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 - 2141يعةد العةام . لقد شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين تصاعدا مستمرا لإلسالم الراديكةالي

بداية حقبة جديدة لإلسالم الراديكالي، مما أدى إلى انضمام جهةاديين   -مع االجتياح السوفيتي ألفغانستان

وتةم إنشةاذ أول . فةي أفغانسةتان" المجاهةدين"من العديد من البلدان اإلسالمية في جميع أنحاذ العالم إلةى 

شبكة إرهابية مع تأسيس تنظيم القاعدة في نهاية الثمانينيات، والتةي لةم تقتصةر هجماتهةا علةى بلةدان أو 

 !.بل كان هدفها عالميا  , مناطق معينة

ويمكن أن يعزى هذا اإلرتفاع في التوجه نحو اإلسالم الراديكالي إلى عوامل عدة؛ مةن بينهةا، علةى سةبيل 

مثال ال الحصر، البحث عن الهوية، والشعور أو التعرض للتهميش إن كان سياسيا أو اقتصةاديا، والمعارةةة ال

أليةةدولوجيات قوميةةة علمانيةةة، والشةةعور بخيبةةة االمةةل مةةن قبةةل األنظمةةة التةةي ينظةةر إليهةةا علةةى أنهةةا مرتةةدة 

ا الحةةرب، كةةأرضب خصةةبة وقةةد خةةدمع العديةةد مةةن البلةةدان، التةةي مزقتهةة. وفاسةةدة، وةةةعف الةةنظم التعليميةةة

كمةا أن هةةذع الجماعةات اإلرهابيةةة طةةورت . لإلرهةابيين، مثةةل أفغانسةتان والصةةومال، ومةؤخرا العةةراق وسةةوريا

 . آلياتها للدعاية والتجنيد

ومع صعود الثورات العربيةة مةؤخرا، كةان العديةد مةن المةراقبين يةأملون تراجةع تنظةيم القاعةدة والجماعةات 

جةةاع مةةن البةةاحثين افتراةةةا أن العديةةد مةةن أتبةةاع هةةذع الجماعةةات سةةيغير مسةةارع عةةن حيةةث بنةةى ات. التابعةةة لهةةا

ومةع  لةك، ت ةورت األمةور علةى . الت رف والعنف من خالل مالحظة أن التغيير قد يحدث بالوسائل السلمية

فقد استغلع هذع الجماعات الراديكالية خةالل السةنوات القليلةة السةابقة الظةروف المحي ةة . العكس تماما

في المن قة للترويج لنفسها، فشهدت القاعدة وفروعها، مثل جبهة النصرة وتنظةيم الدولةة اإلسةالمية، مةا 

.  ، كمةا وصةفه الةدكتور محمةد أبةو رمةان، بعةد أن خضةعع لفتةرة مةن التكيةف"ربيع تنظيم القاعدة"يسمى بة

ات تعمةل بشةكل مسةتقل إلةى عةدة تنظيمة" تنظيم القاعدة"كما اتسعع دائرة الشبكة اإلرهابية من مرحلة 

 . في عديد من الجبهات

صةةعود "مةع هةذا اإلصةةدار، تنشةر مؤسسةةة فريةدريش ايبةةرت العديةد مةن األوراق التةةي قةدمع فةةي مةؤتمر 

حيةث تقةدم هةذع األوراق وجهةات . فةي عمةان 2526، الةذي عقةد عةام "الراديكالية الدينية في العالم العربةي

فيصةف محمةد أبةو رمةان تةأثير . العربية واألزمةات فةي المحةي نظر مختلفة حول الت رف في أعقاب الثورات 

الربيع العربي على اإلسالم الراديكالي ويحلل التحةوالت التةي مةرت بهةا التنظيمةات اإلرهابيةة، مثةل تنظةيم 

ويناقش بشير عبد الفتاح أن الثورات العربية األخيةرة لةم تكةن . القاعدة والجماعات التابعة لها منذ  لك الحين

. أمام اإلسالم المت رف إنما، على العكس تماما، قد نمع هذع التنظيمات وتنوعع منذ  لك الحين عائقا
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ويصةور حةازم . وتحلل بيسان الشي  بيئة الت رف فةي لبنةان علةى خلفيةة االنقسةام بةين السةنة والشةيعة

روت فةي عةام األمين حالةة الشةاب اللبنةاني الةذي شةاره فةي هجةوم انتحةاري ةةد السةفارة اإليرانيةة فةي بية

كما يعالج مراد الب ل الشيشاني العالقة خةالل المراحةل المختلفةة بةين الجماعةات السةلفية الجهاديةة . 2526

تنظةيم الدولةة اإلسةالمية فةي العةراق "ويستعرض حيدر سعيد في ورقته مراحةل صةعود . والدولة في األردن

 .  في العراق" والشام

د الحركات الجهاديةة فةي مصةر بعةد سةقوم نظةام الةرئيس من جهة أخرى، يتفحص عمرو هاشم ربيع صعو

ويفسةةر اعليةةة العالنةةي سةةبب انتشةةار الجماعةةات واألنشةة ة اإلرهابيةةة فةةي . 2523محمةةد مرسةةي فةةي تمةةوز 

. تونس في أعقاب الربيع العربي ويناقش اآلثار اإلقتصادية واألمنية المترتبة على  لك

لتسةلي   2554ت حةول اإلسةالم السياسةي فةي كما أطلقع مؤسسة فريدريش إيبرت سلسلة منشورا

الضةةوذ علةةى مختلةةف اتجاهةةات وتيةةارات الحركةةات اإلسةةالمية وتأسةةيس خ ةةاب تعليمةةي فةةي مجةةال الحركةةات 

ومنذ  لك الوقع، نشرت مؤسسة فريدريش إيبرت عشرة كتب فةي هةذع السلسةلة تةم تةداولها . اإلسالمية

تفي المعايير األكاديمية وتكون متاحةة ومفهومةة فةي على ن اق واسع بهدف توفير المعلومات بهذا المجال 

 . الوقع  اته

نشكركم قراذنا األعزاذ على اهتمامكم المتواصل بمنشورات وأنش ة مؤسسة فريدريش ايبةرت ونأمةل 

.أن يضيف هذا المنشور لكم قيمة معرفية جديدة وقراذة ممتعة
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على خالف التوقعات والمؤشرات األولية التي تبّدت مةع بةزوث ثةورات الربيةع الةديمقراطي العربةي شةهدت 

األعةةوام األخيةةرة صةةعودا  وانتشةةارا  لفكةةر القاعةةدة والتنظيمةةات المرتب ةةة بةةه وتتبّنةةاع، مةةن فصةةيلة اإلسةةالم 

، سواذ كانع تلك التنظيمات جزذا  معترفا  به ةةمن شةبكة القاعةدة أو متماهيةة معهةا ديكاليالسياسي الرا

 .في أسس الخ اب األيديولوجي اإلسالمي، ةمن ما بات يعرف بالتيار السلفي الجهادي

فةي سةاحة الصةراع الةداخلي السةوري، واسةتعاد قوتةه وحضةورع فةي العةراق  "رقما  صعبا  "أصبح هذا التيار 

، وتمّكن من إعادة بناذ وجودع هناه، باإلةافة إلةى المنةاطق يمواجهة عسكرية مع الجيش العراق فدخل في

األخرى التي يتمتع فيها بإمكانيات وقدرات كبيرة، مثل اليمن والصومال، بةالرمم مةن الضةربات التةي وّجهةع 

ليبيةا مةع تةدهور األوةةاع له على مدار السنوات الماةية، وتبةدو مالمةح وإرهاصةات لةدور صةاعد مماثةل فةي 

 .السياسية واألمنية

نفسها شعرت بقلق شديد في بداية حقبة الثورات العربية، وتحديدا  مع نجةاح  "القاعدة"تكمن المفارقة أّن 

الثةةورتين التونسةةية والمصةةرية، وخشةةيع قياداتهةةا التنظيميةةة والفكريةةة مةةن أن تكةةون هةةذع الثةةورات بمثابةةة 

لمجتمعةات العربيةة للديمقراطيةة ولخيةار التغييةر السةلمي، لكةن الوةةع انقلةب الضربة القاصمة عبةر تبنةي ا

تماما  فبدال  من المخاوف والهواجس التي هيمنع على أنصار القاعدة باالنحسار الشعبي وفقدان أي جا بيةة 

جماهيرية وجدوا مساحة واسعة للعمل في سورية ومصةر والعةراق، واسةت اعوا اسةتق اب أنصةارب ومؤيةدين 

 .د كثيرينجد

السةؤال ؛ين يغ سةان وراذ الصةعود الحالييار والتوّسع تةدفع بسةؤالين رئيسةهذع المؤشرات على االنتش

األول يرتب  بالعوامل واألسباب التةي تفّسةر هةذا الصةعود الجديةد، أّمةا السةؤال الثةاني فيتعّلةق بالمؤشةرات 

أي انتشةار وتفّشةي )المن قةة  "ت ريةف" المستقبلية في ةوذ الت ورات الراهنة، فيما إ ا كنا نسير باتجاع

 .أم أّن هذع الحالة مؤقتة لن تكون رهانا  مستقبليا  للشعوب والمجتمعات العربية( التيار المت رف

تسعى هذع الورقة لإلجابة على السؤالين السابقين وما ينبثق عنهما من عالمات استفهام وتساؤالت     

 :عبر استن اق القضايا التالية
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حالة القاعةدة والتيةار السةلفي الجهةادي عشةية الثةورات الديمقراطيةة العربيةة، والتحةوالت المفصةلية  -أوال  

 .2552سبتمبر / أيلول 22التي مّرت بها منذ أحداث 

 القاعدة مداة الثورتين التونسية والمصرية -ثانيا  

 استعادة الجا بية واالنتشار الجغرافي -ثالثا  

 مأزق الخياراترهانات الشعوب أمام  -رابعا  

إ ا أردنا اختزال الحالة التي كانع عليها القاعةدة عشةية الثةورات العربيةة، فسةيكون  لةك عبةر اإلشةارة إلةى 

 :تحّولين رئيسين

أّدت إلةى مقتةل يتمّثل بإعادة هيكلة استراتيجية القاعدة نفسةها بعةد الحةرب األفغانيةة التةي ، األولالتحول 

العديد من قياداتها وتشريد أملبهم واعتقال بعضهم، وخسارة القاعدة لحاةنتها السياسية في أفغانسةتان، 

وتقّ ةةع الصةةالت بةةين القيةةادة واألتبةةاع واألنصةةار فةةي خةةارط أفغانسةةتان، واةةة رار زعيمهةةا أسةةامة بةةن الدن 

كاملةة عةن األنظةار، مةا أّدى إلةى والدة مرحلةة ومساعديه من الصف األول إلى االختباذ والتواري بصورة شبه 

جديدة في طريقة عمل هذا التنظيم، وال نعرف فيما إ ا كانع هذع المرحلة جاذت من ثنايا الظروف الواقعيةة 

لكةن المهةم أّن القاعةدة بةدأت تتحةول منةذ .التي فرةع نفسها على التنظيم أم أّنها نتيجةة تخ ةي  مسةبق

ي الالمركزي، بعةد أن كانةع سةابقا  تعتمةد التخ ةي  المركةزي والمجموعةات تلك اللحظة إلى العمل الشبك

 .1المغلقة المنّظمة بشدة

هذا التحول المفصلي نجم عنه تداعيات ومتوالية من النتائج انتهع إلى أن أصبحع القاعةدة نفسةها أقةرب 

يدة بةدور الموّجةه والمبةاره عالمية، تكتفي القيادة المركزية في المرحلة الجد ةأو مارك "رسالة سياسية"إلى 

النضةةمام جماعةةات جديةةدة، وفةةي بعةةل األحيةةان التةةدخل لحسةةم الخالفةةات، والتكثيةةف مةةن أهميةةة التواصةةل 

1
هةل ال تةزال القيةادة المركزيةة ، ديفيةد جارتينسةتين روو و كايةل دابةروزي : ، أنظةرلمزيد من التفصيل حول مركزية تنظيم القاعدة وتحوله إلى الالمركزيةة 

  :على الراب  أبو السعود،مركز القدو للدراسات السياسية للقاعدة متراب ة؟ ترجمة صادق

 http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=706&menu_id=10&cat_id=10 
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اإلعالمي عبر المواقع االفتراةية وشبكة االنترنع، التي أصبحع بدورها أحد األعمةدة الرئيسةة التةي تعتمةد 

 .2الجديد من أبناذ هذا التيار والفكرعليها القاعدة في االتصال والتجنيد وإنتاط الجيل 

، انتقلنا من مرحلة القاعدة إلى القواعد، وإ ا كانع القيادة المركزية تتمتع بحضور رمةزي وتنظيمةي  عمليا 

محدود في اإلشراف والتوجيه، فإّن الجماعات الجديد والمنبثقة عن القاعدة أصةبحع أكثةر اسةتقاللية وبةدأت 

 .و جها الخاص، كما حدث في العراق واليمن والصومال ولبنان الحقا  تفرز قياداتها وأفكارها ونم

عّززاالصةةيغة تزايةةد االعتمةةاد علةةى االنترنةةع والمالحقةةات األمنيةةة المكّثفةةة الكبيةةرة ةةةد نشةة اذ القاعةةدة 

في بروز شخصيات قيادية أخرى ملهمة ألنصار التيار وأبنائه، مثل أنور العةولقي،  الالمركزية الجديدة وساهما

، عبةةر "الجهةةاد الفةةردي"مرتب ةةة بالمرحلةةة الثانيةةة، مثةةل مفهةةوم  للعمةةل جديةةدة صةةي  أّدى  لةةك إلةةى نشةةوذو

االعتماد على تجنيد شخصيات نوعية تتولى تنفيذ عمليات فردية أو عبةر مجموعةات صةغيرة بةأدوات بسةي ة 

 .3وميرهموخبرة  اتية، وهو ما حدث في حاالت مثل نضال مالك، وعمر الفاروق وفيصل شاع زاد 

تراجع دور القاعدة المركزيةة وظهةر علةى السة ح تنظيمةات ( 2522 -2552ما بين العام )خالل هذع الفترة 

العربيةةة وقاعةةدة المغةةرب والصةةومال،  أكثةةر تةةأثيرا  وفعاليةةة، وفةةي مقّدمةةة  لةةك قاعةةدة العةةراق وقاعةةدة الجزيةةرة

فةةي أروقةةة التنظةةيم المركةةزي صةةار قيةةادات جديةةدة مختلفةةة فةةي المنةةاطق المختلفةةة، وحتةةى وبةةرزت أسةةماذ 

االعتمةةاد أكبةةر علةةى الشخصةةيات الناشةة ة فةةي العةةالم االفتراةةةي، مثةةل أبةةي يحةةي الليبةةي وع يةةة   

 .المصراتي الليبي

إلى القاعدة، بعدما كان قد أسس تنظةيم  2556يتمثل بانضمام الزرقاوي في العام ف، التحول الثاني أّما

التوحيد والجهاد في العراق، وصعد تنظيمه هناه حتى أصبح أحد أبرز الجماعةات المسةلحة، التةي تسةتق ب 

توسةيع ولم يكتف الزرقةاوي بةذلك بةل عمةل علةى . األفراد والمؤيدين من أبناذ التيار من مختلف أنحاذ العالم

ن اق عمله ليشمل المن قة بأسرها، بل حتةى مجموعةات أخةرى فةي العةالم، وشةاره فةي تأسةيس تنظةيم 

انتقةل مةن حةرب الدولة اإلسالمية في العراق، الةذي يمّثةل تحةوال  كبيةرا  فةي طريقةة عمةل تلةك الجماعةات، إ  

ي، وت بق أحكةام اإلسةالم، العصابات والكّر والفّر إلى مشروع إقامة دولة تستولي على مساحة من األراة

ألبةةي بكةةر نةةاجي، مةةن أبنةةاذ  "إمةةارة التةةوحش"كمةةا يفهمهةةا أبنةةاذ التنظةةيم، وتةةزامن  لةةك مةةع انتشةةار كتةةاب 

                                                           

2
علةى  2526إبريةل /نيسةان 21أكد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في لقاذ مع مؤسسة السحاب اإلعالميةة التابعةة لتنظةيم القاعةدة المركةزي فةي  

: الةةةراب  أنظةةةر، "فةةةإ ا شةةةوهنا هةةةذع الرسةةةالة فقةةةد خسةةةرنا حتةةةى لةةةو كنةةةا نتمةةةدد تنظيميةةةا وماديةةةا.. لة قبةةةل أن تكةةةون تنظيمةةةا القاعةةةدة رسةةةا: "علةةةى أن

http://www.youtube.com/watch?v=BGdGIhI8HJE 

 
3

: الةةةةراب  حسةةةةن أبةةةةو هنيةةةةة، القاعةةةةدة والجهةةةةاد االلكترونةةةةي، علةةةةى: أنظةةةةرلمزيةةةةد مةةةةن التفصةةةةيل حةةةةول  القاعةةةةدة واالنترنةةةةع والجيةةةةل الثالةةةةث، 

http://www.assakina.com/center/files/12842.html 
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القاعدة، الذي ينظر إلى هةذع الفكةرة فةي الدولةة والمنةاطق الفاشةلة، التةي تسةود فيهةا حالةة مةن الفوةةى 

 .زئية على بقعة من األرض الجغرافيةاألمنية والسياسية، ويتمكن التنظيم من إقامة سل ة ج

بالرمم من انضمام الزرقاوي إلى القاعدة إلى أّنه حمل منهجا  مغايرا  في بعل أجزائه المهمة لرؤية القاعةدة 

( 2522فةي العةام )المركزية، ومع أّن الوثائق، التي اكتشةفع فةي حةوزة أسةامة بةن الدن عنةد مقتلةه، الحقةا  

ة بالتذمر من سلوه الزرقةاوي، ومةن عملهةا علةى تبديةد تةأثيرع علةى مسةارها، تؤكد على شعور قيادة القاعد

 ، وإجراذ مراجعات جوهرية لبعل األخ اذ والممارسات، إاّل أّن تلةك الخالفةات لةم تظهةر إلةى العلةن إاّل متةأخرا 

ف أنحةاذ بعدما أصبح هذا المنهج واقعا  ملموسا  على األرض وله مؤيدون كثيرون في أوسام التيار فةي مختلة

العالم، ممن أعجبوا بالزرقاوي وخ ابه وسلوكه، وهو الخةالف سةيظهر بعةد  لةك فةي السةاحة السةورية بةين 

، التي تمّثل امتةدادا  لهةذا الةنهج، وجبهةة النصةرة (الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام) "داعش"تنظيم 

 .4التي تمثل القاعدة بعد المراجعات

من اسةتمرار ( في مارة أميركية على مخبأع في العراق) 2554ي منتصف العام لم يمنع مقتل الزرقاوي ف

منهجه وانتشارع، وقد تبّناع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق، عبر قياداته المتتالية، وصوال  إلى أبةي بكةر 

نةة األخيةرة، البغدادي، ووجدنا انعكاو الخالفات بين منهجي القاعدة والزرقاوي في أماكن مختلفة، فةي اآلو

تلك الخالفات جاذت في األردن عبر االنقسام بين مؤيدي الشي  أبي محمةد المقدسةي، األسةتا  لكن بداية 

 .الروحي للتيار وللزرقاوي نفسه من جهة وأتباع الزرقاوي من جهة أخرى

شةباب التيةار ّدى عمليا  إلى ما نراع اليوم فةي بةروز الجيةل الثالةث الجديةد مةن حضور الزرقاوي في القاعدة أ

السلفي الجهادي في العالم، فهنالك نسبة كبيرة متأثرة بالزرقةاوي وتجربتةه مقابةل فئةة أخةرى مةا تةزال علةى 

خةةّ  القاعةةدة، وسةةنؤجل هةةذا النقةةاي إلةةى القضةةية الثالثةةة بعةةد أن نسةةتعرض أحةةوال القاعةةدة مةةداة الثةةورات 

.الديمقراطية العربية في الجزذ التالي

تداهم الثةورات العربيةة األنظمةة الرسةمية فقة ، التةي بةدأت تتحسةس رأسةها بعةد سةقوم النظةام المصةري  لم

والتونسي، وبعدهما القذافي وعلي عبد  صالح في ليبيا واليمن، وانتشار الحراه الشةعبي مثةل الةدومينو، إاّل أّن 

ع الموجةات الشةعبية السةلمية التةي ت الةب هذع الحقبة فاجأت القاعةدة نفسةها، التةي شةعر قادتهةا بةالقلق، مةن هةذ

 .بالديمقراطية والتعددية والعدالة االجتماعية ومكافحة الفساد

4
: ، علةى الةراب والصةراع علةى القاعةدة" النصةرة"و" داعةش"حسن أبو هنية،  :أنظر، "داعش"حول جذور وتصاعد الخالف بين تنظيم القاعدة والفرع العراق  

http://arabi21.com/Story/747197 
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أطلةق عليهةا فةي أدبيةات الجهةاديين مصة لح العةدو )صةحيح أّن األنظمةة العربيةة مّثلةع خصةما  أساسةيا  للقاعةدة 

رها األيديولوجي في التغيير، بةل جةاذ مناقضةا  ، لكن انهيارها لم يأت عبر الجماعات الجهادية وال ةمن منظو(القريب

تماما  للفرةيات التي تأسس عليها هذا المنظور، مثل حتمية العمةل العسةكري وعةدم جةدوى التغييةر السةلمي مةن 

جهة، ورفل الديمقراطية وعدم االهتمام بالمفاهيم السياسية االجتماعية مثل التعددية والحرية والعدالة االجتماعية 

 .تاريخي صارخ لتلك الفرةيات القاعدية "نقد واقعي"نية، فهذع الثورات بمثابة من جهة ثا

، لكةنهم عملةوا سةريعا  علةى  خ ةابهم  "تكييةف"لم يقف قادة القاعدة ةد التيار الشعبي الجديد مباشرة 

، بوصفه أحد المسارات الممكنة في التغييةر والم البةة،  ؛األيديولوجي بما يعيد االعتبار للعمل السلمي أوال 

، وبما يحةول  .وبما يدفع بالشعوب والثورات لتبني خ اب إقامة الدولة اإلسالمية، بدال  من الديمقراطية ثانيا 

 .دون تأثر أبناذ التيار بهذع الموجة العارمة فيفقد التيار جزذا  كبيرا  من زخمه

ثورات، بخاصة بعد الثةورتين التونسةية والمصةرية، سةنجد عةددا  مةن ترة األولى من الوبالعودة إلى تلك الف

 ىالمقاالت والبيانات والنداذات المهمة لقيادات القاعةدة، مثةل أسةامة بةن الدن وأيمةن الظةواهري وأبةي يحية

ليةة الليبي وأنور العولقي وحتى أبةي محمةد المقدسةي تسةير جميعةا  فةي تحقيةق األهةداف السةابقة مةن عم

 المرحلةة الجديةدة التةي بةدأ يتةداعى التكيف األيديولوجي، وتشي بحجم القلق واالرتباه في التعامل مع هذع

، وتؤ ن الت ورات ببروز حكومات إسةالمية جديةدة محّلهةا، أقةرب (األنظمة العربية)فيها العدو التاريخي للتيار 

الديمقراطيةة والدولةة والتغييةر مةع أيةديولوجيا  إلى المدرسة اإلخوانية التي تتناقل أطروحاتهةا الجديةدة حةول

العةدو )القاعدة، لكنها مؤيدة بصناديق اقتراع وحشةود فةي الشةارع أتةع بهةا، مةا يعنةي أّن فكةرة الصةدام مةع 

 .5لم تعد منسجمة مع الت ورات الجديدة، وهو ما ي رح تحديا  كبيرا  على هذا التيار( القريب

، إ لةةم تكةةن الثةةورات العربيةةة وحةةدها بم ثابةةة ةةةربة أليةةديولوجيا القاعةةدة وقةةوة التيةةار سياسةةيا  وتنظيميةةا 

 :، وهماتعرةع إلى ةربتين أخريين أيضا  

كةل  هي مراجعات الجماعات الجهادية واإلسةالمية وبعةل القيةادات المهمةة، كمةا حةدث مةع  الضربة األولى

اتلة في ليبيا، وبعل قيةادات السةلفية جماعة الجهاد والجماعة اإلسالمية في مصر والجماعة الليبية المقمن 

، وأحد أبرز منّظري القاعدة السيد إمةام، إ  أعلنةوا جميعةا  الجهادية في المغرب،  ومنّظر الجهاد وأميرها سابقا 

 .6لتوجه نحو العمل السلمي والدعويتره السالح وا

 
5

: مةةةع الثةةةورات العربيةةةة، مجلةةةة السياسةةةة الدوليةةةة، علةةةى الةةةراب " يةةةفالتك"،أيةةةديولوجيا القاعةةةدة ومحاولةةةة محمةةةد أبةةةو رمان. د:أنظةةةر

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/. 

6
 .2552الروافد الفكرية وحدود المراجعات، منشورات األهرام، القاهرة، يونيو : هاني نسيرع، القاعدة والسلفية الجهادية: أنظر 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/14/1503/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%20-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
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بةزوث د أشةهر قليلةة مةن ، فتتمثةل فةي مقتةل زعةيم القاعةدة نفسةه أسةامة بةن الدن بعةالضةربة الثانيةةأّما 

، في عملية أميركية في قرية باكستانية، وبالرمم مةن أّنةه سةرعان 2522مايو / آيارالثورات العربية في بداية 

ما تّم اإلعالن عن تولّي أيمن الظواهري قيادة القاعةدة، إاّل أّن بةن الدن نفسةه كةان يمثةل حالةة رمزيةة تحظةى 

الظةةواهريظهرت أثةةارع الحقةةا  عنةةدما بةةرزت الخالفةةات بينةةه وبةةين  لخليفتةةهتتةةوافر باتفةةاق عةةريل وكبيةةر لةةم 

 .البغدادي وانقسم التيار السلفي الجهادي بينهما

، كانع المؤشرات الواقعية تشي بأّن القاعدة تعرةةع  كانع في مرحلة قلقةة تةؤ ن بتراجةع أكبةر بعةدما إ ا 

، وشةهدت تراجعةا  فةي العةراق منةذ العةام  لضربات متتالية وخسرت أبرز قياداتها فةي عمليةات أميركيةة، مالبةا 

، بعد مقتل الزرقاوي ودخةول تنظيمةه فةي صةدام مةع القةوى اإلسةالمية السةنية األخةرى، مةا أدى إلةى 2554

، تشكيل الصحوات وانحسار قاعدة العراق، بعدما وصلع إلى مرحلة من الص ومةّرت فةي عود المشهود سابقا 

بسةبب المراجعةات وبعةد  لةك الثةورات الشةعبية التةي هةّزت أيةديولوجيا  "الشك العميق الةداخلي"مرحلة من 

 .7القاعدة وأثارت أسئلة جدّية حول نجاعتها

السورية التي انتقلع بعد أشهر مةن العمةل نق ة التحول الرئيسة في حقبة الثورات العربية بدت مع الثورة 

بدا واةحا  أّن التنظيم الجديد المرتب   ثم.السلمي والمدني إلى استخدام السالح في مواجهة عنف النظام

بالقاعةةدة، جبهةةة النصةةرة، ينمةةو بهةةدوذ وراذ األةةةواذ، ويتجنةةب اإلعةةالن عةةن انتمائةةه للقاعةةدة وال يصةة دم 

ل نمو جا  مختلفا  عةن التنظةيم الةذي ولةدت فكرتةه فةي أحشةائه، أي تنظةيم بالفصائل المسّلحة األخرى، يمثّ 

، بعةدما 2523 أبريةل/ الدولة اإلسالمية في العراق، ولم يعلن الجوالني عن بيعته للظواهري إاّل فةي نيسةان

 تهكشف أمير الدولة، أبو بكر البغدادي، عن فكرة الجبهة وتاريخها، وةّمها لتنظيمةه، وهةو األمةر الةذي رفضة

 .8واستبدلته بااللتزام بالوالذ للتنظيم األم، أي القاعدة المركزية جبهة النصرة

ت ةةّورت الخالفةةات وانحةةاز الظةةواهري إلةةى الجةةوالني، وتحّولةةع السةةجاالت اإلعالميةةة والفكريةةة وعمليةةة 

 االستق اب في أوسام السلفية الجهادية إلى عةداوة شةديدة بةين الفرقةاذ، وصةلع إلةى معةاره طاحنةة فةي

                                                           

7
نمو جةا لهةذع الكتابةات،  أنظةربعل الخبراذ والباحثين إلى استنتاجات متسةرعة تبشةر بنهايةة تنظةيم القاعةدة،  دفعع ثورات الربيع العربي ومفتل بن الدن 

تفكيةك نظريةة الحةرب علةى اإلرهةاب، ترجمةة الةدكتور محمةد شةيتا، مركةز دراسةات الوحةدة العربيةة بيةروت، : الدكتور فواز جرجس، القاعدة الصعود واألفةول

 .2522ال بعة األولى ، 

 
8
، علةى 0مص فى الحمزة، جبهة النصرة ألهل الشام، من التأسيس إلى االنقسةام، مجلةة سياسةات، العةدد : أنظرمزيد من التفصيل حول جبهة النصرة، ل

 http://www.dohainstitute.org/release/331736fa-9bc7-4e05-a232-2ed07f9c1cd2: الراب 
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، وسورية، وامتيال للقيادات، واتهامات عميقة تكشف بأّن حجم الف لةم تةنجح جوة بةين ال ةرفين أصةبح كبيةرا 

 .أملب الوساطات من الشخصيات المحسوبة على التيار والمقّربة منه في ردمه

ا جبهة على أّي حال يمكن اختزال هذع الخالفات بالقول أّننا أصبحنا أمام منهجين ومدرستين؛ األولى تمثله

النصةةرة، التةةي تعكةةس مةةنهج القاعةةدة بعةةد المراجعةةات األخيةةرة، مةةا يختصةةرع الةةدكتور إيةةاد القنيبةةي، أحةةد أبةةرز 

 الدولةةة تنظةةيم بينمةةا ،"القاعةةدة داخةةل التجديةةدي التيةةار"المنّظةةرين فةةي هةةذع األوسةةام، بوصةةفه الجبهةةة بةةة

 لكّنةه نفسةها، القاعةدة فةي جديةدة مرحلةة من يمّثله بما األيديولوجي ومنهجه للزرقاوي امتداد هو اإلسالمية

حةوالت لةدى الت طبيعةة صةعودع ويعكةس المركزيةة، القيةادة مةن( تشةددا   األكثةر) األيمةن ال ةرف علةى يقف

الجيةةل السةةلفي الجهةةادي الجديةةد، الةةذي أصةةبح أكثةةر تشةةددا  وعنفةةا  فةةي تبنةةى رؤيتةةه ومحاولةةة فةةرض هيمنتةةه 

ين، حتى ممةن يتبنةون الرؤيةة اإلسةالمية، وهةو األمةر الواةةح وسي رته والتمادي في العداذ مع كل المخالف

من سلوكه في العراق وسورية، ورسالة العدناني التي تةتهم القيةادة المركزيةة بعةدم الوةةوح فةي الموقةف 

 .، والمهادنة مع إيران خالل األعوام الماةية(الذي تصفه بالضال)من حكم اإلخوان في مصر 

الخةةتالف بةةين االتجةةاهين أو التيةةارين الجهةةاديين اليةةوم؛ فالقاعةةدة بعةةد بالضةةرورة ثّمةةة معةةالم رئيسةةة ل

المراجعةةات أصةةبحع أكثةةر حرصةةا  علةةى عةةدم االصةة دام بةةالمجتمع المحلةةي وعةةدم التوّسةةع فةةي التكفيةةر مةةع 

أي ةةد تحةالف )المخالفين، والتركيز على الصيغة العالمية للصراع مع العدو القريب المتةزاوط بالعةدو البعيةد 

، وهةو مةا ظهةر فةي رسةائل الظةواهري وفةي لقةاذ أبةي محمةد (ة العربية بالواليات المتحدة األميركيةةاألنظم

، بينما تنظيم الدولة اإلسالمية يةرى ةةرورة فةرض سةي رته وهيمنتةه علةى المنةاطق 9الجوالني مع الجزيرة

ا  فةي الصةدام مةع التي يسي ر عليها، عبر ما يسمى باستراتيجية إمةارة التةوّحش، وبةدا أكثةر صةرامة وحسةم

 و اه هةذا مةن واألهةم ،"العةراق فةي الصةحوات"المخالفين، حتى مةن اإلسةالميين، تحةع وطةأة تجربتةه مةع 

البعةةد ال ةةائفي مةةن الصةةدام والصةةراع مةةع إيةةران والقةةوى الشةةيعية، بوصةةف  لةةك أولويةةة فةةي  فةةي اإلمةةراق

 .المن قة العربية، وتحديدا  في األراةي التي ينش  فيها في كل من العراق وسورية

لكةةن بةةالرمم مةةن أّن هةةذا الخةةالف فّكةةك القاعةةدة وأةةةعف تماسةةكها، وقسةةم أنصةةارها مةةن أبنةةاذ التيةةار 

االتجاهين، إاّل أّن  لك لم يكن عامال  معاكسا  النتشةار أنحاذ العالم بين هذين مختلف  السلفي الجهادي في

التيار وتفّشي أفكةارع فةي أوسةام مةن الشةباب العربةي واإلسةالمي، ولةم يحةّد مةن قدرتةه علةى اسةتق اب 

ف، سةواذ المزيد وتجنيد أعدادب جديدة، فأصبحع أعدادهم في سورية والعراق وحدهما تصل إلى عشرات اآلال

أو جبهةة النصةرة أو حتةى أي فصةيل آخةر ال ( داعةش)من المهاجرين أو السوريين، ومن كانوا مع تنظيم الدولة 

، لكّنه يتبنى أيديولوجيا القاعدة وأفكارها بصورة واقعية .    ينتمي إلى القاعدة حركيا 

9
 http://www.youtube.com/watch?v=uEvikQ6BeZo&feature=kp:  لقاذ الجوالني مع قناة الجزيرة على الراب أنظر 
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جماعات المرتب ة بهةا فةي العةالم أفقية النتشار القاعدة وفروعها وال "صورة فوتومرافية"التقام لو قمنا ب

العربي اليوم سنجد أّننا أمام خارطة ممتدة وكبيرة، هذا بةال بع إ ا تجاوزنةا القاعةدة المركزيةة فةي باكسةتان 

وأفغانسةةتان، المتحالفةةة مةةع حركةةة طالبةةان، والحركةةات القريبةةة منهةةا فةةي آسةةيا وأفريقيةةا والتيةةارات السةةلفية 

.    ا السلفية الجهادية، لكنها ال تشكل جماعات رسمية مرتب ة بالقاعدةالجهادية التي تتبنى األيديولوجي

باإلةافة إلى العراق وسورية، نش ع القاعدة خالل الفتةرة األخيةرة فةي تنفيةذ عمليةات نوعيةة فةي لبنةان 

، وكةةان مةةن 2556ةةةد المصةةالح اإليرانيةةة وحةةزب   عبةةر كتائةةب عبةةد  عةةزام، التةةي تأسسةةع فةةي العةةام 

أن تشّكل الذراع اإلقليمي للقاعةدة ونفةذت عمليةات فةي شةرم الشةي  وجنةوب لبنةان قبةل أعةوام،  المفترض

 .10لكن عملها تركز في السنوات األخيرة على لبنان بدرجة رئيسة

وفي األردن ينش  التيار السلفي الجهادي المؤيد للقاعدة، وهو بالرمم من أّنه رسميا  لم يشكل منظمةة 

ع انخرطةوا منةذ عقةدين فةي عشةرات المجموعةات المسةلحة السةرية فةي األردن، والتحةق مسلحة، إاّل أّن أفراد

اآلالف مةةنهم فةةي قاعةةدة العةةراق وسةةورية، والجزيةةرة العربيةةة، فضةةال  أّنةةه صةةّدر قيةةادات عالميةةة للقاعةةدة 

 .والجهاديين، مثل أبي مصعب الزرقاوي وأبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلس يني

يمات الالجئين عموما  فنالحظ انتشارا  وصعودا  واةحا  لمجموعةات مرتب ةة بةالفكر أّما في فلس ين ومخ

 .السلفي الجهادي، وبالقاعدة

ثبةةع الفةةرع اإلقليمةةي لتنظةةيم القاعةةدة فةةي جزيةةرة العةةرب منةةذ تأسيسةةه بأنةةه الفةةرع األكثةةر أ ،فةةي الةةيمنو

وع اإلقليميةة للقاعةدة، واألقةدر علةى خ ورة على مصالح الواليات المتحدة األمريكية واألشد مرونة بين الفر

ينةاير / فةي كةانون الثةاني)التكيف والت ور واالبتكار، فمنذ اإلعالن عن اندماط الفرعين اليمني والسةعودي 

أبةو سةفيان سةعيد الشةهري نائبةا لةه ، بزعامة اليمني أبو بصير ناصر الوحيشةي وتنصةيب السةعودي (2551

أظهر التنظيم قدرات فائقة على ابتكار وسائل وأساليب وأدوات  ماك. (الذي قتل بهجمات طائرة بدون طيار)

أنصةار "أحد ابتكاراته، فقد ظهرت جماعةة  "أنصار الشريعة"قتالية عالية الدقة وشديدة الفتك، وتعتبر ظاهرة 

في أبين بزعامة جالل بلعيدي المرقشي أبو حمزة الزنجباري، وتمكنع من السي رة علةى منةاطق  "الشريعة

 .11عديدة في أبين ثم خرجع منها الحقا

10
:  كتائةةةةةةةةب عبةةةةةةةةد  عةةةةةةةةزام، الجزيةةةةةةةةرة نةةةةةةةةع، علةةةةةةةةى الةةةةةةةةراب : أنظةةةةةةةةرلمزيةةةةةةةةد مةةةةةةةةن التفصةةةةةةةةيل حةةةةةةةةول كتائةةةةةةةةب عبةةةةةةةةد   عةةةةةةةةزام،  

http://www.aljazeera.net/news/pages/27bc7edc-d2b7-4968-bf14-0f8da2532c8c 

11
: حسةةةةةن أبةةةةةو هنيةةةةةة، هةةةةةل تةةةةةنجح الحةةةةةرب علةةةةةى القاعةةةةةدة فةةةةةي الةةةةةيمن، علةةةةةى الةةةةةراب : أنظةةةةةرمن ، حةةةةةول تنةةةةةامي نشةةةةةام القاعةةةةةدة فةةةةةي الةةةةةي 

http://www.m.arabi21.com/Story/746173 
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بإمةةارة أبةةو  2554عةةام  "قاعةةدة الجهةةاد فةةي بةةالد المغةةرب اإلسةةالمي"بةةرز تنظةةيم  ،وفةةي المغةةرب العربةةي

م نظةام القةذافي بت ةور القاعةدة فةي بةالد مصعب عبد الودود وهو سليل تنظيمات محلية، وسةاهم سةقو

 مختةار بلمختةاربزعامة  "الموقعون بالدم"المغرب وانتشار فرعه في إمارة الساحل والصحراذ، وتمكنع كتيبة 

( 2523كةانون الثةاني / ي ينةايرفة)مةن تنفيةذ هجةوم كبيةر  "األعور"والملقب بة "خالد أبو العباو"بة المكنى 

 .من العمال 32ز، ما أسفر عن مقتل للغا "أميناوعين "في الجزائر على منشأة 

زوادي أحمةةد ولةةد عةةامر المعةةروف التةةي يقودهةةا األ ،"التوحيةةد والجهةةاد فةةي مةةرب إفريقيةةا"وظهةةرت جماعةةة 

أمسة س / آب 22فةي ) "جماعة المراب ون" وقد أعلنع الجماعتان عن اندماجهما باسم، "أحمد التلمسي"بة

وجدد مختةار  مالي والنيجر وتتخذ حاليا من جنوب ليبيا مركزا ألنش تها،وتنش  الجماعة في شمال ، (2523

بلمختار فةي بيةان االنةدماط التأكيةد علةى أن التنظةيم النةاتج عةن اتحةاد الجمةاعتين سيتمسةك بةالوالذ لقةادة 

 .12القاعدة في أفغانستان

أجةرت مراجعةات التةي  "اتلةةالجماعةة اإلسةالمية الليبيةة المق"تعود جذور السةلفية الجهاديةة إلةى  ،في ليبيا

ظهرت جماعات سةلفية جهاديةة عديةدة عقةب سةقوم نظةام قبل سقوم النظام، لكن  فقهية لنهجها العنيف

كتيبةةة أنصةةار ": ، وهمةةا"أنصةةار الشةةريعة"القةةذافي، وبةةرزت جماعتةةان رئيسةةيتان تسةةتخدم كالهمةةا اسةةم 

ئيسةي فةي الهجةوم األخيةر علةى القنصةلية في بنغازي التي ُينظر إليها علةى أنهةا المشةتبه بهةا الر "الشريعة

األمريكية في بنغازي، التي أسفرت مقتل السفير األمريكي كريستوفر ستيفنز وثالثةة أفةراد دبلوماسةيين 

و لةةك عقةةب المظةةاهرات الغاةةةبة بعةةد عةةرض مقةةاطع مةةن الفةةيلم  (2522سةةبتمبر / أيلةةول22فةةي )آخةةرين 

لشي  ناصةر ال رشةاني وهمةا مةن كبةار المسةؤولين المسيذ لإلسالم، وقد نفى كل من محمد الزهاوي وا

أمةا جماعةة .في ليبيا أي عالقةة لتنظيمهمةا بالقاعةدة، مةع اإلقةرار بالصةلة اإليديولوجيةة "أنصار الشريعة"عن 

 .13ي موانتانامو وهو سفيان بن قموفي درنة، فهي بقيادة سجين سابق ف "أنصار الشريعة"

مةارو /بدين بن علي ففي آ اربعد اإلطاحة بالرئيس زين العا "أنصار الشريعة"ظهرت جماعة  ،وفي تونس

تم اإلفراط عن مجموعة متنوعة من المساجين السياسيين وآخةرين مةدانين بةتهم اإلرهةاب بعفةو مةن   2522

تحمةل  وكةان مةن بيةنهم سةيف   بةن حسةين المكنةى أبةو عيةاض التونسةي. الحكومة االنتقالية التونسية

فةةي تةةونس منةةذ تأسةةيس التباسةةا واةةةحا، فهةةي تةةدعو النةةاو إلةةى االلتةةزام "ريعة أنصةةار الشةة"إيديولوجيةةة 

 
12

أندرو لبوفيتش، تنظةيم القاعةدة فةي بةالد المغةرب اإلسةالمي وحلفةاؤع فةي مةالي، : أنظرلمزيد من التفصيل حول القاعدة في شمال افريقيا والساحل، 

 www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/aqim-and-its-allies-in-mali: .على الراب معهد واشن ن، 

13
: وسةةةةيم  نصةةةةر، مةةةةن هةةةةم أنصةةةةار الشةةةةريعة فةةةةي ليبيةةةةا؟، علةةةةى الةةةةراب : أنظةةةةرحةةةةول الجماعةةةةة الليبيةةةةة المقاتلةةةةة وأنصةةةةار الشةةةةريعة فةةةةي ليبيةةةةا،  

http://www.france24.com/ar/20140530-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-

%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1/ 
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الجهاد فةي الخةارط مةن في الداخل التونسي من جهة، وتحرض األفراد على االنضمام إلى  "القويم"باإلسالم 

 .جهة أخرى

حريل علةى في تةونس العةدو األول للدولةة بعةد اتهامةه بةالت "أنصار الشريعة"أصبح أبو عياض زعيم  الحقا  

تحولةع إلةى أعمةال شةغب اسةفرت عةن مقتةل أربعةة م السفارة االميركية فةي تةونس، وتظاهرات الجمعة أما

سةةيارة فةةي حةةرم السةةفارة وإنةةزال العلةةم االميركةةي ورفةةع علةةم  45حةةراق نحةةو إاشةةخاص وجةةرح العشةةرات و

 .14الخالفة

ي سةيناذ وهةي تنتمةي إلةى مةن أبةرز الجماعةات الجهاديةة فة "أنصةار بيةع المقةدو"تعد جماعة  ،في مصر

الةةذي تشةةكل مةةن ائةةتالف مجموعةةة مةةن الحركةةات  ،"مجلةةس شةةورى المجاهةةدين فةةي أكنةةاف بيةةع المقةةدو"

مةع أول عمليةة لهةا  (2522فبرايةر /شةبام 0فةي )إلةى العلةن  "أنصةار بيةع المقةدو"ظهرت جماعة  .الجهادية

قةدرتها علةى التكّيةف والت ةور  كل الفةع وأظهةرتبتفجير خ وم الغاز في سيناذ، وقد تنامع الجماعةة بشة

فةةي الحيةةاة  (2523يوليةةو  /تمةةوز 3فةةي )المصةةري وتنفيةةذ عمليةةات مركبةةة ومعقةةدة، فمنةةذ تةةدخل الجةةيش

هجومةةا مسةةلحا علةةى أهةةداف مختلفةةة وبأسةةاليب ( 355)السياسةةية، تمكنةةع الجماعةةة مةةن تنفيةةذ أكثةةر مةةن 

 .15(2526نيسان / إبريل 1في )رهابية متنوعة، وقد ادرجنها الواليات المتحدة على قائمة المنظمات اإل

بإمارة مختار عبد الرحمن أبو الزبير، كأحد أ رع القاعدة  "حركة الشباب المجاهدين"أما في الصومال فبرزت 

أثنةاذ قيةام حكةم المحةاكم اإلسةالمية فةي جنةوب  2550الصلبة في شرق إفريقيا، س ع نجم الحركةة عةام 

وتبوأ كوادرها معظةم المناصةب التنفيذيةة . تحاد المحاكم اإلسالميةالصومال، وكانع الحركة أبرز مكونات ا

عقةب اإلعةالن عةن مةيالد  2554في المحاكم اإلسةالمية، لكةن حركةة الشةباب انفصةلع عةن المحةاكم عةام 

كةان فةي الوقةع  إ  ،الةذي كةان يقةودع الةرئيس السةابق شةريف شةي  أحمةد ،"تحالف إعادة تحريةر الصةومال"

محاكم اإلسالمية، فرفضع الحركةة توجهةات التحةالف الجديةد بالتفةاوض مةع الحكومةة نفسه رئيسا التحاد ال

.الصومالية آنذاه في مبادرة قادتها األمم المتحدة

نظةرا  (2552فبرايةر /فةي شةبام)أدرجع الواليات المتحدة حركة الشباب فةي قائمةة المنظمةات اإلرهابيةة 

يادات حركة الشباب في مارات جويةة أميركيةة ب ةائرات وقتل عدد من ق .لصالتها المفترةة بتنظيم القاعدة

14
باب التوحيةد الحلةة الجديةدة ألتصةار الشةريعة فةي تةونس، معهةد واشةت ن، علةى زيلةين، شة. هةارون ي: أنظةرحول أنصار الشريعة في تونس وتحوالتهةا،  

 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/shabab-al-tawhid-the-rebranding-of-ansar-al-sharia-in-tunisia: الراب 

 
15

: ار بيةةةةع المقةةةةدو، عقةةةةدة جهةةةةاديي سةةةةيناذ، علةةةةى الةةةةراب حسةةةةن أبةةةةو هنيةةةةة، جماعةةةةة أنصةةةة: أنظةةةةرحةةةةول جماعةةةةة أنصةةةةار بيةةةةع المقةةةةددو، 

http://t.arabi21.com/Story/724684?categoryId=2&category=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&section

=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%2021&sectionId=299&title=a 
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، وصةالح (2552مةايو /آيةار 2فةي )ومةن أبةرزهم آدم عيةرو الملقةب بةالمعّلم  ؛بدون طيار في جنوب الصومال

 .(2551سبتمبر / أيلول 26في )نبهان 

تسي ر الحركة حاليا على مساحات واسةعة فةي وسة  وجنةوب الصةومال، وتخةوض مواجهةات شةبه يوميةة 

حركةة الشةباب "ةد قوات الحكومة الصومالية وقوات حفظ السةالم التابعةة لالتحةاد األفريقةي، وقةد أعلنةع 

 .عن انضمامها لتنظيم القاعدة وبيعة الظواهري (2522فبراير /في شبام) "المجاهدين

، التةي (2525يوليةو /تموز 22في )الحركة مسؤوليتها عن الهجمات في العاصمة األومندية كمباال أعلنع 

راح ةحيتها عشرات الجرحى والقتلى أثناذ مشاهدتهم ب ولةة كةأو العةالم، كمةا أعلنةع عةن تبنيهةا عمليةة 

ى مةدار ثالثةة علة بنيروبي عاصمة كينيا، حيث اسةتمر الهجةوم  "ويسع جيع"السي رة على المركز التجاري 

 .16شخصا على األقل 42مصرع  ، الذي أسفر عن 2523سبتمبر /أيلول 26أيام حتى 

تنةافى و لةك ال يبالنتيجة؛ خارطة القاعدة ما تزال في طور التوّسع واالنتشةار والصةعود، بصةورة مّ ةردة، 

عةةام تصةةاعدي هةةا تتعةةرض فةةي أوقةةات معينةةة فةةي أمةةاكن مختلفةةة لالنكمةةاي والتراجةةع، لكةةّن الخةةّ  المةةن أنّ 

ومتمّدد، وربما هذا يقودنا إلى الجزذ األخير من هذع الورقة في البحث عن األسباب والعوامل التةي تقةف وراذ 

 .له المؤشرات من توقعات المستقبل لك وما تحم

ر صةعود الجماعةات اإلسةالمية اقتصةادية تقةوم بةدور المتغيةر المسةاعد فةي تفسةي -ثّمة عوامةل اجتماعيةة

، فانتشةار هةذا التيةار يةأتي عةادة  فةي األمةاكن (التي تةدور فةي فلةك القاعةدة أيةديولوجيا  وحركيةا  )الراديكالية 

مةاعي وميةاب الب الةة وتهةيمن عليهةا مشةاعر الحرمةان االجتتعةاني مةن ينتشر فيها الفقةر و والتجمعات التي

ية والعشةوائيات واألطةراف النائيةة فةي العديةد مةن الةدول، وُتعةّزز هةذع األحياذ الشةعب العدالة االجتماعية مثل

 .بوجود حالة انفالت أمني أو استق اب طائفي وديني "البيئة الحاةنة"

فةي  عوامةل رئيسةة ومفتاحيةةتأثيرها بالتزاوط مع  تعّززتبقى ثانوية أو عامال  مساعدا  ي لكن هذع المقومات

وفي مقةدمتها الشةعور بةالتهميش واإلقصةاذ، مةع تعةدد أبعةاد  لةك الشةعور  تفسير صعود التيار الراديكالي

يةة صةلبة للقاعةدة فةالتهميش يسةّهل إيجةاد روافةع اجتماع .دينيا  أو اجتماعيةا  أو طائفيةا   سواذ كان سياسيا  أو

اق الحةل ، وإ ا ما ترافق  لك مع صراع مسّلح مير متكافئ أو احتالل خارجي مع انغالق آفوالخ اب الراديكالي

وقدرته علةى التجنيةد والتعبئةة وصعودع مرّشحا  مثاليا  النتشار هذا التيار  "الساحة"ستصبح هذع السلمي، ف

16
محمةد أحمةد عبةد ، حركةة الشةباب المجاهةدين فةي الصةومال إلةى أيةن، مركةز : أنظةرشباب المجاهدين فةي الصةومال، لمزيد من التفصيل حول حركة ال 

 http://studies.aljazeera.net/reports/2012/10/2012101473613127317.htm: الجزيرة للدراسات، على الراب 
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والتأثير، وربما تتحول إلةى بةؤرة جا بةة للمت ةوعين مةن الخةارط، كمةا حةدث فةي العةراق وسةورية بصةورة جليةة 

 .وواةحة

بيئة ملحوظة، بخاصة فةي المنةاطق التةي يكةون فيهةا في هذع ال "االستثمار"قدرة التيار الراديكالي على 

، وتسةةود فيهةةا عالقةةات اجتماعيةةة عشةةائرية، مثةةل المنةةاطق الشةةمالية الغربيةةة فةةي  المجتمةةع المةةدني ةةةعيفا 

باكستان واألنبار في العراق، والتحالفات مع العشائر في مناطق سورية، وفةي الصةومال والةيمن والصةحراذ 

 .المغربية وصحراذ سيناذ

، أّن نمو هذا التيار وصعودع ال يأتي من فراث بةل مةن تةوافر بيئةة حاةةنة اجتماعيةةنصل إلى القول   لكمن 

ويأتي دور الخ اب األيديولوجي مكّمال  ومفّسرا  لهذع الظروف الواقعية، فهذع الحركات هي أقرب ألن تكةون 

، قبةل الحةديث حركات احتجاط اجتماعي  ات أيديولوجيا دينية، فهي مخرجات للعامةل االج تمةاعي الةواقعي أوال 

 مشةةكلة تكمةةن -تحديةةدا   –، وهنةةا عةةن العامةةل األيةةديولوجي، الةةذي يتفاعةةل مةةع هةةذع البيئةةة نشةةاطا  أو ركةةودا  

 مواجهةةة أن دون مةةن والنتةةائج المخرجةةات مةةع تتعامةةل أّنهةةا إ  األمنيةةة والحلةةول اإلرهةةاب مكافحةةة اسةةتراتيجيات

أدت إلى هذع النتائج وساهمع في صعود هةذا التيةار كمحصةلة لتفاعةل لشروم والمدخالت والحيثيات التي ا

 .الظروف الواقعية ال موّلدا  لها

بالعودة إلى حقبة الثورات العربية، فسنجد أّن الثورتين المصةرية والتونسةية خلقتةا حالةة الشةك والتةوجس 

الثورتةان بةأّن التغييةر السةلمي  لدى قيادات القاعدة، والقلق من فقدان األنصار والمؤيدين بعدما أثبتع تلةك

وقةه وحقةه فةي اختيةار ممكن، وأّن الم لب الجماهيري هي ديمقراطية تعزز من كرامة اإلنسةان وحرياتةه وحق

 "التكيةةف"، الةةذي مّثةةل إحةةدى محةةاوالت "أنصةةار الشةةريعة"منةةذ تلةةك الفتةةرة مفهةةوم  يصةةعد الحةةاكم، وبةةدأ

ة ومع ياتهةا واالنتقةال مةن العمةل السةري والعنقةودي إلةى األيديولوجي للقاعدة للتعامل مع المرحلة الجديةد

 .الجماهيري والشعبي، ورّد االعتبار للعمل السلمي، مع عدم التراجع تماما  عن مفهوم العمل المسّلح

إاّل أّن المرحلة التالية مةن الثةورات العربيةة التةي تعّسةرت والدتهةا وطالةع مثةل الةيمن وليبيةا وتحولةع إلةى 

ازت مع دخول األجندات الدولية واإلقليمية على مسار التسويات السياسية ما خّفف وفرمةل صدام مسّلح وتو

وخلق شكوكا  فةي عبةور الشةعوب العربيةة إلةى عصةر الثةورات من حّدة وتأثير اللحظة األولى للحقبة الجديدة، 

 .الديمقراطية وإنتاط أنظمة سياسية ديمقراطية تعددية عبر العمل السلمي الشعبي

، جاذت مع الثورة السورية، التي تحولع الحقةا  إلةى صةراع مسةلح نق ة  التحول الجوهرية، كما  كرنا سابقا 

الةةديني، وسةة  تلكةةؤ ومماطلةةة مةةن المجتمةةع الةةدولي -يتلةةّبس باألبعةةاد ال ائفيةةة واالسةةتق اب العلمةةاني

لسياسةةية فةةي وصةةدام وتضةةارب المصةةالح الدوليةةة واإلقليميةةة، والةةدخول فةةي حالةةة مةةن الفوةةةى األمنيةةة وا

هنةاه، بينمةا لةم يكةن لهةا أي  "بةذرة القاعةدة"سورية، فهذع الظروف شّكلع التربة الخصبة المناسةبة لنمةو 

، ومع مرور الوقع وتدحرط الصراع واستسالم المجتمع لحالة اإلحبام واليأو مةن  حضور ملحوظ وكبير سابقا 

دي شعبي بالتوازي مع ةةعف الجةيش الحةّر المجتمع الدولي وعجز المعارةة السياسية عن تقديم نمو ط قيا
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كل  لك سّهل من صعود القاعدة وعّزز من انتشارها في سورية، بل أصبح فرعاها المتنافسان والمتصةارعان 

 .من أبرز الجماعات المسّلحة

تجةةاوزت تةةداعيات الثةةورة السةةورية الحةةدود إلةةى العةةراق، إ  عةةاد تنظةةيم الدولةةة اإلسةةالمية إلةةى النشةةام 

، ودخل في مواجهةات مسةلحة عنيفةة مةع الجةيش العةراق، وتمكةن مةن القيةام بعمليةات نوعيةة فةي والفعالية

العديد من المحافظات، ومن الواةح أّنةه اسةتعاد قدرتةه علةى التعبئةة والتجنيةد وتةرميم حاةةنته االجتماعيةة 

نةدماط فةي السنية من جديد، بعدما تراجع مشةروع الصةحوات وةةعف التيةار السةني الةذي كةان يةدعو إلةى اال

 .النظام السياسي الجديد، وعادت األزمة ال ائفية لتظلل البالد

والوصةف السةني  ) ثالثةة مجتمعةات سةنّية فيهةاإ ا نظرنا إلى كةّل مةن العةراق وسةورية ولبنةان سةنجد أّن 

تشعر بتهديد هوّياتي ثقةافي عميةق، وال تملةك م ةاذ  سياسةيا  محليةا  أو ( بالمعنى السياسي والديمغرافي

ليميا  يمتلك معادلة موازين القوى التي تميل لصالح األطراف األخرى، ما يعزز من النزعة ال ائفيةة ويجعةل إق

القاعدة أحد الرهانةات الم روحةة علةى طاولةة المجتمةع السةني فةي ظةل حالةة الفوةةى األمنيةة والعسةكرية 

 .وفقدان األمل من وجود حلفاذ من الخارط لتعديل هذا الميزان المختل

ع المذابح ومشاهد الدماذ والروايات القادمة من سورية عةن حجةم الةدمار والتةدمير وقصةص القتةل ساهم

والتعذيب في تعزيز مشاعر الغضب عند أبناذ التيار السلفي الجهادي وآخرين من الشباب العربي المتعاطف 

ليبيةين والمغاربةة مع الشعب السوري وتحفيز أعداد كبيرة مةنهم للةذهاب إلةى هنةاه، فوجةدنا المئةات مةن ال

السعوديين والعراقيين واألردنيين والمصريين، حتى من البلقان وأوروبا يةذهبون إلةى سةاحات والتونسيين و

القتةةال فةةي سةةورية، ومةةن ال بيعةةي أن يكةةون المرّشةةح األول السةةتقبالهم وتجنيةةدهم إمةةا تنظةةيم الدولةةة 

 .اإلسالمية في العراق والشام أو جبهة النصرة

سةةورية باتةةع قبلةةة الجهةةاديين وسةةببا  رئيسةةا  فةةي تعزيةةز قةةوة التيةةار الراديكةةالي وصةةعودع  بةةالرمم مةةن أنّ 

اإلقليمي، إاّل أّن ما حدث في مصر بعد تدخل الجيش في الحياة السياسية ستكون أثارع أكثر قوة وتأثيرا  في 

لشةباب نحةو جماعةات تعزيز الرهان الراديكةالي اإلسةالمي فةي المن قةة العربيةة، والةدفع بأعةداد كبيةرة مةن ا

 .تنتمي لفصيلة القاعدة والتيار السلفي الجهادي

خ ورة ما حدث في مصر تتمثل في إلغاذ أي خةّ  فاصةل بةين اإلسةالم السياسةي المعتةدل، الةذي يةؤمن 

، وتعلةن بةأّن  باللعبة السياسية، ويّدعي قبوله بالديمقراطية من جهة وبين التيةارات التةي تةرفل  لةك ابتةداذ 

إقامةةة دولةةة إسةةالمية ولةةو بقةةوة السةةالح، فمحةةو هةةذا الخةة  يةةدفع بالشةةباب المةةتحمس مةةن التيةةار  الخيةةار هةةو

، ومن يتعاطف معهم، إلى أحضان الفكر الراديكالي ويجعل منه رهانهم الواقعي  .اإلسالمي عموما 

ما يؤّكد على هذع النتيجة هي الرسالة التي وجهها زعيم القاعدة، أيمن الظةواهري، مباشةرة  بعةد اإلطاحةة 

، بعنةوان صةنم العجةوة (مةن قيةادات جماعةة اإلخةوان المسةلمين)بالرئيس المصةري السةابق، محمةد مرسةي 

مسةةلح وإقامةةة الدولةةة الةةديمقراطي، إ  يسةةتثمر هةةذا الحةةدث للبرهنةةة علةةى أّن رهةةان القاعةةدة علةةى العمةةل ال
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اإلسالمية والعداذ مع الغةرب والمؤسسةات العسةكرية هةو الصةائب، ولةيس رهةان اإلخةوان المسةلمين علةى 

 .17الديمقراطية والتغيير السلمي

ليسع مهمة هذع الورقة تقييم ما حدث في مصر أو الحكم عليه، لكن تحديد تةأثير مخرجةات  لةك ونتائجةه 

، عبةةر طةةرح سةةؤال أساسةةي علةةى انتشةةار التيةةار الراديكةةالي إ ا ُوةةةعع أملةةب الحركةةات : ونشةةاطه مسةةتقبال 

اذ واعتبرت إرهابية ومت رفة، وكان مصير اآلالف مةن أبنائهةا اإلسالمية السياسية في حزمة الحظر واإلقص

إلى السجون والمعتقالت وأحكام اإلعدام والمالحقة األمنية، فمةا هةو الخيةار اآلخةر البةديل ميةر الرهةان علةى 

ت اآلالف مةن عمل المسّلح والسّري، طالما ماب أو تالشى األفق السياسي للعمل المدني السةلمي لمئةاال

 بخ اب هذع الحركات؟ الشباب المتدين

تاريخيةةا  ارتةةب  صةةعود اإلسةةالم المسةةّلح والعمةةل السةةّري وبنةةاذ الخ ةةاب األيةةديولوجي الراديكةةالي بمرحلةةة 

العلماني، لكةن خ ةورة هةذع الظةروف اليةوم أخ ةر  -سالميالسجون والمعتقالت والمحن واالستق اب اإل

ممةةا سةةبق، إ  أّنهةةا تةةأتي بعةةدما تّمةةع تجربةةة المسةةار الةةديمقراطي بالنسةةبة لإلسةةالميين وانتهةةوا إلةةى تةةدخل 

العسةكر، مةةا يعةّزز مةةن الوجةه اآلخةةر لإلسةالم السياسةةي ويةدفع نحةةو محاولةة االنتقةةام والتغييةر العنيةةف فةةي 

 .ة القوية للجيش المصريمواجهة األلة العسكري

وكما هي الحال في سورية، فةإّن تةأثير وإيحةاذ الحالةة المصةرية سةينتقل إلةى المجتمعةات والةدول األخةرى، 

ويسةةتثمر مةةن قبةةل أصةةحاب الفكةةر السةةلفي الجهةةادي للتةةرويج بعةةدم جةةدوى المسةةار الةةديمقراطي وبصةةواب 

 .رهاناتهم السياسية واأليديولوجية

مثةةل هةةذع الظةروف االسةةتثنائية سياسةةيا  واقتصةةاديا  واجتماعيةةا  لتشةةكل بيئةةة تشةةتبك  فةي نهايةةة اليةةوم،

خصبة لصعود خ اب راديكالي اجتماعي يحاكي حالة اإلحبام وخيبة األمل وعجةز األنظمةة العربيةة عةن تةأمين 

المت لبةةات األساسةةية علةةى صةةعيد الكرامةةة اإلنسةةانية والحقةةوق السياسةةية ومواجهةةة األزمةةات التنمويةةة 

 .ت الفقر والب الة والضغوم السكانية الشديدةومعضال

من الصعوبة االعتماد على المؤشرات الراهنة في بناذ معادلةة دقيقةة الستشةراف المرحلةة القادمةة، فةإ ا 

اعتمدنا على ما يحدث في المشهد الراهن واحتماالته من استمرار الصراع الداخلي السوري وإقصةاذ اإلخةوان 

ونمةةو الفوةةةى األمنيةةة فةةي ليبيةةا، فةةإّن  لةةك يقودنةةا إلةةى خالصةةة واةةةحة بةةأّن التيةةار  المسةةلمين فةةي مصةةر

 
17

 http://www.youtube.com/watch?v=iB4_SBGD24A: نص الخ اب على الراب  التالي أنظر
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اإلسةةالمي الراديكةةالي سةةيجتاح المن قةةة العربيةةة فةةي السةةنوات القادمةةة، مةةع تةةوافر الظةةروف المناسةةبة لةةه 

؛ لكن هذا المسار المتوقع قد يص دم بمفاجآت مير متوقعةة تفرملةه أ و تمّثةل اقتصاديا  واجتماعيا  وسياسيا 

نق ة تحول معاكسة، كما حدث في العراق عندما ظهةرت الصةحوات واصة دمع القاعةدة بةالمجتمع السةني 

 .وانتهع األمور إلى تراجع وانكماي القاعدة بعد مرحلة صعود ونمو في السنوات السابقة على  لك

عةاد فةي العةالم العربةي، القاعدة أو الفكر السلفي الجهادي عموما  هو صةنوان األزمةة الراهنةة متعةددة األب

، وهو خيار مرهون بانسداد األفق والشعور باإلحبةام واليةأو وخيبةة األمةل لةدى نسةبة مةن  كما  كرنا سابقا 

الشةةباب العربةةي والمسةةلم يةةتم التعبيةةر عةةن تلةةك المشةةاعر السةةاخ ة عبةةر االنتمةةاذ أو تبنةةي هةةذا الرهةةان 

التعةةايش بةةين الشةةعوب العربيةةة وهةةذا الةةنم   الراديكةةالي، لكةةن مةةن الصةةعوبة بمكةةان أن نتصةةّور إمكانيةةة

األيديولوجي والسلوكي، لمدة طويلة، أو في حاالت طبيعية، بخاصةة أّنةه يتنةاقل مةع شةروم االنةدماط فةي 

 .الحداثة والعولمة أو حتى التعايش والتكيف معها

لقةانون وقةيم بالنتيجة هذا الفكر ال ينمو أو يصعد في ظل أنظمة ديمقراطيةة تعدديةة يسةود فيهةا حكةم ا

الحاكمية الرشيدة ويشعر فيها الناو بالعدالةة والمسةاواة أمةام القةانون وال يةتم تهمةيش أو إقصةاذ شةريحة 

 .سكانية ومجتمعية ألسباب دينية أو طائفية

في المقابل، يمّثل التيار الراديكالي أحد روافد االتجاع المحافظ دينيا  في العالم العربي، الذي يتبّنى الخيار 

سالمي األيديولوجي، والنجاح في حصار هذا التيار وتحجيمه يكمن في تعزيةز التيةار المعتةدل وإدماجةه فةي اإل

 .المعادلة السياسية ودفعه نحو االلتزام بالمسار المدني الديمقراطي التعددي
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تدشةين عمليةة وقةف المةد اإلسةالمى هيةأت األجةواذ لربما تراذى لمةراقبين كثةر بةأن الثةورات العربيةة قةد 

تنظيم القاعدة بأفرعه وطبعاته المختلفةة، علةى اعتبةار أن خصوصا  األصولى الراديكالى فى البلدان العربية،

دي والقاعةدي، بعةدما اسةت اعع تلك الثورات السلمية قد أثبتع بما ال يدع مجاال للشك، فشل الفكر الجهةا

علةى مةدى ثالثةين عامةا، مةن تغييةر اإلسةالمية الراديكاليةة أن تحقق في وقع وجيز ما فشةلع فيةه التيةارات 

وعةزز مةن احتمةاالت .التيةاراتالمساعى الدؤوبة والمزمنة لتلةك لبعل األنظمة العربية التي استعصع على 

التى وجهع إلى تنظيم القاعدة قبل قيام الثورات العربية، الضربات الفكرية القوية سلسلة   رحهذا ال صحة

والمتمثلة فى المراجعات الفكرية، التي قام بها العديةد مةن التيةارات الجهاديةة فةي المن قةة العربيةة، والتةي 

والتةةى تلتهةةا بةةدأت مةةن مصةةر علةةى يةةد الجماعةةة اإلسةةالمية، ثةةم تبعتهةةا مراجعةةات تنظةةيم الجهةةاد المصةةري، 

 .العديد من الدولقبل تنظيمات وحركات إسالمية راديكالية فى  مراجعات شتى من

أن الوةةع لةيس كمةا كةان يظةن أولئةك المراقبةون، حيةث لةوحظ، عقةب انةدالع بمرور الوقع  اتضحمير أنه 

الثورات العربية، تنامى النشام الكبير لتنظيم القاعدة فى بقةاع شةتى مةن العةالم العربةى كشةمال إفريقيةا 

تنظةيم القاعةدة فةى "، والجزيرة العربية والةيمن مةن خةالل "عدة فى بالد المغرب اإلسالميالقا"عبر تنظيم 

 .وميرها "أجناد مصر"و "أنصار بيع المقدو"على نحو ما تجلى فى  وسيناذ المصرية، "جزيرة العرب

تيجةة ن يخالل النصف الثانى من القرن الماةةحين جاذ صعود اإلسالم الراديكالى فى الدول العربية  يوف

شةيوع  ةعف األحزاب السياسةية المدنيةة وانتشةار األميةة،: التى كان من أبرزها لحزمة من العوامل المزمنة،

وةةيق الشةعوب باأليةديولوجيات واألنظمةة العلمانيةة  الفهم المبتور لمبةادىذ اإلسةالم، ،يالعوز االقتصاد

سةاعدت بةدورها  لفيةة الثةورات العربيةة،آخرى إلى تلك الحزمة من العوامل على خ فقد دلفع عوامل ة،متعثرال

 :، ومن أهم تلك العواملعلى تعاظم نشام وانتشار تلك التنظيمات والحركات اإلسالمية الراديكالية

2

، التةى "الحاةنة المالئمةة"أو  "بالبيئة اآلمنة"دائما ما تبحث الجماعات والتنظيمات اإلرهابية عما يسمى 

بةةين  يكبيةةر وتةةداخل بنيةةو يومؤسسةة يولمةةا كةةان هنةةاه ارتبةةام هيكلةة.تةةوفر لهةةا أجةةواذ مالئمةةة لنشةةاطاتها

إسقام وتفكيةك تلةك األنظمةة مةن خةالل  ي، فقد أفضع مساعياألنظمة الحاكمة والدولة فى العالم العرب

ت،أمنيا وسياسيا على شهدت هذع االنتفاةات أو الثورا ياالنتفاةات الشعبية إلى إرباه الدول العربية ،الت

ساعد بمرور الوقع على توفير البيئة المالئمة لنمو  ياألمر الذ. مرار ما جرى فى مصر وسوريا وليبيا واليمن

التى كانع قد نجحع قبةل الثةورات العربيةة فةى إيجةاد  إ  بدأت تتمدد الجماعات اإلرهابية، اإلرهاب والت رف،
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جزيةرة العةرب وبةالد المغةرب  يلقاعةدة بكةل أفرعةه المختلفةة فةكتنظيم ا مرتكزات لها ببعل دول المن قة،

ألقةع بظاللهةا علةى عةدد مةن دول  يالت يظل حالة الفراث األمن يبقوة ونشام ف اإلسالمي وشمال أفريقيا،

 .المن قة من صحراذ سيناذ إلى ليبيا وتونس وسوريا واليمن

وطأة الزلزال الثوري، وبمجرد تصدع البالد على تحع  أو كادت، فبعدما انهارت األجهزة األمنية بتلك الدول،

وجةدت  أثر اندالع الصراعات السياسية وبزوث أجواذ االسةتق اب السياسةي الحةاد بةين الفرقةاذ السياسةيين،

التنظيمات اإلسالمية المت رفة والجماعات اإلرهابية فى صحاريها المترامية األطراف وجبالها الةوعرة بيئةات 

ا وانتشةةارها وإيجةةاد مةةال ات آمنةةة لمعسةةكراتها ومعاقلهةةا بمنةةأى عةةن قبضةةة الدولةةة حاةةةنة ومثاليةةة لتمةةدده

 .وس وة جيوشها النظامية وأجهزتها األمنية

إال أنهةا شةهدت توسةعا  ورمم أن دولة كالعراق لم تشهد ثورة شعبية كبعل مثيالتها فى العالم العربةى،

. "داعةش"ه قبةل انةدالع الثةورات العربيةةكانةع موجةودة هنةاه حتةى  فى نفو  تنظيمات إسةالمية مت رفةة

سقوم مدينة الموصل كلها، شمال بغداد، ومبنةى محافظةة نينةوى وبعةل القنةوات حيث أعلن قبل أيام عن 

،كمةا يسةي ر علةى  أزال الحدود بين العةراق وسةورية فةي معبةر اليعربيةةالذى  فى أيدي التنظيم،الفضائية، 

 .ائرة نفو عويسعى إلى توسيع د أجزاذ عدة من البالد

فعةةالوة علةةى . إلةةى تةةوفير بيئةةة مالئمةةة لتنظةةيم القاعةةدة يأفضةةى سةةقوم نظةةام القةةذاف ليبيةةا، يوفةة 

كشةةفع مصةادر ليبيةةة  احتمةاالت تمةةدد تنظةيم القاعةةدة بةبالد المغةةرب اإلسةالمي فةةى ربةوع الدولةةة الليبيةة،

مسؤولة، أّن زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري أرسل إرهابيين من  وي الخبرة إلى ليبيا، بغرض بنةاذ قةوة 

لةةى تنظةةيم مةةا يعةةرف بتنظةةيم القاعةةدة فةةي بةةالد إةةةافة إقتاليةةة جديةةدة، وفةةتح جبهةةة أخةةرى بشةةمال إفريقيةةا 

أحد اإلرهابيين المخضةرمين والةذي كةان معةتقال المغرب اإلسالمي، حيث أوةح المصدر أّن الظواهري خص 

وصفه  ات المسةؤول بأنةه ملتةزم بمبةادظ تنظةيم القاعةدة العةالمي، بهةذع و سابقا ببري انيا بتهمة اإلرهاب

.المهمة

ة الفجوة التي تركها انهيار نظام القةذافي، مةن أجةل بسة  سةي ر إلى استثمارأيمن الظواهري وقد عمد 

احات الشاسةعة التةي أصةبحع ميةر مؤمنةة والتةي يمكةن مةن خاللهةا فةتح جبهةات على المسة تنظيم القاعدة

جديدة إلعادة بناذ قوة إةافية بالمن قة، دعما لمةا يعةرف بتنظةيم القاعةدة بةبالد المغةرب اإلسةالمي الةذي 

وأكةةد المصةةدر الليبةةي؛ أّن اإلرهةةابي الةةذي كلفةةه زعةةيم . أصةةبح يركةةز نشةةاطه حاليةةا فةةي صةةحراذ دول السةةاحل

عنصرفي صةفوفه، متخةذا مةن  255دة الجديد بخلق قوة إةافية بليبيا، قد تمكن من تجنيد ما يزيد عن القاع

 .من قة الحدود الشرقية الليبية مع مصر مال ا آمنا

شةمال إفريقيةا   إقلةيم ىعلةى ليبيا فحسب، بل علة ليس هائلكان لسقوم نظام القذافي تداعيات ولقد 

، "القاعةدة فةي بةالد المغةرب اإلسةالمي"برى، التي ينش  فيها تنظيم مناطق الصحراذ الكو ودول الساحل

تفكيةك تنظةيم إرهةابي  2522فبرايةر /وقد أعلنع تةونس فةي شةهر شةبام. إةافة إلى المتمردين ال وارق

المصادر األمنية التونسية أن العديد أكدت كما  .تدرب في ليبيا ويسعى إلى إقامة إمارة إسالمية في تونس
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 "أنصار الشةريعة"ن التونسيين يتوجهون إلى ليبيا لتلقي تدريبات في معسكرات يتبع بعضها لة من الجهاديي

 .بتونس "أنصار الشريعة"ولكن تحع إشراف تنظيم أنصار الشريعة الليبي الذي ينّسق مع 

ين مخاوف دول كالجزائر وموريتانيا، ومالي، والنيجر، من عودة ال وارق المقاتلوفى  ات السياق، تأججع 

مقةاتال  إلةى بلةدانهم، بعةد أن جنةدت  255في صفوف كتائةب العقيةد القةذافي، والةذين يقةدر عةددهم بنحةو 

القةةوات الليبيةةة فةةي عهةةد القةةذافي وبشةةكل جمةةاعي طةةوارق مةةن مةةالي والنيجةةر مةةن المتمةةردين السةةابقين، 

أسةةلحتهم خوفةةا  فةةي وتثيةةر عةةودة هةةؤالذ المقةةاتلين ب. لقتةةال الثةةوار الليبيةةين  واسةةتخدمتهم كجنةةود مرتزقةةة

من قة الساحل اإلفريقي، ألنهةم يهةددون اسةتقرارها، مةن خةالل العمليةات التةى يمكةن أن يقومةوا بهةا ةةد 

 .حكوماتها وشعوبها على السواذ

أما مصر، فقد أةحع بعل صحاريها وجبالها بعد اإلطاحة بمباره ساحة مالئمة لتسةلل تنظةيم القاعةدة ، 

عةودة العنةف الةدينى ما ينةذر ب، "أنصار الجهاد فى سيناذ"اذ، تحع مسمى حيث برز تنظيم القاعدة فى سين

تةم القضةاذ  ماالمسلح من جديد، وكذلك العمليات اإلرهابية التى عانتها مصر فتةرة طويلةة مةن الةزمن، بعةد

بيةان صةدر عةن جماعةة أطلقةع علةةى  عبةر للقاعةدة فةةى مصةر يالرسةم يالظهةور اإلعالمة جلةىوقةد ت. عليهةا

صةدر  تنظةيم القاعةدة أيمةن الظةواهري  ، وهةو بيةان مبايعةة لةزعيم"عة أنصار الجهاد فى سيناذجما "نفسها 

 .2522يناير/ كانون الثاني  23  بتاري 

لةم  ي، والةذفي اآلونة األخيةرةالمنتشر أحد نما ط تنظيم القاعدة  "أنصار الجهاد فى سيناذ"ويعد تنظيم 

إن مسمى القاعدة المنتشر في عدد مةن دول العةالم لةيس تنظيم القاعدة وقع تأسيسه، حيث  اته يعد هو 

 :تنظيما  واحدا  وتحع قيادة واحدة، وإنما هناه ثالث صور أو أشكال للقاعدة هي

  الجبهةةة اإلسةةالمية "الةةذي أسةةس تحةةع مسةةمى  يوهةةى التنظةةيم األصةةل (المركزيةةة)القاعةةدة األم

 .ة بن الدن، ومن بعدع أيمن الظواهرييقودع أسام  الذي كان "العالمية لجهاد اليهود والصليبيين

  فروع القاعدة، وهى التي صدر أمر بإنشائها بأمر مباشةر مةن أسةامة بةن الدن، والنمةو ط الوحيةد لهةا

، والةةذى يعةةد امتةةدادا  فكريةةا  وأيةةديولوجيا  لتنظةةيم القاعةةدة "تنظةةيم القاعةةدة فةةي جزيةةرة العةةرب"هةةو 

 .المركزي

  أنصار الجهةاد فةى " يندرط تحتها تنظيم يمن صور القاعدة، والتنما ط القاعدة، وهى الصورة الثالثة

، وهى تلك التيةارات المنتشةرة فةى عةدد مةن الةدول اإلسةالمية، وتنةتهج نهةج القاعةدة وتعةد "سيناذ

أسامة بن الدن زعيما  روحيا  لها، ولكنها لم تنشأ بأمر من بن الدن، وليسع لهةا أيةة عالقةة بالقاعةدة 

وكانةع أهةم . "القاعةدة فةي بةالد المغةرب اإلسةالمي"ى هةذع النمةا ط هةي األم، وأشهر الصةور علة

هةى تفجيةرات المتتاليةة لخة  الغةاز المةؤدي إلةى  "أنصار الجهاد فةي سةيناذ "العمليات التى قام بها

 .إسرائيل عبر محافظة شمال سيناذ، وكذلك تفجير إيالت، التي قتل فيها ثمانية جنود إسرائيليين

، حيةث طالةب فةي بيانةه بةأن هنةاهسةالمية إإلةى إقامةة إمةارة  "الجهاد في سةيناذ أنصار"ويسعى تنظيم 

تكون سيناذ إمارة إسالمية، وأن يكون اإلسالم هو المصدر الوحيد للتشريع، و لك عن طريق طةرد الجةيش 
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والشرطة من سيناذ، واالستيالذ على جميع المقار األمنية، والضغ  على الحكومة المصةرية مةن أجةل إلغةاذ 

 .االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتدخل لفك الحصار على مزة

 "سةةالم الفلسةة ينيجةةيش اإل"بعالقةةة وثيقةةة بتنظةةيم  "سةةالم فةةى سةةيناذأنصةةار اإل"ويةةرتب  تنظةةيم 

فةى  "تنظةيم أنصةار الجهةاد"الموجود فةى مةزة، حيةث ثبةع مةن واقةع تحقيقةات األجهةزة األمنيةة المصةرية أن 

لعب دورا  مهما وأساسيا فى تجنيد وتةدريب عناصةر  يسيناذ مدعوم من جيش اإلسالم في ق اع مزة، والذ

تدريبا قتاليا على أعلى مستوى في ق اع مزة قبةل وبعةد الثةورة مةع  فى سيناذ، الذين تلقوا  "أنصار الجهاد"

وكانةع أعةداد . وخةان يةونس جيش اإلسالم في من قتين بق اع مزة، هما تل سل ان بةرفح الفلسة ينية،

قليلة من أعضاذ التنظيم قد تلقع تةدريبا فةي ق ةاع مةزة قبةل الثةورة علةى جميةع فنةون القتةال، واسةتخدام 

مةةةدافع الهةةةاون، وجميةةةع أنةةةواع األسةةةلحة والتةةةدريب، وتجميةةةع المتفجةةةرات وتفكيكهةةةا وتفجيرهةةةا باألسةةةاله 

.الكهربائية، و لك من خالل تسللهم إلى مزة عبر األنفاق

صةعودا واةةحا  يفشأنها شأن سائر دول الثةورات العربيةة، شةهدت بعةد إسةقام نظةام بةن علة أما تونس،

منةذ بدأ يلوح فى أفق الدولةة التونسةية  ي، الذتيار السلفية الجهاديةلإلسالم الجهادي الراديكالي ممثال فى 

 ةلفية الجهاديةةة المرتب ةة، وإطةةالق مئةةات العناصةةر السةة2522ينةةاير / كةةانون الثةةاني 26فةةي  تهةةاانتصةةار ثور

أو بفروعها من السجون التونسية، وفي ظل الفراث السل وي الذي كان قائما  في تونس  "القاعدة"بتنظيم 

نفسةه  "السلفية الجهادية "فرض تيار ، وبعدما طوال المرحلة الماةية، إةافة إلى هشاشة الحكومة المؤقتة

بعد التجربة األفغانية ثةم المواجهةات المسةلحة التةي  يونسعدديا  وعمليا  في ال يف اإلسالمي السلفي الت

المصةرية، والسةورية، والجزائريةة، إبةان عقةدي الثمانينيةات : حدثع بين هذا التيار وعةدد مةن األنظمةة العربيةة

 .والتسعينيات من القرن الماةي

تب ةةة بتنظةةيم أن السةةلفيين الجهةةاديين التونسةةيين، هةةم جةةزذ ال يتجةةزأ مةةن شةةبكة دوليةةة مرويةةرى خبةةراذ 

هةةي نفسةةها التةةي يعمةةل تحةةع لوائهةةا أيضةةا السةةلفيون  "أنصةةار الشةةريعة"وأخواتهةةا، فتسةةمية  "القاعةةدة"

كما أن أسةلوب السةي رة علةى مةدن صةغيرة وإبعةاد السةل ات المحليةة منهةا إلعةالن . القاعديون في اليمن

جماعةة أنصةار "أصبح اسةم  وقد. ت بيق الشريعة، هو  ات النهج المستخدم في اليمن وتونس على السواذ

، وباتع وسائل اإلعالم المرئية تتحدث عن الهجمات القاتلة التي يقوم بها فةي بعةل  "الشريعة مألوفا  تقريبا 

األحيةةان ةةةد السةةفارات األمريكيةةة فةةي تةةونس وليبيةةا ومصةةر والةةيمن، باعتبةةار الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة 

 ."براذة المسلمين"متهمة في قضية الفيلم المسيذ إلى اإلسالم 

فةةي أكثةةر مةةن دولةةة عربيةةة، فةةي حقبةةة الثةةورات الديمقراطيةةة  "أنصةةار الشةةريعة"ويمّثةةل بةةروز مةةا يسةةّمى بةةة 

 "القاعةدة"فبعةدما بةدت أيةديولوجيا . العربية، طورا  جديدا  من أطوار السلفية الجهادية ورهاناتها اإلستراتيجية

ب والبعيةد، واختيةار العمةل المسةّلح سةبيال  وحيةدا  للتغييةر، التي تقوم على فرةيات الدمج بين العدو القرية)

عاجزة عن اإلجابة على أسئلة لحظة الثورات الديمقراطية ( لكسب الرأي العام "عولمة الجهاد"واالعتماد على 

وما أفرزتةه مةن نتةائج ال تنسةجم مةع فرةةياتها، قةام منظةرو وقيةاديو السةلفية الجهاديةة فةي العةالم العربةي 
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، "تكيةةف أيةةديولوجي"هيكلةةة أولويةةات التيةةار ورهاناتةةه وخياراتةةه عبةةر مةةا يمكةةن أن ن لةةق عليةةه عمليةةة بإعةةادة 

للفلفةةة هةةذع الثغةةرات الكبيةةرة مةةن جهةةة، وإلطةةالق مرحلةةة جديةةدة تنسةةجم مةةع المع يةةات الجديةةدة، مةةن دون 

أليةةديولوجيا التيةةار، التةةي تقةةوم علةةى مبةةدأ الحاكميةةة واإلصةةرار علةةى ت بيةةق  "البنيةةة الصةةلبة"التخّلةةي عةةن 

، إ   الشريعة اإلسالمية، ورفل اللعبة الديمقراطية، مع التراجع عن اعتبةار العمةل السةلمي مرفوةةا  أو عبثيةا 

عنةي تّمع إعادة االعتبار لةه، وإعةادة االهتمةام كةذلك فةي الشةأن المحلةي وموةةوعة تحكةيم الشةريعة، مةا ي

 (.منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماةى)ةمنيا  تراجعا  عن المرحلة الماةية 

وبينما وجدت السلفية الجهاديةة فةي تةونس قبةل الثةورة إال أن ظهورهةا المفةاجئ بهةذا الشةكل المتضةخم 

 :يعود إلى أسباب عديدة ساهمع في بروزها كظاهرة وتناميهابعدها 

، الشةةعب التونسةةي إلةةى اإلسةةالم باعتبةةارع الملجةةأ الروحةةي الحصةةين للقةةيم عةةودة قسةةم كبيةةر مةةن  أوال 

األخالقية، وتنامي النزعة المحافظةة فةي داخلةه، والسةيما فةي أوسةام ال بقةات والفئةات الشةعبية التةي ال 

تتمتع بمستوى تعليمي متقدم، على أثر وصول النمو ط البورقيبي إلى أزمته البنيويةة الشةاملة، ومةن بعةدع 

ةةل جيةةل الةةذئاب الشةةابة داخةةل المدرسةةة البورقيبيةةة عينهةةا، والةةذي اسةةتعاد النظةةام بةةن علةةي ، الةةذي كةةان يمثي

 .البورقيبي في صورة نظام بوليسي تسل ي صرفب لكنه مغلف برداذ حداثوي بورقيبي تقليدي عام

، جتماعيةة، الظلم االجتماعي وتكريس التفاوتات الشةديدة فةي الةدخل والثةروة بةين الفئةات اال يتنام ثانيا 

فقد اقترن حكم بن . وبين المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية الممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب

علي البوليسي بحالةب حاّدة من اإلخفاق التنموّي الذي كاد يقضي على الكرامة اإلنسةانية للغالبيةة العظمةى 

واهر السلبّية، مثل تفّشي الب الة في أوسةام ويتجّلى هذا اإلخفاق في عددب من الظ. من الشعب التونسي

الشةةباب الحاصةةلين علةةى شةةهادات جامعيةةة، أو الةةذين تخرجةةوا مبكةةرا  مةةن المعاهةةد الثانويةةة ولةةم يلتحقةةوا 

 .بالجامعات، واستشراذ الفقر، وما يترّتب عليهما من تفاقم الظلم في توزيع الدخل والثروة

، خاصةةة فةةي األحيةةاذ الشةةعبية التةةي جعلةةع بعةةل األطيةةاف  الهشاشةةة األمنيةةة وةةةعف وجةةود الدولةةة ثالثةةا 

وقةد . المحدودة على منةاطق تعتبرهةا شةبه محةررة "سل تها"السلفية، خاصة الجهادية ُتعّوض الدولة وُتقيم 

فةي  "العربيةة"تحدث رئيس الحكومة واألمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي في حوارع األخير على قناة 

عةةن مسةةاعي بعةةل السةةلفيين الجهةةاديين إلقامةةة إمةةارة إسةةالمية فةةي بعةةل 2522مبر نةةوف/ تشةةرين الثةةاني

وقبله بأشهر، اّتهم وزير الداخلية النهضاوي علي العريل، بعَل السلفيين باإلعداد إلمةارة . األحياذ الشعبية

فةي  وكانع هذع العناصر السلفية تنش . 2522فبراير / إسالمية عقب أحداث بئر علي بن خليفة في شبام

، تحةةررت هةةذع 2522ينةةاير / كةةانون الثةةاني 26الخفةةاذ خةةالل عهةةد بةةن علةةى، وبعةةد نجةةاح الثةةورة التونسةةية فةةي 

 . العناصر وظهرت للعلن وأصبحع لها اجتماعات دورية بالمساجد وسي رت على الكثير منها

،رابعةة اجي قايةةد وجةةود منةةاخ مةةن الحريةةة بعةةد سةةقوم النظةةام الةةديكتاتوري السةةابق، ووقةةوف حكومةةة البةة  ا 

، علةى الحيةاد إبةان انةدالع الحةرب األهليةة فةي ليبيةا، 2522فبرايةر / السبسي التي تشكلع في شهر شبام
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األمر الذي سمح للجماعات اإلسالمية المسلحة والمتشّددين اإلسةالميين نقةل األسةلحة والةذخيرة بمختلةف 

 .ديدة تقع داخل التراب التونسيأنواعها إلى تونس، وتخزين جزذ من تلك األسلحة والذخيرة في مناطق ع

، كميات من السالح والذخيرة إلى تونس بعد سقوم نظام القةذافي فةي ليبيةا، مةا قةاد إلةى دخول  خامسا 

المن قة الشرقية لشمال أفريقيا، أصةبح معهةا مةن الصةعب   خلق حالة من االنفالت األمني والعسكري في

فةي الحةدود مةع هةذين التةى تشةتره تةونس وحتةى الجزائةر التحكم في الحدود التقليديةة لبلةدان مثةل ليبيةا و

فقد سةاعد االنفةالت األمنةي بةالق ر الليبةي تلةك الحركةات علةى ربة  عالقةات مةع بعةل التيةارات . البلدين

اإلرهابية الليبية والجزائرية وكذلك بعل تجار السالح وتمكنوا مةن إدخةال السةالح دون أن يةتف ن لهةم رجةال 

وأشارت بعل المصادر األمنية أن من بين هذع العناصةر هنةاه . عل الحيل والخ  األمن و لك باستعمال ب

 .من اتهم في قضية اقتحام السفارة األمريكية وقد أطلق سراحه مؤخرا  

إن المتةةابع : الباحةةث التونسةةي المخةةتص فةةي شةةؤون الجماعةةات اإلسةةالمية صةةالح الةةدين الجورشةةي رىيةةو

اجأ بمثل هذع المعلومات التي تتحدث عن تزايد عدد التونسةيين فةي لت ور الحركة الجهادية في تونس ال يتف

 إن عددا  من التونسةيين انخرطةوا: صفوف الحركات الجهادية المنتشرة على امتداد المن قة العربية، مضيفا  

في هذع الشبكات الجهادية منذ فترة طويلة وتجاوزوا مسةتوى االنخةرام حتةى إن الةبعل مةنهم أصةبح يحتةل 

قةد التونسةي فةي صةفوف الشةبكات الجهاديةة أن تةونس  وجةودويؤكد هذا ال. ادية بهذع التنظيماتمواقع قي

المرتب ةةة بةةه، حيةةث تسةةت يع هةةذع التنظيمةةات   تحولةةع فعليةةا  إلةةى مةةال  آمةةن لتنظةةيم القاعةةدة والحركةةات

مسةتوى الجهادية التي تمارو العنف، أن تستق ب الشباب التونسي العاطل عن العمل، والةذي ال يتمتةع ب

 .تعليمي متقدم لكي ينخرم في عمليات إرهابية، تضر كثيرا  بسمعة تونس

في تونس، وميرها من البلدان العربية، ال تريةد أن تظهةر وكأنهةا  "السلفية الجهادية"الجماعات  ولما كانع

اب متناقضة مع الثورات الديمقراطية العربية في كل من تونس، ومصر، وليبيةا، بةل تحةرص علةى تأكيةد خ ة

التةي يخوةةها عالميةا  مةع الواليةات  "وحةدة المعركةة"لتنظةيم القاعةدة، الةذي يقةرب  "التكيف األيديولوجي"

لةذا، فةإن الهةدف المعلةن . المتحدة األمريكية ومسار الثورات الشعبية التي تحرر إرادة الشعوب مةن األنظمةة

، وبالةذهاب (الشريعة اإلسةالمية) "ت بيق حكم   "في تونس، يكمن في "السلفية الجهادية"الذي تبديه 

بالثورة الديمقراطية التونسية نحو إجهاض أهدافها اإلستراتيجية، السيما بناذ الدولة الديمقراطية التعدديةة، 

دولةةة القةةانون، وانتهةةاط خيةةار اقتصةةادي واجتمةةاعي جديةةد يقةةوم علةةى التنميةةة المسةةتدامة والق ةةع مةةع نهةةج 

والتي يةدعمها اإلسةالميون، والتةي تقةود إلةى إعةادة إنتةاط التبعيةة للغةرب، الليبرالية االقتصادية المتوحشة، 

ولكةةن هةةذع المةةرة فةةي ثةةوب إسةةالمي، وتحريةةف مسةةار الثةةورة التونسةةية نحةةو البحةةث عةةن الهويةةة، والصةةفة 

، التي تتمثةل فةي وجةود أنظمةة ليسةع حليفةة للغةرب، وال معاديةة "القاعدة"اإلسالمية، لتتقاطع مع أهداف 

 ."القاعدة"سالمية المت رفة، وتكون أكثر تقاربا  مع أفكارللحركات اإل

سةمح األسةد بتحويةل بةالدع إلةةى مرتةع لإلسةالم الجهةادى مةن كةل نحةو وصةوب فةةى بينمةا و سةوريا، يوفة

ثةةورة فةةى مسةةتهلها لةةم تكةةن  يوالتةة لتشةةويه الثةةورة الشةةعبية التةةى كانةةع ت الةةب بإسةةقاطه،منةةه محاولةةة 
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أولها، : ، أرجعع تقارير مربية تدفق الجهاديين إلى سوريا إلى عوامل شتىحال يإسالمية جهادية أو طائفية بأ

ومةن هنةاه إلةى سةوريا بةرا،  سهولة السفر إلةى سةوريا، فمعظةم المقةاتلين يسةتقلون ال ةائرة إلةى تركيةا،

 فرالمسافرين إليها ال يحتاجون إلى تأشةيرات سة فتركيا تعتبر وجهة سياحية بارزة ال تثير الشبهات، ومعظم

أمةةا العامةةل الثةةاني، فةةيكمن فةةي سةةهولة العةةيش ببلةةد مثةةل سةةوريا يشةةكل عةةامال مهمةةا مقارنةةة بالجبةةال أو .

وحشية  أفغانستان أو اليمن أو الصومال أو مالي، إةافة إلى تصاعد المشاعر ال ائفية بسبب الصحاري في

 .والعراق ودول أخرى   الصراع واالستفزاز الذي يشكله دخول مقاتلين مواليين لألسد من إيران وحزب

الصدى العاطفي للقضية السورية في جةذب الجهةاديين مةن شةتى أنحةاذ العةالم، كةردة  وثالثها، مساهمة

فخةالل األعةوام األخيةرة، . الوحشية المفرطةة والمجةازر التةي يرتكبهةا نظةام األسةد بشةكل متكةرر فعل على

جةةات التةةي بةةدأت سةةلمية، فةةي مةةنح زخةةم االحتجا سةةاهم العنةةف الشةةرو الةةذي اسةةتخدمه نظةةام األسةةد ةةةد

األّمةة "التظاهرات إلى حةرب مذهبيةة تضةع فةي بعةل الحةاالت  واليوم تحّولع. في البالد "القاعدة"لتنظيم 

للمقةاتلين  مةر الةذي يشةّكل عامةل اسةتق اب قةوي، األ"ُنَصةيري"ُيسةمونه نظةام  فةي مواجهةة مةا "السةّنية

 .ورةمن األردن ولبنان وفلس ين المجا الجهاديين

فبعد أشهر من ان الق االنتفاةة السورية، بدأ المدّونون على المواقع  :ورابعها، توظيف الفتاوى الدينية

 السةةلفية ي لبةةون مةةن الفقهةةاذ الجهةةاديين إصةةدار فتةةاوى تتةةيح لهةةم االنضةةمام إلةةى الحركةةة اإللكترونيةةة

شرم تجّنب الدعوة  إلى االحتجاجات وقد نصح الشي  أبو المنذر الشنقيتي المدّونين باالنضمام. االحتجاجية

فةتح "، دعةا أسةامة الشةهابي، أميةر 2522 وفةي نهايةة العةام. إلى الديمقراطية أو رفةع أي شةعار علمةاني آخةر

وبعةد . "شةموخ اإلسةالم"سةوريا عبةر المنتةدى اإللكترونةي  في لبنان، إلى النضةال المسةّلح فةي "اإلسالم

 .أجاز فيها استعمال العنف ةد نظام األسةد "التوحيد والجهاد منبر"عبر   لك، نشر الشي  الشنقيتي فتوى

العةراق واألردن  ، أيمةن الظةواهري، المقةاتلين فةي"القاعةدة"، دعةا زعةيم تنظةيم 2522فبرايةر /وفي شةبام

، أصدر الشةي   ."إخوانهم في سوريا"ولبنان وتركيا إلى التحّره دعما  لَمن سّماهم  وفي الوقع نفسه تقريبا 

 . الجهاد في سوريا و محمد ال حاوي فتوى دعا فيها إلىالسلفي أب

إنشةاذ تنظةيم  عةن "مؤسسة المنارة البيضاذ لإلنتةاط اإلعالمةي"، أعلنع 2522يناير /وفي كانون الثاني

ُيعتَقد أنه مةواطن سةوري مةن مرتفعةات  بقيادة أبو محمد الجوالني، الذي "جبهة النصرة"جهادي جديد ُيدعى 

المقةاتلين األردنيةين الةذين يقةودون عةددا  كبيةرا  مةن ألويتهةا، بحسةب  شةكل خةاص يسةتق ب فةي. الجوالن

 أردنيةا  خةالل القتةال إلةى 20، تامر الصمادي الذي تحةّدث عةن مقتةل مايزيةد عةن "الحياة "الصحافي في جريدة

دة، منح تنظيم القاع وفي حين أنه ليس لجبهة النصرة أي انتماذ علني إلى. في سوريا "جبهة النصرة"جانب 

أمةا الجهةاديون الرامبةون . "العراق اإلسةالمية تنظيم القاعدة في دولة"الجوالني البيعة ألبو حمزة، أحد أمراذ 

الحصةول علةى التزكيةةة، أي كفالةة شخصةية مةن قةادة الجبهةةة  ، فعلةةيهم"جبهةة النصةرة"فةي االنضةمام إلةى 

 .العسكرية تضمن التزامهم الديني ومهاراتهم
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األردن والعراق، وبدرجة  لجهاديين الذين يقاتلون في سوريا هم من البلدان المجاورة، مثلويبدو أن مالبية ا

أيضا  ِفَرق صغيرة من ليبيةا وتةونس، وكةذلك  أقل، لبنان، ووفقا  للداعية السلفي اللبناني عمر بكري، هناه

مةي الجهةاديون وينت. ينحةدرون مةن من قةة شةمال أفريقيةا من بلجيكا وفرنسا والسةويد، ومعظةم عناصةرها

في طرابلس، التي تشّكل معقال  لواحةدة مةن أكبةر  وتقول مصادر سلفية. القادمون من لبنان إلى جيل جديد

األئمةة السةوريين يشةّجعون أيضةا  شةباب المدينةة علةى االنضةمام إلةى  المجموعةات السةلفية فةي لبنةان، إن

عين الحلةوة وبةرط  لس ينية في لبنان، والسيماويبدو أن هذع النزعة موجودة أيضا  داخل المخيمات الف .النزاع

جنةد "و "فةتح اإلسةالم"و "عبد  عزام كتائب"فقد أوردت مصادر أن أعضاذ سابقين في . البراجنة وشاتيال

، "حركة الجهاد اإلسالمي"و "عصبة األنصار"سابقا  إلى  ، وكذلك بعل العناصر الذين كانوا ينتمون"الشام

. عنصرا   20كلٌّ منها من  يتأّلفتوّزعوا على خمسة فصائل 

 "اإلندبنةدنع"وقد اتسعع دائرة المجاهدين فى سوريا لتشةمل األوربيةين، حيةث زعةم تقريةر فةي صةحيفة 

الفرنسةية تقةديرا   "لةو فيجةارو"بري اني  هبوا الى سوريا، بينما أع ع صحيفة  255البري انية أن أكثر من 

األلمانية عن عشرات األلمةان،  "دير شبيغل"فرنسا؛ وتحدثع  شخص قد  هبوا من 25-05بأن ما يتراوح بين 

أمةا هولنةدا فقةد رفعةع مسةتوى . دنمةاركي 60الدانماركيةة عةن  هةاب  "يوالندو بوستن"و كرت صحيفة 

 255التهديد التي تواجهه من اإلرهاب إلى درجة كبيرة على أساو قيام مخةاوف مةن أن مةن بةين مةا يقةدر بةة 

 .ا إلى سوريا، قد يعود بعضهم إلى هولندا وينخرم في هجمات إرهابيةفرد ُيعتقد أنهم سافرو

نشةر  ومن شأن اجتذاب النزاع السوري مزيدا  مةن المقةاتلين مةن مختلةف أنحةاذ المن قةة أن يسةاعد علةى 

الةدول "الجهةاد فةي كةل  مخّ   القاعدة اإلقليمي، الذي بقي هدفه كما هو ولم تغّيرع الثورات العربية خوض

الفعليةة أو العةدد الكةافي مةن األتبةاع  وبغةّل النظةر عمةا إ ا كةان تنظةيم القاعةدة يملةك الوسةائل. "الكافرة

معولمةا  أكثةر فةأكثر قةد يةؤّدي إلةى زعزعةة اسةتقرار البلةدان  لتحقيق هذا الهدف، فإن اكتساب الجهةاد طابعةا  

 .المخاوف في أرجاذ المن قة الهشة، وهو األمر الذي يثير

2

برمم تنوع اإلحصاذات واألرقةام بشةأن تعةداد المقةاتلين األجانةب فةى سةوريا وتةوزيعهم علةى المنظمةات 

وميرها، تذهب مالبيةة المصةادر الغربيةة  "القاعدة"و "جبهة النصرة"و "داعش"والجماعات المسلحة من أمثال 

دولة حول العالم، حتى أن المجتمع الدولي بات يتحسةب لمةا  22ألف مقاتل من  22إلى أنه تم تجنيد أكثر من 

بعد عودتهم إلى بالدهم واحتماالت إقدامهم على عمليات عنف، أو تأثرهم ببيئة العنف التى كانوا يحاربون 

العديد من الدراسات أن األفراد الذين تلقوا تدريبا  في الخةارط أو لهةم خبةرة فةي  حيث تظهر. خاللها فى سوريا

وعةالوة علةى  لةك، وفقةا  لدراسةة . القتال تورطوا بشكل بةارز فةي عمليةات إرهابيةة داخةل األراةةي األوروبيةة

ت فةةي نشةةرت مةةؤخرا  مةةن قبةةل األكةةاديمي النرويجةةي تومةةاو هيجهةةامر، إن اإلرهةةابيين الةةذين اكتسةةبوا خبةةرا

 .الخارط هم أكثر فتكا  وخ ورة وحنكة من أولئك التابعين لخاليا محلية بحتة
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 فمن جانبه، أورد تقرير لمعهد واشن ن لدراسات الشرق األدنى، أن عدد المقةاتلين األجانةب الةذين دخلةوا

أن  الةىإلى سوريا يفوق بمستويات عدد أولئك الذين اتجهوا إلةى العةراق وأفغانسةتان فةى السةابق، مشةيرا 

وأكةد التقريةر أنةه منةذ توافةد المقةاتلين  .شبكات تجنيد المقاتلين في سوريا تستفيد من هةاتين التجةربتين

عددهم بأكثر مةن  ، تت ابق مئات المصادر بلغات متعددة في تقدير2522األجانب إلى سوريا في أواخر عام 

يةد لمقةاتلين أجانةب حةدثتا فةي التةاري  عمليتةي تجن ومقارنةة مةع أبةرز. دولةة 25آالف مقاتل يتوزعون علةى  1

 2141عامةا، أي بةين عةامي  23الحديث، وجد التقريةر أن عةدد المقةاتلين الةذين اتجهةوا إلةى أفغانسةتان خةالل 

أربعةة آالف شةخص، بينمةا  2554و 2553وإلةى العةراق بةين عةامي  ، لم يتجاوز خمسة آالف شخص،2112و

 .قصيرة ال تتجاوز عامين ا إثني عشر ألفا خالل فترة زمنيةالمقاتلين الذين اتجهوا إلى سوري تخ ى عدد

تجنيةةد الجهةةاديين بسةةوريا، حيةةث أسةةهم وجةةود  يدورا محوريةةا فةة يوقةةد لعبةةع وسةةائل التواصةةل اإلجتمةةاع

وأفغانسةةتان، مسةةتخدمة  شةةبكات تجنيةةد متمرسةةة حصةةلع علةةى خبةةرات كبيةةرة مةةن تجةةارب سةةابقة بةةالعراق

وانتشةارا، فةى حشةد آالف المقةاتلين مةن مختلةف  لتجنيد األكثةر أمانةاوسائل تواصل اجتماعي تعتبر عنصر ا

محتملةين  للتواصةل مةع مجنةدين "فيسبوه"و "تويتر"بقاع العالم بعدما بات من السهل الدخول إلى موقعي 

. أو بث أفكار معينة

يتجلةى الةذى  (Cyber Terrorism) "اإلرهةاب اإللكترونةي"ويمكن القول إن المن قة قد عرجع إلى عصر 

تجنيةد العناصةر اإلرهابيةة والمت رفةة عبةر وسةائل التواصةل اإلجتمةاعي، وفةي بةالد : فى عةدة مظةاهر، منهةا

أوروبةةي  هبةةوا إلةةى القتةةال فةةي سةةوريا، بسةةبب تةةأثرهم بوسةةائل التواصةةل  455الغةةرب  كةةرت المصةةادر أن 

لكتروني، ووةعوا لها إطارا وفي تونس أعلن رئيس الوزراذ أنهم استحدثوا خلية ةد اإلرهاب اإل. االجتماعي

 .قانونيا،الفتا إلى وجود جماعات مت رفة على اإلنترنع تحاول استمالة النةاو أو تمريةر ثقافةة المةوت إلةيهم

مثل توجيه مئات اآلالف من الرسائل إلةى مواقةع : وهناه ثانيا، التهديد اإللكتروني، ثم القصف اإللكتروني

ى اسةتقبال رسةائل مةن المتعةاملين معهةا، مةا يةؤدي إلةى وقةف شبكات المعلومات بحيث تضعف قدرتها عل

إدخةةال الفيروسةةات التةةي تضةةر بةةأجهزة الكمبيةةوتر : تةةدمير أنظمةةة المعلومةةات، مثةةل: وثالثةةا. هةةذع المواقةةع

وتتعةدد أهةداف . ورابعا التجسس اإللكترونةي مثةل التلصةص وسةرقة المعلومةات. والمعلومات المخزنة فيها

 .من معلومات اقتصادية إلى سياسية وعسكرية وحتى شخصيةالسرقات وحاالت التلصص 

ولقةةد أدى احتةةدام الصةةراع السةةوري واستعصةةاؤع علةةى الحسةةم إلةةي تةةأجيج صةةراع افتراةةةي مةةوازي علةةي 

شبكات التواصل االجتماعي بين فصائل المقاومة من جانب والكتائب اإللكترونية لنظةام األسةد مةن جانةب 

ئل المقاومة  اتها، حيث نجحع كتائب األسد اإللكترونيةة فةي إمةالق مةا ال آخر فضال  عن الصراعات بين فصا

صفحة فيسبوه تخص فصةائل المقاومةة المختلفةة ومةن بينهةا الصةفحات الجهاديةة حتةى نهايةة  005يقل عن 

والتى كانع تستغل الفيسبوه لنشر لغة الكراهية أو بث صور أو مقةاطع لجةرائم  2526يناير / كانون الثاني

 .الجماعيالعنف 
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شبكات التواصل االجتماعي السةتق اب كةوادر  ىولقد تصاعد اعتماد التنظيمات الجهادية في سوريا عل

جديدة وتبادل الخبرات الميدانية والترويج لألفكار الجهادية في ظل افتقاد المجال االفتراةةي لضةواب  تكفةل 

يمكةن اعتبةار هةذع ال فةرة فةي التجنيةد و. تنظيم تدفق المعلومات والتحقق من الهوية الحقيقيةة للفةاعلين

عبر مواقع التواصل االجتماعي بمثابة تحةول جةوهري ميةر مسةبوق لةم يشةهدع أي صةراع أهلةي سةابقا  سةواذ 

مسةةتوى تعةةدد المواقةةع والمنتةةديات الناطقةةة باسةةم التنظيمةةات الجهاديةةة وتنةةوع الرسةةائل التةةي تبثهةةا  ىعلةة

وفرها عن تكتيكاتها القتالية وقةدرتها علةى التكيةف مةع بيئةة للمتعاطفين أو حجم ونوعية المعلومات التي ت

.الصراع األهلي الممتد

واتجهع التنظيمات الجهادية في سوريا لتوظيةف مختلةف مواقةع التواصةل االجتمةاعي لتجنيةد المقةاتلين 

الخبةرات حول العالم وتعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة نظام األسد من خالل استق اب كوادر جديدة وتبةادل 

بةين فصةةائل المقةاتلين فضةةال  عةن اإلعةةالن عةةن انتصةاراتها الميدانيةةة والجةرائم التةةي ترتكبهةا قةةوات النظةةام 

مدينةة رئيسةية  22السوري بحق المدنيين في ظل اختالل التوازن العسكري لصالح النظةام بسةي رته علةي 

مرار الصةراع فةي سةوريا إلةي في سوريا مقابل سي رة فصائل المعارةة على مدينتين فحسب وتةرجيح اسةت

 .أن يصل لن اق الحرب األهلية الممتدة

وفةةي هةةذا الصةةدد، أكةةدت دراسةةة صةةادرة عةةن المركةةز الةةدولي لدراسةةة الت ةةرف بالجامعةةة الملكيةةة بلنةةدن 

تصةةاعد اعتمةةاد التنظيمةةةات الجهاديةةة فةةي سةةةوريا علةةى مواقةةع التواصةةةل  2526أبريةةةل / منتصةةف نيسةةان

ألف مقاتةل أجنبةي مةن  22، حيث استق بع تلك التنظيمات ما ال يقل عن االجتماعي في تجنيد مت وعين

مت وع من دول أوروبية، ويأتي على رأو القائمةة مةواطنين فرنسةيين وصةل عةددهم لحةوالي  2155بينهم 

مةةن ألمانيةةا، حيةةث أكةةد التقريةةر علةةى أن  261مةةن بلجيكةةا و 241وحةةوالي  344، تليهةةا بري انيةةا بحةةوالي 622

الدائر في سوريا يعد األول من نوعه تاريخيا  في استق اب المقةاتلين عبةر شةبكات التواصةل  الصراع األهلي

 .االجتماعي

مقاتال  مربيا  في سوريا كشفع عن دور محوري لةبعل الةدعاة  215وأشارت الدراسة إلي أن تتبع صفحات 

فيةز شةباب المسةلمين بالةدول في الواليات المتحدة وأسةتراليا وبري انيةا فةي التةرويج لألفكةار الجهاديةة وتح

مةن بةين الحسةابات األنشة  فةي % 42.0الغربية على التوجه للجهاد فةي سةوريا، وتوصةلع الدراسةة إلةى أن 

 مةةن% 24.0 وحةةوالي داعةةش – "الدولةةة اإلسةةالمية فةةي العةةراق والشةةام"تجنيةةد المت ةةوعين تتبةةع تنظةةيم 

 حةوالي الشةام وأحةرار التوحيةد ولواذ الحر السوري الجيش نصيب يتجاوز ال بينما النصرة جبهة تتبع الحسابات

 .تلك الحسابات االلكترونية من% 2

وتفاوتةةةع مةةةدى اسةةةتجابة اإلقبةةةال علةةةى األفكةةةار التةةةي تروجهةةةا الصةةةفحات الجهاديةةةة بةةةين مرتاديهةةةا مةةةن 

وألمانيةا بنسةبة % 26في بري انيا، تليها فرنسا بنسةبة % 20.6المتعاطفين حيث وصلع هذع النسبة إلى 

بينما تمثةل دول أوروبةا الشةرقية % 0.3وبلجيكا بنسبة % 4وهولندا بنسبة % 2.2والسويد بنسبة % 22.3
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مةةن المسةةتجيبين لخ ةةاب % 4.2خاصةةة  ألبانيةةا والبوسةةنة وبلغاريةةا وكوسةةوفو ومقةةدونيا وصةةربيا، مجتمعةةة 

 .الجهاد في سوريا

 22عةةالم بواشةن ن فةةي علةى مسةةتوى آخةر، رصةةد تقريةر صةةادر عةن معهةةد الشةرق األوسةة  لدراسةات اإل

أبريةةل الماةةةي تحةةوال  هيكليةةا  فةةي نمةة  الخ ةةاب الةةذي توجهةةه التيةةارات الجهاديةةة بهةةدف اجتةةذاب / نيسةةان

المت وعين، إ  تصاعد التركيةز علةى صةناعة صةورة أكثةر جا بيةة عةن الجهةاد فةي سةوريا بةالتركيز علةي قةدرة 

ديثةة واإلفةادة مةن بعةل المزايةا مثةل منةائم ممارسة حياتهم العاديةة مثةل اسةتخدام وسةائل التكنولوجيةا الح

الحرب وتيسيرات الزواط وإمدادات ال عام والسيارات الخاصة فضال  عن التركيز على تصوير لحظةات تلقائيةة 

تتضةةمن أنشةة ة اجتماعيةةة عفويةةة جذابةةة ونشةةرها علةةى مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي مثةةل فيسةةبوه وتةةويتر 

 .وانستجرام ويوتيوب

إلةي أن عةام  2526ينةاير / وصلع دراسة أخرى صادرة عن جامعة دبلن في كةانون الثةانيفي السياق  اته ت

، فضةال  عةن تأسةيس %40قد شهد تصاعدا  في التغريةدات حةول الصةراع األهلةي فةي سةوريا بنسةبة  2523

حساب على موقع يوتيوب تم من خاللهم بةث آالف مقةاطع الفيةديو عةن األنشة ة الميدانيةة لكةل مةن  421

لجةيش السةوري الحةر والتنظيمةةات الجهاديةة، مةن بينهةا حةةازت الفيةديوهات المتعلقةة بجةرائم نظةةام فصةائل ا

 .مليون مشاهدة 2.4األسد ةد المدنيين على ما يقارب حوالي 

وتكشف مراجعة أنش ة الحركات الجهادية على مواقع التواصل االجتماعي عةن زخةم متصةاعد فةي مايةات 

وفي هةذا اإلطةار تعتمةد الحركةات الجهاديةة . ستغاللها للمجال االفتراةيوأهداف هذا التحول الجوهري في ا

 :على مواقع التواصل االجتماعي والمنتديات في أداذ وظائف متعددة أهمها ما يلي

حيةث تقةوم بعةل الصةفحات بنشةر األخبةار عةن التنظيمةات الجهاديةة والعمليةات : اإلعالم الجهةادي .2

امةةات بارتكةةاب جةةرائم حةرب بحةةق المةةدنيين أو جةةرائم ت هيةةر التةي قامةةع بتنفيةةذها والةةرد علةى االته

طائفي، ولعل من أبرز الصفحات التي تؤدي هذع المهام الحسابات الرسمية لكةل مةن جبهةة النصةرة 

وداعش وجماعة أنصار الشام باإلةافة إلي شبكات إخبارية متخصصة مثل وكالة األنباذ اإلسالمية 

اإلعالميةة "الفاروق  "لإلعالم ومؤسسة "ابن تيمية"وصفحات  "أخبار األمة"و "قضايا"وموقع ( حق)

 ."شموخ اإلسالم"وورشة  "المنبر اإلعالمي"ومنتدى  "مراسلون"وشبكة 

تعتمد منتديات استق اب المتعةاطفين علةى بةث صةور ومقةاطع فيةديو لجةرائم  :اجتذاب التعاطف .2

نظةةام األسةةد بحةةق المةةواطنين السةةنة وتوظيةةف مقةةوالت ال ائفيةةة واالنتمةةاذ الةةديني فةةي دفةةع 

المتعاطفين للت وع سواذ بالدعم المةادي أو االنضةمام لصةفوف المقةاتلين األجانةب فةي سةوريا، 

شارت دراسة معهد دراسات الت رف إلى أن بعةل الةدعاة مثةل الداعيةة األمريكةي وفي هذا الصدد أ

الفلس يني األصل أحمد موسةي جبريةل والداعيةة االسةترالي موسةي سةير ان ونيةو يؤديةان أدوارا 
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محوريةةة فةةي دفةةع المتعةةاطفين للت ةةوع إلةةى جانةةب التنظيمةةات الجهاديةةة سةةواذ بالتشةةجيع لةةدعم 

 .سد أو الترويج إلقامة دولة الخالفة ان القا  من سورياالمقاومة والتصدي لجرائم األ

تتضمن مهمة نشة اذ التنظيمةات الجهاديةة علةى االنترنةع التةرويج ألخالقيةة دور  :الدعم األخالقي .3

التنظيمات الجهادية في سوريا وتوافقها مع الضواب  الشرعية سةواذ مةن خةالل نفةي بعةل األخبةار 

المنتمةةين لهةةا أو تبريرهةةا عبةةر إعةةادة صةةيامة األحةةداث وتقةةديم  عةةن انتهاكةةات وجةةرائم يرتكبهةةا بعةةل

وفةةي هةةذا الصةةدد يشةةير دليةةل حسةةابات المجاهةةدين علةةى تةةويتر . األسةةانيد الداعمةةة لتلةةك األحةةداث

 "أنصةار الجهةاد"الصادر عن شبكة شموخ اإلسالم الجهادية إلةى وجةود فئةة مةن الناشة ين تسةمى 

قيةةة والشةةرعية ألنشةة ة الجماعةةات الجهاديةةة والةةرد علةةى مهمتهةةا األساسةةية تقةةديم الةةدعائم األخال

.المعارةين لها والتصدي للكتائب االلكترونية لنظام األسد

يركز خ اب التنظيمات الجهادية في شبكات التواصل االجتمةاعي علةى اخةتالل  :التحفيز السياسي .6

ن للتوجةةه التةةوازن السياسةةي والعسةةكري فةةي سةةوريا لصةةالح نظةةام األسةةد السةةتنهاض المت ةةوعي

ويةةتم توظيةةف مقةةوالت مةةن قبيةةل أن فصةةائل المقاومةةة . لسةةوريا واالنضةةمام للكتائةةب الجهاديةةة

السةةورية تواجةةه جةةيش نظةةامي بكامةةل عتةةادع دون أن تمتلةةك األسةةلحة الكافيةةة لتحقيةةق التةةوازن 

العسكري أو استعراض مدي الدعم العسكري والسياسي الذي يحظي بةه نظةام األسةد مةن إيةران 

.وروسيا مقابل ةعف الظهير السياسي للمقاومة في سوريا وحزب  

تعتمةةد التنظيمةةات الجهاديةةة علةةى بعةةل المسةةاحات االفتراةةةية ميةةر الم روقةةة  :تبةةادل الخبةةرات .0

والبعيدة عن بؤرة االهتمام في التواصل بين خاليا التنظيمات لتبادل الخبرات والتدريب علةى بعةل 

فبرايةر الفائةع أن بعةل /  ات البري انية فةي م لةع شةبامالتكتيكات القتالية، حيث رصدت السل

في تقديم نصائح للمت ةوعين الجةدد حةول  "إن.أف .آسك"المقاتلين البري انيين استخدموا موقع 

االحتياطات الصةحية وأمةن الحةدود ومت لبةات اللغةة للتعةايش فةي سةوريا، كمةا يسةتغل المنتمةين 

االفتراةية المغلقة صعبة التتبةع للتواصةل بةين فةروع للتيارات الجهادية في سوريا بعل المساحات 

التنظيمات أو لتلقي توجيهات من قيادات فكرية وعقائديةة أو التنسةيق بةين مجموعةات الناشة ين 

.االلكترونيين

تركز طائفة من المقاتلين األجانب فةي سةوريا علةى توظيةف وسةائل التواصةل  :التواصل الشخصي .4

طمأنةة للمتعةاطفين بةأن االنضةمام لصةفوفهم لةن يفةرض علةيهم االجتماعي في الترويج لرسةائل 

قيود حياتية معقدة على مستوى مت لبات الحياة األساسية من خالل خلق صورة جا بة للجهةاد فةي 

سوريا بتصوير مواقف طريفة أو لحظات اجتماعية بين أعضاذ كتائب المقةاتلين فضةال  عةن التأكيةد 

كن اإلقامة المجهزة وفرص الزواط وميرها من المزايةا التةي تتةوافر على توافر اإلمدادات الغذائية وأما

للمقةةاتلين فةةي سةةوريا وخلةةق نمةةا ط مةةن المقةةاتلين يسةةعى المتعةةاطفين لمحاكاتهةةا بةةالتوازي مةةع 
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الرسةةائل التقليديةةة الخاصةةة بنصةةرة المستضةةعفين والتصةةدي لتةةدنيس المقدسةةات وتحريةةر سةةوريا 

 .وإقامة دولة الخالفة ان القا  منها

ويمكةةن القةةول إن صةةراع الفضةةاذ اإللكترونةةي لةةم يحسةةم لصةةالح نظةةام األسةةد فةةي ظةةل اسةةتمرار نشةةام 

التنظيمات الجهادية الستق اب المت وعين لالنضمام لصةفوفهم واسةتخدامها لشةبكات اجتماعيةة بعيةدة 

منية في ويظل نشاطها مؤثرا  بالنظر إلى ةب  السل ات األ. عن يد كتائب نظام األسد وال يمكن إمالقها

مةن المتةورطين  35الدول األوروبية لعدد كبير من المت وعين؛ حيث ةةب ع السةل ات البري انيةة حةوالي 

في قضايا ترتب  باإلرهةاب علةى خلفيةة الصةراع فةي سةوريا علةى مةدار العةام الماةةي واعتقلةع السةل ات 

نصةةرم، بينمةةا أشةةار وزيةةر مةةارو الم/ األسةةبانية شةةبكة لتجنيةةد الشةةباب للجهةةاد فةةي سةةوريا قبيةةل نهايةةة آ ار

فرنسةي قةد انضةموا  055أبريةل الماةةى إلةي أن حةوالي / نيسةان 25الخارجية الفرنسي لوران فابيوو فةي 

 .لصفوف المقاتلين األجانب في سوريا

ومن شأن انتشار تجنيد المت وعين عبر االنترنع أن يفةرض تهديةدات حقيقيةة لحريةة الةرأي والتعبيةر حةول 

أة الخوف من انتشار أفكار دينية مت رفةة بةين الشةباب علةى ن ةاق عةالمي وامتةداد العالم، حيث فتحع وط

تةأثيرات الصةراع فةي سةةوريا علةى ن ةاق ميةر محةةدود بسةبب ظةاهرة المجاهةدين العائةةدين مةن جبهةة الصةةراع 

السوري وإمكانية انضةمامهم لخاليةا جهاديةة فةي دولهةم اسةتغالال  للمهةارات القتاليةة التةي اكتسةبوها فةي 

وقد تض ر الحكومات لتبني بعل إجراذات تستهدف تقييد المجال االفتراةي ورقابةة . مليات العسكريةالع

شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي والحةةد مةةن مسةةتوى الخصوصةةية المتةةاح للمسةةتخدمين بهةةدف مواجهةةة هةةذع 

 .التهديدات

3

ى تعةةاظم حضةةور اإلسةةالم الراديكةةالي فةةي المن قةةة بعةةد كةةان مةةن بةةين أهةةم العوامةةل التةةى سةةاعدت علةة

الثورات العربية هو لجوذ أطراف الصراع السياسي من أنظمة حاكمة ومعارةة إلةى توظيةف ورقةة الجماعةات 

 .صراعهم السياسي المحموم ياإلسالمية المت رفة ف

إرهةاب "يةات الغربيةة فمن جهتها، وان القا من ثقتها في هلع الغرب مما اصة لح علةى تسةميته فةى األدب

/ عشةةر مةةن أيلةةول يبعةةل األنظمةةة العربيةةة خةةالل السةةنين التةةي لحقةةع الحةةاد عمةةدت، "اإلسةةالم المت ةةرف

كةان يهةةدد  يالةذ إلةى تفزيةع الحكومةات والشةةعوب الغربيةة مةن صةعود اإلسةةالم السياسةي، 2552سةبتمبر 

 .المت رف يجهاداستقرار تلك األنظمة، محذرين الغرب من كونه معمل التفري  لإلسالم ال

وما إن اندلعع الثورات الشعبية ةدهم، حتى هرعع تلك األنظمة إلى اللو  بالفزاعة اإلسةالمية لتشةويه 

تلك الثورات واستجداذ الدعم الغربي لمواقفهم المترنحةة أمةام ال وفةان الشةعبي الجةارف الم الةب بإنهةاذ 

ألسةد وعلةي صةالح إلةى حيث عمد رؤساذ عرب من أمثال معمر القذافى وبشار ا. حكمهم وإسقام طغيانهم

تصوير تلك الثورات على أنها هجمات مغرةة لتنظيم القاعدة ةد أنظمةتهم وليسةع ثةورات شةعبية تنشةد 



dggdgdgdfgfd

31

الحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة والمتوازنة فى مسعى من أولئةك الرؤسةاذ السةتجداذ الةدعم الغربةى 

 .ورات بغية تمديد بقائهم فى الحكملبقائهم وتبرير أعمال العنف التى يمارسونها لقمع تلك الث

لذلك، لم يكن مستغربا أن يهدد مباره فى مصر بةأن البةديل لةه حالةة سةقوطه هةو الفوةةى أو اإلسةالم 

الراديكالي ممثال فى اإلخوان المسةلمين، أو أن ينفةي القةذافى وجةود ثةورة مةن أبنةاذ الشةعب الليبةي ةةدع 

من تنظةيم القاعةدة وأعوانةه الحةتالل ليبيةا واتخا هةا قاعةدة واصفا ما كانع تشهدع بالدع ةدع بأنها هجمات 

لمهاجمة الغرب، أو أن يهدد كل من بشةار األسةد وعلةي صةالح بةأن سةقوم أنظمتهمةا يعنةي هيمنةة اإلرهةاب 

 .والت رف اإلسالمي ليس فق  على بلديهما وإنما على المن قة برمتها توطئة لغزو الغرب وده حصونه

ل والقوى اإلقليمية إلى توظيف تنظيمات إسالمية راديكالية لتحقيةق أهةداف جنحع بعل الدو وبدورها،

مثلمةةا هةةو حةةادث اآلن مةةن خةةالل مةةا يتةةردد عةةن توظيةةف إيةةران وسةةوريا لتنظةةيم الدولةةة  وت لعةةات سياسةةية

، من أجل تعظيم النفو  اإليراني فى العراق وسوريا ولبنان عةالوة "داعش"اإلسالمية فى العراق والشام أو 

 ."داعش يتغلغل إليها"دول عربية أخرى عديدة بدأ تنظيم على 

على الجانب اآلخر، لم تتورع بعل قوى المعارةة، كما هو الحةال فةى سةوريا والعةراق، عةن توظيةف ورقةة 

ومثلمةا . "داعةش"اإلسالم الراديكالي لتقويل األنظمة المتسل ة فى البلدين كمةا هةو الحةال مةع تنظةيم 

ران وسوريا لتوظيف جماعات إسالمية مت رفة كةداعش والقاعةدة وميرهةا، لجةأت لجأت أنظمة الحكم فى إي

التى أتاحع لها الثورات العربيةة فرصةة تاريخيةة نةادرة العةتالذ السةل ة، إلةى  بعل أنظمة الحكم اإلسالمية،

ة قوي فى مواجهة تحالف س وة الدولة العميقة والقوى السياسيراديكالي العمل على إيجاد ظهير إسالمي 

األجواذ لتصاعد المةد الجهةادى الراديكةالى بةين صةفوف اإلسةالميين حيث أتاحع  العلمانية والثورة المضادة،

 .فى عدد من الدول العربية

بعةةل سةةراح وإطةةالق حةةالف مةةع تنظيمةةات إسةةالمية متشةةددة إسةةالمية إلةةى التحكومةةات فلقةةد عمةةدت 

ارتةةأى خبةةراذ أن السةةلفيين حيةةث  ونس؛مثلمةةا جةةرى فةةي تةةالمحبوسةةين علةةى  مةةة قضةةايا إرهةةاب، قياداتهةةا 

الجهةاديين، الةذين يمارسةون العنةف هنةاه وفةي منةةاطق أخةرى مةن العةالم العربةي واإلسةالمي وال يؤمنةةون 

، يحظةةون بحمايةةة مةةن جانةةب حركةةة النهضةةة  باإلسةةالم المعتةةدل السةةائد فةةي تةةونس منةةذ أربعةةة عشةةر قرنةةا 

وا ورقةة انتخابيةة يكونةيين وتحمةيهم أمةام القةانون لاإلسالمية التي يتهمهةا المعارةةون بأنهةا ترعةى السةلف

 23تتهم حركة النهضة اإلسةالمية التةي اسةتلمع السةل ة فةي تةونس عقةب انتخابةات إ   .عند الحاجة بيدها

همةةا حزبةةا المةةؤتمر  ، مةةن خةةالل قيةةادة االئةةتالف الحةةاكم مةةع حةةزبين علمةةانيين2522أكتةةوبر / تشةةرين األول

ا  مع الجماعات السةلفية المتشةددة، ولةم تكةن جةادة فةي مواجهةة العنةف الةذي والتكتل، بأنها متحالفة ةمني

المجتمةةع التونسةةي، وتةةرفل تحديةةد عالقةةة التمةةايز واالخةةتالف بينهةةا كحركةةة حيةةال تمارسةةه تلةةك الجماعةةات 

أع ةى هةذا األمةر ان باعةا  لةدى العديةد مةن  ومةن ثةم، .إسالمية معتدلة وبين التنظيمات السلفية الجهاديةة

الديمقراطية المحلية، والقوى اإلقليمية والدولية أن حركة النهضةة وحكومتهةا المنبثقةة عةن انتخابةات  القوى

ليسةةع جةةادة فةةي تحديةةد عالقتهةةا باإلسةةالم المتشةةدد خصوصةةا  فةةي عالقتهةةا  2522أكتةةوبر / تشةةرين األول
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ة التةي أفاةةع كةأو أحةداث السةفارة األمريكيةعقةب   هةذا االن بةاع عززوت .بالجماعات المسلحة التي تمثله

األمريكيين ودفعع بهم إلى توجيه تحذيرات صريحة إلى حركة النهضة في تونس تصب كلها في خانةة واحةدة 

وهي إما الحكم وإما المتشددون وبمعنى أوةح أنه على حركة النهضة تحديد عالقتهةا بالمتشةددين وإظهةار 

 .حسن النّية في وةع حد لهم

يقبعةون خلةةف الق بةةان  2522ينةةاير / مةن شةةباب ثةةورة كةانون الثةةاني، وبينمةا كةةان العشةةرات مصةةر يوفة

عةن اسةتغالل   محمد مرسةي المحسوب على جماعة اإلخوان المسلمين الرئيسألسباب سياسية، لم يتورع 

/ إلةةى حزيةةران2522يونيةةو / لةةم تةةتخ  العةةام الواحةةد مةةن حزيةةران ي، التةةنفةةو ع الةةوظيفي خةةالل فتةةرة حكمةةه

الصةادرة ةةدهم  عناصةر اإلسةالمية الخ ةرةمجموعةة مةن العةن بالعفو الرئاسي  اتصدار قراروإ 2523يونيو

 .رهابية وارتكاب جرائم إةرار بأمن البالد وتكدير السلم العامإعدام بسبب ارتكابهم حوادث إحكام أ

ام مصر، من ملك ورؤساذ جمهورية، وحاكم عسكري، إصةدار المئةات مةن قةرارات جميع حكل وبينما سبق

العفو عن سجناذ فى المناسبات الوطنية، واألعياد اإلسالمية، لةم يحةدث فةى تةاري  مصةر منةذ عهةد الملةك 

وإنمةا كانةع تصةدر . فاروق األول، أن صدرت قرارات بأسماذ السجناذ المقرر العفو عنهم مثلمةا فعةل مرسةي

السةجناذ المقةرر العفةو عةنهم، والمةواد القانونيةة التةى تسةتند إليهةا  يارات بالشروم الواجةب توفرهةا فةالقر

قرارات العفو، على أن تتولى النيابة العامة، ووزارة الداخلية ممثلةة فةى مصةلحة السةجون تحديةد مةن تن بةق 

محمةد مرسةي، هةو الةرئيس  لكن الرئيس المعزول. عليهم هذع الشروم، وتلك المواد، وتفرط عنهم مباشرة

قرارات عفو رئاسي عن سجناذ بأسةمائهم والتةى وصةلع إلةى  خمسالوحيد الذى أصدر فى واليته القصيرة، 

متهمةين باالتفةاق الجنةائي واالنضةمام لجماعةة محظةورة، خمسة أشهر فقة ، بيةنهم سجينا خالل نحو  225

الجماعةة اإلسةالمية بقيةادات فضةال عةن وان، وهى القضية التى عرفع إعالميا  بقضية التنظيم الدولي لإلخ

اإلفةراط فضةال عةن . 2122أدين بامتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عام ،الذى  وتنظيم الجهاد

من قيادات الجماعة اإلسالمية، المتورطين في عمليات إرهابيةة، ومةن بينهةا محاولةة امتيةال الةرئيس  22عن 

 2554، وبعل قيادات الجماعة الذين انضموا في عام 2110أبابا في عام حسني مباره في أديس  سبقاأل

واتهموا في قضايا قتل ةةبام شةرطة ومةدير مدرسةة فةي محافظةة السةويس وإحةداث  إلى تنظيم القاعدة،

تفجيةةرات األزهةةر والعائةةدون مةةن ألبانيةةا وأحةةداث إمبابةةة وأحةةداث مسةةجد اإليمةةان بالسةةويس ممةةا تسةةبب فةةي 

 .م العامفوةى وتكدير السل

لكن هذا القرار شهد أمرب ما حدث فى تاري  قرارات العفةو الرئاسةي فةي مصةر؛ إ  ألول مةرة تشةهد مصةر 

فةةى عهةةد مرسةةى، قةةرارا  بةةالعفو عةةن سةةجناذ هةةاربين وصةةدرت األحكةةام ةةةدهم دون حضةةورهم جلسةةات 

تةةى سةةلموا المحاكمةةة، وهةةؤالذ ال يةةتم العفةةو عةةنهم حيةةث تقضةةي القةةوانين بإعةةادة محةةاكمتهم مةةن جديةةد م

. أنفسهم، أو ألقي القبل عليهم، لكن مرسى فعلها

وقد حرص مرسةي علةى االسةتفادة مةن دعةم هةذع العناصةر التةى توجهةع إلةى سةيناذ بعةد اإلفةراط عنهةا، 

كظهير عسكري قوي مناصر له فى مواجهة خصومه ومنافسيه السياسيين فى الداخل إ ا ما تت لب األمةر، 

http://elbanota.com/?s=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://elbanota.com/?s=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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احة به فى الثالث مةن يوليةو الماةةي، حيةث شةرعع تلةك العناصةر فةى القيةام وهو ما حدث بالفعل بعد اإلط

 .بأعمال إرهابية متنوعة ةد قوات الجيش والشرطة والمدنيين وبعل األهداف الحيوية

يجةةوز اإلدعةةاذ بةةأن الثةةورات العربيةةة قةةد صةةنعع عصةةرا  جديةةدا  لإلسةةالميين، حيةةث حّولةةع قةةوى الغسةةالم 

السياسي من تنظيمات اجتماعية وسياسية محظورة إلى قةوى اجتماعيةة وسياسةية معتةرف بهةا و ات ثقةل 

ابةات والمنافسةة علةى كراسةي الحكةم ووزن كبيرين، بعدما شكلع أحزابا سياسية سةمح لهةا بخةوض االنتخ

ومقاعةةد البرلمةةان ومجةةالس البلةةديات، ممةةا أّدى إلةةى بةةزوث ظةةاهرة جديةةدة فةةي العةةالم العربةةي، وهةةي انتقةةال 

 .صنع القرارالحكم والمعارةة ومياهب السجون إلى مراكز اإلسالميين من صفوف 

يات تحةدلثةورات العربيةة، قةد واجهةع األحزاب اإلسالمية التي وصلع إلى سدة الحكم، بعد انةدالع امير أن 

بلةورة سياسةات بديلةة أو اسةتراتيجيات مضةادة لزيةادة أجهضع تجاربها فى الحكةم بعةدما فشةلع فةى كبرى 

وهةةذا يعةةود إلةةى اعتبةةارات عديةةدة تتمثةةل فةةي التحةةول السةةريع مةةن . مناعتهةةا وإطالةةة أمةةد بقائهةةا فةةي السةةل ة

ون الحكةم، فضةال عةن اتسةاع الفجةوة بةين الةرؤى النظريةة المعارةة إلى السل ة دون توفر خبرة كافية بشةؤ

وكةذلك . كثيةرة فةي األداذ "منةاطق رماديةة"التي ت رحها والسياسات العملية التي تنفذها، على نحو خلةق 

 هنيةة "إةافة إلى التأثيرات المضاعفة لةة رفضها إشراه التيارات السياسية األخرى معها فى شؤون الحكم،

نفس أخ اذ األنظمة السابقة، علةى نحةو ي ةرح داللةة مهمةة مفادهةا أن التعثةر هةو الملمةح ، وتكرار "اإلنكار

الحاكم ألداذ هذع األحزاب حال وصولها إلى السل ة، مثلما كان هو سبيلها للوصول إليها على مدى سةنوات 

 .طويلة مضع

إ   م التجربةة التركيةة،الحركةات اإلسةالمية المعتدلةة فةى دول الثةورات العربيةة اسةتلهاوعبثا حاولع بعةل 

أفضى تزامن كل من النجاحات االقتصادية التى حققتها حكومة حزب العدالة والتنميةة فةى تركيةا علةى مةدى 

، 2522يونيو مةن العةام / السنوات العشر المنقضية، مع االنتخابات البرلمانية، التى أجريع فى شهر حزيران

صةةدارته للمشةهد السياسةةي التركةي، مةةع انةدالع الثةةورات  والتةي جةةدد خاللهةا حةةزب العدالةة والتنميةةة الحةاكم

واالنتفاةات الشعبية العربية التي أطاحع بأنظمة الحكم المسةتبدة بةدول الربيةع العربةى، إلةى تفجةر الجةدل 

، الذى يمكن لتلك الدول التأسى به وهى بصةدد إعةادة بنةاذ "النمو ط التركي"حول ما اص لح على تسميته 

 .لسياسيةبلدانها وأنظمتها ا

فبعد أن قارب نضج تجربتها الديمقراطية والتنموية على االكتمال، باتع تركيا تمثل نمو جا ملهما للعديةد 

إ  جنحةع دوائةر . من الدول العربية، التي تشهد تحوالت جسام هذع األيام وتتحسس طريقها نحةو مةد أفضةل

ياسةي واالقتصةادي الةذي تحقةق فةي تركيةا عربية ومربية لبحث إمكانية اسةتلهام الةدول العربيةة للنجةاح الس
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ولقد تعددت مصةادر الجةذب التةى طوتهةا . خالل العقد المنصرم مع مراعاة خصوصية كل دولة منها على حدة

دحةل : التجربة التركية ودفعع بأصحاب هذا ال رح صوب التفكيةر فةى اسةتلهامها، ومةن أبةرز تلةك المصةادر

ع بةين الديمقراطيةة والتنميةة، فضةال عةن سةعى تركيةا لتقةديم التعارض بين اإلسةالم والديمقراطيةة، الجمة

فعقةب فوزحزبةه للمةرة الثالثةة علةى التةوالي، فةى االنتخابةات البرلمانيةة . عربيةا وإسةالميا وتسويق نمو جها

األخيرة، أعلن أردومان أن نتائجها تقدم نمو جا للمن قةة والعةالم معتبةرا فةوز حةزب العدالةة انتصةارا لةيس لةه 

يقتةدى بةه فةي الشةرق األوسة  والقوقةاز  فحسب وإنما للعرب والمسلمين فى كل مكةان ونمو جةاولتركيا 

  .والبلقان والعالم أجمع

ففةي خضةم الحمةاو الةذى  .العةرب للنمةو ط التركةياإلسالميين استلهام عقبات شتى حالع دون لكن 

تأسةى العةرب بةالنمو ط التركةى  من الساسة والمفكرين العرب واألتراه والغربيين لفكةرة إمكانيةة أبداع نفر

فةى ةةوذ جوانةب التشةابه المتعةددة بةين  والتنمويةة الناشةئة ستفادة منه فى بناذ تجاربهم الديمقراطيةواال

ظهر تيار آخر يرى أن هناه اختالفات كبيرة بين تركيا ودول الربيع العربي يمكةن أن  ة التركية،تجربأحوالهم وال

جود خالفات بةين كةل حالةة عربيةة وأخةرى بشةكل يجعةل نتةائج اسةتلهام كةل فإلى جانب و. تعقد من هذا األمر

مختلفةةة عةةن األخةةرى، تبةةدو جليةةة خصوصةةيات البيئةةة واإلرث  منهةةا للتجربةةة التركيةةة، إ ا مةةا تسةةنى  لةةك،

 لك أن هناه رصيد علمانى وليبرالى وتغريبى هائةل ؛ الديمقراطى بين التجربة التركية وتجارب الدول العربية

يةةا ميةةر متةةوفر عربيةةا بةةنفس اإلتسةةاع و العمةةق، هةةذا عةةالوة علةةى االختالفةةات الجوهريةةة بةةين الحركةةة فةةى ترك

خصوصةا جماعةة اإلخةوان المسةلمين  اإلسالمية فى كل من تركيا والعالم العربى برمم تأثر األولى باألخيرة،

بةأن الحركةات السياسةية  مر الذى أمرى محللةين أتةراه ومةربيين لالدعةاذاأل. فى مراحل معينة وجوانب بعينها

اإلسالمية في الدول العربية يمكن أن تستفيد من عملية التحول التي تعيشها الحركة اإلسالمية في تركيةا، 

 .وليس من التراكم العلماني التركي

وكان من شأن فشل تجربةة اإلسةالميين المعتةدلين العةرب فةى الحكةم مةن جانةب، وصةعوبة اسةتلهامهم 

م المعتدل فى الحكم من جانةب آخةر، أن مهةد السةبيل لصةعود اإلسةالم الراديكةالي للنمو ط التركي لإلسال

العربي المت رف، باعتبارع مدافعا عن المشروع اإلسالمي فى مواجهة مجتمع ال يبدو مرحبةا أو متقةبال أليةة 

 .مظاهر إسالمية على مستوى الدولة أو المجتمع

إلسةةالم الراديكةةالي علةةى جنةةاح الثةةورات الشةةعبية العربيةةة عةةن عرقلةةة عمليةةة دمةةج بعةةدما أسةةفر صةةعود ا

اإلسالم السياسي المعتدل فى العملية السياسية وتقويل التحول الديمقراطي البازث فى العالم العربةى، 

 ."ىما بعد اإلسالم السياسي الراديكال"بدأ كثيرون يتحدثون عن 
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مةا بعةد "ةي على موعد مع بيبلومرافيا النهايات والمابعديات، فمن كان العالم فى تسعينيات القرن الما

فةةى النظريةةة  "المابعديةةة"ولمةةا كانةةع . وميرهةةا "مةةا بعةةد االسةةتعمار"، و"مةةا بعةةد الصةةهيونية"، إلةةى "الحداثةةة

باألساو نقد المرحلة السابقة ومراجعة ونقد ما قبةل البعديةة تمهيةدا لبنةاذ أو تأسةيس مرحلةة  يعنالنقدية ت

مةن هةذا المن لةق إنمةا  "مةا بعةد اإلسةالم السياسةي "جديدة عبر البحث عةن خيةارات وسةمات مغةايرة، فةإن 

ؤهلهةا والتسةامح السياسةي ي ييشير إلى وصول تيارات اإلسالم السياسي إلى مستوى من النضةج الفكةر

لالنتقال من التكفير إلى التفكير توطئة للقيام بمراجعة فكرية وممارسة النقد الذاتي والتخلةي عةن اإلدعةاذ 

يخولهةا نبةذ العنةف وقبةول اآلخةر الةديني والفكةري والسياسةي  يبأنها تمتلةك الحقيقةة الم لقةة، األمةر الةذ

علةى فكةرة المواطنةة واالنتمةاذ والةوالذ  تقةوم يواالمتثال لقواعد وأسةس الدولةة المدنيةة الديمقراطيةة التة

للدولة الوطنية القةة رية وتره مبادظ مشةروع اإلسةالم السياسةي العةالمي المتمثةل فةى أسةتا ية العةالم، 

. ال ..الخالفة، العالم اإلسالمي

قةدوم "بعنوان  2114آصف بيات في مقالته التى س رها عام  ي هب المفكر اإليرانالسياق  اته،  يوف

نةاقش خاللهةا االتجاهةات االجتماعيةة ووجهةات النظةر السياسةية  ي، والتة"ما بعد اإلسالم السياسي مجتمع

مةةا بعةةد اإلسةةالم السياسةةي، يعنةةى التحةةول فةةي تيةةار اإلسةةالم "والدينيةةة بةةإيران مةةا بعةةد الخمينةةي، إلةةى أن 

رونةةة السياسةةي ككةةل علةةى مسةةتوى األفكةةار والتوجهةةات والممارسةةات، مةةن التشةةدد والت ةةرف إلةةى الم

وفى  ات السياق، قدم المفكر العربى صادق جالل العظم ما بعد اإلسالم السياسي على أنةه . "واالعتدال

نبذ اإلسالم السياسى األكثر تعنتا وملوا وأصولية،  والعودة إلى اإلسالم الشعبي التلقائي األكثر اعتةداال 

. وتسامحا

األيةةام فيمةةا يتصةةل بالعالقةةة بةةين السةةل ة الجزائةةر هةةذع تشةةهدع يسةةتحق منةةا مةةا  ،ومةةن هةةذا المن لةةق

فبعد اثنةين وعشةرين عامةا مةن الحظةر، عمةد الةرئيس . وتنظيمات اإلسالم الراديكالي نظرة تأملية متعمقة

اإلسةةالمية فةةى العمليةةة  "جبهةةة اإلنقةةا "الجزائةةري عبةةد العزيةةز بوتفليقةةة إلةةى البةةدذ فةةى عمليةةة إعةةادة دمةةج 

. الةبالد يالدائر هذع األيام بشةأن اإلصةالحات الدسةتورية المزمعةة فة السياسية من خالل إشراكها فى الجدل

وطنهةا خةالل  يورمم أن هذا التوجه قد أثار استياذ أسر ةحايا أعمال العنف التى اقترفتها الجبهة فةى حةق بنة

عةد مةا ب"عقد التسعينيات من القرن الماةى، إال أنه يبعث برسائل بالغة األهمية والداللة، عنةد الحةديث عةن 

 ."ياإلسالم الراديكال
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أي الحاةةنة , أثارت التفجيرات التي شهدها لبنان أخيرا  واستهدفع بشكل خاص الضاحية الجنوبية لبيروت

مخةاوف جديةة مةن , وبعل النقام العسكرية التابعة له أو للجيش اللبنةاني فةي البقةاع, االجتماعية لحزب  

. تحاريين المحليينتحول البيئة السنية اللبنانية الى تربة خصبة النتاط المت رفين واالن

وفيمةةا تركةةع السةةاحة اللبنانيةةة لوقةةع ميةةر وجيةةز لتأديةةة دور وظيفةةي هةةو تةةأمين من قةةة عبةةور للجهةةاديين 

عةادت تلةك السةاحة وتحولةع , مع ما يشبه االتفاق الضمني بتحييد لبنةان, المتوجهين الى العراق من سورية

ومةع . ومنصة الطالق انتحاريين الى لبنان والداخل السوري فةي آن معةا   "القاعدة"الى هدف مباشر لتنظيم 

وارتبةام مشةاي  مسةجلين , بروز أسماذ شبان محليين في تنفيذ عمليات انتحارية واعداد السةيارات المفخخةة

افتةتح فرعةه اللبنةاني بشةكل  "القاعةدة"بات شبه محسةوم ان تنظةيم , في دار الفتوى بارسالهم وتجنيدهم

. من دون مواربةرسمي و

علةى يةد الشةي  سةالم الشةهال، فمعلوم أن السلفية الرسمية في لبنان التي ان لقع م لةع السةتينات 

الحةاليين   "قادة المحةاور"بعل  "عراب"و, أحد ابرز الوجوع السلفية في طرابلس)والد داعي االسالم الشهال 

تةاري  امتيةال رئةيس , 2550ولم تنخرم فةي السياسةة الداخليةة حتةى العةام , بقيع دعوية الى حد بعيد( فيها

. مع الثورة السورية 2523ثم أخذت منع فا  أكثر حدة ودموية في العام . الوزراذ السابق رفيق الحريري

القتال في سورية الةى  ، وبعد اعالن أمين عام حزب   حسن نصر  مشاركته في2523مايو /ففي أيار

استهدف معقل الحزب في الضاحية الجنوبية بصةاروخين لةم يوقعةا ةةحايا لكنهمةا , جانب نظام بشار االسد

يونيةو وحةدع شةهد / فشهر حزيران: وبدأت بعدها الرسائل تتوالى وترتفع وتيرتها.  أوصال رسالة أولى وواةحة

يوليةو انفجةرت سةيارة مفخخةة فةي / وفةي تمةوز. قةاعثالثة تفجيرات منفصلة استهدفع قوافل للحزب في الب

أمسة س، انفجةرت سةيارة فةي / ثةم فةي آب. جريحا   03موقف للسيارات في ةاحية بيروت الجنوبية موقعة 

. جريح 255قتيال  وأكثر من  25بيروت أخرى أوقعع 

 23يرانيةة وأوقعةع كانع مةع أول عمليةة انتحاريةة نفةذت ةةد السةفارة اإل, إ ا صح التعبير "النقلة النوعية"

فبرايةر عمليةة انتحاريةة أخةرى ةةد /أعقبها فةي شةبام 2523مبر نوف/تشرين الثاني 21على األقل في  قتيال  

وتنوع تبني تلك التفجيرات والعمليةات بةين مجموعةة محليةة أطلقةع علةى نفسةها . المركز الثقافي االيراني

بمةةا لةةم يتةةره مجةةاال  للشةةك لةةدى , "النصةةرة جبهةةة"فةةة , "كتائةةب عبةةد  عةةزام"ثةةم , "كتائةةب عائشةةة"اسةةم 

. اللبنانيين بأن القاعدة باتع تفرخ انتحارييها من وس هم
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والواقع إن تلك التفجيرات جاذت أيضا  على خلفية مواجهات مسلحة خاةتها مجموعات سنية مت رفة فةي 

سةةرايا "اني وانتهةةع االولةةى فةةي مضةةون ايةةام قليلةةة بعةةد تةةدخل الجةةيش اللبنةة, مةةدينتي صةةيدا وطةةرابلس

فيمةةا اسةةتمرت , بالنيابةةة عةةن حةةزب  ( وهةةو فصةةيل سةةني لبنةةاني فلسةة يني مةةوال لحةةزب  ) "المقاومةةة

.  الثانية في حرب استنزاف ب يئة حتى أمس قريب

ال بل افراطها فةي , عالنية تلك المجموعات المقاتلة, أي صيدا وطرابلس, وكان الالفع في كلتا الحالتين

واألجهةةزة , هةةا ونشةةاطها بفضةةل شةةرعية اسةةتمدتها مةةن الشةةارع وبعةةل زعاماتةةه التقليديةةةالمجةةاهرة بمواقف

فاألخيرة كانع أحاطع الشي  أحمد األسير في صةيدا مةثال  بحمايتهةا ورعايتهةا الةى حةد . األمنية على السواذ

وفةي . ةإلى أن وقع االشتباه المسلح المباشر فنجح فةي ترتيةب هروبةه الةى جهةة يفتةرض إنهةا مجهولة, بعيد

قبةل أن تعةود وتشةن  "أبناذ شرفاذ للمدينة وخير من يةدافع عنهةا"طرابلس كرسع تلك األجهزة قادة المحاور 

 .حملة اعتقاالت بحقهم

ال بد من وةع تلك األحداث فةي سةياقها , وفي محاولة لرسم نسق متراب  للظواهر المتشددة في لبنان

فالمظلومية السنية التي بدأت تعتمل فةي .  في قمعهاالمتعلق مباشرة بالثورة السورية ومشاركة حزب  

وما تالع من امتياالت طاولع , تاري  امتيال الحريري, 2550نفوو شريحة مير قليلة من اللبنانيين تعود الى 

مثل رئةيس شةعبة المعلومةات فةي قةوى )فريقه السياسي ووجوها  سنية تشغل مواقع عامة وأمنية حساسة 

ومحقق فةي قةوى االمةن الةداخلي متةابع لملةف المحكمةة الدوليةة وسةام عيةد , الحسن األمن الداخلي وسام

التي اجتةاح فيهةا  2552ايار  4مع أحداث , كما يقال "االهانة الى األ ى"وأةيفع (. وأخيرا  الوزير محمد ش ح

ة ومةا لبثةع ان اسةتثمرت فةي فةرض شةروم التسةوية السياسةي, عناصر مسلحون من حزب   احياذ بيةروت

. لصالح الحزب في اتفاق الدوحة

عقود من النفو  السوري العسكري واألمني فةي لبنةان الةذي همةش  3وتغذت تلك المظلومية أيضا  من 

المناطق السنية سياسيا  وأفقرها اقتصةاديا  وأفرمهةا مةن زعاماتهةا إمةا عبةر االمتيةال او اإلقصةاذ عةن مواقةع 

. واستثمرها االبن من بعدع, تي رعاها نظام االسد االبمقابل حلقة ةيقة من الزبائنية ال, القرار

في هذع الظروف المحليةة تغةذت المظلوميةة السةنية أيضةا  مةن مع يةات خارجيةة وعةابرة للحةدود ف غةع 

وراح منسوبها يرتفع ويحةب  بحسةب األحةداث . على الهويات الوطنية "االسالمية"والحقا   "المسلمة"الهوية 

. الحكومةات نفسةها/ أو السةل ة "ال ائفةة السةنية"ابة لها محليا  سواذ عبر ممثلةي الخارجية وكيفية االستج

المواليةة إليةران م لقةة يةد الميليشةيات ( 2554)ففي العراق وصلع الةى السةل ة حكومةة نةوري المةالكي 

فيما ان لقةع فةي البلةد المجةاور , الشيعية في استهداف مباشر للقيادات السنية وبذريعة مكافحة االرهاب

تلقائيةا  شةد . "علويةا  " تصةارع حكمةا  أقلويةا   "سةنية"ما لبثةع ان اتخةذت شةكل أكثريةة ( 2522)ثورة ( سورية)

وترس  شعور تلك الفئة اللبنانية بمظلوميتهةا األوسةع والتةي لةم تجةد محليةا  مةن ينتصةر , العصب ال ائفي

فرفعةع فةي طةرابلس وسةواها مةن . فةي سةورية "إخوانهةا"ما جعلها تص ف دون كثير تردد الةى جانةب , لها
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وصةور للةرئيس العراقةي , "ال الةه إال  "عليهةا  المناطق أعالم الثورة السورية الى جانةب رايةات سةود كتةب

 . 2525عدامه في إالمخلوع صدام حسين وهي صور لم تنكس اصال  منذ 

, وبلةة  االحتقةةان  روتةةه مةةع اعةةالن حةةزب   رسةةميا  مشةةاركته فةةي المعةةاره الةةى جانةةب النظةةام السةةوري

مةا ترافةق أيضةا  بسةلوكيات اسةتفزازية وهةو  "ارهابةا  "ومفاخرته بالمساهمة مباشرة في قمع الثورة بصةفتها 

 "الواجةب الجهةادي"وإ  برر الحزب مشاركته في سةورية بةة . وتع يل للحياة للسياسة والحياة العامة في لبنان

. ال يقل شرعية "جهاديا  "باتع محاربته في المقابل واجبا  , مقتنصا  من السنة ركنا  أساسيا  من أركناهم

يمكن رسمها عن واقع التشدد السني في السنتين الماةيتين اللتةين شةهد  تلك هي اللوحة العامة التي

لكةةن الصةورة االكبةةر ال يمكةةن حصةةرها بهةةذع . خاللهةا لبنةةان عمليةةات مباشةةرة ةةدع وتحمةةل بصةةمات القاعةةدة

. الفترة الزمنية الوجيزة وال باعتبارها مجرد انزالق لبناني في الوحول السورية

بما عن صةعود التشةدد السةني فةي لبنةان يسةتدعي التوقةف عنةد مظةاهر فالوصول الى رواية منسجمة ر

هةل تنةتج : وهي التي يمكن البناذ عليهةا فةي االجابةة علةى سةؤال, عنيفة جماعية أو فردية أنتجتها تلك البيئة

 محلية؟ "داعشية"أو اليوم / "قاعدية"البيئة السنية اللبنانية نما ط 

الةذي ظهةر , "فةتح االسةالم"والمثال االبرز عليها تنظيم , جماعةستعتمد هذع المقاربة النظر في عنف ال

قائةد مجموعةة )أحمةد األسةير : ونمةا ط عةن عنةف االفةراد مثةل, 2554في مخيم نهر البارد الفلس يني فةي 

(. آخر االنتحاريين اللبنانيين)وقتيبة الصاطم ( صيدا/ عبرا

الثمانينةات كةرد فعةل مباشةر علةى الوجةود التي ظهرت في طرابلس م لةع  "حركة التوحيد"سيتم إمفال 

ت ةرف  "شةلل"فةي  "أيتامهةا"وانخرم عةدد مةن . رسسع لمزاط عام متقبل لهذع الظواهنها أأعلما  , السوري

كنةوع , التي استدرجع الى مواجهة عسةكرية لةم تكةن تسةعى اليهةا "مجموعة الضنية"و, في من قة التبانة

مثةل زيةاد  "الجهةاد الخةارجي"ل بعل االسماذ التةي ظهةرت فةي كذلك سيتم إمفا. "الضربة االستباقية"من 

 .ايلول أو ميرع ممن تم تجنيدهم في المهاجر خصوصا  االوروبية 22الجراح الضالع في هجمات 

أشهر في  مخيم نهر البارد لالجئةين الفلسة ينيين شةمالي لبنةان  3وبعد معركة دامع  2554في صيف 

ليتبةةين الحقةةا  إن , "فةةتح االسةةالم"أعلةةن الجةةيش اللبنةةاني عةةن نهايةةة مجموعةةة مةةرتب  بتنظةةيم القاعةةدة هةةو 

هيةةار المنظومةةة التنظةةيم مجةةرد أداة أمنيةةة سةةورية أدخلةةع الةةى لبنةةان بعةةد االنسةةحاب العسةةكري السةةوري وان

أخرط من سجن صيدنايا وأوفةد الةى لبنةان وشةكل مةع , شاكر العبسي, فزعيم المجموعة. األمنية المشتركة

في المخيم وهو الذراع السةوري  "فتح االنتفاةة"مجموعة من المفرط عنهم مثله جماعة التجأت لدى تنظيم 

السةود واسةتأجروا المنةازل بأسةعار تفةوق وبدأوا يظهرون بسةالحهم ورفعةوا الرايةات . للفصائل الفلس ينية
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, وسة  قبةول أهةل المخةيم وتةرقبهم, واسةتقدموا خليجةين وعربةا  , أسعارها وتزوجوا من فتيات فلس ينيات

أي فةي ظةل الوجةود السةوري تقةام مخيمةات تةدريب , وكانةع فةي السةابق. إلى أن اعلنوا فعليا  عن هةويتهم

, لةذا. قل تسهل نقل المجندين الى العراق للقتال ةد االميركيينوتعبئة بعلم االجهزة التي تتولى أو على اال

لكن . آ ار 26أي , ألصقع التهمة بالفريق السياسي السني الناشئ آنذاه, "فتح االسالم"في بداية ظهور 

رفع حزب   الصوت عاليا  بذريعة أنهم يقاتلون محتال  أجنبيا  فةي , عندما حسم قرار المعركة العسكرية ةدع

 .لن يقبل باختراقه "خ ا  أحمر"وأعلن أمينه العام المخيم وأهله , لد عربي وال يؤ ون الداخلب

 ."النصرة"لمفارقة االستراتيجية نفسها التي اعتمدت اليوم مع الثورة السورية في تسهيل نشأة اوهي 

 (ها نشرت في جريدة الحياةعن صيدا وزعامات, جزذ من سلسلة مقاالت مشتركة مع حازم صامية)

 علةى الشةيعّي  –كانع ظاهرة الشي  اإلكزوتيكّي أحمد األسير الصةيغة التةي تجّلةى فيهةا التنةازع السةّنّي 

 واحةد، وقةع فةي الصةيداوّيون، أراد لمشةكلة تأجيجةا   بالتالي وكان)...(  يخترعه لم لواقع استجاب فهو. أشدع

: العنيفة التةي ُحّلةع بهةا، تعةايش فةي الروايةة الصةيداوّية مسةتويان بال ريقة ُحّلع فحينما. وإحياذها إنكارها

، أّمةا تحةع  اه السة ح  فعلى س ح الكةالم راحةة اإلعفةاذ مةن الورطةة التةي مّثلهةا األسةير شخصةا  وقضةّية 

 .فمرارة المعاملة التي لقيْتها صيدا

، علةى  اه التقةاطع العةةريل الةذي نشةأ بةين األسةير ومدينتةةه أنّ  الشةي  مةاهر حّمةود، وهةةو  يكفةي، مةثال 

فةي  05قبل أن يق ع ال ريةق حصةل علةى تعةاطف مةن الصةيداوّيين تصةل نسةبته إلةى ": خصم له، قال عنه

 .15، قل إّن النسبة اقتربع من 05وحين يعترف حّمود بة. "المئة

فأكثر من صيداوّي ُيجمع على أّنه قضم بعل أطراف الزعامات القائمة، ال سةّيما الزعامةة الحريرّيةة، وكةان 

لةو لةم يسةتخدم السةالح لتجّمعةع فةي "جزذ كبير من الُمصّلين وراذع حريرّيين يعانون فرامهم القيادّي، وأّنةه 

األسةير كةان ليقةوى كثيةرا  "أفواع البعل هةي أّن  مير أّن الحّجة األكثر داللة التي ترّددت على. "يديه قّوة أكبر

 ."لو اختار أن يقاتل حزب   بدل قتاله الجيش

وهةم قليلةو . التّف حول األسير شّبان صيداوّيون م ّعمون بشّبان فلس ينّيين وسةورّيين معةدمين)...( 

لعشةرات مةن معَتَقلةيهم لكةّن الحاسةم، كمةا يةرى نهةاد حشيشةو، أّن ا. التعليم وفةدوا متةأّخرين إلةى التةدّين

.  الالحقين هم من أبناذ عائالت صيداوّية معروفة

، على رأو مئات قليلة من أنصارع الشّبان، من مخاطبة قّلةة مةن األمنيةاذ جنةى  بيد أّن األسير تمّكن أيضا 

 .معظمهم ثرواتهم في المهاجر وُعرفوا بالتعّصب ةّد الشيعة
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إاّل أّنةه تةركهم، أوائةل التسةعينات، . "الجماعةة اإلسةالمّية"نضةويا  فةي حياته العاّمةة شةاّبا  م "األسير"وبدأ 

أّمةةا معيشةةّيا  فعمةةل  فّرانةةا  ثةةّم مصةةّلح تلفزيونةةات . "يشةةتغلون سياسةةة  بةةدل أن يهتّمةةوا بالةةدين وحةةدع"ألّنهةةم 

، توّقةف عةن مزاولةة هةذع المهنةة كةي يتجّنةب التعامةل مة. وفيديو ع فةيلم مير أّنه، في أوائل التسعينات أيضةا 

 اه أّن أوائل التسعينات هي الفترة التةي انضةّم فيهةا األسةير . بورنو مخّبأ في هذا التلفزيون أو  اه الفيديو

ومةن القليةل . ، فلبس الثوب الباكستانّي الذي لةم يكةن يلبسةه أحةد فةي صةيدا"جماعة الدعوة والتبلي "إلى 

 .اخين في دينهم، أو المتخّلين عنه، إليهالمعروف عن تلك الجماعة نشر الدعوة ورّد المسلمين المتر

فةةي هةةذع الغضةةون درو الشةةي  الشةةاّب فةةي كلّيةةة الشةةريعة فةةي دار الفتةةوى، لكّنةةه لةةم يكمةةل تحضةةير 

ومن ميةر أن ُيعةرف بةأّي اجتهةاد، أو بإلمةام . الذي كان ُيفترض به تحضيرع "تفاهة الموةوع"الماجستير بحّجة 

هكةةذا وجةد الكثيةةرون فةي فتةةاواع مةا يسةةّهل علةةيهم . ممّيةز، طةةّور تةدريجا  طريقةةة لّينةة وانتقائّيةةة فةي أحكامةةه

أّكةد عليةه أّن  وكان أبةرز مةا. إسالمهم وما يوّفق بين حياتهم، بالقدر األقّل من النواهي واإلدانة، وبين التدّين

ورّبمةا اةة لع التأويةل . الدعوة ال يلزمها العلم الةدينّي الغزيةر إ  هةي نفسةها مةا يجعةل صةاحبها مةؤّهال  دينّيةا  

الرحب هذا بضّم أشخاص كالم رب فضل شاكر ومريديه الذين يقةول األسةيرّيون األشةّد أرثو كسةّية بةأّنهم 

 ."قريب أو بعيدمجّرد زعران، ال عالقة لهم بالدين ومعرفته من "

سياسّيا  من السّنة، من المأخو ين بالمقاومة، إلى السّنّية، وكةان  "المتشّيعين"فهو كان منشغال  بإرجاع 

رأى إلةى  "الةدعوة والتبلية "ورّبمةا بتةأثير مترّسةب عةن . للغرض هذا يزورهم ويةزور قةراهم القريبةة مةن صةيدا

، واجبةا  دينّيةا   ، ال "فرقةة  مةن فةرق اإلسةالم"فالشةي  الةذي يقبةل بالشةيعّية  .محاربة حزب   بوصفها، أيضةا 

 ."حسن نصر   وإيران يتحّدثان باسم اإلسالم"يستسي  أن يرى 

بتحةةّديات السياسةةة اليومّيةةة،  "الوةةةعّية"، تحةةريم المشةةاركة فةةي االنتخابةةات 2551فحةةين اصةة دم، فةةي 

الحريةري، ماّةةين النظةر، تحةع وطةأة الضةرورات، عةن انتخب األسيرّيون بغزارة كالًّ من فؤاد السنيورة وبهّية 

 .المحظورات

وعلةةى الةةدوام كةةان إحبةةام الجمهةةور الحريةةرّي بزعامتةةه يوّسةةع مسةةاحة األسةةير الةةذي راح، مةةن مسةةجدع، يعةةد 

 .تابعيه بالنصر، أو يخّيرهم بين الموت واقفين على أقدامهم والموت راكعين على ُركبهم

رة السةورّية واالنقسةام حولهةا، فيمةا كةان الصةيداوّيون، ال سةّيما أبنةاذ وهي لغة تعالع وتصّلبع مةع الثةو

ظةاهرة الشةي   "يتفّهمةون"الشي  على أبنائهم بكثيةر مةن القلةق، فيمةا  "سحر"الفئات الوس ى، يعالجون 

 ."الساحر"

فبعةةد مقتةةل شةةاّبين فةةي من قةةة التعميةةر، أعلةةن . وفةي ربيةةع العةةام الماةةةي، شةةهد التصةةعيد نقلةةة أخةرى

وقةد أّمةن الشةروَم . في القصةير بسةورّية "الجهاد"فيما أفتى بة "كتائب المقاومة الحّرة"عن إنشاذ  "ساحرال"

المادّية لعسكرته من مساهمات مالّية قّدمها مليونير مهاجر ومفتون به، من آل العاليلي، ومن تبّرعات  اتّيةة 

. دوالر أنفق معظَمه على القضّيةيوّفرها أنصارع، فضال  عّما تحّصَل له من بيعه منزله بمليون 
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وفي ليلةة القةدر بةات معظةم المصةّلين فةي صةيدا يتجّمعةون فةي مسةجد بةالل، مةا أثةار حسةد بةاقي أئمةة 

لكّنه حين اعتصم في المسةجد، وكانةع تلةك بدايةة السةير فةي ال ةرق الةوعرة، لةم يجةد . المساجد وكرههم

 .اقصونحوله سوى عشرات قليلة من المعتصمين الذين راحوا يتن

هكذا بدأوا رحلتهم معه بالتفاف ال يخلو مةن خجةل، . لقد أراد الصيداوّيون شيئين نقيضين في واقع واحد

 .وأنهوها بالخذالن

 :فهي, إ ا كان ثمة من خالصة او استنتاجات يمكن الخروط منها مما سبق

فحزب   الشيعي الذي كان نمو جا  فريدا  . ان التشدد الديني ال تحتكرع ال ائفة السنية في لبنان (2

عبارة عةن تنظةيم اسةالمي متشةدد لةه عقيةدة قتاليةة وقةدرات , في العالم العربي حتى أمس قريب

عدا عةن قدراتةه الهائلةة فةي االسةتق اب , "القاعدة"عسكرية تكاد تضاهي أي فرع  محلي لتنظيم 

 . ةوالتجنيد وفرض الشريعة بديال  عن القوانين الوةعي

 

األحةةزاب القوميةةة والناصةةرية التةةي اسةةتق بع المةةزاط العةةام وانخرطةةع فةةي الحةةرب األهليةةة فكانةةع  (2

 .وجها  إلى عدو خارجي هو اسرائيلاألخيرة قناة تصريف للعنف خصوصا  أنه بقي لسنوات م

وبةةدت بيئتهةةا االجتماعيةةة أكثةةر , خرجةةع ال ائفةةة السةةنية بمكاسةةب سياسةةية, بعةةد الحةةرب األهليةةة  (3

فهةي موزعةة بةين مةدينتين رئيسةتين همةا . هشاشة وأقل تماسكا  من أن تنتج نما ط قاعديةة صةلبة

هةي ال شةك بيئةة . ومنق ع عن المركز, وريف زراعي مختل  طائفيا  الى حد بعيد, صيدا وطرابلس

لكةةن  لةةك يبقةةى أقةةرب الةةى الجريمةةة المتفشةةية فةةي منةةاطق , نبةةع حةةاالت ت ةةرف فةةرديخصةةبة ت

فبمقارنة بسي ة بين أعداد الشبان الموقوفين بجنح وجنايات فةي من قةة . االهمال وأحزمة البؤو

يتبين أن المخدرات وةرب المةوو أكثةر اسةتق ابا  مةن الةدعوة , "المت رفين"وهؤالذ , مثل التبانة

أقرب الى العمل االنتقةامي والخيةار , بدو أن خروط البعل إلى ساحة القتال في سوريةوي. الى الجهاد

فيكفةي مةثال  إن والةد قتيبةة الصة ام سةلم نفسةه . الفردي الذي يبدأ استهجانه من العائلة نفسها

 . لالمن مباشرة بعد سماعه خبر مقتل ابنه في عملية انتحارية لي ابق بيانات الحمل النووي

 

السياسةية اللبنانيةة التةي لةم تشةهد حكمةا  أحاديةا  وال سةل ة مركزيةة مكثفةة لهةا نفةو  أو  التركيبة (6

/ حةةزب  )مةةا يشةةتع أي هةةدف محتمةةل لةةذلك االحتقةةان مةةا لةةم يكةةن موةةةعيا  ومؤقتةةا   "سةة وة"

, بل أكثر مةن  لةك "محاربة ال اموت"فهنا مثال  ال مكان ألدبيات من قبيل (. العلويين في طرابلس

فةالجيش مةال  أول لل ائفةة فةي . ولة والسل ة عموما  جعلها م لبا  شعبيا  وسنيا  تحديدا  ةعف الد

 .أي مواجهة خارجية وآخر مثال ما جرى في صيدا مع الشي  األسير
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السةلفية . تركوا أثرا  ُيةذكرال شيوخ معروفين، وال ُدعاة . ال تقاليد ُيركن عليها للسلفية الجهادية في لبنان

نفسها حركة وجماعة طرفية، اقتصر انتشارها فةي البيئةة السةنية اللبنانيةة علةى بعةل العةائالت الشةمالية، 

 .فيما تصدر تدين مديني خاطبته صي  اإليمان العثماني وبعل التصوف

جماعةات سةلفية جهاديةة، وعلى رمم  لك أنبتع البيئة السنية اللبنانية تنظيمات سلفية جهادية، أو لنقةل 

 . بعضها ارتب  بشقيقاته خارط الحدود، وبعضها بقي لبناني

كمةا تابعتهةا . أزعم أنني تابعع هذع الظاهرة في لبنان منذ نشأتها فةي أواسة  تسةعينات العقةد الفائةع

ئفي وأعتقد أن للسلفية الجهاديةة اللبنانيةة جةوهر ومضةمون طةا. في دول مثل األردن والعراق واليمن ومصر

وتخةتل  فةي الحالةة اللبنانيةة بأشةكال مةن النزاعةات واإلحتقانةات التةي ل المةا . يتقدم مضامينها العقائديةة

 .شهدها لبنان بغل النظر عما ا ا حملع مضامين جهادية

ولهذا فقد قةررت اإلستعاةةة عةن التفسةيرات النظريةة لهةذع الظةاهرة فةي لبنةان بةأن أعةرض  لكةم سةيرة 

أشهر قليلة على تنفيذ عملية انتحارية بالسفارة اإليرانية في بيروت، محاوال  عبر هةذا  شاب لبناني أقدم قبل

العرض أن أشير الى أن السلفية كعقيدة والجهادية كوسيلة لم يكونةا إال صةورة عةن احتقةان طةائفي ل المةا 

. لعروبةة واللبنانيةةكان قناعه  ات يوم صةراع بةين اليسةار واليمةين، بةين ا. شهدع لبنان وأخذ أشكاال  مختلفة

 .واليوم تبدو السلفية الجهادية موديله وثوبه

نعم أزعم بأن شيئا  من الموةة ومن من ةق تفشةيها وانتشةارها حكةم عالقةة شةبان لبنةانيين بالسةلفية 

فاألخيرة تصل الى أمزجة الفتية من نفةس . الموةة كعدوى، وكشيذ من خارط المنظومة السائدة. الجهادية

من وسةائل اإلعةالم ووسةائ  التبةادل، وأيضةا  مةن مخاطبتهةا مزاجةا  جماعيةا  . صل منه الموةةالمكان الذي ت

عندما قررت كلثوم عموري إرسال ابنها معين أبةو ةةهر إلةى السةويد لكةي .ومن ظاهرة األشباع أو المشابهة

ن، كلثةوم، هةي ووالةدة معةي. يلتحق بإخوته الثالثة هناه، كان الفتى لم يبل  السادسة عشرة من عمةرع بعةد

من قرر وليس والدع،  لك أن إخوة معين هناه هم أبناؤها من زواجها األول، من ابن عمهةا الجنةوبي الشةيعي 

كحالها والذي انفصلع عنه، وهي ابنة العقد السادو، والتي نشأت هي وأشقاؤها وشقيقاتها في منظمة 

 .العمل الشيوعي

قاذ في السويد ألكثر من عام ونصةف، عمةل خاللهةا فةي لكن معين على ما يقول والدع لم يتمكن من الب

، فمعةين، والكةالم "أشةقاذع حةاربوع ألنةه سةّني"أما سبب عودته وفق والدع فهةو أن . م اعم وشركات بناذ

 ."تعاره وتضارب معهم ومادر منزلهم وصار ينام خارط المنزل"للوالد أيضا  
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. 2112عاما  وهو من مواليد عةام  24كان عمرع . ال يعرف الوالد السنة التي  هب فيها معين إلى السويد

، من المفترض أن يكون معين مادر إلى السويد في عام  ، "، وعندما مادر كان 2552إ ا  شةديد االلتةزام دينيةا 

والدع وصديق والدع أبو معروف، لةم  لكن تدينه وفق. "وكان مواظبا  على الصالة بفعل احتضان عمه الحاط له

، إ  إن عمه الذي زودع به، لم ينتِم يوما  إلى حزب ثم إن والد معين ال يصلي، ويشير إلةى . يكن تدينا  سياسيا 

.أنه يحب أن يشرب كأسا  بين وقع وآخر، وأمه لم تكن إلى حين مقتله محجبة

لةى صةيداوي مغتةرب، لةم تكةن اإلخفةاق األول لكن عودة معين من السويد، بصفتها إخفاقا  فةي التحةول إ

وبةين هةذع اإلخفاقةات كةان . في حياة الفتى، فقد سبقها إخفاقات مدرسية، وتبعها إخفاقات من أنةواع أخةرى

لبنان يرتج بفعل أزماته التي بدأت بامتيال الحريري ولةم تنتةه باقتحةام مسةجد شةي  معةين أحمةد األسةير فةي 

.صيدا

عدنان أبو ةهر، والد انتحاري السفارة اإليرانية فةي بيةروت، معةين، أن ي لةب شةفاعة مضةاعفة كان على 

من وجيه عائلة أبو ةهر على فعلة ابنه، فإةةافة إلةى مةا خلفتةه فعلةة الصةيداوي بعائلتةه الصةغرى والكبةرى، 

اري هةو اسةم وجيةه أربكع العائلة مرة ثانية لمصادفة مير مريبة عن صيدا تتمثةل فةي أن اسةم الشةاب االنتحة

العائلة وزعيمها نفسه، أي معين أبةو ةةهر، صةاحب المستشةفى الشةهير فةي المدينةة ونجةل ال بيةب لبيةب 

.الذي ل الما كان من وجهاذ المدينة وممثال  إحدى أكبر عائلتها

كةةان حانقةةا  عشةةية إعةةالن اسةةم ابنةةه كمنفةةذ للعمليةةة االنتحاريةةة التةةي  "األسةةتا  معةةين"قةةال عةةدنان إن 

، فةة 2523نةوفمبر /التاسةع عشةر مةن شةهر تشةرين الثةانيهدفع السةفارة اإليرانيةة فةي بيةروت صةبيحة است

، ومستشفاع يستقبل يوميا  عشةرات المرةةى مةن "لألستا  عالقات وطيدة تضررت بفعل تشابه األسماذ"

صةاحبها  الجنوبيين الشيعة،  لك أنهم ُيفضلونه على مستشفى حمود بفعةل القرابةة السياسةية التةي تةرب 

."حزب  "بحركة أمل و 

تنادت العائلة في  لك اليوم إلى منزل وجيهها وحضر والد االنتحاري وأعمامه، وأصدرت العائلة بيانا  تبةرأت 

.فيه من فعلة ابنها وأدانتها

لكن قصة معين االنتحاري، على لسان والدع وألسنة بعةل مةن يعرفةه فةي الحةي، ال تسةتوي علةى قةوام 

لكنةه حشةوري وال ُيقةّدر العواقةب، وفةي إحةدى ... يخاف كثيةرا  »ووفق واحد من أصدقاذ الحي  منسجم، فهو

، »، وهو وفق والةدع «المشاجرات في الحي أقدم على كسر يد فتى من عمرع نةاري ومةا ي لبةه يريةدع سةريعا 

ات عنةه تعةرط علةى لكةن الرواية. لكن والدع يعود وُيذكر بهدوئه واسةتقامته. «نار وطالعة... وجسمه مثل النار

ملمح في شخصيته متق ع لكنه ُمالحظ من أكثر من شخص، وهو وحدته التي كانع تستدّر بعةل الع ةف 

وهةو أخ . فهو وفق رجل في الحي ابن وحيد لزواط بين رجل وامرأة لكل واحد منهمةا أبنةاذ مةن زواط سةابق. عليه
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ويقول رجل فةي الحةي إن طفولةة معةين لةم . خمسة من والدع وأربعة من أمه. لتسعة إخوة ال شقيق له بينهم

والةةدع كةةان يشةةتري رةةةى والدتةةه عبةةر عةةدم رد طلبةةات ابنهةةا »تكةةن بائسةةة، علةةى رمةةم تواةةةع حةةال أهلةةه، فةةة 

، وكةةان رجةةال فةةي الحةةي ُينبهونةةه إلةةى أن  لةةك سُيشةةعر الفتةةى بأنةةه ال يحتةةاط إلةةى عمةةل كةةي يةةؤمن «الصةةغير

 .مصروفه

في التزامه الديني، وحتى الشري  الذي ظهر فيه معلنا  أنه هو من نفةذ  "السلفية الجهادية"لم يبل  معين 

، كةان فيةه معةين حليقةا  "قاعدية"عملية السفارة اإليرانية، والذي ُزينع الصورة فيه بالكثير من أكسسوارات 

وكةةان كلمةةا تعّثةر فةةي استحضةةار العبةةارات . حديثةة التشةةكل ومضةة ربة العبةارة "سةةلفية"وُمسةتعينا  بةةذاكرة 

فتقةوى عبارتةه وتتماسةك جملتةه وينةتفل جسةمه منسةجما  مةع يةدع  "حةزب  "الدينية استعان بغضبه من 

 .الغاةبة وإصبعه الُمهددة

وواةةح أن معةين عةاي حتةى يةةوم انتحةارع فةي كنةف أم ميةر محجبةةة وأب ميةر ملتةزم دينيةا  وال ُيمةانع فةةي 

وهةذع كلهةا ليسةع مةن .  لقهةا السةلفيون، وهو لم ُي لق لحيتةه علةى نحةو مةا يُ "الويسكي"إشهارع شرب 

ثم إن الروايات المتق عة عنه، هةي وإن كانةع قليلةة االنسةجام والتماسةك، ال تفضةي . "التسلف"عالمات 

، إنما لم يكن سلفيا  وال تكفيريا    .بأي حال من األحوال سوى إلى أن الشاب كان مضوبا  ومض ربا 

ومربةة الوالةدة واإلخةوة . في حي بستان الكبير شمال مدينة صةيدا، المقيم "الغرباذ"وأخ  "الغريبة"إنه ابن 

،  اه أن الصيداوية . في صيدا لم تتصل بمضمونها ال ائفي، إال في السنوات األخيرة كانع اة رابا  نوعيا 

وأم معين الشيعية وابنةة بلةدة تفاحتةا الجنوبيةة ميةر البعيةدة مةن صةيدا تزوجةع والةدع . مزاط أكثر منها مذهبا  

 .ال  في سياق من الوظائف التبادلية التي كانع تؤديها المدينة لمحي هاأص

هةذع ! "وديع وطيب القلب"على ما قال جارع، لكنه  "حشوري"على ما يصفه والدع، وهو « نار وطالعة»هو 

أوصاف ل الما يسمعها المرذ في أحياذ الفقراذ عن شبانها، لكنها في حالة معةين االنتحةاري، تن ةوي علةى 

 .مب ما يشعر متعقب سيرة الشاب في صيدا بأنه جزذ من صورة الشاب في كالم أبناذ حيه عنهُيت

، مير محصنين من الت ةرف  وعلينا أيضا  أن نالحظ هنا أن الفتية والشبان أبناذ العائالت المختل ة طائفيا 

ففةي البيئةات . في لحظات صعود المشاعر ال ائفية، ال بل إن المالحظة قد تفضي إلى عكةس هةذا التوقةع

ة إلةى أحمةد األسةير نفسةه الةذي فإةةاف. الفقيرة يشكل االختالم نوعا  من الفصام الُمولد مزيدا  من العنةف

طالما  كر أن والدته شيعية، يمكن أن ُنالحظ أن محمةد ابةن شةقيق الفنةان المعتةزل فضةل شةاكر، وهةو ابةن 

، وهةو كةان لةه دور فةي دفةع عمةه  سيدة شيعية من جنوب لبنان، كان من أكثر مناصري أحمةد األسةير ت رفةا 

كمةا أن مةؤ ن مسةجد بةالل الشةي  . ي عبةرا إلةى أن ُقتةلإلى اعتزال الفن، وبقي ُيقاتل في مسةجد األسةير فة

الذي قتل أيضا  أثناذ المعاره في المسجد، نشأ وتربى عند خاالته المتزوجات برجال ( أبو هريرة)أحمد الحريري 

وعلينةا أن نالحةظ أيضةا  . شيعة في من قة النب ية بعد أن انفصل والداع، ناهيك عن مرافق األسةير وآخةرين

السةةفارة اإليرانيةةة الثةةاني عةةدنان المحمةةد هةةو فلسةة يني نشةةأ فةةي تجمةةع سةةكني لالجئةةين أن انتحةةاري 

الفلس ينيين في محي  بلةدة البابليةة الجنوبيةة، وهةو مةا عرةةه وعةرض عائلتةه لعةيش واخةتالم فةي كنةف 
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السةيد حسةن « حةزب  »ونقل صةحافيون زاروا منةزل أهلةه أن والةدع وةةع صةورة ألمةين عةام . شيعي أوسع

  . على جدار منزلهنصر 

 

 

هذا في حين ُيمكن المرذ أن ُيالحظ أن األسيريين من أبناذ العائالت مير المختل ة هم أكثرهم تةرددا  فةي 

مةن ممارسةات مسةجدية مدينيةة  "األسةيرية"الذهاب في العنف إلةى مسةتوياته القصةوى، وهةم جةاؤوا إلةى 

هذع الممارسات ال قسية ل الما كانع امتةدادا  لجةوهر . تقليدية ل الما شهدتها العائلة الصيداوية الُمقفلة

نفسي تقع العائلة في صلب طموحاته، فُتخرط الوالد إلةى العمةل مةن الصةباح إلةى المسةاذ، وتجعةل مةن األم 

تل  فيها األمومة بالذكورة، وينجم عن هذع التنشئة فتية وشةبان ُمنِشئة وزارعة في وجدان الفتى مشاعر تخ

 .ال يخلو وجدانهم من جوهر أنوثي كابح للعنف، أو ُمخفف منه على األرجح

كمةا  "بيةك آب"عدنان، والد انتحاري السفارة اإليرانية، من عائلة تعمل في البساتين، وهو وإن كان سائق 

كةةن مهنتةةه هةةذع هةةي امتةةداد لمهنةةة األهةةل األولةةى فةةي بسةةاتين هةةي حةةال أشةةقائه السةةتة، أعمةةام معةةين، ل

فةي  "كةل شةيذ"هو وسيلة نقل الحمضيات بعد ق فها، وعدنان الةذي راح ينقةل  "بيك آب"الحمضيات، فالة 

صيدا خرجوا بفعل مهنتهم عن نسق صيداوي من  "بستنجية"كان بدأ عمله في نقل الحمضيات و  "بيك آب"

. ميةةر صةةيداوي أخةةرجهم فةةي الكثيةةر مةةن األحيةةان مةةن سةةور المدينةةة ميةةر المحكةةمالتبةةادالت وتعرةةةوا لهةةواذ 

فأقةةاموا فةةي منةةازل متفرقةةة وموحشةةة داخةةل البسةةاتين الشةةديدة االزدحةةام باألشةةجار، والواقعةةة علةةى أطةةراف 

 .صيدا، اقتنوا كالبا  شرسة وكانوا مرباذ خارط بساتينهم

والةدع لةم يعةد . كمهنة وكمةزاط "البستنة"تالشي  لم يولد معين في بستان، فالشاب كان ثمرة ما أعقب

، وصار سائق حافلة صغيرة، ومن هذع المهنة تعرف إلى والدته حيث كان يق ر م عمةا  متجةوال  فةي  بستانيا 

وهذع كلها عالمةات (. سوق الخضار بالجملة(حافلته يبيع فيه السندويشات الرخيصة على مدخل حسبة صيدا 

. على مةدخل الحسةبة "مريبة"إلى لقاذ بة  "ابن أبو ةهر"للصيداويين، وأفضع بة تصدع أصابع المهن األولى 

وشابع هذا النوع من االختالم على أطراف المجتمةع الصةيداوي، مسةتويات متفاوتةة مةن االةة راب الةذي 

فصيدا مختل ة إلى حد لةم تشةهدع مدينةة ومن قةة لبنانيةة، وكمةا أن االخةتالم هةو ثمةرة . كان خارط الضب 

 .ةراه في عمل ومصالح وعالقات، هو أيضا  اختالم مولد للعنف ولالة راباشت

مةةا عنةةدو هالقلةةب »جةةار معةةين، أبةةو معةةروف وهةةو مةةن وجهةةاذ الحةةي، قةةال إنةةه ال يصةةدق أن معةةين فعلهةةا، 

لكن النفي هنةا هةو حيةرة وخةوف،  اه أن مةا . ، أما والدع فسأل عن أشالذ جثة ابنه التي لم ُتسلم له«القوي

ثم إن الرواية على لسان الوالد وعلى لسان صديقه ال تسةتقيم . يه الفتى أصاب الصيداويين بذهولأقدم عل

وبينمةا قةال الوالةد إن ابنةه لةم . فةي الوقةع نفسةه "نةاري"و "هةادظ"في سياق منسجم، فمعين وفق والةدع 

شةري  الفيةديو  ُيقاتل خالل معركة مسجد بالل في عبرا، وإنه لزم المنزل في  لك الوقع، كشف معةين فةي
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الذي ُبث قبل أقةل مةن أسةبوعين وكةان ُسةجل قبةل تنفيةذع العمليةة، أنةه كةان ُيقاتةل فةي المسةجد حةين شةن 

يرفعةون  "حةزب  "الجيش اللبناني الهجوم على المسجد، وقال في الشةري  إنةه شةاهد بةأم عينةه مقةاتلي 

 .راياتهم بمساعدة الجيش

ر المحكمةة عةن ابنةه هةي امتةداد لعالقةة بةين االبةن والوالةد ال يملةك ويبدو أن رواية الوالد مير الدقيقة ومي

فبعد أن عاد معين من السويد، عاد وسافر إلى الدنماره وعمل شةهورا  أخةرى فةي . األخير كثيرا  من مفاتيحها

وكان  لك قبل الهجوم على مسجد بالل بن رباح بحةوالى سةتة أشةهر، كةان . الم اعم هناه، وعاد إلى لبنان

ها معين مواظبا  علةى الصةالة فةي مسةجد البةزري فةي البسةتان الكبيةر وكةان يةؤم المصةلين فةي  لةك خالل

.المسجد الشي  الشاب يوسف حنينة وهو من أتباع األسير ومعتقل اليوم لدى الجيش اللبناني

واألشهر الستة التي فصلع بين عودة معين من الدنماره ومعركة مسجد بالل بن رباح في صيدا شةهدت 

فقةد . لكثير من الوقائع ال ائفية التي شحنع شبيبة مساجد األسةير فةي صةيدا، ومةن بيةنهم معةين طبعةا  ا

التابعةة لةة  "سةرايا المقاومةة"ُقتل في هذع الفترة صديقا معين لبنان العزي وعلي سةمهون فةي اشةتباه مةع 

ُرفةع فةي من قةة تعميةر عةين الحلةوة علةى مةدخل المخةيم  "حةزب  "أثناذ محاولتهما نزع علم لةة  "حزب  "

. هذع الواقعة يؤسس عليها والد معين في عملية تحول ابنه إلى ما صار عليه من عنف ومضب. الفلس يني

. لكنه تحول ليس جوهريا  ومرتب ا  بحال الغضب التي ُترافق أحوال فتية األحيةاذ فةي لحظةات التةوتر ال ةائفي

.مع تبدل في زي معين أو في مزاجه الديني اه أنه لم يترافق 

ثم إن األسيرية التي كانع تتلقف هذا الغضب وُتعيد تةأطيرع فةي عملهةا المسةجدي، لةم تكةن قةد بلغةع 

فهي بقيع شةعورا  طائفيةا  حةادا  مةن دون مضةامين تكفيريةة، . في ممارساتها وال في اعتقاداتها "السلفية"

.ة تبليغيةوإن كانع سعع إلى مالمسة سلفية دعوي

، إ ا ما اعتبرنا أن اقتحام المسةجد هةو "الصغرى"وحادثة مقتل العزي وسمهون بصفتها الفاجعة األسيرية 

ابنه، تكتمةل حةين يشةفع كالمةه عنهةا بةاعتراف بةأن  "مضب"، والتي يحيل إليها والد معين "الكبرى"الفاجعة 

نةي فةي شةؤون الحيةاة، فهةو سةافر وخةاض فةي هو يعرف أكثةر م": نجله ُيمكنه تقدير الواقع أكثر منه فيقول

وهةو . وهنا يتلبس االنتحاري ةةآلة والةدع فتتبةدل أدوارهمةا! "الكثير من المشاكل، ويعرف بالدين أكثر مني

.من الجماعات الدينية "الشهداذ"تبدل ل الما يلحظه المرذ في سير االنتحاريين وسير عائالت 
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الجهادي في األردن، والذي تعود بداياته فيه إلى بدايات التسةعينيات مةن القةرن -قد يشكل التيار السلفي

الماةةةي، مجموعةةة مةةن المفارقةةات التةةي نكسةةبها خصوصةةية، لعبةةع دورا  أساسةةيا  فةةي تشةةكيل السةةلوه 

 .عالقته بالدولة واألجهزة األمنية فيهالسياسي لهذا التيار وفي صيامة 

رمم صغر الدولة نسبيا، فإن الكثير من قيادات التيار في العةالم كةانوا أردنيةين، كةأبي محمةد المقدسةي 

، وأبو قتادة الفلس يني الذي دخل في معركةة 18أكثر المنّظرين الجهاديين تأثيرا في العالم هالذي وصف بأن

قضةةائية مةةع بري انيةةا حتةةى تةةم ترحيلةةه بنةةاذ علةةى اتفاقيةةة بينهةةا وبةةين بري انيةةا، وكتاباتةةه تعةةد مةةن األدبيةةات 

، ٥٠٠٢األساسية للتيار، وأيضا  أبةو مصةعب الزرقةاوي، قائةد تنظةيم القاعةدة فةي العةراق حتةى مقتلةه عةام 

وقبةل هةؤالذ . منظر الشرعي لتنظيم جبهة النصرة هو األردني سامي العريةديواآلن في سوريا مثال  فإن ال

 .كلهم فإن عبد   عزام األب الروحي للحركات الجهادية أردني أيضا  

جتماعية للدولة األردنية، ووجود جهاديين في مناطق عدت تاريخيا من القريبةة مةن رأو كما أن ال بيعة اإل

مع -وبحكم البنية العشائرية فقد ساهم في ايجاد قنوات تواصل مير رسمية ال  ..النظام، كالسل  أو معان

التيةةار : لمحاولةةة التخفيةةف مةةن حةةد الصةةراع بةةين ال ةةرفين -بقةةاذ التعامةةل األمنةةي والرسةةمي ب بيعةةة الحةةال

الجهادي والدولة، الذين مرت عالقتهما بأطوار مختلفة، ستتناولها هةذع الورقةة التةي سةتكون علةى -السلفي

الجهةاديين فةي -مالحظات سريعة، باعتبارها جزذ من مشروع بحثي أكبر يدرو العالقة بين السةلفيينشكل 

 .األردن والدولة فيها

وقد قسمع الورقة إلى ثالثة أقسام تتناول عوامل صعود التيةار، ومراحةل العالقةة مةع الدولةة، وأخيةرا تةأثير 

19.األزمة السورية كمرحلة أخيرة في هذا الت ور إلى اآلن

2

18
 William McCants (Ed,), Militant Ideology Atlas, Combating Terrorism Center (West Point NY),

 revmevo 2554.

19
هةةةذع الورقةةةة جةةةزذ مةةةن مشةةةروع بحثةةةي أوسةةةع لةةةم يكتمةةةل بعةةةد، يرجةةةى فةةةي حالةةةة االقتبةةةاو التواصةةةل مةةةع معةةةد الورقةةةة عبةةةر البريةةةد االلكترونةةةي  

muradbatal@gmail.com 

mailto:muradbatal@gmail.com
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 "قمةةيص الشةةروال"التيةةار بةةأفرادع المكحلةةين لعيةةونهم، ويلبسةةون  اعوامةةل عةةدة لعبةةع دورا  فةةي بةةروز هةةذ

 أبةو التيةار مؤسةس عةودة لعبع وقد السوفيتي، االتحاد ةد "األفغاني الجهاد" حقبة من المستمد األفغاني

 بتحديةةه خاصةةة  لةةك، فةةي أساسةةيا   دورا   الخلةةيج مةةن العائةةدين مةةن كةةالكثيرين األردن إلةةى المقدسةةي محمةةد

وو السياسةي فةي األردن، ممةا جةذب القةام فةي الة …الجةور وأنظمةة ال واميع، مفاهيم وادخال السل ة،

 .الشبان إليه

كلهةا فةي كانع الظروف المحلية واألقليمية والدولية تمر بتساراعات مختلفة في تلك الحقبة، وسةاهمع 

 :التيار، ومن هذع العوامل اتوفير البنية لوجود هذ

 حرب الخليج وتراجع اإليديولوجيات القومية واليسارية. 2

ثر مزو العراق للكويع وتشكل تحالف دولي، دخلةع فيةه دول عربيةة، وانقسةام العةرب إحرب الخليج الثانية 

خاصةة وأن االتحةاد )وفق تحالفهم، ح م الكثير من المقوالت األساسية لإليةديولوجيات القوميةة واليسةارية 

ة فةي وعلى الجانب اآلخةر لعبةع التعبئةة ةةد اسةتدعاذ قةوات أمريكية .(بدأت ارهاصات انهيارعقد السوفيتي 

السعودية، ألول مرة دورا كبيرا في استفزاز الشبان، وكان الجهاديون المنتصرون في أفغانسةتان يتصةدرون 

. هذا المشهد، وبالمقابل يقدمون بديال  للشبان

 الدولة ركل ال بقة الوس ى وسياسات التحديث، وتراجع دوآت. 2

بدايات التسةعينيات، ومواكبةة االقتصةاد  لم يكن األردن استثناذا في طرح سياسات تحرير األسواق منذ

العةةالمي، المتجةةه نحةةو االنفتةةاح، فبةةدأت ارهصةةات سياسةةات الخصخصةةة التةةي بةةدأت تهةةز الكثيةةر مةةن فئةةات 

مةع ايةديولوجيات -الدولة الوظيفي كدولة ريعية، ومع تدفق الفارين من حرب الخليج  رالمجتمع، بحكم تغير دو

ي زعزعة الثقة في شبكة األمةان التةي توفرهةا الدولةة، وبالتةالي قةد لعب الضغ  االقتصادي دورا  ف -سلفية

، ةمن آخرين-السلفيونكان  الجهاديون بديال 
20. 

 الجهاديين-قوة الخ اب السياسي لدى السلفيين. ٣

كما أشير من قبل تجاوز الخ اب السياسي للمحرمات بانتقةاد النظةام ومواجهةة القضةاة وتكفيةرهم فةي 

 .جديدا ملفتا وجا با في آن معاالمحاكم، شكل خ ابا 

 التدخل األميريكي، وتغير دور األجهزة األمنية من المخابرات إلى الة سي أي إيه. ٤

20
تجدراإلشارة إلى أن جماعة االخوان المسلمين أيضا  عمدت إلى كسب الناو عبر جمعيات ومؤسسات خيرية، وقدمع شةبكة أمةان لهةم ممةا سةاهم فةي  

.توسع الجماعة بداية التسعينيات
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دخةةول الواليةةات المتحةةدة إلةةى : مسةةتويان أساسةةيان لعبةةا دورا فةةي ظهةةور التيةةار السةةلفي؛ العامةةل األول

ولكةن مةن . ع بهةا الحركةات السياسةيةالمن قة عسكريا استفز مشاعر كثيرين، مصاحبا  لتعبئة كبيرة قامة

 حيةث ،"األفغةاني الجهةاد"برز العامل األمني المرتب  بالمجموعات اإلسالمية المسلحة لما بعةد  ،ناحية أخرى

إلةى طةرح مفهةوم أمنةي  -ع األجهزة األمنية األمريكية، وتحديدا الة سةي آي إيةهدف السوفيتي االتحاد انهيار أن

النفقات التي فرةتها الحرب الباردة، وهو االعتماد على مخابرات الدول الحليفة، لالستخبارات بشكل يقلص 

فيما يتعلق بالتحديات الجديدة، ومنها المجموعات اإلسالمية المسلحة، التةي لةم تكةن بةارزة كمةا هةي اآلن، 

 .21ومن الدول التي زاد االعتماد عليها كانع األردن

، فمةع تراجةع وبالمقابل، فإن األجهزة األمنية في األ ردن، وتحديةدا المخةابرات، شةهدت تحةوال  وظيفيةا أيضةا 

منةذ السةبعينيات  يدور المنظمات الفلس ينية التي كانع تشكل التهديد األساسي لألمن القومي األردن

من القرن الماةي، بحكم بدايات عمليات السالم في المن قةة، تحةول الةدور لةدى األمةن القةومي األردنةي، 

يمات اإلسالمية، وبالتالي رسمع العالقة بين ال ةرفين منةذ  لةك الحةين بفتةرات تتةراوح بةين لمتابعة التنظ

. التوتر والهدوذ

2

الجهادي في األردن، وعالقته بالدولة، بعدد من المراحةل، بةدأت بمرحلةة التأسةيس -مر وجود التيار السلفي

حةةين دشةةنع صةةفحة جديةةدة فةةي العالقةةة بةةين  1002سةةبتمبر عةةام /أيلةةولرات الحةةادي عشةةر مةةن حتةةى تفجيةة

ال رفين، ثم الدخول في مواجهة مفتوحة، مع تصاعد دور أبةو مصةعب الزرقةاوي والقاعةدة فةي العةراق، ومةن 

 .ثم مرحلة الربيع العربي، وأخيرا اآلن مرحلة األزمة السورية

 1111- 1991مرحلة التأسيس . 1

مرحلة التأسيس للتيار بمحةاوالت نشةر الفكةر، وتةوتر العالقةة مةع الدولةة واالجهةزة األمنيةة بشةكل زت تمي

تميزت المرحلةة  كمامحدود، حيث كانع المرحلة مرحلة تعارف، ومرحلة وجود جديد للتيار في الساحة األردنية، 

 :بعدة سمات

 .ال …اإلمام، واالصالح والتحدي، واأللفيةكان هناه عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، كبيعة . أ

21
 Terry McDermott & Josh Meyer, The Hunt for KSM: Inside the Pursuit and Takedown of the Real 9/11 Mastermind, Khalid 

Sheikh Mohammed, Back Bay Books, 2013.  
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تميةةزت المرحلةةة بحقبةةة التنظيةةر اإليةةديولوجي لمقةةوالت التيةةار والتةةداخل مةةع التنظيةةرات القادمةةة مةةن . ب

 .افغانستان وباكستان

 .بدأ أفراد من التيار الهجرة إلى أفغانستان والعودة مدربين أو محملين باإليديولوجيا السلفية الجهادية. ط

 عد هجمات الحادي عشر من سبتمبرب. 1

مرحلةة عولمةةة أمنيةة، وزادت االعتماديةةة األمريكيةة علةةى األردن، وباتةع المواجهةةة مةع التيةةار فرةةع هةةذع ال

. عالمية، وتزايدت المالحقات األمنية للتيار

 المواجهة المفتوحة :مرحلة حرب العراق والزرقاوي. 3

مواجهة مفتوحة، ونتج عن ب بين الدولة والتياره، دخلع العالقة مع تزايد نفو  الزرقاوي في العراق، وتنظيم

 20، والعديةد مةن القضةايا أمةام المحةاكم، التةي زادت مةن 1002عةام  في األردن فنادقثالثة  لك تفجيرات 

 (.2أنظر الرسم رقم . )1002-1002قضية بين  11إلى  1002- 2990قضايا بين 

-ا  ديمغرافيةة تحةةوال  األردن شةةهد  ،ودولةةي فةةي تلةةك المرحلةةةومةةع تحةةول المواجهةةة إلةةى ن ةةاق اقليمةةي 

اد أهميةة أربةد فةي الشةمال وينتقةل الثقةل إليهةا بحكةم أنهةا األقةرب دكةأن تةز ،فةي نشةام التيةار ا  جيوبولتيكي

الورقةةة عنةةد لسةوريا، التةةي كانةةع بوابةة دخةةول الجهةةاديين إلةةى العةراق لقتةةال األمةةريكيين، وهةةو مةا ستفصةةله 

 .الجهاديين في األردن-جتماعية للسلفييننة اإلالحديث عن الحاة

 مرحلة الربيع العربي. 4

نظمةةة قويةة سةةلميا وبسةرعة أكثةةر ممةةا أالجهةةاديون أن شةبان اسةةت اعوا تغييةر -ألول مةرة وجةةد السةلفيون

حاوالت كسةب مولذا مع مراجعات لدى منظري التيار، و، عقود بقوة السالحسعى إليه الجهاديون طيلة ثالثة 

 .والقلوب، وجد الجهاديون أنفسهم ألول مرة يتظاهرون في شوارع المدن الرئيسية في األردن العقول

حيةث . وفضةل الحةل األمنةي معهةم األردنيةة السةل ات قبةل ولكن هذا النةزوع السياسةي لةم يسةتغل مةن

 ، نق ةة فارقةة بةين ال ةرفين2522فةي ابريةل عةام ( شةرقي العاصةمة عمةان)كانع مواجهةات مدينةة الزرقةاذ 

مةع فةتح جبهةة هةذع المواجهةات  حملةة االعتقةاالت التةي تلةع ترافقةعالذين تبادال االتهامات عن المتسبب، و

. جهادية جديدة كبيرة في سوريا، جذبع إليها جهاديي األردن، شأن الكثير من الدول في العالم
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 مرحلة األزمة السورية. 5

صةدرت فتةاوى أوقةد . مقاتةل 2000- 000دهم بنحةو بالخروط إلى سوريا، حيث يقدر عةد أردنيون بدأ شبان

1021عدة بتعيين الجهاد في سوريا، وأهمها ألبي محمد ال حاوي أردنيا عام 
وقد لعب العامةل الجغرافةي . 22

 .دورا  أساسيا  أيضا  في تسهيل عمليات التجنيد

تهريبةةا عبةةر درعةةا، المكشةةوفون أمنيةةا يةةذهبوت : بةةدأ االنقسةةام ،وبنةةاذا علةةى طبيعةةة العالقةةة مةةع الدولةةة

يسةافرون عبةر تركيةا، ومالبةا مةا  أمنيا   أما ا ا كانوا مير مكشوفين. وبالتالي مالبا ما ينضمون لجبهة النصرة

بالتةالي، فةإن الجيةل الجديةد أقةرب لألخيةر، خاصةة فةي  ."والشام العراق في اإلسالمية الدولة"ينضمون إلى 

 .ظل الصراع بين ال رفين المتصاعد أخيرا

 

 

3

دية ااالقتصة-في األردن، ولكن هنةاه نةوع مةن البنيةة االجتماعيةة ةاجتماعي ةمن الصعب الحديث عن حاةن

الجهةادي فةي األردن شةكل مجتمعةات -ومن الضروري اإلشةارة إلةى أن التيةار السةلفي. لهذع التيارات الداعمة

 .23ال …تتضمن التعليم والزواط المختل فرعية داخل المجتمع 

حيةث أن معظمهةم، هذع البنية االجتماعية، بمستواها االقتصادي والتعليمةي، جةاذت مةن بيئةات فقيةرة، 

بما فيهم مشايخهم، يأتون مةن المنةاطق الفقيةرة، ويشةتغلون فةي أعمةال ميةر رسةمية لعةدم وجةود الةدعم، 

، وبالتةالي يعملةون فةي أشةغال يدويةة، ويشةكلون عمالةة ميةر مةاهرة، وأمةا  ولعالقتهم المتوترة بالدولة أصال 

 .24عظمى تلقع تعليما متوس ا حتى التوجيهيالالتعليم فالغالبية 

                                                           

22
 Murad Batal al-Shishani, Jordan's jihadists drawn to Syria conflict, BBC News Online, 30 October 2012, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20127959  . 

23
 في منزل جهادي أردني،" سهرة"مراد ب ل الشيشاني، : مقال كاتب الس ور عن الحياة االجتماعية للجهاديين في األردن أنظر  

 ، 2526فبراير  26بي بي سي عربي، 

  http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/02/140214_jihadist_view.shtml and English version: 

Murad Batal al-Shishani, Jihadist way of life in Jordan, BBC News Online, 18 February 2014, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25924689.   

24
النتائج أولية والبحث ميةر مكتمةل )ة التسعينيات جهاديا في األردن من المحكومين في قضايا متنوعة منذ بداي-سلفيا ٥٨من تحليل الباحث لخلفيات نحو  

 (.بعد
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منتصةف التسةعينات بمةدن كالزرقةاذ أما من حيةث البعةد الةديمغرافي والجغرافةي، فةإن التيةار ارتةب  فةي 

فةةي  1أنظةةر الرسةةم )ي األصةةول الفلسةة ينية والسةةل  ومعةةان، اال أن الغالبيةةة كةةانوا مةةن األردنيةةين مةةن  و

 (.في المالحق 2أنظر الرسم . )، ومعظمهم من سكان عمان الشرقية، أو الزرقاذ، أو المحافظات(المالحق

ومةن األسةماذ القياديةة، انحةدروا مةن  وي األصةول  كبيةرة مةن السةلفيين الجهةاديين أعدادا  ك، فإن ومع  ل

 و حدين للدولة من حيث التهديد األمني لشريحة جغرافية دومةا  حسةبع الشرق أردنية، وهذا ما شكل سالحا  

 .على النظام، وفي الوقع  اته ساهمع في الوساطة بين ال رفين للتخفيف من حدة الصراع

قويةا للتيةار، إال إن مةآال  وإن حافظع الزرقاذ دوما  على كونها المستودع األساسي للتيار، وكانةع السةل  

 تعةدي تةربةد، الا، فرةع واقعا  جغرافيا  أساسيا  بتوجيه األنظار إلى شةمال المملكةة، 2553حرب العراق عام 

 .هذا الواقع الجغرافي مع األزمة السورية، فتزايدت القضايا المرتب ة بإربدتعمق . مدخال  إلى سوريا

ينية، منةذ الجهةاديين لةوحظ بتزايةد نفةو هم فةي المخيمةات الفلسة -ت ورا  جديدا  لدى السلفيينكما أن 

مةن القضةايا  ا  سنوات وعلى ما يبدو بحكم تراجع دور المنظمات الفلس ينية ونفو ها هناه، حيةث أن كثيةر

 .ال ..مؤخرا بمخيمات كالبقعة، أو مخيم اربدارتب  

6

يرتب  إما بحكم االيديولوجيةة، أو قةوة  رمم أن مالبية مؤيدي التيار هم مع جبهة النصرة اال أن التيار الجديد

 .موارد التنظيم، أو حتى بحكةم ظةروف السةفر عبةر تركيةا، بتنظةيم الدولةة اإلسةالمية فةي العةراق والشةام

، اال أن لهذا التنظيم وجود يعرف 25ورمم أن التيار رافل لممارسات لتنظيم الدولة، عبر قيادته االيديولوجية

 .26ي يعدون انفسهم حملة ارث الزرقاوي، الذ"الزرقاويون الجدد"باسم 

الجهةادي -فةإن هةذا يشةكل تحةديا  للتيةار السةلفي ،وسةوريا وقةوة مةواردع وبعد توسع التنظيم فةي العةراق

التةي  "الشةرعية اإليديولوجيةة"التقليدي، وإ ا ما كان قادرا  على استق اب اعداد أكبر، مشةكال  صةراعا  بةين 

25
.أبو محمد المقدسي وابو قتادة الفلس يني، حتى أن المنظر الشرعي لجبهة النصرة حاليا هو األردني سامي العريدي 

26
  See, Murad Batal al- Shishani, The Neo-Zarqawists: Divisions Emerge between Jordan’s Salafist Militants, Terrorism Focus 

(Jamestown Foundation-Washington DC),  Vol 5 Issue 39, November 19, 2008. AND Murad Batal al- Shishani, Al-Zarqawi's 

Legacy Seen in Trial of Jordanian al-Qaeda Cell, Terrorism Focus,  Vol 6 Issue 4, February 6, 2009. AND Murad Batal al- Shishani, 

Neo-Zarqawists Target the Arab Christians of Jordan, Terrorism Monitor, Vol 7 Issue 34, November 13, 2009 AND  Murad Batal al-

Shishani, The Dangerous Ideas of the Neo-Zarqawist Movement, CTC Sentinel (Combating Terrorism Center), Sep 03, 2009.
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 يمتلكهةةا التةةي "المةةوارد قةةوة"رتب ةةون بالقاعةةدة وأيمةةن الظةةواهري، ويمتلكهةةا الجهةةاديون التقليةةديون الم

 .األردن ومنها الدول، من عدد في مويديه ولدى سوريا، أم العراق فس سواذ "الدولة تنظيم"

 (1الرسم )

 الجهادي في األردن-القضايا المرتب ة بالتيار السلفي

فةي األردن مةن المحكةومين فةي قضةايا متنوعةة منةذ  جهاديةا  - سةلفيا 20 من تحليل الباحث لخلفيةات نحةو

(.النتائج أولية والبحث مير مكتمل بعد)بداية التسعينيات 
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 (1الرسم )

 الجهاديين في األردن-تقسيم المحكومين في قضايا السلفيين

في األردن من المحكومين في قضايا متنوعة منذ بدايةة  جهاديا  -سلفيا 22من تحليل الباحث لخلفيات نحو 

 (.النتائج أولية والبحث مير مكتمل بعد)التسعينيات 
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 (3 الرسم)

 توزيع الجهاديين في األردن حسب مناطق سكنهم

في األردن من المحكومين في قضايا متنوعة منذ بدايةة  جهاديا  -سلفيا 22من تحليل الباحث لخلفيات نحو 

 (.النتائج أولية والبحث مير مكتمل بعد)لتسعينيات ا
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، مةا بعةد (القاعةدة)، الذي كان ُيوَصف بأنه الفةرع العراقةي لتنظةيم (دولة العراق اإلسالمية)أصدر تنظيم 

، الذي خّ  ةع لةه وأشةرفع علةى تنفيةذع القةواُت األمريكيةة فةي العةراق، بقيةادة الجنةرال (الصحوة)مشروع 

، وحملةع عنةوان 2525، وثيقتةين اسةتراتيجيتين، األولةى أصةدرها م لةَع 2554ديفيد بترايوو منةذ خريةف 

صةفحة،  05، وهي نص طويل، يتجةاوز (ميةخ ة استراتيجية لتعزيز الموقف السياسي لدولة العراق اإلسال)

، وهذع تسةجيل صةوتي لةزعيم التنظةيم، أبةي بكةر البغةدادي، ُبةث فةي (هدم األسوار)واألخرى حملع عنوان 

، بعةد مقتةل 2525مةايو /نذ تولى زعامةة التنظةيم، فةي أيةار، ومّثل أوَل ظهور صوتي له، م2522يوليو /تموز

وهةةذع الوثيقةةة الصةةوتية تحمةةل رؤى عةةن . 2525أبريةةل /سةةانبق، أبةةي عمةةر البغةةدادي، فةةي نيزعيمةةه السةةا

 .االستراتيجيات الجديدة للتنظيم، تختلف اختالفا  كبيرا  عن الوثيقة األولى

، بةةل ةوعيم، وال بتةةراكم فكةةري يفرةةةه نمةةوهةةذا االخةةتالف بةةين الةةوثيقتين ال يةةرتب  بتغيةةر زعامةةة التنظةة

 .مشروع الصحوةبالسياق السياسي والعسكري الذي أحام به ما بعد 

ترّكةز علةى وةةع الدولةة وواقعهةا العملةي، فتعتةرف بأنهةا تعرةةع إلةى ( خ ة إستراتيجية)الوثيقة األولى 

التراجع واالنحسار مع مشروع الصحوة، وهذا هو أحد النقام الجوهرية في هذع الوثيقة، التةي تحةاول أن تقةّدم 

مةن . ، حيةث أن الجانةُب األساسةي منهةا عسةكريحزمة من االستراتيجيات والسياسات لتجاوز هذا االنحسةار

هذع االستراتيجيات أن التنظيم لةن يسةت يع خةوَض حةرب شةاملة بالكيفيةة التةي كةان عليهةا فةي السةنوات 

سياسةة االسةتهداف وتكسةير "، بل إنه سةيلجأ إلةى عمليةات نوعيةة، عبةر مةا تسةميه الوثيقةُة 1000 - 1002

، بةةدال مةةن "المرتةةدين"ى العناصةةر المحليةةة، الةةذين تسةةميهم وهةةذع العمليةةات يجةةب أن تركةةز علةة. "العظةةام

تسع رصاصةات "وتلّخص الوثيقُة هذع االستراتيجيَة الجديدة بتعبير . "الصليبيين"األمريكان، الذين تسميهم 

، وهو ما يعني استهدافا واسعا للجيش والشرطة، بما يخلةق حالةة رعةب مةن "للمرتدين ورصاصة للصليبيين

ولكةن الهةدف األول للتنظةيم، الةذي ت رحةه . للرمةوز السياسةية ين الجهةازين، واسةتهدافا  االنتساب إلى هةذ

وفةةي هةةذا اإلطةةار، دعةةع الوثيقةةة إلةةى تأسةةيس مةةا سةةّمته . هةةذع الوثيقةةة، هةةو مجةةالس الصةةحوة وعناصةةرها

ي لةم ، بالتحالف مع رموز في المجتمع المحلي، وال سيما القيادات العشائرية التة"مجالس الصحوة الجهادية"

 .27تنخرم في مجالس الصحوة التي أنشأها األمريكان

27
، علةى الةراب (2525كانون الثاني ة شبام )هة  2632خ ة استراتيجية لتعزيز الموقف السياسي لدولة العراق اإلسالمية، مفكرة الفلوجة، محرم : ُينَظر 

 : اإللكتروني اآلتي
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دولةة )، إ  بةدأت 1022، فتتزامن مع انسحاب القوات األمريكية من العراق، أواخر (هدم األسوار)أما وثيقة 

وقةد يكةون هةذا تنفيةذا لمةا أعلنةع عنةه فةي الخ ةة . 1021تلملةم شةتاتها منةذ أواسة  ( العراق اإلسةالمية

 .السابقة من ةرورة االستعداد لمرحلة ما بعد انسحاب القوات األمريكيةاالستراتيجية 

وبخالف ما تضمنته الوثيقة السابقة من التركيز على عمليات نوعية، أعلن البغدادي عن محاولةة اسةتعادة 

السي رة والنفو  في المناطق التي كانع تسي ر عليها الدولُة أو أسالفها، مةا قبةل مشةروع الصةحوة، فةي 

 .2552ة  2556نوات الس

 :على ثالثة أمور( هدم األسوار)، ركز مشروع وإجماال  

 ،استعادة المناطق التي انحاز منها التنظيُم 

  الصفوي"محاربة الحكم الشيعي، الذي يسميه"، 

 سلسةةة مةةن ( هةةدم األسةةوار)وقةةد شةةهدت مرحلةةة مةةا بعةةد اإلعةةالن عةةن . 28تحريةةر أسةةرى المسةةلمين

اسي منها على اقتحام السجون التي تضم معتقلي التنظةيم ومحاولةة العمليات النوعية، رّكز األس

وقد ُتّوجع هذع المحاوالت باقتحام سجني أبي مريب والتاجي، اللذين يؤويان سةجناذ مةن . تهريبهم

، مةةا أدى إلةةى 2523يوليةةو / ، فةةي تمةةوز("داعةةش"الدولةةة اإلسةةالمية فةةي العةةراق والشةةام )تنظةةيم 

وقةد . عناصر التنظيم، بعضهم قادة كبةار محكةوم علةيهم باإلعةداممن  200تهريب وفرار أكثر من 

 .29(هدم األسوار)عّدت داعش هذع العمليَة خاتمة حملة 

إن هذع التحوالت ال تنفصل عن األزمة السياسية الحادة التي يعيشةها النظةاُم السياسةي العراقةي، الةذي 

 .1002ما بعد  أُأنش

إنهةا . لراديكالية عن البيئة السياسية التي تنمو فيهةا وخاللهةاوعلى نحو عام، ال يمكن فصل التنظيمات ا

وقةد يصةبح نمةوث مثةل هةذع التنظيمةات فةي العةراق، مةن . نتاط لوةةع سياسةي يعةاني مةن اخةتالالت بنيويةة

إلةةى داعةةش، مثةةاال دراسةةيا مهمةةا لهةةذع الفكةةرة، فهةةي تعبيةةر عةةن وةةةع سياسةةي مختةةّل، حتةةى وإن ( القاعةةدة)

مستقل عن السياق السياسي الذي نشةأت فيةه، وهةي تنمةو، وتت ةور، وتتةنفس،  ت ورت وأصبح لها وةع

                                                           

28
: ، شبكة الدفاع عن السنة، علةى الةراب  اإللكترونةي اآلتةي"ويأبى   إال أن يتم نورع: "، التي عنونها البغدادي باألصل(هدم األسوار)نص خ بة : ُينظر 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153320. 

29
، شةبكة الرحمةة 2523يوليةو / تمةوز 23فةي سةجني أبةي مريةب والتةاجي، الدولةة اإلسةالمية فةي العةراق والشةام، ( قهر ال واميع)بيان عن مزوة : ُينظر 

-http://m.arrahmah.com/arabic/ad-dwlt-al- islamyt-fy-al-raq-walsham-byanun-an-ghzwt :اإلسالمية، على الراب  اإللكترونةي اآلتةي

qhr-at-ttwaghyt-fy-sjny-aby-ghryb-waltajy.html. 

 . 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153320
http://m.arrahmah.com/arabic/ad-dwlt-al-
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ومن ثم، ال يمكن الدفاع عةن أن  .في هذع االختالالت، وفي خ وم االنقسام السياسي والمجتمعي الحادة

مةن قبةول الحاةةنة االجتماعيةة بهةا، فةي . . لهذع التنظيمةات قةوة  اتيةة، بةل إن قوتهةا تتةأتى مةن حواةةنها، 

ق سياسي تسةمح لهةا تلةك الحاةةنُة بةأن تلعةب دورا لتصةحيح توازنةات القةوى، بوصةفها أداة انتقةام، أو سيا

 .ةغ ، أو تأثير، أو ما إلى  لك

2553

أبريةل / لقد كان إسقام نظام صةدام حسةين علةى يةد قةوات االحةتالل العسةكرية األمريكيةة، فةي نيسةان

، (دولةة ة أمةة)فاصلة في تاري  الدولة العراقية، فقد جرى إعادة تعريةف هةذع الدولةة، مةن كونهةا  ، نق ة1002

إلةةى أن تكةةون دولةةة متعةةددة الهويةةات، وأن علةةى النظةةام السياسةةي أن يعكةةس شةةراكة هةةذع المكونةةات فةةي 

 .مؤسسة القرار

، الذي صةدر (االنتقالية للمرحلة قانون إدارة الدولة)وقد كان أوُل تصميم لهذا النظام التعددي مضّمنا في 

وكان هذا التصميُم مقترحا أمريكيةا، بمعنةى أنةه فكةرة . ، وكان بمثابة دستور انتقالي1002مارو /في آ ار

أجنبية، وليس فكرة عراقية، ألن النخبةة السياسةية العراقيةة لةم تكةن تفكةر بدولةة بهويةة مركبةة، أو متعةددة 

 .الهوية، بهذا الشكل

الالمركزيةةة واالسةةتقالل الةةذاتي الق ةةاعي )يُم المفاصةةَل الرئيسةةة للنظةةام التعةةددي تضةةمن هةةذا التصةةم

، الذي يوصف بأنه النظةام األمثةل للمجتمعةات المنقسةمة، (، التمثيل النسبي، الفيتو المتبادل"الفيدرالية"

ف العراق بوصفه مجتمعا منقسما، ميةر أن الدسةتور الةدائم لسةنة  ، الةذي كتبتةه لجنةة عراقيةة 1002وقد ُعري

منتخبةةة، شةةهد صةةعود نزعةةة أملبويةةة، حاولةةع القضةةاذ، بشةةكل منهجةةي، علةةى مفاصةةل رئيسةةة فةةي النظةةام 

، تعارةةا بةين نةزعتين1002وفي الحقيقةة، يتضةمن دسةتور . التعددي نزعةة تعدديةة، خّلفهةا إرث : ، سياسةيا 

 .ال تؤمن باألنمو ط التعددي، ونزعة أملبوية، (قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية)

وقد قادت هذع النزعَة األخيرة النخبُة السياسية الشيعية، التي يبدو أنها ة بسةبب تكةوين قةومي تقليةدي، 

أو بسبب ما يتيحه وةع األملبية الديمومرافية من تصةورات سياسيةةة لةم تنسةجم مةع فكةرة الدولةة متعةددة 

 .الهويات

وهةذع النزعةة ال تةزال . ية في النظام التعددي لصالح نزعة أملبويةوهكذا، جرى القضاذ على عناصر أساس

 .تخوض عملية طويلة الحتواذ النظام التعددي

، العتبةَة التةي سةتتولد منهةا نزعةة 1002وفي كل األحوال، تشكل النزعة األملبوية، التي تضّمنها دسةتوُر 

، (1022-1002)سةنوات حكمةه الثمةاني استئثارية، سي ّورها، الحقةا، رئةيس الةوزراذ نةوري المةالكي خةالل 

 .والتي تمثلع بالسي رة على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة
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واألكثر من هذا، تعامل المالكي مع الفرقاذ المحليين، وال سيما السياسيون السنة، ال بوصفهم شركاذ 

 .للحدود وطن وعملية سياسية، بل بوصفهم ممثلي خنادق ومحاور عابرة

وعلى نحو عام، تعامل المالكي، ُبعيد الربيع العربي، مع الصراع الدائر في العةراق بوصةفه جةزذا مةن صةراع 

، التي كانةع واليةَة أزمةات مسةتمرة، وتزامنةع بةدايُتها (2526ة  2525)أوسع من العراق، ففي واليته الثانية 

الرموز السياسةية السةنية، بةدأت بمةذكرة القةبل مع ان الق الربيع العربي، اعتمد المالكي سياسَة تنكيل ب

، مةرورا  بمداهمةة مكتةب 2522على نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، والحكم عليه باإلعةدام، أواخةر 

، 2522وزير المالية، وأحد أبرز زعماذ السّنة السياسيين، رافع العيساوي، واعتقال عناصةر مةن حمايتةه، أواخةر 

العلواني، بعد الهجوم على بيته، وقتل أخيةه، إثةر إعةالن الحكومةة الحةرب علةى داعةش  ثم اعتقال النائب أحمد

 .في صحراذ األنبار، هذا فضال  عن عشرات مذكرات القبل بحق طيف واسع من النخبة السياسية السّنية

إثةر كان هذا التنكيل هو السبب المباشر الذي أطلق حركَة احتجاط واسعة في المحافظةات السةنية، بةدأت 

اعتقال عناصر من حماية رافع العيساوي، ولكن هذع الحركة هةي ة فةي الحقيقةةة نتةاط الشةعور المتةراكم فةي 

 .المجتمع السّني في العراق بأن مؤسسة الحكم ال تعكس شراكة متكافئة

، مةةن قضةةية العيسةةاوي إلةةى مجموعةةة مةةن الم الةةب التةةي تخةةصث المجتمةةَع  ولةةذلك، تحّولةةع الحركةةُة، فةةورا 

وهذع الم الب تمثل إجراذات قضائية، وقانونية، وسياسية، وعسةكرية ة أمنيةة، لعةل أبرزهةا إطةالق . السني

، وتعليةق العمةل (قانون مكافحة اإلرهاب)من ( 2)سراح جميع المعتقالت والمعتقلين المتهمين وفقا  للمادة 

قةةانون المسةةاذلة )لعمةةل بةةة بهةةذع المةةادة السةةالفة، وإيقةةاف كةةل القضةةايا المتعلقةةة بهةةذا القةةانون، وإيقةةاف ا

، الذي يرى السّنة أنه يستهدفهم ويمارو عقابا جماعيا عليهم، فضال عةن أنةه تحةول إلةى أداة ابتةزاز (والعدالة

، تحقيق التوازن في كل مؤسسات الدولة، وال سيما العسكرية واألمنية والقضائية  .30مسّيسة، وأخيرا 

السةّنية إال بوصةفها حركةة تمةرد، تسةتهدف تهديةَد الحكومةة  مير أن المالكي لم يتعامل مع حركة االحتجاط

زا  قراذَتةه بأنهةا جةزذ مةن صةراع المحةاور اإلقليميةة، وأن  الشرعية في بغداد، التي يشكل الشيعة عصَبها، معةزي

ولةذلك، لةم يعمةد إلةى إطةالق . قوى وخندقا إقليميا يقف وراذها، ولم يست ع أن يفهمهةا بأنهةا أزمةة نظةام

.اوض جادة مع الحركةمبادرة تف

ومع  لك، يبدو أنه كان ثمة قرار بأن تحةافظ حركةة االحتجةاط السةّني، فةي األقةل فةي مركزهةا فةي األنبةار، 

علةةى طابعهةةا السةةلمي الم لبةةي، علةةى الةةرمم مةةن التهديةةدات التةةي كانةةع توجههةةا الحكومةةة بضةةرورة فةةل 

اسةةتفزازا مةةن القةةوات )التةةي عةةّدها المعتصةةمون االعتصةةامات، وعلةةى الةةرمم مةةن بعةةل األحةةداث األمنيةةة، 

30
: ، علةةةى الةةةراب  اإللكترونةةةي اآلتةةةي2523ينةةةاير / كةةةانون الثةةةاني 4جريةةةدة الةةةوطن الكويتيةةةة، عةةةدد : ُينَظةةةر الةةةنّص الكامةةةل لوثيقةةةة الم الةةةب، فةةةي 

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=245801. 
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، (دولة العةراق اإلسةالمية)، وعلى الرمم من أن الحركة كانع تحي  بها أطراف مت رفة، من قبيل (الحكومية

التي كانع تحاول أن تستغل ما يجةري إلطةالق عمةل عنفةي أوسةع، وبالفعةل، حةّث التنظةيُم المحتجةين علةى 

الحكومةةة التةةي "ال طائةةل مةةن ورائهمةةا فةةي التعامةةل مةةع  "لسةةالم والصةةبرا"حمةةل السةةالح ةةةد المةةالكي، ألن 

، بحسةةب تعبيةةر أبةةي محمةةد العةةدناني، المتحةةدث باسةةم التنظةةيم، الةةذي قةةال فةةي تسةةجيل "يقودهةةا الشةةيعة

[ أي المعتصةةمين]أمةةامكم ": ، أي بعةةد شةهر مةةن ان ةةالق الحركةةة2523ينةةاير / صةوتي، أواخةةَر كةةانون الثةةاني

ا، إما أن تركعوا للروافل وتع ةوا الدنّيةة، وهةذا محةال، وإمةا أن تحملةوا السةالح، فتكونةوا خياران ال ثالث لهم

[ كةذا]ولئن لم تأخذوا حذركم وأسلحتكم لتذوُقّن الويالت علةى أيةدي الةروافل الةذين ال زالةوا . أنتم األعلون

 .31"يخادعونكم

الهزيمةة التةي تعرةةع لهةا إثةر مشةروع  قد استعادت قوَتهةا، بعةد( دولُة العراق اإلسالمية)آنذاه، لم تكن 

، التةي كانةع أول دور 2522، وهو األمةر الةذي سةيتحقق لهةا خةالل تجربتهةا فةي سةوريا، منةذ أواخةر (الصحوة)

وبقدر ما أسهم هذا الدور في تعزيز مكانتها في الفضةاذ السةّني المسةلح فةي المن قةة، مةع . خارجي تنفذع

، مةن هةذا الةدور، أن تسةتعيد تأثيَرهةا الةداخلي، مةع (العةراق اإلسةالميةدولةُة )اشتداد التوتر ال ةائفي، أرادت 

في سوريا، فةي مقابةل دعةم ( الثورة)استمرار األزمة السياسية في البالد، وميل السّنة في العراق إلى دعم 

اق دولةة العةر)وهكذا، تكون األزمة السورية هي العنصر األكثر حيوية في استعادة الثقةة بةة . الشيعة للنظام

، لتكةون هةذع األزمةةة ة مةن ثةةم ة نق ةةة (الصةةحوة)، واسةتعادة المقةاتلين الةةذين فقةدتهم لصةالح (اإلسةالمية

 .32مفصلية في وةعيتها

أن تنش  مةن دون قبةول الحاةةنة االجتماعيةة ( دولة العراق اإلسالمية)وفي كل األحوال، لم يكن بإمكان 

 .المحلية

ة من حركة االحتجةاط فةي المنةاطق السةنية المختلفةة، فةإ ا ويبدو أنه كانع ثمة تموجات وطموحات مختلف

كان قرار األنبار هو المحافظة على سلمية الحركة، كانع ثمة مناطق أخرى تسعى إلى االنتقال بالحركة إلةى 

مستوى آخر، عنفي، ربما للخروط من الجمود واإليقةاع الثابةع الةذي وصةلع إليةه، وألن المكونةات السياسةية 

ك المناطق، تختلف عما هو حاصل في األنبار، وبعضةها لديةه طمةوح انقالبةي، كحةزب البعةث للحركة، في تل

 .وةبام الجيش السابق

31
/ شبام 2رويترز، : ، نقال  عن(راصد الشرق األوس )ةد المالكي، الموقع اإللكتروني " حمل السالح"تدعو المحتجين في العراق إلى ( القاعدة: )نقال  عن 

: ، على الراب  اإللكتروني اآلتي2523فبراير 

http://www.observerme.com/modules.php?name=News&file=article&sid=30276  .

32
 .0ة  6، ص ص 2522يوليو / األزمة السورية وتداعياتها على العراق، حيدر سعيد، مركز األبحاث العراقية، بغداد، تموز: ُينَظر 
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في هذا السياق، حدثع مواجهة مسلحة، بين عدد مةن المعتصةمين، فةي سةاحة االعتصةام فةي الحويجةة، 

لمعتصةمين، األمةر ، انتهةع بمقتةل جنةدي وأحةد ا2523أبريةل / نيسةان 21ونق ة للجيش قرب الساحة، يوم 

الذي حدا بالجيش إلى أن يحاصر السةاحة، بحثةا عمةن أطلةق النةار علةى النق ةة، ثةم إلةى أن يقتحمهةا ويفةّل 

مةةن  20أبريةةل، مةةا أدى إلةةى مقتةةل نحةةو / نيسةةان 23االعتصةةام بةةالقوة ويحةةرق خةةيم المعتصةةمين، يةةوم 

 .المعتصمين، وجرح واعتقال العشرات

، (دولةة العةراق اإلسةالمية)مفصلية، في حركة االحتجاط السنية، وفي وةةعية كانع حادثة الحويجة نق ة 

 .وفي مسار األمور السياسية واألمنية في البالد، على نحو عام

لقد بدا للمجتمع السني أن ال ريقة التي ُفّل بها اعتصام الحويجة يشير إلى أن الحكومةة لةن تتعامةل مةع 

لمي، وأنهةا ماةةية إلةى تصةفية الحركةة بشةكل عنيةف، ومةن ثةم، الم الب التي قّدمتها الحركةُة بشةكل سة

خرجع الحركُة من سلمّيتها، على نحو كبير، فبدأت سلسةلة مواجهةات مةع الجةيش، وجةرى اسةتهداف عناصةر 

 .الجيش، بشكل مباشر

مةن المجتمةع السةني وتنشةي  ( دولةة العةراق اإلسةالمية)كانع هذع اللحظة هي التي قادت إلةى تمكةين 

هةةذا االستسةةالم (. دولةةة العةةراق اإلسةةالمية)المت رفةةة فيةةه، وأةةةعفع ممانعَتةةه ل موحةةات  المسةةاحات

 .المجتمعي للت رف يرتب  ة مرة أخرى ة بأزمة النظام السياسي

، ليبةدأ التنظةيم ة منةذ (الدولة اإلسالمية في العراق والشةام)لقد تزامن هذا الحادُث مع اإلعالن عن والدة 

، مةا 2554ة  2556نوعية وحجم األعمال التي كان ينفذها في العةراق، فةي السةنوات   لك التاري  ة باستعادة

 .قبل مشروع الصحوة

 .ولعل أحد أهم األدلة على هذا تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، بدذا  من حادثة الحويجة

بإحصةاذ  ، وهو أوسةع موقةع معنةي(Iraq Body Countةحايا حرب العراق )ومن يتابع الموقع اإللكتروني 

القتلى المدنيين العراقيين بأعمال عنف عسكرية، أو  ات طابع سياسي، منةذ بةدذ الغةزو األمريكةي للعةراق 

سةّجلع ( ، ومةا بعةدع2523مةايو / أيةار)، يكتشف أن األشهر التي تلةع حادثةة الحويجةة 2553مارو / في آ ار

، حين بةدأت أعةداُد 2552قيين منذ أواس  منحنى تصاعديا  وأرقاما قياسية في أعداد الضحايا المدنيين العرا

الضحايا باالنخفاض التدريجي، بعد معاره صولة الفرسان على الميليشيات الشيعية في الجنةوب، ومشةروع 

أبريةل / ، فبعةد أن كةان عةدُد القتلةى المةدنيين، فةي نيسةان(القاعدة)الصحوة، الذي كاد يقضي على تنظيم 

وفةةي . ، وهكةةذا022يونيةةو / ، وفةةي حزيةةران901السةةنة نفسةةها مةةايو مةةن / ، أصةةبح فةةي أيةةار2209، 1002

 221ة  122، بةين 1022أبريةل / ة نيسةان 1002يوليةو / المعّدل، تراوحع أعداُد الضحايا، فةي المةدة مةن تمةوز

 .للشهر الواحد
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تةال أي الشةهر األول الةذي ) 1022مةايو / أما بعد حادثة الحويجة، فبل  عدُد الضحايا المدنيين، في شهر أيةار

رقمةا قياسةيا   1022يوليةو / ، ثةم سةّجل تمةوز1002مةايو / ، وهذا الةرقم هةو األعلةى منةذ أيةار222، (الحادثةَ 

سةبتمبر مةن السةنة / ، ثةم عةاد أيلةول2260، إ  بل  عةدد الضةحايا 1002أبريل / جديدا، هو األعلى من نيسان

، سةّجل حزيةرانوأخ. 2354نفسها ليسجل رقمةا قياسةيا آخةر، إ  بلة  عةدُد الضةحايا فيةه  ، أي 1022يونيةو / يةرا 

، أي  روة الحةرب األهليةة، ومةا 1000أمسة س / الشهر الذي شهد سقوَم الموصل، الةرقَم األعلةى منةذ آب

 .2136قبل إطالق مشروع الصحوة، إ  بل  عدُد الضحايا المدنيين فيه 

 20، بحةدود 2552نة إلةى المسةتوى الةذي كانةع عليةه سة 2523وفي المجمل، عادت أعداُد الضحايا سةنة 

قتيةةل للسةةنة  2000ة  2000، تتةةراوح بةةين 1021ة  1009آالف قتيةةل، بعةةد أن كانةةع األعةةداد، فةةي األعةةوام 

، لتقتةةرب مةةن 2523و 2552مةةا كانةةع عليةةه سةةنتا  2526وُيتوّقةةع أن تتجةةاوز أعةةداُد الضةةحايا سةةنة . 33الواحةةدة

 .2554و 2554أرقام سنتي 

دولةةة العةةراق )إيقاعةةا محةةددا، لةةم تةةتمكن  1022ة  1009لمةةدة وفضةةال عةةن هةةذا، أخةةذت أعمةةال العنةةف ل

من تنفيذ أعمةال نوعيةة إال مةرة كةل بضةعة أشةهر، فةي حةين اسةت اعع منةذ حادثةة الحويجةة مةن ( اإلسالمية

 .تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية، التي كانع تستهدف مؤسسات رسمية

انخفاض نشام القاعةدة فةي العةراق، انخفضةع أعةداد ، في فترة 2525في عام "يالحظ مايكل نايتس أنه 

فةي الشةهر  25الهجمات التي تحمل بصمة التنظيم كتلك التي ُتستخدم فيها السيارات المفخخة إلى معدل 

الواحد، ولم تحدث الهجمات الُمنسقة التي يشّنها التنظيم في أكثر من مدينةب في آنب واحدب إال مرتين أو ثالثا  

، ووقعةع 2523تفجيةرا  بسةيارات مفخخةةب فةي الشةهر الواحةد فةي المعةدل سةنة  42ن وقةع في العام، في حي

والعمليات التي تعتمد على الهجمات االنتحارية هي األخرى في ازدياد،  .يوما   22ةرباٌت متعددة المواقع كل 

عليةه  في الشةهر الواحةد، وظةل هةذا المعةدل كمةا هةو 4تناقصع هذع الهجمات لتصل إلى معدل  2525ففي 

. ]. . .[ عملية  مةن هةذع العمليةات فةي الشةهر الواحةد فةي المعةدل 22، وقعع 2523وفي عام . 2522طوال 

حادثةة أمنيةة كبيةرة تقريبةا   355، كانةع الةبالد تتعةرض لةة 2522وفي فترة انخفاض العنف في العراق م لع 

ث هةذع يصةل بشةكلب متكةررب إلةى ، فكان العةدد اإلجمةالي الشةهري للحةواد2523أما خالل . في الشهر الواحد

2255"34. 

ثةم داعةش يبةدأ، فةي ( دولُة العةراق اإلسةالمية)إن المنحنى التصاعدي في العمليات النوعية التي نّفذتها 

ومةع  لةك، تركةز جةلث هةذع العمليةات علةى الهجةوم علةى (. هةدم األسةوار)الحقيقة، مةع اإلعةالن عةن مشةروع 

33
 .https://www.iraqbodycount.org/database: ، على الراب  اإللكتروني اآلتي(ةحايا حرب العراق)قاعدة البيانات، الموقع اإللكتروني : ُينَظر 

34
The Resurgence of Al-Qaeda in Iraq, Michael Knights, The Washington Institute For Near East Policy, Washington D. C., Dec. 

2013, p. 3.   
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ريب سجناذ التنظةيم ومعتقليةه، وهةو ة علةى مةا يبدوةة أحةد المعةاني السجون ومراكز التوقيف واقتحامها لته

( دولُة العراق اإلسةالمية)، مير استعادة المناطق التي كانع تسي ر عليها (هدم األسوار)األساسية لفكرة 

 .2552ة  2556وأسالُفها للمدة من 

ويمكةن، . عةن التةي قبلهةاأما العمليةات التةي نفةذها داعةش مةا بعةد حادثةة الحويجةة فاختلفةع كمةا ونوعةا 

، تحديد هذا االختالف فيما يأتي  :إجماال 

  أن عمليات ما بعد الحويجة أكثر كثافة، مما يشير إلى استعادة داعش لشيذ من قوته التةي فقةدها

مع مشروع الصحوة،

 ،أنها تستهدف المؤسسات الرسمية، المدنية والعسكرية 

 مةن أنهةم ماةةون إلةى ( هدم األسةوار)البغدادي في  أنها قد تكون امتدادا للمشروع الذي أعلن عنه

 استعادة المناطق التي خسروها مع مشروع الصحوة،

 ولذلك، تركزت هذع العمليات في المحافظةات السةنية، لتةدمير هياكةل الدولةة فةي تلةك المنةاطق .

أزمةة )وهذا ما يكشف عنه استقراذ خري ة عمليةات داعةش مةا بعةد الحويجةة، وإلةى بةدذ مةا ُعةرف بةة 

. 2526وم لع  2523، أواخر (األنبار

شوبها الكثير مةن االلتبةاو، فمةن جهةة، تشةعر الغالبيةة السةاحقة مةن ال تزال عالقة سّنة العراق بداعش ي

السنة بأن داعش هو أداة االنتقةام التةي وقفةع بوجةه سةنوات مةن تهمةيش وتنكيةل الحكومةة المركزيةة فةي 

بغداد لهم وعدم استماعها لم البهم، ومن جهة أخرى، وبسةبب الحةرط الةذي استشةعرع سةنة العةراق مةن أن 

/ حزيةران 1لسياسي اخت فه داعش، تحّولع الرواية السنية لما جرى في الموصةل، يةوم مبادرتهم وصوتهم ا

(. ثوار العشائر)، ينّفذها ويقودها (ثورة شعبية)، إلى إنكار داعش، والى اختزال ما يجري بأنه 2526يوليو 

ومةع أن الوةةع  ،2526يونيةو / حزيةران 19ومع أن هذع الرواية ارتبكع قليال، مع إعةالن دولةة الخالفةة، فةي 

العسكري تعّقد، فعال، مع انخةرام اآلالف مةن أبنةاذ المنةاطق السةنية تحةع روايةة الثةورة أو االنتفاةةة، ومةع 

 .الدور الحاسم لعناصر الجيش السابق، تلّخص هذع الرواية حجَم االلتباو الذي يعيشه سنة العراق

ظاهرع أن زعماذ داعش، ومنهم أبةو بكةر وفي الحقيقة، ثمة تداخل بين داعش والقضية السنية، جزذ من م

هم عراقيون سةنة، ميةر منفصةلين عةن المشةاعر العامةة للسةنة ( إبراهيم عّواد البدري السامرائي)البغدادي 

ومن مظاهرع أن داعش تكاد تصبح المنظمةة السياسةية األكثةر قربةا مةن الوجةدان السةني العةام . العراقيين

مةن أنةه يواجةه خ ةر التمةدد الشةيعي، فةي سةياق صةراع الخنةادق  في الشرق العربةي، لمةا يةرى فيهةا السةنة

 .ال ائفية في المن قة
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، أن تعبير  ، الذي يشير إلى الشيعة، هو تعبير مركةزي فةي معجةم أبةي (الصفويين)ومما ُيالحظ، هنا مثال 

قةاوي، بكر البغدادي، ولعله لةم يظهةر بهةذع السةعة، فةي خ ةاب داعةش أو أسةالفها، إال مةع البغةدادي، فالزر

، (الرافضةة)الذي يتخذ موقفا متشددا من الشيعة، وال يعدهم مسلمين، ويدعو إلى قتلهم، يستعمل تعبير 

، فةي (الرافضةة المجةوو)وهو التعبيةر الةذي تبنةاع أبةو عمةر البغةدادي، مةع أنةه كةان يسةتعمل، أحيانةا، تعبيةر 

، (الشرطة العراقية العميلة)تعمل تعبير اإلشارة إلى الشيعة اإليرانيين، ففي حين كان أبو عمر البغدادي يس

ويتعةدى تعبيةُر . ، ومةا إلةى  لةك"الشةرطة الصةفوية"، و"الجةيش الصةفوي": توسع أبو بكر البغةدادي، فقةال

اإلشةةارَة المذهبيةةة، فهةةو يتضةةمن حمولةةة إثنيةةة، إ  يشةةير إلةةى الدولةةة الصةةفوية، وهةةي الدولةةة ( الصةةفويين)

 .إلى المذهب الجعفري( الشافعية والحنفية)ب السنية اإليرانية التي حولع إيران من المذاه

 :مرتب  بعاملين( الصفويين)ويبدو لي أن استعمال البغدادي لتعبير 

ة أنه عراقي، والتوسع في اسةتعمال هةذا التعبيةر مةرتب  بخلفيتةه العراقيةة، فقةد كةان هةذا التعبيةر تعبيةرا 

ية والثقافية في العراق منذ تأسيس الدولةة العراقيةة عراقيا بالدرجة األولى، اسُتعِمل في السجاالت السياس

الحديثة، في اإلشارة إلى تهمة استعملع كثيرا في السجال ال ائفي في العراق بأن الشيعة في العراق مةن 

وهذا التعبير مستمد مةن أدبيةات الصةراع . أصول إيرانية، أو أن والذهم السياسي إليران أكثر مما هو للعراق

ولذلك، يستل البغدادي هذا التعبير مةن . والعثمانيين( الصفويين ثم القاجاريين)اإليرانيين  على العراق بين

 أدبيات السجال ال ائفي في العراق،

ة أن هذا التعبير مرتب  بصعود المحاور ال ائفية في المن قةة مةا بعةد الربيةع العربةي، وهةو يشةير إلةى أن 

 .يديولوجي سلفيالبغدادي يسلك من حيث هو سني، أكثر مما هو أ

ومةةع  لةةك، ينبغةةي لسةةائر الفةةاعلين السياسةةيين، الةةداخليين والخةةارجيين، فةةك هةةذا التةةداخل بةةين داعةةش 

ال ينبغي إنكار وجود داعش وحجمه، ولكن، ينبغةي اإليمةان بةأن لةداعش وسةنة . والقضية السنية في العراق

، يتمثةل فةي: العراق طريقين مختلفين تأسةيس دولةة خالفةة، ال تقةف عنةد  داعش يحمل مشروعا إيديولوجيا 

 .حدود العراق، وسنة العراق ي البون بوةع سياسي، يتمثل في مؤسسة حكم في بغداد أكثر توازنا

أن : هذا كله مع احتمال أن تت ور عالقة داعش بالمجتمع السني في العراق على مرار ما حةدث فةي سةوريا

وان كانةع هةذع األخيةرة ال تبةدو )فةو  والسةي رة يدخل داعش في صراع مسلح مع الفصائل السةنية علةى الن

قادرة على خوض مثل هذا الصراع، وأن الوةع يختلةف تمامةا  عةن سةوريا، حيةث يسةي ر داعةش بشةكل شةبه 

، أو أن تةةزداد الوطةةأة األيديولوجيةةة لةةداعش علةةى المجتمةةع (كامةةل علةةى الفضةةاذ السةةّني المسةةلح فةةي العةةراق

 .خالفةالمحلي، وال سيما بعد إعالن دولة ال

، 2526يونيةو / وبالفعل، كان قيام داعش بتفجير مراقد ومقامات األنبياذ في مدينة الموصل، أواخر تمةوز

وال سيما مقام النبي يونس، الذي يمثل جزذا  أساسيا من هوية المدينة، لحظة مفصلية في عالقة المجتمةع 
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صةعب بةين كسةب وّد المجتمةع المحلةي المحلي بداعش، الذي يبدو أنه لم يست ع أن يحافظ على التةوازن ال

 .وتنفيذ المشروع اإليديولوجي السلفي

إثر  لك، أعلن أسةامة النجيفةي، الةرئيس السةابق لمجلةس النةواب، وأحةد أبةرز الزعمةاذ السةنة، فضةال عةن 

أصوله الموصلية، عن تشكيل فصائل محلية مسلحة لمواجهة داعةش، إال إن األمةر يبةدو عسةيرا جةدا، بسةبب 

عةةش للجةةزذ األكبةةر مةةن السةةالح الةةذي بحةةوزة المةةدنيين، وانق ةةاع خةة  اإلمةةدادات العسةةكرية مةةع مصةةادرة دا

 .من دون دعم عسكري ولوجستي( إن ثبع وجودها)الموصل، األمر الذي يجعل هذع الفصائل 

 

سةةيما الثةةورة السةةورية، دور كبيةةر فةةي إعةةادة مثلمةةا كةةان للت ةةورات اإلقليميةةة مةةا بعةةد الربيةةع العربةةي، وال 

تعريف الصراع في العراق، كان لهذع الت ورات دور حاسم في نمو داعةش، الةذي اسةت اع أن يسةتعيد قوتةه 

( الجهادية)الكبرى، وهي تجربة أكبر من التجربة ( الجهادية)في سوريا، ومن خالل ثورتها، التي شهدت التجربة 

وقبل  لةك، كانةع . عين، وال سيما في أعداد المقاتلين، والفصائل، والتسليحفي أفغانستان والعراق مجتم

 .، قبيل الربيع العربي، قد وصلع إلى أةعف مستوى بلغته(دولة العراق اإلسالمية)

إلةى اإلسةهام فيهةا، منةذ اللحظةة التةي اتجهةع فيهةا ( دولة العراق اإلسالمية)ومع الثورة السورية، اتجهع 

وقد كان هةذا أول دور عةابر للحةدود تنفةذع، لتسةعى مةن خاللةه إلةى لعةب دور حاسةم فةي . الثورة إلى التسلح

 .الفضاذ السني المسلح في المن قة، على نحو ما حصل اآلن

، بقيةةادة أبةةي محمةةد (جبهةةة النصةةرة)، كمةةا هةةو معلةةوم، 1022، أواخةةر (دولةةُة العةةراق اإلسةةالمية)أنشةةأت 

دولةُة )وظلةع . 1021ينةاير / ول عمليةة تتبناهةا فةي كةانون الثةانيعةن أ( جبهة النصرة)وقد أعلنع . الجوالني

( جبهة النصةرة)، دمج 2523أبريل / تشرف عليها وتديرها إلى إعالن البغدادي، في نيسان( العراق اإلسالمية

عند  اه، أعلةن (. الدولة اإلسالمية في العراق والشام)في كيان واحد يحمل اسم ( دولة العراق اإلسالمية)و

 (.القاعدة)و( جبهة النصرة)والني التزامه بخ  الظواهري، وهو ما يعّدع الباحثون أول ارتبام رسمي بين الج

فقة ، بةل ( المظلوميةة السةنية)وفي الحقيقة، يمكن إعادة رواية سقوم الموصل بيد داعش، ال مةن جهةة 

يميةة، وال سةيما الثةورة من جهة خ ين آخرين متوازيين معها، وهمةا نمةو داعةش، مةن جهةة، والت ةورات اإلقل

 .السورية وتفاعالتها، من جهة ثانية

. المظلومية السةنية، ونمةو داعةش، والت ةورات اإلقليميةة: وفي الحقيقة، ثمة ثالثة خ وم متوازية، هي

حيث يتشكل سقوم الموصل في نقام التقاطع بين هذع الخ وم الثالثةة، أو فةي التةزامن بةين عناصةر فةي 

مريب، أو من باب المفاجأة المحضة، أو التفاعل المعقد بين هذع الخ ةوم، تزامنةع  هذع الخ وم، فعلى نحو

 .سقوم الموصل: ة بشكل حاسم ة أحداث في هذع الخ وم الثالثة، لتصل إلى الذروة
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 :الجدول الزمني اآلتي يحاول أن يوةح التزامن بين هذع الخ وم

 اإلقليميةالت ورات  نمو داعش القضية السّنية في العراق 

  سقوم الموصل بيد داعش وإعالن دولة الخالفة 2526يونيو /حزيران

الظواهري ي الةب البغةدادي   2526مايو /أيار

بةةةةةةةالعودة إلةةةةةةةى السةةةةةةةمع 

 وال اعة، والبغدادي يرفل

 

أزمةةةةةة األنبةةةةةار وسةةةةةي رة  2523أواخر 

داعةةةةش علةةةةى المةةةةدينتين 

الكبةةةريين فيهةةةا، الرمةةةادي 

 والفلوجة

 ةرب داعش في سوريا

  اقتحام داعش لسجني أبي مريب والتاجي 2523يوليو /تموز

الظواهري يعلن إلغاذ الدمج الذي أعلن عنه البغةدادي بةين   2523يونيو /حزيران

( دولةةةة العةةةراق اإلسةةةالمية)فرعةةةي القاعةةةدة فةةةي العةةةراق 

وبعد أيام، يةرد البغةدادي، برسةالة (. جبهة النصرة)وسوريا 

، يةرفل (باقيةة فةي العةراق والشةام)صوتية حملع عنوان 

إن الدولةة اإلسةالمية فةي ": فيها إعالن الظواهري، ويقول

 "عراق والشام باقيةال

مةةةةايو /مةةةةا بعةةةةد أيةةةةار

2523 

  (القاعدة)الحديث عن عودة 

إعةةةةةةةالن البغةةةةةةةدادي دمةةةةةةةج  حادثة الحويجة  2523أبريل /نيسان

( جبهةةةةة النصةةةةرة)تنظيمةةةةي 

( دولةةةة العةةةراق اإلسةةةالمية)و

في تنظيم واحد يحمل اسةم 

الدولةةةةةة اإلسةةةةةالمية فةةةةةي )

وفي اليوم (. العراق والشام

أعلةةن  التةةالي لهةةذا اإلعةةالن،

جبهةةةة )المسةةةؤول العةةةام لةةةة 

، أبةةةةةةةو محمةةةةةةةد (النصةةةةةةةرة

الجةةةةةوالني، تنصةةةةةله منةةةةةه، 

ومبايعةةةة أيمةةةن الظةةةواهري، 

 (القاعدة)زعيم تنظيم 

 

  انةةدالع حركةةة االحتجةةاط فةةي  2522أواخر 
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 المحافظات السنية

 (هدم األسوار)البغدادي يعلن عن مشروع  2522يوليو / تموز

للمةةرة األولةةى، عةةن تنفيةةذ عمليةةة تعلةةن، ( جبهةةة النصةةرة)  2522م لع 

 انتحارية في سوريا

إكمةةةةال انسةةةةحاب القةةةةوات  2522أواخر 

 األمريكية من العراق

وأزمةةة اتهةةام نائةةب رئةةيس 

الجمهوريةةةةةةةةةةةة، طةةةةةةةةةةةارق 

 الهاشمي، بدعم اإلرهاب

تعلةةن عةةن أول مهمةةة لهةةا عةةابرة ( دولةةة العةةراق اإلسةةالمية)

 في سوريا( جبهة النصرة)للحدود، وتشرف على تشكيل 

 ان الق الثورة السورية 2522مارو /آ ار

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون 

ديسةةةةةةةةةةةةةةةمبر /األول

2525 

تشةةكيل حكومةةة المةةالكي 

 الثانية

 (الربيع العربي)ان الق 

أبريةةةةةل ة / نيسةةةةةان

 2525مايو /أيار

إعةةةالن أبةةةي بكةةةر البغةةةدادي 

دولةةةةةة العةةةةةراق )أميةةةةةرا  لةةةةةة 

بعةةد مقتةةل أبةةي ( اإلسةةالمية

عمةةةةر البغةةةةدادي فةةةةي مةةةةارة 

 أمريكيةمشتركة عراقية 

( دولةةةةة العةةةةراق اإلسةةةةالمية) 2525م لع 

ت لق وثيقتها االسةتراتيجية 

خ ةةةة )التةةةي تحمةةةل عنةةةوان 

اسةةتراتيجية لتعزيةةز الموقةةف 

السياسةةةةي لدولةةةةة العةةةةراق 

( اإلسالمية

هذا الجدول يحاول أن يوةح التزامنات الحاسمة، التي قادت إلى تمكن داعش مةن إسةقام المدينةة الثانيةة 

في العراق، بدذا  من التزامن بين تشكيل حكومة المالكي الثانية وان الق الربيع العربي، الذي قاد المةالكي 

الصراع فةي العةراق بأنةه جةزذ مةن صةراع إلى نزعة استئثارية أكثر، ومحاربة السياسيين السنة، وإعادة تعريف 

عابر للحدود، بين محاور طائفية، مرورا  بالتزامن بين انسحاب القوات األمريكية من العراق، وأزمة اتهام نائةب 

بةأول مهمةة لهةا عةابرة ( دولة العراق اإلسةالمية)رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، بدعم اإلرهاب، ومباشرة 

في سوريا، ومرورا  بالتزامن بين حادثة الحويجة ووالدة داعةش، ( جبهة النصرة)كيل للحدود، بإشرافها على تش
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، بعد اكتمال مشروع الصةحوة، وصةوال  2552وما تال  لك من ارتفاع نشام داعش، بشكل مير مسبوق منذ 

 . إلى التزامن بين أزمة األنبار وةرب داعش في سوريا

اعش بدأت تتمدد، ما بعةد حادثةة الحويجةة وأزمةة األنبةار، يبةدو ومع التوازي بين الخ وم السالفة، ومع أن د

أن البرامماتية السنية ظلع صامدة، ووةعع حةدودا لحركةة داعةش، وأنهةا كانةع تأمةل فةي تعةديل مؤسسةة 

الحكم سلميا مةن خةالل االنتخابةات، ولكةن نتةائج االنتخابةات سةحقع آخةر أمةل للبرامماتيةة السةنية، لتسةلم 

.، بكل تأكيد واحد من عناصر السياق الذي سق ع في خالله الموصلوهذا. نفسها للت رف

كيةف انتصةرنا )، أي فةي  روة األزمةة، نصةا حمةل عنةوان 1022أكتةوبر / كتب بترايوو، في تشةرين األول

والعوامل التي أدت إلى نجاحه، وهةو نةص يبةدو أن بترايةوو أراد ( الصحوة)، استعاد فيه مشروع (في العراق؟

ولةذلك، رّكةز علةى (. عةودة القاعةدة)رسالة موجهة للقةادة العةراقيين، عةن كيفيةة تجةاوز واحتةواذ منه أن يكون 

أنه ال يمكن فصل نمو القاعةدة عةن شةكاوى وم الةب المجتمةع السةني، : نق تين رئيستين في هذا النص

موعةة بأنها مشروع عسكري، بل هي مشروع سياسي مدني، اسةتند إلةى مج( الصحوة)وأنه ال يمكن اختزال 

المستقبل المختلف عما يعيشةه العةراق اليةوم ": ، يقول35من األسس، منها مشروع مصالحة وطنية شاملة

. كةةان ممكةةن الحةةدوث فقةة  لةةو اسةةتثمر القةةادة السياسةةيون العراقيةةون الفةةرَص التةةي كانةةع متاحةةة أمةةامهم

العةراق فةي ظةل االحتةراب ولألسف، يبدو أّن عددا  من تلك الفرص ُبّدَد مع رجوع مخاوف المكون الُسني فةي 

، إلةى إلحةاق  ، وإلةى فتةرةب متةأخرةب الداخلي السياسي والممارسات اإلثنية وال ائفيةة، وهةي التةي أّدت، أيضةا 

ويضةيف  .36"مصاعب بالغةب في العالقةة القائمةة بةين الحكومةة فةي بغةداد وزعمةاذ حكومةة إقلةيم كردسةتان

اقيةة علةى تقةويل مبةادرات المصةالحة التةي ارتب ةع عملع الممارساُت المختلفة للحكومةة العر": بترايوو

بزيادة عديد القوات األمريكيةة، التةي مّكنةع مةن تعزيةز شةعور السةّنة العةرب بةاالحتواذ، وأسةهمع فةي نجةاح 

عالوة  على  لك، دفعع ممارسات الحكومة العراقية تلك أطرافةا  بةارزين مةن الُسةنة إلةى االنسةحاب . العملية

ونتيجةةة  لكةةل هةةذا، أصةةبح الواقةةُع . كةةون الُسةةني إلةةى الخةةروط إلةةى الشةةارع محتجةةامةةن الحكومةةة، ودفعةةع الم

إنةه لةيس ال ريةق الةذي كةان مفروةةا   .السياسي العراقي اآلن مائرا  في مستنقعب من مياب الثقةة والفشةل

يس وبكلمة، كان التحةول عبةارة عةن حملةة شةاملة مدنيةة عسةكريٌة، ولة. ]. . .[ على العراقيين أن يسيروا فيه

. 37"مجرد جلب عددب ةخمب من القوات اإلةافية

35
: إللكترونةةةةةةي اآلتةةةةةةي، علةةةةةةى الةةةةةةراب  اForeign Policy، مجلةةةةةةة How we won in Iraq ،David H. Petraeus: ُينَظةةةةةةر 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/29/david_petraeus_how_we_won_the_surge_in_iraq. 

36
 .المصدر نفسه 

37
 .المصدر نفسه 
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قةةد ال يكةةون مةةن اليسةةير الحةةديث عةةن أصةةناف وبنيةةة الفصةةائل المسةةلحة فةةي الموصةةل وسةةائر المنةةاطق 

 :السّنية، ولكن ة على العموم ة يمكن تقسيم الحديث منهجيا  على مستويين

داعش، حزب البعث ومجموعة من ةةبام الجةيش العراقةي : ئيسة، وهي ثالثةاألول هو ماهية الفصائل الر

 .السابقة( المقاومة العراقية)، الميليشيات السنية التي نش ع في إطار 1002السابق ما قبل 

هذع الفصائل جمعها الهدُف اآلتي، وهو مواجهةة النظةام القةائم فةي بغةداد، ولكةن لكةل منهمةا طموحةات 

يونيو، وفي حةين يملةك /حزيران 21وهو ما أعلن عنه يوم  يريد داعش إقامة دولة الخالفة،مختلفة، ففي حين 

حةزُب البعةث مشةروعا انقالبيةا علةى النظةام القةائم فةي بغةداد، بمةا يعيةد األمةور إلةى نق ةة الصةفر، تحةةاول 

ا، بوصةفهم وسأتحدث عةن هةؤالذ، الحقة( )الثورة السنية)الميليشيات السنية ومن جرى تعبئتهم تحع رواية 

تعةديل االخةتالالت فةي مؤسسةة الحكةم فةي بغةداد، ( ما يمكن أن يشكل النوع الرابع من الفصائل المسةلحة

للمحافظات السنية، أو ة في األقةل ة ( إقليم فيدرالي)ويبدو أن هذا الهدف بدأ يتجمع، أكثر فأكثر، حول فكرة 

 2526يونيو /حزيران 1ور أن تعود إلى ما قبل موبالنسبة لهذا ال رف، ال يمكن لأل. صالحيات المركزية أكثر

(. االنتفاةة السّنية)من دون تحقيق هذا الهدف في الحد األدنى، ليكون ثمرة 

وبالتأكيد، يمثل داعش ال رَف الةرئيس بةين هةذع األطةراف، وهةو القةوة الضةاربة، وهةو الةذي نفةذ عمليةَة 

التةي نفةذها المئةات مةن مقاتليةه، ان لقةوا مةن ، 2526يونيةو /حزيةران 9السي رة على الموصل مساذ يوم 

محافظة الرقة السورية، التي يسي ر عليها داعش بالكامل، وعبروا الحدود العراقيةة ة السةورية فةي الشةمال، 

 .حيث تضعف السي رة العسكرية العراقية، وصوال إلى الموصل

عمومةا، إ  أصةبح داعةش أداَة  ولذلك، كان أكثر األطراف حراجة مما جرى في الموصل هي النخب السةنية،

ةل، السياسةي (تسل  الحكومة الشيعية)االنتقام مما يصفونه بة  ، ومن ثم، وعمليا، أصبح داعش هةو الممثي

ولةذلك، توقعةع مبكةرا أن تتجةه الروايةة . والعسكري، لسةنة العةراق، وهةو ة أظةن ة مةا ال يمكةن أن يقبلةوا بةه

 رف الرئيس فيما جرى، بل هو طرف محدد ومحةدود، وأن مةن أن داعش ليس ال: السنية لما جرى نحو اآلتي

نّفذ، وينفذ، ما يجري هم ثائرون من رجةال العشةائر، وةةبام الجةيش السةابق، وفصةائل المقاومةة السةابقة، 

 .وأن ما يجري هو انتفاةة أو ثورة سنية شاملة على الحكومة المركزية في بغداد

وقد أطلق هةذا، آنةذاه، آمةاال . 1022ى في األنبار، منذ م لع هذا التحول في الرواية هو، بالضب ، ما جر

واسةةعة بةةأن يتحةةول مةةا يجةةري فةةي األنبةةار إلةةى انتفاةةةة سةةنية واسةةعة، تشةةمل سةةائَر المحافظةةات والمنةةاطق 

السنية، مير أن هذا لم يحدث، ألسباب فنية وسياسية؛ فنية، حيث أن داعش لم يكن يملةك الةدعم التقنةي 

ركة إلى خارط األنبار، حتى في الفترات التةي أحةّس فيهةا بجمةود معركةة األنبةار، وكةان واللوجستي لنقل المع

الحل يتمثل في نقلها إلةى خةارط األنبةار، وال سةيما إلةى الموصةل، ميةر أن داعةش لةم يةتمكن مةن سةوى فةتح 

جبهةةات صةةغيرة، فةةي جيةةوب صةةغيرة، سةةرعان مةةا انسةةحب منهةةا، علةةى نحةةو مةةا حةةدث سةةليمان بيةةك، وبهةةرز، 
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وقةةد كةةان الةبعل يتوقةةع أن دخةةول داعةةش للموصةل هةةو مةةارة صةةغيرة، كتلةك الغةةارات، سةةرعان مةةا . راذوسةام

ستنسحب منها، وأسباب سياسةية، ألن البرامماتيةة السةّنية، إلةى تلةك اللحظةة، لةم تكةن تسةمح بةأن يخةرط 

 .داعش عن الحدود التي رسمتها لها

، جرى تعبئة عشةرات اآلالف مةن المقةاتلين، 2526يونيو /حزيران 9وفي كل األحوال، وبالعودة إلى ما بعد 

، وهؤالذ يمكن أن يشّكلوا الصنَف الرابع من الفصائل المسلحة، حتى وإن لم (االنتفاةة السنية)تحع رواية 

 .يتمتعوا بتنظيم واةح، كباقي الفصائل

ى إليهةا هةي ولذلك، أتصور، أن االسةتراتيجية األساسةية التةي يسةع. ولعل داعش يدره هذع الديناميكية

 :السي رة، على المجتمع والفصائل المسلحة معا، وهو يعتمد في  لك حزمة من الوسائل، منها

  قاعةدة الجهةاد فةي بةالد الرافةدين"، "جماعة التوحيةد والجهةاد")يحاول داعش تدارَه أخ اذ أسالفه" ،

نبةار، أو أجةزاذ ، التةي وقعةوا فيهةا فةي أثنةاذ سةي رتهم علةى محافظةة األ("دولة العراق اإلسةالمية"

، وال سيما األسلمة القسرية للحياة والتنكيةل بةالرموز المحليةة، (1002ة  1002)منها في السنوات 

( دولة العراق اإلسةالمية)وهو أحد العوامل التي قادت إلى تعارض المصالح، في تلك السنوات، بين 

آلة وممةوض مةا يتسةرب وعلةى الةرمم مةن ةة. والمجتمع المحلي، ومن ثم، الصدام المسلح بينهما

من أخبار من الموصل، يبدو أن قسةوة داعةش، إلةى اآلن، ال تتجةه إلةى السةّنة، بةل إلةى أتبةاع األديةان 

يحةاول داعةش أن يبةدو : وبكلمة. .(. المسيحيين، الشيعة، األيزيديين، الشيك، )وال وائف األخرى 

لةةق، لتةةتمكن مةةن كسةةب بمظهةةر ال ةةرف السياسةةي البراممةةاتي، ال التنظةةيم األيةةديولوجي المغ

المجتمع وحاةنتها المحلية، أو أن ال تخسرع، في أقل األحوال،

 وباألحرى، قد يكةون هةذا الوجةه المةزدوط هةو أحةد االسةتراتيجيات التةي يعتمةدها داعةش للسةي رة :

الوجه السياسي البرامماتي مع السنة، وأن يكون الفضةاذ الةذي تمةارو فيةه عقيةدتها األيديولوجيةة 

،. .(الجزية، أحكام المرتدين، )ناذ األديان وال وائف األخرى هو مع أب

  ويحاول داعش أن تتقبل بعل خيارات المجتمع المحلي فةي بنةاذ اإلدارات المحليةة فةي لحظةات فةراث

السل ة وانهيار اإلدارات القائمة، على نحو ما حدث في الموصل،

  األخةرى، وقةد رفضةع رفةع أيةة رايةة فةي مير أن داعةش يتشةدد فةي إجراذاتهةا مةع الفصةائل المسةلحة

، (دولةة الخالفةة اإلسةالمية)ويبدو لي أن احد األهداف األساسية مةن وراذ إعةالن . الموصل إال رايتها

يونيو، هو مركزة األمور بيدها وتحديد حركة الفصائل المسلحة األخةرى، إن لةم نقةل /حزيران 19يوم 

لمستهدف األول بهةذا اإلعةالن هةو األطةراف السةنية، وباألحرى، أن ا. إنه است اع إسكاتها بالكامل

وطمةس ( ثةوار العشةائر)ولذلك، جاذ هذا اإلعالن مةع تزايةد الحةديث عةن دور . السياسية والعسكرية

دور داعش، على الرمم من أنه قد يكون مرتب ةا بةديناميكيات داخليةة، كةان يجةب أن توصةل داعةش 
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الذي أصبح، بعد السي رة )لوجية، منها تضخم التنظيم إلى هذا اإلعالن، إلى جانب القاعدة األيديو

على الموصل وفرع البنك المركزي العراقي فيها، يحةوز مةن مليةار إلةى مليةار ونصةف المليةار دوالر، 

فضال عما منمه مةن أسةلحة الجةيش العراقةي، واألعةداد الكبيةرة مةن المقةاتلين التةي انضةمع إلةى 

 .، الذي يتزعمه الظواهري(القاعدة)نافسة تنظيم ، وال موح الكوني، وم(القتال في صفوفه

 :أما المستوى اآلخر فيتمثل ببنية داعش نفسه، فهو يتركب داعش من ثالثة أنواع من المقاتلين

  الكتلة اإليديولوجية القيادية، التي تمثل استمرارا لخ  الزرقاوي وأسالف داعش، فضال عمةن جةرى

ينا أرقام أو إحصاذات واةحة عن أعداد هؤالذ ونسبتهم،وليسع لد(. الجهاديين العرب)تجنيدع من 

  وهةؤالذ، الةذين ُتقةةّدر . ، إثةر حادثةة الحويجةة(عةودة القاعةدة)المقةاتلون الةذين جةرى تجنيةدهم مةا بعةد

أعةدادهم بةاآلالف أو أكثةةر مةن الشةةباب، جةرى تجنيةدهم بوسةةائل مختلفةة، فةةي صةدارتها اإلمةةراذات 

، الةةذي أصةةبح يةةزداد ثةةراذ، أو وسةةائل إيديولوجيةةة، أو سياسةةية الماليةةة، التةةي بةةدأ يمارسةةها داعةةش

اسةةةتغالل فوبيةةةا الشةةةيعة والتخنةةةدفات ال ائفيةةةة )، أو طائفيةةةة ("المظلوميةةةة السةةةّنية"اسةةةتغالل )

، بعشةرات المقةاتلين، 2526هناه من يتحدث عن أن داعش، الةذي احتةل الفلوجةة، م لةع (. القائمة

الذين جرى تجنيدهم أو تعبئتهم بهذا الشكل،يسي ر عليها اآلن بآالف المقاتلين، 

  فةي احتةوائهم، فأصةبحوا  2553عناصر من الجيش السابق، الةذين فشةلع الدولةُة العراقيةة مةا بعةد

 .يقدمون خبراتهم للكثير من الفصائل المسلحة، التي تعارض النظام القائم

داعةةش، ولهةةم عالقةةة : القائمةةةوفةةي الحقيقةةة، هةةؤالذ موجةةودون فةةي سةةائر أنةةواع الفصةةائل المسةةلحة 

، فضةال عةن (المقاومةة العراقيةة)بتنظيمات حزب البعث، وكذلك بالميليشيات السنية التي قاتلع في إطار 

 (.االنتفاةة السنية)اآلالف الذين جرى تجنيدهم في إطار 

وقةد أثبةع . السةنيوفي كل األحوال، لن يسةت يع خةوض المعركةة مةع داعةش وتحييةدها سةوى المجتمةع 

الشهران اللذان أعقب سقوَم الموصل أنه ليس بإمكان الجيش العراقي خوُض المعركة ةد داعش، بمةا أنهةا 

حرب عصابات، هو مير متمرو على خوةها، وبما أن البيئة الحاةنة لداعش هةي بيئةة معاديةة للجةيش، تةراع 

 .مشكالت البنيوية في تركيبة الجيشنتاجا وأداة لنظام سياسي همشهم ونّكل بهم، هذا فضال عن ال

، أن الجةيش 1002و 1000وقد علمتنةا خبرُتنةا فيمةا يخةص مواجهةة القاعةدة عبةر مشةروع الصةحوة سةنتي 

األمريكي نفسه لم يست ع مواجهة القاعدة، بل واجهها المجتمع المحلي، عبر خلق سياق مصالح متعارةةة، 

 .والمجتمع المحلي، ثم دعم هذا المجتمع في هذع المواجهةبين التنظيمات اإليديولوجية الراديكالية، 
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ميةةر أن المجتمةةع السةةني لةةن يخةةوض هةةذع المعركةةة، مةةا لةةم يكةةن هنةةاه ثمةةن، يخةةص النظةةام السياسةةي 

وقةد يشةمل هةذا التعةديل مةنح . وتعديله، بما يفسح المجال لمشاركة أكثر كفاذة للسنة في مؤسسةة القةرار

ويجةب أن يةدمج هةذا التعةديل فةي . ة أوسع، بمةا فةي  لةك القةرار األمنةيالمناطق السنية صالحيات المركزي

داخله االنتفاةة السنية، التي ستعني إن هذا التعديل لم يكةن منحةة، بةل هةو نتةاط عمةل سةني طويةل، هةذا 

 .فضال عن أن الشروم التي أنتجع مشروَع الصحوة مير متوافرة اآلن

ان األطةراف الفاعلةة، داخليةا وخارجيةا، بالحاجةة إلةى إطةالق وفي كل األحوال، تبدأ الخ ةوة األولةى مةن إيمة

مسار سياسي جذري، يصحح االخةتالالت فةي مؤسسةة الحكةم عبةر السةنوات الماةةية، ولكةن، وفةي قلةب 

هذع األفكار، يجب أن يتبنى هذا المسار إطالق مبادرة سياسية جادة تجاع المجتمع السني في العراق، الذي 

 .الت رف، في سياق المظلومية السياسيةاستسلمع أجزاذ منه إلى 

هذا االرتبام بين مسار سياسي إصالحي واإليمان بأن مواجهةة داعةش ال يمكةن أن تةأتي إال مةن المجتمةع 

المحلي هةو الوحيةد الكفيةل بخلةق سةياق مصةالح متعارةةة بةين داعةش والمجتمةع المحلةي، ومةن ثةم، دعةم 

سةتيا، وعسةكريا، وماليةا، واسةتخباريا، علةى أن ُيرسةم تنظيمات مسلحة، على مرار تنظيمات الصةحوة، لوج

برنةةامج واةةةح لمسةةتقبل هةةذع التنظيمةةات، بحيةةث ال تتكةةرر أخ ةةاذ التعامةةل مةةع تنظيمةةات الصةةحوة، التةةي 

ارتكبتهةةا حكومةةة المةةالكي، مةةا أدى إلةةى إةةةعافها وتفكيكهةةا وعةةودة عناصةةر كبيةةرة منهةةا إلةةى التنظيمةةات 

 .الراديكالية

الفرصة األخيرة للعراق ألن يبقى موحدا، إ ا تمكن مةن معالجةة إرث قةرن كامةل مةن  ويمثل مسار الحل هذا

وقبل هذا و اه، هةذا المسةار هةو اختبةار لقةدرة هةذع المن قةة علةى بنةاذ إدارة جديةدة . نظام سياسي مأزوم

 .للمجتمعات التعددية والمنقسمة، أكثر عدال، وكفاذة، ومرونة
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شةكل مح ةة مهمةة فةي  2523يوليةو /تمةوز 3حكم الةرئيس محمةد مرسةي فةي كان االعتقاد أن سقوم 

التةةاري  إلةةى ثةةورة كةةانون  تةةاري  عةةودة اإلسةةالم الراديكةةالي إلةةى مصةةر، وواقةةع األمةةر أنةةه يمكةةن العةةودة بهةةذا

الرئيس األسبق محمةد حسةني مبةاره نفسها، أي يمكن رب  هذا التاري  بسقوم نظام  2522يناير /الثاني

محمةةد . صةةحيح أن د. ، أكثةةر مةةن رب ةةه بسةةقوم نظةةام الةةرئيس محمةةد مرسةةي2522فبرايةةر/شةةبام 22فةةي 

البلتاجي سبق أن أكد فور استشراذ األعمال اإلرهابية في مصر أثر هذا السقوم، أن تلك األعمةال يمكةن أن 

مرسةي إلةى ناصةية القةرار فةي مصةر، وهةي الكلمةة تتوقف في التو واللحظة التي يعود فيها الرئيس محمد 

التي نفي عشرات المرات أنه كان يقصد من خاللها تبني جماعةة اإلخةوان المسةلمين المسةؤولية عةن أعمةال 

السةهم الةذي ال يمكةن لةه أن يتوقةف  -الذي ظل في عالقة عداذ مةع اإلخةوان-العنف، فكانع وبفعل اإلعالم 

ام الموجه للبلتاجي، إال أنه يبدو قبول أن الجماعةات الراديكاليةة ولةدت فجةأة لكن رمم هذا االته. بعد ان القه

وإن كانةع عملياتهةا علةى األرض شةهدت نقلةة كبيةرة . وفي لحظة سقوم حكم مرسي أمر يتسم بالسذاجة

. بسقوم هذا الحكم

ثةة أسةةئلة لةةى ثالوتتنةاول هةذع الورقةةة حركةات اإلسةةالم الراديكةالي فةي مصةةر مةن خةةالل محاولةة اإلجابةة ع

: رئيسة هي

  لمةةا ا عةةادت الحركةةات الراديكاليةةة الجهاديةةة إلةةى النشةةام والعمةةل فةةي مصةةر، بعةةد توقةةف اسةةتمر

 لسنوات، وبعد أن قامع بمراجعات فكرية وتاريخية كبرى؟

  كيف يمكن تفسير صعود بعل حركات العنف السياسي وتمددها مةن سةيناذ لبةاقي المحافظةات

 المصرية؟

  المستقبلية لحضور الحركات الراديكالية في المشهد المصري؟ما هي االحتماالت 

ترتب  عةودة اإلسةالم الراديكةالي فةي أي بقعةة مةن بقةاع المعمةورة ب بيعةة النظةام السياسةي، بمعنةى 

مدى استقرارع وثباته، وسيادة حالة من الديمومة لمؤسساته، حتى لو كان  لك مبنى على استقرار شةكلي 

سةةتمرارية بعبةةارة أخةةرى، إن الةةنظم السياسةةية التةةي تتمتةةع مؤسسةةاتها بالثبةةات واال. لهةةذع المؤسسةةات

ا أمةام حركةات  والتنظيم والتعقيد وطول العمل على النحو الذي رسمه صمويل هنتجنون، تكون أكثر صةمود 

هنةةا يالحةةظ أن . اإلسةةالم السياسةةي، حتةةى لةةو كانةةع تلةةك الةةنظم فةةي بلةةدان شةةمولية أو دكتاتوريةةة عتيةةدة
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و عةراق صةدام أو سةوريا حةافظ تنظيمات مثل القاعدة لم يكن لها حظ من التواجد في بلدان كمصةر مبةاره أ

بالتواجةد الرمةزي، مةا جعلهةا  -رمةم مةا عانتةه مةن مشةكالت بنائيةة-فهذع النظم تمتعةع مؤسسةاتها . األسد

خالصةةة القةةول فةةإن التنظيمةةات اإلسةةالمية . عصةةية علةةى االختةةراق مةةع وجةةود السةة وة األمنيةةة والبوليسةةية

هنةا نجةدها . تيريةا الةذي يصةيب ال عةام ميةر المحفةوظالراديكالية تنمو في البيئات النتنةة، كةالف ر أو البك

تستشري في بلدان تضعف فيها الدولة المركزية إلى أقصى حد، هنا تبرز أمثلة كأفغانستان والصةومال ثةم 

اليمن ثم ليبيا وسوريا، كنما ط على نمةو الحركةات الجهاديةة مةع رخةاوة وسةيولة مؤسسةات الدولةة، وسةيادة 

 .   فرقاذ على الساحة السياسيةاالستق اب السياسي بين ال

، والتةةي سةةادتها فةةور سةةقوم 2522ينةةاير / كةةانون الثةةاني 20مةةن هنةةا كانةةع البيئةةة المصةةرية بعةةد ثةةورة 

مؤسسةات حكةم مبةاره حالةة مةن الفوةةى، ممةةا شةكل المنةاخ المالئةم والبدايةة المعقولةة لعةودة الحركةةات 

، سادت حالة من اللغ  حول عودة الحيةاة السياسةية فبعد انهيار نظام مباره. الجهادية على الساحة المصرية

ل بيعتهةةا، وثةةارت أسةةئلة عديةةدة حةةول عةةودة اإلسةةالم السياسةةي لواجهةةة األحةةداث، بعةةد أن ركةةب اإلخةةوان 

 الشةباب ثةورة علةى الوثةوب -اإلخةوان خاصةة–المسلمين وتبعهم التيارات السلفية موجه الثورة، واست اعوا 

 االنتقاليةة المرحلةة أولويةات حةول أسةئلة -وقتئةذ –ن اليةوم األول، كمةا ثةارت م فيها المشاركة رفضوا أن بعد

 بالم الةب الشةارع اشةتعال مةع  لةك كةل ترافةق وقةد ،(الرئاسةية االنتخابات -البرلمانية االنتخابات -الدستور)

أنصةار صةالح  قبةل من الدفاع وزارة وأمام الثوار، قبل من الميادين في المكثفة والمظاهرات والفئوية الثورية

أبو إسماعيل، الذي بدأ يرفةع شةعارات إسةالمية راديكاليةة، تحمةل معةاني التكفيةر واإلقصةاذ، ونزلةع القةوى 

، التي رفعع فيهةا 2522الراديكالية للساحات ألول مرة بما عرف بجمعة قندهار في ميدان التحرير في صيف 

جلةةس األعلةةى للقةةوات المسةةلحة تسةةكين وقةةد ارتةةب  كةةل مةةا سةةبق بمحةةاوالت الم. إعةةالم القاعةةدة السةةوداذ

األوةاع تارة، واالنصياع للرمبات األمريكيةة تةارة أخةرى بعةودة جماعةة اإلخةوان المسةلمين باعتبارهةا الجماعةة 

فكانةع لهةم قةوانين االنتخابةات البرلمانيةة والرئاسةية التةي . المنظمة للعةب دور فةي المشةهد المسةتقبلي

 .نظمع مشهد وثوبهم للسل ة

يوليةو / تمةوز 3وانتهةى فةي  2522يونيةو / حزيران 35م جماعة اإلخوان المسلمين الذي بدأ في وخالل حك

سادت حالة من الرخاوة في تعامل النظام اإلخواني مع كافة الفواعل والقوى السياسية، ومن ةةمنها  2523

ةا وتزايةد علةى توجهةاتهم االيديولوجيةة،  القوى والتيارات اإلسالمية الراديكالية، التي راحع تبتز اإلخوان فكري 

عبةد الةرحمن عبةد البةر الملقةب / هنا نشير على سةبيل المثةال ال الحصةر لمةا قالةه الشةي . فترس  من بقائها

ومحاولةةة اإلخةةوان مسةةايرة . بمفتةةي جماعةةة اإلخةةوان بشةةأن مسةةألة توجيةةه التهنئةةة للمسةةيحيين فةةي أعيةةادهم

بةالتواطؤ معةه فةي أعمةال شةكلع تهديةد صةريح طموحات صةالح أبةو إسةماعيل  و الفكةر الجهةادي السةلفي 

بممارسة العنف كحصار المحكمة الدستورية والتظاهر المستمر أمةام مجلةس الدولةة وحصةار مدينةة اإلنتةاط 

اإلعالمي أكثر مةن مةرة، وتةره هةذا الرجةل كمةا لةو كةان مخيةف أو مرهةب القةوى المدنيةة المعاديةة لتوجهةات 

ترسي  دعوى اإلخةوان الدوليةة بةالخروط مةن عبةاذة الوطنيةة المصةرية  الحكم اإلخواني، واألهم من هذا و اه

والولوط من الق رية للعالمية، مما شكل أكبر وأهم وأوسع عملية تهديد لألمن القومي المصةري مةن داخلةه 

منذ بداية تأسيس الدولة المصرية الحديثة فةي عهةد محمةد علةى باشةا، مةا سةاهم فةي جعةل سةيناذ من قةة 
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ات الجهادية، المرتب ة بشكل مباشر مع حركة حماو، ومل ال رف عن محاولة اختراق هةذا حبلى بالتنظيم

ا كل ما سبق شكل نواكةب شةهدت عليهةا أحةداث . األمن في الحدود الغربية لمصر، بل والحدود الجنوبية أيض 

 -2522يوليةةو /مقتةةل الجنةةود المصةةريين فةةي سةةيناذ فةةي تمةةوز. )جسةةام، شةةكلع ةةةربات لألمةةن القةةومي

ت اف سبع جنود مصريين والتفاوض مةع الخةاطفين بشةكل أوحةى للجميةع بالتعةاطف معهةم بشةكل مةذرب اخ

 (.بعد  لك بعدة أشهر

ةةا، ثةم إلهةاب  وبعد سقوم حكم اإلخوان، بعد اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة بعشرة أيةام تقريب 

ير مع فل االعتصامين بةالقوة، شةهدت حماو الكثيرين بخ ب تكفيرية من منصة رابعة، وزيادة نبرة التكف

وقعةع تلةك . مصر عشرات العمليات اإلرهابية راح ةحيتها عشرات من رجال األمن والجيش وبعل المدنيين

العمليات في شمال سيناذ ثم انتقلع للدلتا والوادي، وكانع ناتجة عةن عمليةات القةنص المباشةر والتفجيةر 

هةذع  كمةا شةكلع. مةن العنةف المفتةوح مةع السةل ة الجديةدة وقةد شةكل هةذا األمةر نةوع. عن بعد والتلغيم

بسةةبب األشةةرطة التةةي كانةةع توزعهةةا الجهةةات المسةةؤولة، والتةةي حملةةع صةةور ةةةحايا رابعةةة  االعتصةةامات

التةي راحةع تصةول وتجةول، وتكفةر . والنهضة، نوع من تماهي جماعة اإلخوان المسلمين مع منظمات العنف

تكفيةر العةاملين بجهةازي الجةيش والشةرطة، باعتبةارهم ليسةوا فقة  المجتمع بشكل جزئي ومهني، و لك ب

ةا المسةؤولون عةن حمايةة نظةام مةا بعةد  المسؤولين في نظر هؤالذ عن أحداث رابعة والنهضةة، بةل أنهةم أيض 

.   2523يونيو /حزيران

ا علةى السةاحة المصةرية،  قلنا أن حركات وجماعات اإلسالم الراديكالي شهدت في األشهر األخيةرة صةعود 

ومما ال شك فيةه أن تلةك الجماعةات ال . تزايدت وتيرته بشكل منحنى صاعد بسرعة مع سقوم حكم اإلخوان

يعرف لها أسماذ ثابتة ومؤكدة بشكل دقيق وحصري، حيث تتداخل تنظيماتها بشكل يتعمد خالله المنتمين 

هذع التنظيمةات . إل ...شير إلى تنظيمات مثل كتائب بيع المقدو وأجناد األرضإليها في الغموض، هنا ن

ا لتنتقل عملياتها من شرق قناة السويس إلى مربها في  الوقةع الةراهن، و لةك لعةدة بدأت تستشرى جغرافي 

: أسباب

مفاجةأة مدويةة فقدان تلك الجماعات الراديكالية للدرع أو الساعد اإلخواني، بعد سقوم هذا الحكم، ما شكل 

ولعل الغريةب هنةا أن تلةك الجماعةات وإن كةان قةد رصةد الكثيةرون وجةود خالفةات فكريةة . لها أفقدتها صوابها

وجوهرية بينها وبين جماعة اإلخوان منذ أن تشكلع النواة األولى لتلك الجماعات في القرن الماةي كجماعة 

صف السبعينات، وكل من الجماعة اإلسةالمية صالح سرية في م لع السبعينات، والتكفير والهجرة في منت

وتنظيم الجهاد في أواخر السبعينات وم لع الثمانينات، والنةاجون مةن النةار منتصةف الثمانينةات، وتنظةيم 

إال أنةه عةاد القةائم أو الموجةود ( رمم هذع الخالفات الفكرية مع اإلخوان)إل ، ...القاعدة في م لع التسعينات

القةديم منهةا كالجماعةة اإلسةالمية، أو الحةديث ككتائةب بيةع المقةدو وأجنةاد  على الساحة من تلةك سةواذ
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األرض وميرها، وتماهى مع جماعة اإلخوان، التي هي أساو كافة تلةك الجماعةات اإلصةولية، حتةى أن بعةل 

بعبةارة . 2523يونيةو / تلك الجماعات عمل بالفعةل بمةا يشةبه الجنةاح العسةكري لجماعةة اإلخةوان بعةد حزيةران

إلعمةال المصةلحة والبرجماتيةة بالتمةاهي مةع  -وربما ألول مرة منذ نشةأتها -ى، أن تلك الجماعات اة رت أخر

و لك بعد أن قارنع على ما يبدو بين وةةعها علةى األرض خةالل حكةم اإلخةوان، ووةةعها بعةد أفةول . اإلخوان

اإلخةوان، وهةو الحكةم  ، الةذي أنهةى حكةم2523يوليةو / لذلك سعع لالنتقام من نظةام تمةوز. نجم اإلخوان

ا للتواجد  .وقد ترجم هذا االنتقام في سياسات واقعية ترتب  بأعمال عنف. الذي شكل لها مجاال خصب 

إن تلةةك الجماعةةات اسةةت اعع أن تحيةةى نسةةائم حريةةة الحركةةة، مةةن خةةالل الكةةم الهائةةل مةةن السةةالح الةةذي 

ية والغربيةة والجنوبيةة لمصةر علةى حةد است اعع أن تجلبه من خالل الدعم الذي يصةلها مةن البوابةات الشةرق

فخالل وبعد انهيار حكم اإلخوان سعع تلك الجماعات المتاله األسلحة الشخصية الخفيفة كالبنةادق . سواذ

والمسدسات، وكذلك الثقيلة كالصواري  التي أصةابع وأسةق ع بهةا أحةد ال ةائرات المروحيةة فةي سةيناذ، 

 .    ت وميرهاوالمستخدمة في األعمال المفخخة كالمتفجرا

ا لنقةل نشةام تلةك  إن الترهل األمني الذي ساد الشارع المصري في وقع من األوقات، شكل عامال مسةاعد 

الجماعات من سيناذ إلى ربوع مصر، فبعد أن تركع تلك الجماعات على شةمال سةيناذ، أمتةد مجةال نشةاطها 

لرموز األمنية ممثلة فةي قةوات الشةرطة لضرب السياحة والرموز األمنية في جنوب سيناذ، ثم التركيز على ا

 . في القاهرة والجيزة واإلسماعيلية والدقهلية والفيوم وبني سويف والمنيا والوادي الجديد

وعلةةى الةةرمم مةةن أن تلةةك الجماعةةات لةةم تتلةةق أي حاةةةنة اجتماعيةةة مصةةرية، علةةى النحةةو الةةذي سيتضةةح 

يئة البدوية في سيناذ، التي عادة مةا توصةف بالبيئةة تفاصيله، إال أن مناخ الب الة والفقر، خاصة في تلك الب

ا لبروز تلك الجماعات، ما جعلها جا بةة خاصةة  ا في خري ة التنمية المصرية، شكلع عامال مهم  األكثر تهميش 

ةةا 35للشةةباب دون  مةةن ناحيةةة أخةةرى، فةةإن األميةةة ال زالةةع تشةةكل السةةاعد الةةرئيس الةةذي يفةةرخ العنصةةر . عام 

، لتكبةر وتتسةع فةي %21ت، والمؤكد أن نسبة األمية العامة في مصةر التةي تنةاهز الةةالبشري لتلك الجماعا

المناطق المهمشة كسيناذ وميرها، لتفرخ الت رف والفهم المنغلةق لصةحيح كةل شةيذ بمةا فيةه اإلسةالم 

ة ال يملكةون األسةس واألدلةة الشةرعي -والتكفيريين منهم -هنا نشير إلى أن العديد من الجهاديين .. السمح

إلةة ، مةةن األمةةور ...علةةى اتهةةام الغيةةر بةةالكفر واإللحةةاد، والحيةةاة فةةي دار الحةةرب، وكةةونهم أنصةةار ال واميةةع 

ا بإزهةةاق أرواح األبريةةاذ، وترميةةل  ا وإفسةةاد  والمترادفةةات التةةي يرفعهةةا هةةؤالذ كةةي يعيثةةوا فةةي األرض فسةةاد 

دة مةا يجةد أن مةن يرفةع شةعارات وال مةرو أن المةرذ عةا. نساذهم وتثكيةل أمهةاتهم وتيتةيم أبنةاذهم وتل ةيم

التكفير خاصة والجهاد عامة هم من الحرفيين، أو على أفضل تقدير من حملةة الةدبلومات الصةناعية والتجاريةة 

.    وما شابه

ا في قيام تلك الجماعةات اإلصةولية  شكل الدعم الخارجي الذي تكفله بعل البلدان والمنظمات عامال رئيس 

أن هذا الدعم يأخذ عدة أشكال منها الشكل اللوجسةتي عبةر تسةهيل مةرور األفةراد هنا نشير إلى . بأنش تها

والسالح عبر الحدود، ومنها الدعم المادي باألموال التي تصل لتلك الجماعات عبر مسةل األمةوال، أو السةالح 
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هنةةا يشةةار لمةةا تةةردد عةةن دعةةم تتلقةةاع تلةةك . الةةذي تتسةةلمه تلةةك الجماعةةات مةةن بعةةل البلةةدان والمنظمةةات

الجماعةةات مةةن تركيةةا وق ةةر وحركتةةي حمةةاو والتنظةةيم الةةدولي لإلخةةوان المسةةلمين، وهةةي كلهةةا بلةةدان 

ا مع جماعةة اإلخةوان المسةلمين، وقةدمع لهةا الغ ةاذ اإلعالمةي والةدعائي المعةادي  ومنظمات تعاطفع علن 

 .   للدولة المصرية واستقرارها

  

في المشهد السياسي المستقبلي تبدو الصةورة علةى مموةةها، لكنهةا قابلةة لالستشةراف، و لةك مةن 

 : واقع العديد من األمور، ويمكن إجمال  لك في سيناريوهين، نذكرهما على النحو التالي

تصةةاعد أعمةةال العنةةف فةةي المةةدى القريةةب والمتوسةة  وربمةةا البعيةةد، وهةةذا السةةيناريو  :السيييراريو األو 

يستند إلى عدة دالئل يمكن إيجازهةا فةي اسةتمرار منةاخ التخلةف االقتصةادي واالجتمةاعي، المعبةر عنةه فةي 

سةبة تدهور الوةع التنموي، وتخلف مستوى التعليم، وارتفاع نسبة األميةة، وتةدني أوةةاع المةرأة، وزيةادة ن

وعلى المستوى األمني، فإن وجود حالة فراث أمنةي نةاتج عةن اتسةاع البيئةة الصةحراوية فةي سةيناذ، . الب الة

وتشر م وتشتع األمن في ربوع مصر كلها، وجهل األمن بال بيعة ال بومرافية للمناطق التي تفةرخ أعمةال 

ا يقةوى مةن هةذا االحتمةال ا إةةافي  المسةتوى الخةارجي، فةإن بقةاذ وعلةى . العنف، كل ما سبق يشكل عنصةر 

األمةةور بةةدون مصةةالحة وطنيةةة مةةع القةةوى والفواعةةل السياسةةية فةةي المجتمةةع ينةةذر بفةةتح البةةاب أمةةام القةةوى 

ومن ثم وجةود . الخارجية للعبث بأمن مصر، بإمداد جماعات العنف السياسي بالمال والسالح الكافي لبقائها

بالنسبة إلى البيئة الخارجيةة، هةي وجةود حالةة مةن األمةل التةي  لكن األهم  .بيئة أكثر رحابة للعمل بحرية أكبر

عاودت جماعات العنف والجهاد والتكفير على السواذ جراذ االنتصارات التي أحرزتها تلك الجماعات في بعةل 

ففي سوريا أصبح لداعش واقع على األرض منذ عدة أشةهر، وفةي العةراق امتلكةع داعةش محافظةة . البلدان

، وفي ليبيا خرجع جبهة النصرة وميرها من التنظيمات الراديكالية من قمقم القذافي إلةي كاملة هي نينوى

المجال الرحب، وال زالع عمليات المقاومة التي يقودها أحةد قةادة الجةيش السةابقين لةم تحةرز النجةاح الواةةح 

 . على األرض

الة مصر و لك من من لق عةدة يرى أنه ال مكان لتلك الحركات على أرض الواقع في ح :السيراريو الثاني

  -: أمور تبدو واةحة وجلية وأكثر رجاحة

فالشعب المصري من أكثر الشعوب الكارهة لمزط الشأن الديني بالشأن السياسي، وهةو مةن خةالل عةام 

ا لهيمنة اإلسالم السياسي على ناصية القرار في مصر، وهةو الةذي مةن  من حكم اإلخوان أصبح األكثر كره 

حصاد حكم هذا العام سواذ ما أفرخةه مةن حةال اسةتق اب بةين أفةراد المجتمةع، وسةعي اإلخةوان خالل رؤيته ل

ألخونة الوظائف والمساو بالجيش الذي يعتز به كل مصري وكذلك السعي للمساو بالصةحافة والقضةاذ 

ةا ةةلوعهم ةا تشةجيع اإلخةوان لهةا وأحيان  فيهةا  والشرطة، ناهيك عن أعمال العنف واإلرهةاب التةي يثبةع يومي 
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كل ما سبق أدى لوجود مناخ عام مير قابل لوجود تلك الجماعات داخل الوطن، حتى لةو رفعةع . وبدعم خارجي

شةةعارات االستضةةعاف والظلةةم وطلةةب العةةدل االجتمةةاعي أو حاولةةع جةةذب واسةةتمالة الشةةباب عبةةر مقةةوالت 

 . إسالمية

اد لكافةة محةاوالت االختةراق من ناحية أخرى، وعلى الصةعيد األمنةي، هنةاه جةيش مصةر الواقةف بالمرصة

ا بةةين جيةةوي المن قةةة بةةل والعةةالم، فهةةو ميةةر مبنةةي علةةى أسةةس طائفيةةة أو  الةةوطني، وهةةو األكثةةر تماسةةك 

ممةةا يجعلةةه صةةاحب الكفةةة الراجحةةة فةةي أيةةة مواجهةةه أمنيةةة فةةي الميةةدان، خاصةةة مةةع . سياسةية أو ميليشةةياتية

ف واإلرهةاب التةي اكتسةبها فةي السةنوات األربةع تسليحه القوى، وخبراته المتزايدة فةي مواجهةه أعمةال العنة

إةافة إلى  لك، تبدو السة وة األمنيةة الكبيةرة لجهةاز الشةرطة، حتةى مةن خةالل انتهاكةات حقةوق . الماةية

اإلنسان المتكررة التي أصبح يوسم بها جهاز الشرطة مرة أخرى، تبدو أن تكون أداة فعالة لقمع وزجةر حركةات 

 .ود خبرة واسعة لرجل األمن لعدة عقود في التعامل مع الجماعات الراديكاليةالعنف الديني، خاصة مع وج

ا، وبعضها مقيم فةي  من ناحية أخرى، فإن تشتيع جماعات العنف في مصر بين حركات عدة متباينة فكري 

الميدان، وأخرى داخل السجون المصرية، وثالث خارط الق ر المصري، كل  لك ال يع ي كما الحال فةي ليبيةا 

وسةةوريا والعةةراق والةةيمن نةةوع مةةن التواصةةل بةةين أركةةان تلةةك التنظيمةةات، ومةةن ثةةم يفقةةدها التنظةةيم الجيةةد 

. والحركة الواسعة على األرض

وفي الداخل اإلسالمي المصري، فإن وجود مؤسسة األزهةر التةي يجلهةا كةل المصةريين تجعةل هنةاه نةوع 

كمةا أن وجةود تيةارات سةلفية . تكفيريةة أو جهاديةةمن الذود اآللي عن اإلسالم، بما يرفل معه أيةة مقةوالت 

معتدلة، برزت على السة ح فةي األعةوام األخيةرة، وهةي ناقةدة للعديةد مةن المقةوالت التكفيريةة والجهاديةة، 

يجعةةل أي أرةةةية لجماعةةات العنةةف السياسةةي مهتةةرأة ومفتتةةة ولةةيس لهةةا أي أسةةاو مةةن السةةمع وال اعةةة 

وال شك أن وجود بعل رموز الجماعات الراديكالية السةابقين مةن الةذين  .واإلنقياد اآللي لمقوالت هذا التيار

ال يزالون يتمسةكون بالمراجعةات الفكريةة مةن أمثةال نةاجح إبةراهيم وكمةال حبيةب ونبيةل نعةيم وعبةود الزمةر 

 .وميرهم وميرهم، يجعل هناه على الدوام دمدمة وتضعضع لخ اب الجماعات الراديكالية

ق البعد الخارجي في المواجهة، والقائم على وجود شةقين التضةح األمةر لصةالح وإ ا أةيف إلى كل ما سب

الشةةق األول الةةدعم الخةةارجي الةةذي تتلقةةاع الدولةةة المصةةرية مةةن بعةةل البلةةدان . انةةدثار الجماعةةات الراديكاليةةة

ا التةي بزمةع منةه، والتةي سةعع لالنتقةا ل مةن الخليجية بغرض مواجهه الفكر اإلخواني واألفكار األكثر ت رف 

مصر إلى بلدان الخليج كمح ة ثانية لها، مع تشجيع بعل بلدان الخليج للتيةارات اإلسةالمية المعتدلةة وعلةى 

والشق الثاني، حال الحصار األمني على الدعم المالي الخةارجي للجماعةات الراديكاليةة . رأسها التيار السلفي

 .وعقب سقوم حكم اإلخوانعبر حركات مسل األموال التي كانع تتم على ن اق واسع إبان 
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ُطرحةةع ( 2522ينةةاير / كةةانون الثةةاني 26 -2525ديسةةمبر / كةةانون األول 24)بعةةد قيةةام الثةةورة التونسةةية 

ولةم يكةن ت بيةق هةذا اإلجةراذ . التيارات السياسيةمسألة العفو التشريعي العام التي لقيع ترحيبا من كل 

وهةةو مةةا أدى فةةي فتةةرة الحقةةة إلةةى . مصةةحوبا بآليةةات لمراقبةةة عناصةةر التيةةار الةةديني المتشةةدد المفةةرط عةةنهم

انتهةةع بالق يعةةة  39مةةع حكومةةة الترويكةةا 38تةةوترات بةةين هةةذا التيةةار الةةذي أصةةبح يسةةمى بأنصةةار الشةةريعة

رهابية فةي تةونس بعةد الربيةع العربةي؟ ومةا هةي انعكاسةاتها األمنيةة فكيف ت ورت الظاهرة اإل. والمواجهة

 واالقتصادية؟

بعد أن تم االفةراط عةن 2522أبريل / نذكر في البداية أن تنظيم أنصار الشريعة بتونس تأسس في نيسان

 .2522مارو /في آ ار 40مؤسسه قبل  لك سيف   بن حسين المعروف باسم أبو عياض

الربيع بلدان عربية من بينها تونس ومصر وليبيا واليمن ومالي والمغرب وكلها تأسسع بعد  4توجد تنظيمات أنصار الشريعة في 38  

 .العربي

أحزاب وهي حزب حركة النهضة من تيار اإلخوان المسلمين وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه  3تتشكل هذع الحكومة من  39

منصف المرزوقي قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي أسسه مص فى بن جعفر رئيس المجلس 

 .الةتأسيسي

بمن قة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت بشمال البالد التونسية  تحدثع بعل الروايات عن انتمائةه فةي البدايةة إلةى الفكةر 1965أبو عياض من مواليد  40

سةم حركةة المعروفةة اليةوم با)فةي صةفوف حركةة االتجةاع اإلسةالمي التةي أسسةها راشةد الغنوشةي  25اإلخواني وانخراطه  في بداية الثمانينات من القرن 

انتقل بعد  لك إلى المغرب إلكمال دراسته بالحقوق لكنه انق ع عن  لك وتوجه إلى بري انيا للحصول على إقامة هناه . ثم ما لبث أن انشق عنها( النهضة

الجماعةةة المقاتلةةة " فةةي قنةةدهار وأسةةس مةةع طةةارق المعروفةةي تنظيمةةا سةةماع  2555وبعةةد أن ُرفةةل طلبةةه اتجةةه إلةةى أفغانسةةتان وتقابةةل مةةع بةةن الدن سةةنة 

مةن قبةل 2552وقد تم تصنيف هذع الجماعةة فةي . 2552في جالل أباد وهي جماعة متهمة بتنظيم عملية امتيال القائد أحمد شاع مسعود سنة " التونسية

فةي عهةد الةرئيس  2553سةنة ثةم انتقةل  بعةدها  إلةى تركيةا فةتم اعتقالةه وتسةليمه للسةل ات التونسةية . األمم المتحدة على أنها تابعةة لتنظةيم القاعةدة

بعد قيام الثورة التونسية فيما بات يعةرف بثةورات  2522مارو / وقد تم اإلفراط عنه في آ ار. األسبق زين العابدين بن على وُحكم عليه بأربعين سنة سجنا

ساندة لتنظيمه في ظل مياب كبير لرقابة حكومةة وفي وقع قياسي تمكن أبو عياض من بناذ شبكة رهيبة من الهياكل الخيرية والدعوية الم. الربيع العربي

بل كانع بعل الصحف تتحدث آنذاه عن تواطؤ من بعل لوبيات حركةة النهضةة لةدعم تيةار . الترويكا التي كانع تقودها حركة النهضة  ات التوجه اإلخواني

ريةة وينةادى أنصةارع بشةعارات فةي االجتماعةات العامةة تمجةد وكان أبو عياض ينشة  بسةهولة طيلةة عةدة أشةهر ويعقةد االجتماعةات الجماهي. أنصار الشريعة

لكن تغّير الحكومةة تجةاع تيةار أنصةار . القاعدة ورجاالتها في ظل تغاةى السل ة عن تحركاته بل كان ُيتهم بإحداث شرطة سلفية في بعل المناطق بالبالد

، (يةومين بعةد مقتةل السةفير األمريكةي فةي بنغةازي) 2522سةبتمبر /أيلةول 26الشريعة لم يحصةل إال بعةد االعتةداذ علةى السةفارة األمريكيةة بتةونس فةي 

ار الشةريعة والمعلوم أن المواجهة بين السل ة وهذا التيةار لةم تبةدأ فعليةا إال فةي أواخةر عهةد حكومةة اإلسةالميين وأصةبحع المواجهةة أكثةر نجاعةة ةةد أنصة

ومن االنتقادات الموجهة لحكومة الترويكا هو أنهةا لةم تكةن حازمةة فةي إلقةاذ القةبل . 2526والتيارات اإلرهابية بعد خروط اإلسالميين من الحكم في يناير 

والمعلةوم أن . على أبو عياض الذي فر إلى ليبيا ويعيش حاليا  حسب عديد الروايةات تحةع حمايةة سةفيان بةن قمةو أحةد زعمةاذ تنظةيم أنصةار الشةريعة بليبيةا

وهو نفس الموقف الةذي اتخةذع الواليةات المتحةدة األمريكيةة بعةد أشةهر  2523أمس س  24ما إرهابيا في الحكومة التونسية صنفع أنصار الشريعة تنظي

وهو ما يشرح لجوذ الواليات المتحدة إلى القبل على رموز التيار الجهادي بليبيا مثل أبو أنس الليبي . قليلة في حق أنصار الشريعة في كل من تونس وليبيا

مةن طةرف كومنةدوو أمريكةي فةي ليبيةا بةدعوى تورطةه فةي  2526يونيةو  24، وأحمد أبو ختالة الذي تم القبل عليةه فةي في طرابلس 2523في أكتوبر 

 2522أيلول  22امتيال السفير األمريكي في بنغازي في 
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إلى أن بعل رموز هذا التنظيم انخةرم سةابقا بالحركةة اإلسةالمية التةي أسسةها راشةد كما تجدر اإلشارة 

(. حركةة النهضةة حاليةا)الغنوشي، مثل أبو عياض الذي التحق في بداية الثمانينات بحركة االتجةاع اإلسةالمي 

آالف سةنة  4و  0بينما ازداد عددهم ليصل ما يقارب بةين  - 2522وكان أنصار أبو عياض ُيعدون بالمئات في 

2522. 

بدأت جماعة أنصار الشريعة بتونس نشاطها بشكل مبكر حيث شاركع بقوة في فعاليةات االحتجةاط علةى 

بةةراذة "كمةةا شةةاركع فةةي الحملةةة ةةةد فةةيلم . بقليةةل 2522أكتةةوبر  23فةةيلم برسةةيبوليس قبيةةل انتخابةةات 

.2522سبتمبر / أيلول 26والذين ارتب  باالعتداذ على السفارة االمريكية بتونس في  "المسلمين

سةواذ حكومةة )انفتاح الحكومة التونسية التي قادهةا اإلسةالميون بعةد الثةورة  "أنصار الشريعة"استغلع 

في تركيز هياكلها التنظيمية، ودعم شبكتها الجمعياتية التي كانع تنش  في ( الجبالي أو حكومة العريل

 .41يص قانونيالغالب تحع مسميات متعددة وينش  البعل منها دون ترخ

2522

اقتصةرت تحركةةات تنظةةيم أنصةةار الشةةريعة فةي العديةةد مةةن المةةدن علةةى تركيةز هياكةةل لةةه، فكةةان التواجةةد 

وهي المناطق التي انحدر منها معظم القادة التاريخيين لحركةة النهضةة مثةل )مكثفا في محافظات الجنوب 

القصةةرين  –القيةةروان )، وفةةي واليةةات الوسةة  الغربةةي (يل والحبيةةب اللةةوز إلةة راشةةد الغنوشةةي وعلةةي العةةر

 (.والشمال الغربي مثل جندوبة

 :مع العديد من األحداث  2522وقد تزامنع سنة 

 .2522سبتمبر / عقد مؤتمر سلفي عربي ألول مرة في تاري  تونس الحديثة في أيلول -

تةةم . بأحةةد ةةةواحى العاصةةمة بتةةونسSoukra كرةُعقةةد مةةؤتمر فةةي من قةةة سةة 2522يوليةةو /فةةي تمةةوز -

ويةرى . االتفاق في لقاذ ُسكرة على خارطة طريق تعتمد ظاهريةا علةى توحيةد العمةل االسةالمي فةي تةونس

البعل من المحللين أن االجتماع الذي حضرع رموز من حركة النهضة مع رموز للتيار السلفي بشةقيه العلمةي 

ومةن أبةرز . قاسةم األدوار مةن أجةل تمكةين اإلسةالميين مةن الحكةموالجهادي، كان يهةدف إلةى البحةث فةي ت

.االتفاق على قواسم مشتركة في العمل االسالمي:توصيات ملتقى سكرة مثلما ورد في بعل الصحف

41
معيةات السةلفية بمةا فةي  لةك مما ُيعاب على الحكومة التي تترأسها حركة النهضة في تلك الفترة أنها تركع الحبل على الغةارب فةي خصةوص نشةام الج 

بيةيل الجهادية وقد تحدثع وزارة الداخلية في حكومة السيد مهدي جمعة المستقلة عن خروقات كبيرة وقع تسجيلها فةي صةفوف جمعيةات دينيةة متهمةة بت

 (2526جوان / يونيو 50الصباح نيوز  أنظر) اإلرهاب 
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لنعمةةل فةي مةةا اتفقنةا عليةةه وليعةةذر ": وشةةيوينةدرط هةةذا التمشةي ةةةمن المقولةةة التةي كةةان يرددهةا الغن

 ."بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

وقد تحدثع بعل الروايات عن تنسيق بين أفراد من حركة النهضة وأفراد من أنصةار الشةريعة لةدعم حركةة 

 .252242أكتوبر  23النهضة في انتخابات 

رض جهاد، واعتبرهةا بعةل المحللةين بينما انفك أبو عياض يردد مقولته الشهيرة بأن تونس أرض دعوة ال أ

ويةرى بعةل المحللةين أن أبةو عيةاض . عملية تمويهية لتمكين أنصار الشريعة من تركيةز هياكلهةا التنظيميةة

الذي كان منتميا لجماعة الغنوشي سابقا يدره أن حوالي  نصف قواعد حركة النهضة قريبون ايديولوجيا من 

 .النهضة انتخابيا أمرا مقبوالوبالتالي يصبح دعم حركة  43الفكر السلفي

. الباب أمام أنصار الشةريعة للتحةره بشةكل مةريح  2522لقد فتح نجاح حركة النهضة في انتخابات اكتوبر 

وقةد . كانع تقوم بنشاطاتها دون الحصول على ترخيص قانوني لعملهةا "أنصار الشريعة"والالفع للنظر أن 

نهضة من أنصار الشريعة التقدم بم لةب تةرخيص لتكةوين ُطلب بعل مسؤولي الحكومة التابعين لحركة ال

جمعية لهم على مرار الجمعيات السلفية لكن أبو عياض كةان دائمةا يةرفل بةدعوى أنةه ال يجةوز شةرعا التوجةه 

وفةي الحقيقةة فةإن تنظةيم أنصةار الشةريعة . إلى حكومة ال ت بق الشريعة ل لب تةرخيص قةانوني للنشةام

 :دة أسبابكان يرفل العمل القانوني لع

ألنةةه يجةةد فةةي العمةةل والنشةةام ميةةر القةةانوني أريحيةةة أكبةةر وعةةدم تحمةةل ألي مسةةؤولية أخالقيةةة أو  .2

 .سياسية

ألنه في صورة العمل في إطار قانوني فإنه سيضع نفسه تحع المجهر مةن حيةث النشةام والتمويةل  .2

 .والبرامج وآليات التحره

ألنه يعتبر نفسه فوق األحزاب والجمعيات ويرى أن الحكومات القائمة ال ت بق مبدأ الحاكمية الةذي  .3

. يؤدي إلى قيام الدولة اإلسالمية، وبالتالي فهي مير مؤهلة للبع في شةرعية التنظيمةات القائمةة

الةذي  ويرى أبو عيةاض أن الجهةاد ةةد الغةرب وةةد مةا يسةميه بةاليهود والصةليبيين عبةر العةالم هةو

. سيسمح بقيام الدولة اإلسالمية

42
وأكد لها أن أنصار الشريعة بتونس كانع لها مساهمة فعالة  2522في صائفة هذا ما روته لي صحفية أجنبية كانع قد التقع أبو عياض  

 .2522أكتوبر  23في تعبئة الناخبين من أجل التصويع لحركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 
43
اسي الذي يتبنى المقاربة الديمقراطية خ ابها السي 2522يجدر التذكير أن حركة النهضة حينع في مؤتمرها األخير المنعقد في يوليو  

على أساو  2522في حين أبقع على أرةيتها االيديولوجية التي أصدرتها في نهاية الثمانينات ولم تحينها بل أعادت طبعها ونشرها بتاري  

ديولوجية  بالرمبة في عدم أنها يمكن أن يتم تحيينها في مؤتمرها القادم ويفسر بعل الباحثين إبقاذ حركة النهضة على أرةيتها االي

ويشار إلى أن األرةية االيديولوجية للحركة قريبة جدا من الفكر السلفي وهو ما . استفزاز التيار السلفي ومحاولة كسبه ككتلة انتخابية

 .يجعلها في تناقل مع خ ابها السياسي
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لةةم تكةةن حركةةة النهضةةة، وهةةي فةةي الحكةةم، تةةرى مانعةةا فةةي ممارسةةة أنصةةار الشةةريعة لعملهةةم الةةدعوي 

وتظاهراتهم السياسية دون الحصةول علةى تةرخيص قةانوني وكانةع تقبةل أن يكةون تنظةيم أنصةار الشةريعة 

وقةةد سةةمحع هةةذع الوةةةعية . Toléré non reconnuينشةة  فةةي إطةةار وةةةعية المسةةموح بةةه ال المعتةةرف 

وكةةان . مةةن بضةةعة مئةةات إلةةى بضةةعة آالف 2522وبدايةةة  2522للتنظةةيم بمضةةاعفة عةةدد أنصةةارع فةةي نهايةةة 

الخ اب الراديكالي الذي يستعمله التنظيم ُيذّكر بالخ اب الذي كانع تستعمله الجبهة االسةالمية لإلنقةا  

التحدي للسل ة القائمة والمتبني لشعارات حماسةية فةي  بالجزائر في تسعينات القرن الماةي وهو خ اب

. مسألة الجهاد والتكفير ومقاومة العلمانية

2522

عمليةةات عنةةف ةةةد رمةةوز المجتمةةع المةةدني مةةن مثقفةةين  2522شةةهدت االشةةهر السةةتة االولةةى لسةةنة 

همةةع جماعةةة أنصةةار . وسياسةةيين وتحةةدثع بعةةل . الشةةريعة أنهةةا خلةةف عمليةةة تعنيةةف هةةؤالذ الرمةةوزوقةةد اتث

تابعةةة )الصةةحف عةةن سةةعي تيةةار أنصةةار الشةةريعة إلحةةداث إمةةارات جهاديةةة و كةةرت أن مةةن بينهةةا إمةةارة سةةجنان 

والجةدير بالةذكر أن عمليةات االعتةداذ التةي كةان (. لمحافظة بنزرت بشمال البالد التي ينتمي إليها أبو عيةاض

أنصةار الشةريعة كانةع تنتهةي فةي أملةب االحيةان بةاإلفالت مةن العقةاب، ممةا اعتبةرع الةبعل  يقوم بها أتباع

 .44تواطؤا من أطراف مسؤولة في الحكومة التي تترأسها حركة النهضة مع هذا التيار

حركة كبيرة فةي تسةفير الجهةاديين التونسةيين نحةو سةوريا وُتعتبةر جماعةة أنصةار  2522لقد شهدت سنة 

وباإلةافة لذلك، تحدثع العديد من التقارير عن أن تنظيم . طراف النشي ة في هذا التجنيدالشريعة أحد اال

 .من التعامل مع شبكة من المهربين 2522أنصار الشريعة استفاد كثيرا سنة 

/ حزيران  26في  "التونسية"، في حوار على قناة 45و تحدث  رشيد عمار، رئيس األركان السابق للجيوي

خشيته من صوملة تونس بعد أن أصبح للجهاديين قدم راسةخة فةي الةبالد فةي فتةرة معينةة عن  2523يونيو 

وأشةار رشةيد . 46من خالل تخزينهم لألسةلحة وتنظةيمهم للتةدريبات وتخ ةي هم لالنقضةاض علةى الحكةم

عمار في هذا الحوار إلى أن الجهةاديين كةانوا يقومةون بتةدريبات علةى الجبةل مةدة سةنة كاملةة  أي خةالل سةنة 

، ومحمةد 2523فبرايةر / وهو ما تزامن مةع حةادث امتيةال الشةهيدين شةكري بلعيةد فةي شةبام 2522-2523

، ورمم أن الجنرال عمار لم يذكر أسماذ التنظيمةات الجهاديةة فةإن الةرأي 2523يوليو / تموز 20البراهمي في 

44
 .حصلع مثل هذع الممارسات في مصر في عهد حكومة مرسي أيضا 
45
القائد األعلى للجيش الذي واكب أطوار الثورة التونسية بأكملها وكان ممارسا لوظيفته إلى ماية تاري  إدالئه بالحوار  كان رشيد عمار 

وكان الحوار فرصة له للتعبير ةمنيا عن تحفظاته لسياسة حكومة . الذي أعلن فيه أنه طلب تمتيعه بالتقاعد2522التلفزيوني في يونيو 

 .أنصار الشريعة النهضة األمنية خاصة تجاع

 
46

 2523يونيو / جوان 20بتاري  " الصباح نيوز" مقالنا في  أنظر
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. الخاليةا النائمةة للقاعةدةتيةار أنصةار الشةريعة و: العام بتونس والنخبة المثقفةة تعةرف أنهةم ينتمةون لتيةارين

، باإلةةافة إلةى عناصةر مةن بلةدان مغربيةة وافريقيةة (تشكل األملبية)وتتضمن هذع التيارات عناصر تونسية 

 (.تمثل أقلية)

 للمسؤولين سبق قد ال؟ أم التدريبات بهذع علم على والعريل الجبالي حكومتي هل: الم روح والسؤال

 وميةرع الشعانبي جبل في للجهاديين تدريب مراكز من أشيع ما أن عن واتحدث عندما  لك كّذبوا أن الرسميين

 الموقةةف هةةذا إن. 47رياةةةية بتةةدريبات اإلسةةالمية العناصةةر بعةةل قيةةام تتجةةاوز ال المسةةألة وأن صةةحيح ميةةر

 ميةاب سةر عةن تسةاؤالت ي ةرح األركةان رئةيس طرحةه مةا عكةس على تدريب مراكز وجود نفي في الرسمي

 مراكةةز عةةن  الةةتف ن عةةدم يعةةود وهةةل. العسةةكرية والمؤسسةةة الحاكمةةة السياسةةية المؤسسةةة بةةين التنةةامم

 هةذع علةى للتغ يةة السةل ة  فةي لوبيةات بعةل مةن تواطةؤ إلةى أم فةادح؟ استخباراتي ةعف إلى التدريب

 وزيةر  أم الترويكا حكومة أي بأكملها الحكومة هل المراكز؟ هذع وجود في المسؤولية يتحمل التدريبات؟ومن

 النهضة؟ حركة من جميعهم بأن علما  معا االثنان أم الحكومة رئيس أم  الداخلية

ففةي هةةذع . هةام أيضةا بالنسةةبة ألنصةار الشةريعة وخصوصةا بالنسةةبة ألبةي عيةاض 2522كمةا ُيعتبرعةام 

آالف  4و 0حشد فيه أبو عياض ما بةين  2522مايو / أيار 25السنة قام أنصار الشريعة باجتماع عام كبير في 

وقد لوحظ من بين المشاركين تيةار السةلفية الجهاديةة، وهةو األوفةر عةددا حيةث يصةل عةددهم إلةى . مشاره

كمةا ُسةجل حضةور بعةل ممثلةي تيةار اإلسةالم السياسةي الجهةوي . آالف، وتيةار السةلفية العلميةة 6حوالي 

 .المنتمين لحركة النهضة في هذا االحتفال

،  وشةعارات أخةرى مت رفةة ممةا "كلنةا  أسةامة بةن الدن"مةن بينهةا وقد ُرفعع في هذا االجتماع شةعارات 

اة ر أحةد وزراذ النهضةة إلةى انتقةاد مةا حصةل فةي هةذا االجتمةاع لكةن الحكومةة لةم تتخةذ إجةراذات فةي حةق 

 . المنظمين لهذا االجتماع وهو ما عدع أنصار الشريعة ةوذا أخضر للمضي في نشاطهم

توجهةةا  2522مةةايو / أيةةار 25الكبيةةر بمدينةةة القيةةروان يةةوم وتضةةمن خ ةةاب أبةةو عيةةاض فةةي هةةذا الحشةةد 

 :لمشروع سياسي لدولة دينية حيث أكد أبو عياض في هذا االجتماع على األفكار التالية

تةةونس أرض دعةةوة ال أرض جهةةاد، ويةةرى عديةةد البةةاحثين أن هةةذا الموقةةف ال يتعةةارض مةةع تعليمةةات أيمةةن 

ن أنه يجةب مسةاعدة أنظمةة الحكةم اإلسةالمية التةي وصةلع إلةى الظواهري بعد قيام ثورات الربيع العربي م

 .السل ة رمم اختالفاته مع بعل مبادئها

أن ال أحةةد يسةةت يع أن يفةةرق بةةين جماعتةةه 2522مةةايو / أيةةار 25أكةةد أبةةو عيةةاض فةةي اجتمةةاع القيةةروان فةةي 

 .وحركة النهضة

                                                           

47
أول من أشارت إلى وجود مراكز تدريب للجهاديين في تونس، إال أن السل   2522أكتوبر  21كانع صحيفة ماريان الفرنسية بتاري   

 .جيوي أن الخبر صحيحالرسمية كانع تكذب  لك، واتضح بعد  لك من خالل تصريح رئيس أركان ال
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سةين وعةن سةياحة إسةالمية تحدث أبةو عيةاض فةي هةذا  االجتمةاع عةن تعلةيم اسةالمي يمنةع اخةتالم الجن

 .تستق ب الجاليات اإلسالمية في أوروبا وتمنع مظاهر التفس  لدى السياح األجانب

أبو عياض  تحدث في اجتماع القيروان أيضا على وجوب قيام بنوه إسالمية تعوض البنةوه الربويةة، ودعةا 

إنشةاذ مصةحات تمنةةع إلةى نظةام مةالي وةةةرائبي إسةالمي، كمةا دعةا إلةةى اصةالحات فةي الق ةاع الصةةحي ب

 .االختالم بين النساذ والرجال

 .وتعتبر هذع الم الب في الحقيقة بداية مشروع لتسييس السلفية الجهادية وإع ائها طابعا مدنيا

كيف سيتم تنفيذ هذع الم الب؟ هل يكون  لك عبةر وسةائل سةلمية : ما لم يقله أبو عياض في اجتماعه

من الباحثين أن عدم توةيح آليات تنفيذ برنامج أبةو عيةاض الةوارد فةي  أم يتم فرةها بالقوة؟ ويعتقد العديد

إشارة إلى أن تنظةيم أنصةار الشةريعة يةرى ت بيةق هةذع  2522مايو / أيار 25خ ابه في اجتماع القيروان في 

 :االفكار ال يتم عبر اآلليات الديمقراطية ألنه

ارةةا مةع الشةريعة باعتبةار أن الديمقراطيةة فةي أوال، ال يؤمن أصال بالخيار الةديمقراطي الةذي يعتبةرع متع

 .رأيهم هي اعتداذ على حاكمية  

وهنةا نالحةظ أن . وثانيا، ألنهم يفكرون في وسائل أخرى لفرض أفكارهم عبر سياسة فرض األمةر الواقةع 

 ولةذلك. وسائل عمل هةذع الجمعيةات التةي ال تمتلةك ترخيصةا قانونيةا، هةي وسةائل تعتمةد نوعةا مةن اإلكةراع

 .والعمل الخيري اإلماثي48الخيمات الدعوية 2522نش ع في سنة 

لم تمنع السل ة هذع الخيمات الدعوية رمم نداذات العديد من األحزاب السياسية، فهذع الخيمات الدعويةة 

ويتم فيها القيام ظاهريا بالدعوة الدينية وباطنيا  تنتصب أمام المؤسسات التعليمية واألسواق األسبوعية

 .العناصر التي تقبل االنخرام في هياكلهم التنظيميةاختيار 

ورمةةم أن السةةل ة لةةم تمنةةع هةةذع الخيمةةات فةةي البدايةةة لكةةن تكةةاثر أعمةةال العنةةف التةةي صةةاحبتها دفعةةع 

قبةل  2523الحكومة إلى منع إقامة هذع الخيام من دون الحصول على ترخيص مسبق، وقيل هذا الكالم في 

 .2523 أبريل/ أحداث الشعانبي في نيسان

 :هامة لتنظيم أنصار الشريعة ألنها مكنتها 2522وتعتبرسنة 

 .من حشد آالف من األنصار وبداية تأطيرهم تنظيميا: أوال

                                                           

48
ينصب أتباع أنصار الشريعة خيمات صغيرة أمام المعاهد الثانوية واألسواق األسبوعية بشكل دوري تخصص للتعريف بأفكار التنظيم 

وتقدم في نفس الوقع إعانات للفقراذ، كما يقوم التنظيم بتسيير قوافل طبية في المناطق واألحياذ الشعبية لتقديم بعل الخدمات 

 .وتتساذل عديد النخب عن القوى التي تدعم أنصار الشريعة ماديا وتقف وراذها سياسيا من داخل السل ة ومن خارجها. صحية مجاناال
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 .من إدخال أسلحة عبر الحدود الليبية وتخزينها:ثانيا

من القيام بتدريبات في جبل الشعانبي وفي أماكن أخرى حيةث تحةدثع بعةل الصةحف عةن تةدريبات :ثالثا

 .Salle de Sportكانع تتم في بعل قاعات الرياةة 

 2522سةبتمبر / أيلةول 26أحداث االعتداذ على السةفارة األمريكيةة بتةونس فةي  2522كما شهدت سنة 

وقةد دّلةع التحقيقةات الحقةا عةن تةورم شخصةين . فةي بنغةازيأي بعد يومين مةن مقتةل السةفير األمريكةي 

وصةدرت الحقةا أحكةام قضةائية تثبةع . تونسيين من تنظيم أنصار الشريعة في تةونس فةي عمليةة االمتيةال

/ تةةورطهم، ولعةةل  لةةك ُيعةةد أحةةد أبةةرز األسةةباب التةةي دفعةةع الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةي كةةانون األول

 .ر الشريعة في تونس وليبيا تيارات إرهابيةإلى تضييف أنصا 2523ديسمبر 

إن أحداث االعتداذ على السفارة األمريكية بتونس كانع النق ةة الفارقةة فةي تحةول موقةف الحكومةة مةن 

أنصار الشريعة لكنه كان تحوال ميةر كبيةر، بةدليل األحكةام المخففةة الصةادرة ةةد المعتةدين علةى السةفارة، 

 .49األمريكية بمراجعتهاوهي أحكام طالبع وزارة الخارجية 

،  ُنشةر عبةر اإلنترنةع شةري  فيةديو ظهةر فيةه (2522اكتةوبر / تشةرين األول) و بعد حادث السفارة بشةهر 

راشةةد الغنوشةةي مةةع أنصةةار التيةةار السةةلفي وهةةو يحرةةةهم فيةةه علةةى االسةةراع بإنشةةاذ مةةدارو وجامعةةات 

وقةةد فّسةةربعل . األمةةن والجةةيشومؤسسةةات قبةةل فةةوات األوان ألن حركتةةه لةةم تحقةةق بعةةُد سةةي رتها علةةى 

المحللين نداذ الغنوشي هذا كدعوة مفتوحة لتيار السلفية بأن يبني قوة ويفرض أمةرا واقعةا يصةعب التراجةع 

 .فيه

الةذين  2522وال ننسى التسهيالت التةي وفرتهةا الحكومةة السةتقبال العديةد مةن الةدعاة المشةارقة سةنة 

ية من بينها أنصار الشريعة إللقاذ دروو اعُتبةرت مةن طةرف كانوا يفدون على تونس بدعوة من جمعيات دين

 . وُتقّسم أبناذ الوطن الواحد إلى مؤمنين وكفار. جمعيات حقوقية تشجع على التكفير والكراهية

بدايةة محتشةمة لبةروز خالفةات بةين حكومةة الجبةالي وتيةار أنصةار الشةريعة،  2522وقد شكلع نهاية سنة 

والذي نسةب الحقةا ألنصةار  2522سبتمبر /أيلول 26ارة األمريكية بتونس في خاصة إثر االعتداذ على السف

                                                           

49
بين عامين سجنا وعدم سماع الديني في حين كانع األحكام في ال ور األول  2526يونيو  23بعد استئناف القضية صدرت أحكام في 

 2526/ 26/54بتاري   Tunivisionsموقع  أنظرمع تأجيل التنفيذ للمحاكمة ال تتجاوز سنتين 

http://ar.tunivisions.net/47570/566/149/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-.html 
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التةي اعُتبةرت  2523ثم بدأت شقة الخالف بين الحكومة وهذا التنظيم تتسع  أكثر فأكثرسةنة . 50الشريعة

 .بداية العد التنازلي لهذا التيار

 

25232526

سنة صعبة على أكثر من صعيد، حيث اتسمع بتةواتر االمتيةاالت السياسةية بتةونس  2523اعتبرت سنة 

وكةان .  وبتحوالت إقليمية هامة بدذا من طرد القاعدة مةن شةمال مةالي وانتهةاذ بسةقوم مرسةي فةي مصةر

يوليةو / ومحمةد البراهمةي فةي تمةوز 2523فبرايةر / امتيال الناش ين الحقوقيين شةكري بلعيةد فةي شةبام

إيةةذانا بنهايةةة الهدنةةة بةةين السةةل ة وأنصةةار الشةةريعة التةةي أثبتةةع التحقيقةةات القضةةائية تورطهةةا فةةي  2523

وتحدثع بعل الصحف التونسةية عةن مجموعةات تونسةية مةن أنصةار الشةريعة يةتم تةدريبها فةي . االمتيالين

وقةد ازدهةرت (.ر وأفغانسةتانمثةل العةراق وسةوريا والجزائة)ليبيا للقيام بعمليات إرهابية فةي تةونس وخارجهةا

سوق بيع السالح والتدريب عليه في ليبيا، وتعاظم وجود القاعدة وأنصار الشريعة خاصةة فةي بنغةازي ودرنةة 

 .وسرت وصبراتة

واعتبةةر عةةدد مةةن المحللةةين والتقةةارير الغربيةةة أن مراكةةز التةةدريب األربعةةة  فةةي ليبيةةا مكونةةة مةةن تونسةةيون  

بتواصل موجة تسفير الجهاديين نحو سوريا الذي بةدأ منةذ  2523قترنع سنة وا. وجزائريون وعناصر من مالي

وصةرح مهةدى جمعةة رئةيس الحكومةة المسةتقلة اسةتنادا لتقريةر وزيةر الداخليةة أن . وتواصل بعةد  لةك 2522

وبنةاذ علةى أرقةام عةدد الجهةاديين . 51جهادي تونسي من التوجه إلةى سةوريا 2555الحكومة منعع أكثر من 

آالف تونسةةي متةةأثرين باألطروحةةات الجهاديةةة  25ن معهةةم مةةن أنصةةار الشةةريعة نجةةد حةةوالي والمتعةةاطفي

ومسةتعدين للجهةةاد خةارط الةةبالد وهةةم أشةخاص تةةم إعةةدادهم نفسةيا وفكريةةا فةةي المسةاجد الخاةةةعة لرقابةةة 

ى وإ ا تمةع قسةمة عةدد المتعةاطفين مةع الجهةاديين علة. تنظيم أنصار الشريعة والتيارات الدينية المتشددة

العدد اإلجمالي للسكان نجد أن تونسيا واحدا من ألف تونسي متعاطف أو متأثر بالفكر الجهادي فةي م لةع 

لكةن بعةد سةي رة . وقد كانع النسبة أكبةر مةن  لةك قبةل هةذع السةنة فةي عهةد حكةم اإلسةالميين. 2526

 .52الحكومة الجديدة على معظم  المساجد بدأت ظاهرة السفر إلى سوريةا تتقلص

 :كما يلي 2523أن نستعرض جملة من األحداث المرتب ة بت ور نشام أنصار الشريعة سنة  ويمكن

                                                           

50
/ أيلول 26كان االعتداذ على السفارة األمريكية من طرف أنصار الشريعة احتجاجا على عرض شري  براذة المسلمين وجاذ االعتداذ في  

 .ويؤشر  لك إى مرور التنظيم إلى مرحلة العنف الممنهج. ي بنغازي، يومين بعد مقتل السفير األمريكي ف2522سبتمبر 
51
 http://breakingnews.sy/ar/article/34827.html:  أنظر 2526مارو / آ ار 56ورد التصريح في موقع بريكن  نيوز بتاري   
52
 0255مسجدا من أصل  15أن عدد المساجد الخارجة عن سي رة الحكومة ال تتجاوز  2526الدينية في بداية شهر يونيو  كر وزير الشؤون  

 .مسجد

http://breakingnews.sy/ar/article/34827.html
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 عةن اعتبةار تةونس أرض دعةوة ال أرض جهةاد دون اإلعةالن عةن  2523تيار أنصةار الشةريعة سةنة  يتخل

 . لك رسميا

 التنسيق األمني والمسلح بين أنصةار الشةريعة فةي تةونس وأنصةار الشةريعة فةي ليبيةا أصةبح قويةا 

 .2523سنة 

  شهدت كذلك  بح ةاب  االمن الشهيد السبوعي وتدخل هذع العملية اإلرهابيةة ةةمن  2523سنة

 .ما  يسميه االرهابيون بمقاومة ال اموت

  ان لقع أحداث الشعانبي 2523أبريل / نيسان 21في. 

  ك ببضةعة وقبةل  لة. ُمنع أنصار الشريعة من عقد اجتماع عام فةي القيةروان 2523مايو / أيار 21في

 .اسابيع دخل أبو عياض طور االختفاذ السري

 2523أمسةة س / مةةايو إلةةى آب/ االيقافةةات التةةي حصةةلع فةةي صةةفوف أنصةةار  الشةةريعة منةةذ أيةةار 

أظهةةرت أن لهةةذا التيةةار مخ  ةةات لالمتيةةال ولعمليةةات ارهابيةةة أخةةرى فكانةةع االيقافةةات كثيةةرة فةةي 

 .صفوفه

 والحكومةةة أن تنظةةيم أنصةةار الشةةريعة تنظةةيم  أعلنةةع وزارة  الداخليةةة  2523أمسةة س / فةةي آب

 .إرهابي

 بةل إن عناصةر . حركة النهضة وأحزاب إسالمية أخرى لةم يكةن موقفهةا متناممةا مةع موقةف الحكومةة

قياديةةة فةةي حركةةة النهضةةة مثةةل العجمةةي الةةوريمي والحبيةةب اللةةوز وميرهمةةا رفضةةوا تصةةنيف أنصةةار 

 .الشريعة تنظيما إرهابيا

  دود الفعةل العنيفةة لتيةار أنصةار الشةريعة مةن خةالل عمليةات إرهابيةة فةي تكثفع فيهةا ر 2523سنة

محافظات ومناطق جندوبة وسيدي بوزيد وقبالم وسوسةة والمنسةتير والتهديةد بعمليةات ارهابيةة 

 .2523في نهاية سنة 

  ردود الفعةةةل هةةةذع مرتب ةةةة باكتشةةةاف الجنةةةاح المسةةةلح لتيةةةار أنصةةةار الشةةةريعة وبمخ ةةة  مفصةةةل

اسية هدفها حسب بعةل المحللةين إربةاه الحةوار الةوطني الةذي ان لةق فةي سةنة لالمتياالت السي

وقد حاول أنصار الشريعة منع إصدار الدستور الذي ال يستجيب ألفكارهم خاصة عنةدما وقةع ، 2523

 .اتفاق السياسيين على عدم إدراط الشريعة في الدستور كمصدر للتشريع

  وافقة على استقالة حكومةة العةريل و لةك نتيجةة شهدت استقالة حكومة الجبالي والم 2523سنة

 .تداعيات العمليات اإلرهابية المنسوبة ألنصار الشريعة

هةل ينحصةر اإلرهةاب الةذي حصةل فةي تةونس  فةي االمتيةاالت : السؤال الذي ي رحةه عديةد مةن المحللةين

يمكن نسبته كليا أو جزئيا السياسية أو في العمليات اإلرهابية االخرى أو في إدخال األسلحة إلى البالد؟ هل 

 لتيار أنصار الشريعة والخاليا النائمة للقاعدة؟ أم أن هناه أطرافا أخرى متورطة في هذع العمليات؟

يبدو من المرجح أن تيار أنصار الشريعة ةالع فةي بعةل العمليةات اإلرهابيةة لكةن هنةاه فرةةيات تتحةدث 

ي نظةام القةذافي للقيةام بعمليةات إرهابيةة فةي عن تجنيد إرهابيين من طرف مسؤولين سابقين ليبيةين فة
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تونس كرد فعل على مساهمة أطةراف تونسةية بعةد الثةورة فةي اإلطاحةة بنظةام القةذافي عةن طريةق تةوفير 

 .األسلحة للمعارةين للقذافي

هةةذع الفرةةةية، أي فرةةةية مشةةاركة إرهةةابيين فةةي عمليةةات إرهابيةةة مةةن ميةةر أنصةةار الشةةريعة مرجحةةة وقةةد 

الصةحف، وبالتةالي فةإن االبحةاث القضةائية تركةز علةى معرفةة دقيقةة للمسةار التنظيمةي  تحدثع عنها بعةل

والسيرة الذاتيةة للمتةورطين فةي عمليتةي امتيةال بلعيةد والبراهمةي ألن  لةك سيسةاعد علةى فهةم الةدوافع 

تةأتى وهةذا لةن ي. والمبررات والجهات التي لها مصلحة في مثل هذع العمليات سواذ كانع في الداخل والخارط

إال بالرب  بين حةادثتي االمتيةال والظةروف التةي نشةأت فيهةا الظةروف السياسةية واالجتماعيةة ومةدى تةأثير 

 .التحوالت اإلقليمية

إنةةه مةةن شةةبه المؤكةةد أن العمليةةات اإلرهابيةةة فةةي تةةونس ال تنسةةب فقةة  ألنصةةار الشةةريعة وربمةةا تكةةون 

هةو مةةا يةةدفع إلةةى البحةةث أكثةةر فةةي الةةةنسبة مةةن العمليةةات االرهابيةةة و %45مسةاهمة هةةذا التنظةةيم بنسةةبة 

المتبقية والتي يبدو أن وراذهةا أطرافةا مةن النظةام السةابق الليبةي فةي عهةد القةذافي، لكةن هةذع الفرةةية 

تسةةتدعي تنسةةيقا اسةةتخباراتيا أكبةةر، وأتصةةور أن الحقيقةةة ربمةةا تتضةةح أكثةةر فةةي األيةةام القادمةةة ألن هنةةاه 

لية الكرامة التي يقودها اللواذ الليبةي المتقاعةد خليفةة حفتةر يمكةن تحوالت  سياسية وأمنية في عالقة بعم

أن تضع حدا لهيمنة تيار اإلسالم السياسي والتيار السلفي في ليبيا ويصبح هذا التيار جزذا من الحملة التي 

 .ستحد من نفو  أنصار الشريعة بليبيا وتبعد الجهاديين األجانب بما فيهم التونسيون عن ليبيا

 

 :يوجد لدى أنصار الشريعة هيكل مركزي وهياكل جهوية -

ويضم اللجنة الشرعية التي تضم القيةادات البةارزة للتنظةيم، وتكةون محةدودة العةدد ال : الهيكل المركزي

 .عضوا 22تتجاوز في الغالب 

 وهي جزذ من الهياكل المركزية: المكاتب الوطنية -

 :ةوهي أربع

 المكتب السياسي .2

 مكتب الدعوة .2

 المكتب االجتماعي .3

 المكتب االعالمي .6
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هنةةاه مكتةةب أمنةةي ويضةةم الجنةةاح المسةةلح لةةم يقةةع اإلعةةالن عنةةه، وتةةم التعةةرف عليةةه مةةن خةةالل األبحةةاث 

 القضائية

 .هناه قيادات مركزية تم اإلعالن عنها وأخرى لم يقع اإلفصاح وهي مدرجة ةمن خانة القيادات البديلة

 .ن هناه أمير مركزي للتنظيم وهو أبو عياضكما أ

 :الهياكل الجهوية

 .عضوا 22و 0وتضم الخلية الواحدة بين ( إمارة في محافظة أو في عدة محافظات)خاليا في كل إقليم  -

 .هناه أمراذ محليون وجهويون -

األميةر أبةةو  + 22)عضةوا  22بالنسةبة ألعضةاذ اللجنةة الشةرعية أعلةن القةائمون علةى التنظةيم أنهةا تضةم 

ولم ُيعرف من أسمائها إال خمسة وهم أبو عياض وحسن بن بريك وسامي الصيد وأبو خالد الخ يب ( عياض

 .وسيف الدين الرايس

ُيرجح أن يكون األعضاذ مير المعلن عنهم يمثلون القيادة البديلةة وكةذلك الجنةاح المسةلح للتنظةيم الةذي 

بعد أن اتضح وجةود عالقةة بةين أنصةار الشةريعة والقاعةدة  2523أمس س / أعلنع عنه وزارة الداخلية في آب

 .في بالد المغرب اإلسالمي التي تساهم في تمويل أنصار الشريعة بتونس

 :ومن المرجح أن يكون تمويل أنصار الشريعة من عدة مصادر

 د ومعلةوم أن القاعةدة فةي بةال. جزذ يأتي من القاعدة في بالد المغةرب االسةالمي وهةو الجةزذ الهةام

 .مليون دوالرا حسب العديد من التقارير 355المغرب االسالمي لها ميزانية تتجاوز 

 جزذ يأتي من تجارة التهريب. 

 جزذ يأتي من تبييل األموال. 

 53جزذ صغير يأتي من مساهمات بعل المتدينين التونسيين من تجار صغار وميرهم. 

 .طالبان في التنظيمهذا الشكل التنظيمي ألنصار الشريعة يشبه كثيرا أسلوب  -

 : تونس في والديني السياسي المشهد على وتداعياته اإلرهاب تكلفة ارتفاع

                                                           

53
لدرجة أن رموز هذا التيار طلبوا من  2526حسب آخر التقارير فإن تمويل القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي نقص كثيرا بالنسبة لسنة  

 2526يونيو  35تصريح العميد مختار بن نصر لصحيفة الشروق بتاري   أنظر: ة على حسابهم الفرديأتباعهم تمويل بعل األنش 
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وبعةد الثةورة بةدأت هةذع النسةبة . بالمائةة 0عرفع البالد التونسية قبل الثورة نسبة نمةو اقتصةادي تقةارب 

تيةارات السياسةية تتدحرط ال بحكم اإلرهاب فق  بل وكذلك بسبب االعتصامات واالةرابات ورمبةة بعةل ال

وهةةو أمةةر مبةةرر نسةةبيا ( بالمائةةة -2)2522فةةي السةةي رة علةةى اإلدارة لةةذلك كانةةع نسةةب النمةةو سةةلبية سةةن 

ولةذلك بمجةرد إجةراذ االنتخابةات التةي جةرت . بإكراهات المرور من حالة الفوةى إلى حالة االستقرار التدريجي

التةي أصةبحع ثالثةة فاصةل  2522 في ظروف أفضل مةن سةابقاتها تحسةنع نسةب النمةو االقتصةادي سةنة

فاصةل  2حيةث تةدحرجع إلةى  2523، لكن لم يتم الحفاظ على هذع النسبة سنة (بالمائة 3.0)خمس بالمائة 

أهةةم الق اعةةات سةةواذ فيمةةا يتعلةةق  2523بسةةبب اإلرهةةاب الةةذي ةةةرب بقةةوة سةةنة ( بالمائةةة2.4)بالمائةةة  4

والربةع  2523بالمائة سةنة  22م االستثمار بنسبة بق اع التصدير أوق اع الخدمات يضاف إليه انخفاض لحج

بشكل ةمني تيةار السةلفية العلميةة والسةلفية  2522فقد دعمع حكومة الترويكا منذ . 2526األول لسنة 

أن جةزذا منهةا  2526الجهادية من خالل تقنين العديةد مةن الجمعيةات الخيريةة والدعويةة التةي اتضةح فةي سةنة 

لكةن الموجةة اإلرهابيةة األشةد . 54األمةوال حسةب تقريةر لةوزارة الداخليةة متورم فةي دعةم اإلرهةاب وتبيةيل

مةةع امتيةةالين سياسةةيين مةةن الحجةةم الثقيةةل كمةةا  كرنةةا آنفةةا واالعتةةداذ علةةى السةةفارة  2523كانةةع سةةنة 

وكةةان لةةذلك انعكاسةةات سةةلبية علةةى النمةةو االقتصةةادي للةةبالد، ألن اإلرهةةاب لةةه عالقةةة بالمنةةاخ . األمريكيةةة

هذا المناخ العام فةي الةدورة االقتصةادية، فعنةدما يصةبح المسةتهلك منكمشةا فةإن تةأثير  لةك  ويؤثر. العام

وعنةدما ُتجبةر الدولةة علةى االنخةرام فةي الحةرب علةى . يكون سلبيا على ق اع اإلنتاط أي مؤسسةات اإلنتةاط

كمشةع البنةوه ومع اشتداد موجة اإلرهاب ان. اإلرهاب فإن  لك يكون عل حساب التنمية الجهوية والتشغيل

في مجال اإلقراض لضعف في السيولة مما انعكس علةى تمويةل العديةد مةن المشةاريع مةع اسةتمرار ةةعف 

ويضاف إلى اإلرهاب عدم قدرة حكومة الترويكا على الحد مةن التهريةب الةذي مةّذى . مردودية ق اع الخدمات

ن مجمةوع النشةام االقتصةادي، بالمائةة مة 05و 60إلى حةد مةا االقتصةاد المةوازي والةذي بلغةع نسةبته بةين 

ُم هذا الق اع أةر بالعائدات الجبائية للدولة وساهم في دعم بعل التيارات اإلرهابية التي اسةتفادت  وتضخث

 .كثيرا من ق اع االقتصاد الموازي

لقد قدرت تكلفة اإلرهاب في تونس من طرف الخبراذ االقتصاديين بما يقارب مليار دينةار سةنويا يضةاف 

كماي ملحوظ في الق اع السياحي وهةروب العديةد مةن المسةتثمرين فةي الةداخل والخةارط ممةا جعةل إليها ان

 . 55مليار دوالر في السنة 2هذع التكلفة تبل  أحيانا 

أعتقةد أن هنةةاه فرةةية قويةةة فةي تةةورم أنصةار الشةةريعة فةي عمليةةة االمتيةال السياسةةي لكةن مةةن  -

  راذ عملية االمتيال، هل هو طرف واحد أم عدة أطراف؟الضروري البحث عمن يقف و

                                                           

 
54

 .جمعية مورطة في تمويل اإلرهاب 204التي تحدثع عن أن  2526جوان / يونيو 50الصباح نيوز بتاري   أنظر
55
 بتونس 2526ماي  22وفتحي النوري ومعز الجودي في حوار أجريته مع خبراذ وأساتذة جامعيين في االقتصاد بتونس وهم راةي المدب  
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إن تصنيف أنصار الشريعة كتيار إرهابي في تونس وليبيا ربما يكةون مقدمةة إلزالةة مراكةز التةدريب 

الموجةةودة فةةي ليبيةةا تمهيةةدا لحصةةول تغيةةرات سياسةةية فةةي المسةةتقبل، أبرزهةةا إعةةادة تموقةةع التيةةار 

نيةة، وفةي هةذا اإلطةار يمكةن أن تكةون محةاوالت خليفةة حفتةر الليبرالي وتقلص نفةو  التيةارات الدي

/ أيةار 24، والثالثةة فةي 2526فبرايةر / والثانية فةي شةبام 2523أمس س /األولى في آب)الثالث 

تمهيةةةدا لتغييةةةر الخري ةةةة السياسةةةية الحاليةةة عبةةةر الم البةةةة بحةةةل المةةةؤتمر الةةةوطني ( 2526مةةايو 

، يصةعب أن يكةون لتيةار االسةالم 2526يونيةو / حزيران 20وتنظيم انتخابات مبكرة في ( البرلمان)

السياسي والتيار الجهادي تأثير هام فيها، وقد جرت االنتخابات في ظل مشاركة ةعيفة لةم تتجةاوز 

 .بالمائة 24عتبة 

مازال تيار أنصار الشريعة في تونس متواجدا في المناطق الريفية وتتحدث بعل الروايات المتسةمة  -

جةود عناصةر كثيةرة مةن هةذا التيةار فةي أريةاف القيةروان وجندوبةة وبعةل منةاطق بالمصداقية عةن و

 .الجنوب 

من المرجح أن يتقلص عدد أعضاذ أنصار الشريعة إلى حوالي النصف منذ اإلعالن عن تصةنيفه تيةارا  -

وال ننسةى أن تنظةيم أنصةار الشةريعة . عضةو 2555إرهابيا ويحتمل أن يكون عددع الحالي ال يتجاوز 

الستفادة من عودة الجهةاديين التونسةيين مةن سةوريا وليبيةا والةذي يقةدر بحةوالي األلفةين يسعى ل

وهو ما يفةرض علةى حكومةة الةوزير األول مهةدي جمعةة أن تضةع . ومعظمهم من تيار أنصار الشريعة

 .برنامجا عاجال لتأهيل الجهاديين يقوم على مقاربة أمنية ومقاربة أيديولوجية واجتماعية

ر انصار الشريعة لن ينتهي وإنما سيتقلص بعد أن نجحةع تةونس فةي إصةدار الدسةتور أتصور أن خ  -

 .والقانون االنتخابي وحكومة من التكنوقرام

أعتقد في الختام أن خ ر أنصار الشةريعة فةي تةونس فةي طريقةه إلةى الةتقلص أكثةر فةأكثر ويةرب   -

لكةن . بيةات لةه فةي الحكةمبعل المحللين  لك بغياب الدعم المعنوي الذي كانع تقدمه بعل اللو

ما أةعف أنصار الشريعة أساسةا، عةدم وجةود قاعةدة اجتماعيةة عريضةة تتبنةى الفكةر الجهةادي فةي 

وحةةزم الحكومةةة القادمةةة فةةي مقاومةةة اإلرهةةاب ودخةةول تيةةار االسةةالم السياسةةي فةةي أزمةةة . تةةونس

 .هيكلية عبر العديد من بلدان الربيع العربي

م بالتنسيق مع القاعدة فةي بةالد المغةرب اإلسةالمي ومةع جبهةة تيار أنصار الشريعة في تونس مته -

ولهةذا بةدأت تكثةر منةذ فتةرة االسةتقاالت فةي . النصرة في سوريا وكلهةا تنظيمةات محظةورة دوليةا

 .صفوف هذا التنظيم مستقبال بتونس

تنظيم أنصار الشريعة لن يزول نهائيا من تونس فلربما يتشكل مسةتقبال فةي إطةار هياكةل جديةدة  -

 .ن التيارات العقائدية تضعف وال تموتأل

 .إن استقرار األوةاع السياسية واألمنية واالقتصاديةهو الحل الوحيد لدرذ خ ر هذا التنظيم -

فتةاة أثةارت ردة  200إن بروز ظاهرة جهاد النكاح التي تحدث عنها وزير الداخلية وكانع تشمل حةوالي  -

يةات النسةائية واتهمةع أنصةار الشةريعة بتسةفير فعل قوية داخل المجتمع المدني وخاصة لدى الجمع

 . هؤالذ الفتيات
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إن انتعاشة تيارات اإلسالم الراديكالي ت ورت أكثةر مةع الربيةع العربةي وهةو مةا ي ةرح اسةتفهامات  -

 .حول القوى التي لها مصلحة في هذا الربيع

يا وناةةلوا فةي إن انخرام معظم الجهاديين التونسيين من أنصةار الشةريعة الةذين تحولةوا إلةى سةور -

صفوف داعش يمكن أن ي رح استفهامات عديدة عن الةدور الةذي يمكةن أن يقومةوا بةه عنةد العةودة 

/ حزيةران 25وهةل ستصةبح داعةش التةي اكتسةبع شةهرة كبيةرة عنةدما احتلةع يةوم . إلى أوطةانهم

ي مدينة الموصل ومحافظات أخرى في العراق مثاال يحتذى بةه لةدى أنصةار الشةريعة فة 2526يونيو 

 .البلدان العربية السبعة التي يتواجدون بها

سةةةنة وينحةةةدرون مةةةن  20و 22إن المعةةةدل العمةةةري ألعضةةةاذ أنصةةةار الشةةةريعة بتةةةونس يتةةةراوح بةةةين -

مثةةل جندوبةةة )المحافظةةات التةةي تشةةهد صةةعوبات اقتصةةادية واجتماعيةةة وهةةي المحافظةةات الداخليةةة 

لكةن  لةك . 56ثل مدنين وقبلةيوالقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وبعل مدن الجنوب التونسي م

لم يمنع من وجود أتباع لهذا التيار من فئات اجتماعية مترفهة ومثقفة من بعل المنةاطق السةاحلية 

 .مثل سوسة والمنستير والمهدية وخاصة في صفوف أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل

الخ ةاب الةديني نحةو ختاما أعتقةد أن زوال خ ةر أنصةار الشةريعة فةي تةونس مةرتب  كةذلك بت ةوير  -

مقاربة تنويرية وتحييد المساجد عن كل توظيف سياسي وحزبي، باإلةافة إلةى تحسةن المؤشةرات 

االقتصةةادية واالجتماعيةةة مثةةل مقاومةةة التهريةةب واالقتصةةاد المةةوازي ودعةةم اسةةتقاللية القضةةاذ 

         .والنهوض التنموي بالمناطق المهمشة سواذ الحدودية أو التي تقع داخل البالد

56
" الورسنية"بتونس مع أحد القياديين في النقابات األمنية التونسية   كر لي أن من قة  2526جوان / يونيو 2في حوار خاص أجريته في  

. فردا للجهاد في سوريا والعراق 25من معتمدية بن قردان بالجنوب التونسي على الحود الليبية وهي قرية صغيرة سافر منها حوالي 
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 أ

 ".أسباب وأشكال الت رف عند الشباب المسلم بألمانيا"تقدم هذع الورقة خلفية تحليلية ل 

أوروبةا، ولهةذا تركةز هةذع الدراسةة علةى تلعب السلفية دورا حاسما في سياق الت ةرف عنةد الشةباب فةي 

وفةةي هةةذع الورقةةة سةةيتم تحديةةد الوةةةع التنظيمةةي والةةديمغرافي للشةةباب فةةي ألمانيةةا . المشةةهد السةةلفي

فعةةادة مةةا تظهةةر الحركةةة السةةلفية بألمانيةةا بشةةكل سةة حي . وكةةذلك المشةةهد السةةلفي بتجلياتةةه المختلفةةة

ي  ي العالقة هي بشكل رئيسةي محتويةات سياسةية مير أن محتويات التعبير السلف. بوصفها ظاهرة دينية

 .واجتماعية، وعليه فإن السلفية يجب أن تتم مقاربتها بألمانيا كظاهرة سياسية واجتماعية

ومةن هةذع . من مجمل عةدد السةكان% 0،6مليون مسلم وهم يمثلون  6،3يسكن في ألمانيا ما يقدر ب 

من أصةل تركةي، فالعديةد مةن األتةراه حضةروا إلةى ألمانيةا عةن طريةق % 46ه الشريحة هناه تقريبا ما نسبت

هجرات العمل خالل أعوام الستينيات من القرن الماةي، وبالتالي يشمل األلمان المنحدرون من أصل تركةي 

ويهتم المكون الةديني فةي الجماعةة التركيةة فةي الحفةاظ علةى . الجيلين الثالث والربع من المهاجرين االتراه

وهةي . لثقافة للوطن األم ولهذا السبب تم تشكيل عددا من الرواب  والجمعيات التي تشكلع خالل الوقعا

مةن المسةلمين فةي ألمانيةةا % 2،2وال يوحةد سةةوى . جمعيةات تنةتظم اليةوم تحةع مظلةةة منظمةات مختلفةة

. قيةامةن مسةلمي شةمال أفري% 4،1انحدروا من اصول عربية شرق أوس ية فةي حةين هنةاه مةا يقةارب مةن 

والراب ةة االسةالمية األهةم واألكبةر هةي . المسلمون المنحدرون مةن دول عربيةة يشةكلون أقليةة فةي أوروبةا

وتضةم . االتحاد االسالمي التركي للشؤون الدينية وهي فرع مةن رئاسةة الشةؤون الدينيةة فةي أنقةرة بتركيةا

والحةديث هنةا . ا  ولها تةأثير تركةينادي عضو وبالتالي تعد المظلة االسالمية االهم في ألماني 155الجمعية 

بسةبب أن المنظمةة للمسةلمين : عن ال بيعة التركية لهذع المنظمات هةو حةديث  و صةلة لألسةباب التاليةة

االتراه وبالتالي يرافق  لك الرمبة في الحفاظ على الممارسات الدينية والثقافية، تمكنةع الجماعةة التركيةة 

إلى افراداها، وعالوة على  لك ينتمي االتراه إلى المةذهب الحنفةي  المسلمة من منع تسلل التأثير االجنبي

 .ويتبعون الماتريدية في اعتقاداتهم االساسية وهو ما يحدد ويعرف الهوية التركية

وعلى العكس من  لك، فإن الجماعة العربية المسلمة في ألمانيا لم تمتاز بةذات التنظةيم كمةا هةو الحةال 

جةةل المقارنةةة يمكةةن القةةول أن المسةةلمين العةةرب لةةم يبةةذلوا جهةةدا للحفةةاظ علةةى ومةةن ا. مةةع الجماعةةة التركيةةة

لةذلك فاالنتمةاذ لهةذع الشةريحة مةن العةرب المسةلمين . هويتهم من خالل االنتماذ إلى جهة اسةالمية مميةزة

 .الخرىلمدرسة فقيهة معينة لعب دورا ثانويا لهذا كانوا اكثر انفتاحا للتأثر على وتأثرا باآلراذ االسالمية ا
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وبخاصة أولئك الذين لم يكةن لهةم ارتبةام )وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر شعر الشباب المسلم 

فجأة بالضةغ  العةالي فةي المجتمةع ولةم يكةن عنةدهم أجوبةة واةةحة  لألسةئلة الم روحةة ( واةح بالمساجد

بةأنهم م ةالبون بتبريةر فشعورهم بعدم فهم اآلخر لهةم والشةعور . واالتهامات التي اطلقها مير المسلمين

سةةلوه المسةةلمين دفةةع العديةةد مةةن الشةةباب المسةةلمين إلةةى مواقةةف دفاعيةةة، وبالتةةالي فمةةع بدايةةة بةةروز 

فالسةلفيون تحةدثوا بلغةة ألمانيةة بسةي ة . النشاطات السلفية بألمانيةا بةدى وكةأن أبوابةا جديةدة قةد فتحةع

االسةالم "للخ باذ وشيوخ السلفية هةي أن  ومنحوا الشباب أجوبة ألسئلة دينية، وكانع الرسالة األساسية

ومةةع بدايةةة هةةذع ". هةةو الحقيقةةة الوحيةةدة، وال حاجةةة ألن يشةةعر المسةةلم بالخجةةل ولكةةن يجةةب أن يكةةون فخةةورا

فلم يعودوا م البين . النشاطات السلفية شعر العديد من الشباب المسلم وبشكل مفاجئ بالوعي الذاتي

قهةةا ميةةر المسةةلمين، فالمسةةلمون اآلن شةةعروا بةةأنهم متفوقةةون بتبريةةر االسةةالم ةةةد االتهامةةات التةةي ي ل

اخالقيةةا علةةى مةةن سةةواهم، ولهةةذا انتقةةدوا ميةةرهم بسةةبب الةةوعي فةةي مجتمةةع فاسةةد وبةةدأوا ي ةةالبون ميةةر 

 .المسلمين بتبريرات لما ا ال يتبعون الدين الصحيح

 :موعات على األقل هيبشكل عام تتوزع السلفية بألمانيا بين ثالث مج

 السلفية النقية 

 السلفية السياسية والتبشيرية

 السلفية الجهادية 

ومةةع أن المجموعةةة األولةةى هةةي كبيةةرة اال انهةةا ليسةةع بةةارزة، فهةةي تتميةةز بعةةدم اتخةةا  موقةةف سياسةةي 

فهةم متةدينون بشةكل كبيةر ووفقةا للتفسةير السةلفي . واعضاؤها يريدون العيش في ن اقهم الخاص بهةم

وتعتبةةر هةةذع المجموعةةة بةةأن واجبهةةا بةةأن ال تشةةك أو تتسةةاذل حةةول النظةةام العةةام والدولةةة وهةةو مةةا . ملإلسةال

ويستند التفسير االسالمي لهذع الجماعة إلى علماذ الدين الوهةابيين فةي . يمنحهم هذع ال ريقة في الحياة

 .السعودية المساندين للعائلة المالكة في السعودية

عمل تبشيري )من خالل الخ ابات الشخصية والدعوة في الشوارع " تمع أفضلمج"يحاول السلفيون ايجاد 

من خالل مراكز نشر المعلومات وحلقات البحث والعلةم عةالوة علةى نشةاطات البروبامنةدا التةي ( في الشارع

مةةن خاللهةةا يحةةاولون قيةةادة المسةةلمين ووةةةعهم علةةى ال ريةةق القةةويم أو القنةةاع ميةةر المسةةلمين العتنةةاق  

( Pierre Vogel)والشخصية األكثر شهرة ةمن هذع المجموعة هو الخ يب بيير فومال . السلفي االسالم

ووفقا للمكتب الفيدرالي لحمايةة الدسةتور . ويعرف ايضا باسم ابو حمزة وهو نفسه كان قد اعتنق االسالم

وهذع الجماعةة بشةكل عةام ال تؤيةد العنةف ولكنهةا . من اتباع السلفية السياسية بألمانيا 6،055هناه حاليا 

لك تقةيم حةدا فاصةال بةةين عوةةا عةن  لةك تقةوم بةةالتعليق علةى الظةروف االجتماعيةة والسياسةية وهةةي بةذ
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وتمثةل الجماعةات . المسلمين المحرومين والمض هدين من جانب وبين الغالبية مير المسلمة من جانةب آخةر

الجهاديةةة اقليةةة م لقةةة فةةي المشةةهد السةةلفي وهةةم ال يكتفةةون باألسةةاليب التبشةةيرية والسياسةةية وهةةي 

وهنةاه مةن ةةمن ال يةف . فةاح المسةلحجماعات عقدت العزم على ازالة الظلم ةد االسالم مةن خةالل الك

السلفي جماعات تبشيرية سلمية وبخاصة االنقياذ والتي برزت بقوة ةد البروبامندا الجهاديةة، لةذلك ينبغةي 

 . كر التيارات والفواعل دون الدخول في التوصيف الشامل

 

بشةكل عةالمي وهةو لةيس مسةاو للةديانات األخةرى، وبالتةالي  ما زال االسالم في ألمانيا ليس معترفةا بةه

الكثير من المسلمين هناه يشعرون بأنهم ال ينتمون إلةى المجتمةع بسةبب ديةانتهم، وممةا ال شةك فيةه أن 

التجارب المتعلقة باإلقصاذ والتمييز يمكةن لهةا أن تفضةي إلةى عقةدة الدونيةة ويمكةن لهةا أن تنمةي مشةاعر 

ماعات السلفية فإن الشباب الذين يعانون من هةذا الشةعور لةن يجةدوا القبةول بسةبب وفي الج. عدم االنتماذ

فجميةع االعضةاذ هةم اخةوة واخةوات ورئةيس . اصولهم وهويةاتهم كمسةلمين بةل سةيقومون بإعةادة التقيةيم

يمتلةةك معرفةةة دينيةةة اكثةةر مةةن االعضةةاذ ( انهةةا)الجماعةةة ينبغةةي أن يتمتةةع بالسةةل ة لسةةبب وحيةةد وهةةو أنةةه 

وعلى آية حال يمكن ألي عضو في الجماعة أن يسعى للحصول على معرفة وبالتالي يمكن له أيضا . نالعاديي

 . أن يصل إلى مكانة النمو ط

وال يكتف السلفيون بتعريةف أنفسةهم مةن خةالل الحةديث عةن الفروقةات بيةنهم وبةين الجماعةات األخةرى  

هم وهةو أمةر يجعلهةم بةارزين وظةاهرين وكذلك مير المسلمين، فهم يعبرون عن هويةاتهم مةن خةالل مالبسة

وطبعا شعورهم المتزمع بأنهم ةحية يؤكد على هذا الشعور الجماعي، وهنا ال بد مةن االشةارة إلةى . للغير

علةى ( الكفةار)أن الجماعات العنيفة بشكل خاص تنشةر فكةرة أن هنةاه صةراعا كونيةا يشةنه ميةر المسةلمين 

 .االسالم والمسلمين

 

، فالشباب المسةلمون المشةحونون بةأفالم اليوتيةوب والةذين "الت رف الذاتي"تتعامل ألمانيا مع ظاهرة 

يتةابعون النقاشةةات علةةى منتةةديات االنترنةةع حةةول الظلةةم الةةذي لحةةق بالمسةةلمين هةةم عرةةةة لهةةذا الت ةةرف 

مةا والةذي قةام بقتةل اثنةين مةن عا 22البةال  مةن العمةر ( Arid Uka)وهكذا الحال كان مةع أريةد أوكةا . الذاتي

.  الجنود األمريكان عندما اطلق الرصةاص علةى رؤوسةهم وجةرح اثنةين آخةرين فةي م ةار فرانكفةورت بألمانيةا

وادعى فيما بعد بأنه كان مةدفوعا بمةا شةاهدع علةى أفةالم اليوتيةوب والتةي عرةةع قضةية جةرائم الواليةات 

 .المتحدة ةد المسلمين



dggdgdgdfgfd

225

لمعروفة باسم ملة ابراهيم دورا رئيسةا فةي عمليةة الت ةرف والتشةدد، وهةذع ولعبع الجماعة الممنوعة وا

فةي  2522هي الجماعة المسؤولة بشكل رئيسةي عةن المناوشةات التةي وقعةع مةع الشةرطة فةي شةهر أيةار 

وكانةع .  مدينتي بون وسولنغان عندما اندلعع المظاهرات احتجاجا على الرسومات الكرتونية للنبةي محمةد

وأبةو طلحةة االلمةاني ( حسةن كيسةكن)وأبةو إبةراهيم ( أبو أسةامة الغريةب)يادة محمد محمود الجماعة تحع ق

وحصل ديسو دوث على شعبية كبيةرة بةين الشةباب حيةث كةان مغنةي راب (. مامادو كوسبيرت أو ديسو دوث)

فةي  وقام بالتركيز في محاةراته على الظلم الذي وقع على المسلمين في كل انحةاذ العةالم وقةام بالةدعوة

وديسو دوث هو اآلن بسوريا ا  التحق بمجموعة ارهابية هي تنظةيم . اناشيدع على الجهاد ةد اعداذ االسالم

ومن سوريا يدعو بشكل علني ومن خالل تسجيالت اليو (. داعش)الدولة االسالمية في العراق وبالد الشام 

 .تيوب بألمانيا لاللتحاق بالنضال بسوريا

ريب أن يستقر بسةوريا لكنةه موجةود فةي السةجون التركيةة منةذ أن ألقةي القةبل وقد حاول أبو أسامة الغ 

عليه على الحةدود السةورية التركيةة، وبكةل تأكيةد لعبةع مسةألة وقوعةه فةي األسةر دورا هامةا فةي بروبامنةدا 

 .الجهاد

شةعر وعلى مدار األزمة السورية كانع هناه دائما نسبة من األوروبيين دخلع االسةالم، والكثيةر مةنهم ي

بأنه وصل مرتبة عالية مةن خةالل الجماعةات المت رفةة بعةد أن وقةف علةى الحافةة فةي المجتمةع قبيةل اعتناقةه 

فةةالكثير مةةنهم جةةاذ مةن خلفيةةات اجتماعيةةة محرومةةة وبعةةل الشةباب جةةاؤوا مةةن اصةةحاب السةةوابق . االسةالم

ور بالمسةةاواة الجنائيةةة لكةةنهم اكتشةةفوا التماسةةك االجتمةةاعي فةةي المشةةهد السةةلفي المت ةةرف، فالشةةع

 .واألخوة بصرف النظر عن ال بقة االجتماعية هو أمر ةروري جدا

والسؤال اآلن هو لما ا تواجةه سةوريا بالةذات لهةذع الموجةة القويةة مةن المقةاتلين المت ةوعين مةن أوروبةا؟ 

إلسةالم الحقيقةي، ولهةذا فالمشهد السةلفي يمكةن وصةفة بشةكل خةاص بحقيقةة أنةه يةرى نفسةه الممثةل ل

السبب فةإن قتةالهم ةةد الصةوفية وةةد الشةيعة أو المتةأثرين باإلسةالم األوروبةي كةان دائمةا همةا للحركةة 

وواحدة من أكبر المعضةالت فةي سةوريا كانةع االدعةاذ بةأن مةا يجةري هةو فةي سةياق النضةال بةين . السلفية

دي بشةار األسةد لكةن مةن قبةل القةوى الشيعة والسنة، وقةد نشةرت هةذع الدعايةة لةيس فقة  مةن قبةل مؤية

وتزامن مع  لك الخ اب لبعل الحكومةات االسةالمية والمعةادي إليةران وحةزب   ممةا فةاقم . السنية أيضا

من الوةع وشجع على رواط هذا الشكل من الخ اب، فالدعاية المعادية للشيعة سةاهمع فةي تعبئةة وتجنيةد 

أوروبةا إ  اعتقةدوا أن إيةران وحةزب   والعلةويين السةوريين  المقاتلين من كل انحةاذ العةالم االسةالمي وفةي

ميةةر أن هةةذع العامةةل لوحةةدة لةةيس كافيةةا فةةي . اتحةدوا معةةا للسةةي رة علةةى الشةةرق األوسةة  ولمقاتلةةة السةنة

 .التحليل النهائي، لكنه عامل يشكل واحدة من أهم وسائل الدعاية لتجنيد وتعبئة المقاتلين الشباب
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األسةباب والمؤشةرات واالسةتراتيجيات : صعود الراديكالية الدينيةة فةي العةالم العربةي"جاذ انعقاد مؤتمر 

لمناقشةة التحةديات التةي تواجههةا المن قةة، ومنهةا ، 2526يونيةو /حزيةران 23، في عمةان، بتةاري  "دةالمضا

 .بروز ظاهرة الراديكالية الدينية

 والعةراق، األردن فةي إيبةرت فريةدريش لمؤسسةة المقةيم المةدير شةوه،–وكما أوةحع السيدة آنيا فيلر

ة للمةؤتمر، فقةد شةرعع مؤسسةة فريةدريش إيبةرت، منةذ سةنوات، فةي نشةر سلسةلة االفتتاحي كلمتها في

. دف إلى تناول سمات متعةددة ومهمةة لإلسةالم السياسةي، ةةمنه السةلفية والجهاديةة وسةواهماأبحاث ته

كما أطلقع المؤسسة، قبل بضع سنوات أيضا، سلسلة مؤتمرات تهدف إلى جمع خبراذ المن قة لمناقشةة 

 .هذع القضايا وتقديم أفكارهم بشأنها

 

 (.مصر)بشير عبدالفتاح . ، د(األردن)محمد أبورمان . د: المتحدثان

 :المناقشات

بعد أن فشلع الثورات الديمقراطية في نقل األيديولوجيات الديمقراطية التةي قامةع عليهةا، فهةل : سؤال

نقول إن هذع الثورات تراجعع أو فشلع؟ وهل ثمة احتمالية لثورات مضةادة خلةف القةوة المتصةاعدة لتنظةيم 

 ؟"القاعدة"

تحتةاط محاةةرة كاملةة، السةيما الشةق فيمةا يتعلةق بالسةؤال األول، فةإن اإلجابةة عنةه : محمد أبةو رمةان. د

مةةا بعةةد اإلسةةالم "بشةةير عبةةدالفتاح تقديمةةه لورقتةةه، بالحةةديث عةةن . الثةةاني الةةذي يةةرتب  بمةةا اختةةتم بةةه د

إال أنني أميل إلى التشاؤم، بالخشةية مةن االنتقةال . ، وتفاؤله باالنتقال من التكفير إلى التفكير"الراديكالي

وأقتةبس هنةا عبةارة أعةدها مفتاحيةة لألسةتا  حةازم األمةين، كانةع عنةوان  .من التكفير إلى التكفير المزودط

؛ فتنظيم القاعدة لم يأت من فةراث وال هةب  مةن "فتش عن السوسيولوجيا ال األيديولوجيا": مقال له، وهي

. السماذ، وال هو أمر مستورد، بل هو االبن الشرعي للظروف الموةوعية والواقعية في المجتمعات العربيةة

ال أنفةةي وجةةود العامةةل األيةةديولوجي، إال أنةةه يظةةل عةةامال  ثانويةةا  فةةي تفسةةير صةةعود جماعةةات اإلسةةالم  وإ 

فمةن كةان يسةمع . الراديكالي مقارنة بالعامل السوسيولوجي، كما يظهر  لك في العراق وسةورية خصوصةا  

؟ وكةذلك الحةال فةي العةراق؛ فبعةد أن تراجةع تنظةيم الق "القاعدة"عن  اعةدة بشةكل شةديد في سورية سابقا 
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 2523إلةى  2522مع انفضاض الحاةنة االجتماعية عنةه، عةاد التنظةيم منةذ العةام  2554وتفكك في العام 

فالصراع الهوياتي فةي المن قةة، والةذي هةو صةراع وجةودي، . بسبب السياسات ال ائفية للحكومة العراقية

أحةد التعريفةات التةي أميةل إليهةا هةي أن  ولذلك، فةإن. يفسر هذا الصعود الواةح للقاعدة في الفترة األخيرة

الحركات الدينية الراديكالية أقرب إلى حركات احتجاط اجتماعية على الوةع القائم، نتيجة األوةاع السياسةية 

؛ حيةةث أدى انهيةةار . واالقتصةةادية واالجتماعيةةة، لكنهةةا تحمةةل أيةةديولوجيا دينيةةة وهةةو مةةا يبةةرز فةةي األردن أيضةةا 

ز جماعات اإلسالم الراديكالي، كما أدى أيضا، على الجانب اآلخر، إلى بةروز العنةف ال بقة الوس ى إلى برو

 .الجامعي والمجتمعي وظاهرة تعاطي المخدرات

ومثيالتةه هةي حركةات اجتماعيةة تحمةل أيةديولوجيا دينيةة،  "داعةش"تعقيبا  علةى القةول إن تنظةيم : سؤال

قةد ظهةر فةي مقابةل ( مسلمون، بقيةادة حسةن البنةااإلخوان ال)أفليس صحيحا  أن اإلسالم السياسي عموما 

، فةاختفى األخيةر (عالل الفاسي، وخير الدين ال وسةي، وعبةدالقادر الجزائةري وميةرهم)اإلسالم اإلصالحي 

والسةؤال المركةزي . مع ظهور األول؟ وال ننسى أن الحركات الراديكالية ظهرت من عباذة اإلخوان المسةلمين

لذي ملف هذع الحركةات هةو مةا يجةب دراسةته بعمةق؟ إ  إننةا ال نعةرف المفهةوم هل هذا ال ابع الديني ا: هو

فةةإ ا لةةم يةةدرو هةةذا الفكةةر، فقةةد نفاجةةأ فةةي السةةنوات . الحقيقةةي للتكفيةةر وللجهةةاد ولعالقةةة الةةدين بالدولةةة

 .من هذع الحركات الراديكالية( مير االحتجاط االجتماعي)المقبلة بعوامل أخرى 

؛ فالمالحظ أن من ينتمون إلى هذع "الوعي واالهتمام"سؤالي يتعلق بما أسميهالجانب األول من  :سؤال

الحركات الراديكالية يتسمون بوعي ومستوى أكةاديمي عةاليين، لكةنهم ينقةادون لشةخص أقةل مةنهم علمةا  

أما الجانةب الثةاني، والمتعلةق بالحةديث عةن الصةراع الوجةودي، فلمةا ا هةو صةراع وجةودي بةين بعضةنا ! ووعيا  

 ا  وليس صراعا  وجوديا  مع إسرائيل؟بعض

وكمةا هةو معةروف، فةإن . أعتقد أن اإلعةالم لةه دور كبيةر فةي تنةامي حركةات اإلسةالم الراديكةالي: سؤال

وعنةدما انتهةى . لمحاربةة الشةيوعية فةي أفغانسةتان "القاعةدة"الرجعية العربية بالتةآمر مةع اإلمبرياليةة أوجةدتا

هذع الدول إعادة هةؤالذ األشةخاص إليهةا، مةا أدى إلةى تنةامي هةذع الحكم الشيوعي في أفغانستان، رفضع 

ومةا يوجةد اآلن فةي العةراق . المجموعات لتصبح مجموعات إرهابيةة، ومةن أكبةر الحركةات المسةيئة لإلسةالم

 .وسورية هو نتيجة تنامي هذع األفكار، والهدف من هذع الجماعات اإلرهابية هو القضاذ على اإلسالم

. فةةي صةةعود اإلسةةالم الراديكةةالي، هنةةاه أسةةئلة كثيةةرة ت ةةرح بشةةأن أسةةباب  لةةك: حبشةةير عبةةدالفتا. د

. واألسباب االقتصادية واالجتماعية، والفهم المشوع للدين، كلها كانع عوامل موجودة قبل الثةورات العربيةة

وحلةول لكن هناه فشل وعجز األيديولوجيات العلمانية؛ االشتراكية والليبرالية، في تقديم نمةو ط تفسةيري 

وتةرويج خ ةاب . ولذلك كان هناه العودة إلى الدين الذي يمثل خ  الدفاع األخير للمواطن. للمواطن العربي

ديني سيجد قبوال  في ظل فشةل النمةا ط األخةرى، السةيما فةي مجتمةع لةم يحةدد موقفةه مةن قضةايا عديةدة 

يضةا للةدين واألخةالق، وأيضةا عالقةة كالليبرالية على سبيل المثال، التي ينظر إليهةا حتةى اليةوم باعتبةارع نق

 .الدين بالدولة في اإلسالم
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كمةا أن األوزان . نحةن ال نتحةدث عةن سةبب واحةد لصةعود حركةات اإلسةالم الراديكةالي: محمد أبو رمان. د

، هناه إقصةاذ وتهمةيش . النسبية لهذع األسباب تختلف من مكان إلى آخر ففي العراق وسورية ولبنان مثال 

وبةروز الصةراع الهويةاتي ال ةائفي، باعتبةارع العامةل الةرئيس الةذي يفسةر صةعود الحركةةات  المجتمةع السةني،

وفةةي مجتمعةةات أخةةرى، يبةةرز انهيةةار ال بقةةة الوسةة ى وانسةةداد األفةةق السياسةةي فةةي التغييةةر . الراديكاليةةة

 السلمي، واستبعاد اإلسالم المعتدل الذي قد نختلف على تعريةف شةامل كةامع لةه، لكةن نقصةد بةه عمومةا  

فةرمم وجةود . ولعةل تةونس مثةاال  . اإلسالم الذي يقبل اللعبة الديمقراطية، وال يتبنى ابتداذ العمةل المسةلح

أنصةةار "هنةةاه، إال أن مةةن يواجةةه الحركةةة هةي حركةةة النهضةةة التةةي حاولةةع اسةةتيعاب  "أنصةةار الشةةريعة"حركةة 

لةيس فةاعال  وكبيةرا   "أنصةار الشةريعة"فوجود . ، ثم لم يعد أمامها من مجال إال الصدام معها الحقا  "الشريعة

بسةبب وجةةود الديمقراطيةة التةةي تفةرض علةةى اإلسةةالم المعتةدل مواجةةة الحركةة وإال كةةان البةديل هةةو سةةحب 

 .بسام الشرعية من تحع أقدام اإلسالم المعتدل

بشةةير عبةةدالفتاح بشةةأن توظيةةف األنظمةةة العربيةةة، السةةيما فةةي سةةورية . كةةذلك، هنةةاه مةةا أشةةار إليةةه د

. اق، للحركات الراديكالية،بهدف تقةديم هةذع األنظمةة نفسةها جةزذا مةن الحةرب العالميةة علةى اإلرهةابوالعر

ولعل هنا نستذكر التصريح الالفةع لةوزير العةدل العراقةي الةذي اتهةم أطرافةا  حكوميةة عراقيةة بةالتواطؤ فةي 

 "القاعةدة"ثمار وجةود عملية إطالق سراح مئات من أعضاذ تنظيم القاعدة في سجن أبو مريب، من أجل اسةت

وقد علق الزميل حسن أبو هنيةة علةى  اه التصةريح يومهةا بةأن الةوزير قةال نصةف . من قبل الحكومة العراقية

نتيجةة  2522كةان فةي مرحلةة بنةاذ وصةعود منةذ العةام  "القاعةدة"الحقيقة، أما النصف اآلخر فهو أن تنظةيم 

 .ظروف موةوعية؛ أي هناه عدة عوامل

اع الوجودي بين بعضنا وليس ةد إسرائيل، فإن هذا األمةر يسةتدعي نقاشةاعميقا حةول أما بالنسبة للصر

، هةو الصةراع ال ةائفي "القاعةدة"الحالة العربية الراهنة، والتي يبدو أكثر ما يمثلها، ويعد أحد اسةباب صةعود 

السنية، إال  فرمم الحديث هنا عن الراديكالية. الذي يهدد السلم االجتماعي والمستقبل، وتقسيم المقسم

أن هناه راديكالية شيعية أشد وأكثر شراسة، تظهر في نما ط جةيش المهةدي وعصةائب الحةق فةي العةراق، 

 .التي شاهدناهما يستعرةان قوتهما برعاية رسمية

 

 (األردن)، مراد الشيشاني (األردن)ة ، حسن أبو هني(لبنان)بيسان الشي  : المتحدثون

 

 :المناقشات

ما هي المقاربة الرسةمية فةي التعامةل مةع حالةة انتشةار الت ةرف الراديكةالي فةي لبنةان؟ ومةا هةي : سؤال

هناه علةى لبنةان؟ وهةل يمكةن أن يكةون لبنةان الهةدف التةالي  "داعش"تداعيات أحداث العراق وبروز تنظيم 

 للتنظيم؟



dggdgdgdfgfd 

226 

إلةى  "داعةش"ع الحالية في العراق، وتحذيرات اإلدارة األميركية من وصةول تنظةيم في ظل األوةا: سؤال

األردن، ما مدى إمكانية وصول التنظيم فعال  إلى األردن، أخذا بعين االعتبار العوامل التي أشار إليها الباحةث 

فةي مدينةة معةان  مراد الشيشاني بشأن عوامل صعود الراديكالية، وتوزيةع الجهةاديين فةي األردن، واألوةةاع

 على وجه الخصوص؟

، السةيما قبةل انسةحاب الجةيش السةوري، : بيسان الشي  بخصوص المقاربة األمنية، فقةد تمثلةع سةابقا 

في االستفادة من البؤر التةي تنةتج حةاالت ت ةرف، وهةي كمةا  كرنةا حةاالت ت ةرف فةردي ولةيس تنظيمةي 

ية السورية المشتركة، وكةان يةتم التغاةةي عنهةا، بةل إ  كانع هذع البؤر تحع الرقابة األمنية اللبنان. جماعي

 .وتغذيتها في بعل الحاالت ليتم االستفادة منها الحقا  

أما بعد انسحاب الجيش السوري وتحول السةي رة للقةوات اللبنانيةة فقة ، فقةد صةارت المقاربةة األمنيةة  

 :مزودجة تحع تأثير عاملين

احتقةان الشةارع، وبالتةالي التغاةةي عنهةا وحمايتهةا أو حمايةة اعتبار هذع الحاالت المت رفةة تنفيسةا  علةى 

 .قياداتها

ولألسةف، لةم يترافةق التعامةل . في حال خروط هذع الحاالت عةن السةي رة، كةان يةتم التعامةل معهةا أمنيةا

 .األمني مع تنمية هذع المناطق وخلق وظائف أبنائها وتوفير تعليم جيد لهم

أن هدفة القادم هو لبنان واألردن، فال أعتقد أن للتنظيم مصةلحة فةي بلةد مثةل  "داعش"أما بشأن إعالن 

أمةةا إ ا كةةان . بسةةبب ةةعف البيئةةة الُسةّنية "داعةش"فلبنةةان لةيس لديةةه القةدرة علةةى إنتةاط حالةةة مثةةل . لبنةان

لبنةاني التنظيم الخارجي هو الرامب في استهداف لبنان، فإن الساحة السورية توفر له فرصة قتال العنصةر ال

 .هناه من دون الحاجة للقدوم إلى لبنان

، فةإن المسةألة لةيس بالبسةاطة (مةن العةراق)إلةى األردن  "داعةش"فيما يتعلق بوصةول : مراد الشيشاني

التي يتم الحديث عنها، بسبب الصحراذ الفاصلة بين العراق واألردن، ما يجعةل التنظةيم عرةةة لالسةتهداف 

فةرمم أن هنةاه حالةة مةن العةداذ التةاريخي بةين الدولةة األردنيةة وتنظةيم . يرهةامن القوة الجوية، األردنية أو م

 .، لكن يظل تبسي ا  الحديث عن وصول التنظيم إلى األردن من الخارط"داعش"

لكن الخ ر الحقيقي هو خ ر داخلي، إ  سيكون لما يحدث في العراق انعكاو في بينيةة التيةار الةداخلي 

 .في األردن( الجهادي)

باألسةاو؛ فمةا هةي االسةباب التةي "القاعةدة"همةا وليةدا تنظةيم  "داعةش"و "جبهةة النصةرة"هل  :سؤال

جعلع هذع التنظيمات في حالة صعود، أي من يدعم هذع التنظيمةات، هةل هنةاه أنظمةة تقةوم بةذلك؟ ومةا 

 هي استراتيجيات هذع التنظيمات؟ ما هو المستقبل الذي نتظرع من أعمالها؟
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الظرف  "داعش"د الشيشاني أن مستودع التيار السلفي هو الزرقاذ، وهل يستغل  كر الباحث مرا: سؤال

فةةي معةةان لتلقةةي دعةةم أبنائهةةا، السةةيما وأن قيةةادات التيةةارات السةةلفي األردنةةي فةةي السةةجون؟ وأةةةيف أن 

 .يريد إقامة دولة ال أحد يريدها في األردن "داعش"

فهةةدف المةةؤتمر هةةو الحةةديث عةةن .  لحهنةةاه إشةةكالية فةةي العةةالم العربةةي تتمثةةل فةةي المصةة: سةةؤال

، وكنةةع أتمنةةى أن نتحةةدث عةةن "جبهةةة النصةةرة"و "داعةةش"الراديكاليةةة الدينيةةة، لكةةن التنةةاول اقتصةةر علةةى 

 .الراديكالية عند الشيعة، من خالل الفصائل العراقية

حريةري، أما المالحظة الثانية، فهي أن الباحثة بيسان الشي  أسق ع صفة االعتدال اإلسةالمي علةى آل ال

فهل هذع الفئة هي ما تمثةل االعتةدال اإلسةالمي، وال يوجةد لةدينا اعتةدال إسةالمي علةى ال ةرف الشةيعي؟ 

، فيمةا يعةد تحريةر فلسة ين علةى "القاعةدة"كذلك، فإن قضية المقاومة لتحرير فلس ين مائبة عةن خ ةاب 

 .رأو أولويات حزب  

الجماعات المت رفة؟ وهل يوجةد رابة  بةين تركيةا ما هو دور الشركات متعددة الجنسيات في دعم : سؤال

 وهذع الجماعات؟

ننسى قضةية مهمةة، وهةي أنةه قةد تةم التأسةيس لهةذع المرحلةة بشةكل ممةنهج مةن قبةل اإلخةوان : سؤال

فهةذع المنةاهج هةي التةي خلقةع . وهةو مةا يظهةر فةي األردن ومصةر. المسلمين من خالل المناهج التعليمية

 ."الجهادية"األجيال الحالية 

جبهةة "و "داعةش"واإلقليمةي لتنظةيم ( األميركةي واألوروبةي)أيضا  لم تةتم اإلشةارة إلةى الةدعم الةدولي 

 .، لتوظيفهما في تنفيذ أجندات تلك القوى"النصرة

وطبعةةا  هنةةاه وجةةوع . نتحةةدث عةةن زعامةةة سةةنية آلل الحريةةري فةةي مقابةةل ظةةواهر مت رفةةة: بيسةةان الشةةي 

 .السياسي المتاح لها ةئيل جدا  سياسية شيعية معتدلة، لكن المنبر 

، لةم تعةد فلسة ين أولويةة لةدى 2554أما بالنسبة لموقع فلس ين لدى حزب  ، فإنه منذ حةرب العةام 

سةني فةي المن قةة كةان حالةة  -وما نتحدث عنه اليوم من خةالف شةيعي. الحزب، بل صار الداخل هو األولوية

. الرئيس رفيق الحريري،مع امتيال 2550مسكوت عنها في لبنان منذ العام 

أود اإلشارة بداية إلى أنه مير صحيح أن فلس ين ليسع أولويةة عنةد الجهةاديين؛ اتفقنةا  :مراد الشيشاني

قةد أجةرى،  "األهةرام"وكان مركةز . معهم أم اختلفنا، وهي مقولة تستخدم ةد هؤالذ الجهاديين إلةعافهم

لكةن . فةي تلةك الخ ابةات% 25-45قبل سنوات، دراسة لخ ابات ابن الدن، أظهرتحضور فلس ين بنسةبة 

؟/ عربيا   "القاعدة"هل هذا سبب لتأييد : السؤال هنا  شعبيا 
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 :، فإن مثل هذع التنظيمات تتنوع بين استراتيجيتين"داعش"وفيما يتعلق باستراتيجية 

، وقةد وجةدناها تنفةذ فةي سةورية والعةراق، 2552راتيجية حديثةة بعةد العةام وهةذع اسةت: التوسع الجغرافي

.من خاللها خلق شري  من حلب في سورية إلى األنبار في العراق "داعش"حيث يريد 

، مةةن خةةالل "اإلرهةةاب فةةي زمةةن السةةلم"العمليةةات ميةةر التقليديةةة، أو مةةا تسةةميه األدبيةةات المتخصصةةة 

.وسواها العمليات االنتحارية واالمتياالت

 .، فهناه مؤشرات كثيرة تؤكد أن الناو تريد دولة مختلفة"داعش"أما بالنسبة لدولة 

أما بشأن محافظة معان، فإن الحقيقة التي يجب االعتراف بها هةي أن معةان خاصةرة األردن الرخةوة، نتيجةة 

نةةتج الفكةةر فهةةذا الواقةةع ي. ويجةةب أن يكةةون هنةةاه حةةل تنمةةوي شةةامل لةةم ي ةةرح إلةةى اآلن. مظةةالم محليةةة

 .الراديكالي، بسبب مياب المظلة التي تحتوي اإلحباطات الموجودة

ويشار هنا إلى . أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فيمكن تناولها من خالل قضية التمويل عموما  

وبالتأكيةةد هنةةاه . ، وفةةق التقةةارير المؤكةةدة، قةةد حصةةلع نصةةف مليةةار دوالر مةةن بنةةوه الموصةةل"داعةةش"أن 

سةبتمبر لةم تكلةف / أيلةول 22من ناحية أخرى، فإن كةل عمليةة . عون فرديون لهذع التنظيمات المسلحةمتبر

أي إن عمليةات التنظيمةات المسةلحة رخيصةة . ألةف دوالر 355على مدار سبع سنوات مةن اإلعةداد أكثةر مةن 

 .نسبيا  مقارنة بتكاليف الجيوي النظامية

لكنها عالقة ال ُتفهةم فةي سةياق نظريةة مةؤامرة، . ار السالحوطبعا  هناه تداخل بين هذع التنظيمات وتج

 .بل هي نتيجة طبيعية للواقع الموةوعي

أما بالنسبة لعالقة تركيا بهذع التنظيمات، فإن تركيا تشبه اليوم وةع سورية عنةدما كانةع هةذع األخيةرة 

، لكنهةا لةم تةنجح فةي  لةك، "ةجبهةة التصةر"وقد حاولع تركيا نسج عالقة مةع . ممرا  للجهاديين باتجاع العراق

التي تن لق من مقوالت جهاديةة، لكةن هةدفها ( السورية)وإن نجحع في نسج عالقة مع المجموعات المحلية 

. هو إسقام نظام بشار األسد

مير أن سماح تركيا بدخول الجهاديين عبةر أراةةيها إلةى سةورية صةار يسةبب صةداعا لهةا، وهةو مةا أدى إلةى 

 .جماعة إرهابية، مع محاولة السي رة على بعل المناطق الحدودية "نصرةجبهة ال"إعالن أنقرة 

هل ما يحصل في العراق اليوم هو مقدمة لرسم خري ة جديدة للشرق األوس ؟ فمةن المسةتفيد : سؤال

من التحركات العسةكرية فةي العةراق؛ هةل أن السةنة هةم المسةتفيدون حقيقةة، فةي مقابةل مكاسةب مهمةة 

عراق إلى التقسيم؟ هل سةيتمكن األسةد مةن البقةاذ فةي السةل ة مةدة أطةول فةي لألكراد؟ هل سيذهب ال

ظل عجز التيار الليبرالي والجةيش الحةر عةن تغييةر ميةزان القةوى؟ هةل سةيبقى الجةرح السةوري مفتوحةا  لمةدة 

 طويلة، أم سيبقى رهينة التوافقات األميركية الروسية اإليرانية؟
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، وفشةةل أيةةةديولوجيا 2552سةةبتمبر /أيلةةول 22منةةذ فشةةل سياسةةةات أميركةةا عقةةب : حسةةن أبةةو هنيةةة

المحافظين الجدد في إنشةاذ عصةر عةولمي جديةد، والةذي تضةمن تفكيةك الدولةة العراقيةة والمجتمةع إلعةادة 

. بنائهما على أساو هوياتي طائفي، يبدو أن هناه عودة إلى خيار التفكيك والتركيب

ياسةةات التقليديةةة المرتكةةزة إلةةى القةةوة العسةةكرية الربيةةع العربةةي أثبةةع أن ال منةةاص مةةن العةةودة إلةةى الس

وهنةةاه جةةدل فةةي الواليةةات المتحةةدة بشةةأن قةةدرة الجةةيش علةةى ةةةمان االسةةتقرار فةةي . لضةةمان االسةةتقرار

وال يبدو مح  إجماع في السياسةة الخارجيةة األميركيةة . المستقبل، كما عبر عن  لك درو سقوم الموصل

 .إال محاربة اإلرهاب

وكةذلك . عالقات الخارجية األوروبي، فقد دخلع سةورية نةادي األزمةات التةي ال حةل لهةاوكما  كر مجلس ال

هةل : والسةؤال. وخالل سنة سنرى انهيار الدولة في اليمن وكذلك ليبيا، والخشةية علةى مصةر. العراق وليبيا

دادي ستحتمل الواليات المتحدة كلف التفكك؟ فالجميع كانع لةه خ ة ، فيمةا المنسةي كةان أبةو بكةر البغة

 .الذي تالعب بالجميع، فلم يكن حجرا  يتم التالعب به على رقعة ش رنج

وق ةع مسةار الثةورات العربيةة بهةذع ال ريقةة الفجةة ينبةئ بةوالدة . المن قة تسير إلى مزيد من التفكيةك

مقبةوال   "القاعةدة"، لكن ما البديل؟ التحري؟ هنا يصبح عنةف "داعش"فالمجتمع ال يمكن أن يقبل . عسيرة

وال أعتقد أن هناه من سيربح من  لك؟ ال الغرب سيربح، وال إيةران، . توفير األمان مع مياب سل ان الدولةل

أن الدولةة  "داعةش"لقةد اكتشةف . العةودة إلةى بنةاذ السةل وية ال يمكةن أن تةنجح. القاعدة هةي مةن سةيربح

 .ليسع موجودة في عقول الشعوب

.  ونحةن نمعةن النظةر فةي المسةتقبل القريةب للعةالم العربةي، يجةب أن ال ننسةى الماةةي القريةب: سؤال

ومةا يحةدث هةو تجسةيد السةتراتيجية . فالثورات العربية من صنع الشعوب، لكن الغةرب اسةتغل هةذع الثةورات

، لكةن مصةالح إسةرائيل فةي الق لةب منهةا؛ بتقسةيم عالمية تجاع المن قة، تقودها الواليات المتحدة ظاهريةا 

وحةزب    "السةنية"المن قة إلى طوائف متناحرة، السيما بعد الل مات التي تلقتها إسرائيل مةن  حمةاو 

 .الشيعي

ال ينبغي تسلي  الضوذ فق  على الحركات الراديكالية الصاعدة التي تستخدم العنف، بةل هنةاه : سؤال

ليسع فةي هةذع الحركةات، بةل أن هنةاه أمةة صةاحبة المشكلة . أسباب لوجود هذع الحركات ابتداذ وصعودها

رسالة وحضةارة وفكةر، امتةدت دولتهةا لقةرون طويلةة، ثةم هةدمع هةذع الدولةة بفعةل  اتةي، يتمثةل بانخفةاض 

مستوى التفكير بإمالق باب االجتهاد، وكذلك بفعل خارجي قوي هو االسةتعمار األوروبةي الةذي حةرص علةى 

فالنق ةة المركزيةة التةي يجةب االنتبةاع إليهةا . وصةلع إلةى العشةرات تفكيك هذع الدولة إلى كيانات  صغيرة

 .هي ما تمع ممارسته على األمة اإلسالمية من قبل أعدائها؛ األميركيون وقبلهم األوروبيون

سةنبقى حتمةا  نختلةف فةي األسةباب، فلةيس هنةاه سةبب أحةادي، ولةيس هنةاه نظريةة : حسن أبو هنيةة

 .لكن هناه سبب قريب وسبب بعيد. واحدة تفسر وحدها تصرفات البشر
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السخني حكم ،(تونس)ني عليه العال. ، د(مصر)عمرو هاشم ربيع . ، د(العراق)حيدر سعيد . د: المتحدثون

 (.المانيا)

 :المناقشات

. إلخةوان المسةلمين فةي التيةار الراديكةالي واتهامهةا باإلرهةابيصعب جدا  إقناع أحد بوةع جماعةة ا: سؤال

، يقةةع فةةي  ات إطةةار "اإلخةةوان المسةةلمين"كمةةا أن القةةول إن الحركةةات اإلرهابيةةة تناسةةلع مةةن الحركةةة األم 

، وبالتالي جميةع حركةات "إرهابية"المقولة االستشراقية الثقافية التي تقود إلى أن اإلسالم بذاته  و طبيعة 

 .وهذع مشكلة ال تفيد التحليل. السياسي هي حركات إرهابية مع اختالف الدرجةاإلسالم 

وعبةد  عةزام . وحتى جماعةة ق ةب لةم تعةين مرجعيةة. كذلك فإن مرجعية اإلخوان كانع مرجعية هضبية

استند إلى سةيد ق ةب وأبةو أعلةى المةودوي، فيمةا مرجعيةة المقدسةي هةي السةلفية الوهابيةة، وأبةو قتةادة 

 .ل المالكيةتوسع وشم

والدراسات الغربية تشير أنه كلما تم البحث عةن االعتةدال . فالسلفية  اتها ال يمكن وةعها في إطار واحد

بل إن أبو بكر البغدادي البغدادي ومحمد العدناني كفروا مرسي لدخوله . يتم الحديث عن اإلخوان المسلمين

 .في العملية السياسية

كةانوا إقصةائيين، مةع أننةي أعتقةد أن ( فةي مصةر)اإلخوان المسةلمين  عمرو هاشم ربيع أن.  كر د: سؤال

. العكس هو صحيح؛ أي إن كونهم مير إقصائيين هو ما أفضى إلى زوال حكمهم

عليةةه العالنةةي إلةةى أنةةه إ ا كانةةع نسةبة الليبةةراليين مرتفعةةة فةةي تةةونس، فإنهةةا سةةتكون . كةذلك، يشةةير د

أنةه لةو كةان اإلسةالميون أصةحاب النسةبة األعلةى فةإن تةونس  بمأمن من اإلرهاب، وهةو مةا يعنةي بالمخالفةة

حيةدر سةعيد، . وفيمةا يتعلةق بةورق ةد. ستكون مهددة باإلرهاب، وليكون اإلسالم بذلك هو مصدر اإلرهاب

 .فأود االسيضاح عن العالقة بين التعددية والراديكالية، السيما اإلشارة إلى مشروع األقاليم في األردن

حيةدر سةعيد أنةه حققةع م الةب . فةي العةراق، الةذي  كةر د "داعةش"تالف بين تنظيم ما هو االخ: سؤال

عمةرو هاشةم ربيةع إلةى . وفيمةا يتعلةق بالحالةة المصةرية، فقةد أشةار د. فةي سةورية "داعةش"الشعب، وبين 

لكنةه فةي المقابةل، لةم يشةر إلةى مةا . اإلخوان المسلمين وما أقدموا عليه من محاصرة المحكمةة الدسةتورية

ال ةةرف اآلخةةر بحةةق اإلخةةوان الةةذين يوجةةدون اآلن فةةي السةةجون أو قتلةةى، كمةةا اعتبةةار الجماعةةة محظةةورة  فعلةه

 .كما أشار الباحث إلى دعم ق ر لإلخوان، ولم يذكر دعم السعودية لالنقالب. وإرهابية

اإلسةالم فمةا هةي األدلةة والبةراهين؟ هةل . األوراق مليئة بأحكةام مسةبقة لةم يةتم البرهنةة عليهةا: سؤال

 بنظر الباحثين هو مصدر اإلرهاب؟
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إن مؤسسة فريدريش إيبةرت تتنةاول اإلسةالم السياسةي، أي الجماعةات السياسةية التةي : أمل أبو جريس

أمةا الةدين فهةو عالقةة بةين الشةخص وربةه، ال يةتم . تتحدث باسم الدين لتحقيق أجنةدات سياسةية خاصةة بهةا

 .تعبر عن رأي الباحثين، وال تتضمن أي مساو بأي ديانة واألوراق المقدمة في المؤتمر. الت رق لها

. هناه عالقة طردية بين صعود الراديكاليةة وبةين فشةل المشةروع السياسةي فةي العةراق: حيدر سعيد. د

، فمةةا أعنيةةه هةةو صةةعود الحةةديث عةةن التعدديةةة باعتبارهةةا  وفيمةا يتعلةةق بالتعدديةةة، ومشةةروع األقةةاليم تحديةةدا 

فحتى في بلةد ال يعةرف انقسةامامجتمعيا طائفيةا وإثنيةا كةاألردن، يةتم . الربيع العربينمو ط بناذ الدول بعد 

 .إلى نمو ط ال مركزي "الدولة األمة"فالمن قة انتقلع من نمو ط قومي . الحديث عن أقاليم

يرتب  بالقضية العراقية أكثر، "داعش"فتنظيم . أما بالنسبة لداعش في سورية والعراق، فهناه اختالف

الفصةةائل المسةةلحة فةةي  "داعةةش"وفيمةةا ينةةافس . داتةةه عراقيةةة، وأبةةو بكةةر البغةةدادي مةةن مدينةةة سةةامراذوقيا

سورية، فإنه في العراق هو الفصيل المسلح الرئيس الذي يمثل األداة الُسّنية لمواجهة الحكةم الشةيعي فةي 

 .بغداد

دينةي سياسةي، ولةيس هنةاه . الحديث هةو عةن فصةيل سياسةي، ولةيس عةن ديةن: عمرو هاشم ربيع. د

 .فبمجرد دخول الدين في النقاي السياسي ينتهي النقاي

 26فاإلسةالم بقةي . هناه ربما سوذ فهم؛ ويجب أن نفرق بةين اإلسةالم واإلسةالميين:عليه العالني. د

قرنا  ألنه لم يخل  بين المقدو والبشري، ونحن لةم نةدرو اإلسةالم العقيةدي واإلسةالم التةاريخي فأحيانةا  

ولذلك ال بد من إصالح الفكر الديني، ليس بالمجتمعات الفقهية الحاليةة، بةل بمجتمعةات . إلثنيننخل  بين ا

تضم عالم الدين وعالم االقتصاد وعالم االجتمةاع، ألن الفتةوى مرتب ةة باألوةةاع االقتصةادية واالجتماعيةة 

. الةة فةي العةالم العربةةيوأوروبةا حسةمع صةراعاتها األيديولوجيةة بشةأن دولةة المواطنةة بخةالف الح. والدينيةة

فليس مهما ما يؤمن به كل فريق؛ شيعي أوسني أو سواهما، بل المهم هو أن من يعيش في الدولة ويةدفع 

 . الضرائب ويلتزم عدم استخدام العنف، له الحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في النمو ط المجتمعي

مؤتمر مغةاربي وعربةي ودولةي، ةةد اإلرهةاب،  ومؤخرا  دعونا إلى مؤتمر وطني في تونس، قد يت ور إلى

 :و لك من خالل  تأهيل الجهاديين، عبر مقاربتين

بالتحقيق مع الجهاديين العائدين من سورية والعراق، وإخضةاعهم للرقابةة األمنيةة مةع كامةل : مقاربة أمنية

 .االلتزام بحقوق اإلنسان في التعامل معهم

الحةوار معهةم عبةر مراجعةات فكريةة، مةع تقةديم إعانةات اجتماعيةة و لك من خةالل : مقاربة اجتماعية فكرية

 .لهم

 .فليس عيبا  أن يستخلص العرب الدروو من هزائمهم، على نحو ما فعلع ألمانيا واليابان
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وبةين  "داعةش"حيدر سعيد بةأن مةا يحةدث فةي العةراق بشةأن العالقةة بةين . رمم قول د: محمد أبو رمان. د

تلف مع سورية، إال أنني أعتقد أن ما يحدث في العراق سيستنسة  التجربةة فةي الفصائل السنية األخرى، يخ

 .سورية

وبالنسبة للدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن السةؤال هةو كيةف نتعامةل مةع تيةار اإلسةالم السياسةي عمومةا  

 -ربيةع. بحسةب د-وهو تيار موجود؟ فنحن نواجه معضلة؛ إن استشنينا هذا التيار نواجه مشةكلة، وإن أدخلنةاع 

 .نواجه مشكلة

ويبقى اإلشارة إلى أن هذا المؤتمر هو الثالث لمؤسسة فريدريش إيبرت في هذا الموةوع، وكان مةؤتمر 

 .فليس هناه تحيز لفريق ةد آخر. السنة الماةية عن السلفيين، وشاره فيه سلفيون

 (لبنان)، حازم األمين (نياألما)ماتينياسيرسلودي . د: المتحدثان

 :المناقشات

ما هي المؤشرات التي يمكن االستناد إليها فةي محاولةة اسةتقراذ مسةتقبل الحركةات اإلسةالمية : سؤال

 الراديكالية، والعالقة بينها وبين األنظمة العربية؟

. إعةادة تشةكلوأنا أرى أن المن قة ككل تشهد . األنظمة جميعا  تعيش حالة اة راب شديد:حازم األمين

والحركةات الراديكاليةةة السةةلفية هةةي مظهةةر مةةن المظةةاهر التةي لةةن تةةدوم، ألنةةه لةةيس لهةةذع الحركةةات عالقةةة 

إلةةى حةةزبين  "جبهةةة النصةةرة"و "داعةةش"بالمسةةتقبل، ولةةيس لهةةا عالقةةة بالسياسةةة؛ فمةةن المسةةتحيل تحةةول 

. هما في الواقع وقود لتغيير كبير سيحصل. سياسيين

ؤ بالمستقبل؛ فهو مرتب  بعناصر شديدة التعقيد، سةوى أن هنةاه خري ةة جديةدة ومن مير الممكن التنب

ستظهر ال يعرف شةكلهابعد، مرتب ةة بالةدور األميركةي المتخةب ، وكةذلك إيةران، والغمةوض التركةي حتةى 

فالمن قةةة قةةد تكةةون متجهةةة للتقسةةيم، كمةةا قةةد تكةةون متجهةةة نحةةو الوحةةدة . اآلن الةةذي ال بةةد وأن يتوةةةح

 (.اإلدماط بين بعل المناطقاالقت اع و)

ربمةةا تعرةةةنا لألمةةر بشةةكل عرةةةي، لكةةن هنةةاه حاجةةة لدراسةةة راديكاليةةة الفةةرد اإلنسةةان ولةةيس : سةةؤال

وأقتةرح أن . راديكالية الجماعات؛ من أي مناطق يأتي هذا الفرد، وهةل تزودنةا ال بقةة الوسة ى براديكةاليين

 .وةوعيكون مؤتمر مؤسسة فريدريش إيبرت المقبل حول هذا الم

 "أنةا سةلفي"كمةا أن كتةابي المقبةل . تم تناول هذا الموةوع في مؤتمر السةنة الماةةية: محمد أبو رمان

 .الذي يصدر بعد رمضان يتناول هذا الموةوع
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لكةن فيمةا لةو نجحةع هةذع الحركةات فةي إيجةاد نمو جهةا . الحركات اإلسالمية لديها مشروع ت رحه: سؤال

مرسي عبر صندوق االقتراع أو على طريقة أبو بكر البغةدادي، فهةل يتقبةل الخاص، سواذ على طريقة محمد 

العالم الغربي وجود نمو ط آخر من خارط المنظومة الرأسمالية؛ إ  إن أي مشروع نهضةوي ال بةد وأن يصة دم 

مةع المصةالح الرأسةةمالية؟ كمةا أن النظةةام السياسةي هةةو قناعةة النةةاو بإيجةاد جهةةاز تنفيةذي يعبةةر عةن هةةذع 

ومةةن حةةق اإلسةةالميين الحلةةم بهةةذا . وهنةةاه منظومةةة الثقافةةة اإلسةةالمية والحضةةارة اإلسةةالمية. عةةاتالقنا

 .النمو ط، عدا عن أن صندوق االقتراع جلب أدولف هتلر إلى الحكم

لما ا االفتراض أن الحركات اإلسالمية ةد الرأسةمالية؟ واإلسةالميون لةم يصة دموا يومةا  : حازم األمين

 .هم مع الثقافة الغربيةبالرأسمالية ومشكلت

طرحةةع أمثلةةة اليةةوم عةةن إدمةةاط اإلسةةالميين نةةادوا طةةويال  بت بيةةق القةةانون : ماتينيةةا سيرسةةلودي. د

ففةي ألمانيةا  ات النظةام . أي إن العالقة ليسع إمةا هةذا أو  اه.اإلسالمي، فيجب التوافق مع اإلسالميين

. الرأسمالي هناه إشتراكيون أيضا

ولذلك أنا مع إدماط أي اشخاص يريدون . ختارون طريقتهم بالحياة وطريقة حكمهموجهة نظري أن الناو ي

وأنةةا معجبةةة بةةأن مملكتةةين همةةا األردن . المشةةاركة، وعةةدم إقصةةائهم فةةي العمليةةة السياسةةية فةةي بلةةدهم

وال أدري السةةبب علةةى وجةةه الدقةةة، ربمةةا لةةذلك عالقةةة  "الربيةةع العربةةي"والمغةرب قةةد اسةةت اعتا التكيةةف مةةع 

أمةةا اإلقصةةاذ وميةةاب أي قنةةاة شةةرعية للمشةةاركة، فهةةذا مةةا يةةدفع النةةاو إلةةى . ة النظةةام السياسةةيبشةةرعي

 .الت رف والعنف

يمكن إيجاز مناقشات اليوم بمجموعة من الخالصات التي ال تعبر عن مواقف نهائية، بقدر ما تتخةذ شةكل 

 :من النقاشات المعمقة، وهي أسئلة مفتوحة تستدعي مزيدا  

 صةةعود "وإ  تنةةاول هةةذا المةةؤتمر . الراديكاليةةة واالعتةةدال مصةة لحان نسةةبيان ميةةر متوافةةق عليهمةةا

، فلةةم يكةةن المقصةةود تنةةاول جميةةع حركةةات اإلسةةالم الراديكةةالي، بةةل الحركةةات "الراديكاليةةة الدينيةةة

ربما تكون هناه مةؤتمرات أخةرى عةن وليس  لك من باب االنحياز لفريق ةد آخر، ول. الُسّنية تحديدا  

. الراديكالية الشيعية أو اليهودية أو المسيحية في المن قة العربية

  كما أشار أملب المتحدثين في المةؤتمر، فةإن المشةكلة الحقيقيةة هةي فةي انهيةار القةيم األخالقيةة

ار لقيمةة الدولةة، إ  شهدنا حالةة انهية. "التوحش"للمجتمعات العربية والمسلمة، والدخول في مرحلة 

والسل ة األخالقية، وال بقة الوس ى، وسواها؛ وجةدت تعبيراتهةا فةي التحةري الجنسةي وجةرائم 

وكمةا أشةار أملةب المتحةدثين أيضةا، . االمتصاب الجماعي، والعنف المجتمعي، وتعةاطي المخةدرات
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لةةةيس و( وميةةةاب األفةةةق السياسةةةي)فةةةإن صةةةعود الراديكاليةةةة الدينيةةةة مةةةرتب  بهةةةذع االنهيةةةارات 

 .باأليديولوجيا أساسا

  يقال إننا نصرف كثيرا  مةن الوقةع فةي العةالم العربةي فةي تشةخيص الظةواهر علةى حسةاب نقةاي

وهذع مالحظة صحيحة، لكن الحقيقة أن المشكلة تتمثل في عدم وجود التشخيص الةدقيق . الحلول

واسنادا  إلى األوراق . عةوالصحيح للظاهرة في العالم العربي، ما يفسر مياب الحلول الحقيقية الناج

يعةود إلةى ( القاعةدة)هل أن صعود اإلسالم الرديكةالي السةني : المقدمة في المؤتمر، يبدو السؤال

أسباب دينية فكرية أيديولوجية تولد هذع الحركات، كما ألمح البعل؟ لكةن هةذا السةؤال  يسةتدعي 

م اإلصةالحي إلةى اإلسةالم كيف نفسر خ  النكوص التاريخي من صةعود اإلسةال: سؤاال  آخر، وهو

وصةةوال  إلةةى اإلسةةالم الجهةةادي؟ هةةل السةةبب ( الةةذي تمثلةةه جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمين)اإلحيةةائي 

اقتصادي اجتماعي بحع، بحيث ينتج العنف الةديني كمةا ينةتج مظةاهر العنةف المجتمعةي األخةرى؟ 

؛ مةةن حيةةث ارتفةةاع االجتمةةاعي-وهنةةا تظهةةر حةةاالت فرديةةة ال ين بةةق عليهةةا هةةذا المعيةةار االقتصةةادي

مستوى تعليم الراديكالي ودخله، وتخرجه من جامعات مربية مرموقة، ومير  لك؟ هةل أحةد األسةباب 

هو اإلقصاذ السياسي، بما في  لك إقصاذ اإلسالم المعتدل؟ لكن يذهب البعل إلى أن العكةس 

وهنةا أيضةا . خيمةةهو الصحيح، أي إن وجود اإلسالم المعتدل في اللعبة السياسية أدى إلى نتةائج و

كيف نفسر استنادا  إلةى وجهةة النظةر هةذع الحالةة فةي تةونس التةي نجحةع حيةث : يثور سؤال مقابل

عليه العالني هنا إلى أن السبب هو وجود مجتمع مةدني قةوي، . فشلع التجربة المصرية؟ ويذهب د

.ةب  حركات اإلسالم السياسي المعتدل

 لراديكاليةة فةي صةعود؟ هنةاه إجمةاع علةى أن هةذع الحركةات هل الحركات الدينيةة ا: يبرز أيضا سؤال

هةل هةذا الصةعود هةو : لكةن السةؤال المهةم. فةي صةعود فةي المرحلةة الحاليةة( القاعدة وشةبيهاتها)

صعود مؤقع أم سيستمر؛ أي هةل أنةه صةعود مةرتب  بةالظرف اآلنةي أم سيسةتمر لسةنوات؟ وإ ا 

حاةنة االجتماعيةة هةي عالقةة هشةة، فكيةف نفسةر وبين ال( وتفرعاتها) "القاعدة"كان العالقة بين 

بقاذ هذع التنظيمات في الرقة والفلوجة؟

؛ فقةةد عةةاد الةةبعل إلةةى التأكيةةد علةةى "القاعةةدة"فيمةةا يتعلةةق بالمقاربةةة التةةي تعتمةةد فةةي مواجهةةة صةةعود 

لكةن، . "القاعةدة"المقاربة األمنية، من خالل الدعوة إلى تقوية الدولة والقوانين واألجهزة األمنية في مواجهة 

، "القاعةدة"الذي تم اعتمةادع خةالل العقةود السةابقة فةي الةدول التةي أنتجةع  "الحل"أليس صحيحا  أن هذا هو 

هةةل بةةديل : وبالتةةالي فةةإن هةةذع األخيةةرة هةةي نتةةاط االعتمةةاد علةةى المقاربةةة األمنيةةة؟ ومةةن ثةةم، يكةةون السةةؤال

حتواذ اإلسةالم السياسةي، مةع وجةود مجتمةع مةدني ماتينيا سيرسلودي بةا. المقاربة األمنية  هو ما  كرته د

 قوي و دولة قوية يمنعان حركات اإلسالم السياسي من الهيمنة على السل ة؟
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باحث متخصص في الفكر السياسي والحركات اإلسةالمية فةي مركةز الدراسةات االسةتراتيجية فةي الجامعةة 

الدكتوراة في فلسفة النظرية السياسية مةن كليةة االقتصةاد والعلةوم السياسةية حاصل على درجة . األردنية

 .كاتب في صحيفة الغد اليومية األردنية، ولديه العديد من الكتب والمنشورات. في جامعة القاهرة

 

حاصل على درجةة . باحث ومحلل سياسي ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة األهرام المصرية

. مةن كليةة االقتصةاد والعلةوم السياسةية فةي جامعةة القةاهرة 2111الماجستير في العلوم السياسية عةام 

كما أنه كاتب فةي صةحف مختلفةة كالحيةاة اللندنيةة واألهةرام والجزيةرة . لديه العديد من الكتب والمنشورات

 .نع والخليج

 

التركيز األساسي لها هو التقةارير الميدانيةة . ، مقرها بيروت2552صحفية وكاتبة في جريدة الحياة منذ عام 

 "الشةباب"كما أنهةا رئيسةة تحريةر الملحةق األسةبوعي . والصحافة اإلستقصائية في لبنان والشرق األوس 

 . العربيوالذي يتناول االتجاهات السياسية والتعليمية وأسلوب الحياة في العالم 

 

ولديةه . حاصل على دبلوم دراسةات عليةا فةي العلةوم اإلجتماعيةة. مسؤول قسم التحقيقات في جريدة الحياة

 ."لوجه الفلس يني لتنظيم القاعدةا: السلفي اليتيم"كتاب 

 

الحرمةات اإلسةالمية ": ألةف ثالثةة كتةب. مقةيم فةي لنةدن. باحث وكاتب متخصص في الجماعات اإلسالمية

تنظةيم "، و"المقاومة العراقية بين اإلرهةاب وتقريةر المصةير"، "في الشيشان والصراع الشيشاني الروسي

ت العديةةد مةةن المنشةةورايكتةةب فةةي . "الرؤيةةة الجيوسياسةةية واالسةةتراتيجية والبنيةةة اإلجتماعيةةة: القاعةةدة

 .باللغتين العربية واإلنجليزية
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-باحث وكاتب عراقي يعمةل مستشةارا فةي المركةز العراقةي للدراسةات اإلسةتراتيجية فةي العاصةمة األردنيةة

الجامعةة المستنصةرية سةةنة / حاصةل علةى درجةةة الةدكتوراة فيةي اللسةةانيات العربيةة مةن كليةة التربيةةة. عمةان

يةةد مةةن الكتةةب لديةةه العد. فةةي العلةةوم اإلجتماعيةةة والدراسةةات الثقافيةةة والتحليةةل السياسةةييكتةةب . 2552

 .والدراسات المنشورة

كمةةا أنةةه عضةةو نقابةةة الصةةحفيين . مصةةر-نائةةب مةةدير مركةةز الدراسةةات السياسةةية واالسةةتراتيجية بةةاألهرام

حاصةل علةى درجةة الةدكتوراة فةي العلةوم السياسةية . المصريين وعضو الجمعيةة العربيةة للعلةوم السياسةية

علةةوم فةةي األحةةزاب السياسةةية مةةن كليةةة اإلقتصةةاد وال 2112والماجسةةتير فةةي العلةةوم السياسةةية عةةام 

 .السياسية في جامعة القاهرة

كمةا . منوبة في تونسجامعة -ة آلداب والفنون والعلوم اإلنسانيمؤرخ وباحث في التاري  المعاصر في كلية ا

أنه عضو المكتب التنفيذي في مركز األبحاث التونسي بشأن األمن العالمي وعضو المكتب التنفيذي فةي 

 .مركز األبحاث التونسي لمكافحة اإلرهاب في افريقيا والبحر األبيل المتوس 

التكفير عند الحركات "دكتوراة باألطروحة طالب . جامعة أوسنابروه -باحث في معهد الدراسات اإلسالمية

. حاصل على درجة الماجستير من جامعة كولن بالدراسات اإلسالمية والقانون الدولي". الجهادية السلفية

 .كتب في شرعية العمليات اإلنتحارية في الخ اب السلفي الجهادي وشرعية قتل المدنيين مير المسلحيين
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