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ملخص تنفيذي 

السياق 

هذا  اقتالع  إن  ؛ حيث 
اً

أوال فهمها  دون  العاليم  اتلطرف  مواجهة عقيدة ظاهرة  يمكن  ال 
املزيج من الفكر العقائدي واألهداف السياسية جيب أن يتم من خالل املراجعة ادلقيقة واملجابهة 

الفكرية املستديمة.

يف أعقاب هجمات 9/11 ضم تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن ما يقُرب من 300 عنرص 
مسلح، يف حني يضم تنظيم داعش وحده حايلًّا حنو واحد وثالثني ألف مقاتل ىلع األقل يف لكٍّ من 
ا رضوريًّا الحتواء  ز هذه الظاهرة أمراً فِّ

ُ
سوريا والعراق. يُعد إدراك واستيعاب األيديولوجية اليت ت

اتلطرف العنيف ومواجهته. لكن هذه األيديولوجيات العنيفة ال تنبت يف اخلالء؛ فانلار يلزمها 
األيديولوجية  السياسية مع فرضيات  اثلقافات  واسع من  نطاق  يتضافر   .

اً
اشتعاال تزداد  اهلواء يك 

اجلهادية دون أن تشرتك معها يف اتلطرف أو توافقها ىلع أسايلب العنف اليت تنتهجها. فعىل مدار 
العقد املايض أظهرت استطالاعت الرأي ما ييل: 

• يرى أكرث من نصف املسلمني يف تسع دول ذات أغلبية ُمسلمة أجريت عليهم استطالاعت 	
الرأي أنهم سيعيشون حىت يشهدوا نهاية العالم. يستغل تنظيم داعش حايلًّا هذا االعتقاد، 

ويقاتل ألجل اتلعجيل بنهاية العالم املزعومة.

• يتفق أكرث من ثليث الساكن يف ثالث دول ذات أغلبية مسلمة مع فكرة احلاجة إىل اخلالفة. 	
يع اجلهاديون ايلوم أنهم يلبون هذه احلاجة.  ويدَّ

• ال يعرتف 40% ىلع األقل من املسلمني الُسنة يف مخس دول بالرشق األوسط وشمال إفريقيا 	
بالشيعة كمسلمني. ويقتل اجلهاديون اآلالف من الشيعة حايلًّا.

• اتفق حنو ثالثة أرباع من أجابوا عن استطالاعت الرأي يف أربع دول ذات أغلبية مسلمة 	
ىلع رضورة »مواجهة الواليات املتحدة األمريكية واتلأكيد ىلع كرامة الشعوب اإلسالمية«. 
يقاتل اجلهاديون حايلًّا الغرب وحلفاَءه ألجل »إنقاذ العالم اإلساليم« من املؤامرة »الصليبية– 

الصهيوشيعية«.
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يعانون من  أكرث من  أنفسهم هم  املسلمني  إن  ُمرضياًا؛ حيث  تفسرياًا  يُمثِّل  أن هذا ال  نعلم 
أمناء يف  لو كنا  إال  اقتالعه  أو  الفكر  يمكننا اتلصدي هلذا  لن  للجهاديني.  العنيفة  املمارسات 

تقديرنا لطبيعة األيديولوجية اجلهادية ومدى تقبل انلاس هلا. 

 114 شملت  دراسة  عينة  وتليل  بدراسة  اجليوسياسية  ادلراسات  مركز  قام  اإلطار  هذا  يف 
مصدراًا إعالميًّا يف الفرتة بني إبريل 2013 وصيف 2015، من ثالث مجااعت منتمية إىل السلفية 

اجلهادية؛ ويه: تنظيم داعش وجبهة انلرصة وتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية.

السلفية  أن  وهو  بالفعل؛  الكثريون  يفرتضه  ما  األدلة حول  من  قاعدة  اتلقرير  هذا  م  وُيقدِّ
 

اً
أوال ثم جيب مواجهتها  العنف واتلطرف؛ ومن  أساسية وراء ممارسات  قوة حمركة  تعد  اجلهادية 

ألجل دحض هذا العنف.

اهلدف 

ا ملصادرهم اإلعالمية؛ وذلك  وفقاً بدقة  تتبناها اجلمااعت اثلالث  اليت  األيديولوجية  تديد 
إلجياد روايات مضادة فعالة من قبل عموم املسلمني واحلكومات واملجتمع املدين.

أهم انلتائج 

• هناك فرق واضح بني األيديولوجية السلفية اجلهادية، واإلسالم اذلي يمارسه أغلبية املسلمني 	
حول العالم؛ ففكر السلفية اجلهادية يستند إىل مبادئ مشوهة من ادلين اإلساليم ينتج عنها 

رأي أوحد وحاسم حول املمارسات اجلهادية العنيفة.

• تتبىن اجلمااعت اثلالث أيديولوجيات متطرفة متشابهة؛ متحديةاً بذلك الفكرة القائلة بأن 	
»تنظيم داعش يعد أكرث تطرفاًا من القاعدة«. 

• تظهر القيم األيديولوجية، اليت تُشِكّ األسس األخالقية لسلوكيات وأفعال اجلمااعت اثلالث 	
وقيم   ،%62 بنسبة  اإلسالمية  العقائدية  القيم  هذا  ويشمل  اإلعالنية؛  داعيتها  من   %80 يف 
العالم  نلهاية  الرصحية  واإلشارات   ،%68 بنسبة  اإلساليم  املجتمع  مع  واتلضامن  الرشف 

بنسبة %42.
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• املختلفة 	 واملسارات  ادلاعية  يف  املتناولة  املوضواعت  من  عدٍد  يف  اتلوحيد  أهمية  وتتضح 
العالم(؛ حبيث  اإلساليم عرب  )املجتمع  واحدة  وأمة  واحدة  ودولة  واحد  لأليديولوجية: هلإ 

تظهر هذه املوضواعت يف داعية اجلمااعت بنسبة تفوق %74.

• الشهامة 	 سياق  يف  ا  دائماً تقدمه  حيث  اجلهاد؛  مفهوم  نُبل  ىلع  دائم  تأكيد  ادلاعية  ويسود 
والفروسية، مع صور للمقاتلني يمتطون اجلياد أو اإلشارة إىل صالح ادلين األيويب. وتُشكِّ 

هذه اإلشارات حنو 71% من ادلاعية.

• يعد مفهوم الرشف واتلضامن مع األمة من األمور الرئيسية؛ حيث يظهر يف 68% من ادلاعية. 	
وتشك فضيلة الشهادة - ويه الفضيلة الشائعة يف األديان اكفة، ولكنها تنطبق هنا ىلع املوت 
ا أساسيًّا من مفهوم الرشف؛ حيث تظهر بشك مبارش يف ادلاعية  ىلع أرض املعركة - جزءاً

بنسبة 32%، وبشك ضمين بنسبة %68.

• وتظهر اتلربيرات من القرآن أو احلديث أو الفقه بنسبة 87% من ادلاعية؛ حيث احتوى أحد 	
بيانات داعش ىلع 24 إشارة للقرآن الكريم حبيث مّثلت 26% من ابليان وشملت 13 من 

سور القرآن الكريم.

• بالرغم من أنه اعدةاً ما تؤخذ اتلربيرات القرآنية خارج سياقها مؤكدةاً االداعء القائل بأن هذه 	
ادلينية  انلصوص  تستخدم  األيديولوجية  فإن  مواقفها،  تدعم  اليت  اآليات  تنتيق  اجلمااعت 
القرآن، فقد تمت اإلشارة إىل 63 سورة من  املادة ادلاعئية من  تقتبس نصف  بتوسع؛ فقد 

إمجايل 114 سورة.

• تستخدم األحاديث انلبوية بقدٍر أقل ُمقارنة باتلربيرات القرآنية؛ حيث لم تتعدَّ نسبة %22 	
د االتهام  من العينة. ويبدو أن الطرق اليت يتم بها توظيف األحاديث انلبوية يف ادلاعية تُؤكِّ
املوجه للجمااعت السلفية اجلهادية بأنها تنتيق األحاديث تُلالئم أهدافها وآراءها. فاألحاديث 
املصدقة يتم نقلها مع ذكر لك اتلفاصيل اخلاصة بمصادرها؛ أما تلك ذات املصادر املشكوك 

فيها فيأيت ذكرها بشك مبهم.
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• عندما يتم توجيه انتقادات ألفعال هذه اجلمااعت من قِبل مجااعت السلفية اجلهادية املعادية 	
أو غريها، يصبح القرآن واألحاديث انلبوية أوىل انلقاط املرجعية للرد ىلع هذه االنتقادات. 
ا بكرثة عندما يكون اهلجوم من  ومن اجلدير باذلكر استخدام األحاديث انلبوية تديداً

أتباع األيديولوجية نفسها. 

• إال أن الرفض السليف للكثري من الفقه اإلساليم واعتباره »بدعة« )يشري تنظيم داعش إىل 	
ا من املذاهب الفقهية  أهم الفقهاء كـ»محري العلم«( يتناىف مع إشارتهم يف ادلاعية إىل 45 فقيهاً

الرئيسية اكفة، فيما عدا املذهب احلنيف.

 تظهر األفاكر األيديولوجية السالف ذكرها يف ادلاعية مع استخدام منطق داخيل واضح، إال 
أو  رصيح  بشك  ُذِكرت  سواء   – األفاكر  هذه  وتُشكِّ  متسق.  غري  يكون  ما  اغبلاًا  تطبيقها  أن 

 

ا ألهداف هذه اجلمااعت  ضمين – نواعاً من التسلسل اهلريم، تمثل القيم األيديولوجية فيه أساساً
أيديولوجية  نة  ُمكوِّ ا  معاً األفاكر  اجلماعية. وجتتمع هذه  ثمَّ هويتها  األمثل ألفعاهلا ومن  والشك 

مرتابطة تُمِثّل السلفية اجلهادية. 

ا  وتُعد هذه األيديولوجية املحرك الرئييس وراء أفعال هذه اجلمااعت؛ إذ يهاجم بعضها بعضاً
ليس الختالفات أيديولوجية، ولكن بسبب الروايات املختلفة؛ أي طرق تطبيق األيديولوجية 
وإنما  الروايات؛  هذه  بالرتكزي ىلع  اجلهادية  السلفية  احلركة  هزيمة  يمكن  الواقع. ال  أرض  ىلع 
يمكن هزيمتها فقط يف حالة فهمنا هلذه األيديولوجية واالخنراط فيها. يعمل هذا اتلقرير ىلع 

تفسري هذه األيديولوجية وفهمها من خالل اتلحليل الكيم والكييف اتلفصييل.
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القيم العقائدية )%62(
الرشف واتلضامن )%68(

نهاية الزمان )%42(

القيم )%80(  

تأسيس دولة اخلالفة )%38( 
العدو )%66(

نهاية اإلذالل )%34(

األهداف )%66(

نبل اجلهاد )%71(
إذالل األعداء )%23(
املنهج انلبوي )%14(

السلوك )%82( 

األمة )%66(
حلفاء اهلل )%48( 

اتلكفري/ الطائفية )%24(
املستضعفون )%22(

اهلوية اجلماعية )%89(

األحاديث انلبوية )%22(
القرآن الكريم )%50( 

الفقه )%26(

 اقتباسات من انلصوص ادلينية 
أو الفقه )%87(  

نتائج ابليانات )اإلشارات الرصحية فقط(

     تشري هذه النسب املئوية إىل املصادر اكفة )تتداخل هذه املوضواعت، وجيب أال تصل إىل نسبة %100(.

جدول 1: نتائج ابليانات.
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اتلوصيات املطروحة

ا ملا توصل إيله ابلحث من نتائج، فيما ييل بعض اتلوصيات:       وفقاً

1-  استيعاب اإلطار اخلاص باأليديولوجية اجلهادية

يُمثِّل اإلطار البسيط والواضح للقيم واملبادئ اإلسالمية أهم أداة دلى اجلهاديني، وهو أساس 
أيديولوجياتهم وما جيعل أفعاهلم ىلع وجه اخلصوص ُعرضة لإلدانة من خالل استخدام انلصوص 
للقيم  البساطة؛ ولكما اضطروا إىل ادلفاع عن تفسريهم  ادلينية. وتسىع اجلمااعت اجلهادية إىل 

اإلسالمية، أصبح احلفاظ ىلع هذه البساطة أصعب.

وجيب ىلع الروايات املضادة:

• عرض اتلناقضات ونِقاط الضعف الاكمنة يف استخدام القيم اإلسالمية، مثل االستخدام غري 	
املنُظم ملفهويم اإليمان واإلحسان.

• استهداف انلقطة اليت تستند فيها ادلاعية اجلهادية إىل قيم العقيدة اإلسالمية للتقليل من 	
شأن األيديولوجية بأكملها.

• استغالل العداء بني اجلمااعت السلفية اجلهادية، األمر اذلي يُعد األكرث فعايلة يف تديد 	
الفجوات بني األيديولوجية واألفعال. ويشمل هذا اداعءات جبهة انلرصة بأن تنظيم داعش 
يُمثل »سيف« األمة وليس »درعها«، وإرصار داعش ىلع تناقض مواقف جبهة انلرصة جتاه 

األقليات مثل ادلروز. 

2-  خلق إطار بديل بسيط تلطبيق املبادئ والقيم اإلسالمية

أن  وجيب  اإلسالمية.  القيم  إىل  تستند  إجابات  تقديم  اجلهادية  السلفية  أيديولوجية  يع  تدَّ
ينجح  لن  اإلسالمية.  القيم  إىل  األخرى  يه  تستند  بدائل  باستخدام  االداعء  هذا  مواجهة  يتم 
د ىلع قيم مثل ادليمقراطية فقط دون الرتكزي ىلع دعم الفكر ادليين القوي اذلي  ابلديل اذلي يُؤكِّ
ك ومواجهة اإلغواء اجلهادي. إن طعن املبادئ ادلينية يقوي  يتناول مفاهيم مثل اتلوحيد والرشِّ
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األيديولوجية اجلهادية؛ ومن ثمَّ فإن اإلجابة جيب أن تكون ُمستقاة من الفكر ادليين اإلساليم 
السائد نفسه وتوفر بدائل. وجيب أن يتم هذا برسعة وبساطة ومن خالل قنوات وأدوات ختاطب 

اجليل احلايل. 

وجيب ىلع الروايات املضادة:

• جتنب اإلساءة إىل القيم اإلسالمية أو جتاهلها؛ حيث إنه يرُثي الروايات اجلهادية.	

• طر إسالمية، وإدراك الرغبة القوية يف تقيق الرشف واتلضامن مع 	
ُ
إسناد مجيع ابلدائل إىل أ

املقهورين.

• اإلشارات املتعددة للنصوص ادلينية ملعارضة مبادئ األيديولوجية وجمابهتها، وتوفري تفاسري 	
واضحة مساوية تللك اليت يقدمها الواعظون من اجلهاديني.

ا قد تيُسء إىل األفاكر الليربايلة، فإنه جيب ىلع  وىلع الرغم من أن اآلراء ادلينية األكرث تفظاً
احلكومات والقطاع اخلاص تمويل مبادرات يقوم عليها علماء مسلمون ُمعتمدون، مثل منتدى 
لم يف املجتمعات اإلسالمية اذلي أسسه الشيخ عبد اهلل بن بيه؛ حيث إن املجتمعات  تعزيز السِّ

اإلسالمية يف شىت أحناء العالم حباجة إىل املزيد من املرشواعت املماثلة.

وجيب ىلع الزعماء ادلينيني: 

• تعزيز 	 ادلينية؛ وذلك عن طريق  للنصوص  باتلفسري احلريف  تأثري االلزتام  العمل ىلع زعزعة 
تطبيق تأويالت مثل مقاصد الرشيعة؛ وهو األمر اذلي يسمح بوجود أشاكل خمتلفة للحكم 

بديلة لفكرة اخلالفة.

• مثل 	 جممواعت  إيلها  تدعو  اليت  املثايلة  اإلسالمية  ادلولة  لفكرة  الرتويج  عرقلة  ىلع  العمل 
اإلخوان املسلمني واجلماعة اإلسالمية.

• دعم وتعزيز نماذج احلكم يف ادلول ذات األغلبية املسلمة، اليت تعمل ىلع ماكفحة اتلطرف، 	
مثل تطور ادليمقراطية يف تونس. 
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 3-  إصالح أدوار لك من األنظمة اتلعليمية وانلماذج القدوة واملمولني يف احلشد 
ملاكفحة اإلرهاب

ا 62% من اتلعداد الساكين للمسلمني يف العالم،  تبلغ نسبة الشباب ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 اعماً
ا بالرشق األوسط %60.   اذلي يبلغ حنو 1.6 مليار نسمة. ونسبة من لم تتجاوز أعمارهم 25 اعماً
وُيعد املشاهري من الرياضيني والفنانني فاعلني مؤثرين ال يتم تفعيلهم ملاكفحة اتلطرف. وجيب 
ا.  ىلع الروايات املضادة استغالل قوة اثلقافة الشعبية وسلطة املرجعيات ادلينية ليك تقق جناحاً

ويف نفس الوقت، تفعيل دور املجاهدين العائدين يف نزع الرشعية عن هذه األيديولوجية.   

جيب ىلع املجتمع املدين:

• إطالق الشعارات واحلمالت الشعبية ووسائل االتصال رسيعة االنتشار للقضاء ىلع »األثر 	
اللطيف« اذلي تسىع بعض اجلمااعت اجلهادية إىل تقيقه.

• طِلقت يف باكستان اعم 2006، وحشدت 	
ُ
تعزيز مبادرات مثل محلة »هذا ليس حنن« اليت أ

مليون   63 ودعمها حنو  إيلها  انضم  ولقد  اتلطرف.  املسلمني عن  إلبعاد اعمة  موسيقيني 
شخص.

• تسليط الضوء ىلع روايات من اعدوا من القتال يف صفوف هذه اجلمااعت لزنع اثلقة عن 	
السلفية اجلهادية. فالعديد ممن انضموا إىل اجلمااعت اجلهادية استحوذوا ىلع  أيديولوجية 
قلوب اعمة انلاس؛ ومن ثم تم تضخيم جتاربهم وتطبيقات فكرهم ىلع أرض الواقع تلصبح 

أكرث تأثرياًا.

• اتلأكد من أن الروايات املضادة ليست موجهة للشباب فحسب، بل ُمصممة ملواجهة ظاهرة 	
هجرة السيدات والعائالت إىل ابلدلان اليت ختضع لسيطرة اجلمااعت اجلهادية.

تتمتع دور النرش السلفية يف اخلليج العريب بانتشار واسع وموارد مايلة كبرية. ومع ذلك، 
احلريف  اتلمسك  رضورة  ىلع  تؤكد  اليت  خاصةاً  أدبياتهم،  من  القليل  سوى  يراجعوا  لم  فإنهم 

بمفهوم توحيد احلاكمية واملنترش يف األنظمة اتلعليمية حول العالم.
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وينبيغ للحكومات:

• املعنية، 	 ادلول  مع  اثلنائية  االجتمااعت  أساسيًّا يف  ا  بنداً اجلمااعت  الضغط ىلع هذه  جعل 
وتشجيع وتفزي تغيري املناهج ومراجعة الكتب املدرسية.

• جيب أال خيجل الزعماء السياسيون من توضيح أن الفهم املغلوط للفكر ادليين هو سبب 	
اإلرهاب يف العرص احلديث. واكن لك من ملك اململكة األردنية اهلاشمية ورئيس الوزراء 

الربيطاين دافيد اكمريون السبق يف هذا السياق.

ا، فيجب: تتطلب هذه املعركة الفكرية تمويالاً كبرياً

• ثقات ومؤسسات 	 تتنوع مصادره بني أشخاص  وأن  نطاق واسع،  اتلمويل ىلع  أن يكون 
أرسية يف الرشق األوسط وآسيا، حريصة ىلع االستثمار يف تفسري اإلسالم كما هو متأصل 

يف املبادئ ادلينية السائدة.

• دعم مبادرات مثل صندوق مشاركة وتطويع املجتمع العاليم، اليت تعمل ىلع ادلعم املادي 	
للمبادرات للتأثري يف املجتمعات اليت يهددها خطر اتلطرف.

• يؤدي املمولون ادلويلون مثل األمم املتحدة وابلنك ادلويل وواكالت املعونات واملساعدات 	
ا. ا أيضاً الوطنية واملؤسسات اخلريية مثل مؤسسة جيتس، دوراًا هامًّ

4-  تقويض ايلقني املتأصل يف األيديولوجية السلفية اجلهادية عن طريق تقديم إجابات 
شاملة وُمفصلة ويف متناول اجلميع

تعتمد اجلمااعت السلفية اجلهادية ىلع يقني أتباعها بصحة آرائهم من خالل إنشاء رسديات 
»حنن« يف مقابل »هم«. واعدةاً ما تُعزز االنتقادات اخلارجية هذه اثلنائية. ومن الرضوري إذاًا زرع 

بذور الشك للتقليل من قوة هذه اجلمااعت ومن ثمَّ وقف العنف.

وجيب أن تتنافس هذه الرسديات ابلديلة بعضها مع بعض من أجل إعداد وتطوير رسائل 
أقوى. فالساحة مليئة باألصوات ىلع الرغم من ضيقها. وتُعد الردود احلكومية املعلنة يف هذا 
دلعم  يوظفونها  أو  الفروض،  أفضل  ىلع  اجلهاديون  منا  يسخر  حيث  ضعيفة؛  ا  تديداً الصدد 
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ا منح الردود الصادرة من اعمة املسلمني اليت تتحدى اإلطار  أفاكرهم ىلع أسوأها. وجيب أيضاً
األيديولويج للسلفية اجلهادية بشٍك مبارش قدراًا من املساحة وادلعم، وتوفري بديل إجيايب ىلع 

نفس القدر من الرصاحة واملصداقية.

ويمكن أن تسهم رشاكت اتلكنولوجيا يف هذا السياق: 

• للتصــور اثلنـايئ 	 ا  إزالة املحتـوى املتطـرف فقط، األمر اذلي قد يعـد - وفقاً  من 
اً

بدال
للمنصات  يمكن  الوحيدة،  للـ»حقيقة«  »الزنادقة«  مصادرة  من  نواعاً   - اجلهادييـن  دلى 
دينية  مادة  لنرش  خرباتها  تستغل  أن  وجوجل  ويوتيوب  وفيسبوك  تويرت  مثل  اإللكرتونية 

موثوق بها يمكن تداوهلا للرد ىلع أفاكر اجلهاديني.

• استخدام 	 الفيديو  ومشاركة  االجتمايع  اتلواصل  ومواقع  ابلحث  ملحراكت  يمكن 
املستطاع، وكذلك  بقدر  املحتوى  إتاحة  العالمات اإلجيابية لضمان  خوارزميات وأنظمة 

اتلحذير بأن بعض مفردات ابلحث قد تؤدي إىل نتائج ذات حمتواًى متطرف.



مقدمة

عندما أطلق سيف ادلين رزيق ايلعقويب الرصاص ىلع ثمانية وثالثني ساحئاًا يف شاطئ أحد 
املنتجعات بتونس يوم 26 يونية 2015، لم يكن يعد نفسه قاتالاً بل شهيد. واكن موقناًا أن القضية 
اليت ماتوا – ومات - من أجلها تستحق ما بُذل يف سبيلها. لم يكن هذا اهلجوم، وأمثلة أخرى 
غريه مثل هجمات باريس يف يناير 2015 أو املذحبة اليت راح ضحيتها أكرث من 1700 جندي شييع 
 بالعراق يف يونية 2014، جمرد ترصف أهوج من أحد املهووسني بادلماء منتٍم إىل عقيدة تدعو للموت، 
ا من حادثة  بل نتيجة منطقية لالعتقاد يف أيديولوجية يمكن اقتفاء أثرها يف عدة حوادث؛ بدءاً
والرشق  وإفريقيا  بأوروبا  ومروراًا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بتكساس،  هود  فورت  قاعدة 

األوسط حىت بايل.

كجمااعت  اجلهادية  ادلاعية  حول  األحباث  من  كبرٍي  قدٍر  عن  األخريان  العقدان  أثمر  لقد 
مسئولة عن ممارسات العنف الوحيش باسم اإلسالم، ىلع الرغم من الفصل القاطع والوايع بينها 
وبني املمارسات ادلينية السائدة يف العديد من ادلول. وبالرغم من وفرة املادة العلمية، فإن أغلبها 
لدلاعية  االهتمام.  من  قدٍر ضئيٍل  »السببية« ىلع  و»الكيفية«، يف حني حازت  »املاهية«  ركز ىلع 
السياسية  املعتقدات  منظومة  إىل  تشري  األيديولوجية  واأليديولوجية.  الرسدية  شقان:  اجلهادية 
املوقف  املعتقدات ىلع  هذه  تطبيق  فتعين  الرسدية  أما  أتباعها؛  يعتنقها  اليت  األساسية  وادلينية 
والقائل  السائد  االقرتاح  إىل  الرسديات  تليل  ويؤدي  املظلوم.  نظر  وجهة  من  وتناوهلا  الراهن 
القاعدة«؛ يف حني يشري تليل األيديولوجية إىل أن إحدى  بأن »تنظيم داعش أكرث تطرفاًا من 

اجلماعتني ال تقل تطرفاًا عن األخرى، ولكنهما خمتلفتان من انلاحية اتلكتيكية. 

عليها  ا  حمكوماً األيديولوجية  عن  ا  بعيداً اتلطرف  تناول  وحماوالت  املضادة  الرسديات  تعد 
بالفشل. فالرسديات يمكن مالءمتها وتطويعها بشك كبري للرد ىلع الرسديات املضادة بسالسة. 
تناوهلا سوى من خالل  فإنه ال يمكن  أقل مرونة،  تعد  قد  األيديولوجيات  أن  الرغم من  وىلع 
إىل  أسايس  بشك  ابلحث  هذا  ويهدف  وإدراكها.  تطبيقها  وسبل  ا،  معاً فيه  تتالءم  اذلي  اإلطار 

توضيح ماهية هذا اإلدراك.
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وقد يرّس حجم ادلاعية الصادرة باللغتني العربية واإلجنلزيية يف السنوات األخرية، باإلضافة 
أسهل من ذي  املتطرفة وأصبحت  األيديولوجيات  انتشار  من  اإلنرتنت،  إىل سهولة نرشها ىلع 
قبل. ولكنها وفرت يف الوقت ذاته كزناًا دفيناًا من املعلومات للساعني إىل فهم هذه األيديولوجيات 
وإدراكها وتليلها واتلقليل من شأنها. تناول هذا ابلحث خمتارات من املادة ادلاعئية الصادرة من 
ثالث مجااعت، يه: اجلناح السوري والعرايق ملا يُعرف بتنظيم ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام 
القاعدة يف شبه اجلزيرة  القاعدة(، وتنظيم  )داعش(، وجبهة انلرصة )احلليف السوري تلنظيم 

العربية )وجناحها يف ايلمن(. 

اخرتنا 114 مصدراًا منذ إبريل 2013 )دخول داعش إىل سوريا( إىل صيف 2015، نعتقد أنهم 
يمثلون قطااعاً عرضيًّا من ادلاعية الصادرة عن اجلمااعت اثلالث. وقد تم تليل هذه املادة ادلاعئية 

باستخدام برجميات اتلحليل الكيفية للتوصل إىل املوضواعت واألفاكر السائدة.

تاريخ  ذوات  فقط  مجااعت  ثالث  تناونلا  فقد  ابلحث؛  هذا  يف  القصور  أوجه  بعض  هناك 
السائدة  األيديولوجية  أن  الواضح  من  واكن  فقط،  اعمني  شملت  داعئية  مادة  وتناونلا  مشرتك، 
ومتسقة  واضحة  أيديولوجية  ينِف وجود  لم  هذا  تستهدف مجهوراًا خارجيًّا، ولكن  ادلاعية  يف 

ومرتابطة. 

ا. ومع ذلك فحاونلا وضع  الكيفية تدياًا منهجيًّا كبرياً الظاهرة  الكيم هلذه  ُويمثِّل اتلحليل 
انلتائج يف سياقها من خالل دراسة اجلوانب املبارشة والضمنية لأليديولوجية اليت تم تناوهلا يف 
باتليار  اجلهادي  الفكر  ارتباط  وكيفية  اإلسالمية  العقيدة  ا ألسس  فهماً تطلب  ما  وهو  ابلحث؛ 

السائد للفكر اإلساليم وأوجه اختالفه اجلذري معه. 

لِم وقع االختيار ىلع هذه اجلمااعت اثلالث؟

ادلاعية  من  هائل  كم  ودليها  بالعربية  ناطق  مجيعها  ألن  اثلالث  اجلمااعت  هذه  اخرتنا 
من  كبري  قدر  ويوجد  اجلهادية،  السلفية  احلركة  عن  منبثقة  أنها  كما  باإلجنلزيية،  الصادرة 
اتلرصحيات الساخنة املتداولة بينهم. حرصنا ىلع أن يتم تناول تنظييم القاعدة وداعش يف هذه 
ا ما يقارن بعضها ببعض.  العينة بوضوح؛ حيث إن أوجه اتلطرف اليت تمارسها اجلماعتان دائماً
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وقد تبدو أهداف اجلمااعت اثلالث خمتلفة للوهلة األوىل؛ حيث إن داعش تّديع تأسيس دولة 
جبهة  أما  وأكرث؛  بأكمله  اإلساليم«  »العالم  لتشمل  سيطرتها  نطاق  توسعة  إىل  وتسىع  اخلالفة، 
ا دلاعش، فدليها طموح حمدود ولكن فوري بتأسيس دولة  انلرصة، اليت اكنت فيما سبق جناحاً
املطاف - يف  نهاية  ا يف  أيضاً تأسيس دولة خالفة  الرغم من رغبتها يف  إسالمية يف سوريا - ىلع 
ا بالسيطرة ىلع األرايض ىلع فرتات متقطعة )يف وقت كتابة هذا  حني أظهر تنظيم القاعدة اهتماماً
ابلحث، ختضع مدينة املكال الساحلية بايلمن لسيطرة القاعدة(، وبدا أنه يهتم أكرث باستهداف 
ا أن تنظيم القاعدة هو أخطر اجلمااعت يف العالم حىت ظهور داعش ىلع  الغرب - اذلي ظل معتقداً
ا »للجهادية العاملية« اليت ختتلف فكريًّا بشك واضح  الساحة - وتُعد اجلمااعت اثلالث نموذجاً

عن »النسخة القومية« للحركة واملمثلة يف مجااعت مثل طابلان.

لوحشيتها  ا  نظراً داعش؛  ىلع  حرصيًّا  اجلهادية  لدلاعية  األخرية  اتلحليالت  من  العديد  ز  تُركِّ
يف  املجهودات  هذه  أهمية  من  الرغم  العاملية. وىلع  اإلعالم  وسائل  يف  الواسع  وظهورها  الصادمة 
دحض ما تمثله هذه اجلماعة من خطر لقدرتها ىلع االستقطاب، فإن هذا اتلقرير يهدف إىل إجياد 
إطار للجهادية يتسع بماكن إلجياد معايري تفيد هذه األيديولوجية وتتجاوز القوة الظاهرة للحركة 

ا. مؤخراً

اتلمييـز بني األيديولوجية والرسدية 

من أهم اتلحديات اليت نواجهها عند حماولة اتلوصل إىل األيديولوجية من خالل ُسبل ادلاعية 
املتاحة هو الطريقة اليت جتتمع بها مع الرسدية لصنع كيان اكمل ذي صلة باجلمهور املنشود يف 
سياق األحداث املحلية والعاملية. وبناءاً عليه، يُمثِّل إطار الرسدية بنية قوية لدلاعية ذات أهمية 
تُشك  أيديولوجية  تصاحبها  لم  إن  جدوى  دون  ذاته  الوقت  يف  ولكنها  بأكمله،  للكيان  قصوى 
ا جمموعة متوازنة من املبادئ األيديولوجية والرسدية املصاحبة هلا  ا هلا. وُيمِثّل االثنتان معاً أساساً

اليت تافظ بدورها ىلع بقاء األيديولوجية وترابطها. 

ا، فلن يستطيع اتلقليل من شأن  ، فإن مهامجة عنرص الرسدية وحده، وإن الىق جناحاً ثمَّ ومن 
ا جيب أن يستهدف األيديولوجية نفسها؛ فتقويض  . فليك حيقق هذا اهلجوم جناحاً احلركة طويالاً

األيديولوجية سيصعب من استعادة تلك اجلمااعت تلوازنها.
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شك 1-1: سفينة األيديولوجية يف حميط اهلوية.

األيديولوجية

اهلوية اتلأسيسية

الرواية

وكما  ألتباعها.  اإلسالمية  العقيدة  ىلع  األيديولوجية  تُهيمن  اجلهادية،  السلفية  إىل  بالنسبة 
يتضح من خالل هذا ابلحث، يعد أحد أهم اجلوانب املركزية هلذه األيديولوجية حمدوديتها يف 
االعرتاف بأن من يعارضونها ال يزالون من أتباع اإلسالم، وإعالنها يف الوقت ذاته أن أغلبية 

املسلمني بالعالم يُعدون ُعصاة.

قصوى  أهمية  ذا  ا  أمراً اتلأسيسية  واهلوية  واأليديولوجية  الرسدية  بني  الفروق  إدراك  وُيعد 
تلحديد اجلوانب املشرتكة للجمااعت املختلفة. وبني املجمواعت اثلالث حمل هذا ابلحث، تظهر 
ى أصبحت احلركة السلفية اجلهادية تنافسية وغري  املشاحنات واالنتقادات املعتادة إىل أي مداً
منتظمة. ولكن الرتكزي ىلع هذا اجلانب بشك زائد ىلع احلد جيعلنا نغفل استناد هذه اخلالفات 

ومن اجلدير باذلكر أن هذه األيديولوجيات حباجة إىل هوية راسخة يك تظل باقية تُعرف باسم 
باأليديولوجية.  ربطها  قبل  الفرد  إىل  األول  املقام  تستند يف  اليت  اهلوية  أي  اتلأسيسية«؛  »اهلوية 
يُعد اإلسالم اهلوية اتلأسيسية لأليديولوجية السلفية اجلهادية، وذلك ىلع الرغم من أن تفسريه 
ا عن اتليار اإلساليم السائد. وباعتباره هوية تأسيسية، يدعم اإلسالم جمموعة  احلريف بعيد تماماً
متنوعة من األيديولوجيات السلمية ال تل حمل العقيدة اإلسالمية دلى هويات أتباعها، ولكنها 
تتحكم يف آرائهم حول موضواعت بعينها وتنظمها إلنشاء منظومة من املعتقدات تساعد ىلع 
تشكيل نظرتهم للعالم وتوجهها. ويعد هذا اتلميزي رضوريًّا لضمان توجيه الرسديات املضادة بشك 
صحيح. إن هذه األيديولوجيات يه ما يُشكِّ تطبيق العقيدة اإلسالمية ويوجهها؛ يف حني ال يوجه 

اإلسالم تشكيل األيديولوجيات.
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إىل اخلطاب الرسدي دون األيديولويج. فعىل سبيل املثال، تتفق جبهة انلرصة مع تنظيم داعش 
حول احلاجة إىل اخلالفة، ولكنها ال ترى أن ما أسسته داعش يعد خالفة رشعية.

يسىع هذا ابلحث إىل اتلوغل يف األيديولوجيات املشرتكة بني ثالث مجااعت سلفية جهادية 
ا، لكننا حاونلا إظهار كيف يتم  بارزة. لم نتخلَّ عن العنارص الرسدية اليت تتخلل ادلاعية تماماً
هذه  بني  للزناع  سبباًا  يكون  أن  للرسد  يمكن  وكيف  األيديولوجية،  العنارص  ىلع  تطبيقها 
اجلمااعت وإن مجعت بينهم أيديولوجية مشرتكة. ولسوف تتغري الرسدية لكما تغري املوقف املحيل 
ا بمرور الوقت إال أن عملية تغيريها تتسم بابلطء.  أو العاليم، يف حني تتغري األيديولوجية أيضاً

وسوف تظل جهود ماكفحة اإلرهاب ُعرضة للفشل مالم يتم تناول األيديولوجية.

اإلطار اتلحلييل
اعدةاً ما تكون األيديولوجيات غري متجانسة. فبالرغم من أن أيديولوجية السلفية اجلهادية 
تبدو مرتابطة بشك كبري، فإنه من املفيد أن يتم تناوهلا كـنظام من املعتقدات تتناول املجاالت 
اليت يمكن تطبيق األيديولوجية فيها، ومن ثمَّ يتكون دلينا جوهر أيديولوجية السلفية اجلهادية.

فئة  لك  داخل  العنارص  ويرتب  فئات،  أربع  إىل  األيديولوجية  العنارص  ابلحث  هذا  يصنف 
ا ملا تركز عليه؛ مما يعين أنه ىلع سبيل املثال إن اكنت اإلشارات إىل نهاية العالم حمدودة، فقد  وفقاً

استطعنا تصنيف عدد من اإلشارات اليت تشري إىل االعتقاد يف نهاية الزمان بوجه اعم.

القيم 

تُشكِّ القيم القاعدة األخالقية لك مجاعة؛ حيث تربر السلوكيات واألهداف وتُمليها إىل حدٍّ 
ما، وتُوفِّر بذلك الرابطة اليت تتشك حوهلا اهلوية اجلماعية.

ويتم  لإلسالم،  اتلأسيسية  اهلوية  من  مبارشةاً  املأخوذة  ادلينية  املبادئ  يه  العقائدية:  القيم   
تطبيقها لصالح فكرة اجلهاد.

الرشف واتلضامن: يه املوضواعت املتعلقة بادلوافع املحركة لألفراد واجلمااعت.

نهاية الزمان: يه املوضواعت املتعلقة باملعارك الوشيكة نلهاية العالم.
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األهداف 
وتكون يه  بها،  اخلاصة  للقيم  ا  وفقاً األولوية  وتويله  إىل تقيقه  اجلماعة  تسىع  ما  وتُشك 

املرجع لسلوكيات اجلماعة.

دولة  تأسيس  يف  الرغبة  أو  باالعتقاد  املتعلقة  املوضواعت  إىل  الفكرة  هذه  وتشري  اخلالفة:   
إسالمية اعملية.

العدو األدىن/ األقىص: ويه املوضواعت املتعلقة بأهداف اجلهاد.

نهاية اإلذالل: ويه املوضواعت املتعلقة بما ينظر إيله ىلع أنه إذالل للمجتمع اإلساليم اعمليًّا   
بغرض القضاء عليه.

السلوك 

يُميل ما تويله اجلماعة أهمية يف سلوكياتها، وما هو مسموح به أو رضوري تلحقيق أهداف.

املوضواعت  هذه  ترتبط  اجلهاد،  بفكرة  اكفة  املوضواعت  ترتبط  بينما  نبيلة:  كفكرة  اجلهاد   
بالسلوك اجلهادي املناسب سواء بشك مجايع أو فردي.

انليب  احلريف تلعايلم  اتلفسري  إىل  وأفرادها  اجلماعة  بإسناد سلوكيات  ترتبط  انلبوي:  املنهج   
واالداعء بكونهم خلفاءه.

إذالل العدو: تتعلق هذه املوضواعت بانلتيجة املرجوة من اجلهاد، ويه إذالل أعداء اجلماعة   
اذلين هم أعداء ادلين.

اهلوية اجلماعية 

ا للسمات اليت  تدد نطاق اجلماعة بمن يف ذلك من ينضم إيلها ومن جيب أن ينفصل عنها وفقاً
ق أعضاءها. تددها القيم والسلوكيات اليت تُفرِّ

مة: ترتبط بأعضاء اجلماعة ومنارصة املجتمع اإلسالمـي العاملـي، وتديد من هم أفـراد 
ُ
األ  

 

هذا املجتمع.
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منظومة األفاكر

الفئات

اتلكفري/ الطائفية: ويه املوضواعت املتعلقة باتهام املسلمني اآلخرين بالردة.  

حلفاء اهلل: تتعلق بفكرة أن من حياربون من أجل اهلل هم فقط من يمكنهم الفالح؛ وذلك   
بفضل ما يمنحه هلم من مساعدة.

كفئة  األمة  لصالح  حياربون  ومن  نلفسها،  اجلماعة  رؤية  بكيفية  ترتبط  املستضعفون:   
مظلومة أو مضطهدة.

شك 1-2: اإلطار اتلحلييل.

نهاية
الزمان         

 القيم
 العقائدية 

الرشف 
واتلضامن

 املنهج 
انلبوي

 اجلهاد 
 كفكرة 

نبيلة

السلوك

اهلوية القيم
اجلماعية       

األهداف

 العدو 
األدىن/ األقىص  

 نهاية 
اإلذالل

 إذالل 
العدو

الفكر السليف اجلهادي 

اخلالفة

املستضعفون

حلفاء اهلل

اتلكفري 

األمة 



كراسات علمية 44

24

منظومة األفاكر

ا عن  يرسم هذا ابلحث صورة ملنظومة األفاكر اليت تُشكِّ أيديولوجية السلفية اجلهادية بعيداً
انلطاق األوسع للعقيدة اإلسالمية. وتتداخل هذه املنظومة بشك منطيق، وترتبط أجزاؤها بعضها 
ببعض عن طريق ايلقني بمصداقية القضية اجلهادية، وكذلك الشعور اهلويايت القوي املنبثق من 
ا عدداًا من اتلناقضات األيديولوجية الواضحة اليت تم  هذا االعتقاد. ويستنبط هذا ابلحث أيضاً
اتلوصل إيلها من خالل ابلحث الكييف، وتشري إىل وجود فرص قوية ملاكفحة الرسائل اليت توجهها 

اجلمااعت اجلهادية.
القيــم

من بني مجيع العنارص األيديولوجية اليت تم تديدها يف هذا ابلحث تبدو القيم يه األوضح؛ 
وهذا يشري إىل ادلور األسايس اذلي تؤديه لك من القيم واملبادئ يف تشكيل األيديولوجية اجلهادية. 
تشك هذه القاعدة األخالقية لك مجاعة؛ حبيث تربر السلوكيات واألهداف وتُمليها إىل حد ما، 

وتُوفِّر بذلك الرابطة اليت تتشك حوهلا اهلوية اجلماعية.

يشري الطابع اتلأسييس إىل القيم املوجودة يف اهليالك اخلاصة باجلمااعت اجلهادية اثلالث إىل 
أن حركة السلفية اجلهادية العاملية تستند إىل دوافع تتعلق باأليديولوجية أكرث من العنف. وتتضح 
الطبيعة الشاملة هلذه األيديولوجية بشك أكرب من خالل تفاعل املوضواعت بعضها مع بعض، 
سواء اكن بشك فردي أو يف اإلطار األوسع للتصنيفات. وبناءاً عليه يمكن تقسيم هذه القيم إىل 

ثالث فئات فرعية؛ ويه: القيم العقائدية، والرشف واتلضامن، ونهاية الزمان.

القيم العقائدية 

مدة  إيله تلحديد  تستند  اذلي  الرئييس  املذهب  دينية  أي مجاعة  إىل  بالنسبة  العقيدة  تُعد 
ا  كبرياً ا  جهداً تبذل  إنها  حيث  ؛  استثناءاً ليست  اجلهادية  السلفية  ومجااعت  عليها.  ادلين  سطوة 
)اتلوحيد(  واحد  بوجود هلإ  االعتقاد  ذلك  بما يف  اإلسالمية  العقائدية  بالقيم  الزتامها  إرساء  يف 
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املسلمني يف  أغلب  اجلهادية عن  السلفية  منه. وختتلف  تنبع  اليت  الصاحلة  واإليمان واألعمال 
تعريفها املحدود هلذه العنارص ورفضها ملن خيتلفون معه. 

رفض  ىلع  العاملية  اجلهادية  باحلركة  املرتبطة  واألسايلب  اهلميج  العنف  ساعد  لقد 
 الكثريين للربط بينها وبني اإلسالم، بل قال ابلعض إنها ال تمت هل بأي صلة. وبالرغم من أن 
اإلسالم  بني  اتلفرقة  إىل  احلاجة  بدوره عن  يعرب  اذلي  األمر  املوت،  بأنها طوائف  توسم  احلركة 
وهامشه املسيس، فإن الرفض اتلام للهوية اإلسالمية )املتشددة( هلذه اجلمااعت لم يتم تناوهل يف 

نتائج هذا ابلحث.

تستند أيديولوجية اجلمااعت اثلالث إىل قراءة وفهم لدلين اإلساليم. وهذا ال يعين أن ادلين 
اإلساليم يدعو بطبيعته إىل العنف، ولكن ببساطة بدون أساس إساليم سوف تنهار أيديولوجية 
السلفية اجلهادية. ويوضح ذلك رضورة أن ترتبط األيديولوجية بمصطلحات دينية، تُفرسِّ املبادئ 
املجتمعات  من  فقط  أقلية  جيذب  بشك  العنف  ىلع  الرتكزي  مع  اإلسالمية  للعقيدة  األساسية 
اإلسالمية حول العالم. وبوجٍه اعم، تشري 62% من ادلاعية إىل املوضواعت اليت تم تعريفها يف هذا 

ابلحث بـ »القيم العقائدية«.
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تـعـريفــات
املوضواعت الرمزية للقيم

القيم العقائدية 

العقيدة اإلسالمية ويعين وحدة اإلهل، وانلقيض ملفهوم  املبدأ األسايس يف  اتلوحيد: هو   
ا  املفهوم اجلهادي تفسرياً قادر ال رشيك هل. ويعد  بإهل واحد  الرشك. ويشري إىل اإليمان 

متطرفاًا هلذا املعتقد اذلي تؤمن به ادليانات اإلبراهيمية اكفة.

صحيح  فهم  إىل  واملستندة  لإلسالم  امليتافزييقية  اجلوانب  يف  الوايع  االعتقاد  اإليمان:   
وعقالين لدلين. ويعين بشك أبسط االعتقاد يف أراكن اإليمان الستة؛ ويه: اإليمان باهلل، 

ومالئكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، والقدر خريه ورشه.

الصاحلة  واألعمال  العبادة  ويشمل  املسلمني،  عند  لإليمان  املادي  اتلطبيق  اإلحسان:   
وتبين نوع من املسئويلة االجتماعية. ويعد اإلحسان أىلع درجات العبادة بعد اإلسالم 

واإليمان، وهو فكرة أساسية عند الصوفية.

املرتتبة ىلع اتلأكيد ىلع اتلوحيد وسيطرة اهلل  انلتائج  إسناد انلرص إىل اهلل: هو إحدى   
ىلع اتلاريخ. ويتضح من الطريقة اليت يستجيب بها اجلهاديون النتصاراتهم من خالل 

صيحاتهم »اهلل أكرب« داخل أرض املعركة.

الرشف واتلضامن 

الرشف: ويعين رشف لك من األفراد والرشف اجلميع لألمة. ويرتبط بشك كبري بالطريقة   
أن  اجلهادية  السلفية  أتباع  اجلماعة يف سلوكياتهم. ويرى  أفراد  ينتهجها  أن  اليت جيب 

الرشف هو ماكفأة اهلل هلم مقابل اجلهاد.
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ـُثل اخلاصة بالشهامة، ولكنه يضيف ىلع ادلاعية  نرصة املظلومني: ويناشد هذا املفهوم امل  
اليت تقوم بها اجلمااعت قوة عن طريق ربط املعارك املحلية باملوقف العاليم؛ حبيث يتم 

استخدام لفظ »املظلومني« لإلشارة إىل املسلمني أمجعني.

الشهادة: وتعين اتلضحية بانلفس طواعية ألجل قضيٍة ما. ويف أدبيات اجلهاديني يستخدم   
لفظ »شهيد« أو مجعه »شهداء« كما هو باللغة العربية دون ترمجته إىل اإلجنلزيية.

نهاية الزمان 

نهاية العالم: اإليمان بنهاية العالم ويوم القيامة؛ حيث حياسب لك إنسان عما قدمه يف   
حياته وتديد ما إذا اكن سيدخل اجلنة أو انلار، وهو أحد األراكن الستة لإليمان. وتعتمد 
األيديولوجية اجلهادية، اليت تضع مجيع معاركها يف سياق معارك نهاية الزمان، ىلع كون 

نهاية الزمان وشيكة للحفاظ ىلع اتساقها.

الصرب: تنترش يف ادلاعية اجلهادية اإلشارات إىل املعاناة واملصاعب، ومع وجود فكرة أن   
لك يشء بيد اهلل، فيجب احتمال هذه املصاعب والصرب عليها.

القضاء والقدر: االعرتاف بسيطرة اهلل ىلع مسار اتلاريخ وأن اإليمان بأن مجيع ما حيدث   
من حونلا هو قدر رشط أسايس لإليمان بانلبوءات املذكورة يف القرآن والسنة.

احلق فوق ابلاطل/ اخلري فوق الرش: مع تعزيز العنارص اثلنائية املتعددة املوجودة يف ادلاعية،   
يأيت االنتصار احلتيم للخري كتأكيد ىلع يقني األيديولوجية بشك ال يسمح بوجود منطقة 

وسط؛ حيث حيتم هذا الطابع اثلنايئ أن يكون من خيالفهم من أتباع الرش.
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من أهم املبادئ ادلينية هلذه اجلمااعت هو اتلناقض اتلام بني اتلوحيد والرشك )تعدد اآلهلة(. 
تعد الوحدانية فكرة أساسية يف لك من ايلهودية واملسيحية وكذلك اإلسالم السائد بني املسلمني، 
ولكن يتم تناوهل يف سياق السلفية اجلهادية بشك متطرف. وهذا يعين أنه لكما وجدت يف ادلاعية 
عِلن اتلوحيد، اكن الرشك اغئباًا؛ 

ُ
ا تركزياًا ىلع فكرة اتلوحيد. فأينما أ إشارة إىل الرشك محلت أيضاً

وأينما اكن الرِشك موجوداًا اكن من الواجب تطبيق اتلوحيد. 

ا غرض الرسد؛ حيث يتحدد العدو عن طريق مقارنة اإلسالم باجلاهلية.  وخيدم اتلوحيد أيضاً
وتأيت أغلب اإلشارات للتوحيد يف سياق التشجيع ىلع اجلهاد، وهو نمط متكرر يف األيديولوجية. 
وبينما تُرِكز األيديولوجية بشك واضح ىلع فكرة اجلهاد - وهو ليس باليشء املفائج - يتضح أن 
هذا االهتمام بعيد عن اتلقوى أو الروح احلقيقية لإلسالم؛ حيث خيدم األهداف األبعد للحركة.

 تُعد فكرة اتلوحيد فكرة مركزية؛ حيث تمت اإلشارة إيلها سواء بشٍك مبارش أو غري مبارش 
قيمة  ولكونه  املكتوبة.  املصادر  من   %26 يف  الرصحية  اإلشارات  وتظهر  ادلاعية.  من   %74 يف 
ا للموضواعت األخرى املوجودة يف ادلاعية، بما يف ذلك  عقائدية، يعد اتلوحيد مطلباًا أساسيًّا الزماً

سلطة اهلل وتكمه يف األحداث من حونلا. 

أما اإلشارات الضمنية فتشمل انتشار صور املجاهدين وهم يشريون بإصبع السبابة إىل أىلع؛ 
ا للتوحيد. وكنوع من االتساق فإن هذا املوضوع موجود داخل مجيع اتلصنيفات األيديولوجية  رمزاً
فكرة  ىلع  انليب  ممارسات  حمااكة  د  تُؤكِّ كما  هلل،  احلاكمية  توحيد  اخلالفة  فكرة  وتُمثِّل  األخرى. 
اتلوحيد، كما أن تعريف اجلماعة باألمة يضع لك هذه العنارص يف كيان واحد: هلإ واحد وحكومة 

إسالمية واحدة وأمة إسالمية واحدة.  

تهتم بفكرة اجلهاد أكرث من  انتشاراًا؛ حيث  القيم وأكرثها  إسناد انلرص إىل اهلل أوضح  يعد 
املوزعة بشك  العينة  فكرة اتلوحيد. وتظهر فكرة إسناد انلرص إىل اهلل يف 43% من املصادر يف 

متاكفئ يف ادلاعية اخلاصة بداعش وتنظيم القاعدة وجبهة انلرصة. 

ويرتبط ذلك بشك وثيق مع »اعمل اجلذب« يف الرسدية والقائل حبتمية انلرص )ىلع أساس 
أنه ال أحد يرغب يف أن ينضم إىل الفريق اخلارس(. إال أن هذه الفكرة تنتيم بدورها إىل القيم 
العقائدية األخرى؛ حيث إنها انلتيجة املرتتبة ىلع اتلأكيد ىلع فكرة اتلوحيد )اليت ال تشري إىل 
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اتلاريخ  ا( وكذلك سيطرة اهلل وتكمه يف مسار  أيضاً املطلقة  وإنما معرفته  وحدة اهلل فحسب، 
يف  انتصاراتهم  حول  اجلهاديني  أفعال  ردود  خالل  من  الرابطة  هذه  وتتضح  والقدر(.  )القضاء 
املعارك يف داعيتهم املرئية؛ من خالل صيحات »اهلل أكرب« وصور اجلهاديني وهم يرفعون إصبع 

السبابة يف اهلواء.

وتتضح هاتان الرابطتان من خالل مقال منشور بالعدد اتلاسع من النسخة اإلجنلزيية من 
االعتقاد  املقال  وخيالف  املاكرين«.  خري  »واهلل  بعنوان  دلاعش،  ادلاعئية  املجلة  »دابق«؛  جملة 
السائد دلى أصحاب نظرية املؤامرة بني ممن يدعمون اجلهاديني والقائل بأن هجمات 9/11 قام بها 
الغرب تلربير هجماته ىلع »العالم اإلساليم«. يعارض املقال هذا االعتقاد، ويعد اإليمان بنظرية 

ك؛ ألن هذه اهلجمات ما اكنت تلتم دون عون من اهلل. املؤامرة هذه بمثابة الرشِّ

يستخدمها  اليت  األناشيد  اهلل يه  إىل  انلرص  إسناد  فكرة  تسهم يف  اليت  العنارص  أكرث  ومن 
انلطاق.  هذا  يف  جاءت  درسناها  اليت  األناشيد  من   %67 إن  حيث  تفزيية؛  كأاغٍن  اجلهاديون 
ويعكس ذلك اهلدف من األناشيد واستخدامها يف ادلاعية؛ فيه ُمصممة لتشجيع وتفزي األتباع 
وادلاعمني، وليس بالرضورة جذب أشخاص ُجدد تلجنيدهم للقضية. وألنها مكتوبة يف صورة 

ا باملشاركة يف عمل عظيم: شعر، فيه ختاطب القلب أكرث من العقل، وتعطي إحساساً

أرتضيـها ال  ال  لِّ  الــذُّ حيـــاُة 
املنـايــا أخشــى  ال  واللـِه  فـــال 
اجلهــاِد درِب  فـي  املــوَت  وإنَّ 
إنــي َهلــمَّ  اجلهـاِد  درَب  فيـا 
مهمـــا بالعهــد  وافياًــا  سأبقـى 
ا قهــراً األعـداُء  ســامين  ومهمـا 
خيــٌر العيــش  فـي  مـا  واهلِل  فـال 
ا صبــراً اهلل  عبــاَد  يــا  ا  فصبــراً
اكألســوِد جيٌش  بالشــاِم  لكم 
فنـصــــُر الـلـه آٍت ال مــحـــــاال

ُمــراُم بالعــزِّ  املــوِت  وحبُّ 
ُمقــاُم ادلنيـا  فـي  للعبـِد  فمــا 
يشــاُء  من  يـؤتـي  اهلِل  لَفضُل 
أنـــاُم  وال  ِكلُّ 

َ
أ ال  ِـّـَك  حلب

الُم
ُ
أ أو  الربيــــِة  من  ـُت 

ْ
ُخـِذل

أسامـــوا مهمـــا  اـًـا  ثابت سأبقــى 
تُضــاُم أحــراٌر  األســواِر  وفـي 
ِسهــاُم  لــكــم  الليالـي  فدعواُت 
لـه احتـــداُم  العــراق  وجيٌش فــي 
وجنـُد اللـِه لدليـِن أقامـوا )داعش()1(

http://abdmobi.com/music/view/23372266 ،1(  »حياة اذللِّ ال أرتضيها«، موقع عبد مويب(
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“Halab under Fire”, Al-Risalah, no. 1 (July 2015): 31-32, online e-article, https://archive.org/details/
AlRisalahIssue1Desktop 

  )1(

ا ذات أهمية قصوى تلأسيس اهلوية اجلماعية؛ حيث  أيضاً وتعد فكرة إسناد انلرص إىل اهلل 
يمكن أن تظهر الرمحة اإلهلية ألنشطة اجلماعة من خالل انتصاراتها، األمر اذلي يساعد ىلع 
تمزي اجلماعة عن غريها. وبالرغم من أن مجااعت داعش وتنظيم القاعدة وجبهة انلرصة تشرتك 
 منها قادرة ىلع استخدامه ضد األخرى: بمعىن أنه إن استطاعت 

ًّ
يف هذا املبدأ الفكري، فإن كال

خرى، يسند املنترص نرصه هذا إىل اهلل كديلل ىلع أن اجلماعة املعادية ال تظى 
ُ
إحداهن هزيمة األ

أيام ىلع جناح عملييت أرحيا وحنبل بريف إدلب، هاجم تنظيم  بهذا ادلعم اإلليه. »بعد مرور 
ادلولة اإلسالمية )داعش( املجاهدين ومواقع اثلوار بريف حلب ]...[ حسبنا اهلل هو حامينا مما 

يدبرون« )جبهة انلرصة()1(.

ويتطلب اكتساب هذا ادلعم اإلليه أمرين رضوريني هما اإليمان واإلحسان. ومثل اتلوحيد، 
 من اإليمان واإلحسان يُعد من املفاهيم السائدة واألساسية يف القيم اإلسالمية. ويمثالن 

ًّ
فإن كال

األساسية  باألراكن  واإليمان  اهلل،  إلرادة  اخلضوع  يه:  مسلم؛  لك  أساسية  معايري  ثالثة  ا  معاً
للعقيدة، وأداء األعمال الصاحلة أو األفعال اليت تُظهر الزتام املرء بادلين. ويعد وجود هذه العنارص 
ا ىلع أن أيديولوجيات هذه اجلمااعت تستند إىل ادلين. وتظهر اإلشارات إىل لك من  ديلالاً مقنعاً

ا يف 21% من ادلاعية اخلاصة باجلمااعت اثلالث.  اإليمان واإلحسان معاً

تظهر اإلشارات إىل اإليمان يف 15% من ادلاعية اليت قمنا بدراستها، جاء 59% منها يف داعية 
داعش، و29% يف املادة ادلاعئية اخلاصة بتنظيم القاعدة، و12% بمصادر جبهة انلرصة. ويتحالف 
تشكيل فكرة اإليمان مع اتلأكيد اإلساليم ىلع فكرة ايلقني، أي اتلأكد من مسار حياة املرء. 
استعداد  ىلع  اذلين  أوئلك  أن  يعين  بما  اجلهاد،  ىلع  اإليمان  ملفهوم  اجلماعة  تطبيق  ويرتكز 
لالنضمام إىل القضية جيب أن يشعروا يف داخلهم باإليمان احلقييق. وىلع الرغم من هذا االهتمام 
االهتمام  ويظهر  املفهوم.  هلذا  حمدداًا  ا  تعريفاً اثلالث  اجلمااعت  من  أي  تقدم  لم  فإنه  املشرتك، 

املشرتك باجلهاد جنباًا إىل جنب مع اتلعريف الفضفاض من خالل أقوال اجلمااعت اثلالث: 
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“Tawhid and Our Duty to Our Parents”, Dabiq, no. 10, The Law of Allah or the Laws of Men (Ramadan 
1436 H.): 14-17, online e-article, https://archive.org/details/DabiqIssue10 

  )1(

القاعدة()1(. )تنظيم  العالم«  يف  الرشور  حماربة  من  عليه  يمليه  وما  بإيمانه  ا  ملزتماً  »اكن 

»وإن ضعف إيمانك ]...[ وعزفت عن اجلهاد« )داعش()2(. 

اإليمان جنباًا إىل جنب مع اإلحسان من خالل ادلاعية، واغبلاًا ما يكون يف سياق  ويظهر 
اجلمااعت  اجلهاد دلى  بفكرة  الوثيق  ارتباطه  بدوره  يعين  اذلي  األمر  أفعال،  إىل  اإليمان  ترمجة 
اثلالث. أما اإلحسان فيظهر يف 11% من العينة؛ حيث تربعت داعش ىلع القمة بنسبة 54% من 
استخدامه  يتم  فال  اإليمان  أما  15%؛  القاعدة  تنظيم  ثم   ،%31 انلرصة  جبهة  ويليها  اإلشارات، 
بشك منتظم من قِبل أي من اجلمااعت اثلالث. ومثال ىلع ذلك ما ُذِكر يف أحد املقاالت اليت تم 
نرشها يف العدد العارش من »دابق« وتناول واجبات األبناء والزتاماتهم جتاه الوادلين يف اإلسالم. 
فطاعة الوادلين تُعد أحد أهم أوجه اإلحسان يف اإلسالم، ولكنها وحدها ال تكيف ملنع املرء من 

االنضمام إىل اجلهاد)3(. 
وتعد مجيع هذه القيم العقائدية ذات أهمية قصوى ألجل بقاء األيديولوجية بأكملها، فإن لم 
تقم هذه اجلمااعت باداعء أنها تمثل العقيدة اإلسالمية، فلن تستطيع جذب أي عدد من املحتمل 
ا؛ أي إن أسايلب  جتنيدهم. يعين هذا أن تفسري هذه اجلمااعت للقيم العقائدية قد يكون هشًّ
فهم هذه القيم وتطبيقها قد تبدو غري منتظمة وبها ثغرات وتُركز بشك دائم ىلع اجلهاد. ذلا جيب 
ىلع الرسديات املضادة أن تركز ىلع اتلطبيق يف نطاق واسع ونرش فهم دقيق هلا يمكن استيعابه 

بنجاح.

الرشف واتلضامن 

يأيت االهتمام باجلهاد ضمن املبادئ ادلينية لكونه أحد أعظم األفعال اليت يمكن للمسلم أن 
يقوم بها كديلل ىلع صدق إيمانه. ولكن يرتبط هذا بدوره بمبادئ الشهامة، اليت يأيت ىلع رأسها 
الرشف وادلفاع عن املقهورين أو املوت يف سبيل قضية ما. وىلع الرغم من أن هذه ادلوافع وما 

»لكمة صوتية للشيخ أبـي مـحمـد العدنـاين - حفظه اهلل - )يا قومنا أجيبوا دايع اهلل(«، 
 SoundCloud, https://soundcloud.com/deen-khan-4/glyfyka234jm

)3(
)2(Abdulilah Shaye, “City Wolves”, Inspire, no. 12, Shattered: A Story about Change (2014): 30-31.
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شك 2-2: وجود فكرة الرشف يف ادلاعية
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.

»لكمة صوتية للشيخ أيب حممد العدناين - حفظه اهلل - )يا قومنا أجيبوا دايع اهلل(«.

يشابهها قد وُجد يف األيديولوجيات اخلاصة حبراكت ِعدة، فإن وجودها يف األيديولوجية اجلهادية 
ا يف 68% من ادلاعية. مشتق من القيم العقائدية. وتظهر األفاكر املرتبطة بالرشف واتلضامن معاً

األمة  رشف  أو  الفرد  رشف  اكن  سواٌء   – اجلهادية  ادلاعية  يف  للرشف  اهلام  املوضع   يرتبط 
ترمجة  يمكن  ثمَّ  ومن  اجلماعة.  أفراد  ينتهجه  أن  جيب  اذلي  بالسلوك  ا  وثيقاً ا  ارتباطاً  – بأكملها 
القيم اخلاصة بالشهامة )مثل الرشف وخدمة القضية والرتحيب باملوت( إىل سلوٍك شهم. ويف هذا 
ا  ا ىلع حمااكة أسايلب انليب كما تفهمها اجلمااعت )سيتم رشح هذا الحقاً ا، يُظهر تأكيداً السياق أيضاً
باتلفصيل(. وتتضح أهمية هذه الفكرة من انتشارها يف ادلاعية؛ حيث إنها تظهر يف 37% من املصادر 

اليت تمت دراستها: »لقد عرفت األمة اإلسالمية مسار الرشف، وهو مسار انليبملسو هيلع هللا ىلص« )داعش()1(.

  )1(

ا كبرياًا بمفهوم الرشف، ويظهر ذلك يف 48% من املصادر، ويليها تنظيم  تهتم داعش اهتماماً
مفهوم  بضمان  داعش  يرجع هذا الهتمام  وقد  منهما؛  لك   %31 بنسبة  القاعدة وجبهة انلرصة 
الرشف ملن يهاجرون إىل دولة خالفتها والعار اذلي قد يؤدي إيله العكس. ومع ذلك، فادلاعية 

اخلاصة باجلمااعت اثلالث توضح أن الرشف هو املاكفأة اليت يمنحها اهلل مقابل اجلهاد:

داعش تنظيم القاعدة جبهة انلرصة

0

10

20

30

40

50

60
48%

31% 31%



كيف يفكر اجلهاديون: األيديولوجية وادلاعية

35

اإلسالمية  اجلمااعت  إىل  لالنضمام  كسبب  اإلسالمية  لألرايض  الغرب  مهامجة  فكرة  الغربيون  اجلهاديون  يتناول  ما  ا   دائماً
ومهامجة بدلانهم األصلية.

)3(

»عندما يعود املسلمون إىل دينهم، سيحيون يف سالم وأمان ورشف وجمد، ولن حيدث ذلك إال 
من خالل هذه الصواريخ: الفداء واتلضحية والعطاء والسيع واجلهاد« )جبهة انلرصة()1(.

رشف  عن  ودافعوا  اجلديدة،  الصليبية  اهلجمات  ضد  الكربى(  )سوريا  الشام  أهل  »ادعموا 
أبنائها املجاهدين« )جبهة انلرصة()2(. 

ا بنرصة املظلومني، ويظهر ذلك يف 27% من  ا وثيقاً ارتبط نيل الرشف كسبب للجهاد ارتباطاً
املادة اليت تمت دراستها. فكما هو احلال مع الرشف، فإن الفكرة تناشد مبادئ الشهامة؛ كما أنها 
تضيف نواعاً من القوة ىلع أسايلب ادلاعية اليت تنتهجها اجلمااعت عن طريق الربط بني الرصااعت 

املحلية والوضع العاليم. 

ا، ومن ثم فإن هذا املبدأ األيديولويج  ويشري لفظ »مظلومني« بوجه اعم إىل املسلمني مجيعاً
يرتبط بتأسيس اهلوية اجلماعية كجزء من األمة، ويعد ذلك اعمل جذب أساسيًّا لدلعم واألتباع 

من اخلارج)3(.  

الغرض  فإن  ادلفايع،  اجلهاد  وفكرة  الفكرة  هذه  بني  الوثيق  االرتباط  من  الرغم  وىلع 
من  أنها  ىلع  باالحرتام  اجلديرة  اجلمااعت  م  تُقدِّ ادلاعية  أن  يف  يكمن  كقيمة  هلا  األيديولويج 
وحيدد  اجلماعة،  ترصفات  يربر  رئيسيًّا  حموراًا  تعد  فإنها   ، ثمَّ ومن  الظلم.  ىلع  بالقضاء  سيقوم 

ا الرشعية ىلع وجودها. سلوكها، ويضيف أيضاً

املوضوع  هذا  وينترش  فعلية.  كحرب  باجلهاد  املرتبطة  الرئيسية  القيمة  الشهادة  فكرة  تُعد 
ا  بشٍك كبرٍي يف ادلاعية الرسمية أو غري الرسمية للجمااعت اجلهادية اثلالث. ويه ترتبط ارتباطاً
ا يف سبيل اهلل، يعد اتلحقيق األمثل لفكرة الرشف.  ا بفكرة الرشف؛ فأن يكون املرء شهيداً وثيقاً
فالعديد من املقاتلني الغربيني اذلين يرتلون للحاق باجلمااعت اجلهادية يتحدثون عن رغبتهم 

يف االستشهاد.

»انلص الاكمل للكمة اجلوالين قائد جبهة انلرصة بعنوان )ألهل الوفاء يهون العطاء(«، إذاعة وطن، )2(

)1(Abuo 'Ubeidah Al-Hadhrami, “I Am Confused”, Inspire, no. 13, Neurotmesis: Cutting the Nerves and Isolating 
the Head (2014): 37, online e-article, https://azelin.files.wordpress.com/2015/09/inspire-magazine-
issue-13.pdf 

http://watan.fm/politic-news/1976-2014-09-28-18-13-57
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“Among the Believers Are Men: Abu Umar at-Tunisi”, Dabiq, no. 10, The Law of Allah or the Laws of 
Men (Ramadan 1436 AH.): 41, online e-article, https://azelin.files.wordpress.com/2015/07/the-islamic-
state-e2809cdc481biq-magazine-1022.pdf 

  )1(

إىل  بالنسبة   %32 نسبتها  بلغت  للشهادة  إشارات  لدلراسة  خضعت  اليت  املصادر  يف  وجاء 
ا؛ حيث ترتبط  اجلمااعت اثلالث لكها تقريباًا. وأشارت 6% من املصادر إىل احلياة بعد املوت تديداً
حرصيًّا بفكرة الشهادة يف ادلاعية. فإنه عند أخذ موضواعت أخرى تشمل تلك اليت تتعلق بقيم 
مثل اتلضحية بانلفس ونيل الرشف من قِبل أوئلك اذلين يُقتلون يف املعركة يف االعتبار، بلغت 

اإلشارات 68% من ادلاعية.

عليها  تنطوي  اليت  الرومانسية  الزنعة  ادلاعية  يف  املستخدمة  املرثيات  من  العديد  د  سِّ
ُ

جت
 

فكرة  نُبل  ىلع  أوضح  بشك  الضوء  تسليط  مع  ولكن  هلا،  مبارش  ذكر  دون  الشهادة   فكرة 

املرثيات  إحدى  فيف  السياق.  هذا  يف  مرصعهم  لقوا  عمن  احلديث  عند  بانلفس   اتلضحية 
اجلهادي  وُِصف  حني  يف  اإلطالق،  ىلع  مبارش  بشك  »الشهادة«  ذكر  يتم  لم  بداعش   اخلاصة 

يعد  كشهيد  املحارب  دور  أن  يبدو  ما  فعىل  و»األخ«)1(.  و»املحارب«  الِمقدام«  بـ»القائد   نفسه 
ا بديهيًّا. أمراً

شك 2-3: وجود فكرة نرصة املظلومني يف ادلاعية
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.
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ا يف األديان اكفة، فيف  ا معتاداًا وشائعاً وتعد املاكنة العايلة اليت تتلها الشهادة يف اإلسالم أمراً
اجلهادية.  باحلراكت  ا  مؤخراً مرتبطة  أصبحت  ولكنها  ظهوره)1(،  بداية  إىل  أصلها  يعود  اإلسالم 
قد  احلياة«  املوت كما تبون  »قوٌم حيبون  متنوعة من عبارة  ا  أن صيغاً ا  أيضاً باذلكر  اجلدير  ومن 
ارتبطت بعدد من الشخصيات واجلمااعت اجلهادية بما يف ذلك أسامة بن الدن)2(. وبالرغم من 
أن وجود الشهادة يُعربِّ كقيمة عن هذه الزنعة الرومانسية املوجودة يف األيديولوجيات اكفة، سواء 
اكنت دينية أم ال، حول الرغبة يف املوت يف سبيل قضية ما، فإنها تكتسب زمخاًا أكرب يف السياق 
ادليين مع وجود فكرة احلياة اآلخرة. ومن األسايلب الشائعة ىلع حسابات اتلواصل االجتمايع 
واالبتسامة  مرصعهم  لقوا  أن  بعد  اجلهاديني  للمقاتلني  صور  نرش  اجلهادية  اجلمااعت  ألنصار 
أنها تمثل  ابتسامة( تعلو وجوههم، ويه اليت من املفرتض  )واليت قد تبدو تكشرية أكرث منها 
ا من مبدأ إسناد انلرص إىل اهلل  فرحة »الشهيد« بدخول اجلنة. وتتأكد اثلقة يف كون املقاتل شهيداً

واإليمان بتحكم اهلل يف مسار اتلاريخ.

نهاية الزمان 

مسار  خيص  فيما  خاصة  بماكنة  تظى  اجلمااعت  هذه  بكون  الشهادة  يف  الرغبة  ترتبط 
القيم  تسود  اليت  املوضواعت  أهم  ثلالث  بالنسبة  كبرية  أهمية  ذات  فكرة  هذه  وتعد  اتلاريخ. 
اجلمااعت اثلالث حمل ادلراسة، ويه نهاية الزمان الوشيكة. وكما هو احلال مع القيم العقائدية 
إىل  تستند  حبيث  ادلاعية؛  من  كبري  جزء  يف  العالم  نهاية  فكرة  توجد  واتلضامن،  الرشف  وقيم 

املوضواعت األيديولوجية اهلامة األخرى وترتبط بها بشك كبري.

ا ملحمد بن جرير الطربي؛ املؤرخ الفاريس يف القرن اتلاسع، فعند وجود جيوش أيب بكر؛ أول خلفاء املسلمني، يف بالد فارس  وفقاً
بعث قائدها برسالة إىل نظريه قال فيها »واآلن فلتعتنق اإلسالم حىت تأمن ]...[ وإال فال تلومن إال نفسك، فإين قد أحرضت ميع 

ا يهوون املوت كما تهوى أنت احلياة«. أناساً

Richard Stengel, “Osama bin Laden and the Idea of Progress”, Time, http://content.time.com/time/nation/
artitcle/0,8599,189648,00.html

)1(

)2(
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دراسة حالة
الشهادة واالنتحار

تعد اتلفجريات االنتحارية من األسايلب املثرية للجدل، اليت تتبعها اجلمااعت اجلهادية، 
ا، ولكن اعدةاً  ا يف ادلاعية. ومن ثم فإن لفظ »انتحار« ال يُستخدم أبداً ا دقيقاً وتتطلب تربيراً
فارق يلُمزي  تم إضافة  ا  أنه مؤخراً إال  الشهادة«.  »ابلاحث عن  أنبل وهو  به لفظ  يستبدل  ما 
بني الفعل االنتحاري والفعل املتعلق بالشجاعة والرشف، وهو لفظ »انغمايس« واستخدم 
هذا  يعد  العربية.  اجلزيرة  بشبه  القاعدة  وتنظيم  انلرصة  وجبهة  بداعش  اخلاصة  املواد  يف 
ا يف ادلاعية اجلهادية، ويبدو أنه ظهر داخل الساحة السورية وانترش  ا جديداً االستخدام تطبيقاً
منها إىل ايلمن. وال يوجد هل ترمجة مبارشة باللغة اإلجنلزيية يف هذا السياق، ولكنه يُستخدم 
بقوة يف سياق الشهادة. لقد بدأت جبهة انلرصة يف اإلشارة إىل شهدائها يف مواقع اتلواصل 
ا ما يتم استخدامه  االجتمايع بـ»االنغماسيون الساعون وراء الشهادة«؛ إال أن هذا اللفظ دائماً

كمضاد للفظ »انتحاري«.

ويف ظل املجهودات املبذولة الستناكر االنتقادات املوجهة للمهام االنتحارية اليت تقول 
بعنوان   

اً
مقاال العربية  اجلزيرة  بشبه  القاعدة  تنظيم  أصدر  احلَقة،  الشهادة  تُمثل  ال  بأنها 

»فضائل االنغمايس« يف العدد اثلالث عرش من جملة »إنسباير«، يتناول السلوك العسكري 
للنيب حممد وصحابته من خالل الروايات املذكورة يف األحاديث انلبوية واإلشارات القرآنية. 
وتوصل يف انلهاية إىل أن املسلم ليس فقط جيوز هل أن »يُليق بنفسه بني براثن العدو ]...[ وإن 
اكن ىلع يقني أن هذا سيؤدي إىل قتله« فحسب، بل إن اهلل يكافئه ىلع ذلك. ويعد استخدام 
لفظ »انغمايس« نواعاً من اجلهود املبذولة للتخلص من ادلالالت السلبية املتعلقة باالنتحار 
يف هذا السياق؛ حيث يستبدل بها صفات عن الرشف والشجاعة، تعد من اجلوانب اخلاصة 

بنكران اذلات، ومن ثمَّ فيه جائزة مرشفة.
باملعروف  األمر  كتاب  يف  »اإلحياء«،  يف   - اهلل  رمحه   - الغزايل  حامد  أبو  اإلمام  وقال 
وانليه عن املنكر: ال خالف يف أن املسلم الواحد هل أن يهجم ىلع صف الكفار ويقاتل، وإن 
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اتلقسيمات  أن  الزمان. فنجد  نهاية  تماسكه ىلع قرب  بالاكمل يف  الفكر اجلهادي  ويعتمد 
اثلنائية بني اخلري والرش وحتمية انلرص واحلاجة امللحة إىل اخلالفة تتشبع مجيعها خبطاب »نهاية 
الزمان«. ومع أخذ هذه العوامل يف االعتبار، جند أن اإلشارات إىل نهاية الزمان بلغت 48% من 

ادلاعية.

 ويشري اتلحليل اذلي قدمناه هنا إىل األهمية املركزية لإليمان بنهاية الزمان؛ فهو الوسيط 
»دابق«  لفظ  ذلك  ىلع  ومثال  للجمااعت.  األخرى  األنشطة  أغلب  خالهل  من  يتم   اذلي 
اذلي أطلقته داعش ىلع اسم املجلة اليت تصدرها، وهو يشري إىل مدينة سورية شمال حلب. 
حيث  الزمان؛  نهاية  معارك  فيها  ستنشب  اليت  املوقعة  يه  »دابق«  انلبوية،  لألحاديث  ا   فوفقاً

الغرب  تمثل  أنها  اجلهاديني  من  العديد  يرى  اليت  الروم  جيوش  اإلسالمية  اجليوش   ستهزم 
حايلًّا)2(. ويؤكد هذا ترصيح أيب مصعب الزرقاوي؛ مؤسس إحدى اجلمااعت السابقة دلاعش، 
املوجود ىلع الغالف األمايم لك أعداد املجلة: »لقد اشتعلت الرشارة هنا يف العراق، وسوف 

تستمر انلريان يف اتلأجج – بإذن اهلل – إىل أن ترق جيوش الصليبيني يف دابق«. 

وجتعل هذه العوامل االنطباع اذلي يرتكه العدد املحدود لإلشارات الرصحية نلهاية الزمان، 
. وسواٌء اكنت هذه اإلشارات رصحية أم  اليت تمثل 5% فقط من عينة ادلراسة، انطبااعاً خاداعاً
ضمنية، فيه تُعربِّ عن اثنني من املعتقدات األساسية حول فكرة نهاية الزمان: أوهلما أنه ىلع 

ا ذلك يف األمر باملعروف  علم أنه يقتل، وكما أنه جيوز أن يقاتل الكفار حىت يقتل، جاز أيضاً
وانليه عن املنكر. ولكن لو علم أنه ال نكاية هلجومه ىلع الكفار، اكألعىم يطرح نفسه 
ىلع الصف أو العاجز، فذلك حرام، وداخل تت عموم آية اتلهلكة؛ وإنما جاز هل اإلقدام إذا 
علم أنه ال يقتل حىت يقتل، أو علم أنه يكرس قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته، واعتقادهم 

يف سائر املسلمني قلة املباالة، وحبهم للشهادة يف سبيل اهلل، فتكرس بذلك شوكتهم)1(.

“The Virtues of Inghamaasi”, Inspire, no. 13, Neurotmesis: Cutting the Nerves and Isolating the Head 
(2014): 42-45.

)1(
“Dabiq: Why Is Syrian Town So Important for IS?” BBC News, )2(

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-30083303
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املعارك اليت تعد بمثابة  الرغم من حتمية احلدث، فإن موعده ال يزال غري معلوم، وثانيهما أن 
مقدمات نلهاية الزمان تقع اآلن بالفعل. ال يتعارض املعتقدان، وتؤمن بهما اجلمااعت اثلالث. 
وال تعد هذه االفرتاضات املبنية ىلع معتقدات واسعة االنتشار متطرفة يف حد ذاتها؛ فيف أحد 
جريت اعم 2012، ذكر أكرث من نصف املسلمني املوجودين يف تسع دول جبنوب 

ُ
االستبيانات اليت أ

الزمان  نهاية  وقائع  بأن  يؤمنون  أنهم  إفريقيا  وشمال  األوسط  والرشق  آسيا  وجنوب  آسيا  رشق 
ستحدث أثناء حياتهم)1(. 

يرتبط االعتقاد بأن نهاية الزمان وشيكة بقيم الصرب والقضاء والقدر. يعين القضاء والقدر 
سيطرة اهلل ىلع مسار اتلاريخ )وهو أحد اجلوانب األساسية للتوحيد وإسناد انلرص إىل اهلل واإليمان 
ا  ا نهاية اتلاريخ. ويعد ذلك مبدأ إسالميًّا أساسيًّا وجزءاً كما أرشنا فيما سبق( فيما يتضمن أيضاً
رئيسيًّا من اإليمان وأحد املتطلبات األساسية الالزمة لإليمان بأي تنبؤات موجودة بالقرآن أو 
ا  األحاديث انلبوية. ويه تعد ذات أهمية كربى بالنسبة إىل الفكر اجلهادي؛ حيث إنها تعد رشطاً
أساسيًّا لإليمان باملعارك اليت خيوضونها، واليت يرونها يف سياق كوين أكرب النتصار اخلري ىلع الرش 

ا. وانتصارهم احلتيم الحقاً

لكن اإليمان بالقضاء والقدر يتماىش جنباًا إىل جنب مع قيمة الصرب. تعد اإلشارة إىل املعاناة 
واإلخفاقات من األمور السائدة يف ادلاعية اجلهادية، وكذلك القول بأن لك يشء يف يدي اهلل، ومن 
ثمَّ جيب تمل هذه اإلخفاقات بيشء من الصرب. ويرتبط هذا بشك وثيق بمحااكة ترصفات انليب 
حممدملسو هيلع هللا ىلص؛ فصفات الصرب يف وجه املعاناة، واملعاناة نفسها كنتيجة مرتتبة ىلع اجلهاد يعدان من 

تعايلم انليبملسو هيلع هللا ىلص.

 ،لقد اعىن أهل اإلسالم من مرارة معركتهم مع الكفار من أهل قريش إبان عهد انليبملسو هيلع هللا ىلص«
، فإن تليت بالصرب يف هذه احلرب ]...[  ولكن اإلسالم انترش يف شىت بقاع األرض ]...[ ومن ثمَّ

فسيضمن اهلل لك انلرص، وستستعيد جمد ورشف اإلسالم« )جبهة انلرصة()2(.

شك 2-4: الصرب والقضاء والقدر 
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.

James Bell et al., The World’s Muslims: Unity and Diversity (Washington, DC: Pew Research Center’s 
Forum on Religion and Public Life, 2012): 65, online e-book, http://www.pewforum.org/files/2012/08/
the-worlds-muslims-full-report.pdf

YouTube ،» )لكمة صوتية للشيخ  الفاتح  أيب حممد اجلوالين بعنوان ) نرص من اهلل وفتح قريب«
https://www.youtube.com/watch?v=xAAHWYFpCbY          

)2(

)1(
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شك 2-4: الصرب والقضاء والقدر 
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.

»فما ينتظرنا بعد الصرب واجلهاد هو األفضل« ) تنظيم القاعدة()1(.

الرعب«  يقتلهم  وايلهود  يتهاوون،  والرافضة  املوت،  يزنفون حىت  فالصليبيون  بالصرب؛  »تلَّ 
)داعش()2(.

الصربالقضاءالقدر
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“And Allah Is the Best of Plotters”, Dabiq, no. 9, They Plot and Allah Plots (Shaaban 1436 H.): 50-59.   )2(

Abu Baseer, “The Glad Tidings of Victory”, Inspire, no. 13, Neurotmesis: Cutting the Nerves and Isolating 
the Head (2014): 22-24.

)1(
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دراسة حالة
صــور نهاية الزمان

يتم استغالل صور نهاية الزمان بشك كبري يف ادلاعية وخاصةاً فيما تقدمه داعش. فإن اتلذكرة 
بفكرة نهاية الزمان و»خط انلهاية« يضيف هدفاًا إىل القضية، ويسىع إىل جعل اجلهاد يف الوقت 
ا بّناءاً ومسىعاً جمزئاًا، وليس جمرد إيذاء للعدو. ويف الواقع هناك اعتقاد باقرتاب  احلديث يبدو أمراً
ا اجلزاء الطيب ملن ضحوا بأنفسهم يف  يوم القيامة مع تأسيس اخلالفة، ومن ثمَّ يلوح يف األفق أيضاً
سبيلها؛ األمر اذلي يُفرسِّ وجود هذه اإلشارات بشك كبري يف داعية داعش. وعندما تشري جبهة 
انلرصة إىل نهاية الزمان يكون ذلك بشك أقل إرصاراًا، مثل ما ظهر ىلع إحدى لوح اإلعالنات 
بإقليم خاضع لسيطرة اجلماعة؛ حيث ظهر بأحد أجزائها بعض اآليات القرآنية املرتبطة بهذه 

الفكرة: ﴿ ٱٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ﴾)1(.

نهاية  إىل  فاإلشارات  القاعدة؛  وتنظيم  داعش  من  بكل  اخلاصة  ادلاعية  إىل  بالنسبة  أما 
الزمان أوضح، وتستخدم العديد من الصور اليت ترسخ هذه الصورة. فقد أشارت داعش يف العدد 
اتلاسع من جملة »دابق« إىل حديث نبوي يشري بشك قوي إىل نهاية الزمان. لقد نوه انليب الكريم 
لقيادة  السالم  عليه  املسيح  نزول  الكفار حىت  مع  دائم  قتال  حالة  املسلمني سيظلون يف  بأن   
ا »ال تنقطع  جيوش املسلمني فقال  »إن قتال الكفار واهلجرة ماٍض إىل قيام الساعة«، كما قال أيضاً
 اهلجرة حىت تنقطع اتلوبة، وال تنقطع اتلوبة حىت تطلع الشمس من مغربها« ]رواه أبو داوود عن 

معاوية .[)2(.

ويف أسلوب مماثل ذكر مقال »بشائر انلرص« املنشور يف العدد اثلالث عرش من جملة »إنسباير« 
حديثاًا نبويًّا آخر يصف املعارك اليت سوف تقع يف شبه اجلزيرة العربية وبالد فارس ثم بالد الروم 

قبل املوقعة اخلتامية مع ادلجال؛ ويف لك موقعة »سينرصنا اهلل«.

»سورة احلج«، يف القرآن الكريم: اآلية 1.
“And Allah Is the Best of Plotters”. )2(

)1(
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ومن ثم، فادلاعية اجلهادية تسىع إىل تذكرة األمة بقرب يوم القيامة؛ وذلك من خالل سعيها 
بالفعل.  اهلل  كتبه  ملا  ميرسين  سوى  ليسوا  حايلًّا  اجلاهدين  بأن  رساتلها  توصيل  إىل   احلثيث 

ا رئيسيًّا للوصول إىل اهلدف احلتيم؛ حيث يطمنئ األتباع  ويصبح الصرب يف هذا اإلطار عنرصاً
وراء  الرئيسية  األسباب  أحد  هو  بانلرص  ايلقني  إن  بعده.  أو  قربه  مىت  يعلموا  أن  دون  للنرص 
قد يكون  بسوريا  اخلالفة  مقر  أن وجود  من  الرغم  ادلاعية. وىلع  الزمان يف  نهاية  اتلأكيد ىلع 
أن  تلؤكد  الزمان  نهاية  صور  تستخدم  اثلالث  اجلمااعت  فإن  دلاعش،  عظيمة  فائدة   ذا 
نفسها  والقضية  األيديولوجية  من  لك  يصبح  ثم  ومن  الساعة،  قيام  حىت  سيحيون   اجلهاديني 

ا. مسىعاً خادلاً

ولكن وجود قيمة الصرب ال ينيف إيمان هذه اجلمااعت بأنهم حياربون معارك نهاية الزمان. 
ويظهر ذلك بوضوح يف االنقسامات اثلنائية بني اخلري والرش واحلق وابلاطل وحتمية انتصار اخلري 
بسبب تفضيل اهلل هل. وال يمكن الفصل بني فكريت انتصار اخلري ونهاية الزمان: »يف الواقع، إن 

قتال الكفار واهلجرة واجلهاد مستمر حىت قيام الساعة« )داعش()1(.  

أنصار  دلى  خاصةاً  القيم  أهمية  ىلع  الضوء  تسليط  إىل  اثلنائية  االنقسامات  هذه  وتهدف 
من  أن  واتلأكيد ىلع  وسطى،  بمنطقة  السماح  عدم  طريق  عن  ايلقني  تعزز  أنها  كما  اجلماعة؛ 
حياربون يف صف اجلماعة هم األخيار، وأن من حياربون ضدها هم أتباع الرش. ويظهر ذلك اخلطاب 
ا يف تعزيز اخلطاب اخلاص بقيام  ا من خالل اتلضاد بني احلق وابلاطل، اذلي يسهم أيضاً اثلنايئ أيضاً
ا مجااعت من أميت تارب ألجل إظهار احلق حىت قيام الساعة« )داعش()2(.  الساعة: »ستظل دائماً

         توجد هذه الفكرة يف ادلاعية بنسبة 23% مما تم دراسته، تتوزع بالتساوي بني اجلمااعت اثلالث. 
 ويشري ذلك إىل أن مجهور مجاعة جهادية بعينها هو جزء من املعركة الكربى بني احلق وابلاطل 
ا؛ حبيث تتم اإلشارة إىل »املجاهدين« بأنهم »محاة احلق«.  ا للقيم العقائدية اليت تم تناوهلا مسبقاً وفقاً
وقد تم تعزيز هذه الفكرة من خالل اإلعالم. فوسائل اإلعالم، لسان حال الغرب أو احلكومات 

)2(  املرجع السابق.
)1(“And Allah Is the Best of Plotters”.
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اجلمااعت  م  تُقدِّ حيث  لأليديولوجية؛  املضادة  للرسديات  ا  حمدداً تدياًا  اخلطاب  هذا  ويمثل 
ا للباطل بالنسبة  نفَسها كقوى منارصة للحق، ومن خيالف هذا اخلطاب، فال بد أن يكون مروجاً
ا مع ما تقدمه من داعية. إال أن هذا الوضع قد ضعف بسبب تقديم  إىل أوئلك ممن يظهرون تعاطفاً
انلرصة   من جبهة 

ًّ
متساٍو. وألن كال بشك  ابلاطل  احلق ىلع  انتصار  لفكرة  اثلالث  اجلمااعت 

وتنظيم القاعدة قد قامت بمحاربة داعش يف وقٍت ما، فإن اداعءاتهما قد تم تقويضها.

ادلاعية  بها  تقوم  اليت  الرسدية  الوظيفة  أكرب عن طريق  ببعض بشك  بعضها  القيم  وترتبط 
َم قد يرغب  ـِ تلقديم »اعمل جذب« ملن قد يرغبون يف القتال؛ حيث تاول اإلجابة عن سؤال ل
ا، فلَم قد يرغب يف االنضمام إىل صفوف مجاعة بعينها دون  املرء يف القتال؟ وإن اكن األمر حمسوماً
غريها؟ تقوى ادلاعية بتطبيقها املستمر للقيم يف سياق اجلهاد. إال أنها يتم إضعافها يف الوقت نفسه 
والقضاء  واتلوحيد  واإلحسان  اإليمان  مثل  العقائدية  للقيم  الفضفاضة  اتلعريفات  طريق  عن 
والقدر وتطبيقاتها؛ ألجل حث اجلمهور يف اجتاه هدف واحد بعينه. وربما اكنت هذه اتلطبيقات 

شك 2-5: تفصيل انتصار احلق ىلع ابلاطل
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية اليت أدرجت هذه الفكرة وفقاً

ا ما تُشري  اإلسالمية »املرتدة«، تُروِّج للباطل، يف حني تنرش اجلماعة احلق وحدها. ويف الواقع، دائماً
داعية داعش إىل وسائل اإلعالم ىلع أنها »شاشات الضالل«.

داعشتنظيم القاعدةجبهة انلرصة
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ا   يمكن للروايات املضادة الرتكزي عليها عن طريق تقديم تعريف أكرث تديداً
اً

املتضاربة جماال
ا عن اجلهاد. وترتبط مجيع هذه القيم اليت تم تناوهلا هنا  هلذه القيم واملبادئ وحماولة إدراكها بعيداً
ا. وبالرغم من تصنيف جمموعة من هذه األفاكر ىلع أنها »قيم عقائدية«،  فهذا هو  ا وثيقاً ارتباطاً
ا دينية ال  ا قيماً السياق الوحيد اذلي تم تقديمها فيه كعنرص ذي أساس عقائدي. وتعد هذه مجيعاً
يمكن فصلها بعضها عن بعض، وىلع الرغم من أن الفكر السليف اجلهادي يفرسها بشك مغاير 
، فإن  ا تلفسري أغلب املسلمني هلا، فإنها ما زالت ما يربط احلركة بادلين اإلساليم. ومن ثمَّ تماماً
األيديولوجية اغبلاًا ما ختضع النتقادات اتليار اإلساليم السائد، خاصةاً فيما يتعلق بما تهتم به من 

أفاكر وما تقدمه من تفسريات. 

ومع ذلك، فحىت يتسىن للروايات املضادة انلجاح، جيب عليها االعرتاف برتابط هذه القيم. 
فتوجيه االنتقادات إلحدى اجلمااعت يعد مهمة ال جدوى هلا ألن اآلخرين يدعمونها؛ كما أن 
أخرى سيتم  تصنيفات  بعدة  بدورها  مرتبطة  انلجاح؛ ألنها  هلا  يُقدر  لن  القيم وحدها  مهامجة 

تناوهلا فيما ييل.

األهداف 

يمكن القول إن أفضل جتسيد للقيم اجلهادية يتمثل يف أهداف احلركة. ىلع الرغم من أن 
اجلمااعت اجلهادية تتشارك يف املهمة األيديولوجية الُكربى نفسها، فإنه جيب أن نمر عند هذا 
املتعاقبة يف اسرتاتيجية اتلواصل؛ حيث تقوم لك مجاعة ىلع  املستوى من ادلاعية باالختالفات 
ِحدة باختيار ما تقدمه من روايات خلدمة رصااعتها ىلع أكمل وجه، واعدةاً ما خيتلفون بشك كبري 

حول أفضل ممارسة جهادية. 

وقد يكون من املفائج أن اإلشارات إىل األهداف الُكربى للحركة اجلهادية، مثل تأسيس 
اخلالفة، لم تظهر بشك كبري يف نماذج ادلاعية اليت تم تليلها. ويويح ذلك بأن اجلوانب ابلّناءة 
للجهاد تأيت يف مقام ثانوي يف الرسائل اليت توجهها اجلمااعت للخارج، ربما ألنهم خيشون خسارة 
من  تقيقه  يمكن  اذلي  واملجد  اجلهاد  بعملية  أكرب  بشك  املهتم  املنشود  مجهورهم  من  جزء 
 من اهلدف اليلك الطويل األمد للقضية. إال أن قدراًا كبرياًا من أهمية 

اً
خالهلا يف وقت قصري بدال
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هذه األهداف األيديولوجية يف ادلاعية يكمن يف الرتابط بينها وبني األفاكر األخرى، خاصةاً فيما 
يتعلق بمفهويم »العدو« و»اآلخر«، كما تمت صياغتهما يف اهلوية اجلماعية املشرتكة للجهاديني.

هذه  وترتبط  أولوياتهم.  وما يه  إجنازه  إىل  اجلهادية  اجلمااعت  تسىع  ما  اجلزء  هذا  ويتناول 
األهداف بعضها ببعض من خالل رسد بناء وهدام يف آن واحد؛ حبيث يهدم انلظام الـجغرايف-
ا مثايلًّا يستند إىل تاريخ رومانيس ومتخيل، ىلع  السيايس »املرتد«، ويف الوقت نفسه يبين نظاماً

األقل جزئيًّا.

اخلالفة 

استحوذت »اخلالفة« اليت أعلنها أبو بكر ابلغدادي يف يونية 2014 ىلع عقول آالف اجلهاديني 
ا لعهد الرعب واذلعر  حول العالم، وتصدرت وسائل اإلعالم العاملية، وأصبح لفظ »داعش« رمزاً
يف لك من سوريا والعراق. ولكن جيدر القول هنا إن هذا اهلدف، أي تأسيس دولة اخلالفة، هو 
هدف مشرتك لك من تنظيم القاعدة بشبه اجلزيرة العربية وجبهة انلرصة؛ وتظهر إشارات إىل 
هذه الفكرة يف 38% من ادلاعية. وظهرت اإلشارات الرصحية إىل اخلالفة يف 27% من ادلاعية؛ ولم 
يكن مثرياًا لدلهشة أنه اكن دلاعش نصيب األسد من هذه اإلشارات؛ حيث بلغت نسبتها %71 
»ادلولة اإلسالمية«،  اللكية. وتسىع هذه اجلماعة حثيثاًا إىل إظهار مرشوعية هذه  من اإلشارات 
الراشدين« يف  »اخللفاء  نموذج  ديين؛ متخذين  أنه واجب  أساس  تقدمه ىلع  اذلي  الكيان  ذلك 

صدر اإلسالم قدوةاً حُيتذى بها.
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الصورة الشاملة
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وكذلك هو احلال مع فكرة قيام الساعة، فإن أهمية اخلالفة تم تناوهلا وافرتاضها ىلع نطاق 
ملا  ا  ووفقاً كبري.  بها حشد  يؤمن  اليت  اآلراء  إىل  أخرى  مرة  يشري  اذلي  األمر  ادلاعية،  يف  واسع 
واملغرب  وباكستان  مرص  يف  املجيبني  ثليث  من  فأكرث   ،2007 اعم  أجريت  دراسة  إيله  توصلت 

يعتقدون يف وجوب تأسيس دولة خالفة. 

ألجله  الرصاع  يتم  ما  )أي  للجهاد  ابلنَّاء  اجلانب  ىلع  الرتكزي  هذا  أن  لالهتمام  املثري  ومن 
ا ويتشابك بشك كبري مع املوضواعت األيديولوجية  ا حمدوداً  مما يتم الرصاع ضده( يُعد أمراً

اً
بدال

شك  يوجد  ال  اجلماعية.  للهوية  املختلفة  واجلوانب  اجلهادي  والسلوك  القيم  خاصةاً  األخرى، 
الروايات بشك كبري حول رشعية إعالن  يف أهمية اخلالفة يف الفكر اجلهادي، ولكن تتنوع 

ابلغدادي يف يونية 2014 بوجه خاص.

شك 3-1: تفصيل املوضواعت املتعلقة باألهداف،
من خالل عدد املصادر اليت تظهر فيها بشك مبارش.

املوضواعت املتعلقة بالعدو األدىن/ األقىص 

املوضواعت املتعلقة بنهاية اإلذالل

العدو األدىن

العدو األقىص

37

58

إاعدة كرامة األمة

اتلحرر

33

19
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شك 3-1: تفصيل املوضواعت املتعلقة باألهداف،
من خالل عدد املصادر اليت تظهر فيها بشك مبارش.

املوضواعت املتعلقة بنهاية اإلذالل

تعريفات
املوضواعت الرمزية لألهداف

تأسيس دولة اخلالفة

اخلالفة: أحد أشاكل احلكم اإلساليم اليت ظهرت بعد وفاة انليب حممد. يُعرف القائد    
يُمثِّل  وأن  السين،  للفكر  ا  وفقاً الشورى  طريق  عن  تعيينه  يتم  أن  وجيب  بـ»اخلليفة«، 

مصالح املجتمع اإلساليم بأكمله.

بناء ادلولة: إحدى األفاكر الرئيسية اليت تعد »اعمل جذب« يهدف إىل تشجيع اهلجرة   
من اخلارج، ويشمل تقديم نظام تعليم فّعال وخدمات صحية جيدة.

رفض القومية: ترى مجااعت السلفية اجلهادية أن فكرة القومية يه عبادة وثنية مساوية   
احلكم  بتأسيس  وتنادي  القومية،  ادلولة  فكرة  ا  تماماً ترفض  فيه  ثمَّ  ومن  للرشك، 

اإلساليم الرشيع دلولة اخلالفة بدالاً منها. 

العدو 

العدو األدىن: هو نوع من اخلطاب االزدرايئ يشري اعدةاً إىل املسلمني الشيعة واألنظمة   
»املرتدة« بما فيها نظام األسد وإيران والعراق وايلمن واململكة العربية السعودية وغريها.

العدو األقىص: وتعين اإلشارة إىل العدو ابلعيد اذلي طاملا تم توجيه اللوم إيله من الظلم   
ا ما يُشار إىل أمريكا ىلع  والقهر اذلي اعىن منه العالم اإلساليم ىلع مدار اتلاريخ. ودائماً

ا فرنسا »حاقدة وبذيئة«. أنها »الشيطان األكرب« يف حني تكون دائماً

نــهــايــة اإلذالل 

ضد  اخلارجية  القوى  تدبره  اذلي  »اإلذالل«  بإنهاء  اخلاص  اهلدف  األمة:  كرامة  إاعدة   
اإلسالم وإاعدة اإلسالم إىل سابق جمده.

اتلحرر: يه ادلاعية اليت تشري إىل الرصاع ضد القمع، وتتمحور حول الربط السلس بني   
املايض املجيد واحلارض.

العدو األدىن

العدو األقىص

إاعدة كرامة األمة

اتلحرر
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ادلاعية  يف  للخالفة  اإلشارات  من  العديد  فإن  نلفسها،  داعش  تسويق  كيفية  عن  ا  فبعيداً
اداعءات  مرشوعية  حول  األخرى  اجلمااعت  من  مكثفة  الهوتية  ردود  من  ا  جزءاً تعد  اجلهادية 
ا إن الرشوط الالزمة إلاعدة اخلالفة لم تتحقق دلى داعش.  داعش. وتقول جبهة انلرصة تديداً
ا  وىلع الرغم من أنه قد تم استخدام الكثري من املواد ادلاعئية تلنظيم القاعدة، اليت ظهرت مؤخراً
يشري  انلرصة  وجبهة  القاعدة  تنظيم  من   

ًّ
ُكال فإن  داعش،  اداعءات  إلدانة  املوضوع  هذا  حول 

يف بعض األحيان إىل اهلدف ابلعيد إلنشاء دولة اخلالفة، باإلضافة إىل االهتمام السائد بتطبيق 
ا من جيوش اهلل، اليت ترفع راية اتلوحيد وإرادة اهلل  الرشيعة يف معاقلها: »أال تريد أن تكون جزءاً

وتعيد اخلالفة« )تنظيم القاعدة()1(. 

ويتضح هذا الرفض ادليين ملرشوعية خالفة داعش يف جملة »الرسالة« ]الصادرة باإلجنلزيية[؛ 
بهدف  ابلغدادي  بكر  أليب  اكريكاتري  يتصدره  اخلالفة«  من  »اعم  بعنوان  مقال  نرُش  حيث 
تشويه اداعءات داعش حول كونها ادلولة اإلسالمية املزعومة، وخاصةاً تأكيد قائدها بأنه أمري 
قد  العديد  بأن  قائلة   - املزعومة  اخلالفة  بانتقاد مرشوعية  انلرصة  لم تكتِف جبهة  املؤمنني. 
»قاموا بتقديم ابليعة والوالء إىل ابلغدادي بناءاً ىلع العواطف« إبان »الفرتة املرتبكة« للجهادية 
واحلركة  ادلين  ىلع  أضفوا  »لقد  داعش:  أسايلب  ا  أيضاً انتقدت  وإنما  فحسب؛   – العاملية 
واذلبح«  القتل  سوى  يشمل  ال  اجلهاد  أن  يظنون  بدأوا  انلاس  إن  حىت  دموية،  صبغة   اجلهادية 

)جبهة انلرصة()2(. 

باملجلة  نرش  فقد  للخالفة،  األساسية  الفرضية  فهم  أساءت  بأنها  دلاعش  آخر  اتهام  ويف 
صورة بدت متأثرة بالفيلم امللحيم »300«، أشارت إىل أن »اخلليفة جيب أن يكون دراعاً لألمة 
اللغة والصور أن اخلالفات انلاشئة بني اجلمااعت حول  ا ضدها«)3(. وتُظهر لك من   وليس سيفاً

الزنااعت  وليس  واالسرتاتيجية،  الروائية  االختالفات  إىل  كبري  بشك  يرجع  اخلالفة  وضع 
األيديولوجية األساسية. 

Hãfiz Al-Uruppi, “Sincere Advice from a Muhajir”, Inspire, no. 12, Shattered: A Story about Change 
(2014): 15.

 Abu Faruq Al Muhajir, “Khilafa: One Year on”, Al-Risalah, no. 1 (July 2015): 24, online e-article, 
https://archive.org/details/AlRisalahIssue1Desktop

)2(

“The Khalifa Should Be the Shield of the Ummah, Not the Sword against It”, Al-Risalah, no. 1 (July 2015): 31. )3(

شك 3-2: تفصيل رفض القومية)1(
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية اليت أدرجت هذه الفكرة وفقاً
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ادلولة  بناء  لعملية  الفرعية  الرواية  تؤدي  للخالفة،  العظىم  الفلسفية  املثل  إىل  وباإلضافة 
ا يف داعية داعش، بما يف ذلك تقديم نظام تعلييم فّعال وخدمات صحية جيدة. وتظهر هذه  جزءاً
الفكرة يف 18% من ادلاعية اليت تم دراستها واليت مثلت داعش 57% منها. ويُستخدم الرسد يف 
ا  ادلاعية بشك كبري كعامل جذب يهدف إىل تشجيع اهلجرة من اخلارج. ومن املثري لالهتمام أيضاً
أن اإلشارات إىل بناء ادلولة قد وُِجدت يف 19% من ادلاعية اخلاصة جببهة انلرصة، وربما اكن هذا 
بالنسبة  ا أقل أهمية  أمراً إنشاء دولة إسالمية يف سوريا. ولكن يعد ذلك  ا إىل رغبتها يف  مؤرشاً

 

ا أقل إقليمية )ىلع الرغم من أن األحداث اليت وقعت   إىل تنظيم القاعدة؛ ربما ألنها تعد تنظيماً

يف ايلمن اعم 2015 قد تكون غريت ذلك الوضع( وال تسىع إىل تشجيع اهلجرة إىل »دوتلها«.

شك 3-2: تفصيل رفض القومية
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية اليت أدرجت هذه الفكرة وفقاً
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ا حول مركزية اخلالفة الرواية اخلاصة برفض فكرة القومية؛ حيث  ومن الروايات املؤثِّرة أيضاً
تسود ادلاعية اخلاصة بداعش اليت شملت حنو 78% من اإلشارات، يف حني لم تتعدَّ نسبتها %11 

دلى لك من جبهة انلرصة وتنظيم القاعدة.

ويف املصادر اليت ترفض مفهوم ادلولة القومية، امتد األمر ملساواتها بعبادة األوثان والرشك؛ 
هذا  ويتيح  طواغيت.  بأنهم  »القوميني«  القادة  إىل  اإلشارة  يف  اجلمااعت  مجيع  اشرتكت  حيث 
ا دلاعش،  االنقسام اثلنايئ للفكر اجلهادي أن خيزتل العالم إىل معسكرين: األمة ومعارضيها. ووفقاً
فيه جمموعة من املبادئ ادلينية املشرتكة اليت تمثل القوة املوحدة الرئيسية دلولة »اخلالفة«. وسيتم 

تناول هذا اجلانب املتجاوز للحدود الوطنية باتلفصيل فيما ييل. 

تشري أغلب املادة ادلاعئية هلذه الفكرة إىل تقسيم القوى األوروبية للرشق األوسط بعد نهاية 
احلرب العاملية األوىل إىل دول مصطنعة )وذلك من خالل اتفاقية سايكس بيكو وغريها( وما 
ص املفهوم الوستفايل القائل  تالها من انهيار لإلمرباطورية العثمانية اليت من املفرتض أنها تُلخِّ
العالم  تقسيم  هلا  يتسىن  الغربية حىت  ادلول  فرضته  أجنيب  وارد  إال  ما يه  القومية  ادلولة  بأن 

اإلساليم.

آخر  نواعاً  سلس(  بشك  باحلارض  )واملرتبطة  املجيد  املايض  إىل  اإلشارات  هذه  مثل  وتمثل 
من الرسد اهلام اذلي تستخدمه اجلمااعت اجلهادية تلأكيد أهدافها وترصفاتها. ويتضح ذلك من 
خالل فيلم مدته 45 دقيقة أنتجته جبهة انلرصة بعنوان »ورثة املجد«؛ حيث تضع األيديولوجية 
 اجلهادية نفسها ضمن إرث من انلجاح العسكري واتلدين. وبالرغم من أن اإلشارات املبارشة 
إىل املايض املجيد تظهر يف 8% فقط من مواد ادلاعية اليت تمت دراستها، فإنها توجد بشك ضمين 

يف  جزء كبري من ابلؤرة األيديولوجية.

وىلع الرغم من أن هذا املايض املجيد يشري بشك مبارش إىل انليب حممد وأصحابه، كما يُفرسَّ 
يف سياق فكر هذه اجلمااعت )للمزيد حول هذه الفكرة، انظر املنهج انلبوي(، فإن العديد من 
العنارص املوجودة يف ادلاعية واملرتبطة بهذه الفكرة تشري إىل تاريخ أحداث، بما يف ذلك العالقة 
مرات  سبع  إيلهم  اإلشارة  تمت  اذلين  العثمانيني،  واخللفاء  اجلهادية  اجلمااعت  بني  املتناقضة 
للتاريخ اذلي  االنتقايئ   رمزيًّا لالستخدام 

اً
مثاال إجياباًا. ويعد هذا  أو  العينة، سواء سلباًا  يف هذه 
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تتبعه اجلمااعت اجلهادية خلدمة أغراضها. ويف هذا السياق، يتداخل الرسد بوضوح مع العنرص 
األيديولويج اخلاص بنُبل اجلهاد ومع تبين تقايلد الشهامة العتيقة )واذلي اعدةاً ما يكون حرفيًّا( 
حيث تذكر السيوف واألسهم والرماح وادلروع يف 18% من ادلاعية. وسوف يتم تليل هذا اجلانب 
بشك أكرث تفصيالاً يف اجلزء اخلاص بالسلوك. يتوافق مبدأ استعادة الرشف هذا كثرياًا مع فكرة 

القضاء والقدر وحتمية انلرص، بشك جعل منها ذات أهمية قصوى لقيم احلركة اجلهادية.

العدو األدىن/ العدو األقىص 

للتحليل،  غنيًّا  اجلهادية موضواعاً  األيديولوجية  األقىص يف  العدو  األدىن/  العدو  فكرة  تُمثل 
ا الواليات  وتشمل احلديث عن األنظمة املرتدة يف الرشق األوسط وآسيا وادلول الغربية وتديداً

املتحدة األمريكية.

العدو األقىص العدو األدىن

شك 3-3: العدو األقىص/ العدو األدىن
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية اليت أدرجت هذه الفكرة وفقاً
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اتلواصل  ووسائل  والعوملة  اتلواصل  يتيح  حيث  اعملية؛  كظاهرة  انلمو  يف  اجلهاد  ويستمر 
االجتمايع واألخبار املتواصلة ىلع مدار 24 ساعة للجمااعت اجلهادية أن تديع مسئويلاتها عن 
أو يقوموا بتوجيهها.  بالقطع لم خيططوا هلا  اهلجمات اليت قد يكونون مصدر إهلام هلا، لكن 
يف  ا  شخصاً  15 ومقتل   2015 يناير  يف  باريس  هجمات  صبيحة  يف  ذلك  ىلع  ا  واضحاً  

اً
مثاال وجند 

ماكتب صحيفة »شاريل إبدو«؛ حيث اّدىع األخوان كوايش أنهما اكنا يعمالن تت قيادة تنظيم 
ر أميدي كويلبايل اذلي قتل أربعة أفراد أثناء االستيالء ىلع سوبر  القاعدة بشبه اجلزيرة؛ كما صوَّ
ماركت لليهود بباريس، مقطع فيديو يقسم بالوالء دلاعش. وقد عّدت لكتا اجلماعتني املهامجني 

من الشهداء.

شك 3-4: اإلشارة إىل أعداء بعينهم
ونسبة اإلشارات يف املصادر اكفة.

إيرانإرسائيلشيعةطواغيت بريطانيافرنساالواليات املتحدةالعراق
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توصلنا من خالل ابلحث إىل أن فكرة العدو األدىن/ األقىص من بني األفاكر األكرث حركية 
املحلية لك مجاعة  بابليئة  املرتبطة بشك كبري  العوامل  باأليديولوجية اجلهادية، وأحد  ا  وتدفقاً
والظروف املحيطة بها. وتشري ابليانات أن أذى العدو األقىص )أي الواليات املتحدة األمريكية 
إلخ( يظهر كهدف أكرب، مقارنةاً باإلشارات إىل  وأوروبا وإرْسائيل وبريطانيا وروسيا وايلابان... 
العدو األدىن. فقد بلغت نسبة اإلشارات إىل العدو األقىص بادلاعية 51%، يرجع أغلبها تلنظيم 

القاعدة من جمموع %64.

شك 3-5: تداخل املوضواعت املرتبطة بالعدو األقىص
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية اليت أدرجت هذه الفكرة وفقاً

داعشتنظيم القاعدةجبهة انلرصة
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ز  وىلع الرغم من احتاكرها ألنظار اإلعالم يف العالم الغريب تقريباًا، فإن صقل داعية داعش يُركِّ
ىلع العدو األدىن وليس العدو األقىص، بما يف ذلك املسلمون الشيعة وإيران واحلكومة العراقية 
ونظام األسد وانلظام ايلمين واململكة العربية السعودية وزعماء إقليميون آخرون. وتسهم داعش 
يف  األقىص،  العدو  إىل  اإلشارة  وتشمل  العينة،  هذه  يف  تناوهلا  تم  اليت  املصادر  من  فقط  بـ%19 
حني اكن هلا نصيب األسد من املصادر اليت تشري إىل اتلهديد القريب بنسبة بلغت 59%. وىلع 
 صعيٍد آخر، أوضحت املصادر أن تنظيم القاعدة حيتل 22% من نسبة اإلشارات إىل العدو األدىن. 
وتليق هذه انلتائج الضوء ىلع أن أهمية املادة ادلاعئية اجلهادية يف الرتويج للهجمات ضد العدو 
القاعدة بشبه اجلزيرة العربية. ومن اجلدير باذلكر أن  األقىص تنبع من املصادر اتلابعة تلنظيم 
يرتبط  األقىص  والعدو  األدىن  العدو  من  لك  حول  اثلالث  اجلمااعت  تستخدمه  اذلي  اخلطاب 

ك؛ إذ إن ما يُعرف باألنظمة »املرتدة« يمثِّل »أوثاناًا«.  بشك كبري بمفهوم الرشِّ

تليق إشارة داعية داعش إىل العنف جتاه العدو األدىن يف أغلب املصادر - واليت بلغت ضعف 
اإلشارة إىل العدو األقىص - الضوء ىلع أن املسلمني اذلين يعيشون يف املناطق القريبة من مرسح 

األحداث هم من يتحملون وطأة العنف الوحيش.

قتل  تربير  ىلع  تُركز  اليت  وادلاعية  األقىص  العدو  إىل  اإلشارات  بني  واضح  تداخل   هناك 

األقىص.  العدو  الفردي ضد  اجلهاد  إىل  املستند  لإلرهاب  الرتويج  بهدف  يبدو  ما  املدنيني ىلع 
إىل  إشارات  نفسه  الوقت  يف  شملت  املدنيني  استهداف  إىل  تشري  اليت  املصادر  من  فالعديد 
ح  وتُوضِّ اإلسالم.  ودار  احلرب  دار  بني  للمشاركة  املحددة  القوانني  يوضح  بشك  األقىص  العدو 

 

هذه الصالت كيف يمكن مجع الروايات املتنوعة واملرتابطة يف آٍن واحد دلعم تماسك عنارص 
الفكر اجلهادي.

ويمكن أن يتضح الفرق بني الرسدية واأليديولوجية من خالل تنظيم القاعدة. فقد رشع 
بشن عدد من اهلجمات ضد أهداف غربية هامة، بما يف ذلك مؤامرة تفجري طائرة اعم 2010، وقد 
ا دالئل إرشادية توضح كيفية شن اهلجمات ىلع طائرات  قدمت يف جملتها ادلاعئية »إنسـباير« أيضاً

الراكب خطوة خبطوة.
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فإن  املوضواعت،  بعض  يف  والعربية  اإلجنلزيية  باللغتني  ادلاعية  اشرتاك  من  الرغم  ىلع 
بالعربية  ادلاعية  تبديه  اذلي  امللحوظ  االهتمام  ذلك  أهمها  الواضحة؛  الفروق  بعض  هناك 
بفكرة العدو األدىن. فبالرغم من أن عدد املصادر العربية حيتوي ىلع مزيج من اإلشارات 
لك من العدو األدىن والعدو األقىص )متاكفئ مع ما جاء يف املادة ادلاعئية اإلجنلزيية(، فإن 
املوجودة  تلك  ذلك  يف  بما  الشيعية  للجمااعت  أكرث  إشارات  تشمل  العربية  املصادر  مجيع 
يف العراق وإيران وايلمن واألنظمة اإلقليمية املسلمة احلاكمة يف اململكة العربية السعودية 

ومرص ويلبيا وتونس واجلمااعت العرقية األخرى مثل األكراد.

ويف خطاب ألقاه املتحدث باسم داعش أبو حممد العدناين بتاريخ 23 يونية 2015 بعنوان 
اتلأكيد  مع  األدىن  للعدو  باتلفاصيل  الغنية  اإلشارات  كرثت  اهلل«،  دايع  أجيبوا  قومنا  »يا 
ا إىل اجلمهور السين  ىلع املجتمع الشييع بالعراق بشك خاص. واكن خطاب العدناين موجهاً
بالعراق، األمر اذلي يتضح من خالل ابليان. وتتفق ادلاعية اخلاصة بكل من تنظيم القاعدة 
ا إىل الشيعة باستخدام اللفظ املهني »الرافضة«، يف  وجبهة انلرصة وداعش يف إشارتهم مجيعاً
ا إىل العدو األقىص بـ»الصليبيني«. ومع ذلك، فاإلشارات إىل العدو األقىص  حني يُشار دائماً
يف املحتوى العريب ضئيلة، وتكون يف سياق تغريب وشيطنة الشيعة بالعراق. وعقب رسد 
تفصييل لإلساءات اليت تصيب السنة ببغداد يقول العدناين: »يا أهل السنة يف لك ماكن، لقد 
ا من أهل السنة وجعلها من الرافضة فقط«. ولكن يتطرق  قرر الصليبيون إخالء العراق تماماً
»الصليبيني  بني  باتلحالف  يُعرف  ما  يويل  أن  دون  بالعراق  الشيعة  ملشلكة  ثانيةاً  العدناين 
والرافضة« سوى قدر ضئيل من االهتمام. وبهذا، يظل االهتمام بإثارة مشاعر الغضب جتاه 

الشيعة وتهميش األقليات يف سياق اجلهد املبذول تلوحيد املجتمعات السنية.

وتتضح أسايلب مُماثلة يف العديد من مقاطع الفيديو املنشورة باللغة العربية، اليت أنتجتها 
وسائل اإلعالم املحلية أو الرسمية دون ترمجتها إىل اإلجنلزيية للجمهور غري انلاطق بالعربية. 
ا ىلع فكرة بناء ادلولة. فيف فيديو أصدرته مؤسسة الفرقان  ومحل كثري من هذه املقاطع تأكيداً

دراسة حالة
الفرق بني ادلاعية باللغتني العربية واإلجنلزيية
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لإلنتاج اإلعاليم اتلابعة تلنظيم داعش بعنوان »خري أمة« بتاريخ 8 مايو 2014، ديلل ىلع أن 
يُعرف بمكتب  تتبع أحد أعضاء ما  السائدة بادلاعية. فبعد  بناء ادلولة من األفاكر  عملية 
احلسبة )الرشطة ادلينية( بمدينة الرقة، يأخذ الفيديو املشاهدين يف رحلة عرب شوارع املدينة 
أكرب  اهتمام  يتضح وجود  وبهذا  داعش.  أعضاء  مع  إجيايب  بشك  يتعاملون  اذلين  وساكنها 
ىلع  وعالوةاً  اإلجنلزيي.  باملحتوى  مقارنتها  عند  العربية  ادلاعية  حمتوى  يف  اجلذب  بعامل 
مقطع  خالل  من  األدىن  العدو  إىل  اإلشارات  تكرث  العدناين،  خطاب  مع  يتفق  وبما  هذا 
ع املشاهد ىلع اعتبار عهد األسد اكحنراف عن اإلسالم ونوع من الفساد  الفيديو بشك يُشجِّ
الفيديو بلقطات تُصوِّر هدم أحد  والرشك. وتماشياًا مع هذا االهتمام بالعدو األدىن، خُيتتم 

مساجد الشيعة بدعوى أنه يضم أرضحة »وثنية«.

وىلع لك، فإن املحتوى العريب اذلي تم تليله يف هذه العينة، باإلضافة إىل اخلطاب الطائيف 
إىل ظهور  ويؤدي  أنه حيفز  يبدو  األقىص،  بالعدو  ُمقارنةاً  األدىن  العدو  الضوء ىلع  وتسليط 
ح ذلك قدرة ادلاعية اجلهادية ىلع  موضواعت أخرى بشك منتظم يف ادلاعية اإلجنلزيية. وُيوضِّ
تويل تركزي روايتها بشك اسرتاتييج تلناسب مجهورها املستهدف، ىلع الرغم من توجهاتها 

العاملية املزتايدة.

شك 3-6: وجود فكرة نهاية اإلذالل
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية اليت أدرجت هذه الفكرة وفقاً

داعشتنظيم القاعدةجبهة انلرصة
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ولم يكن صعود حركة احلوثيني الشيعة بايلمن إىل السلطة يف بداية اعم 2015 اكفياًا إلضافة 
بُعد العدو األدىن يف داعية تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية. وقد يرجع ذلك جزئيًّا إىل أن 
ا يف رصاٍع مبارش، ىلع الرغم من كونهما يعرفان دويلًّا بمحاربتهما  اجلماعتني نادراًا ما تورطتا معاً
ا إىل أن العدو »األدىن« هو أزيز  نلظام الرئيس ايلمين اهلادي. وقد يرجع ذلك  بأشاكل عدة أيضاً
بشبه  القاعدة  تنظيم  ومعاقل  قيادات  وتستهدف  السماء،  يف  لق 

ُ
ت اليت  األمريكية  الطائرات 

اجلزيرة العربية. وىلع ما يبدو أن صعود احلوثيني بايلمن اكن هل أثر كبري يف لغة اخلطاب وادلاعية 
مع  املتحالفة  الشيعة  مساجد  استهدفت  ما  اغبلاًا  اليت  ابلالد،  يف  دلاعش  اتلابعة  للجمااعت 
احلوثيني. وسوف يتم تناول رسديات داعش الطائفية بشك أكرث تركزياًا مقارنةاً بمنافسيها؛ األمر 

ا بهوية اجلماعة، يف جزء الحق من هذا اتلقرير.  ا وثيقاً اذلي يرتبط ارتباطاً

نــهــاية اإلذالل 

من املوضواعت الفكرية املرتبطة برتكزي ادلاعية اجلهادية ىلع العدو األقىص إنهاء إذالل العالم 
اإلساليم اذلي تمارسه القوى اخلارجية. وقد أظهرت انلتائج هذه الرغبة إلنهاء إذالل املسلمني 
كإحدى أبرز األفاكر اليت تتشارك فيها أجنحة احلركة اجلهادية اكفة، وتمت اإلشارة إيلها مراراًا 
يف ادلاعية اجلهادية بشك يويح بأنه يمثل هدفاًا قصري وطويل املدى يف الوقت نفسه بالنسبة إىل 
اجلمااعت اثلالث. وتشري 29% من ادلاعية اليت تم تناوهلا يف هذه العينة إىل الرغبة يف إنهاء إذالل 
األمة؛ حيث أشارت إيله نسبة 40% و31% و23% يف داعية لك من داعش وتنظيم القاعدة وجبهة 

انلرصة بالرتتيب.

احلالة  هذه  إن  حيث  للغاية؛  ا  هامًّ ا  أمراً اإلذالل  من  اتلحرر  يعد  اجلهاديني،  إىل  وبالنسبة 
 

 ،2015 مايو  يف  ذيع 
ُ
أ صويت  ترصيح  ويف  نفسه.  ادلين  ضد  ا  مبارشاً ا  هجوماً تُمثِّل  والعار  اذلل  من 

م أبو بكر ابلغدادي رصاع العراق وسوريا ىلع أنه »ضدكم وضد عقيدتكم«)1(، بما يالئم  قدَّ
تقسيم اجلماعة للعالم من انلاحية األيديولوجية إىل معسكرين: املسلمني واملرتدين.

 ،»)
اً

حممد املرصي، »مؤسسة الفرقان تقدم لكمة ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر ابلغدادي بعنوان )انفروا خفافاًا وثقاال
Internet Archive, https://archive.org/details/muhd_557

)1(
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ح بيانات ابلحث الرابطة الوثيقة بني هدف إنهاء اإلذالل والرتكزي ىلع العدو األقىص.  وتُوضِّ
أحناء  اإلسالمية يف شىت  املجتمعات  الواقع ىلع  »اإلذالل«  ادلاعية  املستخدم يف  اخلطاب  ويؤطر 
لألرايض  االقتصادي  واالستغالل  األقىص  العدو  يتبعها  اليت  اخلارجية  للسياسة  كنتاج  العالم 

اإلسالمية. 

الوثيقة  الصلة  ادلاعية  تليل  خالل  من  يظهر  أن  السيـاق  هذا  يف  إذاًا  املفاجـئ  من   ليس 

بني هذه الرسدية والرتابط العاليم بني طوائف العالم اإلساليم اكفة )األمة(، وكذلك اتلعقيب 
يبذهل  الكبري اذلي  أو اجلهد  السيايس اذلي يشري إىل وجود حمور ضد »حلفاء اهلل«،  اجلغرايف - 
ا  أيضاً السياق  السابقة. ويأيت يف هذا  العالم غري اإلساليم إلذالل ادلول اإلسالمية ذات األجماد 
بشدة  ينعكس  السابق؛ األمر اذلي  بشأن إاعدة اإلسالم إىل جمده  والقدر  للقضاء  اهلام   العنرص 

يف ادلاعية.

يعد  ال   - انتشاراًا  أكرث  آخر  العتقاد  ا  نظراً ادلاعية  يف  الفرضية  هذه  قوة  وتتضاعف 
إجراؤه  تم  الستبيان  ا  ووفقاً بالعالم.  املسلمني  ضد  مؤامرة  بوجود  يقول   - ذاته  حد  يف  متطرفاًا 

 

بأهمية  يؤمنون  وإندونيسيا  واملغرب  وباكستان  املجيبني من مرص  أرباع  ثالثة  فإن   ،2007 اعم 
ورضورة »الوقوف يف مواجهة أمريكا واتلأكيد ىلع كرامة الشعوب اإلسالمية«.

قويًّا كرسد مصاحب.  دوراًا  اهلامة  اتلحررية  العنارص  بعض  تؤدي  أن  إذاًا  املفائج  من  ليس 
املسار  وإاعدة  لإلصالح  واإلذالل كمرشوع  االضطهاد  الرصاع ضد  هذا  تصوير  يتم  فيف حني 
الرسد ىلع إضفاء عنرص اعطيف ورومانيس ىلع ماٍض عريق، وعدم  يعتمد  اتلأسيس،   من 

اً
بدال

ا  أيضاً ارتباطه باحلارض بأي شك من األشاكل، ويتم ذلك لكه من خالل ادلاعية. كذلك يتضح 
أن هناك صلة واضحة يف ادلاعية بني اهلدف األيديولويج اخلاص بإنهاء اإلذالل وما سيعقبه من 
إذالل لألعداء أو انتقام ممن مارسوا االضطهاد ضد املسلمني. إن هذا انلوع من  الرسد يعد ديلالاً 

ا ملبادئ وقيم الفكر اجلهادي. أيديولوجيًّا للسلوك واتلرصفات وفقاً
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السلـوك

ز  يُمثِّل السلوك ثالث أهم عنرص يف القوانني واملبادئ اليت تُشِكّ منظومة األفاكر. وبينما تُركِّ
ترتكز  اجلهاد،  لريكز ىلع  السائدة  تناول اجلمااعت لألفاكر اإلسالمية  ويؤطر  اجلهاد  القيم ىلع 
مبادئ السلوك يه األخرى ىلع اجلهاد. ويف ظل منظومة األفاكر، تنطوي قيم اجلماعة ىلع أهدافها. 

ومن ثم، فإن تقيق هذه األهداف يتطلب نواعاً معيناًا من السلوك.

يُشكِّ السلوك اذلي تسىع األيديولوجية إىل تشجيعه سلوك اجلمااعت اجلهادية اليت تم تناوهلا. 
فبينما يتم ذكر بعض األفعال كديلل ىلع اهلمجية أو رفضها باعتبارها نواعاً من »طوائف املوت«، 
املقديس  أيب حممد  أمثلة  اجلهاديون من  املنظرون  يهاجم  فعندما  إدراك سياقها.  الرضوري  فمن 
داعش ىلع أساس أفعال اجلماعة، فهو يستند إىل ماكنة وقواعد السلوك يف األيديولوجية اجلهادية. 
ا قويًّا للرسد املضاد بناءاً ىلع اتلناقضات بني  ويمكن أن يُشك فهم هذه املقاربة واستيعابها أساساً

ما تعتربه اجلماعة السلوك املثايل وما تقوم به فعليًّا.

نُبل الـجهاد

من أهم العنارص املحيطة بمفهوم السلوك اتلأكيد ىلع نبل اجلهاد، واكن هذا يف واقع األمر من 
أكرث املوضواعت السائدة يف العينة بأكملها - مما يعكس اهتمام األيديولوجية ادلاعئية باجلهاد - 

حيث ظهر يف 71% من املصادر اليت تم تناوهلا اكفة. 

ا ما يُشار إىل نُبل اجلهاد سواء بشك مبارش أو ضمين من خالل صور اجلهاديني ىلع صهوة  دائماً
اخليول واإلشارة إىل األبطال والفرسان واألسود. فعادةاً ما يتم اإلشارة إىل األطفال بــ »األشبال« يف 

داعية داعش، يف إشارة إىل أنهم سيصبحون من اجلهاديني يف املستقبل)1(.  

أبو قدامة املهاجر، »والية دجلة // اإلصدار املريئ// أشبال اخلالفة«،
Internet Archive, https://archive.org/details/aashbaal.alkilafa-1

)1(
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ويرتبط ذلك جزئيًّا بالفكرة الرسدية املتعلقة بإضفاء نوع من املثايلة ىلع الرصاع كوسيلة 
تصنيف  تم  إنه  ا؛ حيث  ا عن جبهة انلرصة تديداً ويعد هذا صحيحاً اجلهادي.  للفكر  للرتويج 
35% من داعية اجلماعة ىلع أنها تضيف ىلع اجلهاد نواعاً من املثايلة )وقد يرتبط ذلك برتكزي جبهة 

انلرصة ىلع وضعها »كعنرص مظلوم«(. 

شك 4-1: تفصيل املوضواعت املتعلقة بالسلوك،
من خالل عدد املصادر اليت تظهر فيها املوضواعت بشك مبارش.
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* يشمل املوضوع الفئات اكفة.
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ا ملثل الشهامة املذكورة يف اجلزء اخلاص بالقيم برتكزيها ىلع الرشف واتلضامن،  ويه تنتيم أيضاً
ا بتفسري معىن »املايض املجيد«. ويمكن رؤية ذلك من خالل العناوين املستخدمة يف  وربطها أيضاً
ادلاعية دلى جبهة انلرصة مثل »ورثة املجد« أو اإلشارة إىل صالح ادلين)1(. وبينما تعد الشجاعة 
الشهامة، ويظهر ذلك بوضوح من خالل األهمية اليت يولونها لفكرة  ُمثل  ا من  يف املعركة جزءاً
تناوهلا  تم  اليت  املصادر  اليت ظهرت يف 13% من  الرمحة  فإن فكرة  ا(،  الشهادة )كما أرشنا سابقاً
ا  اهتماماً تويل  انلرصة  أن جبهة  باالهتمام  اجلديرة  انلتائج  ومن  السياق.  هذا  ا ضمن  أيضاً تدخل 
إمجايل  من   %53 بلغت  بنسبة  القاعدة  وتنظيم  داعش  من  بكل  مقارنةاً  الرمحة،  بفكرة  كبرياًا 
املصادر اليت تشري إىل الفكرة؛ كما تتناوهلا اجلبهة بشك أكرب من خالل عالقتها بأجزاء حمددة، 

يف حني تتناوهلا لك من داعش وتنظيم القاعدة بشك اعم.

شك 4-2: وجود فكرة الشهامة يف ادلاعية
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.

Abu Sultan Al Jizrawi, “The Battle of Victory: Jisr al-Shughour: An Interview with Jabhat Al Nusra 
Military Commander – Abu Sultan al-Jizrawi”, Al-Risalah, no. 1 (July 2015): 9-10.

وُصف بـ»املسلم احلقييق«، انظر: )1(
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شك 4-3: تفصيل فكرة الرمحة
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.

جيعل  فقط.  املسلمني  ىلع  ا  دائماً تقترص   – انلرصة  جبهة  دلى  حىت   – الرمحة  فكرة  ولكن 
عن  )مزيد  للغاية  ا  حمدوداً اتلعريف  هذا  اتلكفري  لفكرة  ادلائم  اثلالث  اجلمااعت  استخدام 

ا(. اتلفاصيل حول مفهوم اتلكفري الحقاً

يعتمد مبدأ نُبل اجلهاد بشك كبري ىلع إتاحته: يف حالة ادلفاع عن األمة أو يف حالة اهلجمات 
األكرث  ادلفايع  اجلهاد  اكن  احلاالت  هذه  وبني  اإلسالم.  نرش  أو  اجلماعة  سيطرة  نطاق  تلوسيع 
انتشاراًا، وتمت اإلشارة إيله يف 31% من املصادر اليت تم تناوهلا، ويعكس ذلك ثانيةاً ُمثل الشهامة 
الوظيفة  وكذلك  بالقيم،  اخلاص  اجلزء  يف  ا  سابقاً تناوهلا  تم  واليت  املظلومني،  بنرصة  تنادي  اليت 
فإن  اثلالث،  املوضواعت  إىل  بالنسبة  أنه  الواضح  ومن  السيايس.   - اجلغرايف  للتحليل  الرسدية 
القائمة.  آخر  انلرصة يف  تأيت جبهة  داعش، يف حني  ويليه  أكرب  بشك  بها  يهتم  القاعدة  تنظيم 

ويتضح الرتكزي ىلع اجلهاد ادلفايع يف عينات ادلاعية حمل ادلراسة: 
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»من الواضح جليًّا أن مجيع اهلجمات اجلهادية ىلع الغرب جاءت كرد فعل متأخر ىلع الظلم 
الغريب اهلائل اذلي تعرض هل املسلمون« )تنظيم القاعدة()1(.  

»ويا أهل السنة يف العراق، آن لكم أن تتعلموا من دروس املايض أن الروافض ال جيدي معهم 
إال حز الغالصم ورضب الرقاب، يتمسكنون حىت يتمكنوا، يكتمون حقدهم ىلع أهل السنة 
وخيفون غيظهم منهم وعداوتهم هلم، ويمكرون بهم، ويتآمرون عليهم، وخيادعونهم ويراوغونهم« 

)داعش()2(. 

وبدأ يف شن   ،]...[ مدار ثالث سنوات  إحباط جهادكم ىلع  الغرب ىلع اعتقه  أخذ  »لقد 
ا. لكم اهلل يا  هجماته ىلع أبناء جبهة انلرصة واعئالتهم وأطفاهلم ونسائهم وهدموا بيوتهم تماماً

أهل الشام« )جبهة انلرصة()3(.

بينما تعد اإلشارات إىل اجلهاد اهلجويم أقل بكثري، وال يظهر أي منها يف داعية جبهة انلرصة 
القاعدة )وذلك ىلع  القليل منها يف داعية داعش وتنظيم  تناوهلا يف هذا ابلحث، ظهر  تم  اليت 
الرغم من انقسام انلتائج بينهما بشك متاكفئ(. وقد يعكس ذلك أهدافاًا رسدية خمتلفة لك من 
ز جبهة  ا( تُركِّ اجلمااعت اثلالث؛ فبينما تكافح لك منهما بهدف تأسيس اخلالفة )كما تبني سابقاً
انلرصة بشك أسايس ىلع احلرب األهلية السورية اليت تأيت يف إطار اجلهاد ادلفايع. أما بالنسبة إىل 
ا: »إّن اإلسالم ديُن القتال، وقد بُِعث  ا وتوسعاً لك من تنظيم القاعدة وداعش، فاألمر أكرث امتداداً

ِمر بالقتال حىت يُعبد اهلل وحده« )داعش()4(.
ُ
نبيُّكم  بالسيف رمحةاً للعاملني، وأ

املنهج انلبوي 

يتضح من خالل اإلشارة السابقة إىل اجلهاد اهلجويم دلى داعش أهمية فهمهم للمنهج انلبوي 
يف تشكيل أيديولوجيات اجلمااعت حمل ادلراسة. وتعد رغبة اجلهاديني يف حمااكة انليب واملسلمني 

Abu Ziyad Al-Muhajir, “The Inevitable”, Inspire, no. 11, Who and Why? (2013): 20-22.

»انلص الاكمل للكمة اجلوالين قائد جبهة انلرصة بعنوان )ألهل الوفاء يهون العطاء(«.
“And Allah Is the Best of Plotters”: 50-59.

YouTube, “Midday News” -22/09/2014- »تسجيل لدلولة اإلسالمية
https://www.youtube.com/watch?v=r1miXBRATjs 

)2(

)3(

)1(

)4(
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ىلع  تُركز  فيه  اهتمام،  حمل  األيديولوجية  اكنت  وأينما  »سلفيني«.  منهم  جتعل  ما  يه  األوائل 
ا وكيفية تنفيذه. ممارسات انليب وأصحابه فيما يتعلق باجلهاد؛ مىت يكون مسموحاً

ويظهر »املنهج انلبوي« من خالل ادلاعية، وتم اإلشارة إيلها بشك مبارش يف 14% من املصادر. 
وتشري هذه احلاالت إىل تأسيس اخِلالفة يف ظل ما يُعرف باملنهج انلبوي ووقوع األحداث اليت تم 
ا عن تلك اإلشارات، فإن  اتلنبؤ بها يف األحاديث انلبوية بعد إسقاط احلاكم الطواغيت. فإنه بعيداً
حمااكة انليب تصبغ سلوكيات اجلماعة وهويتهم اجلماعية كأتباع للسلف الصالح )األربعة أجيال 

األوائل من املسلمني(.

ا ما يُذكر انلموذج انلبوي ىلع أنه أمر  ا يف اجلزء اخلاص بالقيم. ودائماً ويظهر هذا االجتاه أيضاً
جيب حمااكته، وأن القيم األخرى اكفة تستند بدورها إىل ممارسات انليب. وقد يكون ذلك بشك 
ما حماولةاً الستقاء اإلهلام من »املايض املجيد«؛ حيث إنها تواكب أهداف احلركة السلفية إلاعدة 
ا أساسيًّا من اجلانب ادليين أليديولوجية السلفية  ا ِشقًّ اإلسالم إىل أيام السلف. ولكنها تُشِكّ أيضاً
ثمَّ  للمسلم األفضل، ومن  املـجسدة  الصورة  اجلهادية، كما يتضح من هذا ابلحث. ويعد انليب 
ا كما ينبيغ أن يكون وإلاعدة اإلسالم إىل جمده، جيب حمااكة سلوكياته.  حىت يصبح املرء مسلماً
وكما هو احلال مع بقية األيديولوجية، فإن السلفيني اجلهاديني يركزون بشك خاص ىلع اجلهاد 
وأهدافه، ومن ثمَّ يرتبط املنهج انلبوي بشك كبري دلى اجلمااعت اثلالث بفكرة تأسيس اخلالفة 
أو ادلولة اإلسالمية: »أم أنكم ظننتم ومن واالكم أنّا يوم أعلناها خالفةاً ىلع منهاج انلبوة كنا 
)جبهة  املعتربة«  الرشعية  نن  السُّ وفق  إسالمية  إمارة  إلقامة  نسىع  »إننا  )داعش()1(.  مازحني؟!« 

انلرصة()2(.

Umm Sumayyah Al Muhajirah, “Slave Girls or Prostitutes?” Dabiq, no. 9, They Plot and Allah Plots 
(1436 AH.): 44-49.

مؤيد باجس، »لم يهاجم تنظيم ادلولة بشك مبارش واكتىف باإلشارة للغلو: اجلوالين يف حوار: دلينا مفاجآت يف بلنان )فيديو(«، 
.lastId=0اجلوالين-يف-حوار-دلينا-مفاجآت-يف-بلنان-فيديو/ http://www.arb.im/story/786824 ،21 عريب

)2(
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تعريفات
املوضواعت الرمزية للسلوك

نُبل اجلهاد
ا ما يتم وضع الرصاع يف إطار رومانيس ومثايل كوسيلة للرتويج لأليديولوجية  الشهامة: دائماً  
من خالل اإلشارة إىل املايض املجيد. ويتم اإلشارة إيلها بشك ضمين أو مبارش يف ادلاعية 

من خالل صور اجلهاديني ىلع صهوة اخليول واإلشارة إىل األبطال والفرسان واألسود.

الرمحة: تعد الرمحة – واليت تتعارض مع اتلأكيد ىلع فكرة الشجاعة يف املعركة – امتداداًا   
آخر ملفهوم نُبل اجلهاد؛ إال أن هذه »الرمحة« تقترص ىلع من تعتربهم هذه اجلمااعت من 

»املسلمني« فحسب.

األوىل  األيام  خطى  ىلع  اإلسالم  لنرش  كمحاولة  تأطريه  يتم  ما  اعدةاً  اهلجويم:  اجلهاد   
للخالفة. ويعد نادر الوجود يف ادلاعية، كما أنه ُمغاير للرسديات ادلفاعية اليت تستخدمها 

اجلمااعت اجلهادية.

يُستخدم ادلفاع عن األمة  ما  ا  دائماً نُبل اجلهاد ىلع مرشوعيته.  يعتمد  ادلفايع:  اجلهاد   
مربراًا ألفعال العنف، مع اإليمان بأن اإلسالم يتعرض للهجوم طوال الوقت.

املنهج انلبوي 
املنهج انلبوي: تُشري هذه العبارة عند استخدامها يف ادلاعية إىل احلديث، وتتنبأ بأن عقب   
أجيال من احلكم الظالم، ستعود اخلالفة للعمل وفق »املنهج انلبوي«. كذلك توجد رغبة 

سلفية ملحااكة انليب  يف لك ترصفاته فعليًّا.

إذالل األعداء
استهداف املدنيني: من أكرث املوضواعت املثرية للخالف بني اجلمااعت اجلهادية، واليت   
ا ما يأيت يف إطار تشجيع  تستند إىل إجياد اعمل للخوف يف صفوف »العدو األقىص«. ودائماً

هجمات »اجلهاد املنفردة« يف الغرب.

إذالل العدو: هو االعتقاد بأن ترير األمة من إذالهلا سيؤدي بدوره إىل إذالل أعدائها.
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بوسطن يف    - فيهما  اهلل  بارك  جوهر-  تامرالن  األَخوان  به  قام  اذلي  الفردي  اجلهاد   »إن 

طبييع  فعل  رد  وهذا  عليه.  السيطرة  يصعب  عمل  وهو  اهلل،  أعداء  وأرهب  أرعب   قد 
دلعوة  ورفضهم  املسلمني  بالد  ىلع  وتعديها  وتكربها  أمريكا  العرص  ُهبل  غطرسة   بسبب 

الشيخ أسامة - رمحه اهلل - إىل الصلح فلم يقبلوا أي صلح أو هدنة، وأفسدوا يف األرض وأكرثوا 
فيها الفساد؛ فقتلوا النساء واألطفال دون رمحة عرب قصفهم بالطائرات ىلع اآلمنني ونهبهم لرثوات 
املسلمني وتعنتهم ورفضهم اخلروج من بالد املسلمني. وهذا هو عني فعل أيب بصري عندما تعنتت 
قريش يف رشوطها فاكن هذا الفعل معهم من باب أوىل،كما جاء يف السرية انلبوية الرشيفة فخرج 
 إىل ساحل ابلحر وقطع الطريق ىلع الاكفرين؛ مما اكن هل األثر يف اتلنازل عن رشطهم اذلي وضعوه« 

)تنظيم القاعدة()1(. 

إذالل األعداء 

يُؤدي الرتكزي ىلع اجلهاد اذلي يسود األيديولوجية، وكذلك هدف إنهاء إذالل األمة واتلأكيد 
ىلع أن اهلل حليفهم، إىل الرتويج لفكرة أن السلوك سيؤدي إىل إذالل األعداء. لكن من اجلدير 
باذلكر أنه من ضمن مجيع املوضواعت األيديولوجية اليت تمت تغطيتها حىت اآلن )يف مقابل تلك 
ز ىلع الرسد(، تعد املرتبطة بإذالل العدو يه األكرث إثارة للجدل واالنقسامات. ولم ترش  اليت تُركِّ
أي من مصادر جبهة انلرصة اليت تم دراستها يف هذه العينة إىل إذالل العدو، ولكن تشرتك لك 
من داعش وتنظيم القاعدة يف اإلشارة إىل هذا املوضوع بشك متساٍو. وتُمثِّل اإلشارات إىل إذالل 

العدو 11% من العينة بأكملها. 

العدو،  إذالل  إىل  سيؤدي  اذلي  للسلوك  للرتويج  األكرب  السياق  تالئم  أنها  من  الرغم  وىلع 
يظهر أحد املوضواعت يف تعارض شديد مع مبدأ نُبل اجلهاد وُمثل الشهامة؛ وهو مدى مرشوعية 
استهداف املدنيني، اذلي شكَّ 15% من العينة، إال أن أيًّا من مصادر جبهة انلرصة املذكورة يف 
هذا ابلحث لم ترش إيله. ويتصدر تنظيم القاعدة هذه الفكرة؛ حيث مثلت مصادره اليت تتناول 

هذا املوضوع 82%، واكنت ابلقية من نصيب داعش. 

Ibrahim Al Banna, “Between Yesterday and Tomorrow”, Inspire, no. 13, Neurotmesis: Cutting the Nerves 
and Isolating the Head (2014): 32-33.

)1(
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شك 4-4: تفصيل فكرة استهداف املدنيني
ونسبة املصادر اخلاصة بكل مجاعة، اليت تشري إىل هذا املوضوع.

وترتبط مرشوعية استهداف املدنيني بشك وثيق بفكرة العدو األدىن/ األقىص، اليت تم تناوهلا 
يف اجلزء اخلاص باألهداف. وتأيت إشارات تنظيم القاعدة إىل استهداف املدنيني يف سياق تشجيع 

هجمات »اجلهاد املنفردة« ىلع الغرب.
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دراســة حالـة
الـجـهـاد الـدفـاعـي

»إنه ألمر طبييع حقيقةاً أال يشعر أي مسلم صادق يعيش يف الغرب باألمن والراحة، يف 
حني يرى ابلدل اذلي يعيش فيه يغزو ويدمر ويذبح أمته املسلمة؛ ذلك أن املسلمني – أينما 
اعشوا – يبىق والؤهم الوحيد فقط لإلسالم. فماذا يمكن لألنظمة الغربية أن تفعل حيال 

هذا؟ ال أعتقد أن بوسعها فعل أي يشء«)1(.

يشري االقتباس أعاله إىل الرسد املستخدم تلربير حراكت اجلهاد املعارص كنوع من ادلفاع. 
وتظهر ادلعوة إىل اجلهاد ادلفايع بشك غزير من خالل ادلاعية، وتتصادف مع تصوير معاناة 
ا ما يُنسب إىل الغرب، سواء بشك مبارش أو من  واضطهاد املسلمني حول العالم اذلي دائماً
خالل األنظمة الفاسدة. واعدةاً ما يتم تأطري اجلهاد ىلع أنه نوع من اثلأر؛ حيث ُذِكر يف املقال 
متأخر  فعل  الغرب جاءت كرد  اجلهادية ىلع  اهلجمات  أن مجيع  الواضح جليًّا  »من  نفسه: 
ىلع الظلم الغريب اهلائل اذلي تعرض هل املسلمون يف القرن األخري«. واعدةاً ما يشري تصوير 
املعاناة إىل الضعفاء: »جيب ىلع الشعوب الغربية أن تيع أن هنالك الكثري من أمثال هذين 
الشابني الذلين قتال اجلندي الربيطاين، ومجيعهم يشاهدون غزو حكوماتهم بلالد املسلمني 
 

اً
الشابني يرون رجاال أمثال هذين  لم يتوقف حىت اآلن.  واحتالهلا وظلمها وعدوانها اذلي 
مسلمني خلف أسوار سجونكم، ويشاهدون نساء وأطفال املسلمني يُقتلون بأيديكم«)2(. 
وفوق لك ذلك وجبانب تصوير املعاناة واخلسارة، هناك إرشادات واضحة حول كيف ينبيغ 
ا فكأنما هامجتم املسلمني  ا واحداً للمسلم ترشيد األدلة وتديد األولويات: »إذا هامجتم مسلماً

ا«)3(.  مجيعاً

Muhammad As-San'ani, “The Dear Price and the Constant Turmoil”, Inspire, no. 11, Who and Why? (2013): 25.

املرجع السابق.

Al-Muhajir, “The Inevitable”: 20-22.

)2(
)1(

)3(
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»فهذا ظلم للمسلمني، ومقتىض العقل السليم أنه يقف مع املظلوم حىت يأخذ حقه ممن 
ظلمه؛ ألن هذا هو العدل، والعقل السليم يؤيد العدل«)1(.

ويعد  املدنيني،  استهداف  تلربير  اجلهادية  اجلمااعت  تستخدمه  اذلي  املنطق  هو  وهذا 
ا أحد أهم حماور ادلاعية؛ ويتم تصميمه لتشجيع املسلمني ىلع املشاركة يف اجلهاد: »لم  أيضاً
يكن املسلمون من زجوا باملدنيني يف هذه احلرب، بل اكن األمريكيون هم من قاموا بذلك 
وىلع نطاق خمتلف عنا. فلقد قتلوا ماليني املسلمني املدنيني بدم بارد أثناء احلظر املفروض 

ىلع العراق قبل أحداث 9/11«)2(.

ا  ا ما يتم تأطيـر اجلهـاد كواجب ىلع لك أفراد األمة القادريـن: »إن كنت خملصاً ودائماً
 

 وتفكر مليًّا حول ما تمر به األمة وما يمر به أشقاؤك يف اكفة األقطار اإلسالمية، فسوف تدرك 

بإذن اهلل أنه فرض عني جيربك ىلع ادلفاع عنهم وحماولة ختليص األمة من وضعها احلايل. فما 
اذلي يبعدك عن بقية األمة ؟!«)3(.

القصاص؛ وهو مفهوم  إىل مفاهيم مثل  األيديولوجية  »ادلفايع« يف  اجلهاد  ترجع أصول 
متأصل يف الفقه اإلساليم حبيث تسمح الرشيعة باالنتقام املتاكفئ كعقاب. ويتضح ذلك من 

ا »كما تقتلون ستُقتلون«. خالل مقولة أسامة بن الدن، اليت يتم اقتباسها دائماً

Anwar Al Awlaki, “Q & A with Sheikh Anwar Al-Awlaki”, Inspire, no. 12, Shattered: A Story about 
Change (2014): 16-18.

Abu Mus’ab Al Awlaki, “Why Did I Choose Al Qaeda?” Inspire, no. 11, Who and Why? (2013): 27.

Al-Uruppi, “Sincere Advice from a Muhajir”: 15.

)2(

)3(

)1(

ويف هذا السياق يتم االهتمام برسد خيدم تشكيل »اعمل اخلوف«. وكما ظهر كثرياًا من خالل 
هذا ابلحث يف القيم واألهداف والسلوكيات واهلويات اجلماعية املشرتكة بني اجلمااعت اثلالث، 
ال ختتلف أهداف تنظيم القاعدة كثرياًا عن أهداف جبهة انلرصة وداعش، ولكن هناك بعض 
األقىص  العدو  الرتكزي ىلع  يأيت  اجلماعة؛ حيث  تتبعها  اليت  ابلالغية  االسرتاتيجية  اختالف يف 
كمحاولة لتشكيل »اعمل اخلوف« وتدمري أنظمة االقتصاد وخلق ضغط ىلع احلكومات تلغيري 
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وبالرغم من أنه يمكن تديد اتلرصفات ايلومية للجماعة بشٍك أكرب من خالل االهتمامات 
لأليديولوجية  اتسااعاً  األكرث  السياق  ظل  يف  سيقع  منها   

ًّ
كال فإن  اتلكتيكية،  أو  االسرتاتيجية 

اجلهادية. وكما يتضح من األدلة، فإن األيديولوجية تهتم بشك أسايس بالسلوك. 

يف  ثغرات  األيديولوجية  هذه  شأن  من  اتلقليل  إىل  تسىع  اليت  املضادة  الروايات  جتد  وقد 
ا مع استهداف املدنيني أو اقتصار الرمحة  تناقضاتها ذاتها. فيبدو اتلأكيد ىلع نُبل اجلهاد متعارضاً
ا يف هذا السياق استغالل االنقسامات بني اجلمااعت  ىلع من يرغبون يف »اتلوبة«. ويمكن أيضاً
ا أقل بهما مقارنةاً  اليت تتضح جليًّا فيما يتعلق بالسلوك وإذالل العدو؛ وأبدت جبهة انلرصة اهتماماً

بكل من داعش وتنظيم القاعدة. 

رسم  خالهلا  من  يتم  اليت  والطريقة  اتلارخيية  املراجع  يف  اتلناقض  تناول  ا  أيضاً ويمكن 
لقتل ريتشارد قلب األسد  ادلين وجتنبه  اتلأكيد ىلع رمحة صالح  اتلارخيية، مثل  الشخصيات 

 من استخدام شخصيته وحدها إلظهار الشجاعة والرشف العسكري.
اً

بدال

َوالَكَمـــاُل ـَة  الِهـــدايـ َومْشَكـــاُة 
الـُمــذاُل الكْفـُر  بِـِخـْزيِــِه  وَبـاَء 
الُل )داعش()2( وفِسَطاٌط بِه َهاَج الضَّ

والِمـثَــاُل الـَمنَـاَرُة  نَـا  ـُ َشـِريَعـت
يَاِجــي ادلَّ زََهــَق  ي 

َّ
اذل احلـــقُّ  يِهَ 

يعلـــو اإليمـــاُن  بَهــا  فِفسَطــاٌط 

 Internet Archive, https://archive.org/details/shri3atuna»||مؤسسة أجناد لإلنتاج اإلعاليم // نشيد صويت || رشيعتنا«،

سياساتها: »واكنت نهاية هذه احلملة الصليبية لألمريكان الوبال واخلرسان والكساد االقتصادي 
وذهاب الريح وفقدان اهليبة العسكرية«)1(.

ويتناسب ذلك مع رسد توجيه اخلطاب إىل العدو مبارشةاً من خالل العنف )املتعمد إلحداث 
ا تعاطف مجهور ادلاعية. ويرتبط كذلك  استجابة(، وشفهيًّا من خالل ادلاعية. وهو يستهدف أيضاً
القوة داخل  العدو بلناء نوع من  اتلأكيد ىلع إذالل  القاعدة يف  بهدف لك من داعش وتنظيم 
مجااعتهم. ويظهر ذلك االهتمام من خالل االستخدام املتكرر للشعر؛ نوع ادلاعية اليت نادراًا ما 

يقرأها العدو:

Abu Baseer, “The Glad Tidings of Victory”: 22-24.

)2(
)1(
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اهلوية اجلماعية

بأنهم  يؤمنون  ملن  اجلماعية  اهلوية  تأيت  اجلهادي،  الفكر  وأهداف  وسلوك  قيم  عن  ا  بعيداً
بينهم  الوصل  حلقة  تمثل  ولكنها  العالم،  أحناء  شىت  يف  اإلساليم  املجتمع  عن  نيابةاً  جياهدون 
ا. تتمزي حركة السلفية اجلهادية بثقافة متفردة تشمل القصائد واأليقونات واألناشيد وتمزيها  مجيعاً
كذلك عن بقية اجلمااعت؛ ويه اثلقافة اليت تناوهلا بادلراسة اتلفصيلية العديد من املحللني مثل 

توماس هيجهامري)1(. 

 وتبدو بعض سمـات اجلمــاعة يف تنافس بعضها مع بعض، خاصةاً عند تـحـديـد من هم 

مزيج  تشكيل  يتم  فعليًّا  ولكن  الرصاع،  هذا  ظل  يف  ذاته،  الوقت  يف  واملقهورون  اهلل   حلفاء 

دقيق يتم من خالهل ترسيخ اجلوانب امللموسة واملعتادة لأليديولوجية اجلهادية. 

يتناول هذا اجلـزء كيفية تشكيل اجلماعـات وأعضائها وما يربط احلركة السلفية اجلهاديـة 
بعضها ببعض ىلع الرغم من اخلالفات الرسدية واتلكتيكية بني اجلهاديني، وكذلك ما يمزيها عن 
خرى وما تتضمنه عالقتها بـ»اآلخر«، سواء اكن فاعالاً يف انلظام اجلغرايف - السيايس 

ُ
اجلمااعت األ

ا طائفيًّا. أو منافساً

مـة  
ُ
األ

»قُم بمسئويلاتك، ودافع عن دينك« )تنظيم القاعدة()2(. 

يستند أحد أهم اجلوانب اليت يُشار إيلها بكرثة يف موضواعت ادلاعية إىل املفهوم اإلساليم 
اخلاص باملجتمع ادليين العاليم. وكجزء من األمة العاملية يشارك املقاتلون يف اجلهاد من منطلق 
ادلين  أبناء  من  املظلومني  ألجل  وللقتال  ورشفهم،  املسلمني  حياة  عن  لدلفاع  ادليين  الواجب 
الواحد حول العالم. وتُصور ادلاعية اجلمااعت اجلهادية كطليعة األمة؛ األمر اذلي يتطلب الوالء 

وادلعم من قِبل املجتمع اإلساليم العاليم.

Thomas Hegghammer, “Why Terrorists Weep: The Socio-Cultural Practices of Jihadi Militants”,  
Thomas Hegghammer, http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-_Wilkinson_Memorial_Lecture.pdf 

Qassim Ar-Reimy, “Message to the American Nation”, Inspire, no. 11, Who and Why? (2013): 8-9. )2(

)1(
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شك 5-1: تفصيل فكرة اهلوية اجلماعية،
من خالل عدد املصادر اليت يظهر فيها هذا املوضوع بشك مبارش.

املوضواعت املتعلقة باتلكفري/ الطائفية*

اتلكفري/ الطائفية*
27

* يشمل املوضوع الفئات اكفة.

املوضواعت املتعلقة باملستضعفني

املستضعفون*
25

املوضواعت املتعلقة حبلفاء اهلل

ادلعم اإلليه

العوامل اجلغرافية - السياسية
29

38
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ضد  ادلائرة  احلرب  يف  اإلسالم  عن  لدلفاع  العاملية  الرسدية  األمة  عن  نيابةاً  الرصاع  حُيفز 
وميانمار.  وإرسائيل  ايلمن  إىل  وسوريا  العراق  من  املرتامية  الرصاع  مواقع  يف  نفسها،  العقيدة 
ومفهوم األمة يُمثِّل أداة قوية الستقطاب وجذب العنارص اجلهادية، وُيوِجد هوية دينية تتجاوز 
اثلقافة واجلنسية بما يتيح للمتعاطفني يف جنوب وجنوب رشق آسيا وجمتمعات الشتات اتلعبري 
املتجاوز  اإلساليم  احلكم  تأسيس  وإاعدة  القمع  ضد  العاليم  للرصاع  ووالئهم  تضامنهم  عن 
حلدود القومية تت ظل اخلالفة. فبالنسبة إىل أغلب املسلمني، يُمثِّل هذا املفهوم اذلايت اجلهادي 
قدراًا كبرياًا من اتلنافر املعريف؛ حيث إن احلركة تّديع أنها تناضل نيابةاً عن األمة، يف حني إنها 
يف الواقع تدمر أهم املواقع واألرضحة وأكرثها قداسة، وتشهر باملسلمني حول العالم عن طريق 

االداعء بأنهم يفعلون لك هذا باسم اإلسالم.

ويعد مفهوم األمة من أهم جوانب اهلوية اجلماعية اجلهادية؛ حيث تمت اإلشارة إيله مرتني 
 يشري 61% من ادلاعية اليت تم تناوهلا إىل األمة 

اً
يف ادلاعية كأي موضوع آخر متعلق باهلوية. وإمجاال

دلى اجلمااعت اثلالث.

ا ىلع أهمية املجاهدين يف ادلفاع عن األمة. وجيدر القول بأن  وتؤكد اجلمااعت اثلالث تديداً
العديد من اإلشارات ادلاعشية تتناول بشٍك واضح هدف توحيد األمة؛ األمر اذلي يتطلب تدمري 
 من الرتكزي عليه كجانب للهوية اجلماعية. وُيوضح حجم اإلشارات 

اً
ادلول القومية الوثنية بدال

ى تعمل هذه اجلمااعت مع مفهوم املجتمع اإلساليم ادلويل. واعدةاً ما اكن يصاحب  هذا إىل أي مداً
اإلشارات إىل األمة إشارات إىل »أهل السنة«؛ ذلك املصطلح ذو ابلعد السيايس، اذلي سيتم تناوهل 

باتلفصيل فيما ييل يف اجلزء اخلاص باتلكفري والطائفية.

ينبثق مفهوم العاملية مبارشة من االهتمام األيديولويج بعنرص األمة؛ األمر اذلي يليق الضوء 
ا انتقال اجلهاديني وأنصارهم يلكونوا  بدوره ىلع عنرص اجلذب العاليم للجهادية، واذلي يفرس أيضاً

ا من رصااعت تبدو غريبة يف أراٍض أجنبية.  جزءاً

ويعد عنرص العاملية من أقوى عنارص احلركة املرتبطة بهدف تأسيس دولة إسالمية لألمة يف 
املجتمع العاليم، ويظهر يف 18% من عينات ادلاعية اليت تناونلاها. وتشري اجلمااعت اثلالث إىل 
اعملية طوائفهم؛ حيث تضمنت داعية لك من داعش وتنظيم القاعدة وجبهة انلرصة نسبة %38 

و29% و33% ىلع اتلوايل من اإلشارات اليت تتناول هذا املوضوع. 

املوضواعت املتعلقة باتلكفري/ الطائفية*

اتلكفري/ الطائفية*

املوضواعت املتعلقة باملستضعفني

املستضعفون*

املوضواعت املتعلقة حبلفاء اهلل

ادلعم اإلليه

العوامل اجلغرافية - السياسية
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تعريفات
املوضواعت الرمزية للهوية اجلماعية

األمة
املجتمع اإلساليم العاليم: يشري إىل املجتمع اإلساليم حول العالم، اذلي تّديع اجلمااعت   

اجلهادية أنها تمثله يف رصاعها.

العاملية: ترتبط بتحقيق هدف تأسيس دولة إسالمية لألمة حول العالم ونبذ القومية.   
ا أيديولوجيًّا لعنرص اجلذب العاليم للسلفية اجلهادية. وتعد داعماً

اتلكفري/ الطائفية 
ا«، واعدةاً ما  ا« مقابل »مرتدًّ اتلكفري/ الطائفية: خطاب يهتم بما يعنيه أن تكون »مسلماً  
يُوظف الستخدام العنف ضد املسلمني الشيعة اذلين يتهمون باالحنراف، وكذلك ضد 

قادة أغلب ادلول اإلسالمية، اذلين ال يعدونهم مسلمني بدرجة اكفية.

حلفاء اهلل
االنتصارات  من  لك  واضحة  تفسريية  عدسة  اإلليه  اتلفضيل  يوِجد  اإلليه:  ادلعم   
للشكر ىلع  لألمل ووسيلة  ذاته مصدراًا  الوقت  وُيوفِّر يف  اجلهاديني،  واهلزائم يف عيون 

الرمحة اإلهلية.

ـُصاغ يف إطار دفايع يف املقام األول، واعدةاً ما  العوامل اجلغرافية - السياسية: الرسد امل  
يستخدم اجلهاديون رؤية اعملية تهدف إىل تقري اإلسالم، ومن ثّم تقتيض ماكفحتها.

املستضعفون
ا لالعتقاد بأن مهمة املرء ُمقدرة إهليًّا، إال  املستضعفون: للوهلة األوىل يبدو هذا ُمغايراً  
ا  أن هذا اتلأكيد ىلع السمة املماثلة للرصاع بني داوود وجالوت يعد مداعة للفخر ال مثرياً
للشفقة ىلع اذلات، واعدةاً ما يصاحبه خطاب للتبايه واالنتصار يف الرصاع رغم لك يشء. 
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ا من ادلاعية الرسمية، فإن هذا االهتمام بمفهوم العاملية يتضح  وىلع الرغم من كونها ال تعد جزءاً
جليًّا من حسابات تويرت اتلابعة دلاعش اليت أدانت اتلفرقة العنرصية بالواليات املتحدة األمريكية 
خالل مظاهرات فريجسون يف أغسطس اعم 2014، وقالت بأن مجيع العرقيات واجلنسيات ستتمتع 
باملساواة يف ظل دولة »اخلالفة« اخلاصة بهم. وباإلضافة إىل كونه عمالاً إبداعيًّا يف جمال العالقات 
ا من ادلفاع عن االتهامات باتلعايل العريب يف لك من جبهة انلرصة وداعش  العامة، يُظِهر اخلطاب خطًّ
وتنظيم القاعدة؛ حيث ذكرت بعض اتلقارير أنه تم رفض إسناد بعض املهام الرئيسية يف الرصاع إىل 

املقاتلني اهلنود)1(.

وتستخدم داعش ىلع وجه اخلصوص هذا اجلانب العابر للمحيطات تلجنيد عدد أكرب من ادلول 
الغربية لالنضمام إىل القضية وتدعوهم بـ»اإلخوة يف العقيدة«، يف حني ترى جبهة انلرصة أن معركتها 
بسوريا جزء من حركة أكرب؛ أما تنظيم القاعدة اذلي ال يزال يعتمد ىلع عدد أقل من األجانب يف 
اجلهاد، فال يزال يؤكد ىلع الطبيعة ادلويلة للرصاع: »إىل إخواننا وأخواتنا يف الغرب... ابتهجوا فنحن 

لم نهزم بعد. فال تزال الفرصة ساحنة أمامكم للمشاركة يف اجلهاد بأموالكم« )جبهة انلرصة()2(.

شك 5-2: تفصيل العاملية
ا لك مجاعة. ونسبة املصادر اللكية يف املوضواعت الرمزية وفقاً

“I Cleaned Toilets While in ISIS, Kalyan Youth Areeb Majeed Tells NIA”, Times of India,  
http://timesofindia.indiatimes.com/india/I-cleaned-toilets-while-in-ISIS-Kalyan-youth-Areeb-Majeed-
tells-NIA/articleshow/45328623.cms

“Ramadan: The Month of Striving”, Al-Risalah, no. 1 (July 2015): 19-20. )2(

)1(
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واجلزائر...  املغرب  يف  املوحدون  أيها  وكندا...  وأسرتايلا  وأمريكا  أوروبا  يف  املوحدون   »أيها 
أيها املوحدون يف لك بقاع األرض« )داعش()1(.

 »أيها املسلمون األعزاء أال ترون رايات ال هلإ إال اهلل تزداد يف شوارع أمتنا؟ إن األمة تدعوكم... 
ا من اجليوش اليت تعيد تأسيس اخلالفة؟« )تنظيم القاعدة()2(. أال تودون أن تكونوا جزءاً

اتلكفري/ الطائفية 

أنفسهم ضد  تعريف  اجلهادية  اجلمااعت  وأيديولوجية  هوية  بلناء  الالزمة  العنارص  أهم  من 
ا اتلعبري عما تعنيه لكمة »مسلم« يف مقابل »مرتد«. ويُستخدم فعل اتلكفري يف  »اآلخر«، وتديداً
ادلاعية اجلهادية بشك اعم تلربير العنف ضد املسلمني الشيعة اذلين يتحملون القدر األكرب من 
االتهامات باالحنراف، وكذلك قادة ادلول ذات األغلبية املسلمة، اذلين ال يعدون ىلع درجة اكفية 
من اإلسالم. وُيعد اتلكفري من أكرث املوضواعت املثرية للجدل يف الفقه اإلساليم، كما يعد االتهام 

اخلاطئ ألحد املسلمني بالردة من الكبائر. 

تعد اللغة الطائفية أحد العنارص السائدة يف داعية اجلمااعت اثلالث؛ حيث تظهر يف 24% من 
مواد ادلاعية اليت تم تناوهلا. وحظيت لك من داعش وجبهة انلرصة بنصيب األسد من اإلشارات 
اتلكفريية والطائفية؛ حيث قدمت لك منهما نسبة 35% و38% من اإلشارات ىلع اتلوايل، يف حني 
تناولت 6% فقط من داعية تنظيم القاعدة إشارات للتكفري؛ وذلك ىلع الرغم من أنه يمكن القول 
بأن هيمنة احلوثيني بشك مزتايد يف ايلمن قد تسبب زيادتها. ويتعارض نصيب جبهة انلرصة يف 
هذا السياق مع القدر الوافر من الرسديات »الرحيمة« اليت تتداوهلا اجلماعة خاصةاً جتاه األقليات 

ادلينية.

وهناك خالف اسرتاتييج واضح بني تطبيق األسايلب الطائفية السائدة دلى لك من القاعدة 
وداعش ومن سبقوهما من مجااعت. واكن هذا أحد أهم العوامل اليت أدت إىل انفصال احلركتني 

.Midday News - 22/09/2014 - تسجيل لدلولة اإلسالمية«
Al-Uruppi, “Sincere Advice from a Muhajir”: 15. )2(

)1(
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عند دخول داعش سوريا اعم 2013. ويف واقع األمر قد ذهبت داعش إىل حد اتهام بعض اجلمااعت 
اجلهادية األخرى باإلرجاء؛ أي كونها غري حاسمة بما فيه الكفاية يف تديدها ملاهية املسلم. 

ا أيديولوجيًّا  إال أن هذا ابلحث يقرتح أن الفرق بني اللغة الطائفية يف ادلاعية ال يُمثِّل انقساماً
أيمن  بقيادة  القاعدة  أن  مثالاً  فنجد  رسديًّا؛  ا  انقساماً يُمثل  ولكنه  املختلفة،  اجلمااعت  بني 
الظواهري تهتم كثرياًا بكسب دعم الرأي العام، خاصةاً أوئلك اذلين قد يمارسون أعمال عنف 
ا. وهذه اتلصورات تعكس اثلقافة الطائفية املتنامية  أوضح مقارنةاً بأسايلب داعش األكرث حسماً
جري اعم 2012 خبمس دول يف الرشق األوسط وشمال 

ُ
يف مجيع أحناء الرشق األوسط. فيف استبيان أ

إفريقيا أفاد ما يزيد ىلع 40% من املجيبني أن الشيعة ليسوا بمسلمني)1(.

حلفاء اهلل

»الصلييب  باتلحالف  يعرف  ملا  باإلشارات  ادلاعية  يف  اتلكفريي  اخلطاب  يرتبط  ما  ا  دائماً
 آخر 

اً
نَّة حول العالم. وجيسد هذا مثاال الصهيوشييع« اذلي يهدف إىل إذالل وتقري املسلمني السُّ

ىلع اخلطوط اثلنائية املرسومة يف ادلاعية، واملتمثلة يف اللغة املصريية ملعارك نهاية الزمان. 

ا  ا هامًّ ا حمدداً ويعد تعريف »اجلهاديني« ألنفسهم بأنهم »حلفاء اهلل« ىلع عكس أعدائه عنرصاً
مقارنةاً  داعش  من  أكرب  برتكزي  تناوهلا  تم  اليت  العينة  من   %33 يف  يظهر  حيث  ادلاعية؛  داخل 
تفسرياًا لك من  املفهوم  م هذا  وُيقدِّ ا هامشيًّا.  أمراً تعدانه  اللتني  القاعدة  وتنظيم  جببهة انلرصة 
ا يف الوقت ذاته بمصدر لألمل والشكر  االنتصارات واهلزائم يف أعني املجاهدين. ويمدهم أيضاً

ىلع اتلدخل اإلليه. 

ا يف صف  فيف سياق هذا املفهوم اجلهادي، ييرس اهلل االنتصارات وخيترب اإليمان، وذلا فهو دائماً
ا، وإن أصابتك اهلزيمة مرة، يؤكد ىلع قيمة ايلقني اليت تعد  املقاتل. فوجودك مع الفريق الفائز دائماً
أهم اجلوانب األيديولوجية للجهاد، وجتعل من الصعب تفكيك رسديات احلراكت اجلهادية دون 

الوقوع يف فخ االنقسام اثلنايئ اذلي يشلكهم. 

Bell et al., The World’s Muslims: 9. )1(
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ا حيث هناك  م مجيع اجلمااعت إشارات يف داعيتها تويح بوالئها هلل. ويعد هذا انقساماً وتُقدِّ
تشري  اإلشارات  بعض  إن  أي  اهلل؛  عن  ا  بعيداً الوالء  ىلع  وأخرى  هلل  الوالء  ىلع  تؤكد  تعبريات 
 بشك مبارش إىل والء املقاتلني هلل، يف حني تركز األخرى ىلع فكرة أن اهلل ييرس هلم انلرص ومن 
وظيفة  برسدية  وثيق  بشك  هلل  كمعارضني  األعداء  تديد  ويرتبط  الرصاع.  من  جزء  فهو  ثمَّ 
– السيايس، واتلواصل مع نظام اعليم يسىع بشك مبارش إىل تقري اإلسالم.  اتلعليق اجلغرايف 
ويتم تأطري هذا الرسد يف سياق دفايع؛ فاإلشارات اليت تث ىلع اجلهاد ادلفايع اعدةاً ما تكون 

مرتبطة باتلعليق اجلغرايف - السيايس يف ادلاعية. 

وكنوٍع من الرسد يظهر اتلعليق اجلغرايف - السيايس يف ربع ادلاعية اليت تناونلاها، ىلع الرغم 
من أنها ليست موزعة بشك متاكفئ. واكن تلنظيم القاعدة بشبه اجلزيرة نصيب األسد يف تغطية 
املوضوع؛ حيث بلغت تغطيته ضعف ما قدمته داعش، يف حني أشارت جبهة انلرصة إىل األحداث 

العاملية يف 8% من إصداراتها.

شك 5-3: وجود حلفاء اهلل يف ادلاعية
ونسبة املصادر اليت تشري إىل املوضوع دلى لك مجاعة.

تنظيم القاعدة داعشجبهة انلرصة
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املستضعفون 

من أكرث انلتائج املثرية لالهتمام يف هذا ابلحث سيادة روح املستضعفني كأحد أهم العنارص 
تؤمن  اليت  احلركة  مع  متناقضة  األوىل  للوهلة  تبدو  ظاهرة  للجمااعت؛ ويه  املحددة  األساسية 
بأن دليها مهمة مقدسة ُمزنلة من السماء. وحيمل هذا انلوع من الرسد صفات الكربياء أكرث من 
الشفقة؛ وذللك فهو اعدة ما يصاحبه خطاب باليغ حيث ىلع التشجيع وانلضال املنترص ضد هذه 
املتناقضات. ويف هذا السياق يرتبط ذلك املحدد الرئييس للجماعة بالقيمة األيديولوجية نلرصة 

املظلومني.

إىل كون  تشري  أو  تدعو  اليت  ادلاعية  مادة  املوجودة يف  باألجزاء  املستضعفني  فكرة  وترتبط 
اتلغلب  يستطيع  ولكنه  وقوته،  العدو  أسلحة  موقف ضعف ضد  اجلهادي يف  الكيان  أو  الفرد 
عليهم ىلع الرغم من املوارد الضئيلة أو العدد املحدود للمقاتلني. وترتبط هذه الرسدية بالعديد 
ا ما تصادف السخرية من األعداء وفكرة إسناد  من القيم اهلامة لأليديولوجية اجلهادية، ودائماً
انلرص إىل اهلل، يف حني تمل دالئل هامة حول السلوك اجلهادي؛ ممثلة القيم انلبيلة والعظيمة 
جبانب صورة رومانسية لشخصيات تشبه روبن هود بدهائه وفطنته: »الواليات املتحدة ليست 
بقوة أسطورية... فلقد تمت هزيمتها يف العراق ثم أفغانستان ىلع يد املجاهدين البسطاء اذلين ال 

يملكون سوى ابلنادق واهلراوات« )تنظيم القاعدة()1(.

 %29 بلغت  بنسبة  املستضعفني  إىل  اإلشارات  من  األسد  نصيب  القاعدة  تنظيم  ويمتلك 
يف ادلاعية. ويرجع أحد أسباب ذلك إىل احلاجة املاسة إىل مجع اتلمويالت. فاتلفاخر باألسلحة 
بتحقيق  مقارنةاً  املتربعني  جذب  سياق  يف  جمدياًا  يكون  لن  العسكرية  بالقواعد  املتقدمة 
االنتصارات باستخدام »ابلنادق البسيطة«)2(؛ أما جبهة انلرصة فتظهر هذا امليل إىل املستضعفني 
يف 23% من موادها ادلاعئية، يف حني لم تتجاوز نسبة اإلشارة إىل املستضعفني يف داعية داعش 
دولة  رشعية  من  يقلل  قد  الرسد  من  انلوع  هذا  أن  ترى  داعش  أن  إىل  ذلك  يرجع  وقد   .%13

»اخلالفة«؛ ألنها تستخدم ادلاعية تلقديم صورة عن ادلولة القائمة بالفعل.

Aiman Adh-Dhawahiry “Iman Defeats Arrogance”, Inspire, no. 12, Shattered: A Story about Change 
(2014): 11-12.

Abu Sahl Al Ansari, “Everlasting Reward: Shahada Series”, Al-Risalah, no. 1 (July 2015): 41-42. )2(

)1(
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ا كجزء من ادلاعية اجلهادية، مثلها مثل القيم األساسية  وتعد عوامل اهلوية اجلماعية دوراًا هامًّ
للسلوك؛ مما يضيف نواعاً من االتساق لأليديولوجية، كما تساعد ىلع تفسري ترصفات من خارج 
 من االنتصارات والرصااعت يف إطار الفضل 

ًّ
سياق اجلماعة. إن تبين املحددات اليت تُفرِسّ كال

اإلليه تتيح للجهاديني تأكيد يقينهم يف املربرات اثلنائية لرصااعتهم العنيفة.

شك 5-4: وجود املستضعفني يف ادلاعية
ونسبة املصادر اليت تشري إىل املوضوع دلى لك مجاعة.

فالطبيعة  ا.  أيضاً املضادة  الرسديات  تتبعه  ا  جيداً أسلوباًا  اجلماعية  اهلوية  استخدام  ويعد 
العالم.  حول  املسلمني  أغلب  تُقيص  اجلهادية  السلفية  األيديولوجية  يف  للجماعة   االنتقائية 

أمثال  ذلك  يف  بمن  اتلاريخ،  عرب  املسلمني  تُقيص  قد  فإنها  متسق،  بشك  تطبيقها  تم   وإن 

ا ما تُشيد به ادلاعية. جيب إذاًا استغالل هذه اتلناقضات من قِبل  انلارص صالح ادلين اذلي دائماً
أوئلك اذلين يرغبون يف تقليل قدرة هذه األيديولوجية ىلع اجلذب.

تنظيم القاعدة داعشجبهة انلرصة
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شك 5-4: وجود املستضعفني يف ادلاعية
ونسبة املصادر اليت تشري إىل املوضوع دلى لك مجاعة.

دراسة حالة
األقليات ادلينية

أصبحت احلركة اجلهادية العاملية ساحة للتنافس مع وجود ديلل ىلع العالقات املتوترة 
بني اجلمااعت واهليئات اليت تعمل يف ساحات قتال مشرتكة. وأسهم ارتباط جبهة انلرصة 
شأن  بتحقري  اجلماعتني  من  لك  واهتمت  داعش،  وبني  بينها  الفجوة  اتساع  يف  بالقاعدة 
األخرى يف داعيتها. ويف جهد من ناحيتها تلبدو ممزية عن داعش وجتذب املزيد من ادلعم 
الشعيب من اجلمااعت املتمردة يف سوريا، سعت جبهة انلرصة جلعل نفسها تبدو كأنها مجاعة 

سلفية جهادية معتدلة ورحيمة تعمل يف سوريا.

ويف حوار أجراه مع قناة اجلزيرة يف يونية 2015، أوضح قائد اجلماعة أبو حممد اجلوالين 
السمات الرحيمة للجماعة عندما ناقش قضية جمتمع ادلروز والعلويني املنشقني. فقد ذكر 
»أننا سندافع عن ]اجلمااعت العلوية املنشقة عن األسد[ كدفاعنا عن أنفسنا«. ومن خالل 
بني  اتلفرقة  إىل  اجلوالين  يهدف  املحررة،  املدن  يف  األقليات  وتضمني  الرمحة  عن  تعبريه 
تتبعه مجاعته وأسلوب داعش جتاه ادلروز؛ حيث ال تعتقد أن عليهم دفع  األسلوب اذلي 
اجلزية؛ ىلع عكس املسيحيني؛ ألنهم ال يقتنعون أنهم من أهل الكتاب. ويستند هذا انلقاش 
إىل تفسري ابن تيمية يف مقال بعنوان »حلفاء القاعدة يف الشام« يف العدد العارش من جملة 
»دابق«، اذلي انتقد جبهة انلرصة وحلفاءها، وتناول اجلدل ادليين واتلارييخ حول »املرتدين 

من ادلروز«.

تويح  انلرصة  جبهة  تستخدمها  اليت  األخرى  اإلعالمية  املواد  يف  اتلنافر  أوجه  ولكن 
من  ويتضح  املسلمني.  وغري  األقليات  لطوائف  االستيعاب  من  أقل  وقدر  االتساق  بعدم 
خالل العينة أن الكثري من اإلشارات اليت تستخدمها جبهة انلرصة يف ادلاعية تمل إحياءات 
تكفريية وطائفية قوية كما هو احلال مع داعش. ويف ترصيح للجوالين يف سبتمرب اعم 2014 
الصورة  وخبالف  وكثافة.  بقوة  الطائيف  اخلطاب  ظهر  العطاء«  يهون  الوفاء  »ألهل  بعنوان 
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»لقد رشعوا يف سن  بقوهل:  الشيعة  إىل  اجلوالين  أشار  اجلزيرة،  مع  أثناء حواره  رسمها  اليت 
أسنانهم بعد تداعيات األحداث األخرية. فهؤالء انلاس يرفضون املسلمني السنة ويعتربونهم 
 منذ ألف وأربعمائة اعم  سبط رسول اهلل  قتلوا احلسني  للثأر ممن  أول عدو هلم، ويسعون 

ويستندون يف عقيدتهم إىل هذا اجلانب«.

يعكس  كما  األخرى،  اخلطابات  من  عدد  يف  اجلوالين  هلجة  اتلرصيح  هذا  ويعكس 
ثمَّ  ومن  الطائفية،  األقليات  وتهميش  لشيطنة  داعش  تستخدمها  اليت  املشابهة  األسايلب 

 من تلك اليت تويح بها إشارات اجلماعة إىل الرمحة.
اً

يرسم صورة أقل اعتداال

ا أن الكثري من اإلشارات اليت تقدمها لك من جبهة انلرصة وتنظيم القاعدة  ويتضح أيضاً
بشبه اجلزيرة وداعش لفكرة الرمحة تستند بشك أسايس إىل مفهوم اتلوبة؛ أي أن اهلل ال يمنح 
الرمحة سوى يف ظل رشوط صارمة تشمل الرفض اتلام ألي انتماءات سابقة وااللزتام مع اجلماعة. 
 وتظهر رشوط منح الرمحة جليًّا يف حوار اجلوالين مع اجلزيرة، ويف الفيديو اذلي نرشته داعش 

يف إبريل 2015، بعنوان »من الظلمات إىل انلور«، واذلي يظهر فيه املنشقون عن جبهة انلرصة 
واجليش السوري احلر؛ وهم يتوبون ويبدلون والءهم دلاعش. ويعد رسد جبهة انلرصة للرمحة 
ا يسوده نفس القدر من عدم التسامح جتاه من يعدون »ال - مسلمني« كما يتضح من  رسداً

خالل الفيديوهات الوحشية دلاعش.  
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انلصوص القرآنية واألحاديث والعلوم الفقهية
يظهر من خالل هذا ابلحث كيفية انتقاء اجلمااعت اجلهادية للنصوص ادلينية من القرآن 
يستخدم  كيف  يدرُس  كما  أفعاهلا،  رشعية  ىلع  للتأكيد  واستخدامها  انلبوية،  واألحاديث 
ا  تماماً أو رفضها  األيديولوجية  رؤيتهم  تتماىش مع  ادلينية يف داعيتهم عندما  العلوم  اجلهاديون 

كـ»بدعة« دينية إن لم توافق أهواءهم.

كيف تستخدم اجلمااعت اجلهادية انلصوص القرآنية واألحاديث؟

كجزء من استكشاف املصادر املعرفية املستخدمة يف ادلاعية اجلهادية، جيب دراسة كيف 
تقوم اجلمااعت السلفية اجلهادية باستغالل انلصوص القرآنية واألحاديث يف حماوتلهم إلضفاء 

نوع من الرشعية ادلينية ىلع أيديولوجياتهم.

أنواع  مجيع  يف  واحلديث  القرآن  إىل  اإلشارات  مركزية  إىل  إيلها  توصلنا  اليت  انلتائج  تشري 
ادلاعية، سواء اكنت موجهة خارجيًّا أو داخليًّا، يعين أن انلصوص القرآنية واألحاديث، واإلشارة 
إىل مرجعية دينية، سيؤديان دوراًا رئيسيًّا يف دحض انتشار األيديولوجية اجلهادية. واعدةاً ما يُنبذ 
ُسبل  ولكن جتاهل  ذات صلة،  غري  أو  نفعية  لكونها  انلصوص  هذه  ملثل  اجلمااعت  استخدام 
القرآنية واألحاديث جيعل تفسري هذه انلصوص ُعرضة  السلفية اجلهادية إىل انلصوص  استناد 

للعنارص املتطرفة، وحيد من ادلور اهلام اذلي يؤديه القادة ادلينيون يف مواجهة اتلطرف. 

وىلع الرغم من أن استخدام انلصوص القرآنية واألحاديث يف ادلاعية يمكن اعتباره وسيلة 
تنتهجها  اليت  الوحشية  للممارسات  كمربر  الظاهرية  اتلقوى  من  نلوع  اكستعراض  حبتة  نفعية 
دلعم  فعليًّا  استخدامها  يتم  بأنه  يويح  للنصوص  اجلمااعت  استخدام  فإن  اجلمااعت.  تلك 
، فيه تعد املرجعية األوىل اليت يشار إيلها عند مهامجة هذه  اإلطار األيديولويج بأكمله، ومن ثمَّ
ا أليديولوجية السلفية اجلهادية، فإن ممارسات انليب وأصحابه تمثل  اجلمااعت وممارساتها. ووفقاً
انلموذج األفضل للممارسات اإلسالمية. ذلا ليس مفاجئاًا أن يُعد لك من القرآن املزنل من اهلل 
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ا شك 6-1: السور السبع األكرث استخداماً
والنسبة املئوية إلمجايل املصادر اليت استخدمت لك سورة.

إىل انليب حممد، واحلديث والسنة انلبوية، املرجعية األساسية هلذه اجلمااعت عند سعيها إىل إجياد 
مربر رشيع ألفعاهلا.

انلصوص القرآنية واألحاديث 
تُمثِّل نسبة اآليات القرآنية املستخدمة 50% من مواد ادلاعية. وقد اكن هذا انلطاق الواسع من 
املرجعية القرآنية هو أوىل انلتائج امللحوظة؛ إذ تم استخدام 63 سورة من إمجايل 114؛ يه عدد 
سور القرآن الكريم، يف العينة حمل ادلراسة. وقد يزداد هذا الرقم عند استخدام عينة دراسة أكرب.
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أن هذه  إال  ا يف ادلاعية.  اقتباساً تُعد األكرث  ابلقرة  فإن سورة  الشك )1-6(  وكما يتضح من 
ا تُلمثل 16% من جمموع مادة ادلاعية. ويوضح ذلك  االقتباسات لم تزد يف جمموعها ىلع 46 اقتباساً
ا للقرآن يف ادلاعية اجلهادية. ومن املعتاد عند استخدام القرآن دلعم  استخدام واسع وانتقايئ جدًّ

أفاكر معينة أن يتم اقتباس آيات عدة من سور القرآن الكريم يف املادة ادلاعئية.

ويمكن القول بأن االقتباسات القرآنية املتعددة قد تم استخدامها يف لك مصدر أكرث من 
أدبيات احلديث الرشيف للتأكيد ىلع رشعية اتلرصحيات. فنجد أن باملصادر اليت استخدمت 
ا بلغ 5.1 من اإلشارات القرآنية لك مصدر، مقابل 3.1 من اإلشارات  القرآن أو احلديث متوسطاً

احلديثية.

ا للنصوص املقدسة يف ادلاعية بشك اعم. وجند أن اإلشارات  ا واسعاً وتُظِهر داعش استخداماً
ا أنها تظهر بشك  القرآنية تظهر بنسبة اعيلة يف ادلاعية املكتوبة، ولكن من املثري لدلهشة أيضاً
باإلشارات  تزخر  داعش  من ترصحيات  الكثري  فإن  الواقع،  ويف  الشفهية.  اتلرصحيات  شامل يف 
القرآنية دلرجة جتعلها أشبه باخلُطب ادلينية. ويظهر ذلك جليًّا يف اتلرصيح اذلي أدىل به أبو حممد 
العدناين؛ املتحدث باسم داعش، يف يونية اعم 2014، وجاء تت عنوان »هذا وعد اهلل«؛ حيث 
تضمن 24 إشارة قرآنية شلّكت يف حد ذاتها 26% من اتلرصيح بأكمله. وجاءت هذه اإلشارات 
األربع والعرشون من 13 سورة من سور القرآن الكريم، تراوحت ما بني ابلقرة واملنافقون. واكنت 
وأعقبها  اتلرصيح،  يف  مرات  ست  اقتباسها  تم  حيث  عمران؛  آل  سورة  من  االقتباسات  أغلب 

مبارشة يف الرتتيب سورة انلور اليت تم اقتباسها مخس مرات.

ويشري استخدام اآليات القرآنية ىلع نطاق واسع إىل نمط يظهر يف داعية اجلمااعت اثلالث؛ 
حيث تشري انلتائج إىل أنه بالرغم من حرص مسئويل ادلاعية ىلع عدم استخدام انلصوص ادلينية 
يف سياق معني وجتاهلهم ألي نوع من املعرفة يتعارض مع منظومة معتقداتهم، فإن اقتباساتهم 
تأيت من مصادر ِعدة ومتنوعة؛ بما يشري إىل أنهم يؤمنون بأهمية انلقل من مصادر ِعدة للتأكيد 

ىلع رشعية أيديولوجياتهم.

إال أن هذا الرفض املتعمد من قِبل اجلهاديني ألجزاء من انلصوص القرآنية اليت تُمثل إشاكيلة 
أليديولوجياتهم يتناقض بشك كبري مع فكرة اتلفسري اليت سادت يف اإلسالم لقرون، وتعين أنه 
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أو  قراءته اكستثناء  يمكن  قرآين  أي نص  مراجعة  ديين، جيب  إصدار حكم  نلا  يتسىن  حىت 
ا للتفسريات السلفية املتشددة، فاالحتاكم إىل هذا انلوع من اتلفسريات ليس ذا  تناقض. ووفقاً
أهمية ألنه يعد بدعة؛ األمر اذلي يتناقض من وجهة نظرهم مع فكرة اتلوحيد )إال أننا سوف نرى 
ا كيف تشري اجلمااعت اجلهادية للفقه واتلفسري عندما تتواكب مع إطارهم األيديولويج(.  الحقاً
وهذا هل آثار كبرية يف االستجابة لأليديولوجية اجلهادية؛ حيث إنه يشري إىل أن الروايات املضادة 
ا من نقاش ديين، يضع انلص القرآين يف سياق أوضح مما يقوم به  ا إىل أن تكون جزءاً حباجة دائماً

مسئولو ادلاعية واملنظرون اجلهاديون.

د الطبيعة احلتمية  وتقول احلكمة املكتسبة إن اجلمااعت اجلهادية تنتيق األحاديث اليت تُؤكِّ
ملرشوعهم مع وجود بعض اإلشارات املبهمة للمعارك الُكربى وقرب نهاية الزمان. إال أن أغلبية 
وسنن  داوود  أيب  وسنن  ابلخاري  وصحيح  مسلم  صحيح  من  ادلاعية  يف  إيلها  املشار  األحاديث 
النسايئ وجامع الرتمذي، وتأيت مجيعها ضمن أهم كتب احلديث. يأيت ىلع رأس القائمة كذلك 
أهم مخسة كتب للحديث يف املذهب السين. وعند احلاجة إلضفاء الرشعية، يتم انلقل من ِعدة 
ا اقتباس احلديث دون اإلشارة إىل إسناده، اعدةاً عندما جيد مسئولو  مصادر. ومن املالحظ دائماً
ادلاعية أن مصدر احلديث يعد أقل غلظة)1(. وبينما يتم يف العادة اقتباس اآليات القرآنية دون 
علماء  من  تفسري  مع  اتسااعاً  أكرث  نطاق  ىلع  األحاديث  اجلهاديون  يستخدم  سياق،  يف  وضعها 
ا مع رفض العلوم ادلينية كـ»بدعة«(. وتمثل نسبة اإلشارة إىل  احلديث )األمر اذلي يبدو متناقضاً

األحاديث يف ادلاعية %22.

فعند تربيرها حلرق الطيار األردين معاذ الكساسبة يف فرباير 2015، لم تقتبس داعش سوى 
ستة أحاديث نبوية للتديلل ىلع العقاب بانلار وصحة أفعال اخلليفة)2(. ويمكن القول بأن هذه 
االستجابة قد تم تفزيها باإلدانة العاملية هلذا الفعل من قِبل املسلمني حول العالم )بما يف ذلك 
جهاديون( يف إشارة إىل احلديث اذلي رواه أبو داوود »ال يُعاقب بانلار إال رب انلار«. وتثبت ردود 

 )1(  ومثال ىلع ذلك احلديث انلبوي القائل »أنا بريء من لك مسلم يقيم بني أظهر املرشكني«، انظر:
Al-Uruppi, “Sincere Advice from a Muhajir”: 15.

 “Responding to the Doubts”, Dabiq, no. 7, From Hypocrisy to Apostasy: The Extinction of the Grayzone  )2(
(Rabi al-Akhir 1436 AH.): 25-26.



كيف يفكر اجلهاديون: األيديولوجية وادلاعية

91

األفعال ادلفاعية دلى داعش أن انلصوص القرآنية ال تهم اجلهاديني، كما أنها تظهر تشككهم يف 
أن انلصوص ادلينية قد تدين أفعاهلم.

لكن يمكن تفسري استخدام اجلهاديني للحديث كوسيلة أخرى تلأصيل احلركة يف هوية 
اجلماعة السنية. ويرتبط أتباع السنة بشك وثيق بهوية »أهل السنة«؛ حيث إن لفظ السنة نفسه 
هو ما خلفه انليب من موروث وسجل يف أحاديثه. وىلع الرغم من أن هذا االستخدام للفظ ال يعد 
طائفيًّا يف حد ذاته، فإن اإلشارة إىل األحاديث يمكن رؤيتها كوسيلة إلقصاء األقليات )بما يف 
ذلك الشيعة اذلين خيتلف موروث األحاديث دليهم عن أهل السنة( بما يشك هوية أكرث إقصاءاً 

متأصلة يف استخدام انلصوص ادلينية. 

ا ما يتالءم أسلوب ونربة القرآن يف اتلرصحيات  ا عن اإلشارات إىل انلصوص ادلينية، دائماً وبعيداً
اجلهادية املعارصة. واغبلاًا ما تستخدم اتلرصحيات املجازات القرآنية اخلاصة بـ»خماطبة املسلمني« 
ا للطبيعة الشعرية اليت اتسمت بها  واتلغين باإلشارات املتعددة إىل القتال بانليابة عن األمة. ونظراً
بعض السور القرآنية، فإن اجلمااعت اجلهادية املختلفة قد فرست بعض الفقرات بأشاكل خمتلفة: 

﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے﴾)1(.

يُطبق تنظيم القاعدة هذه اآلية ىلع مفهوم االنغمايس من خالل اعتبار رذيلة »تلقوا بأيديكم 
 من اعتباره فداء دون مكسب. ولقد أكسب هذا 

اً
إىل اتلهلكة« نواعاً من »اتلغافل عن اجلهاد« بدال

تُقّدم  السائد هلا؛ حيث  ا عن اإلدراك  أبعاداًا جديدة ملعىن اآلية بعيداً املثال،  اتلفسري، ىلع سبيل 
ترمجة غري معتادة لعبارة »يف سبيل اهلل« كـ»شىت أنواع اجلهاد«؛ يف حني تُفرس جبهة انلرصة هذه 
اآلية كدعوة دنيوية بأال »يمسك انلاس الرثوة اليت منحها اهلل إياهم« أثناء شهر رمضان. وقد 
ا فيما يتعلق بالفهم النسيب للغة الشعرية، إىل اتلقليل من شأن اداعء  تؤدي هذه اخلالفات، تديداً

اجلهاديني حول ايلقني اتلام من فكرهم.

إال أنه يتم استخدام بعض اإلشارات القرآنية بشك متسق من قِبل مجااعت خمتلفة، مما يشري 
ا اليت  ا يف استخدام انلصوص ادلينية. فتعد اآلية املأخوذة من سورة ابلقرة، تديداً إىل اتساقهم مجيعاً
 استخدمها لك من املتحدث باسم داعش أيب حممد العدناين يف أحد ترصحياته، وجبهة انلرصة،

)1(  »سورة ابلقرة«، يف القرآن الكريم: اآلية 195.
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گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   ﴿ک   ادلفايع:  اجلهاد  الستمرار  ا  واضحاً ا  جتسيداً
إلثبات  رئيسيًّا  ا  أمراً يعد  اآلية  هذه  تفسري  فإن  الزمان،  نهاية  سياق  ظل  ويف  ڳ﴾)1(. 

استمرارية اجلهاد حىت نهاية الزمان.

كيف تستفيد اجلمااعت اجلهادية من انلصوص الفقهية؟ أو ترفضها؟ 
املساحات  بعض  إىل  اجلهادية  ادلاعية  تستند  واألحاديث،  القرآنية  اإلشارات  عن  ا  وبعيداً
تشمل  اليت  الكربى  احلركة  السلفية  أن  من  الرغم  ىلع  ادلينية،  رشعيتها  تؤكد  اليت  الفقهية 
اجلمااعت اثلالث، تدين أي نوع من الفقه ىلع أنه بدعة وابتعاد عن اإلسالم احلق اذلي اتبعه 
انليب وأصحابه. وإحدى انلتائج اليت توصل إيلها ابلحث يه أن اجلمااعت تسعد باقتباس املصادر 

ادلينية املصدقة عندما تناسب أجندتهم األيديولوجية.

الفقه السليف/ غري السليف 

ا للفقه واستخدام الرتاث اثلقايف اإلساليم. ومن املثري لالهتمام ىلع  ا واسعاً تُظهر ادلاعية تطبيقاً
شري إيلهم يف ادلاعية دون أن يكون هلم أي انتماءات سلفية 

ُ
وجه اخلصوص تعدد الفقهاء اذلين أ

أو حنبلية.

وتشري ادلاعية إىل وجود فقهاء من عدة مذاهب، بما يف ذلك احلنبلية والشافعية واملالكية، تمت 
ا يف هذا اإلطار ابن تيمية، الفقيه  اإلشارة إيلهم دلعم أهداف وسلوك اجلماعة. واكن أكرثهم اقتباساً
أتباع املذهب احلنبيل؛ وابليهيق وانلووي  الوسطى، واكن من  العصور  إبان  اإلساليم اذلي اعش 
واملاوردي من املذهب الشافيع؛ والقرطيب وعطية من املذهب املاليك. إال أن اإلشارات لم تقترص 
ا يف العينة، مع احتمال زيادة العدد يف  ا خمتلفاً ىلع هؤالء فحسب؛ فيف الواقع تم اقتباس 45 فقيهاً
املذاهب  الرغم من كونه أحد  العينة ىلع  تمثيالاً يف  أقلهم  املذهب احلنيف هو  أكرب. واكن  عينة 
 األساسية. وهناك حاجة إىل مزيد من ابلحث لفهم اثلقافة ادلينية واملعرفية اليت يتم الرتويج هلا 

يف ادلوائر وادلاعية السلفية اجلهادية، وتفسري لَِم لم يتم إدراج الفقهاء احلنفية يف العينة. 

)1(  »سورة ابلقرة«، يف القرآن الكريم: اآلية 217.
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لوحظ خالل ادلراسة اإلشارات املتكررة إىل »إحياء علوم ادلين« لإلمام أيب حامد حممد بن 
ا بالصوفية  حممد الغزايل يف داعية لك من داعش وتنظيم القاعدة بشبه اجلزيرة. يعد الغزايل مرتبطاً
يتناول  حيث  الفائقة؛  لشهرته  ا  نظراً بـ»اإلحياء«  اختصاراًا  كتابه  إىل  اعدةاً  ويُشار  كبري،  بشك 
بينه  املشرتكة  الصفات  بعض  تُبني  »لإلحياء«  املتفحصة  انلظرة  لكن  اإلسالمية.  الروحانيات 
 بعنوان »الصرب والشكر« و»اتلوحيد واتلولك« 

اً
وبني ادلاعية اجلهادية؛ فمثالاً خيصص الغزايل فصوال

)ربع املنجيات(، و»األمر باملعروف وانليه عن املنكر« و»آداب األلفة واألخوة والصحبة« )ربع 
العادات( ويه نفس املصطلحات املستخدمة يف ادلاعية اجلهادية؛ مما جُيسد إىل حد ما اعتمادها 
ىلع الرتاث الفكري اإلساليم. وعندما تتوجه مثل هذه ادلاعية للجمهور العريب تكون اإلشارة 
اثلقة يف  وبناء  باالرتباط  الشعور  العظيمة مثرية لإلعجاب وتسهم يف  الرتاثية  إىل هذه األعمال 
بقية املصادر. ولغري انلاطقني بالعربية، فقدمت اإلشارات املتعددة للرتاث املتاح فرصة لالشتباك 
ا لفقهاء ذوي حيثية كبرية من  ا عليهم. وختلق هذه اإلشارات أيضاً مع جدال ربما يكون جديداً

ا بمجتمع ضخم جامع شامل اعبر للقومية.  خمتلف املذاهب وهماً

تُستخدم  تعد  لم  احلنبلية  أو  السلفية  اتلفسريات  أن  إىل  املختلفة  اإلشارات  هذه  وتذهب 
السلفية  ىلع  الرتكزي  لكن  الفكري،  الرتاث  استخدام  يف  اتلوسع  تم  حيث  ادلاعية؛  يف  وحدها 
يبدو  أن ادلاعية اجلهادية أشمل مما  نتغافل عن مواد أخرى. فقد أظهر ابلحث  اجلهادية جعلنا 
اعدةاً، واغبلاًا ما ستستمر حماوالت اجلمااعت اجلهادية يف ادلاعية للجهاد ليس كحالة فعلية لكن 
اليت  الفقهاء،  واملوسعة من خمتلف  العريضة  اإلشارات  مع  باتلوافق  الروحاين،  للتحقق  كطريق 
نالحظها يف ادلاعية احلايلة. سيكون ىلع الرسديات املضادة، إذاًا، جتسيد هذه املقاربة اللكية تلأطري 

اجلهاد، والعمل ىلع تضمني تراث فكري متعدد. 

رفض انلصوص الفقهية 

الفقهية، دلينا  ادلوائر  اقتباسات كثرية من خمتلف  تستخدم داعية اجلمااعت اثلالث  بينما 
اجلهادية اثلالث  اجلمااعت  اتلناقض يف  يوجد هذا  الفقه.  أجزاء من  دالئل متكررة ىلع رفض 
ا، لكنه يظهر يف داعية داعش ىلع وجه اخلصوص يف شك عالقة خمتلة وظيفيًّا مع الفقه.  عموماً
وادليلل،  الرشع  بمنظور  »اُنظر  العلم«:  كـ»محري  الفقهاء  بعض  إىل  مرات  عدة  العدناين   فيشري 
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سيطهم  يغرنّك  فال  سقطت،  القاذورات  ويف  زلت،  اليت  العلم  محري  فتاوي  إىل  تلتفت  ال   ثم 

اذلي ذاع وإن اكن هلم يف الكتابة واتلأيلف سابٌق وباع، فال أحضان الطواغيت هجروا، وال إىل 
اجلهاد نفروا«)1(.

يف  الفقهاء  إىل  اإلشارة  عند  اتلحقريية  العبارات  نفس  داعش  تستخدم  العينة  هذه  ويف 
العددين اتلاسع والعارش من جملة دابق، ويف مواد داعئية أخرى.

املنهجية
استخدم هذا ابلحث قاعدة دالئل بتحويل املواد الكيفية لدلاعية إىل بيانات كمية. نستعرض 
يف هذا اجلزء املنهجية املستخدمة يف ابلحث، وأصل املصادر، وكيفية تصنيف ادلاعية، واتلحديات 

املنهجية اليت تعني اتلغلب عليها. 

نظرة اعمة 

داعش  من  داعيئ  مصدر  مائة  من  أكرث  تصنيف  عملية  خالل  من  دقيق  تليل   أجري 
وجبهة انلرصة وتنظيم القاعدة. قدمت نلا هذه املقاربة املبتكرة - تطبيق تليل بيانات كيفية 
دلراسة األيديولوجية وادلاعية اجلهادية - الفرصة للحصول ىلع دالئل دقيقة قابلة للعد وثرية 
رسم  مع  ادلقيقة  الفروق  أهمية  إلدراك  بماكن  ا  هامًّ املزج  هذا  ويعد  سواء.  حد  ىلع  باتلحليل 

الصورة الاكملة. 

تلحديد  مجاعة  لك  مصادر  تصنيف  تم  نفيفو،  الكيفية  ابليانات  تليل  برنامج  باستخدام 
واللغة  انلص  يف  واتلناقضات  والفقه،  واحلديث،  القرآن،  إىل  واإلشارات  املتكررة،  املوضواعت 
واملصطلحات. ثم أجري تليل ىلع مستواًى ثاٍن بدمج انلتائج الكمية مع الكيفية وتطبيقهما ىلع 
إطار تلييل مصمم تلجميع املوضواعت املشرتكة واستبعاد املوضواعت األخرى لفحص األنماط 

واالختالفات يف انلصوص عرب العينة. 

)1(  »لكمة صوتية للشيخ أيب حممد العدناين - حفظه اهلل - )يا قومنا أجيبوا دايع اهلل(«.
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املصادر  لكن  فقط،  اثلالث  اجلمااعت  من  الصادرة  الرسمية  املواد  ابلحث  عينة  ضمت 
تنوعت وتعددت باختالف نوع وطبيعة املواد ادلاعئية بني جمالت وترصحيات مكتوبة ومسموعة 
وأناشيد باإلضافة إىل مقاطع الفيديو املصورة. وجلأنا إىل املواد باللغتني العربية واإلجنلزيية لضمان 

تليل متاكمل للمحتوى األيديولويج للجمهور غري انلاطق بالعربية وغري انلاطق باإلجنلزيية. 

للتنقية  الزمنية  األطر  استخدمت  ابلحث،  يف  املستخدمة  املواد  وترتيب  تبسيط  ألغراض 
حيث اعتمد إطار زمين واسع؛ من دخول داعش سوريا يف إبريل 2013 حىت يويلو 2015، وتم تليل 
املواد الصادرة فقط يف هذه الفرتة، لكن تم السماح ببعض املواد اليت صدرت قبل إبريل 2013 

فقط إذا تمت اإلشارة إيلها يف الفرتة اليت يركز عليها ابلحث. 

هيمنة  مدى  وتقييم  وتعديد  تديد  أمكن  اجلهادية  ادلاعية  حمتوى  وتصنيف  وبتحليل 
املوضواعت املتكررة وقياس أهميتها بناءاً ىلع تكرارها يف العينة. وسمحت هذه املقاربة املقارنة 
بكل  خاصة  نتائج  إىل  اتلوصل  ثمَّ  ومن  اجلمااعت،  خمتلف  بني  األيديولويج  االتساق  بتقييم 
الرتابط  توضيح  ا  أيضاً اتلصنيف  وأمكنت عملية  الوقت.  نفس  مجاعة ىلع حدة وبشك اعم يف 

ادلاخيل للموضواعت داخل األيديولوجية؛ مما أظهر تماساكاً داخليًّا قويًّا. 

معايري اختيار املصادر

و26  و40 دلاعش،  القاعدة،  48 داعية تلنظيم  تشمل  114 مصدراًا،   ىلع 
اً

إمجاال االختيار  وقع 
جلبهة انلرصة. تقرر تضمني املصادر الرسمية فقط يف العينة لعكس املوقف املركزي جتاه قضايا 
وموضواعت بعينها بدقة. ومن املهم بماكن تديد املنابر الرسمية؛ حيث تزايدت ادلاعية اجلهادية 
تلمثيل  فقط  الرسمية  املصادر  ىلع  ركزنا  ابلحث،  هذا  ألغراض  املركزية.  وغري  الرسمية  غري 
األيديولوجية املركزية للجمااعت. ولكن هناك حاجة، ربما يف حبٍث قادم، تلقييم مدى اختالف 

املصادر الرسمية عن غري الرسمية فيما يتعلق باأليديولوجية والرسدية. 

وللتأكد من مصداقية لك مصدر وصفته الرسمية، تم تطبيق إطار عمل بسيط يلتضمن فقط 
، تضم  املصادر اليت أنتجتها أو نرشتها جهات إعالمية رسمية مرتبطة باجلمااعت اثلالث. ومن ثمَّ

العينة مواد من سبع منصات إعالمية خمتلفة.
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املصادر األساسية للبيانات جتمع مواد اجلمااعت اثلالث

 جاءت مجيع املواد من أرشيفات ىلع شبكة اإلنرتنت، واكنت مدونة آرون زيلني جهادولويج
لدلاعية  مفيدين  مستودعني   aymennjawad.org اتلمييم  جواد  أيمن  وموقع   jihadology.net

اتلمييم  مدونة  واكنت  ومقروءة.  مسموعة  وخطباًا  فيديو  ومقاطع  إصدارات  يتضمنان  اجلهادية 
الصور  إىل  باإلضافة  اخلصوص،  وجه  ىلع  اجلمااعت  ملختلف  الرسمية  األناشيد  ملصادر  مفيدة 
انلرصة.  وجبهة  داعش  لسيطرة  ختضع  اليت  األرايض  يف  اإلعالنية  الالفتات  يف  املستخدمة 
ا ملقاطع الفيديو واإلصدارات واتلرصحيات ملختلف اجلمااعت  وقدمت مدونة زيلني مصدراًا مهمًّ
ا يرجع لعام 2008. ويمكن ابلحث يف املواد باتلاريخ أو اجلماعة  اجلهادية ادلويلة، ووفرت أرشيفاً
 pietervanostaeyen.wordpress.com أوستاين  فان  بيرت  مدونة  قّدمت  كذلك  املوضوع.   أو 

نقطة مرجعية إضافية ملختلف املواد املنسوبة إىل اجلمااعت اثلالث. 

املنصة اإلعالمية الرسميةاجلماعة

ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(

مؤسسة الفرقان اإلعالمية
مركز احلياة اإلعاليم

مؤسسة أجناد لإلعالم
مؤسسة االتسام 

منصات حملية مثل مكتب الرقة اإلعاليم

مؤسسة املنارة ابليضاء لإلنتاج اإلعاليمجبهة انلرصة

مؤسسة املالحم لإلعالم تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية

جدول 7-1: املنصات اإلعالمية الرئيسية تلجميع مواد اجلمااعت اجلهادية.
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تصنيف املصادر

واملنصة  الصدور،  تاريخ  ىلع  بناء  تلصنيفها  نفيفو  برنامج  ابليانات  دخلت 
ُ
أ جتميعها،  بعد 

من  خليط  أو  مسلمني،  غري  أو  مسلمني،  من  املستهدف  واجلمهور  أنتجتها،  اليت  اإلعالمية 
، لكن اكن هناك بعض اإلشارات  ا وإربااكاً االثنني. واكن تديد اجلمهور املستهدف األكرث غموضاً
اليت تعرب عنه. فمثالاً املواد املوجهة إىل اجلمهور املسلم فقط تضمنت تعبريات إسالمية وإشارات 
قرآنية متعددة، يف حني خيتيف لك هذا عند استهداف مجهور غري مسلم. ولم يكن استثناءاً ذكر 
اجلمهور املستهدف رصاحةاً يف ابلداية. لكن ما تطلب دقة أكرب اكنت املواد املوجهة إىل مجهور 
خمتلط، واكنت إحدى سماتها املشرتكة مزج أسايلب الرتغيب والرتهيب لكسب اجلمهوريني. ذلا، 
ا جلمهور  ُصنفت هذه املصادر كخليط، واكن معظمها مواد من جمالت وإصدارات مصممة عموماً
، يمكن اعتبار هذه املقاالت بمثابة »ترفيه« للجمهور املسلم املتعاطف، ومصممة  مسلم. ومن ثمَّ

تلدشني استخدام العنف من أجل القضية. 

حتليل املضمون

خالل مرحلة اتلصنيف، تم تديد املوضواعت )أو الُعقد( جلمع وتصنيف جوانب أيديولوجية 
ا اعمة مبنية ىلع اتلوقعات اتلقليدية من ادلاعية اجلهادية؛  حمددة. يف ابلداية، اكنت املوضواعت أطراً

لكن عند ظهور اإلشارات يف املواد قيد ابلحث، تم تصنيفها ألغراض اتلحليل. 

املصادر.  يف  ظهورها  عند  تفصيالاً  أكرث  موضواعت  تم تديد  اتلصنيف،  عملية  تطور  ومع 
وجاءت املقاربة املبنية ىلع األغراض لتسمح بتصنيف أدق وتليل أشمل، وتؤكد أن تصورات 
ابلاحثني املسبقة لم تؤثر يف انلتائج. هدف تصنيف املوضواعت إىل تديد املضمون يف عنارص 
سيطرة  قياس  ألغراض  وسهولة  بدقة  الكيفية  ابليانات  بتعديد  وسمح  للتحليل،  قابلة  بعينها 

موضوع معني ىلع بقية املوضواعت. 
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املوضواعت املصنفة

اجلهاد ادلفايع
اجلهاد اهلجويم

تدمري الرتاث
إذالل العدو

)تربير( اهلجوم
الرمحة

املنهج انلبوي
العبودية

استهداف املدنيني
حلفاء اهلل

القيادة 
األمة

املستضعفون
العاملية )إزالة احلدود(

ادلفاع عن املقهورين )العدالة(
نهاية العالم

إسناد انلرص إىل اهلل
األخوة

الرشف
اإلحسان

اإليمان
الوالء

الشهادة
احلياة اآلخرة 

الصرب
القضاء والقدر

اتلوحيد
احلق مقابل ابلاطل واخلري مقابل الرش

موضواعت )عقد( أيديولوجية

ا لأليديولوجية أو الرسدية. جدول 7-2: موضواعت ادلاعية مصنفة تبعاً
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موضواعت )عقد( أيديولوجية

موضواعت )عقد( رسدية 

املوضواعت املصنفة

ربط املايض واحلارض
خماطبة العدو مبارشةاً

عوامل اجلذب 
عوامل ادلفع

اتلعليقات اجلغرافية - السياسية
اتلعليقات اإلعالمية 

وضع الرصاع يف إطار رومانيس
اثلنائية

املايض املجيد

العدو األقىص
العدو األدىن

)نهاية( اإلذالل
اتلحرر
اخلالفة

بناء ادلولة
توحيد األمة

اتلكفري/ الطائفية
رفض انلصوص

رفض القومية
نبل اجلهاد

مصادر الرسد
اإلشارات القرآنية

اإلشارات احلديثية 
الفقه واتلفسري 

ابلالغة الشعرية 
الشعر )العريب(

ا لأليديولوجية أو الرسدية. جدول 7-2: موضواعت ادلاعية مصنفة تبعاً
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ُصنف لك موضوع أو عقدة حسب ظهوره يف أيديولوجية أو رسدية. موضواعت األيديولوجية 
ترتيبهما  أطرتها اجلمااعت. وتم  السياسية كما  أو  ادلينية  املعتقدات  املبنية ىلع  املوضواعت  يه 
ا لإلطار اتلحلييل املستخدم تلوضيح املكونات األساسية نلظام املعتقدات اذلي يُشكِّ  بعدها تبعاً
الشهادة )كأحد مكونات  أيديولوجية اجلماعة. بعض األمثلة ىلع املوضواعت األيديولوجية يه 
قاعدة القيم عند اجلمااعت( أو تأسيس اخلالفة )كأحد مكونات أهداف اجلمااعت(. واعتُِمد 
نفس املنطق يف تديد املوضواعت اليت تعمل كرسدية أو عقد. وأحد األمثلة الواضحة هو وضع 

الرصاع يف إطار رومانيس.  

دراستهما  وتمت  الفقهاء؛  أعمال  وكذلك  واحلديثية،  القرآنية  اإلشارات  تصنيف  ا  أيضاً تم 
ا تلحديد وضعهما يف مواد ابلحث وعالقتهما باملوضواعت.  وتليلهما الحقاً

ا  ا جديداً ا تصنيف اللغة واألسلوب من حيث ابلالغة واللغة الشعرية؛ مما أضاف بعداً وتم أيضاً
للتحليل؛ حيث قورنت انلتائج باملوضواعت والصفات باملصادر. وسمح هذا مثالاً بمقارنة اللغة 
املستخدمة يف املصادر املختلفة عند اجلمااعت اثلالث، وعند تناوهلم موضواعاً معيناًا أو توجههم 
جلمهور حمدد. وتم تصنيف أي تغري يف األسلوب اللغوي للتحليل الالحق، وتم تصنيف مجيع عقد 

اللغة األسلوبية كروابط للرسدية. 

املصادر العربية واتلصنيف 

حىت اآلن، ال يتوافر برنامج حاسويب تلحليل ابليانات الكيفية، يتناسب مع اللغة العربية؛ مما 
عىن رضورة ترمجة بعض املواد تلحليل شامل ومتاكمل. اُستخدمت الرتمجة الرسمية اليت اعتمدتها 
وسائل اإلعالم اتلابعة للجمااعت لكما توافرت، ويف غري ذلك، اعتمدنا ترمجات فريق ابلحث مع 
مرااعة االحنياز اتلفسريي عند استخدام الرتمجات غري الرسمية. لم يرتجم فريق ابلحث اإلشارات 
املعتمدة.  الرتمجات  استخدام  أو  نفسها  املتوافرة  اإلشارات  اعتماد  تم  بل  واحلديثية،  القرآنية 

وبالنسبة إىل مقاطع الفيديو بالعربية، فتم اعتماد مالحظات فريق ابلحث عند اتلصنيف.
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املؤلفون

تركز  إكستـر.  واإلسالمية جبامعة  العربيـة  ادلراسـات  معهد  دكتوراه يف  باحثة  ابلدوي:  إيمان 
الرشق  يف  واملجتمعات  اهلوية  يف  وتأثريها  اتلعليمية  السياسات  دور  ىلع  ابلحثية  اهتماماتها 
تعمل  ويه  اإلقليمية.  والطائفية  العاليم،  اإلساليم  اتلطرف  وتصاعد  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
الرشق  يف  واالقتصاد  السياسة  بتدريس  قامت  اإلساليم.  واتلطرف  اإلرهاب  ماكفحة  جمال  يف 
األوسط وشمال إفريقيا واحلراكت اإلسالموية يف جامعة إكسرت كمساعد لدلكتور عمر اعشور. 
شغلت منصب خبري صويت بهيئة اإلذاعة الربيطانية حول سياسات الرشق األوسط وشمال إفريقيا 
واتلطرف اإلساليم العاليم منذ اعم 2014. وتقدم االستشارات للمؤسسات اليت تعمل باإلقليم، 
ا خرباتها حول صياغة االمتحانات ادلويلة للمدارس بمرص، اليت تُدرس نظام ادلبلومة  وتقدم أيضاً

الربيطانية.

منذ  بلري  توين  بمؤسسة  السياسية  اجلغرافيا  ودراسات  ادلين  مركز  يف  باحث  كومريفورد:  ميلو 
ز ىلع منطقة جنوب ووسط آسيا؛ فإن اهتماماته ابلحثية تشمل صياغة  بداية اعم 2014؛ حيث يُركِّ
السياسات ادلويلة حول ماكفحة اإلرهاب، والرصاع يف لك من أفغانستان وباكستان، والقومية 
اهلندية، وتطور اخلطاب ابلاليغ وادلاعية اجلهادية. يدرس كومريفورد الفلسفة والالهوت جبامعة 
وادلييل  انليوزويك  أحباثه يف صحيفيت  وقد ظهرت  اإلندبندنت؛  لصحيفة  ويكتب  أكسفورد، 

بيست.

بيرت ويليب: مدير اتلحرير بمركز ادلين ودراسات اجلغرافيا السياسية. انضم إىل مؤسسة توين بلري 
اعم 2013، وقىض اعمني قبلها يف مرص يدرس اللغة العربية، كما اعش لفرتة يف ايلمن. كتب لك 
من صحف انليوزويك وسبيكتاتور واإلندبندنت. تدث يف ابلث املبارش لقناة هفينجتون بوست 

ىلع اإلنرتنت، وظهرت أحباثه يف ادلييل بيست.
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شكر وتقدير

يتوجه املؤلفون بالشكر للمؤسسات واألفراد اتلايل ذكرهم ملا قدموه من وقت وجهد ومصادر 
أسامة  ادلكتور  والشيخ  فورمان،  جوناثان  وهم:  اتلقرير،  هذا  وكتابة  ابلحث  عملية  يف  وأفاكر 
حسن، وبني هيجيزن، والمث باالس، وروس مارتني - فيرش، وميالين سميث، وطاقم العمل يف 

مؤسسة توين بلري.

نبذة عن مركز ادلين ودراسات اجلغرافيا السياسية
يتجىل اتلفاعل بني الرصاع وادلين بشك جيل يف شىت أحناء العالم. وتتعرض األيديولوجيات 
اليت  املخاطر  جتاهل  السياسات  صناع  يستطيع  وال  دينية،  ضغوط  إىل  السياسية  واألحداث 
. ومن 

اً
تفرضها األيديولوجيات ادلينية العنيفة، ولكن حىت يتسىن نلا هزيمتها، جيب إدراكها أوال

السياسية،  املبنية ىلع أدلة واتلعليقات اإلعالمية واألحداث اهلامة واإلحاطات   خالل اتلقارير 
تليالاً  نقدم  فنحن  ادلقيق.  الفهم  هذا  السياسية  اجلغرافيا  ودراسات  ادلين  مركز  يقدم 
سياسية؛  خيارات  نقدم  كما  العاليم،  الصعيد  ىلع  والرصاع  ادلين  بني  اتلفاعل  حول   تفصيليًّا 

تلناسب اتلحدي.


