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  *    1* 

-1 - 
يجمع املحللون أن التحوالت والتداعيات السياسية التي شهدتها دول الثورات 

العربية، ال سيما يف تونس ومصرو ليبيا، وضعت يف الحكم حركات اإلسالم 

                                                                         السياسي التي لم تقم بالثورة يف تونس، ومصر، ولم يكن هذا األمر م د ر جا  على 

تاريخاها يف املعارضة، بل هي ركبت موجة الثورة بعد ذلك،  جدول أعمالها طيلة

                                                                     وأصبحت جزءا  منها، و نجحت يف قطف ثمار الثورة بفوزها يف االنتخابات، ألنها 

                                                                           كانت القوى السياسية األكثر تنظيما ، و قدرة ، وتمويال ، و تمكنا  من االستمرار، 

                                           

. له عدد كبير من يالسياسوالفكر في قضايا المجتمع متخصص معروف  تونسيوناقد وباحث مفكر  -* *

  . والسياسية في المجتمع العربي المعاصرقومية القضايا التلف خي مالمؤلفات ف
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وهي التي تفتقر  وضعت حركات اإلسالم السياسي هذه، أمام تحديات العصر،

ألي مشروع مجتمعي وطني و ديمقراطي يقدم أجوبة واقعية و عقالنية 

للمعضالت التي تعاني منها الشعوب العربية، ال سيما منها: قضايا البطالة، 

والتنمية املستدامة، واألمن الغذائي، وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية، 

رية واملادية يف بناء األوطان واألمم، ومعالجة ومكافحة األمية، واستثمار املوارد البش

الجوع، واحرتام التنوع والتعدد الثقايف والعرقي، ناهيك عن مقاتلة املحتل و الفقر

والظالم والفاسد، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية، وكلها من عوامل تأخر هذه 

 البلدان العربية. 

 إسالميتني، و لم يكن اإلخوان لم تكن الثورتان التونسية واملصرية، ثورتني

وال السائرين يف صفوفيهما األوىل. ألن شباب ، املسلمون املطلقني لشرارتيهما

، الثورة لم يستعينوا باإلسالم كما فعل أسالفهم يف الجزائر يف أواخر الثمانينيات

كل شيء عن رفض الديكتاتورية البوليسية الفاسدة ويرفعون              ويعب رون قبل

بالتأكيد أن كل الذين قاموا بالثورة  والديموقراطية. ال يعني هذا مطلب الحرية

أيديولوجيا سياسية  بل يعني ببساطة أنهم ال يرون يف اإلسالم، هم علمانيون

قادرة على خلق نظام أفضل: إنهم يف مساحة سياسية علمانية. و ما ينطبق على 

فالثورتان ، األخرىاأليديولوجيا اإلسالمية، ينطبق أيضا على األيديولوجيات 

التونسية واملصرية لم تكونا ثورتني يساريتني قوميتني، رغم أن شبابهما هم 
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بها( لكنهم ال ينادون                                                    قوميون )يظهر ذلك من خالل األعالم الوطنية التي يلو حون

 بالقومية العربية التي اختفت من الشعارات. 

وبقوا يف ، الثورة اإلخوان املسلمون يف كل من تونس و مصر موجة«ركب »لقد 

                               لم ي ريدوا أن يظهروا أن الثورة ،     أوال . الصفوف الخلفية ألسباب ثالثة أساسية

                                                                     إسالمية ما يمكن أن يؤث ر على نجاحها وعلى تأييد املجتمعني العربي والدولي 

لم تكن قياداتهم متأكدة من إمكان إسقاط نظامي زين ،        وثانيا . لها واالعرتاف بها

لم تكن ،                                            و حسني مبارك البوليسيني بهذه السرعة. وثالثا العابدين بن علي 

قيادات اإلخوان املسلمني يف كل من تونس ومصر، مستعدة لدفع املزيد من 

ال سيما أن غالبية ، التضحيات ملعارضتيهما لحكمي بن علي وحسني مبارك

أعضائها تعرضت للمالحقات واملضايقات والسجن و التعذيب من قبل النظامني 

 كتاتوريني. الدي

دفعت االنتفاضات وحركات االحتجاج يف العالم العربي الدول الغربية إىل مقاربة 

         بديال  عن ،                                                           املنطقة بنظرة جديدة تتبنى تطلعات الشعوب اىل التغيري والحر يات

فقد فرض الشباب العربي . دعم أنظمة متسلطة أو غض النظر عنها لحفظ املصالح

العواصم العربية على الدول الغربية عدم اعتبار  الذي نزل إىل الشوارع يف بعض
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وعدم إعطاء األولوية للمصالح االقتصادية والنفعية ،                              األنظمة التسلطية قدرا  نهائيا 

 . بل االستماع إىل الشعوب واملعارضات التي باتت تنادي بالحرية

توطدت أكثر عالقات الواليات املتحدة والدول ، 2001سبتمرب  11فمنذ أحداث 

                                                                         ألوروبية مع الدول العربية التسلطية، خوفا  من بروز الخطر اإلرهابي الذي أعطى ا

فاألنظمة العربية التسلطية  أقنعت الدول الغربية بأن . صدقية للمخاوف الغربية

             لكن تبي ن أن ، الحركات األصولية اإلسالمية املتطرفة هي البديل إذا رحلت هي

األكثر راديكالية، والذين يدعون إىل فقد انتقل اإلسالميون . هذا غري صحيح

و الحال هذه لم يعودوا ، «القاعدة»الجهاد العاملي، إىل القتال يف صفوف تنظيم 

تنظيم القاعدة يف بالد »العربية: إنهم يف الصحراء مع  الساحة موجودين على

ليست لديهم قاعدة . أو يف باكستان أو يف ضواحي لندن« اإلسالمي املغرب

                                               الجهاد العاملي منفصل كليا  عن الحركات االجتماعية . سياسية اجتماعية أو

الوطنية يف البلدان العربية. و ملا كانت الدول الغربية وعلى رأسها  والنضاالت

الواليات املتحدة األمريكية تخشى وصول اإلسالميني إىل الحكم يف الدول العربية، 

ربتهم و عدم السماح لهم فقد دعمت األنظمة الديكتاتورية العربية من أجل محا

 . بالوصول إىل السلطة
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انتفاضة يف                                 تحاول تصوير التحر ك وكأنه طليعة« القاعدة»ال شك يف أن بروباغندا 

ويطال هذا . ذلك لكنها ال تنجح يف، املجتمع اإلسالمي بكامله ضد القمع الغربي

يف « خوان املسلمنياإل»                                                       التطو ر أيضا  الحركات اإلسالمية املعتدلة املتمث لة يف جماعة 

حيث ، اإلسالمية يف تونس« النهضة»لوائها مثل حركة  واملنضوين تحت، مصر

 . دخل اإلسالميون الثورات بعد انطالقها

فسنجد أننا أمام جيل عربي ، إىل الذين فجروا الثورات العربية، و قادوها إذا نظرنا

االنتفاضات  الحركات اإلسالمية. ففي سريورة النضال تحولت جديد ما بعد

هي ، يف البداية إىل ثورة شعبية وشبابية، ومصر،                         االحتجاجية التي عم ت تونس

 «النهضة»رغم التحاق إسالميي حركتي ، ثورة مدنية ال عسكرية وال إسالمية

ليست ثورة يسارية، رغم ،          وهي أيضا . بها بعد اندالعها« اإلخوان املسلمني »و

بها ، ية صغرية يف كل من مصر و تونسانضمام عناصر تنظيمات و أحزاب يسار

 . بعد اندالعها

                                 الذي ب ني طيلة العقود املاضية بأن  االدعاءدحضت الثورتان التونسية واملصرية 

                                                                      الحركات اإلسالمية وحدها تملك القوة األيديولوجية والتنظيمية لتحد ي الدولة 

نطقة كانت منطلقة من أن آخر ثورة كربى يف امل، البوليسية يف العالم العربي

وأن الحركات اإلسالمية يف مصر واألردن وبلدان أخرى ، الثورة اإلسالمية يف إيران
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                                                                    باتت أكرب عددا  وأكثر قوة بعد تراجع األحزاب القومية واليسارية وانحسار 

                                                               إال أن الصحيح أيضا  أن انتفاضة املواطنني العفوية والالأيديولوجية يف ، نفوذها

. م ما عجزت الحركات اإلسالمية عن إنجازه يف عقودتونس و مصر أنجزت يف أيا

                                                                  وجادل اإلسالميون طويال  بأن طروحاتهم الدينية هي السبيل الوحيد للتغلب 

لكن املنتفضني التونسيني و املصريني ، على اعتماد األنظمة على منطق الدولة

 . أظهروا أن االعتماد على املواطن له تأثري أكثر فعالية وفورية

اإلسالميون بأن شبكاتهم الدينية وشبكات املساجد التابعة لهم  كما جادل

لكن املنتفضني التونسيني ، ستضمن أعداد الجماهري الضرورية للعمل السياسي

أثبتوا أنهم قادرون على جذب أعداد أوسع وعلى إثارة حماسة أكرب من خالل 

د بشعبية لقد حظيت الشهادة يف سبيل الجها. استثارة شبكة املواطنة العامة

بيد أن املنتفضني التونسيني أظهروا أن الشهادة يف ، واسعة يف السنوات األخرية

 .)2)                                          سبيل حقوق املواطن واإلنسان هي أمر نبيل أيضا 

                                           

 . 2011جانفي  20العربي، صحيفة احلياة، اخلميس,                                    بريوت،  تونس ت قل ب  املشهد السياسي –بول سامل:مدير مركز كارنيغي للشرق األوسط  -(1)
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الذين وصلوا إىل ، ويف مصر، فقد أثبت اإلخوان املسلمون يف تونس )حركة النهضة(

وتونس إىل  ، وأوصلوا مصرالسلطة عرب صناديق االقرتاع عجزهم عن إدارة بلديهما

ولم يكن املجتمع يف البلدين كليهما ما كان يأمل فيه . حدود الفوضى

إذ شهدنا شباب وشابات الطبقة الوسطى من املتعلمني يهبون ، اإلسالميون

                                                                      للدفاع بشراسة عن نظرة إىل العالم أكثر انفتاحا  وحداثة من تلك التي يريد 

 . اإلسالميون فرضها

بدأت ، وليبيا، ول اإلسالميني إىل السلطة يف كل من تونس ومصرغري أنه بعد وص

الحركة الشبابية التي فجرت الثورات يف تلك البلدان، والطبقة الوسطى التي 

احتضنت املعارضة الديمقراطية منذ بدء االحتجاجات قبل حواىل العامني تشعران 

من ،        متشددا        سالميا                 التخاذها طابعا  إ« الثورة»اآلن بخيبة أمل كبرية ونفور من 

خالل تحالف حركات اإلسالم السياسي ) و الحال هذه اإلخوان املسلمني ( مع 

ال سيما بعد سقوط ، «القاعدة»الجماعات السلفية املتشددة املرتبطة بتنظيم 

 .. نظام العقيد القذايف

ن أل، «الثورة املغدورة»تونس الغائبة الحاضرة يف املشهد العربي تعيش اآلن يف ظل 

ويف ، ذهب أدراج الرياح« وقود الثورة»كل ما نادى به الفقراء والعاطلون عن العمل 

فبينما ،                                                            أحسن األحوال ظل أحالما  مؤجلة برسم املجهول الذي تسري نحوه البالد
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، كانت تونس تنفض عنها غبار الثورة بعد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي

ن على مقاعد املتفرجني ريثما تحط الثورة تسلل إليها الكثريون ممن كانوا يجلسو

                                                              وعندما آن األوان ويف غمرة ما ظنه الشارع التونسي انتصارا  لثورته ، أوزارها

تخلى املتفرجون عن مقاعدهم « كرامة وطنية.. خبز حرية»ولشعاراته النظيفة 

وسارعوا إىل تونس ليلعب كل واحد منهم دوره وفق األجندة االستعمارية التي 

التي تزعمت الحكم بعد « النهضة»وكان أول الواصلني حركة ،            فيها مسبقا  انخرط

                                                                  أن ركبت موجة الثورة مصطحبة معها قطر التي تسللت هي أيضا  لكن بسرية 

الصديق »وأخرى بثوب « املانح»تامة وببطء متخفية بأثواب عدة فمرة بثوب 

 . «والداعم والشريك

لغرب يقف وراء ربيع الثورات العربية، رغم أنه ال توجد دالئل ملموسة على أن ا

                                                                    إال أن املؤك د أنه استطاع أن يركب موجة هذه االنتفاضات ونجح يف استثمارها 

من خالل التحالف الذي أقامته الواليات املتحدة ، وتحويل نتائجها إىل صالحه

وذلك ، وحركة النهضة يف تونس، األمريكية مع حركة اإلخوان املسلمني يف مصر

 . وأد الثورة الديمقراطية يف العالم العربيمن أجل 

إذا كان مفهوم الثورة الديمقراطية هذا يذكرنا بالثورة الديمقراطية التي أرست يف 

غربي أوروبا وشمال أمريكا أسس املجتمع الحديث والدولة القومية الحديثة، أي 
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وم الثورة فإن مفه، وأطلقت ديناميات النمو والتقدم فيهما، دولة الحق و القانون

يف العالم العربي يعني تصفية البنى « الربيع العربي»الديمقراطية التي بشر بها 

، وبقايا اإلقطاع والقبلية والطائفية، قبل القومية والتشكيالت والعالقات ما

وتبني املجتمعات العربية ، ورفض التبعية للغرب، ومخلفات القرون الوسطى

ويف ضوء األسس ، تقدم الحاصل يف العالم                               قضايا الحر ية واملساواة يف ضوء ال

املعرفية التي أنتهجتها الثورة الديمقراطية الربجوازية ذاتها يف الغرب، ويف ضوء 

 . واملوضوعية لتلبية هذه الحاجات، حاجات التقدم العربي والشروط الذاتية

أن الواليات ، لقد أثبتت تجربة حكم اإلخوان املسلمني يف كل من تونس ومصر

ألن ، حدة دفعت باتجاه أن تحكم حركات اإلسالم السياسي يف البلدان العربيةاملت

                                                               هذا التوج ه يضمن لها بقاء مصالحها االسرتاتيجية يف املنطقة بعد رحيل 

، البوليسية التي دعمتها طيلة العقود األربعة األخرية-الديكتاتوريات العسكرية

بيع العربي نهج الليربالية وتحقيق أمن إسرائيل، و استمرار اتباع بلدان الر

و من أجل إبقاء حالة الفوضى ، االقتصادية املندمجة يف نظام العوملة الليربالية

حيث إن فلسفة ،                                                      الخال قة التي بش ر بها منظرو السياسة الخارجية األمريكية

               أيا كان توج هه ، اإلخوان املسلمني يف الحكم مبنية على أساس إقصاء اآلخر

                                                                 ار( أنه يمث ل ظاهرة ربانية مقد سة ال تقبل النقد أو إبداء الرأي من معتقدا )هذا التي

وهي فلسفة تضمن بامتياز التصادم السريع بني هذا التيار والقوى الليربالية ، بشر
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و اليسارية، ال سيما يف ظل الصراع القائم على هوية الدولة: دولة دينية تحكمها 

ون على اختالف تياراتهم، ودولة الشريعة اإلسالمية كما يريد ذلك اإلسالمي

إنه الصراع الذي يطبع واقع . مدنية ديمقراطية تعددية كما يريد ذلك العلمانيون

 . املجتمعات العربية

لحركة  وكذلك األمر، وما أن وصلت حركة النهضة اإلسالمية إىل السلطة يف تونس

األيديولوجية  كسيتهمحتى عاد اإلسالميون إىل أورثوذ، اإلخوان املسلمني يف مصر

 إذ كشفت ممارستهم للحكم حقيقتني أساسيتني: ، اإلخوانية

                                                                       األوىل هي فصلهم التقليدي  بني الديموقراطي ة بصفتها مجموعة قيم ت لهم طريقة 

              وت حد د  مكان ،                فردي ا وجماعي ا،                                              الحياة والسلوك االجتماعي  والسياسي  واالقتصادي 

وتقود إىل بناء دولة مدنية ديمقراطية، ،       العام الدين يف املجتمع ودوره يف الحقل 

،                                  ت ع ب د  الطريق لوصولهم إىل السلطة،                                         وبني الديموقراطي ة باعتبارها آلي ة انتخاب

 . عليها االنقالبثم 

، والحقيقة الثانية هي ميل الجماعة إىل مصادرة تمثيل اإلسالم السياسي

،                     الدولة رويد ا رويد ا« أخونة »و ، م                                           وبالتالي نزعتها التلقائي ة إىل االنفراد بالحك

وهذا ما أثبتته التجربة ، «           ديموقراطي ا»                                   متسل حة بقدرتها على تمرير قراراتها 

 . و إن بدرجات متفاوتة، التونسية و التجربة املصرية
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                                                                      وهذا ما يؤك د أن  اإلخوان املسلمني يف تونس باعتبارهم فرعا  من حركة اإلخوان 

عن الشريعة أو ثوابتها                                م ( ال يمكن لهم أن يتخلوا أبدا املسلمني املصرية )األ

وما تضمنه الدستور التونسي الجديد من مسائل . كمصدر من مصادر التشريع

و ، متكررة مثل )احرتام املقدسات(، دفع بخرباء القانون الدستوري يف تونس

 تساؤل ماإىل ال، ومكونات املجتمع املدني، بأطياف املعارضة الليربالية واليسارية

وهو ما يدفع  املقصود باملقدسات املستعملة يف الدستور والتي على الدولة حمايتها؟

 . إىل التساؤل عن حقيقة مدنية الدولة التي يجب تكريسها بعد الثورة

-2 - 
وبعد تسلم حكومة الرتويكا مقاليد السلطة يف هذه ، يف مرحلة ما بعد الثورة

تزايدت موجات العنف السياسي ، بها البالد املرحلة االنتقالية الصعبة التي تمر

من قبل بعض الجماعات السلفية املتحالفة مع الجناح املتشدد لحركة النهضة 

 .                                       اإلسالمية، و اتخذ هذا العنف أشكاال  عديدة

                                                                       ففي ظل الفراغ السلطوي الذي كان قائما  يف تونس طيلة املرحلة املاضية ما قبل 

ة إىل هشاشة الحكومة املؤقتة، ظهر السلفيون ، إضاف2011أكتوبر  23انتخابات 

بلباسهم املميز ولحاهم الطويلة يف العديد من املدن التونسية، ال سيما يف 

رغم أنهم ال يشكلون سوى أقلية ضئيلة يف الطيف ، و بنزرت، وسوسة، العاصمة
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اإلسالمي الواسع، لكنهم يريدون فرض منظومتهم العقدية التي يؤمنون بها، 

                                                             ها ويتمسكون بها وال يقبلون فيها نقاشا  وال حوارا  بواسطة العنف ويقدسون

املنهجي على مجتمع تونسي يغلب عليه اإلسالم السني املالكي املعتدل، و 

 .. التقاليد و القيم العلمانية يف شكل واسع

كان ال بد لها ، وأيديولوجيته« القاعدة»وبما أن السلفية الجهادية مرتبطة بتنظيم 

وأن تقفز إىل املرحلة الجديدة حتى ال ،                          تعديال  على خطابها السياسي أن تجري

فسعى خرباء ،                               وكأن ها خسرت رهاناتها السياسية، تفقد الصلة بالتطورات املهمة

« فرصة تاريخية»                                                       السلفية الجهادية إىل تحويل الثورات من تحد  إيديولوجي إىل 

من مواجهة مع األنظمة  «القاعدة»عرب التشديد على التكامل بني ما تطرحه 

، العربية املتحالفة مع الغرب وبني ما حققته الثورات من إزالة هذه النظم

وباالستفادة من مناخ الحريات الجديد من أجل نشر الدعوة الجهادية والضغط 

 . وتحويل الرهان نحو مشاعر الناس الدينية، باتجاه تطبيق الشريعة

السلفية »لقاعدة وتيارها األيديولوجي                    أو التكي ف يف خطاب ا« التحوير»هذا 

، «أنصار الشريعة»                                             ورهاناتها السياسية تأط ر بصورة ذكية مع مشروع « الجهادية

                                                                        فالقاعدة لم تتخل  عن مطالبها بإقامة الشريعة اإلسالمية، وال هي أعلنت التخلي 

ة                                                                       عن العمل املسل ح )الجهاد( كأحد خيارات التغيري السياسي )مثلما فعلت الجماع
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، وال هي قامت بتشكيل أحزاب ودخلت اللعبة )اإلسالمية وجماعة الجهاد يف مصر

 -الديموقراطية والسياسية وقبلت بصندوق االقرتاع )كما فعل السلفيون يف مصر 

أنصار »أحزاب النور واألصالة والبناء والتنمية(. فالسلفية الجهادية من خالل 

ني السلمي يف التغيري، مع االحتفاظ                           رد ت االعتبار إىل الخيار املد« الشريعة

بركائزها األيديولوجية: الحاكمية، ومشروعية العمل املسلح )الجهاد(، يف محاولة 

الستثمار مناخات الحرية والديموقراطية املوجودة، عرب الضغط على اإلسالميني 

املشاركني يف العملية السياسية للمطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية، وعرب 

 (. 1ة إىل األفكار السلفية)الدعو

يف تونس، هي « أنصار الشريعة»باتت إحدى مهمات ،                        و انطالقا  من هذه الرؤية

ممارسة أكرب مقدار من الضغط على حركة النهضة اإلسالمية، التي وصلت إىل 

. «تطبيق الشريعة»بالتشديد على وجوب ، السلطة، وفق اآلليات الديموقراطية

عرب « األمر باملعروف والنهي عن املنكر»يف تفعيل مبدأ « أنصار الشريعة»فبدأت 

و العمل يف الوقت عينه للتهيئة إليجاد األرضية الصلبة ملمارسة الكفاح ، الكلمة

 املسلح. 

                                           
                                                            أراان  لناابنب  لشعنةادل شواحاو  لشاد مو رل ا عاا لش انشي لش رباا     «              أ،صانر لشرار    »                             محمد أبو رمان  وحنا  أباو ة، ا     - ( 1 )

   .     3113       بن،فا     3     خم س                  صح ف  لشح نل   لش
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ظهرت هذه ، ومنذ نجاح الثورة التونسية يف إسقاط النظام الديكتاتوري السابق

تها العدوانية ضد الشعب الجماعات السلفية املتشددة التكفريية، و اشتدت نزعا

عتبارهما يشربان من التونسي من خالل تحالفها مع حركة النهضة اإلسالمية با

أي املرجعية اإلسالمية، و إن اختلفتا يف التصورات و التطبيقات ، نفس الينوع

العملية لكل منهما. و أصبحت هذه الجماعات السلفية التكفريية ترى يف اليسار 

 بل ذهبت أبعد من ذلك يف ممارساتها، إذ بات الكافر،          ي، عدو ا التونسي، و العلمان

وبغية .                                                        من وجهة نظرها هو كل مسلم ال يمارس دينه اإلسالمي بشكل  حريف 

                          يجب التخل ص أوال  من زعماء ، إعادة األفراد املنحرفني إىل الصراط املستقيم

الشعبية و الفقرية                   وقد تحو لت األحياء. «الكافرة»التيارات اليسارية و العلمانية 

      معقال  ، وصفاقس، وسوسة، وبنزرت، ال سيما تونس، يف املدن التونسية الكبرية

 للسلفيني املتشددين.        جديدا 

رابطات حماية »وميليشيات ، الجماعات السلفية املتشددة التكفريية يف تونس

ية ليستا معنيتني بخوض الصراع ضد اإلمربيال، املرتبطة بحركة النهضة« الثورة 

                                                         فضال  عن أن قضية تحرير فلسطني، و الصراع مع الكيان الصهيوني ، األمريكية

لطرده من بالد املسلمني ال يشكالن أي اهتمام يذكر يف توجهاتهما األيديولوجية 

أي التيارات الليربالية و اليسارية و ،                          بل هم معنيون بعدو  الداخل، و السياسية

                                        املتكررة التي تعر ض لها العديد من األحزاب                                   العلمانية. هذا ما يفس ر االعتداءات
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واغتيال القياديني ، و املثقفني، و الفنانني، و أساتذة الجامعات، السياسية

اليساريني شكري بلعيد ومحمد الرباهمي، إضافة إىل الكشف عن قائمة 

االغتياالت لدى املجموعة السلفية التكفريية املتورطة يف قتل بلعيد، و التي 

سماء عدد من القيادات الحزبية والسياسية من بينها الباجي قائد         تتضم ن أ

 . السبسي، وأحمد نجيب الشابي

ما يميز التيارات السلفية الجهادية عن حركات اإلسالم السياسي، أن اإلسالم 

السياسي الراديكالي يريد تطبيق مبادىء الشريعة اإلسالمية على الحياة 

هو ما يعني األسلمة للمجتمع. وبينما ترفض و، االجتماعية والسياسية يف تونس

، التيارات السلفية الجهادية الوضع الراهن لهذه املرحلة من االنتقال الديمقراطي

واإلسالميون . يف تونس وتعتمد العنف و سيلة أساسية لتطبيق برنامجها

الجهاديون أنفسهم يشريون إىل فوارق واضحة بينهم وبني اإلصالحيني املسلمني 

 . قليدينيأو الت

-3- 

أو حتى ، التي ضعفت فيها سيطرة الدولة، تحولت البلدان العربية واإلسالمية

، اليمن، على غرار، «القاعدة»انعدم فيها ذلك الوجود، إىل مالذات آمنة لتنظيم 

يف بداية « الربيع املغاربي»انطلق  وليبيا. وعندما، ومالي، والصومال، وموريتانيا
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العربية تطالب بإقامة ديمقراطية حقيقية و فعلية يف  وبدأت الشعوب، 2011عام 

     قو ض « الربيع املغاربي»واليمن، اعتقد معظم املحللني العرب أن  تونس ومصر

من تلك  الذي أصبح الخاسر األكرب، «القاعدة»بصورة حقيقية معاقل تنظيم 

 . التغريات

اهري )الذي الدكتور أيمن الظو« القاعدة»النائب السابق لزعيم تنظيم  فقد حذر

أصبح بعد مقتل أسامة بن الدن الزعيم األول للتنظيم( الشعوب العربية بعد 

من أنهم يخرجون ،                                                      انتصار الثورتني التونسية واملصرية العلمانيتني إىل حد  كبري

«. ال يمكن سوى أن تكون غري دينية»                         واصفا  الديمقراطية بأنها ، عن اإلسالم

                              وقدمت خيارا  اسرتاتيجيا  بديال  ، «القاعدة»يا فدحضت الثورات العربية أيديولوج

الذي ، «الخيار العسكري»                                               للشعوب العربية يقوم على التغيري السلمي، بدال  من 

الطريق الوحيد للتغيري « السلفية الجهادية» ومنظرو، «القاعدة»جعلت منه 

 . السياسي يف العالم العربي

من أن سقوط نظامه ،        محاصرا عندما كان                                   بعد سقوط العقيد القذايف الذي حذ ر 

وكان من ... سيؤدي إىل انتشار الفوضى و الحرب املقدسة يف شمال إفريقيا

النتائج األوىل لسقوط النظام الليبي أن لم تستطع الجمهورية املالية أن تصمد 

أمام املعطيات الجيوبوليتيكية الجديدة ملرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد ،      كثريا 
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و املتمثلة يف الصدمة الثالثية ، ارها مفتاح فهم املشاكل الحاليةالقذايف، باعتب

األبعاد، وصول اإلسالميني إىل السلطة يف ليبيا، و تفجري املتمردين الطوارق الصراع 

القاعدة يف بالد »               إضافة إىل تمد د ، 2012املسلح يف شمال مالي مع بداية عام 

مقراطية يف مالي الراسخة يف هذا                         يف الصحراء. علما  أن الدي« املغرب اإلسالمي 

البلد منذ عشرين سنة كانت تلقب بالنموذج الذي يحتذى به يف منطقة إفريقيا 

 .. الفرنكوفونية

وحلفائها على الصعيد « القاعدة»                       بطبيعته السلمية، أضر  ب« الربيع املغاربي»

ألن الثورات الديمقراطية العربية رسمت معالم طريق مختلفة عن ، األيديولوجي

ثم الظواهري ، وتبعه عبدالسالم فرج، تلك التي وضع أسسها سيد قطب

واالنفتاح علي ، والدولة املدنية، فالثورات تؤكد أهمية النزوع السلمي. وغريهم

وجيا لرهانات القاعدة أيديول، بل معاكسة تماما، وهي طرق مناقضة، العالم

 . وسياسيا

ساعد الوضع الجديد بعد سقوط نظام العقيد القذايف الحركات اإلسالمية 

، على الصعيد «القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي»الجهادية املرتبطة بتنظيم 

و انتشار ، اللوجيستي من خالل اتساع املناطق غري الخاضعة للسيطرة الحكومية

فانفتح الصراع الشامل من مالي . األمنية والفوضى يف الشرطة واألجهزة، السالح
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وأصبح صراع ، وموريتانيا يف غرب إفريقيا إىل الصومال يف منطقة القرن األفريقي

              مرتبطا  برؤية ، عنفية طبيعة ذو، واملنظمات املرتبطة به« القاعدة»تنظيم 

وصارت الصوملة بمنزلة النموذج الجديد املتوقع أن يسيطر على . جيوبوليتيكية

ر األحداث القادمة يف تلك املنطقة التي تضم الصحراء الكربى والقرن تطو

 . اإلفريقي

بعد سقوط نظام القذايف تحولت منطقة املغرب العربي إىل مسرح حقيقي لنشاط 

تنظيم القاعدة يف بالد »الجماعات اإلسالمية الجهادية، ال سيما من جانب 

اطق املمتدة من جنوب                          الذي وس ع نشاطه ليشمل املن، «املغرب اإلسالمي

                                                 مرورا  بالبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى: مالي ، موريتانيا إىل السودان

 . والنيجر وتشاد

وأفغانستان، بفعل ، و اليمن، يف العراق« القاعدة»الضربات التي تلقاها تنظيم  بعد

كية الدور الذي لعبته القوات املسلحة املحلية ووكالة املخابرات املركزية األمري

عملت قياداته على تأسيس مالذات آمنة جديدة يف منطقة ، «إي. آي. سي»

حيث تمكنت التيارات ، والصومال، وبلدان الصحراء الكربى، املغرب العربي

السلفية الجهادية املرتبطة بالقاعدة من شن عمليات ضد الواليات املتحدة 

 . األمريكية أو وكالئها يف هذه املناطق
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مع الثورات « التكيف » عن أيديولوجيا القاعدة و محاولة يف دراسة معمقة

، يبني لنا الباحث يف مركز الدراسات االسرتاتيجية بالجامعة األردنية، (1العربية)

والسلفية الجهادية ، الدكتور محمد أبو رومان، الخطاب األيديولوجي للقاعدة

وال ، ع يف التغيريوال بصندوق االقرتا، الذي ال يؤمن باللعبة السياسية، عموما

وأبقى على ، ألنه أسقط من حساباته الخيارات كافة، حتي بالتغيري السلمي

وقد استقر هذا الخطاب . بصوره وصيغه املتعددة، العمل املسلح والسري

األيديولوجي واإلعالمي منذ ما يزيد علي عشرة أعوام علي توحيد وجهة الصراع 

لحاكمة( والعدو البعيد )الواليات املتحدة )األنظمة العربية ا« العدو القريب»مع 

بل ومنح األولية واألهمية للصدام مع الواليات ، والغرب عموما(، األمريكية

التحول يف األيديولوجية . باعتبارها الداعم الرئيسي لهذه األنظمة، املتحدة

التي دشن مرتكزاتها كتاب  -«العدو القريب»-الجهادية من قتال األنظمة العربية 

يف ستينيات القرن املاضي إىل قتال الواليات  (1)«الفريضة الغائبة»بدالسالم فرج ع

أليمن « فرسان تحت راية النبي»مع كتاب  -«العدو البعيد» -املتحدة العاملية 

                                           
         181                                                  ما  لشواورلا لش رب ا     مبوا  لشن ننا  لشدوش ا   لش ادد   «       لشاا ف »                                             محمد أبو رومن    أ د وشوب ن لشعنةدل و محنوش    - ( 1 )

    (.   38         )ص     3111       بو و   
ةبد لشنالي عرج لشذي  لشفر ض  لشغنئب    اانب»ل،ظر:حو  اانب ةبد لشنالي عرج   لشفر ض  لشغنئب    معن  ةمر لشرحنا   -(1)

 . 3117،وعمبر 17   صح ف  لشمصري لش وي  «أنس شفار لشا،ظ ي
   ب ،ول  : لشظولةري لشم ووب لألو  3111بول   7ل،ظر خبر اوشا لشظولةري خالع  ب  الد    صح ف  لشح نل لشو،د،     -(3)

 عا لش نشي. 
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، الذي قاد إلي عمليات كربى للقاعدة، «عوملة الجهاد»مفهوم  ظهر، الظواهري

، 2001ث الحادي عشر من سبتمرب تخللتها أحدا، وردود فعل أمريكية ودولية

وبعد تسلم . شملت كثريا من بقاع العالم« حرب أمنية»و، والحرب األفغانية

                                                                         أيمن الظواهري زمام قيادة القاعدة وجد نفسه أمام تحد ي الثورات الديمقراطية 

التي تطرح أسئلة جوهرية علي ما كرسه هو نفسه من بناء أيديولوجي ، العربية

واستخدام السالم بوصفه ، مواجهة العدو البعيد من ناحيةيقوم علي أولوية 

 . (2من ناحية أخرى )، طريقا وحيدا للتغيري

مقاربات فكرية للثورات الديمقراطية « للقاعدة»لقد قدم عدد من القيادات البارزة 

العربية، حيث تبدو رسائل أيمن الظواهري، حول الثورات الديمقراطية، من أهم 

رسالة األمل والبشرى ألهلنا يف »لخصوص، وتحديدا ما سمي بـبهذا ا« الوثائق»

(، وكذلك مقالة أبي يحيي الليبي، وهو املفتي 3هـ()1432)ربيع الثاني « مصر

، يف العدد «ثورات الشعوب بني التأثر والتأثري»الشرعي والفقهي للقاعدة، بعنوان 

                                           
 
 /:showthread. php?t=4434/www. aljahad. com/vbل،ظر ،ص رننش  لشظولةري ةوى لشرلب  لشانشا  -(3)
 ل،ظر: اربم  لشمعن  بنش رب     لشرلب  لشانشا: -(4)

post. 5449html-http://defenderofthelands. blogspot. com/30/2011/blog 
 . ي   رننش  لشبرري ولألم  ألةو،ن عا مصر   مرب  ننبقأ م  لشظولةر-(1)

 

http://defenderofthelands.blogspot.com/30/2011/blog-post.5449html
http://defenderofthelands.blogspot.com/30/2011/blog-post.5449html
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             األكثر تأثريا   (، وهي املجلة1432)ربيع الثاني « طالئع خراسان»من مجلة 18

                                                                         وحضورا  لدي تنظيم القاعدة، وتحمل املواقف األكثر أهمية لقادتها، وأخريا مقالة 

التي تصدرها قاعدة « اإللهام»، يف مجلة «تسونامي التغيري»أنور العولقي، بعنوان 

 (. 4الجزيرة العربية باللغة االنجليزية)

تناوله ملوضوع الثورات علي و، يعد الظواهري بمثابة املنظر األيديولوجي للقاعدة

ويمكن أن يمثل مالمح الخطاب ، درجة من التأثري يف مسار القاعدة وأفكارها

يخصص الظواهري الجزء األكرب ، يف رسالته. الجديد أو التغريات يف خطابها

 أبرزها:، ويسهب يف نقاط رئيسية، للشأن املصري

ء مكمل للحرب التي اعتبار أن ما حدث من ثورات ديمقراطية عربية هو جز -

بهدف ، تخوضها القاعدة يف العراق وأفغانستان ضد الغرب واألنظمة املتحالفة معه

أمتنا تخوض معركة واحدة ضد غزاة ». تحرير األمة من االستبداد واالحتالل

 . (5« )الحملة الصليبية ووكالئهم حكامنا الفاسدين املفسدين
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والتشكيك يف جدوي دعمهم للثورة ، التحذير من األجندة األمريكية والغربية -

، بل وتأكيد أنهم ال يريدون إقامة حكم حر حقيقي يف العالم العربي، املصرية

ويواجه املطامع ،                                                    يمثل نظاما  إسالميا  شوريا  ويرفض احتالل أراضي املسلمني

نظام يعطي »بل يري الظواهري أن كل ما تريده الواليات املتحدة هو . اإلسرائيلية

 - . (1« )وال يمس أمن إسرائيل، وال يهدد مصالحها، بعض الحرياتالشعب 

ثم يشري الرجل إىل التحالف بني الواليات املتحدة األمريكية واملجلس العسكري 

              ومحذرا  من أن ، «ثورة انتهت بانقالب عسكري»معتربا أن ما تم هو ، يف مصر

يعني أن األهداف  مما، بعض اإلنجازات التي تحققت ال تعادل ما بقي علي حاله

 . بل تم التحايل عليها من خالل دور الجيش، الحقيقية للثورة لم تنجز

، «سرقة الثورة»الظواهري من  الجزء األكثر أهمية يف رسالته يبدو يف تحذير -

ويف هذا . بعدم تحكيم الشريعة اإلسالمية أو التالعب بهوية مصر اإلسالمية

 جميعا بالدفع نحو تطبيق الشريعة يطالب اإلسالميني واملصريني، السياق

                                           
 لشمرب  لشننبق ة ،ه. -(1)
 لشمرب  لشننبق ة ،ه . -(3)
 1433  رب   لشون،ا  18أبو  ح ى لشو با   وورلا لشر وب ب   لشاأو ر و لشاأور   مبو   الئ  خرلنن   ع -(3)

  181م  لشوورلا لش رب     مبو  لشن نن  لشدوش     لش دد « لشاا ف» وش )د. محمد أبو رومن    أ د وشوب ن لشعنةدل و محن-(4)

 (. 38  )ص 3111بو و    
 . 1433  رب   لشون،ا  18أبو  ح ى لشو با   وورلا لشر وب ب   لشاأو ر و لشاأور   مبو   الئ  خرلنن   ع -(1)
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وضحا لفوارق بني ، وعدم القبول بالحكم الديمقراطي بديال عنها، اإلسالمية

 . (2الشوري اإلسالمية والديمقراطية الغربية)

وتحديدا يف مجال التنظري ، فهو أحد أبرز قادة القاعدة اليوم، يحيي الليبي أما أبو

أكثر تحديدا « ات الشعوب بني التأثري والتأثرثور»وتبدو مقالته . الفكري والفقهي

ألنصار التيار يف  -بصورة حاسمة  -إذ يحدد فيها ، ودقة من رسالة الظواهري

وما املحددات يف تفاعلهم ، وما هي أهدافهم، مختلف البقاع ما هو مطلوب منهم

و يرى وه.               فكرا  وتنظيما ، حتي ال تؤثر سلبا يف والء األفراد للقاعدة، مع الثورات

لكن مع عدم االندفاع ، يجب استثمارها« فرصة سانحة»أن هذه الثورات تشكل 

ويصوغ لذلك قاعدة رئيسية: . من غري تثبت واستبصار« صيحات التغيري»وراء 

محافظني علي جهادهم ، املطلوب من املجاهدين أن يتقنوا الولوج لألحداث»

املعوجة إليهم يف غمرة وأن يحذروا من تسلل شيء من )املفاهيم( ، ومبادئهم

وأن تكون مرتكزات ، املتسارعة الباهرة ىاالنشغال واالنفعال مع التغريات الكرب

وأن يكون هم املحافظة ، مصقولة يف تصوراتهم، مسريتهم راسخة يف أذهانهم

 . (3« )عليها وصيانتها وتدعيمها وزيادة ترسيخها فوق كل شيء
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، فهي من جهة. لليبي توازن بني أمور عدةالتي يضعها ا« املعادلة»من الواضح أن 

بل ، ال تريد أن تبدو القاعدة وكأنها الخاسر من هذه الثورات أو يف جهة مضادة لها

يدفع باتجاه املشاركة يف ، ومن جهة أخرى. يريد أن تظهر وكأنها يف املسار نفسه

، بللكن يف املقا.                                           حتى تكون القاعدة جزء ا من األحداث والتغيريات، األحداث

مما يضعف فكر القاعدة ، بالثورات وما تؤول إليه «االنبهار»هنالك الخشية من 

 . (4)وهذا عني ما يخشاه الرجل ويحذر منه يف فقرات متعددة من مقالته، وخطابها

يستعني الليبي بمثل توضيحي: انتقال ، يف تعريفه ملوقف القاعدة من الثورات 

ممنوع فيها من ، رجل داخل غرفة انفراديةمكبل األيدي واأل»سجني منذ أبد بعيد 

 «الكالم وال يري من النور إال خيوط أشعة رقيقة تخرتق أحيانا ثقوبا من نافذتها

داخل زنزانتهم املتسعة »إلي غرفة جماعية ضمته بعدد من )السجناء األحرار( 

ودار معهم وسط ، وصلي معهم جماعة، وتكلم مع رفقائه متى شاء، فرأي النور

 . (5«)الجديدة برجلني طليقتني من القيودغرفته 

عندما انطلقت الثورات الديمقراطية يف البلدان العربية، وتحولت يف سريورة 

 ونساء رجاال ومكوناتها أطيافها بجميع الشعوب العربية بأكملهاات ارتقائها إىل ثور
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بات معظم ، مطالبهم وطوروا الثوار مع توحدوا، أمن ورجال وعسكريني مدنيني

املحللني العرب يعتقدون أن تحقيق ثورات ديمقراطية فعلية يف هذه البلدان، هي 

من  الذي أصبح الخاسر األكرب، التي تقوض بصورة حقيقية معاقل تنظيم القاعدة

 . التغريات الجارية يف العالم العربي

غري أ ن تجربة حركات اإلسالم السياسي التي فازت يف االنتخابات من بوابة 

و تحالفت مع الحركات الجهادية ، «الربيع املغاربي»الديموقراطية يف دول اآلليات 

.                              مشوبا  بعالمات الشيخوخة املبكرة                      أنبتت ربيعا  مغاربيا ، التي تمارس اإلرهاب

عن دار الكتاب العربي يف عنوان  2005ولعل يف كتاب رضوان السيد الصادر عام 

ما يختصر ، «سياسات الدوليةاألصولية واإلصالح وال -الصراع على اإلسالم »

، وما قد يرتتب عليها من نتائج، «الربيع املغاربي» صورة املشهد الحالي يف بلدان

ال باملعنى ، نحن ال نملك يف الفكر العربي واإلسالمي املعاصر رؤية للعالم... بقوله:

نعيش غياب مؤسسات الحوار  -السياسي  -النظري وال باملعنى االسرتاتيجي 

تياران يحكمان العالم اإلسالمي اليوم: التيار  -ر يف الدين والسياسة مع اآلخ

والتيار اإلحيائي بشقيه السلفي واألصولي املعتدل ، الرسمي والشعبي التقليدي

وجود هجمة قد تطيل من عمر هذه  - صعوبة تحقيق اإلصالح - أو املتطرف

 -الحركات األصولية

-4- 



 2015 - إيار/ مايو–101االصدار  –إصدارات خاصة   -مقاربات نقدية في التربية واملجتمع  -نقد وتنوير

 
   27 

 خرج تنظيم، ت وطأة االضطرابات الداخليةوفيما كانت الدول العربية تهتز تح

الدولة اإلسالمية يف العراق و » عن إنشاء2014ليعلن يف شهر جوان « داعش»

بوصفها دولة الخالفة االسالمية، ويدعو املسلمني إىل مبايعة أبي بكر ، «الشام 

قابلة للحياة « الخالفة»وبمعزل عما إذا كانت هذه .. البغدادي خليفة لهم

يعكس املدى الذي بلغه مشروع ، فإن مجرد االعالن عن والدتها، واالستمرار

الذي ترفعه الحركات الجهادية، على أنقاض مقوالت االعتدال  التطرف والتكفري

 . والوسطية والعيش املشرتك والتنوع

الدولة اإلسالمية يف العراق و » و فيما يخص الدراسات املعمقة حول تنظيم

الدولة »بد الباري عطوان، الحامل لعنوان يشكل كتاب ع« داعش»-« الشام

                                      ( مصدرا  مهما  لفهم تلك الظاهرة، نظرا 1«)التوحش املستقبل، الجذور-اإلسالمية 

، الدولة، الذي ولد حديثا بالعراق -ملا يحتوي عليه من معلومات عن هذا التنظيم

شكل الحاضنة الحقيقية ، 2003حيث أن االحتالل األمريكي للعراق منذ عام 

ال ، التدمريية للدولة العراقية ومؤسساتها االحتاللبسبب سياسات ، قيامهل

إضافة إىل سياسات القهر و التهميش و ، سيما الجيش العراقي و أجهزة املخابرات

                                           
   .     2015                                            املستقبل ، دار الساقي ،  بريوت ،  الطبعة األوىل                                                    عبد الباري عطوان ، الدولة اإلسالمية اجلذور،  التوحش،  - ( 1 )
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أثناء فرتة ، اإلقصاء واإلذالل التي مورست على الطائفة العربية السنية يف العراق

ي من العوامل التي هيأت البيئة وه، سنة 11االحتالل التي امتدت أكثر من 

وتحولها إىل نموذج ، الدولة اإلسالمية وترعرها وامتدادها« بذرة»املالئمة لنمو 

يجذب عشرات األالف من الشباب العربي واملسلم املحبط يف مختلف أنحاء 

 . العالم

                                                       أيضا  هو النتاج الطبيعي لطبيعة النظام الطائفي و املذهبي « داعش»ولكن تنظيم 

الذي مارس سياسية ، يف عهد رئيس الوزراء نوي املالكي، العراق املوالي إليرانيف 

ال سيما بعد أن تبنى بعض أبناء هذه ، ثأرية و انتقامية تجاه الطائفة السنية

و . والعملية السياسية املنبثقة من رحمه لالحتاللالطائفة السنية نهج املقاومة 

االمتداد الطبيعي لتنظيم « راق والشامالدولة اإلسالمية يف الع»يعترب تنظيم 

، 2004أكتوبر  17مصعب الزرقاوي يف  الذي أسسه أبو« القاعدة ببالد الرافدين»

وتحول إىل الجماعة األساسية التي تجمع املقاتلني العرب و األجانب الذين قدموا 

 . ميةإىل العراق بغية محاربة القوات األمريكية، ومن أجل إقامة دولة العراق اإلسال

كان لقرار إدارة بوش السابقة غزو العراق عواقب وخيمة على سياسة الواليات 

                     وأد ى إىل تشكيل حكومة ، املتحدة يف الشرق األوسط وعلى العالم العربي نفسه

هي حكومة نوري املالكي التي ، متحالفة مع إيران ومنعزلة عن العالم العربي
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دستان إىل االستقالل أكثر من أي مع اتجاه كر، وضعت العراق على شفا التفكك

واتجاه السكان السنة إىل التمرد ضد الحكومة التي يهيمن عليها ، وقت مضى

وهو ما ساعد يف اشتعال الصراع الطائفي بني السنة والشيعة والذي ، الشيعة

 . يجتاح منطقة الشام والخليج اآلن ويمزق سوريا

التيار السلفي الجهادي ، «الدولة اإلسالمية»وتظل الحاضنة األديولوجية ل

مثل مبدأ ، فهناك أصول مشرتكة جامعة، «القاعدة»القاسم املشرتك مع ، العاملي

                                                             أي تحكيم الشريعة اإلسالمية و تطبيقها تطبيقا  محكما  مثل ما كان «) الحاكمية»

والكفر بالطاغوت )تكفري كل األنظمة التي ال تطبق ، الحال يف دولة املدينة(

املطلق بالجماعة املسلمة املوحدة و الرباء من  االلتزام) ، لوالء و الرباءو ا، الشريعة(

واالنطالق من الدعوة النظرية لإلسالم و العقيدة ، الكفار و املشركني واملرتدين (

إىل الجهاد املسلح كأداة للتغيري وتحقيق األهداف و أبرزها فرض الشريعة والقضاء 

 . على الطواغيت

تعترب العمليات ، كات الجهادية التكفرييةملتخصصني بشؤون الحريف نظر املحللني ا

ال سيما عمليات الذبح، مرحلة جديدة ، اإلرهابي« داعش»التي يقوم بها تنظيم 

ترتكز على بث الفوضى يف املدن وإثارة الرعب يف نفوس املدنيني من خالل 

 دان العربية. ويعترب                                                        استهدافهم بعمليات نوعية، يف تطو ر الظاهرة اإلرهابية يف البل
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وقد تم ،                                              جزء ا أساسيا  من ترسانة السالح النفسي للجهاديني« التوحش »

إدارة »  معنونة 2004التعبري عنه يف شكل جلي من خالل دراسة طويلة يف العام 

)اسم حركي(،  من إعداد أبو بكر ناجي، «أخطر مرحلة ستمر بها األمة -التوحش

الذي اتخذته يف ما بعد الجماعات التكفريية و، «القاعدة»أحد منظري تنظيم 

                                                                  والجهادية كدليل توجيهي يحكم وجودها وتطو رها، ودستور ا تتقي د به يف 

                                                     وتحد ثت هذه الدراسة عن ثالثة مراحل أساسية لبلوغ الهدف .          تحر كاتها

األسمى بالنسبة لهذه الجماعات التكفريية وهي إقامة دولة الخالفة، وهي مرحلة 

 .. «        التمك ن»ومرحلة «              إدارة التوح ش»ومرحلة « ايةشوكة النك»

إن :»وجاء يف الكتاب الذي يعكس فكر الدولة اإلسالمية والجهاديني اإلسالميني 

إذا :»و يضيف ، «أفحش درجات التوحش أخف من االستقرار تحت نظام الكفر

ولهذا ، «نجحنا فيها فهي املعرب نحو الدولة اإلسالمية املنتظرة منذ سقوط الخالفة

                                                                  ليس على املجاهدين انتظار نشوء التوحش تلقائيا  بل التسريع به من خالل 

 . ضربات النكاية و اإلنهاك

بعد استيالء ، 2014                                                   الدولة اإلسالمية التي حملت هذه التسمية رسميا  يف جوان 

ومبايعة أبي بكر البغدادي يف مسجدها الكبري ، قواتها على مدينة املوصل

أجنداتها اإلسالمية املتشددة التي  وال، دولة لم تنشأ من فراغهذه ال، «خليفة»
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ويعود نجاحها و نشوئها . وجدت يف دولتني علمانياتني مثل العراق وسوريا

 وأحداث وظروف غري، بالسرعة املفاجئة إىل عدة عوامل أساسية معقدة ومتعددة

، والظلم، رالتقدي وسوء، والطائفية، االستقرار وعدم، الفوضى منها:، مسبوقة

والرغبة ، والتدخالت اإلقليمية اإليرانية يف العراق، واالستبداد، واإلقصاء

الصهيونية يف تفتيت الدول العربية املركزية تحت عناوين الحضارة –األمريكية 

قدمت الفرصة الذهبية ، أو مجتمعة، كلها عوامل، متفرقة، ومحور اإلمرباطوريات

توسع و بذر بذور نواتها األوىل يف منطقة شاسعة للنشوء وال« الدولة اإلسالمية»ل

من األراضي تمثل ثلث مساحة سوريا)الرقة ودير الزور وجوارهما(، وربع أرض 

أو ما يعادل ثالثة أضعاف مساحة ، العراق )املوصل و الرمادي وصالح الدين (

ل و تتحم. إنكلرتا التي كانت يف يوم من األيام إمرباطورية ال تغيب عنها الشمس

يف التسعينيات )حرب « غري املقصودة»السياسة الخارجية األمريكية و تدخالتها 

( املسؤولية 2003الكويت ( وأوائل القرن الحادي والعشرين )احتالل العراق سنة 

 . الكربى يف هذا الصدد

وكيف تتم ، «داعش» -«الدولة اإلسالمية يف العراق والشام»تركيبة قيادة تنظيم 

يف هذا السياق، ال . العسكرية وشؤون املناطق التي يسيطر عليها إدارة العمليات

                                               أبا بكر البغدادي غي ر الطريقة التي كان يعتمدها « داعش»بد من القول أن زعيم 

 «الدولة اإلسالمية يف العراق»الذي كان يدير شؤون ، سلفه أبو مصعب الزرقاوي
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،                  عددا  من املساعدين حيث عني البغدادي،                                بطريقة مركزية يف ات خاذ القرارات

األوىل العمليات العسكرية يف ، تعمل على جبهتني« حكومة كاملة»يعملون مثل 

والثانية إدارة الشؤون اليومية للسكان الذين يعيشون يف املناطق ، سوريا والعراق

                                        ويقول املحلل هشام الهاشمي الذي اط لع على . التي يسيطر عليها التنظيم

،                                 أعتقد أن  البغدادي بمثابة الراعي:»الجيش العراقي  الوثائق التي حصل عليها

 . «فقوة الراعي تأتي من كالبه، ونوابه مثل الكالب التي تحرس القطيع

هما اللواء السابق يف ،                                             وتوضح هذه الوثائق أن  للبغدادي معاونني رئيسيني

الذي يدير العمليات العسكرية للتنظيم يف ، الجيش العراقي أبو علي األنباري

                                  وكان مقد ما  يف االستخبارات الحربية ، والثاني هو أبو مسلم الرتكماني، سوريا

وتضم ، و هناك مجموعة من األشخاص يساعدون الرتكماني واألنباري. العراقية

، وبحسب الوثائق فان أبا صالح. على املناطق التي يسيطر التنظيم عليها« والة»

يف « داعش»دير مالية ي، واسمه الحقيقي موفق مصطفى محمد الكرموش

كما أن هناك أشخاصا مسؤولني عن األسرى ونقل ، املحافظات العراقية

وأشار . «الشهداء»وغريهم يهتم بعائالت ، االنتحاريني إىل مناطق التفجري

ألف شخص  25الهاشمي ومسؤول رفيع املستوى يف الجيش العراقي إىل وجود 

يملكون خربات ، يدانيوهناك حواىل ألف قيادي م. «داعش»منضوين يف 

 . إىل ألفي دوالر شهريا 300بينما يتفاوت املعاش من ، عسكرية
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على استقطاب املقاتلني األجانب ، «داعش»تعتمد هذه الدولة اإلسالمية 

واالنتماء إىل هوية وطنية عابرة للحدود) ، املدفوعني بأيديولوجية دينية مشرتكة

من املهم اإلشارة هنا إىل أن مفهوم األمة و. يف هذه الحال(« األمة اإلسالمية»وهي 

كما ، ليس لها حدود« أمة املسلمني »و . يعترب أساسيا يف أيديولوجية الجهاديني

أن الجهاديني يرفضون بشدة الحدود املصطنعة التي رسمتها القوى االستعمارية 

 . 1916وفق اتفاقيات سايكس بيكوسنة ، الغربية بعد الحرب العاملية األوىل




