتييد اإلخفاق املتوقع للحرب األمريكية على اإلرهاب وىف جتاوز أننا يف مصر  هناية أذكرو 
أزمات املواطن واجملتمع والدولة ما مل حنسم بتوافقات وطنية واسعة األسئلة اجلوهرية حول احلقوق واحلريات األساسية 

ة اجملتمع املتقدم الذى نريده وتنظيم أدوار الدين اليت ال يستطيع املواطن االستغناء عنها وواجباته الضرورية، وحول طبيع
والثروة واحلكم/ السلطة يف مساحاته وقطاعاته املختلفة، وحول هوية الدولة الوطنية اليت نبحث عنها ووزن العدل 

 .والتنوع والتعددية والتسامح والسلمية وتداول السلطة يف سياقاهتا وداخل مؤسساهتا وأجهزهتا
 
 

 تحديات السياسة الداخلية –مواجهة اإلرهاب 
 

، استغلت إدارة الرئيس األسبق جورج بوش )االبن( حلظة 2001سبتمرب أيلول/ 11يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية يف 
خوف شعيب واسع يف اجملتمع األمريكي لتمرير العديد من القرارات واإلجراءات االستثنائية اليت هددت حكم القانون 

واحلريات، وعنت تعريض املواطن صاحب األصول العربية أو اإلسالمية وكذلك اجملموعات املقيمة وضمانات احلقوق 
 .ذات اجلذور العربية أو اإلسالمية ملراقبة أمنية واستخباراتية غري عادلة

ملستقلة ومل يستعد حكم القانون يف الواليات املتحدة األمريكية بعضا من عافيته إال بفعل مقاومة السلطة القضائية ا
للقرارات ولإلجراءات االستثنائية، ودور اجملتمع املدين واإلعالم احلر يف توثيق وكشف جرائم التعذيب واالنتهاكات 
وتوعية الرأي العام خبطورة ذبح احلقوق واحلريات أثناء مواجهة اإلرهاب، مث بعد متكن احلزب الدميقراطي املعارض 

. وعلى 2008الكوجنرس وإيصال مرشحه أوباما إىل البيت األبيض يف  لسياسات بوش من حصد مقاعد األغلبية يف
 الرغم من ذلك، مل تتخلص الواليات املتحدة إىل اليوم من قرارات وإجراءات استثنائية أسست هلا فرتة بوش االبن

، ومل يزل معتقل جوانتانامو يشهد على ذلك شأنه شأن انتهاكات أخرى للحقوق وللحريات يف 2000-2008
 .فغانستان والعراق وغريمها ليست القوة الكربى ببعيدة عنهاأ

يف بعض البلدان األوروبية )بريطانيا  2001سبتمرب أيلول/ 11 وحني تكررت هجمات إرهابية مشاهبة هلجمات
وإسبانيا(، سعت بعض احلكومات أو االئتالفات احلاكمة )خاصة تلك ذات التوجه اليمي ي( إىل مترير قرارات 

 يالشاملة للمواطنات وللمواطنني ذو املراقبة  راءات بوش االبن ــ إن بالتوسع يفاستثنائية مطابقة لقرارات وإج وإجراءات
األصول العربية واإلسالمية وللمجموعات املقيمة، أو بتقليص الضمانات القانونية للحقوق وللحريات والتورط يف 

با بإلغاء تراخيص اإلقامة والعمل، أو بالتنسيق األم ي ممارسات تعسفية كالتنصت وإبعاد بعض املقيمني عن أورو 
واالستخبارايت مع األجهزة األمريكية. إال أن الربملانات والسلطات القضائية حالت يف بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وأملانيا 

لشق األكرب وبلدان أخرى دون االنزالق على منحدر بوش وذبح احلقوق واحلريات أثناء مواجهة اإلرهاب، وأوقفت ا
من القرارات واإلجراءات االستثنائية ومل مير إال القليل الذى مل يزل يؤرق ضمائر السياسيني والقانونيني والنخب الفكرية 

 .املدافعة عن سيادة القانون والدميقراطية
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اإلرهاب دون التضحية واضطلعت املنظمات املدنية واإلعالم احلر بدور جوهري يف توعية الرأي العام بإمكانية مواجهة 
باحلقوق واحلريات، وىف تثبيت فاعلية مواجهة اإلرهاب مبزيج من األدوات العسكرية )خارج أوروبا( واألمنية ومن 
األدوات التنموية واجملتمعية )ملعاجلة احلظوظ االقتصادية واالجتماعية احملدودة لذوى األصول العربية أو اإلسالمية( 

 ياة العامة( والفكرية )حملاربة التطرف(.والسياسية )لدجمهم يف احل

ومع أن أوروبا مل تتخلص بالكامل من اإلرهاب أو توقف انضمام مواطنني ومقيمني على أراضي بلداهنا للتنظيمات 
اإلرهابية، إال أن خرباهتا وكذلك بعض جوانب اخلربة األمريكية بعد أن استعاد حكم القانون عافيته تدلل جمتمعة على 

مواجهة اإلرهاب دون قرارات أو إجراءات استثنائية ودون ترشيد للمواجهة عن طريق نقاش عام موضوعي فاعلية 
وتعددي، ومشاركة للمجتمع املدين ولإلعالم احلر مع متكني األصوات املعارضة والناقدة من الوصول إىل الناس، 

عن حكم القانون وضماناته أو الختزال  وباالبتعاد عن استغالل حلظات اخلوف والتضامن الشعيب لالندفاع بعيدا
مثة فاعلية ملواجهة اإلرهاب دون  .أدوات املواجهة يف حلول عسكرية وأمنية فقط تظل ضرورية وغري كافية يف آن واحد

 .تضحية باحلقوق واحلريات
 
 

 تحديات السياسة اإلقليمية والدولية –مواجهة اإلرهاب 
 

، ذهبت الواليات املتحدة األمريكية جبيوشها وعدهتا وعتادها إىل 2011سبتمرب أيلول/ 11بعد اهلجمات اإلرهابية يف 
أفغانستان واملناطق احلدودية بينها وبني باكستان حملاربة حركة طالبان صنيعة املخابرات الباكستانية وتنظيم القاعدة الذى  

الستخبارات األمريكية وبعض كان من بني روافد الوحشية والدموية والتطرف اليت شكلته جمموعات دعمتها ا
 (.1979فغانستان )ألاالستخبارات اخلليجية يف سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين يف مواجهة الغزو السوفيييت 

أسقطت احلرب األمريكية على أفغانستان حكم حركة طالبان، وقضت على بعض املالذات اآلمنة لتنظيم القاعدة 
 .أخطار اهلجمات اإلرهابية عن الداخل األمريكي الذى استعاد أمنه النسيبوشتته يف أقاليم متفرقة، وأبعدت 

ميقراطية والسلم ر احلديث عن التنمية وبناء الداحللفاء الغربيني، وبالرغم من كثإال أن الواليات املتحدة ومعها الكثري من 
 فرض االستقرار يف قوا إىل اليوم يفاحلديث عن خطط وبرامج اإلصالح املؤسسي وتثبيت الدولة، أخف األهلي ومن توايل

الوفاء بوعود التنمية والدميقراطية والسلم، بل ومل ينجزوا هدف القضاء الشامل على حركة طالبان وبعض  أفغانستان ويف
مجيعا تنظيمات مازالت توظف البيئة اجملتمعية احلاضنة هلم  ياملناطق احلدودية مع باكستان وه انشطارات القاعدة يف

ملظامل والفساد وانتشار الفكر املتطرف لكى تواصل هجماهتا اإلرهابية وإرهاقها العسكري للقوات األمريكية بفعل ا
 .والغربية اليت مل تتمكن من االنسحاب عائدة إىل بالدها إىل اليوم

ع فارق وتكررت ذات احلقائق والنتائج حني غزت الواليات املتحدة وبريطانيا العراق إلسقاط نظام صدام حسني، م
جوهري هو أن الديكتاتور صدام حسني تورط يف إرهاب ممنهح وجرائم إبادة ضد شعبه وىف حروب إقليمية إال أنه على 
خالف حركة طالبان مل يدعم تنظيمات إرهابية أو يوفر هلا مالذات آمنة ومل يثبت عليه امتالك أسلحة للدمار الشامل 

ومة األمريكية واحلكومة الربيطانية لتربير غزو العراق واحتالله. أما احلقائق وهذا وذاك من األكاذيب اليت روجتها احلك -
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 ديثاحل ا احملتل، واملتطابقة فكانت السقوط السريع لنظام صدام حسني وكذلك ملؤسسات الدولة العراقية اليت فككه
ج املتشاهبة فكانت بيئة جمتمعية خطط وبرامج حتول دميقراطي مل يتم وتنمية تراجعت وأمن غاب. وأما النتائاملستمر عن 

ترتاكم هبا املظامل والكراهية والتطرف، وطائفية ومذهبية تسيطران على بقايا الدولة وترتكب جرائم متتالية، وتنظيمات 
إرهابية تعتاش على املظامل والتطرف وتستوطن مناطق عدة بوحشية ودموية تستدعى ظالمية حروب الكل ضد الكل، 

 .متنامية وهتديدات إقليمية

تدلل، إذن، القراءة املوضوعية حلرب الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها الغربيني على اإلرهاب يف أفغانستان على أن 
األدوات العسكرية واألمنية تستطيع أن تسقط سطوة احلركات والتنظيمات اإلرهابية إال أهنا ال تنجح مبفردها يف القضاء 

عودهتا جمددا بأشكال أكثر وحشية ودموية. توظيف األدوات العسكرية واألمنية ضرورة ال الكامل عليها أو ضمان عدم 
املرتبطة هبا على املدى القصري مرهون باحللول اجملتمعية والتنموية « الفوائد»حتتمل ترف التأجيل، إال أن استمرارية 

 .والسياسية األمشل

عا حبتمية احلفاظ على متاسك مؤسسات الدولة وأجهزهتا لكى بل للعراق فيذكرنا مجي الربيطاين -أما الغزو األمريكي
يتمكن اإلرهاب أو تتمكن الطائفية أو املذهبية أو يتمكن التطرف من املواطن والوطن على املدى املتوسط والطويل، 

القانون الضامن ولذلك شروط أمهها العدل والتنمية والتضامن الشعيب الواسع الذى يأيت به الشعور الوط ي مقرونا حبكم 
 .حلقوق وحريات الناس، وشروط أخرى تأخذنا إىل تعبئة الدعم اإلقليمي والدويل

 
 

 نحو مواجهة عربية لإلرهاب
 

إذا طالعنا خريطة بالد العرب، سنتثبت من أن اإلرهاب يهاجم األقاليم حمدودة الكثافة السكانية، ونتيقن من أن 
وسوريا واليمن وليبيا واجلزائر إما يف املناطق غري اآلهلة بالسكان وإما تلك التنظيمات اإلرهابية تستوطن يف العراق 

بسبب طائفية مقيتة أو مذهبية متطرفة على حنو جيعل منها بيئات حاضنة لإلرهاب  مااملأزومة حقوقيا وتنمويا وجمتمعيا إ
بيل املثال حتتاج جبانب التوظيف الفعال والعنف، وندرك أن سيناء املصرية واملناطق على احلدود الغربية مع ليبيا على س

لألدوات العسكرية واألمنية إىل تقوية وتنشيط التجمعات السكانية احلاضرة هناك والنظر يف مطالبهم احلقوقية والتنموية 
 .العادلة هبدف تعبئة طاقاهتم وجهودهم ملواجهة اإلرهاب

قليمية املتتالية متكن الظاهرة اإلرهابية من جتاوز حدود إذا طالعنا خريطة بالد العرب، سنتثبت من أن االنفجارات اإل
والتنظيمات اإلرهابية من اإلفادة من مصادر تسليح ومتويل متنوعة، ونتيقن من أن كبح مجاح « بسهولة»الدول الوطنية 

الدول الوطنية  اإلجرام اإلرهايب يستدعى حتالفا إقليميا ودوليا واسعا حيد من قدرة اإلرهابيني على التنقل عرب حدود
تنظيمات إرهابية حمل أخرى بغية حتقيق أهداف سياسية قصرية « إحالل»وجيفف منابع التسليح والتمويل وميتنع عن 

املدى وضيقة األفق أو عن التهاون يف مساعي تثبيت مؤسسات وأجهزة الدول الوطنية مبزيج من احللول التنموية 
ية واألمنية، وندرك أن صناع القرار يف الدول العربية عليهم وضع جتفيف منابع واجملتمعية والقانونية مع األدوات العسكر 

 .تنقل وتسليح ومتويل اإلرهاب على أجندة األطراف اإلقليمية وعلى أجندة احلرب األمريكية اجلديدة
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نية يف املناطق اليت إذا طالعنا خريطة النماذج العاملية الناجحة ملواجهة اإلرهاب، سنتثبت من أن تعبئة التجمعات السكا
هتامجها أو تستوطنها التنظيمات اإلرهابية لدعم اجلهود الرمسية والشعبية ضرورة وجودية وأن سبيلها الوحيد هو احلوار 
معهم ورفع املظامل عنهم عرب التطبيق العادل للقانون ولالنتصار حلقوقهم مع مواجهة اإلرهاب، ونتيقن من أن إعداد 

ويل للتضامن بفاعلية مع جهود مواجهة اإلرهاب ميثل أيضا شرط جناح خاصة وحنن يف بالد العرب املسرح اإلقليمي والد
حنتاج للتنسيق مع أطراف كثرية لتجفيف منابع التنظيمات اإلرهابية، وندرك أن حتصني الداخل العريب وإقناع اخلارج 

ة واألمنية وبفتح الباب واسعا أمام التضامن القريب والبعيد بدعمنا له صلة وثيقة بفاعلية توظيف األدوات العسكري
الشعىب واحلوار اجملتمعي اجلاد لكى تطمئن ضمائر وعقول اجلميع إىل حضور رغبة فعلية للمزج بني األمن والقانون 

 .واحلق واحلرية وإىل حضور رؤية إجيابية وواضحة عن املستقبل والتنمية والتقدم والعدل الذى سيحملهم
 
 

 التمسك باألضداد –الرايات السوداء في مواجهة ذوي 
 
 هوية لكارهي احلياة وعصابات اإلرهاب إال القتل والذبح واحلرق وارتكاب صنوف أخرى من اجلرائم ضد اإلنسانية، ال

ال هدف هلم إال إشاعة اخلراب والدمار ودفع الناس واجملتمعات والدول إىل حروب الكل ضد الكل الالهنائية، ال 
جتريدنا من حب احلياة بنشر الفزع واخلوف واإلحباط وإلغاء قدرتنا الفردية واجلماعية على رفض اهلمجية  برنامج هلم إال

 .واجلهل والعنف اليت يرفعون راياهتا السوداء

 يف حدادنا وحزننا على ضحايا اإلجرام اإلرهايب يف سيناء، يف أملنا البالغ إزاء الوحشية اليت قتل هبا الطيار األردين الشاب
معاذ الكساسبة وقبله من ذحبتهم داعش أمام عدساهتا السادية املنشورة يف مواقع خمتلفة بني العراق وسوريا، يف 
الصدمات املتتالية لتلقى أنباء التهجري اإلجرامي ملسيحيي املشرق العريب من بعض املدن والقرى اليت دوما ما عمروها 

واملصابني بني ليبيا واليمن وخاناهتا تتزايد باطراد وخرائط الدم وهى تتسع  وتدمري دور عبادهتم، يف متابعة قوائم الشهداء
لتغطى مساحات شاسعة من بالد العرب؛ تظل مسئوليتنا األخالقية والوطنية يف بالد العرب وثيقة االرتباط بالتضامن 

طهريا لألرض من دنس وحشية يف مواجهة اإلرهاب وجرائمه اليت تسيل دماء من يضحون حبقهم يف احلياة دفاعا عنا، وت
 ودموية عصابات اإلرهاب، ومحاية حلقنا حنن يف احلياة وحق اجملتمع يف االستقرار وحق الدول يف التماسك.

لعقود طويلة، جردت نظم االستبداد ومجهوريات اخلوف ىف العراق وسوريا وليبيا الدولة الوطنية من الشرعية واختزلت 
وأمنية واستخباراتية وإدارية تقمع املواطن وتنتهك حقوقه وحرياته وتعصف حبكم القانون مؤسساهتا إىل أجهزة عسكرية 

وبقاعدة املساواة بني املواطنات واملواطنني دون متييز، وكل ذلك هبدف وحيد هو بقاء احلاكم على كرسيه واحلفاظ على 
 .امتيازات تابعيه ومستتبعيه والقضاء على معارضيه

التحديث االقتصادي واالجتماعي وبرامج التنمية وحتسني مستويات خدمات التعليم  وعلى الرغم من أن خطط
والصحة ورعاية الناس مل تغب عن مجهوريات اخلوف ىف العراق وسوريا وليبيا وحتقق بالفعل شيئا من حتسني الظروف 

نتهاكات والعبث املستمر مبجتمعات املعيشية، فإن عوامل كتجريد الدولة الوطنية من الشرعية وتراكم املظامل والقمع واال
السلطة سوى إنكار هلما وفرض للرأي الواحد وللصوت  -جبلت على التنوع والتعددية ومل جتد من منظومات احلكم
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الرئيس الواحد وإبعاد للمواطن عن املشاركة احلرة ىف إدارة الشأن العام رتبت  -البطل -القائد -الواحد وألبدية الزعيم
ديث واهنيار برامج التنمية، وواجهت مؤسسات الدولة املختزلة إىل أجهزة للدفاع عن احلاكم املستبد إفشال خطط التح

بالتفتت كمصري وحيد، ومل تتح للحكام فرصة لالنعتاق من بارانويا اخلطر واخلوف اليت ضاعفت من األموال املخصصة 
يتعني مراقبته املستمرة « متآمر»إىل مشروع  لألجهزة العسكرية واألمنية واالستخباراتية وحتول معها كل مواطن

 .واالستعداد الدائم للقضاء عليه

، وأسقطت نظام الديكتاتور صدام حسني، ومكنت 2003غزت الواليات املتحدة األمريكية وحتالفها الدويل العراق يف 
مذهبية مقيتتني خلقتا معاول اهلدم والتفتيت من مؤسسات وأجهزة الدولة الوطنية، وسلمتها حلكم وعنف طائفية و 

وإىل اليوم، من  2003انشطارات القاعدة املختلفة منذ و معارضات طائفية ومذهبية ومتطرفة وعنيفة على شاكلتهما ــ 
مجاعة الزرقاوي إىل داعش. إال أن معاول هدم وتفتيت الدولة الوطنية يف العراق صنعها ووظفها االستبداد، قبل أن يأيت 

وحمتال. ومل تفعل طائفية ومذهبية حكام العراق اجلدد إال مواصلة سجل الديكتاتور الطويل من  التدخل األجنيب غازيا
القمع واملظامل وانتهاك احلقوق واحلريات والعصف بالقانون واملساواة والرتويج لبارانويا اخلطر واخلوف، فقط تغريت هوية 

ال اجليوش األجنبية الغازية واحملتلة مث املتمركزة يف قواعد اجلالدين والضحايا. ومل يسفر ال استبداد وقمع الديكتاتور و 
وال طائفية ومذهبية احلكام اجلدد إال عن القضاء « احلرب على اإلرهاب»عسكرية قريبة جغرافيا ومستعدة للقيام مبهام 

 .على املعارضات السلمية واحلركات السياسية الباحثة عن الدميقراطية

يضا بشأن سوريا اليت يواجه به الديكتاتور الدموي املدعوم إقليميا ودوليا معارضة وما يصح بشأن العراق، يصح أ
مسلحة على شاكلته حتصل أيضا على دعم إقليمي ودويل وبشأن ليبيا اليت أعملت هبا ديكتاتورية القذايف معاول اهلدم 

 .والتفتيت بالدولة الوطنية مث شوه التدخل األجنيب انتفاضة شعبها طلبا للحرية

حرب »االستبداد والتدخل األجنيب مها متالزمتا صناعة التطرف واإلرهاب والعنف يف بالد العرب، ولن ننجح أبدا يف 
تشنها اجليوش األجنبية وتساندها نظم االستبداد العريب اليت مازالت تعجز عن إدراك الرابطة اإلجيابية « على اإلرهاب

 طنية.بني الدميقراطية وبني الدفاع عن الدولة الو 
 
 

 نحو منظومة عربية لألمن والتعاون
 

 يكارثية، نظاما إقليميا فعاال حيم، وبالد العرب تفتقد بقسوة، وبتداعيات  1990 منذ غزو صدام حسني للكويت يف
أمن شعوهبا، ويضمن بقاء الدول الوطنية، ويؤسس لعالقات تعاون متكافئة مع القوى الدولية واألطراف اإلقليمية غري 

وحيول دون انتهاكها للسيادة العربية ودون تغول مصاحلها على  –أي اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وتركيا  –العربية 
اإلسرائيلي بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وبتفعيل حق عودة الالجئني -املصاحل العربية، ويضع هناية للصراع العريب

 .وبانسحاب إسرائيل من األراضي العربية احملتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية

، كان للعرب بعض الرتتيبات اإلقليمية اليت استقرت تدرجييا يف سياق 1990 عندما غزت القوات العراقية الكويت يف
القرن العشرين وعرب مسارات تارخيية وجيوسياسية مركبة، وىف كثري من األحيان متناقضة الوجهة: سقوط السلطنة 
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املشرق واملغرب العربيني العثمانية وتكالب القوى االستعمارية األوروبية على بالد العرب، نشوء الدول الوطنية احلديثة يف 
يف ظل هيمنة املستعمرين وتنامى حركات التحرر الوط ي، رحيل االستعمار األورويب التقليدي يف أعقاب احلرب العاملية 

( وقدوم االستعمار االستيطاين اإلسرائيلي واستالبه ألرض فلسطني، تأسيس جامعة الدول 1945-1939الثانية )
 يملكة األردنية اهلامشية( وىف وادون وبزوغ عصر اجلمهوريات العربية يف املشرق )باستثناء املالعربية كإطار إقليمي للتعا

النيل واملغرب العريب )باستثناء اململكة املغربية(، إخفاقات متتالية لتجارب الوحدة العربية يف مخسينيات وستينيات القرن 
، منوذجها األبرز( على حنو 1961ــ1958ية العربية املتحدة العشرين )جسدت دولة الوحدة املصرية ــ السورية، اجلمهور 

أسفر عن رسوخ الدول الوطنية ككيانات احلكم الوحيدة ىف بالد العرب، مواجهات عسكرية متكررة مع إسرائيل 
( على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة 1991ــ1917وتكالب الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيييت السابق )

-عربية بني مصر والسعودية يف الستينيات وحرب بينهما بالوكالة يف اليمن وصراعات حدود عربية-وحرب باردة عربية
العربية يف  -، إعادة ترتيب العالقات العربية1967عربية بني دول أخرى )اجلزائر واملغرب على سبيل املثال( مث كارثة 

وىف سياق الرتاكم غري املسبوق لريع  1973ظمى بعد حرب أكتوبر السبعينيات وإعادة تعيني مناطق نفوذ القوى الع
النظام  –النفط والتسوية السلمية بني مصر وإسرائيل وتراجع دور جامعة الدول العربية ودور حكومات الدول الوطنية 

لية وسياسات الرمسي العريب ــ على وقع عجزها عن فرض حل عادل للقضية الفلسطينية أو وضع حد للعدوانية اإلسرائي
االستيطان أو إنقاذ لبنان من دمار احلرب األهلية ومن كارثة االحتالل اإلسرائيلي ومن مث تصاعد دور حركات املقاومة 

وتأسيس  1979الشعبية/ غري احلكومية( الفلسطينية واللبنانية، إسقاط الثورة اإليرانية حلكم الشاه رضا هبلوي يف )
اليت استنزفت الدولتني بشريا واقتصاديا  1988ــ 1980ـ اإليرانية -رب العراقيةاجلمهورية اإلسالمية ونشوب احل

وعسكريا، ابتعاد القضية الفلسطينية عن واجهة العمل العريب املشرتك وقبول منظمة التحرير الفلسطينية حلل الدولتني 
 .1988يف 

يعانون إقليميا مما آلت إليه  1990ت ومع ذلك، مل يكن العرب طوال القرن العشرين وحىت غزو صدام حسني للكوي
أحواهلم يف أعقابه. جبانب تورط جيوش الدول العربية يف حروب بينية علنية وواسعة النطاق )شارك اجليش املصري 
واجليش السوري مع جيوش دول جملس التعاون اخلليجي يف التحالف الدويل لتحرير الكويت الذى قادته الواليات 

اجهت به اجليش العراقي(، أعاد غزو الكويت اجليوش الغربية وقواعدها العسكرية إىل بالد العرب املتحدة األمريكية وو 
بعد أن كانت قد رحلت مع رحيل االستعمار األورويب يف منتصف القرن العشرين وبعد أن أجربت املقاومة اللبنانية 

)ومل يطل كذلك أمد وجود  1983ن يف والفلسطينية القوات األمريكية والفرنسية على االنسحاب سريعا من لبنا
(. وبقواهتا وقواعدها العسكرية املنتشرة يف اخلليج، حتولت الواليات املتحدة 1958القوات األمريكية يف لبنان يف 

األمريكية من قوة عظمى مؤثرة يف التطورات اإلقليمية )بل والداخلية يف بعض الدول العربية( عرب نفوذها وحتالفاهتا إىل 
ظمى ذات وجود عسكري دائم على األرض العربية قابل للتوظيف املباشر لتحقيق أهدافها ومحاية مصاحلها. قوة ع

وفيما بعد مكن الوجود العسكري األمريكي، وكذلك التسهيالت العسكرية الكثرية اليت عمدت دول اخلليج وبعض 
ئهما الغربيني، من غزو واحتالل العراق ومن القيام الدول العربية األخرى إىل منحها للواليات املتحدة ولربيطانيا وحلفا

بعمليات عسكرية أخرى. أما الدول العربية، اليت قبلت وجود القواعد العسكرية على أراضيها أو اليت منحت 
أو باألحرى تابعت شعوهبا استباحة  1990 التسهيالت العسكرية أو اليت مل تفعل ال هذا وال ذاك، فتابعت منذ

ية لألراضي العربية واعتياش العدوانية اإلسرائيلية يف استباحتها لألراضي العربية يف فلسطني ولبنان وسوريا اجليوش الغرب
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على استحالة االستباحة إىل وضعية عربية دائمة جتد بني الدول العربية من يؤيدها جهرا أو سرا، واهنيار تقاليد القرن 
حالت بني األطراف الدولية واإلقليمية غري العربية وبني التدخل يف شئون العشرين اإلقليمية اليت محت السيادة الوطنية و 

 .العرب

ومل يكن حلروب اجليوش العربية البينية وللوجود العسكري الدائم للواليات املتحدة األمريكية ولالستباحة املتكررة 
قوط جامعة الدول العربية وأطر التعاون لألراضي العربية غري أن ترتب جمتمعة االنفراط الكامل للرتتيبات اإلقليمية، وس

والعمل املشرتك اليت استندت إليها يف خانات الالفعل واقتصار الدور على احلضور الرمزي، وتعاىل وتائر الصراعات 
املسلحة واحلروب األهلية والنزعات االنفصالية ودينامية تفتت الدولة الوطنية يف مناطق خمتلفة، وتغول القوى الكربى 

راف اإلقليمية غري العربية على بالد العرب، واختزال القضية الفلسطينية يف عبث تفاوضي ال هناية له وتشويهها واألط
فلسطينية بينما االستعمار االستيطاين اإلسرائيلي يواصل ابتالع األرض. وعمق غياب الدميقراطية -بصراعات فلسطينية

ثنينا دول اخلليج، عن حتقيق التنمية املستدامة وحتسني الظروف وعجز السلطوية احلاكمة يف بالد العرب، إذا ما است
املعيشية لشعوهبا وصون السلم األهلي والتأسيس ملواطنة حديثة تستند إىل املساواة واحلقوق واحلريات من التداعيات 

 .الكارثية الهنيار الرتتيبات اإلقليمية

بني و  أرضه إىل اليوم القوات األجنبية.ومل خترج من ، اهنار الصومال واختفت دولته الوطنية 2015و 1990بني و 
، غزت الواليات املتحدة وحلفاؤها العراق ورتب االحتالل األمريكي تفتيت مؤسسات وأجهزة الدولة 2015و 1990

الوطنية وعجز، كما هو متوقع، عن بناء إطار جديد للحكم وإلدارة شئون الناس، واحلصيلة اليوم هي دولة فاشلة 
عليها طائفية شيعية تسيطر على مناطق اجلنوب والوسط مدعومة بالنفوذ اإليراين كما يتكالب عليها النزوع تتكالب 

الكردي لالنفصال يف الشمال وحال السكان السنة الذين تتنازعهم عصابات اإلرهاب والعنف من قاعدة الزرقاوي إىل 
، انفصل 2015و1990 بني واجه إجرام ودموية داعش.ة اليت تداعش البغدادي واملخاوف املشروعة لألقليات املسيحي

  اليم أخرى من دارفور إىل كردفان.جنوب السودان عن مشاله واستعرت الصراعات املسلحة واحلروب األهلية يف أق
، توحد اليمن بشطريه الشمايل واجلنويب يف بداية التسعينيات وجتاوز حربا أهلية يف منتصفها 2015و 1990بني كما

يعاىن خالل السنوات القليلة املاضية من دينامية التفتت الصومايل اليت تفرض عليه مصري الدولة الفاشلة  مث ها هو
بصراعات مسلحة متتالية تتداخل هبا العناصر الطائفية والقبلية مع اتساع مساحات فعل عصابات اإلرهاب والعنف 

السعودية، واحلصيلة مينيا هي اهنيار مؤسسات الدولة ومع صراعات وحروب بالوكالة بني القوتني اإلقليميتني إيران و 
 الوطنية وعربيا هي وصول إيران إىل مضيق باب املندب.

، مل يعد السيناريو الصومايل/ اليمىن ببعيد عن سوريا اليت حولت هبا اجلرائم الوحشية لعصابات 2015و 1990بني 
ى دعم إقليمي ودويل تسليحا ومتويال، ثورة شعبية من األسد وجرائم عصابات اإلرهاب والعنف، والطرفان حيصالن عل

أجل الدميقراطية إىل صراع مسلح وحرب أهلية ودموية ، وال عن ليبيا اليت متزق أوصاهلا حروب الكل ضد الكل ويتوطن 
راين وللمال هبا اإلرهاب وتغيب عنها سلطة الدولة الوطنية، وال عن لبنان بدولته املعطلة املرهتنة للطوائف وللسالح اإلي

 اخلليجي ولتداعيات الصراع يف سوريا ولشبكة حلفاء إسرائيل.

، وكما متكنت إيران من التغول على املصاحل العربية يف العراق ولبنان واليمن وواصلت إسرائيل 2015و 1990بني 
اإلمعان يف استيطاهنا وعدوانيتها، حتولت تركيا من طرف هامشي يف معادلة القوة والنفوذ ىف بالد العرب إىل طرف 
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العربية أيضا ويتورط يف الصراعات املسلحة واحلروب األهلية  أساسي له حلفاؤه بني الدول العربية وخصومه بني الدول
 .يف سوريا والعراق ورمبا يف ليبيا

ال خروج لنا كعرب من املتواليات السلبية لتغول القوى الدولية واألطراف اإلقليمية غري العربية على مصاحلنا، واالستباحة 
ب أهلية وحروب الكل ضد الكل ونزعات طائفية وانفصالية املتكررة ألراضينا، واستباحتنا بفعل صراعات مسلحة وحرو 

وتفتت للدول الوطنية واهنيار ملؤسساهتا وأجهزهتا، وتوطن اإلرهاب الذى يعتاش على غياب سلطة الدولة الوطنية 
 وكذلك على االستبداد والظلم والفقر والطائفية والوجود العسكري األجنيب وتناقض سياسات بعض الدول العربية؛ إال
بالتوافق على منظومة جديدة أو ترتيبات جديدة لألمن اإلقليمي تعلى من شأن القواسم املشرتكة بني الدول العربية 
وتلملم أشالءها كدول وطنية وتواجه مجاعيا اإلرهاب والعنف وتطور حلوال تفاوضية للصراعات املسلحة واحلروب 

لتغول على أراضينا ومصاحلنا، وقبل كل ذلك جتعل من الدميقراطية األهلية املستعرة حاليا وحتول بني غري العرب وبني ا
وحقوق اإلنسان واحلريات وسيادة القانون وتداول السلطة والتنمية املستدامة نسقا قيميا وجمتمعيا ملزما وحتفزا عربيا على 

ومستقبل يلحقنا بالبشرية هنا مناط اخلروج من املتواليات السلبية، هنا جوهر حاضر حنتوى أزماته  .التحول باجتاهه
 .املتقدمة
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 نبذة عن الكتاب
 
 

 :تشوك-آنيا فيلر
أنشطة  زترك. والعراق األردن يف املؤسسة عمل عن املسؤولةو  ،مكتب عمان -ملؤسسة فريدريش ايربت ةاملقيم ةاملدير 

 السياسية القضايا من واسعة جمموعة تغطي اليت االجتماعية والعدالة الدميقراطية تعزيز على املؤسسة يف األردن
 توتقلد ،2005 عام يف تشوك ملؤسسة فريدريش ايربت-نضمت فيلرا. السياسي اإلسالم ذلك يف مبا واالجتماعية،

 مكتب مسؤولة منصب شغلت ،2012 عام يف األردن إىل تنتقل أن قبل. برلني املنظمة يف مقر يف املناصب من العديد
 واألردن تونس كانت يف مهام عدة يف إيربت، فريدريش مؤسسة إىل اانضمامه وقبل. واليابان وكندا املتحدة للواليات
 يف املرأة حقوق عن كتاب منها واإلجنليزية، األملانية باللغةواملقاالت  املنشورات من عدد هلا . كما أناملتحدة والواليات

 على حاصلة وهي. والعراق األردن يف املختلفة اإلعالم وسائلل سياسية حتليالت يف منتظم تشارك بشكلو  .األردن
 .أملانيا-برلني يف احلرة واجلامعة فرنسا،-باريس يف السياسية العلوم معهد من السياسية العلوم يف املزدوجة املاجستري درجة

 
 بيسان الشيخ:

الرتكيز األساسي هلا هو التقارير امليدانية والصحافة ، مقرها بريوت. 2001صحفية وكاتبة يف جريدة احلياة منذ عام 
كتاب مشرتك مع حازم صاغية بعنوان "شعوب الشعب اللبناين،   2014اإلستقصائية يف لبنان واملنطقة. صدر هلا يف 

اهات كما أهنا مسؤولة امللحق األسبوعي "الشباب" والذي يتناول االجتوالهتا يف زمن احلرب السورية".  مدن الطوائف وحت
 السياسية  والدراسية وأسلوب احلياة يف العامل العريب. 

 
 حسن أبو هنية:

 شورات واإلصدارات يف هذا اجملال.باحث يف احلركات اإلسالمية. له العديد من املن
 

 سامي براهم:
 (2014-2012باحث يف وحدة "الظاهرة السلفية" بالقسم اجليوسياسي باملعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجية )

ومساهم يف أحباث عن الظاهرة السلفية اجلهادية مجعت يف كتاب حتت عنوان "السلفية اجلهادية يف تونس: الواقع 
. كما أنه كان مستشارا لألسكوا 2005. حاصل على شهادة املاجستري من كلية اآلداب مبنوبة عام "2014واملآالت، 

(. له العديد من الكتب واملنشورات األخرى 2013-2011آسيا ) )جلنة األمم املتحدة االجتماعية واالقتصادية لغريب
 .من أبرزها: "الدين والسياسة"

 
 :د. حسان الصفدي

عضو اجمللس الوط ي السوري، ومدرس يف اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا. باحث متخصص يف الدراسات اإلسالمية 
واحلركات اإلسالمية والشأن السوري. وشارك يف عدد كبري يف املؤمترات العاملية. من أبرز مؤلفاته "اخلطاب السياسي يف 
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دولة واجلماعة: التطلعات السياسية للجماعات الدينية يف سورية القرآن" )الشبكة العربية للدراسات واألحباث(، و"ال
(" )مركز تواصل واألحباث االسرتاتيجية(. كما له العديد من الدراسات املنشورة وساهم يف تأليف 2000-2010)

 ني وسوريا والدراسات اإلسالمية. العديد من الكتب حول اإلسالمي
 

 عبداهلل المالكي:
اإلسالميات املعاصرة. حاصل على درجة املاجستري يف العقيدة واملذاهب الفكرية املعاصرة كاتب وباحث سعودي يف 

  جامعة أم القرى. له كتابان: -

حنو فضاء أمثل لتجسيد مبادئ اإلسالم )الشبكة العربية لألحباث  -( سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة 1         
 والنشر(

 .لفكر السلفي الوهايب )حتت الطبع(الدولة ووظيفتها يف ا -( دولة األمري والشيخ 2         
 

 عثمان محمد رشيد: 
باحث يف شؤون اجلماعات املسلحة بالعراق. يعمل حاليا مديرا ملكتب صحيفة العريب اجلديد ببغداد، وعضو مركز 

درع الصحافة العربية بغداد املستقل للدراسات السياسية. حاصل على ماجستري يف اإلعالم جبامعة بغداد وحائز على 
. وهو يعد كبري مراسلي صحيفة واشنطن بوست يف العراق للعام 2009عن مسابقة األمم املتحدة يف تونس للعام 

 وله عدة حبوث حول الواقع العراقي بعد الغزو األمريكي للبالد )دراسات ميدانية(. 2014ولغاية  2003
 

 د. عمرو حمزاوي: 
، عمل  2009و 2005فلسفة العلوم السياسية من جامعة برلني يف أملانيا. بني عامي حاصل على درجة الدكتوراة يف 

 كباحث أول لسياسات الشرق األوسط يف مؤسسة كارنيجي للسالم الدويل )واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية(
رق األوسط منصب مدير األحباث يف مركز الش 2010و  2009، وشغل بني عامي وانضم إليهم حاليا مرة أخرى

  2011ملؤسسة كارنيجي ببريوت، لبنان. انضم إىل قسم السياسة العامة واإلدارة يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة يف عام 
 كأستاذ للسياسة العامة، كما أنه عمل أيضا كأستاذ مشارك للعلوم السياسية يف قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة

القمع ووضعية -الدميقراطية يف مصر والعامل العريب، ومن بينها ثنائيات احلرية يكتب صحفيا وأكادمييا عن قضايا.
عضو سابق يف جملس الشعب بعد انتخابه كما أنه   احلركات السياسية واجملتمع املدين وسياسات وتوجهات نظم احلكم.

لس القومي املصري حلقوق ، وهو أيضا عضو سابق يف اجمل2011يناير  25يف أول انتخابات برملانية يف مصر بعد ثورة 
 اإلنسان.

 

 د. ماركو لومباردي:
مدير مركز أحباث الفريق اإليطايل يف قضايا األمن، واإلرهاب والطوارئ. وهو أستاذ مشارك يف اجلامعة الكاثوليكية، 

دكتوراة حيث يدرس إدارة األزمات، ونظرية االتصال اجلماهريي وعلم االجتماع. كما أنه عضو يف اجمللس العلمي لل
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الدولية لعلم اإلجرام. ويتعاون مع وكاالت مؤسسية معنية يف قضايا خمتلفة كاألمن. له عدة منشورات على إدارة 
 األزمات واألمن واإلرهاب.

 
 د. محمد أبو رمان:

 باحث متخصص يف الفكر السياسي واحلركات اإلسالمية يف مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية. حاصل
على درجة الدكتوراة يف فلسفة النظرية السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة. كاتب يف 

 ديه العديد من الكتب واملنشورات.صحيفة الغد اليومية األردنية، ول
 

 د. مروان أبو طعام:
يف بروفانس وجامعة  IEPجامعة غوتنغن و ولد يف بريوت. درس العلوم السياسية واالقتصاد والدراسات اإلسالمية يف 

بريوت. وحاصل على درجة الدكتوراة يف تأثري اإلرهاب الدويل على السياسة األمنية األملانية. حاليا، يعمل يف املكتب 
( يف جامعة BIMاجلنائي للدولة يف راينالند باالتينات، وهو باحث يف معهد برلني للتكامل امليداين وحبوث اهلجرة )

هومبولت يف برلني مع الرتكيز على اسرتاتيجيات التطرف واجتثاث التطرف، كما أنه مستشار على اجلرائم ذات الدوافع 
السياسية والتطرف. ويشارك يف العديد من ورش العمل املتخصصة يف التعامل مع التحدي املتمثل يف األصول اجلهادية 

 ت االستجابة للدولة الدميقراطية.وآليا
 

 :بتيريوائل ال
كاتب وصحفي يف جريدة السبيل األردنية اليومية والعديد من املواقع اإللكرتونية، وباحث يف احلركات اإلسالمية، 
ومدير تنفيذي سابق يف املركز اهلامشي للبحوث والدراسات احلديثية والشرعية. لديه أربعة مؤلفات يف اجملال الفكري 

  والدعوي.

 

 

 

 




	ISAS-Atraction-ARB
	IS_ARB_Final
	isi_bkcov_ARB-600

