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بحلول حزيران/ يونيو 2014، كان تنظيم داعش (»الدولة 
مساحات  عىل  سيطر  قد  والشام«)  العراق  يف  اإلسالمية 
واسعة من سورية والعراق، يف تطّور ُوصف بـ »الصاعق« 
أو   « والرسيع2  »املفاجئ  أو  و«الصارخ«1،  و«الساطع« 
»الرسيع شبه النزيكي«3، إىل آخر ما هناك من صفات. ويف 
داعش،  صعود  من  تقريًبا  عامني  بعد  أي   ،2016 صيف 
كان التنظيم قد خرس معظم تلك املساحات من األرايض 
اليت سيطر عليها يف العراق وسورية يف ذروة صعوده، يف 
سلسلة من اهلزائم العسكرية، ُوصفت بـ“بداية النهاية“. 

تنظيم  حققه  مماثالً  رسيًعا  صعوًدا  شهدنا  أن  سبق  لقد 
يف  ذروته  بلغ  املايض،  القرن  تسعينيات  يف  القاعدة 
بدأنا  ما  ورسعان   .2001 سبتمرب  أيلول/   11 هجمات 

نشهد، أيًضا، االنحدار الرسيع للتنظيم بعد نقطة الذروة 
املذكورة. وينطبق مثل هذا الصعود واهلبوط عىل حركات 
األفغانية.  طالبان  كحركة  أخرى،  ”جهادية“  سلفية 
الواحد  القرن  من  األول  العقد  يف  األمر  بلغ  وقد 
والعرشين بدراسات صادرة عن بعض مراكز األبحاث، 
كمؤسسة كارنيجي مثالً، ما يشبه التبشري بانتهاء السلفية 
من  أخبث  هو  ما  جاء  ما  رسعان  لكن...  ”اجلهادية“4. 

القاعدة وأدهى: ابنتها/ شقيقتها دولة داعش.

ومن  وجزر،  مّد  من  املستمرة  العملية  هذه  خضّم  ويف 
الظل  إىل  تراجعت  »اجلهادية«،  السلفية  األطياف  تناسل 
األوسع  اإلسالمية  اجلماعة  كادت-  أو  اإلعالمي- 
اإلخوان  جماعة  هبا  عنينا  العرشين،  القرن  يف  انتشاًرا 

1 - فواز جرجس، » داعش إىل أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة«، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2016
2 - حسن أبو هنية وحممد أبو رمان، »تنظيم الدولة اإلسالمية: األزمة السنية والرصاع عىل اجلهادية العاملية«، عمان: مؤسسة فريدريش إيربت (مكتب 

عمان)، 2015
3 - Yoram Schweitzer, »The Islamic State, Two Years On: Is it Indeed on the verge of Collapse«, Tel Aviv: INSS Insight 
No. 883. June 30, 2016
4 - Omar Ashour, »Ending Jihadism? The Transformation of Armed Islamist Movements, Carnegi,   September 9 , 2009. 
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=23805

صعود تنظيم داعش وانحداره            
تناسل األطياف السلفية مقاربة بديلة: 

خالد عايد
 باحث أردين

المقدمة:
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املسلمني. لكن يف األعوام األخرية خربت هذه اجلماعة 
يف  إدراجها  وجرى  جهة،  من  ملموسة  داخلية  حتوالت 
سنيت 1913 و1914 يف قوائم اإلرهاب 
املختلفة  الدول  من  عدد  لدى 
والسياسات  األيديولوجيات 
السعودية،  مرص،  سورية،  (روسيا، 
وهكذا  اإلمارات).  دولة  البحرين، 
التنظيمات  داللة  ما  السؤال:  كان 
هذه  رحم  يف  تكونت  اليت  اإلرهابية 
منذ  التقليدية«،  »الدعوية  اجلماعة، 
أربعينيات القرن املايض (مثل »النظام 
سبعينيات  يف  ثم  مرص)  يف  اخلاص« 
املقاتلة« يف سورية مثالً)؟ وأين جماعة  القرن (»الطليعة 
التارخيي: »وأعّدوا«- من التطورات  اإلخوان- بشعارها 
منذ  اجلهادية«  »السلفية  خربتها  اليت  الدراماتيكية 
تسعينيات القرن املايض وصوالً إىل والدة تنظيم داعش؟

ما الذي يصل/ يفصل حلقات السلسلة السلفية املمتدة 
منذ قرون: منذ ما قبل سلفية ابن تيمية يف القرنني الثالث 
(امللقب  البدري  إبراهيم  سلفية  إىل  عرش  والرابع  عرش 
وما  والعرشين،  الواحد  القرن  يف  البغدادي)  بكر  أبو 
القرن  أوائل  يف  الوهاب  عبد  بن  حممد  سلفية  من  بينهما 
التاسع عرش، وسلفية سيد قطب (يف مرص) وحممد رسور 
القرن  من  الثاين  النصف  يف  سورية)  (يف  العابدين  زين 
العرشين، وصوالً إىل سلفية القاعدة والنرصة وداعش يف 

ربع القرن األخري؟

احلركات  خمتلف  إىل  ترى  منهجية  الدراسة  هذه  تعتمد 
السلفية عىل أهنا أطياف خمتلفة ضمن اللون الواحد؛ عىل 
أهنا »درجات« يف نسق واحد عىل غرار درجات األطياف 
يف األلوان أو درجات الزالزل عىل مقياس رخيرت. وترى 
أن متايز إحداها عن األخريات يعود إىل انتقائها ادعاءات 

أيديولوجية حمددة بقصد إضفاء الرشعية عىل ممارستها يف 
ظل استجداد رشوط موضوعية حمددة. وبحسب منهجية 
املجموعات  بني  »الفصل«  تكّف صعوبة  األطياف هذه، 
اإلرهابية و«املعتدلة« عن أن تكون صعوبة تقنية شكلية، 
بأطيافها  املجموعات  تلك  بماهية  تتعلق  صعوبًة  وتغدو 
املتساكنة، وبسياسات أطراف الرصاع املختلفة. وتكشف 
منهجية هذه الدراسة تهافت املقاربة »املذهبية« اليت تنطلق 
يف حتليلها لنشوء وتطور احلركات السلفية »اجلهادية« مما 

تسميه »االنقسام السيّن- الشيعي« و«املظلومية السّنية«.

الهوية«  »أزمة  من  المذهبية:  المقاربة  أواًل: 
إلى »المظلومية الُسّنية«

لعل املقاربة األيديولوجية القائمة عىل سياسة »اهلويات« 
استقراء  يف  شيوعًا  األكرث  هي  ورصاعها  وأزمتها 
سائر  كما  التكفريي،  اإلرهايب  داعش  تنظيم  نشوء 
عىل  املقاربة  هذه  وتقوم  اجلهادية«.  »السلفية  التنظيمات 
أو  اهلوية«،  »سياسات  يف  عنها  معرّبًا  األيديولوجيا،  أن 
»األزمة السنية والرصاع عىل اجلهادية العاملية«، هي عامل 
العامل احلاسم، يف تفسري نشوء وتطّور  أو حىت  حاسم، 

داعش.

إىل  املتأثرون هبا  أو  املقاربة  القائلون هبذه  ويف حني يشري 
واجتماعية،  سياسية  موضوعية،  أخرى  عوامل  وجود 
فإهنم يتطرقون إىل هذه العوامل َعَرضًا، يف ما هم يسهبون 
السلفيات  تكوين  يف  املذهيب  العامل  تأثري  رشح  يف 
إىل  يميل  بعضهم  أن  ذلك  من  واألنكى  »اجلهادية«. 
تفسري تلك العوامل األخرى بعامل حاسم، هو اهلويات 

املذهبية؛ وصوالً إىل ما يسّمى »املظلومية السّنية«. 

األعظم يف  احلزّي  األفراد)  (دور  الشخص  العامل  وحيتل 
املذهبية«  »املقاربة  هذه  بحسب  املكتوب  داعش  تاريخ 

تعتمد هذه 

الدراسة منهجية 

ترى إلى مختلف 

الحركات السلفية 

على أنها أطياف 

مختلفة ضمن 

اللون الواحد
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5 - مثالً، هيثم مناع، »خالفة داعش«، املعهد االسكندنايف حلقوق االنسان، 2014
6 - أنظر: أبو هنية وأبو رمان، مصدر سبق ذكره، ص. -134 136

7 - جرجس، مصدر سبق ذكره، ص. 11
8 - عبد الباري عطوان، » الدولة اإلسالمية: اجلذور، التوحش، املستقبل«، بريوت: دار الساقي، ص. 9

9 - املصدر نفسه، ص. 10

وسواها، وحىت بحسب بعض التحليالت اليت ال تقع يف 
حبائل هذه املقاربة5 . لكن ما يغيب عن تلك املقاربة هو 
تتبع انتقال والءات هؤالء األفراد من جمموعة سلفية إىل 
أخرى، بما ييضء عىل حقيقة التخوم اليت تفصل/ تصل 
مقولة  عىل  الدالئل  أحد  ويقّدم  املجموعات،  هذه  بني 

األطياف السلفية املتعددة ضمن اللون السلفي الواحد.

وبحسب هذه املقاربة فإن »العامل األكرث أمهية يف تفسري 
أي  السيسيولوجي،  بالعامل  يتمثل  الراهن  الصعود 
العراق  بني  املمتدة   السنية  »األزمة  أو  الُسيّن«،  املجتمع 
وسورية ولبنان«. وهذا العامل يفرّس- بل يربر- بحسب 
مع  الوحيش  داعش  تنظيم  سلوك  املذكورة  املقاربة 
التوحش  عىل  الرّد  مربع  عن  خيرج  ال  »الذي  اخلصوم، 
املقاربة أن«هذه  اآلخر ضد املجتمع السين«. وترى هذه 
إىل  الرصاع  طبائع  »انحراف  من  ناجمة  السنية«  األزمة 
باتوا«  الثالثة املذكورة  البلدان  سؤال »اهلوية«. فالسنة يف 
يشعرون مع تنامي الرصاعات الداخلية واألهلية، بفراغ 
ظل  يف  األمل  وخيبة  اإلحباط  من  وبحالة  عريب  سيايس 
تنامي النفوذ اإليراين يف كل من العراق وسورية، وحالة 

الفراغ السيايس العريب، والفوىض واحلروب الداخلية«6 

ويف صياغة أخرى متأثرة باملقاربة املذهبية، نقرأ أن »ُسّنة 
باعتباره  إليه  تنظيم داعش »ألهنم نظروا  كثريين« دعموا 
الرّد املوازي الفّعال لـ»اهليمنة« الشيعية والعلوية يف بغداد 
اإليراين.  الراعي  خلفهما  ومن  التوايل،  عىل  ودمشق، 
وقد متكن التنظيم ”يف صعوده الرسيع ... من االستفادة 

وسورية  العراق  يف  السنة  للعرب  اهلوية  أزمة  يف  بذكاء 
وخارجهما“7. 

والتباس  الُمفتَرض  داعش  تمايز  ثانيًا: 

المرجعية األيديولوجية

دراسة  يف  املذهبية  املقاربات  معظم  يف  واضح  ميل  ثمة 
تنظيم داعش إىل تأكيد فرادة التنظيم واختالفه عن سواه 
معها  تشاهبه  حساب  عىل  الواحدة،  السلفية  العائلة  من 

هذا  بوجود  إجماالً  االعرتاف  (مع 
التشابه، لكن مع التقليل من شأنه). 
تنظيم   « أن  نجد  املثال،  سبيل  فعىل 
من  جديدة  نسخة  يكن  مل  داعش 
تنظيم القاعدة، وإنما يشكل نموذجًا 
األيديولوجية  حيث  من  خمتلفًا 
واألولويات...«الخ8.  والنشأة 
و«ربما« تكون األيديولوجية السلفية 
املشرتك  القاسم  العاملية  اجلهادية 
فروقات  هناك  »ولكن  القاعدة،  مع 
داعش  إعطاء  وأبرزها  كثرية، 

واستخدام  جذريًا،  تغيريًا  املجتمعي  للتغيري  األولوية 
التغيري، وعدم  فيه لتحقيق هذا  »التوحش« بل واإلفراط 

التميزي بني الطواغيت واالستعمار الغريب (الكافر)«.9 

كما نجد، مع تلك املقاربة أننا أمام »حالة من االستقطاب 
يف أوساط التيارات السلفية اجلهادية يف مناطق تواجدها، 

يبدو أن "االلتباس" 

ليس قائًما 

في مرجعية 

المجموعات 

السلفية 

"الجهادية"، بل 

في المقاربة 

"المذهبية" ذاتها
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بنموذج  وآخرين  داعش  بنموذج  ومؤمن  مؤيد  بني  ما 
القاعدة والنرصة«. إذن، نحن بحسب تلك املقاربة »أمام 
ومتخاصمني  بل  متباينني،  تيارين 
ومتصارعني، يكّفر وخيّون كل منهما 
جهة،  من  داعش،  نموذج  اآلخر«: 
السلفية  احلركات  سائر  ونموذج 
من  والنرصة،  والقاعدة  »اجلهادية« 

جهة أخرى10. 

جمال  يف  باالختالف  يتعلق  ما  ويف 
نجد  األيديولوجية،  املرجعيات 
آراء  مسهبة  بصورة  يعرض  من 
املؤسسني«  »اآلباء  يعتربون  من 
اجلهادية،  السلفية  أليديولوجيا 
ويتوّقف عند آراء بعض هؤالء املراجع مثل سّيد ُقطب يف 
كتابه »معامل عىل الطريق«، وكتاب أيب بكر ناجي11 »إدارة 
فقه  من  »مسائل  املهاجر  اهلل  عبد  أيب  وكتاب  التوحش« 
كثرية  أخرى  أسماء  يورد  كما  الدماء«.12  »فقه  اجلهاد«/ 
»اجلهادية.  السلفية  األيديولوجيا  صوغ  يف  سامهوا  ممن 
وذلك كله من دون أي قراءة نقدية هلا، تعتربها ادعاءات 

أيديولوجية ليس إالّ.

يف  القاعدة  فرع  بني  اخلالفات  اتساع  سبب  أن  نقرأ  كما 
يعود  كان  العراق  يف  وفرعها  النرصة)  (جبهة  سورية 
العملية:  واإلسرتاتيجية  الفكرية  املرجعية  »التباس«  إىل 
اهلل  عبد  أيب  إىل  فقهيًا  تستند  العراقي  الفرع  »مرجعيات 
املهاجر، وعمليًا إىل أطروحات أيب بكر الناجي«. أما جبهة 

النرصة فكانت تستند »نظريًا وعمليًا- إىل أطروحات أيب 
مصعب السوري...«، يف كتابه »دعوة املقاومة اإلسالمية 

العاملية«13. 

املجموعات  مرجعية  يف  قائًما  ليس  »االلتباس«  أن  يبدو 
اليت  ذاتها  »املذهبية«  املقاربة  يف  بل  »اجلهادية«،  السلفية 
جتهد يف التنقيب عن اختالفات بني هذه املجموعات، وال 
تتناول هذه املجموعات عىل أهنا »أطياف« أو درجات يف 
اللون السلفي الواحد، لكل منها »ادعاءات« أيديولوجية 
موقعها  وحتسني  نفسها  وترويج  وجودها  تربير  هدفها 
التنافيس عىل التمويل األجنيب وعىل اجلمهور السلفي مع 
املجموعات األخرى. واألهم هو أن املقاربة املذكورة ال 
ترى أن االختالفات بني هذه األطياف/ الدرجات إنما 
تعود إىل تعدد املرجعيات الفرعية وإىل اختالف الشــروط 
امللموسة باختالف الــــزمــــــــــن (سنعود إىل هذه 

املسألة  لدى تناولنا تعدد املرجعيات الفرعية أدناه).

حّد  تصل  مبالغة،  عمليَة  »املذهبية«  املقاربة  تدير  كما 
األسطرة، يف ما يتصل بتمزّي تنظيم داعش وقوته وصعوده 
اآلن،  داعش  أصبح  لقد   .2014 سنة  »الرسيع«  ومتدده 
للحدود... عابًرا  إقليمًيا  »العًبا  املقاربة  هذه  بحسب 
ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة...ويمتلك خربة قتالية 
عالية وكفاءة عسكرية وجهاًزا يدير املعارك عىل مستوى 
ذلك  عن  وفضالً  للرثوة...،  مصادر  له  وتتوفر  حمرتف، 
اجليوسيايس  الواقع  قراءة  عىل  العالية  قدرته  واألهم، 

املحيل واإلقليمي والدويل...«14.

10 - أبو هنية وأبو رمان، مصدر سابق، ص. 160 وما يليها
11 - منّظر سلفي جمهول اهلوية ولكن كتاباته ذات تأثري واسع لدى جماعات العنف التكفريي

12 -  ُيعد املهاجر وكتابه املرجعية الفقهية حلركة الزرقاوي الذي ُيرجح أنه تتلمذ عىل يد املهاجر يف افغانستان. 
13 - أبو هنية وأبو رمان مصدر سابق، ص. -88 89

14 - املصدر نفسه، ص 221

زاوجت جماعة 

اإلخوان المسلمين 
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واإلسالم 

الرأسمالي 

الليبرالي
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عقلية املبالغة، وصوالً إىل حّد األسطرة، اليت دمغت معظم 
التحليالت عندما كانت »الرضبة ال تزال ساخنة« وكان 
»الصدمة«، شاركت  متأثًرا هبول  السيايس-النفيس  املناخ 
فيها حتليالت أخرى مل تفلت من تأثري هذه املقاربة. فدولة 
وأدمغة  عقول  بنوك  »متلك  أحدها،  بحسب  »داعش«، 
وسياسية  وعسكرية  إدارية  كثرية،  علوم  يف  متخصصة 
وإعالمية وأمنية، تضع اخلطط والدراسات وتنظم العمل 
اليت حصلنا عليها من  املعلومات  يف مؤسساتها، حسب 

مصادر داخلها، ونعتقد أهنا دقيقة...«15

ويكاد صعود تنظيم داعش ُيدرج يف مرتبة املعجزة، عندما 
نقرأ أن قوات األمن العراقية تهشمت »كلوح من زجاج 
أمام إعصار داعش... مع أن مقاتليه كانوا باملئات فقط، 
أو بضعة آالف يف احلّد األقىص«16. واحلال، أن التنظيم مل 
يكن وحده ومل يكن باملئات أو اآلالف فقط حني اجتاح 
املوصل وسواها من األرايض العراقية (وهذا ما سنفّصل 

فيه أدناه).

ثالثًا: تهاُفت المقاربة المذهبية

ما  منشأ  حقيقة  عىل  التعمية  إىل  املذهبية  املقاربة  تعمد 
السنة«،  و«مظلومية  الشيعي«  السين-  »االنقسام  تسميه 
يف  الرصاع  ضفيْت  عىل  الفاعلني  األطراف  خمتلف  ودور 
السلفية  املجموعات  دور  عىل  تتسرت  فهي  الصدد.  هذا 
واالحتالل  املسلمني  اإلخوان  وجماعة  »اجلهادية« 
األمريكي يف التسعري املتعمد هلذا االنقسام. وهي يف املقابل 

تتالعب بالوقائع التارخيية لنشوء داعش، عىل نحو يلّفق 
مواقف العراقيني »الشيعة« والنظام السوري »النصريي«- 

كي يتسق منطقها شكلًيا.

3.1 التسرت عىل دور املجموعات التكفريية

من  اثنتني  دور  إىل  املثال  سبيل  عىل  باإلشارة  هنا  نكتفي 
عنه  أفصح  كما  املجموعات  هذه 
عىل  التسرّت  بالذات.  قادتها  بعض 
ُيعرف  مل  الزرقاوي«.17  »شبكة  دور 
يف  تقوى  أو  ورع  أي  الزرقاوي  عن 
بحسب  متاًما،  العكس  (بل  صباه 
الشخصية)،  سريته  مصادر  خمتلف 
جتربة  أو  حنكة  بأي  يشتهر  مل  كما 
عسكرية فذة، وال بأي تبّحر يف الفقه 
بداية  منذ  مبكرًا،  وهو  اإلسالمي. 
حّدد  للعراق،  األمريكي  االحتالل 
معسكر العدو، ورسم خطة »دقيقة« 
وضع  املعسكر.  هذا  مع  للتعامل 
األعداء،  قائمة  رأس  عىل  »الشيعة« 
جاء  كما  األمريكي-  االحتالل  قبل 

فرباير  شباط/  يف  والظواهري،  الدن  بن  إىل  رسالته  يف 
2004 18. فقد جاء يف الرسالة:

أن  يعين  التغيري.  مفتاح  هم  رأينا  يف  هؤالء  »الشيعة:   
والسيايس  الديين  عمقهم  يف  ورضهبم  استهدافهم 
سعارهم  للسنة  يظهروا  أن  إىل  سيدفعهم  والعسكري 

15 - عطوان، مرجع سابق، ص 228
16 - جرجس، مرجع سابق، ص 15 

17 - هذه الشبكة هي تنظيم القاعدة الذي اختذ أسماء عدة (”التوحيد واجلهاد“ سنة2004، ”قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين“ سنة 2006)، وتطّور إىل 
”الدولة اإلسالمية يف العراق“، اليت شكلت النواة األساسية يف تنظيم داعش سنة 2013.

18 - نص رسالة الزرقاوي إىل بن الدن والظواهري، مرتجمة إىل االنكلزيية عىل الرابط التايل:
 http://2001-   2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm)
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ويكشفوا عن أنياب احلقد الدفني يف صدورهم. إذا نجحنا 
من  سيصبح  الطائفية،  احلرب  ساحة  إىل  استدراجهم  يف 
املمكن إيقاظ السنة الغافلني حني يشعرون باخلطر الداهم 
الرغم  وعىل  الصابئة.  هؤالء  أيدي  عىل  املاحق  واملوت 
األكرث تصميمًا  السنة هم...  فإن  وفرقتهم،  من ضعفهم 

واألكرث والء عندما يواجهون أولئك الباطنية....«. 

شبكته  بادرت  حيث  قوَله،  الزرقاوي  فعُل  سبق  وقد 
فمثالً،  الشيعة.  املواطنني  تفجريات ضد  تنفيذ  إىل  مبكًرا 
هاجمت يف 29 آب /أغسطس 2003، مسجد اإلمام عيل 
آية  بينهم  وقتلت 45 شخصًا،  النجف،  أيب طالب يف  بن 
اهلل حممد باقر احلكيم، باإلضافة إىل عرشات اجلرحى، يف 
هجمات  شن  يف  »اجلهادية«  اجلماعات  اسرتتيجيا  إطار 

دموية عىل أهداف مدنية ودينية شيعية يف العراق.

اإلخوان  جماعة  دور  عىل  املذهبية  املقاربة  تتسرت  كما   
املسلمني يف سوريا وتتجاهل جلوء تلك املجموعات إىل 
تنطلق  أن  قبل  حىت  املسلح  للعمل  واإلعداد  التخطيط 
»ثورة سلمية« يف سورية، وتلقي باملسؤولية عن »عسكرة 
الثورة« عىل عاتق النظام وبطشه باملتظاهرين »السلميني«. 
وعن دور جماعة اإلخوان املسلمني يف سورية، يكشف 
التخطيط والدراسات  أحد قادة اجلماعة ورئيس مكتب 
يف  جدة  يف  املقيم  الدرويب،  ملهم  فيها  اإلسرتاتيجية 
صباح  يف  القيادة-  طلب  عىل  بناء-  قّدم  أنه  السعودية، 
يوم 1٣ كانون الثاين/ يناير 2011، أي قبل نحو شهرين 
من انطالق »الثورة« »سلمية«، ورقة من ثالث صفحات 
بعنوان »مرشوع ارحل بشار« الذي خلّص يف تسع نقاط ما 
جيب فعله إذا انطلقت ثورة يف سورية. وبدون أن يكشف 
عن ماهية هذه النقاط، يضيف الدرويب: » دعمت اجلماعة 
»االلزتام  برشطني:  والفصائل  الكتائب  من  العديد   ...

الدولية  بالقوانني  و«االلزتام  اإلسالمية«  باألخالق 
الدروع«  »هيئة  الحقًا  وشّكلت  املسلحة«،  للرصاعات 
للتنسيق بني  املبادرات  العديد من  ونّسقت وشاركت يف 

الفصائل والكتائب.“

زاوجت جماعة اإلخوان املسلمني يف سورية  بني »السلفية 
»انترش«  فقد  الليربايل.  الرأسمايل  واإلسالم  اجلهادية« 
كوادر اجلماعة وأعضاؤها عىل كل من »املجلس الوطين« 
و«االئتالف الوطين« وجبهة النرصة و«هيئة دروع الثورة« 
فصائل  أكرب  (أحد  الشام  و«فيلق  الرحمن«  و«فيلق 
الشام  أحرار  وحركة  اإلسالمية  واجلبهة  احلر«)  »اجليش 
واحلزب  أيًضا)  داعش  عىل  (املحسوبة  األقىص«  و«جند 
من  نفر  (وكان  (وعد)...الخ  والدستور  للعدالة  الوطين 
اجلماعة، مثالً، أبو مصعب السوري، القادم من »الطليعة 
املقاتلة« اإلخوانية يف ثمانينيات القرن املايض، قد شارك 
يف تأسيس منظمة »القاعدة«، إىل جانب اإلخوان املسلمني 

املرصيني السابقني وغريهم.)

القيادي يف اجلماعة، عمر   يف صدد هذا االنتشار، يقول 
مشوح، إن »شباب اإلخوان هلم تواجد يف كل الفصائل 
الثورية«. وهو يضيف حرفًيا يف املقابلة الصحافية ( 18/ 
مبالغة  »ليست  اجلماعة:  موقع  نرشها  اليت   (2016  /4
أن أقول إّنه لو رفعَت أّي حجر يف سورية لوجدَت حتته 
اإلخوان عمالً أو فكرًا، لكن ليس من الرضوري أن نعلن 

كّل يشء نفعله...« 

 3.2 حتجيم دور االحتالل األمريكي للعراق وشيطنة حمور 
املقاومة

لقد أوغل بعض أنصار املقاربة املذهبية يف الغلّو والشطط 
إىل حّد التقليل من شأن دور االحتالل األمريكي يف عملية 
الرغم من  الرافدين. فعىل  املارد املذهيب« يف بالد  »إيقاظ 
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املذكورة  املقاربة  له مل حيظ يف  املخطط  الدور  فداحة هذا 
عامل  جمرد  وباعتباره  العابرة،  اإلشارات  ببعضٍ  سوى 

مساعد للعامل الرئييس املسمى »مظلومية السنة«.

ل«معهد  السابق  املدير  بريمر،  بول  »احلاكم«  دأب  لقد 
للصدام  العراق  وبنية  بيئة  تهيئة  عىل  ورشكاه«،  كيسنغر 
املذهيب عرب جملة من »األوامر« والقرارات خالل الفرتة 
تعيني  أبرزها:  من  أعوام«،  لثالثة  امتدت  اليت  احلساسة 
أول جملس ملحافظة املوصل بعد نحو شهر من االحتالل 
تكون  أن  هلا  أُريد  خطوة  يف  وعرقية،  مذهبية  أسس  عىل 
الدولة  مؤسسات  لبناء  ونموذًجا  اختبار«  »بالون  مثابة 

اجلديدة عىل األسس نفسها: 

- توزيع احلقائب عىل هيئات »احلكم االنتقالية واملؤقتة« 
عىل أسس مذهبية وعرقية.

املذهبية  للمحاصصة  أّسس  جديد  دستور  وضع   -
واإلثنية، اليت هي أم »الفساد« وأبوه يف عراق اليوم.

اجليش  خاصة  العراقية،  الدولة  مؤسسات  تفكيك   -
التحتية  البنية  ودوائر اخلدمة املدنية، والسعي خلصخصة 

والرثوات املعدنية. 

الطائفية  يعزز  املدنية،  لألحوال  جديد  قانون  وضع   -
واملذهبية.

السابق  العراقية  احلكومة  رئيس  يف  املذهبية  املقاربة  ترى 
تنظيم  صعود  يف  رشيكًا«   « (»الشيعي«)  املالكي  نوري 
»داعش«19، أو أن املالكي قّدم لتنظيم القاعدة يف العراق« 
يف  والفشل  اخلدمات،  إمهاله  خالل  من  باحلياة  ترخيًصا 
ونزع  والسياسية،  االجتماعية  العملية  يف  السّنة  إدخال 
أصحاب  ويسهب  الرواتب«20.  جداول  من  الصحوات 

إىل  اإلشارة  دون  من  ذلك،  تفصيل  يف  املقاربة  هذه 
نظام  جتسيدات  أحد  كانت  إنما  املالكي  حكومة  أن 

اليت  واإلثنية  املذهبية  املحاصصة 
أرىس االحتالل األمريكي قواعدها، 
عىل  منهجي  بشكل  عمل  أن  بعد 
العراقيني،  واملجتمع  الدولة  حتطيم 
حىت قبل أن تتشكل سنة 2006 أول 
املالكي  برئاسة  »حماصصة«  حكومة 
املقابل،  ويف  »سّنية«.   وبمشاركة 
يف  املقاربة  هذه  أصحاب  جيهد 
»الشيعة«  العراقيني  مشاركة  طمس 

وداعش  الداخيل  الفساد  (ومقاومة  االحتالل  مقاومة  يف 
اليت  الفصائل  من  واسعة  جمموعة  خالل  من  الحقًا)، 
وقد  الشعيب،  احلشد  تشكيالت  ضمن  اليوم  تشارك 
اهلل  حلزب  العسكرية  الكوادر  أحد  األمريكيون  اعتقل 
حّملها  اليت  الفصائل  هذه  تدريب  بتهمة  دقدوق)  (عيل 
عىل  اشتملت  واسعة  هجمات  مسؤولية  األمريكيون 

العبوات اجلانبية والقصف الصاروخي. 

باملثل، تسعى املقاربة املذهبية إىل »جتريم« النظام السوري 
بتهمة املسامهة يف نشوء منظمة القاعدة، وإىل طمس دور 
العراق  يف  األمريكي  االحتالل  مقاومة  دعم  يف  سورية 
(وكذلك يف دعم املقاومتني اللبنانية والفلسطينية). ولعل 
يتمثل  آخر  سبب  جانب  (إىل  الرئييس  السبب  كان  ذلك 
سجناء  رساح  إطالقها  يف  السورية  احلكومة  خطأ  يف 
اتهام  يف    (  2011 مايو  أيار/  يف  »اجلهادية«  املجموعات 
النظام السوري باملشاركة »يف توفري مناخات القاعدة«.21 

19 - أبو هنية وأبو رمان، مرجع سابق، ص -122 127.
20 - جرجس، مرجع سابق، ص 115.

21 - أنظر أبو هنية وأبو رمان، مرجع سابق، ص 75 وما يليها.
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هذا  »اجلهادية«  املجموعات  استغلت  احلال،  واقع  يف 
كان  كما  اخلاصة-  اإلرهابية  أجنداتها  خدمة  يف  الوضع 
النظام  يرضخ  مل  املثال.  سبيل  عىل  اإلسالم«،  »فتح  أمر 
خاصة  (واألوروبية،  األمريكية  للضغوطات  السوري 
طوال  العراق  يف  للمقاومة  دعمه  يوقف  ومل  الفرنسية) 
 .(2006 سنة  حىت   ) أعوام  أربعة 
إجراءات  باختاذ  قام  ذلك  بعد  لكنه 
العراق- يف  إىل  العبور  لتنظيم حركة 
اإلرهابية  الزرقاوي  شبكة  تطور  إثر 
وإعالهنا الرصيح عن أن أولوية قتال 
»الشيعة« لدهيا تتقّدم عىل قتال املحتل 

األمريكي.

3.3 ُعوار املقاربة املذهبية األكاديمي

للمقاربة  التهافت  هذا  جانب  إىل 
التجاهل  جماالت  يف  »املذهبية« 
والتالعب  والتهميش  والطمس 
بالوقائع التارخيية، تعاين هذه املقاربة 
ُعوارًا أكاديميًا يكشف عن قصورها 
جوانب  تفسري  ويف  البحث  موضع  املسألة  عرض  يف 
أساسية منها. وبرز هذا الُعوار يف عدد من املناحي، نذكر 

منها عىل سبيل املثال:

- القصور يف تفسري انتشار تنظيم »الدولة« داعش، خارج 
العامل اإلسالمي حيث  بلدان  العراق وسورية، يف معظم 
»ومظلومية  أو  الشيعي«  السين-  ل«االنقسام  وجود  ال 
»الواليات«  عدد  كان   ،2015 سنة  أواخر  ففي  السنة«. 
التابعة للتنظيم ال يقل عن عرش واليات، فضالً عن فروع 

وخاليا نائمة، تنترش ما بني أقىص الغرب األفريقي وأقىص 
الرشق اآلسيوي. أما القول ب«تسلل« مقاتيل التنظيم إىل 
الفاضح يف  القصور  البلدان22 فهو يكشف عن  مثل هذه 

تفسري »صعود« داعش.

املرجعيات  اإلدعاءات/  حقيقة  إدراك  يف  القصور   -
املختلفة  »اجلهادية«  السلفية  للمجموعات  األيديولوجية 
رئيسية  مرجعية  يف   ) املؤتلفة  الفرعية)  مرجعياتها  (يف 

واحدة)، واخللط بني املرجعيات الفرعية والرئيسية.

- جتاهل »املرجعيات« السياسية اإلقليمية والدولية، وهي 
»أم مرجعيات« تلك املجموعات، وتعلو عىل املرجعيات 

األيديولوجية، الرئيسية منها والفرعية.

من  اهلائل  العدد  هذا  وجود  تفسري  عن  العجز   -
املجموعات »اجلهادية« املعارضة املتعارضة، خصوصًا يف 

سورية.

»اجلهادية«  السلفية  احلركات  ملصادر  املفرط  االعتماد   -
أساس  عىل  عرضها،  يف  واإلسهاب  نقدية،  غري  بصورة 
أيديولوجية  ادعاءات  جمرد  ال  صدقية،  ذات  مصادر  أهنا 

زائفة هدفها تسويغ املمارسة العملية.

الرائجة،  »املذهبية«  للمقاربة  العرض  هذا  قدمنا  أن  بعد 
وأظهرنا تهافت هذه املقاربة يف ُقصورها التحلييل وُعوارها 
األكاديمي، ننتقل إىل اقرتاح مقاربة أخرى خمتلفة لوالدة 
تنظيم داعش وصعوده وانحداره املتوقع. وتقوم املقاربة 
التارخيي  التناسل  إطار  يف  التنظيم  إىل  النظر  يف  املقرتحة 
للحركات السلفية، باعتبار التنظيم أحد تدّرجات اللون 

السلفي الواحد.   

ال جدال يف أن تنظيم داعش مل ينشأ من الفراغ، وال هو 
نشأ  لقد  العربية.  الصحراء  ربيع  يف  شيطاين  نبت  جمرد 

تزامن الحقبة 

السعودية 

والساداتية ساهم 

في زرع البذور 

األولى لتطور 

مزدوج في تناسل 

السلفية سلفية 

"جهادية" من 

جهة، وسلفية 

رأسمالية ليبرالية 

من جهة أخرى

22 - جرجس، مثالً، مرجع سابق، ص 16.
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تناسل  إطار  يف  عاملية  خالفة«  »دولة  إىل  وصعد  التنظيم 
اليت  املحددة  امللموسة  الرشوط  وبحكم  السلفيات، 
بعيدة  الرشوط  كانت  سواء  وتطوره،  بنشأته  أحاطت 
أم  عقود)  (بضع  املدى  متوسطة  أم  قرون)،  املدى(بضع 
قريبة املدى(الرشوط املبارشة/ »البيئة احلاضنة«)، وسواء 
كانت تلك الرشوط أيديولوجية أم اجتماعية- اقتصادية 

أم سياسية.

رابعا: تناسل السلفيات في القرن العشرين 

ترضب السلفيات بجذورها عميًقا يف تاريخ املجتمعات 
العربية اإلسالمية. فقد خربت هذه املجتمعات حتوالت 
بأزمات  املجتمعات  تلك  خالهلا  مّرت  كربى،  تارخيية 
مستفحلة ومستعصية عىل احللول، عصفت هبا وأنذرت 
التحوالت  فرتات  ففي  األحيان.  بعض  يف  بتدمريها 
واألزمات، تطرح احلياة مشكالت تستعص عىل احللول 
اجلاهزة. القديم حيترض، لكنه مل يمت بعد. واجلديد ينشأ 
تأويالت  فتتعدد  بعد.  يولد  ال  لكنه  القديم،  رحم  يف 
تتضارب  قد  بل  واعتدال،  مغاالة  بني  الدينية  النصوص 

هذه النصوص إىل حّد اإليغال يف الدماء.

اإلسالمية  العربية  املجتمعات  واجهتها  أزمة  أول  ولعل 
إبّان مرحلة  »الفتنة األوىل« و«الفتنة الكربى«،  متثلت يف  
التجارة  عىل  (القائمة  قريش  قبيلة  دولة  من  التحّول 
الوسيطة لدى اخلاصة وتربية املاشية لدى العامة اقتصادًيا، 
وعىل نظام »الشورى« سياسًيا) إىل اإلمرباطورية األموية 
وعىل  التجارية  الوساطة  توسيع  أساس  عىل  (القائمة 
فتحها  جرى  اليت  اجلديدة  الواسعة  األرايض  خراج 
سياسًيا).  الورايث  اإلمرباطوري  النظام  وعىل  اقتصادًيا، 
القرنني  يف  أخرى  حتوالت  التاريخ  هذا  عرف  كما 
العباسية  الدولة  انحطاط  مع  والثالث عرش،  الثاين عرش 

وجتزئتها، و«تداعي األمم من كل أفق« عىل بالد العرب، 
»كما تتداعى األكلة عىل قصعتها«: الغزو األورويب حتت 
مسمى احلروب الصليبية، والغزو املغويل والغزو الرتكي 
مرة  التاريخ  وشهد  املماليك.  ودويالت  السلجوقي 
االستعماري  التوسع  مرحلة  يف  جديدة  حتوالت  أخرى 
للرأسمالية األوروبية وتفسخ النظام اإلقطاعي العثماين 
يف بالد الشام و ما بني الرافدين وديار عربية أخرى منذ 

أوائل القرن التاسع عرش.  

فرتات األزمات والتحوالت الكربى هذه شكلت سياًقا 
عىل  والتطرف  العنف  وأفكار  لظاهرات  مالئًمًا  تارخيًيا 
برمزه  األموي  واالستبداد  »اخلوارج«  فرقة  من  أنواعها: 
احلّجاج بن يوسف الثقفي الذي جلأ إىل الصلب واخلوزقة 
مرورًا  »الفنت«)،  فرتة  (يف  الرشعي  احلد  إقامة  من  بدالً 
بسلفية ابن تيمية يف فرتة »تداعي األمم كما تتداعى األكلة 
فرتة  يف  الوهاب  عبد  بن  حممد  سلفية  ثم  قصعتها«،  عىل 
التقليدي  اإلقطاع  من  والتحول  االستعماري  التوسع 
املعارص،  التاريخ  ويف  التابعة.  »احلديثة«  الرأسمالية  إىل 
ظلت هاتان السلفيتان قائمتنْي يف الواقع (يف هيئة الدول 
السعودية املتعاقبة) كما يف طور الكمون (يف رحم جماعة 
تيار  إىل  وصوالً  األوىل)،  بالدرجة  املسلمني  اإلخوان 
يف  أطيافه  بكافة  التكفريي  اإلرهايب  اجلهادية«  »السلفية 

وقتنا احلارض. 

الفكر  صعيدْي  عىل  »التوّحش«،  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
واملمارسة، مل يكن حكرًا عىل التاريخ العريب اإلسالمي، 
كربى  حتوالت  أيضًا  شهد  الرأسمايل  الغرب  إن  بل 
»توحش«  من  رافقها  بما  تطوره  من  خمتلفة  فرتات  يف 
بني  الدموية  الدينية«  »احلروب  خصوًصا  دموية،   أكرث 
الربوتستانت والكاثوليك يف أوروبا يف القرنني السادس 
عرش والسابع عرش، اليت قىض فيها ما يرتاوح بني خمسة 
كما  واجلنود.  املدنيني  من  مليونًا  عرش  وخمسة  ماليني 
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شهد حتوالت مماثلة يف النصف األول من القرن العرشين، 
رافقتها مستويات من التوحش والدموية غري مسبوقة يف 
احلركات  وبروز  العامليتني  باحلربني  بدًءا  البرشية،  تاريخ 

النازية والفاشية والصهيونية.

خامسًا: تزاوج الوهابية والُقُطبية في »الحقبة 
السعودية«

املمثل  العرب  جزيرة  شبه  يف  الوهابية  احلركة  ظلت 
الرئييس للسلفية طوال القرن التاسع عرش وأوائل القرن 
اإلخوان  جماعة  تأسست    ،1928 سنة  ويف  العرشين. 
طبعتها  يف  اإلسالمية«  »اخلالفة  اهنيار  عقب  املسلمني، 
تشكلت  ثم  اخلالفة.  تلك  »استعادة«  وهبدف  العثمانية 
يف  اإلخوان  وجماعات  األم  للجماعة  »فروع«  تدرجيًيا 
بعضها  بدأ  واليت  وخارجه  العريب  الوطن  أنحاء  خمتلف 

باالنحراف نحو االجتاهات السلفية. 

رئيسية  ”تناسل“  عملية  أول  السبعينيات  شهدت   
للسلفيات يف القرن املنرصم ، بنتيجة الزتاوج بني املكّونني 
املسلمني،  اإلخوان  جماعة  آنذاك:  الرئيسينْي  السلفيني 
حممد  بمرجعية  (ثم  أوالً  مرص  يف  قطب  سيد  بمرجعية 
رسور زين العابدين يف سورية يف الثمانينيات) والوهابية 
احلاكمة يف السعودية يف حقبة الفورة النفطية. وقد شهدت 
هذه احلقبة تطورات أساسية سامهت يف تناسل السلفيات 
والتنظيمي، كما عىل  الفكري  املستويني  »اجلهادية«، عىل 

املستوى االقتصادي االجتماعي. 

تلقى  قطب  سيد  أفكار  كانت  الفكري،  املستوى  عىل 
القسم  كمسؤول  موقعه  خالل  من  سواء  واسعًا،  رواجًا 
الدعوي يف اجلماعة، أو من خالل مؤلفاته أو عرب شقيقه 

السعودية  الذي كان غادر مرص واستقر يف  حممد قطب، 
من  قطب  سيد  وُيعترب  الراحل.  شقيقه  دعوة  مواصالً 
أوائل منظري فكر »السلفية اجلهادية« منذ ستينيات القرن 
اإلخوان  جماعة  توجهات  بعض  إىل  استنادًا  العرشين، 
بصورة  ذلك  وبرز  للجماعة.  اخلاص«  ونشأة »النظام 
خاصة يف كتابه ”معامل يف الطريق“، الذي بسط فيه آراءه 

بشأن احلاكمية واجلاهلية (التكفري) واجلهاد.23

 وُينسب إىل سيد قطب أنه هو من صهر العنارص األساسية 
اخلوارج،  تكفريية   « واحدة:  بوتقة  يف  املعارصة  للسلفية 
فتاوى ابن تيمية ووصفاته السياسية، سلفية رشيد رضا، 
مفهوم املودودي للجاهلية املعارصة، وحركية حسن البنا 
السياسية«. وكان من بني الذين تأثروا بأفكار سيد قطب: 
امللياردير  الظواهري؛  أيمن  السابق  املرصي  اإلخواين 
السابق  الفلسطيين  اإلخواين  الدن؛  بن  أسامة  السعودي 
العاملية« عبد اهلل عّزام؛ وسواهم ممن قاموا  »أبو اجلهادية 

بتأسيس منظمة القاعدة يف ما بعد.

وعىل املستوى التنظيمي، تشكلت أوىل نوى املجموعات 
التكفريية و«اجلهادية«، املتأثرة باألفكار القطبية والوهابية، 
يف رحم جماعات اإلخوان املسلمني. وكان من أبرزها: 
و«اجلهاد«  اإلسالمية«  و«اجلماعة  واهلجرة«  »التكفري 
تلك  كانت  سورية.  يف  املقاتلة«  و«الطليعة  مرص،  يف 
اجلماعات املرصية قد خرجت من رحم جماعة اإلخوان 
املرصية وانفصلت عنها، واختذت إحداها موقفًا مناهضًا 
باغتيال  تّوجته  الصهيوين  الكيان  مع  السلمية  للتسوية 
اعُتربت  اليت  املقاتلة«،  »الطليعة  لكن  السادات.  أنور 
انخرطت  السوريني،  املسلمني  لإلخوان  املسلح  اجلناح 
يف ممارسات إرهابية مذهبية، مثاهلا قتل 83 تلميًذا ضابًطا 

23 - أنظر سيد قطب، »معامل يف الطريق«، القاهرة وبريوت: دار الرشوق، 1989، ط 13. تناول الكتاب »اجلاهلية« و«احلاكمية«، ص. 10-13. فصل 
»اجلهاد يف سبيل اهلل«، ص. 62-91، وهو تأويل ملفهوم ابن القّيم اجلوزية للجهاد يف اإلسالم يف كتابه »زاد املعاد«.
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علوًيا يف مدرسة املدفعية العسكرية يف حلب سنة 1979.

احلقبة،  هذه  يف  االجتماعي،  االقتصادي  املستوى  وعىل 
بلغت هجرة اليد العاملة العربية إىل دول اخلليج النفطية 
»حميط«  من  واملوظفني  العمال  من  املاليني  كان  ذروتها. 
وبالد  مرص  من  (أي،  خاصة  بصورة  النفطي  »املركز« 
اخلليجية،  الدول  يف  يعملون  والسودان)  واليمن  الشام 
املاليني،  هذه  إىل  ويضاف  السعودية.  يف  خصوصًا 
واملهندسني  واملعلمني  املهرة  وشبه  املهرة  العمال  من 
واألطباء، حفنة من رجال األعمال الصاعدين من خالل 
بقطاع  املرتبطة  الباطن  من  املقاوالت  رشكات  تأسيس 
النفط وتفرعاته، ومن خالل احتالل مراكز عالية يف مثل 
هذه الرشكات. وهذه احلفنة ستتطور مع األيام وتتحول 
اليت سيكون  اجلدد،  األعمال  إىل جزء من رشحية رجال 
يف  العوملة  متّكن  لدى  والسيايس  االقتصادي  شأهنا  هلا 
انعطافة القرن. وكان هؤالء وأولئك جميعًا جيلبون معهم 
إىل بالدهم األموال والسلوك االستهالكي االستعرايض 
املفرط، كما األفكار السلفية الوهابية. ومن بني صفوفهم 
سينبثق جنوٌد وقادٌة للحركات السلفية »اجلهادية« يف أكرث 

من بلد عريب.

تزامنت احلقبة السعودية مع عهد الرئيس أنور السادات يف 
مرص. وما هيّمنا هنا من »الساداتية« أمران: متثل األول يف 
سياسة »االنفتاح« الليربايل االقتصادي اليت انتهجها نظام 
العنان لرشحية جديدة من رجال  السادات، اليت أطلقت 
احتجاجات  إىل  أدت  كما  السمان«)،  (»القطط  األعمال 
شعبية واسعة النطاق ضد هذه السياسة، بلغت ذروتها يف 

»انتفاضة 18 و19 يناير« سنة 1977.

السادات  املؤمن«  »الرئيس  سياسة  يف  الثاين  األمر  ومتثل 
املسلمني  اإلخوان  جماعة  مع  التصالح  عىل  القائمة 
وسواها من اجلماعات السلفية يف مرص. وقد أدى ذلك 

ُوصف  اإلخوان  جماعة  نشاط  يف  جديد  ازدهار  إىل 
بـ«التأسيس الثاين« للجماعة. كما أدى إىل بروز جماعات 

سلفية جديدة يف اإلسكندرية وغريها. 

ساهم  والساداتية  السعودية  احلقبة  تزامن  فإن  وهكذا، 
السلفية  تناسل  يف  مزدوج  لتطور  األوىل  البذور  زرع  يف 
سلفية  العريب:  الوطن  من  متفرقة  أنحاء  ويف  مرص  يف 
جهة  من  ليربالية  رأسمالية  وسلفية  جهة،  من  »جهادية« 
الواحد  القرن  مطلع  يف  البذور  هذه  ستنمو   ) أخرى. 
نراه  الذي  املشهد  من  أساسًيا  جزًءا  لتصبح  والعرشين 

حالًيا). 

سادسًا: السياق الراهن )-1990 (

بلغت تداعيات هذه احلقبة ذروتها بدًءًا بتسعينيات القرن 
املايض، مع توحش الرأسمالية النيو ليربالية املعوملة بقيادة 
بدًءا من سنة 2008،  أزمة شاملة  ثم مرورها يف  أمريكا، 
وانفالتها من عقاهلا عىل غري صعيد. عىل الصعيد الداخيل، 
واملهاجرين  امللّونني  ضد  العنرصية  الزنعات  تعززت 
سيجد  الذين  واملسلمون،  العرب  فيهم  بمن  إجماالً، 
الشباب منهم ضّالتهم يف احلركات »اجلهادية«( كما ستجد 
هذه احلركات ضّالتها بينهم، كمقاتلني »أجانب«). وعىل 
الصعيد الدويل، تعززت الزنعات العدوانية لإلمربياليات 
عىل  سيطرتها  تكريس  إىل  الطاحمة  واألوروبية  األمريكية 
سوق  فيها  بما  جديدة-  أسواق  عىل  واالستحواذ  النفط 
األسلحة، فكانت حروب التدخل والغزو يف أفغانستان 

والعراق وليبيا وسورية وسواها.

. متاشًيا مع السياسات الليربالية اجلديدة، تبّنت األنظمة 
صندوق  وصفات  العربية)  األنظمة  بينها  (ومن  التابعة 
بما  اهليكلية،  االقتصادية  اإلصالحات  يف  الدويل  النقد 
و«حترير«  الدولة  ألمالك  خصخصة  من  عليه  انطوت 
للتجارة وإلغاء لدعم السلع- ما أسفر عن تفاقم البطالة 
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الشباب،  اخلّرجيني  صفوف  يف  خاصة  واالغرتاب 
العامة  املديونية  ومن  الشعبية  الطبقات  إفقار  من  واملزيد 
اجلدد  األعمال  رجال  من  رشحية  ونشوء  و«الفساد«، 
خصوًصا  االغرتاب(تتنافس  بالد  أو  و/  األم  البلد  يف 
مع  الدولة)،  وأرايض  االتصاالت  قطاع  عىل  لالستيالء 
يف  للمشاركة  نافذة  أمامها  يفتح  »ديمقراطي«  هامش 

احلكم. 

ويف الوقت نفسه، فإن بعض القوى »اإلمربيالية الوسيطة« 
والوكيلة  األساس)  يف  الصهيوين  والكيان  (تركيا 
(السعودية يف األساس) تفّتحت شهيتها عىل حصة أكرب 
من النفوذ السيايس و/ أو الدور االقتصادي يف املنطقة، 
مع غياب دور مرص التارخيي. كما انفتح الرهان أمام تغيري 
(»اجلهادية«  السلفية  احلركات  وكانت  املنطقة.  خريطة 
والليربالية »املعتدلة«) حصان هذا الرهان، يف ظل غياب 

أي بديل ملموس.

والتحوالت  األزمات  مرحلة  تعيش  املنطقة  تزال  ال 
الرئيسية  األدوية«   « أن  بّلة  الطني  زاد  ومما  الكربى. 
وصفات  تّؤد  مل  جهة،  فمن  داء.  إىل  انقلبت  لألزمات 
صندوق النقد الدويل بشأن اإلصالح االقتصادي اهليكيل 
إىل »تنمية مستدامة«، بل أّدت باألحرى إىل أزمة مستدامة: 
انسداد أفق التنمية؛ ارتفاع معدالت البطالة خصوصًا يف 
الشعبية،  الطبقات  أبناء  من  اجلامعيني  اخلرجيني  صفوف 

احلكومية-  املوازنات  يف  والعجز  العام  الّدْين  وازدياد 
أخرى،  جهة  ومن  وزرها.  الطبقات  هذه  حتّملت  زيادة 
منها  املغدور  العريب«،  الربيع  »ثورات  وعود  تتحقق  مل 
والكرامة  واحلرية  »العيش  يف  واملصطنع،  واملأزوم 
يف  الثورات  هذه  فشل  وساهم  االجتماعية«.  والعدالة 
ساهم  كما  التغيري،  بأمل  الشعبية  الطبقات  ثقة  تراجع 
التدخل اإلمربيايل، وتعزيز شوكة اإلرهاب  يف استجرار 

التكفريي بديالً من »الديمقراطية الليربالية«.

تطّور  تارخيًيا جديًدا يف  منعطًفا  املايض  القرن  ربع  شّكل 
غري  نحو  عىل  وتناسلها،  السلفية  األطياف  أيديولوجيا 
املنعطف مستمرة حىت  هذا  تداعيات  تزال  مسبوق. وال 
يومنا احلارض بني حّدْي قطبني: األول املتطرف ويتمثل يف 
داعش وسائر التنظيمات اإلرهابية التكفريية، املنبثقة من 
تزاوج الوهابية وجماعة اإلخوان املسلمني24 عىل مذهب 
سيد قطب وحممد رسور زين العابدين. أما القطب الثاين، 
الرأسمالية  السلفية  األحزاب  فتمثله  الزبنس«،  »سلفية 

الليربالية املنبثقة من صفوف رجال األعمال املتدينني.25

يف  املجدي  ومن  التحليل،  باب  يف  املناسب  من  يغدو 
األطياف  مقاربة  اعتماد  املواجهة،  دراسة سياسات  باب 
بعوامل  السلفية  املجموعات  تعدد  تفرّس  اليت  السلفية، 

حمددة قابلة للقياس والتشخيص والدراسة: 

24 - جيب اإلشارة إىل أن جماعات اإلخوان املسلمني مل تنتقل بقّضها وقضيضها من مواقع السلفية التقليدية إىل اإلرهاب والتكفري، أو إىل مواقع إسالم 
الزبنس الليربايل، بل إن بعضها حافظ عىل سريته األوىل ومل يصل إىل القطيعة مع تراث اإلخوان السلفي القديم فيفصل بني »الدعوة« و«السياسة«- كما 

فعلت حركة النهضة التونسية.  
25 - ارتفعت يف مطلع القرن احلايل نربة الدعوة إىل إسالم ليربايل من جانب كّتاب ومؤمترات ومراكز دراسات، وتردد صدى هذه الدعوة حىت يف 
الصحافة السعودية: أنظر: حممد عيل املحمود، »اإلسالم الليربايل جدلية األصل والتأويل«، جريدة »الرياض«، 2010/4/8، و«نحو خطاب إسالمي 
إسالمي  خطاب  »نحو  عنوان  حتت  السياسية  للدراسات  القدس  مركز  ندوة  أيًضا:  أنظر  2012/6/14؛  »الرياض«،  الليربايل«،  اإلسالم  مستنري.. 
ديمقراطي مدين« يف أيار/ مايو 2006؛ الدعوة إىل »إسالم علماين ليربايل« يف كتاب فهمي جدعان »يف اخلالص النهايئ« الصادر سنة 2007؛ معادلة 
»الطبقة الوسطى الرأسمالية الليربالية« يف كتاب ويل نرص »قوى الرثوة الصاعدة« الصادر سنة 2011. بيد أن هذا الصنف من السلفية خيرج عن نطاق 

بحثنا هذا. ولالطالع عىل يشء من التفصيل عنه، أنظر مقالتنا عىل الرابط التايل:
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=517478
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- الرشوط العيانية املحددة لنشوء وتطور هذه املجموعات 
يف كل مكان وزمن. أي، مستوى التطور العام( السيايس 
من  ساحة  كل  يف  والثقايف)  االقتصادي  واالجتماعي 

ساحات عمل تلك املجموعات.

أرشنا  الذي  الفرعية،  األيديولوجية  املرجعيات  تعدد   -
إليه أعاله. وقد تعزز هذا التعدد بفعل »ثورة االتصاالت« 
الشيخ  عىل  سهلت  اليت  األخري،  القرن  منعطف  عند 
فتاواه  بث  خالل  من  مرجعية  نفسه  تنصيب  السلفي 
وآرائه عىل شبكة اإلنرتنت. كما يرّست عىل املجموعات 
واجتذاب  األيديولوجية  ادعاءاتها  نرش  أمر  السلفية 
عن  بني  املغرَّ الشباب  صفوف  من  واألنصار  األعضاء 
أجوبة  عن  والباحثني  واملهجر)،  الوطن  يف   ) جمتمعاتهم 

بسيطة للمعضالت املعقدة.

- اسِتعار التنافس بني املجموعات عىل النفوذ والسيطرة 
وعائدات  واملوارد  احلرب  غنائم  عىل  االستحواذ  هبدف 
منها  كل  حصة  وعىل  املرشوعة،  غري  والتجارة  التهريب 

من التمويل اخلارجي.

وبلغت  »اجلهادية«،  السلفية  احلركات  تناسلت  وهكذا 
أعىت مراحلها- حىت اآلن- يف تنظيم داعش.

سابعًا: والدة داعش وصعوده

داعش  تنظيم  نشأ  السلفيات،  تناسل  من  السياق  هذا  يف 
سنة 2014. خرج تنظيم داعش، كما »النرصة«، من رحم 
»القاعدة« اليت ُولدت بدورها من تزاوج السلفية الوهابية 
وسلفية اإلخوان املسلمني عىل مذهب سيد قطب وحممد 
رسور زين العابدين. وهذا التناسل مثابة قانون عام حيكم 
والدة  كون  عن  النظر  برصف  السلفية،  اجلماعات  نشأة 
الثنايئ  باالنشطار  أم  قيرصية  أم  طبيعية  كانت  اجلماعة 
البسيط كما يف تكاثر األميبيا (»خلية وانقسمت نصفني«).

تنظيم  نشوء  لعملية  التارخيي  التسلسل  يف  أوالً  لننظر 
املذهبية  املقاربة  تتفاداه  الذي  الواقعي  التسلسل  داعش، 

هلذه العملية.

وضعت »شبكة الزرقاوي« من قادة القاعدة الفاّرين   .1

لنشوء  األساَس  ألفغانستان  األمريكي  االحتالل  أمام 
فرع ملنظمة القاعدة يف العراق ألول 
االحتالل  ظروف  وسامهت  مرة. 
هذه  تطور  يف  للعراق  األمريكي 
يف  اإلسالمية  »الدولة  إىل  الشبكة 
وحتالفها  البغدادي  بقيادة  العراق« 
بحجة  شبيهة،  أخرى  منظمات  مع 
مقاومة االحتالل األمريكي والدفاع 

عن »السنة«.

كانت  السورية،  »الثورة«  عشية   .2
تلفظ  العراق  يف  البغدادي  »دولة« 

املسلمني  اإلخوان  جماعة  وكانت  األخرية.  أنفاسها 
اإلقليمية  الدول  بعض  يف  مقراتها  من  ختطط  السورية 
والعاملية النتهاز الفرصة اليت قد يوفرها »الربيع العريب« 
املتقاطع  بشار«،  »إرحل  املسمى  اجلماعة  مرشوع  لتنفيذ 

مع مرشوع تلك الدول »املضيفة«. 

هلا  قدم  موطئ  إجياد  من  البغدادي  »دولة«  متكنت   .3
عىل  رجاهلا  من  »خمرية«  إرسال  خالل  من  سورية  يف 
حممد  أبو  باسم  سيتسمى  الذي  واحدي،  أسامة  رأسهم 
اجلبهة  حترص  الشام«.  أهل  »نرصة  أجل  من  اجلوالين، 
اجلوالين  كان  كما  القاعدي،  نسبها  إخفاء  عىل  اجلديدة 
حيرص عىل إخفاء وجهه وهويته، من أجل ختفيف نفور 
»أهل الشام« من احلركات السلفية املتطرفة ومن جماعة 
السلفيني  آالف  »النرصة«  لنداء  يستجيب  اإلخوان. 
(تركيا  املجاورة  الدول  حدود  عرب  العرب  »املجاهدين« 

 استند داعش 

في نشوئه 

وصعوده إلى 

ترسانة أيديولوجية 

"فقهية" تمتد من 

ابن تيمية ومحمد 

بن عبد الوهاب
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عند  النرصة  جلبهة  ارتكاز  نقاط  وتنشأ  ولبنان)  واألردن 
حملية  بعنارص  تدرجيًيا  النقاط  هذه  وتتعّزز  احلدود.  هذه 
من اإلخوان املسلمني بصورة رئيسية. ورسعان ما تصبح 

جبهة النرصة أكرب قوة مسلحة للمعارضة يف سورية. 

يف  اإلسالمية  »الدولة  قيام  عن  البغدادي  يعلن   .4
»دولته«  »النرصة« مع  توحيد  العراق والشام« من خالل 
اجلوالين.  أي  سورية  إىل  مبعوثه  ذلك  فريفض  العراقية، 
الواقعة  األرايض  معظم  عىل  ويسيطر  داعش  فينطلق 
النرصة واملجموعات املسلحة األخرى من  حتت سيطرة 
أكرث  يف  واالنشقاقات  واملبايعات  االشتباكات،  خالل 
من منطقة26 ()؛ وانضمام عدد من قادة »النرصة«مثل طه 
الذياب  العدناين وخلف  أبو حممد  صبحي فالحة املكىن 
احللوس وفواز حممد احلسن العيل املكىن أبو عيل الرشعي 
صفوفها  يف  املقاتلني  آالف  إىل  باإلضافة  وغريهم، 
وصفوف املجموعات األخرى (كاجليش احلر وغريه) إىل 

التنظيم.

5. بعد إقامة قاعدة له يف سورية، خاصة يف البادية واملنطقة 
واملوصل  األنبار  باحتالل  داعش  قام  الرشقية،  الشمالية 
وسوامها، مستنًدا إىل حتالف عريض أنشأه يف العراق، يضم 
املجاهدين«  (»جيش  الرئيسية  »اجلهادية«  السلفية  القوى 
و«اجليش اإلسالمي« و«أنصار السنة« و«حماس العراق« 
وغريها)، عالوة عىل ضباط وجنود من اجليش والرشطة 
العراقيني السابقني (يف إطار »جيش الطريقة النقشبندية« 
»الصحوات«  يف  سابقني  وأعضاء  الدوري)،  عزة  بقيادة 
العشائرية، ناهيك ب«التواطؤ« من جانب قطعات كاملة 

من اجليش اجلديد الذي بناه املحتل األمريكي. 

املجموعات  مع  النرصة  جبهة  تنسق  جهتها،  من   .6

معاركها خصوًصا  كافة  »اجلهادية« األخرى، يف  السلفية 

»غرفة  بإنشاء  التنسيق  ويتتّوج  السوري.  اجليش  ضد 

عدًدا  »النرصة«  إىل  ضّمت  اليت  الفتح«،  جيش  عمليات 

من األطياف »اجلهادية« الرئيسية »املعتدلة« يف الشمال. 

منذ  »النرصة«  مسمى  حتت  »القاعدة«  تتخفى  مثلما   .7

حتت  املسلمني  اإلخوان  جماعة  تتخفى  كذلك  البداية، 

والتشكيالت  السياسية  االئتالفات  شىت  مسميات 

بعيًدا  »االعتدال«،  لبوس  يف  للظهور  سعًيا  املسلحة، 

تتسمى  نفسه،  املسعى  ويف  واإلرهاب.  التطرف  عن 

»القاعدة«/ »النرصة« باسم جديد آخر: »فتح الشام«.

8. لكن، نالحظ يف كافة هذه التطورات تقاطًعا لألطياف 

السلفية »اجلهادية«، أيديولوجًيا وسياسًيا، يعرّب دائًما عن 

الصليبيني   « ضد  العسكرية  التحالفات  تقاطع  يف  نفسه 

سلفية  جبهة  والصفويني«:  والنصرييني  والعلمانيني 

تشغلها  متعددة  قتال  »حماور«  ذات  واحدة  »جهادية« 

املجموعات املتعددة، مدعومة إقليمًيا ودولًيا.

الذي  »اجلهادية«،  السلفية  األطياف  بني  التحالف  هذا 

الذي  هو  اآلالف،  بعرشات  مقاتليه  عدد  جمموع  يقّدر 

ال   ،2014 سنة  والعراق  سورية  يف  واسعة  مناطق  احتل 

»بضع مئات/ آالف« من مقاتيل داعش- بحسب القائلني 

بصعود داعش النزيكي الرسيع املفاجئ الصاعق الصارخ 

الساطع الخ. 

البادية السورية باألنبار العراقية، ومبايعة كتائب الريموك وبيت املقدس وأبو حممد التالوي يف  26 - مثالً، املبايعة يف البو كمال احلدودية اليت تربط 
اجلنوب السوري، ومبايعة »أمري النرصة« يف منطقة خميم الريموك لتنظيم داعش. 
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ترسانة  إىل  وصعوده  نشوئه  يف  داعش  استند  لقد 
عبد  بن  وحممد  تيمية  ابن  من  متتد  »فقهية«  أيديولوجية 
العابدين،  زين  رسور  وحممد  قطب  سيد  إىل  الوهاب، 
أرجاء  خمتلف  يف  املنترشين  الشيوخ  بعرشات  تنتهي  وال 
العامل. كما استند إىل  تراث »جهادي«، لكنه استند أيضًا، 
املستحكمة  العامة  األزمة  رشوط  إىل  رئيسية،  وبصورة 
(وسواها)،  العربية  األنظمة  جتتازها  اليت  الذكر  السالفة 
القاعدة  قائد  غياب  بحكم  املستجدة  الرشوط  وإىل 
الربيع  »ثورات  وإخفاق  الدن،  بن  أسامة  امللياردير 
العريب«، وفشل جبهة النرصة وسائر الفصائل »اجلهادية«، 

إسقاط  يف  مسبوق،  غري  دويل  إقليمي  بتحالف  مدعومة 

النظام السوري. 

تبع والدة »دولة خالفة« داعش يف سورية والعراق، عىل 

ولـ«اخلليفة«  للتنظيم  مبايعات  أعاله،  بّينا  الذي  النحو 

أصالً  قائمة  »واليات«  أو  تنظيمات  جانب  من  اجلديد، 

عن  انشق  التنظيمات  (وبعض  القاعدة  ملنظمة  تابعة 

عدد  بلغ   ،2015 سنة  أوائل  ففي  املسلمني).  اإلخوان 

ال  ما  داعش  بايعت  اليت  اإلرهابية  السلفية  املجموعات 

يقل عن أربعة عرش جمموعة تنترش يف خمتلف أنحاء العامل.27 

أنصار اإلسالم  الفليّبني،  بانجيسيمورو اإلسالميني يف  أبو سياف وحركة مقاتيل  املقدس يف مرص، جماعة  أنصار بيت  بوكو حرام يف نيجرييا،   - 27
نافع يف تونس، جماعة  بن  ليبيا وتونس، جند اخلالفة يف اجلزائر، كتيبة عقبة  الرشيعة يف كل من  أنصار  إندونيسيا،  العراق، شبكة جماهدي رشق  يف 
االعتصام بالكتاب والسنة السلفية املنشقة عن اإلخوان املسلمني يف السودان، جماعة خراسان، جماعة حتريك اخلالفة يف باكستان، احلركة اإلسالمية 

يف أوزبكستان.

الخاتمة: 

عىل  داعش  »الدولة«  تنظيم  أن  املنظور،  املدى  يف  يبدو، 
وشك فقدان اجلغرافيا اليت سيطر عليها يف »حلظة نادرة« 
التجربة  أثبتت  األمر،  يكن  أًيًا  تتكرر.  أن  الصعب  من 
املجموعات  سائر  شأن  شأنه  داعش،  تنظيم  أن  الواقعية 
السلفية »اجلهادية«، قادر عىل اهلدم والتقتيل، لكنه عاجز 
عن البناء واإلحياء. فقد »انترص« التنظيم »بالرعب مسرية 
شهر«، لكن النظام الذي أقامه يف ما بعد لـ«دولة اخلالفة« 
ظل يفتقد إىل أدىن مقومات »النموذج املثال« عىل خمتلف 
األصعدة. لكن، ثمة معضالت إشكالية ال تزال قائمة يف 
ما يتعلق ب »جتفيف منابع اإلرهاب« يف املنطقة والعامل، 

لعل أبرزها:

- استمرار مرحلة التحّول و«األزمة العامة«، اليت جرى يف 
سياقها تناسل السلفيات »اجلهادية«، وصوالً إىل داعش. 

االقتصادية  االجتماعية  املنابع  جتفيف  يعوق  ما  وهذا 
ظل  يف  خصوًصا  التكفريي،  لإلرهاب  واأليديولوجية 

غياب بديل ملموس.

والثقافية  السياسية  السنية«،  »النخب  مساعي   -
واإلعالمية، العربية ( السيما العراقية والسورية) يف تلفيق 
»مظلومية سنية«. فهذه املساعي تربر اإلرهاب التكفريي، 
وحده  القادر  السنة،  جيش  أهنا  عىل  جمموعاته  وتقّدم 
»الرافضة«،  السنة يف مواجهة خطر  أهل  الدفاع عن  عىل 
باعتبارهم عدو أول يتقدم عىل »الغرب الكافر« والكيان 

الصهيوين.

- العجز عن تقديم خطاب عقالين يتنّكب مهمة التصدي 
وإسناد  خارجها،  من  السلفية  األيديولوجية  للمنظومة 
هذه املهمة باألحرى إىل مؤسسات بالط رسمية (وزارات 
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الصدقية  فاقدة  وإعالم)  وتعليم  وثقافة  وإفتاء  أوقاف 
برشوط  مفروضة  »خرباء«  وصفات  وإىل  جهة،  من 
»املعاهدات السلمية« و«مكافحة اإلرهاب« لتغيري املناهج 

املدرسية بصورة تعسفية، من جهة أخرى. 

مستوى  عىل  »اجلهادية«  السلفية  تستمر  أن  املتوقع،  من 
املعهود سابًقا (العمليات  النشاط اإلرهايب  منخفض من 
االنتحارية بالسيارات واألحزمة الناسفة). ومن املرجح 
خسارة  بفعل  اإلرهابية  العمليات  هذه  تواتر  يتقلص  أن 
لإلرهابيني  آمنة  مالذات  من  توفره  بما  اجلغرافيا، 
وانطالق  املتفجرات  وتصنيع  والتدريب  وللتحشيد 
تضطر  أن  الظن  وأغلب  العمليات.  تلك  منفذي 
الالمركزية  الصيغة  إىل  العودة  إىل  اإلرهابية  املجموعات 

يف التنفيذ اليت كانت منظمة القاعدة تتخذها.

الوليدة  الالمركزية  املنظمات  تلجأ  قد  املقابل،   لكن، يف 
عىل  الرتكزي  إىل  املنفردة«  و«الذئاب  النائمة«  و«اخلاليا 
يلجأ  وقد  خاصة.  بصورة  السيايس  االغتيال  عمليات 
فكرية«،  »مراجعات  إجراء  إىل  الناجية  شظاياها  بعض 
غالًبا ما كانت جزًءا من تاريخ السلفية »اجلهادية« يف ربع 

القرن األخري. كما أن بعض شظاياها األخرى قد يتناسل 
جمموعات تنحو نحو مزيد من التطرف والتوحش (كما 
املجموعات  هذه  تستفيد  وقد  التارخيية)،  العادة  جرت 
أحدثتها  اليت  واإلثنية  والطائفية  املذهبية  الرشوخ  من 

اجلماعات السلفية اإلرهابية يف املجتمعات العربية.

هذه  تستفيد  أن  املرجح  من  ذلك،  عىل  وعالوة   
املجموعات، مرة أخرى، من استمرار ادعاءات صعوبة 
عىل  يبقي  ما  و«االعتدال«،  اإلرهاب  بني  »الفصل« 
اإلرهابية  املجموعات  حالًيا:  القائم  العمل«  »تقسيم 
حني  يف  »املعتدلة«،  لشقيقاتها  ضاربة  عسكرية  قوة 
بالغاللة  العاري  اإلرهاَب  »املعتدلة«  املجموعاُت  تكسو 

السياسية والدبلوماسية الرضورية.  

السلفية  السلسلة  يف  داعش  »دولة«  متثلها  اليت  احللقة 
اإلرهابية عىل وشك االنكسار، لكن كرس السلسلة نفسها 
حيتاج إىل مطرقة »الكتلة التارخيية« الشعبية. ولعل البداية 
تكون يف وضع اسرتاتيجيا بديلة للتغيري اجلذري الشامل، 
تنطلق من أن »ال هنضة بدون مقاومة، وال مقاومة بدون 

هنضة«... وهذا بحث آخر.




