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خالصة تنفيذية:                                                                                                                 
إن الوالايت املتحدة األمريكية ختسر احلرب اليت شنتها ضد عدو أساءت فهمه لعقود؛ إذ 
إن تنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، واجلماعات السلفية-اجلهادية اليت 
هتدد الوالايت املتحدة هي اليوم أقوى وأذكى وأكثر مرونة مما كانت عليه يف 11 أيلول 2001، 
إال  ما هي  القاعدة،  املعركة ضد داعش وتنظيم  األمريكيون يف ساحة  اليت حققها  فاالنتصارات 
انتصارات تكتيكية ومرتبكة على الرغم من التقدم الذي حترزه، فأمريكا مل تفهم جيداً كنه التهديد 
آسيا،  وجنوب  أفريقيا  جنوب  أو  األوسط  الشرق  أحناء  يف  واملتناثر  البعيدة  املعارك  عن  الناجم 
ويكشف العنف الناجم عما يسمى بعمليات “الذئب املنفرد”1جلياً أن الوالايت املتحدة أبعد ما 

تكون عن كسب احلرب اليت شنتها منذ 16 عاماً. 
فهي   اإلسالمية؛  واجملتمعات  والغرب  املتحدة  الوالايت  هتدد  السلفية-اجلهادية  احلركة  إن 
ليست مجاعة حمددة أو أفراداً، وتستمد قوهتا من أيديولوجيتها اليت تساعد على توحيد شبكة األفراد 
واجلماعات واملنظمات اليت تسعى إىل حتقيق اهلدف العاملي املشرتك وهو تدمري اجملتمعات اإلسالمية 
احلالية ابلقوة وإقامة ما تعده اجملتمع اإلسالمي احلقيقي. هذه الشبكة هي القاعدة اجلهادية-السلفية 
اليت تعد املصدر الرئيس لقوة تنظيم القاعدة وداعش، فإذا ما مت القضاء على هذين التنظيمي فإن 
هناك مجاعات جديدة ستولد من رحم هذه احلركة. وأتسيساً على ذلك فان هذا املظهر الذي 

تتجسد فيه احلركة السلفية-اجلهادية هو اهلدف املناسب للحرب اليت تشنها الوالايت املتحدة.
إن أيديولوجية السلفية-اجلهادية احلالية، اليت تعود جذورها إىل الستينيات من القرن املنصرم، 
تتبىن رؤية مفادها أن الواجب على كل مسلم حقيقي أن يعمل على إعادة إقامة اخلالفة كما كانت 
موجودة يف السنوات األوىل من اإلسالم ابلقوة. وهذه األيديولوجية توفر ألعضاء احلركة السلفية-

lone-wolf• .1 هو الشخص الذي يرتكب أعمال عنف يف دعم جمموعة، أو حركة، أو أيديولوجيا، ولكن 
يفعل ذلك وحده، خارج عن هيكل القيادة ودون مساعدة مادية من أي مجاعة، وعلى الرغم من أن الذئب 

املنفرد يعمل لوحده إال أنه  متأثر أو يدافع عن أيديولوجية اجلماعة ومعتقداهتا. )املرتجم(. 

* معهد املشروع األمريكي
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اجلهادية عقيدة عسكرية-سياسية اسرتاتيجية، وهي تتجاوز أي فرد أو مجاعة، وإن الطبيعة العاملية 
لألهداف االسرتاتيجية للسلفية- اجلهادية جتعل من املستحيل أن تتقسم احلركة أو هتزم، ابستثناء 
تلك األجزاء من القاعدة اليت هتاجم الوالايت املتحدة مباشرة؛ ألن اسرتاتيجية الوالايت املتحدة 
تركز على هذه األجزاء فقط، وتتقدم االنتصارات احمللية للجماعات السلفية-اجلهادية تلك احلركات 
السلفية-اجلهادية؛ وهذا ما جيعل حىت اجلماعات  للقاعدة  العاملية؛ إذ ترتابط املكوانت املختلفة 
اليت تتحاشى مهامجة الوالايت املتحدة أن تعمل على تعزيز جهود تلك اليت تشن اهلجمات عليها؛ 
ومن هنا فإن الوالايت املتحدة ال تستطيع هزمية التهديد العاملي من دون هزمية اجلماعات احمللية. 

إن القوة احلالية للحركة السلفية-اجلهادية تنبع من عالقتها مع اجملتمعات السنية، إذ طاملا   
ركزت احلركة على كسب تلك اجملتمعات حىت تقبل أيديولوجيتها وتدعمها طوعاً، وقد حققت  يف 
اآلونة األخرية جناحاً داخل تلك اجملتمعات الذي قد يرتجم إىل مكاسب طويلة األجل؛ فقد هيأت 
الثورات اليت بدأت مع الربيع العريب 2011 وانتشرت يف أماكن أخرى الظروف اليت عملت على 
زايدة الدعم الشعيب للجماعات السلفية-اجلهادية، إذ ان الثورات اليت قامت يف البدء ضد الدول 
بسبب املظامل الشعبية، أخذت تعمل على اإلضرار ابلنظام اجملتمعي يف تلك البلدان. ومع انتشار 
الصراع رزح السنة حتت التهديد احلقيقي واملفرتض من الشيعة والكرد والفصائل املعادية لإلسالميي 
السنية على  التهديدات ابتت اجملتمعات  الوقوف بوجه هذه  وروسيا وجهات أخرى؛ ومن أجل 

إستعداد لقبول وجود اجلماعات السلفية-اجلهادية ال بل دعمها أيضاً يف بعض احلاالت. 
ال تستطيع الوالايت املتحدة شق طريقها للخروج من هذه احلرب من جهة، وال هي ستهزم   
احلركة من خالل مواجهة أيديولوجيتها أو الرسائل اليت تبثها من جهة أخرى، فاحلركة السلفية-
اجلهادية هي أقوى اليوم؛ بسبب الظروف الراهنة يف العامل اإلسالمي اليت دفعت اجملتمعات السنية 
إىل قبول املساعدة ممن يقدمها من أجل البقاء؛ وأتتى قوهتا من عالقتها مع السكان، اليت ستظل 

اجلماعات تستثمرها طاملا ظلت الظروف احلالية قائمة. 
الوالايت  على  يتعّي  النصر  أجل  ومن  السكان؛  على  تركز  السلفية-اجلهادية  احلركة  إن 
السنة  السكان  بي  القائمة  العالقات  عرى  فصم  أجل  من  احلركة  تركز  حيث  الرتكيز،  املتحدة 
والقاعدة السلفية-اجلهادية، ومن مث فإن الرتكيز على السكان هو الطريق الوحيد الذي سيؤدي إىل 

النصر. 
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املقدمة
إن الوالايت املتحدة ختسر احلرب على اإلرهاب، على خالف االعتقاد السائد لدى الكثري 
من األمريكيي الذين يروهنا تنتصر، إذ إن حقيقة عدم وقوع أي هجوم على الرتاب األمريكي على 
بريانردينو  أورالندو وسان  وقيام هجمات  ابألمن،  زائفاً  قد خلق شعوراً  غرار هجمات11أيلول 
القاعدة والدولة اإلسالمية  الدقيقة أبن  الرواية غري  املنفرد” عزز من  بوصفها هجمات “الذئب 

للعراق والشام )داعش( هي بطريقة أو أبخرى “يف حالة هروب” .
وعلى وفق مسؤولي أمريكيي كبار، فإن هذه اجلماعات كانت ملدة سبع سنوات على األقل 
الوهم  يزيد  تثبت زيف اإلدعاءات األمريكية ابلنصر؛ وما  “يف حالة هروب”، وهي “حقيقة” 
ابلنصر هو االنتصارات التكتيكية اليت حققتها الوالايت املتحدة يف ساحات القتال لكل من العراق 
وسوراي وليبيا، ولكن إذا كان ينبغي أن نتعلم شيئاً من 16 عاماً من احلرب، فهو إننا ال نستطيع 

النأي أبنفسنا واخلروج من هذه املشكلة.
وللبدء يف الطريق املؤدي للنصر يتعي على األمريكيي إعادة النظر بتعريف العدو؛ ألن احلركة 
العاملية للسلفية-اجلهادية هي اليت   تشن احلرب ليس مجاعات، وليس أيديولوجية، إالَّ أن هذه احلركة 
املنظوية هلا،   السلفية-اجلهادية، واجلماعات  األيديولوجية  إليهم  انضمت  األفراد  هي جمموعة من 
فهذه اخلربات املشرتكة جتسدت يف قوة متماسكة تتجاوز الفرد أو اجلماعة، وما تنظيم القاعدة إال 
مظهر واحد من مظاهر هذه األيديولوجية واحلركة اليت يعود ظهورها إىل عقود خلت، ألن احلركة 
السلفية-اجلهادية العاملية كانت وما تزال أكثر من جمرد تنظيم القاعدة أو داعش، فهي تضم أفراداً 
من مجيع أحناء العامل، يؤمن الكثري منهم ابلسعي إىل تدمري اجملتمعات اإلسالمية احلالية وإحالل 
حملها جمتمع إسالمي حقيقي من خالل استخدام القوة املسلحة؛ ومن هنا فإن أمريكا والغرب ال 

ميتلكان فرصة للنصر مامل يدركا أن هذه احلركة هي خصمهم احلقيقي.
السلفية-اجلهادية  واحلركة  اإلسالمية،  والدولة  القاعدة،  تنظيم  ملحة ألن  فاحلاجة  لذلك    
العاملية جمتمعي هم اليوم أقوى مما كانوا عليه يف أي وقت مضى؛ إذ تنشط اجلماعات السلفية-
اجلهادية يف ست دول مضطربة على األقل هي: )العراق، وسوراي، واليمن، والصومال، وليبيا، ومايل( 
ويف أربع دول ضعيفة هي: )أفغانستان، ومصر، وتونس، ونيجرياي(. فهذه اجلماعات إما تتوىل احلكم 
ابلوكالة وإما تسيطر على األقاليم يف نصف هذه الدول على األقل، ويسعى كل من داعش وتنظيم 
القاعدة إىل بناء قدرات هجومية قاتلة، من أجل إستهداف الغرب، وقد أثبت ذلك اهلجوم اإلرهايب 
اهلجمات  من  مسبوق  غري  مستوى  يواجهان  املتحدة  والوالايت  أورواب  فان  لذلك  مانشسرت؛  يف 
اإلرهابية اليت تسريها تلك اجلماعات أو تلهمها، فهذه احلالة ليست جناحاً ،أو طريقاً مسدوداً، أو 

فوزاً بطيئاً، بل ال تزال أهنا أقل من أن جتسد عدواً يف »حالة هروب«؛ لذلك هي حالة فشل. 
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مواصلة النهج مدة طويلة جدًا
اهلجوم  منذ  األمريكية  املتحدة  الوالايت  تبنتها  اليت  اإلرهاب  اسرتاتيجية مكافحة  تتغري  مل 
على  أفغانستان بعد هجمات11أيلول، إذ ركز، كل من الرؤساء جورج دبليو بوش، وابراك أوابما، 
ودوانلد ترامب، على هزمية اجلماعات اإلرهابية عسكرايً من خالل اجلمع بي الضرابت املوجهة 
والعمليات األخرى؛ من أجل حرماهنا من املالذات اليت تسيطر عليها، ومن هنا فقد بذل كل من 
بوش وأوابما جهوداً حمدودة ملواجهة جهود السلفية-اجلهادية يف جتنيد املقاتلي، ومل يكن هلا أي 
أتثري، فقد ركزت كل هذه اجلهود على مهامجة مجاعات مت حتديدها بدقة واألفراد املرتبطي هبا. 
وبصرف النظر عن التجارب احملدودة ملكافحة التمرد اخلطرية يف العراق وأفغانستان، فقد سعى مجيع 
الرؤساء الثالثة إىل شق طريقهم للخروج من هذه املشكلة، ومل يعرتف أي أحد أو يقرَّ أبن احلركة 

السلفية-اجلهادية العاملية هي التهديد احلقيقي؛ لذا مل يتخذ أي منهم خطوات جمدية ملواجهتها.
من الضروري أن نتأكد من أن استخدام القوة العسكرية األمريكية ضد مجاعات خمتارة يولد 
أتثريات إال أهنا مؤقتة، أما االنتصارات املتحققة بشق األنفس فسرعان ما تتبدد؛ ألن األيديولوجية 
السلفية-اجلهادية توفر مذهباً اسرتاتيجياً للمنظمات على الصعيد العاملي اليت تستمر وراء تدمري أي 
مجاعة، فالتجارب املشرتكة يف ساحة املعركة، ويف التدريب، ويف األسر، ويف أماكن أخرى تعمل على 
بناء شبكات بشرية تتجاوز العالقات التنظيمية، أما هذه التجارب هي مبنزلة خمتربات يقوم فيها 
السلفيون-اجلهاديون بتحسي وسائلهم وأساليبهم، وأن املرونة العميقة للحركة النامجة عن العقيدة 
الشاملة، واخلربات املشرتكة، والطابع العاملي، هي السبب الكامن وراء استمرار خسارة الوالايت 

املتحدة احلرب. 
ملاذا اآلن؟ 

يعتقد اجلهاديون-السلفيون أن املشاركة يف الصراع املسلح إلقامة نظام إسالمي حقيقي هو 
أمر واجب على مجيع املسلمي احلقيقيي، وعلى الرغم من أن األسس الدينية للسلفية-اجلهادية 
القرن  اليت بدأت يف هناية  الثالث عشر على األقل، إال ان احلركة اإلسالمية  القرن  موجودة منذ 
التاسع عشر وصواًل إىل القرن العشرين أحيت هذه احلجج، اليت رفضها املسلمون إىل حد كبري، 

ألهنا متطرفة، أو يف بعض احلاالت، عدوها بدعة. 
ويستند بعضهم إىل هذه احلقائق ليذهب إىل القول إن املشكلة متأصلة يف اإلسالم- ال بل 
يذهب البعض إىل القول إن اإلسالم نفسه هو املشكلة، مثل هذه احلجج تتجاهل حقب طويلة 
من التاريخ،كان خالهلا املسلمون معنيي بشؤوهنم اخلاصة، وغالباً ماكانوا أكثر سالماً مع إخوهتم 

املسيحيي يف أورواب، وابلتأكيد من دون بذل جهود جادة ملهامجة الغرب.
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فيما يرى بعضهم اآلخر -بنحٍو خاطئ أيضًا- أن القوة احلالية للحركة جتسد التغيري اجلوهري 
ظاهرة  ليست  هي  اليوم  السلفية-اجلهادية  احلركة  لكن  أدائها،  طريقة  أو  طابعها  يف  طرأ  الذي 
ات األخرية اليت طرأت على  جديدة، ومل تتغري أيديولوجيتها جذرايً يف السنوات األخرية، إذ إن التغريرُّ
رسائل تلك األيديولوجية، ووضعها يف اللغة العامية وتوزيعها من خالل وسائل جديدة، ما هي 
الرغم  فعلى  السلفية-اجلهادية.  لتوسيع احلركة  دفعت  للتوزيع، وليست أسباابً  إال وسائل جديدة 
إابن وجود رجل  )اإلنرتنت(  الدولية  املعلومات  أيديولوجيته على شبكة  القاعدة  تنظيم  نشر  من 
أمريكا-، واستخدام داعش  تراه  القاعدة كما  لتنظيم  الروحي  العولقي -امللهم  أنور  املتوىف  الدين 
لوسائل التواصل االجتماعي، إال أن احلركة العاملية كانت قوية أيضاً يف املناطق اليت ال يوجد فيها 
فإن  املاضي،  العقد  بنحٍو طفيف يف  إال  تتغري  )اإلنرتنت(، وإذا كانت رسالة احلركة ودعايتها مل 
ثروهتا قد ازدادت كثرياً منذ عام 2011؛ ومن هنا يتعي علينا النظر من زاوية أخرى للوقوف على 

أسباب تزايد قوة احلركة اليوم. 
ويكن جزء من التفسري يف أن احلركة السلفية-اجلهادية تتعلم من إخفاقاهتا وأخطائها، فلما 
تشكلت احلركة املعاصرة إابن اجلهاد األفغاين، ساعدت على إاتحة تعلم جترييب عمل على صقل 
يف  أفغانستان  بعد  وتكراراً  مراراً  السلفية-اجلهادية  اجلماعات  وجتمعت  هلا.  االسرتاتيجي  الفكر 
اجلزائر، والبوسنة، وطاجيكستان، والصومال، ومصر، والشيشان، مرة أخرى يف أفغانستان مث يف 

العراق، ولكن يف كل مرة ظلت معزولة، وقد استوعبت احلركة تلك الدروس.
يدرك القادة السلفيون-اجلهاديون أن قوة احلركة تكمن يف عالقتها مع اجملتمع اإلسالمي، 
وطاملا تسعى احلركة إىل شنِّ مترد عاملي، فهي مهمة تتطلب دعماً شعبياً -أو على األقل تسامح 
العامل اإلسالمي، فصحيح أن قادة احلركة قد ركزوا على  معها- من أجل إهناء عزلتها يف  شعبياً 
العالقة مع اجملتمع لعقود، ولكن اجلهود السابقة إما كانت غري جمدية وإما قصرية األجل؛ إذ رفضت 
لإلسالم  احملافظ جداً  التفسري  مراراً؛ ألن  اجلهادية  السلفية  األيديولوجية  احمللية  السنية  اجملتمعات 
وقد جاءت  أي صدى،  العنيف  اجلهاد  إىل  الدعوة  جتد  لذامل  احمللي،  العرف  مع  يتعارض  كان 
أغلب  تويف  بنتائج عكسية، وقد  تبنتها  اليت  البديلة واجلديدة  وأنظمة حكم  القسرية  التكتيكات 
الزعماء السلفيي-اجلهاديي الذين فشلوا، وتعلم الناجون منهم دروساً من كل تلك املخاضات. 

ومع ذلك فإن السبب احلقيقي الذي يكمن وراء النجاح احلايل للحركة السلفية-اجلهادية هو 
التحول يف ظروف العامل ذي األغلبية املسلمة منذ العام 2011، فاألحداث اليت ال دخل للحركة 
فيها أزالت عقبة رئيسة أمام قدرهتا يف بناء الدعم احمللي، من خالل إفساح اجملال هلا لتحشيد دعم 

اجملتمعات السنية يف الصراعات احمللية والوطنية واإلقليمية اليت تسببت وأنتجته ابلربيع العريب.
إن عدم الرضا عن احلكم يف أحناء الشرق األوسط ومشال أفريقيا أّدى إىل انتفاضات شعبية 
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زعزعت استقرار األقاليم اجملاورة، وسرعان ما حتولت الدول فيها إىل دولة ذات طبيعة هوبزية2 يف 
الكثري من األماكن، وسرعان ما حتول الصراع الداخلي يف كثري من هذه الدول من مسألة حقوق 
سياسية إىل مسألة بقاء أفراد أو مجاعات. وهنا كانت احلركة، -اليت درس قادهتا النكسات السابقة 
من أجل كيفية حتسينها- مستعدة لتقدمي املساعدة إىل اجملتمعات اليت شعرت نفسها فجأة تواجه 
يف  واألمن  احلكم  من  حمدوداً  مستوى  توفريها  خالل  من  ابلقبول  حظيت  وقد  وجودايً،  هتديداً 
األماكن اليت اهنارت فيها احلكومات وقوات األمن، أو أصبحت تقف ابلضد من الشعب الذي 
حكمته؛ وهكذا حازت احلركة السلفية-اجلهادية برباعة على فرصة غري متوقعة، وهي اآلن يف وضع 

مل يسبق هلا مثيل منذ عقود على وجودها، إذ تقف على أعتاب جناح واسع النطاق.
 إن اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب األمريكية قد جتاهلت هذه التحوالت متاماً تقريباً، وهي 
ما تزال تركز على تعطيل العقد اليت من خالها يتم شن اهلجمات اخلارجية أو تعطيله، واحلد من 
القوة العسكرية جلماعات خمتارة، وقتل قادهتا. فجهود صناع السياسة األمريکية الرامية جلعل احلرب 
تقتصر على االستهداف احملدود لتلك اجلماعات ينطوي على عدم تعريف العدو بنحٍو دقيق؛ إذ 
من املمکن استهداف األفراد أو الشبكات، ولکن ليس احلرکة؛ لذا فإن عناصر القوة األمريكية 
تعمل اآلن ضد جزء يسري من احلركة، وقد تعمل على تدمري هذا اجلزء، لكنها لن تدمر احلركة 
أو حىت تتمكن من هزميتها، لذا يتعي على الوالايت املتحدة أن تضع اسرتاتيجية جديدة ملواجهة 
احلركة ككل، وليس فقط تنظيم القاعدة أو داعش فحسب أو حىت اجلماعات احمللية اليت يبدو 
أهنا متثل التهديد األكرب، ومن هنا فإن الرتكيز االسرتاتيجي على عناصر حمددة احلركة فقط -من 
تنظيم القاعدة إىل تنظيم الدولة اإلسالمية إىل األيديولوجية- مل يكن يف حمله. إذ جيب أن تستند 
االسرتاتيجية على فهم احلركة السلفية-اجلهادية بدءاً من أيديولوجيتها مروراً بنقاط القوة العسكرية 
وانتشارها يف األوساط الشعبية وإنتهاًء بطبيعة حكمها، جيب أن تنطلق من الفهم الذي يستند إىل 
سؤال مفاده، ملاذا اكتسبت احلركة هذه القوة مؤخراً على الرغم من أتسيسها لسنوات عديدة، وهذا 

يتطلب البدء إبعادة تعريف العدو على أسهل مستوى.

2. نسبة إىل توماس هوبز )1588-1679( فيلسوف إجنليزي عاش يف القرن السابع عشر، يف حقبة امنازت 
ابالضطراابت؛ األمر الذي أثر على كتابته بصدد العقد االجتماعي إذ برر السلطة املطلقة بوصفها أفضل حااًل 

من الفوضى. )املرتجم(.
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فهم احلركة السلفية-اجلهادية
يعمل جانب كبري من احلركة السلفية-اجلهادية يف جمال السياسة الرمادي، فهي ال تشكل 
هتديداً مباشراً لألمريكيي، وال يقوم معظم أعضائها ابلتخطيط بنشاط لإلضرار ابلوالايت املتحدة،  
وقد تتحدث اجلماعات احمللية واملنظمات واألفراد ضد الوالايت املتحدة وتنشر املشاعر املعادية 
هلا، بل تشجع اهلجمات ضدها أو ضد الغرب، ولكنها ال تقوم بذلك بنفسها؛ وقد يسهل أعضاء 
مثل هذه اهلجمات ضد الوالايت املتحدة أو الغرب، ولكن لن يشاركوا مباشرة، وقد قادت هذه 
احلقائق إدارة أوابما إىل تضييق تعريف التهديد ليقتصر على اجلماعات واألفراد الذين خيططون لشن 
اهلجمات فقط، إال أن ذلك التضييق يف تعريف التهديد حيول دون معرفة كنه العالقة اخلطرة بي 
مدبري اهلجوم ومجهور احلركة السلفية-اجلهادية، الذين -أي الذين يشنون اهلجمات- ال ميكنهم 

البقاء دوهنا وهي تتمكن من استبداهلم بسهولة حينما نقضي عليهم. 
ماوراء القاعدة وتنظيم داعش: القاعدةالسلفية-اجلهادية

واملنظمات  واجلماعات  الناس  من  مادية  شبكة  بوصفها  السلفية-اجلهادية  احلركة  تتجلى 
ذات األيديولوجية املتشاهبة اليت تعمل من أجل حتقيق األهداف العامة املشرتكة، وتستمد احلركة 
قوهتا من أيديولوجيتها اليت توجه جهود خمتلف اجلماعات واملنظمات صوب حتقيق هدف مشرتك 
حىت من دون التنسيق املباشر فيما بينها. وتؤلف اجلماعات السلفية-اجلهادية احمللية واملنظمات 
واألفراد، شبكة عابرة للحدود الوطنية ميكن التعرف عليها حىت حينما حتاول إخفاء دورها فيها. 
وهذه األجزاء املكونة للحركة ليست منظمة بنحٍو هرمي وهي تتفاعل ابستمرار بطرق معقدة، ولكن 
املتحدة  الوالايت  اليت صنفتها  للجماعات األساسية  لقوة  أساسياً  كوحدة كاملة تشكل مصدراً 
كجماعات معادية وهي: تنظيم القاعدة وداعش؛ ومن هنا جيب على الوالايت املتحدة توسيع 

تعريفها للعدو ليشمل هذه القاعدة السلفية-اجلهادية.
 حيتوي التقليد اإلسالمي على مفهوم القاعدة احمللية ميكن أن ختدم القضية العاملية الكربى، 
وترجع جذور هذا التقليد إىل األنصار الذين رحبوا ابلنيب حممد )ص( ابملدينة، واألنصار هو اسم 
يطلق  على القبائل احمللية اليت دعمت النيب حممداً حينما رحبوا أبتباعه واستقبلوهم يف منازهلم يف 
املدينة بعد اهلجرة من مكة، فقد قبلوا ابإلسالم وقاتلوا جنباً إىل جنب مع املسلمي حىت بعد وفاة 
النيب؛ لذا فاحلركة السلفية-اجلهادية حتافظ على هذا املفهوم واملمارسة املتعلقة ابلقاعدة احمللية الذين 

دعموا املهاجرين )أو املقاتلي األجانب( حىت يومنا هذا. 
ذات  السلفية-اجلهادية،  القاعدة  من  مرونتهما  وداعش  القاعدة  تنظيم  من  ويستمد كل 
الطبيعة العابرة للحدود الوطنية وذات اجلذور احمللية الراسخة؛ إذ جيددان صفوفهما منها، ويعتمدان 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

10

عليها لتلبية العديد من متطلباهتما العملياتية، وهي توفر أيضاً إمكانية الولوج إىل الصراعات احمللية3، 
لذا فإن تنظيم القاعدة وداعش، غالباً ما يكوانن قادرين على تشكيل أنفسهما يف مناطق جديدة، 
إما من خالل اإلكراه وإما من خالل استقطاب جمموعة حملية، فعلى سبيل املثال قام تنظيم القاعدة 
بتنظيم العالقات ودعم اجلماعات اإلسالمية الصومالية احمللية ألكثر من عقد من الزمان قبل أن 
ليبيا عن طريق  بتأسيس دولة اتبعة له يف الصومال4، وولدت داعش مسارح عمليات مثل  يبدأ 
كسب والء عدد قليل من القادة الرئيسيي واستقطاب الشبكة احمللية املوجودة؛ لتتحول فيما بعد 
إىل فرع خارجي لداعش5، وفضاًل عن ذلك فإن القاعدة السلفية-اجلهادية تؤدي دوراً ميسراً لنقل 
الناس واملوارد عرب املناطق، وتعمل على توفري املوارد من خالل توفري اإلمدادات احمللية أو القدرات؛ 
ميكن  الذين  واملقاتلي  القادة  الستقطاب  بؤرة  تكون  ألن  استعداد  على  هي  ذلك،  من  واألهم 
االستفادة منهم. إن قدرة إعادة توليد املقاتلي هي قدرة حامسة لكل من تنظيم القاعدة وداعش 
وتفسر السبب الكامن وراء بقاء كلتا اجملموعتي انبضتي بعد أن قتلت الوالايت املتحدة وحلفاؤها 

الكثري من مقاتليها وقادهتا. 
وتعمل القاعدة السلفية-اجلهادية احمللية على حتقيق أهداف كل من تنظيم القاعدة وداعش، 
جمتمع  إىل  اإلسالمي  اجملتمع  حتويل  على  يعمل  احمللي  املستوى  على  اجلماعات  هذه  جناح  ألن 
إسالمي عادل على وفق رؤيتها ويعمل على حتقيق أهداف اجلماعات العابرة للحدود الوطنية اليت 
القاعدة  تنظيم  أنظمة حيكمها حاكم واحد، ويعتقد كل من  تسعى إىل توحيد هذه اجليوب يف 
وداعش بعدم إمكانية حتقيق األهداف احمللية وإدامتها، إالَّ من خالل تبين أجندة عاملية-هتاجم 
غري  العامل  مع  الصراع  أن  السلفيون-اجلهاديون  ويدرك  اإلسالمية،  غري  القوى  من  وغريه  الغرب 
اإلسالمي -والسيما الغرب- أمر ال مفّر منه، قد يتجنب بعض األفراد أو اجلماعات الدعوة إىل 
مثل هذه اهلجمات أو القيام هبا، ولكن عقيدهتم نفسها تتمحور على حتديد الغرب كعدو، ورمبا 

3. انقش التحليل التأرخيي استخدام تنظيم القاعدة للجماعات السلفية-اجلهادية واندماجها مع هذه اجلماعات 
للوصول إىل البنية التحتية احمللية، وركز هذا التحليل على قوة القاعدة وليس على قوة احلركة العاملية. ينظر على 

سبيل املثال:
CombatingTerrorism Center, “Al-Qa’ida’s Five Aspects of Power,” January 15, 
2009, https://www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida’s-five-aspectsof-power.
4.Combating Terrorism Center, “Al-Qaida’s (Mis)Adventures in the Horn of 
Africa,” US Military Academy, July 2, 2007, http://www.ctc.usma.edu/wp-
content/uploads/2010/06/Al-Qaidas- MisAdventures-in-the-Horn-of-Africa.pdf. 
5.Aaron Y. Zelin, “The Islamic State’s Burgeoning Capital in Sirte, Libya,” 
Washington Institute, August 6, 2015, http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/the-islamic-states-burgeoning-capital-in-sirte-libya. 
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يرفض بعضهم -وهم قلة- تلقي الدعم للقيام هبجمات تستهدف الغرب، لكن رفض الدعم قد 
يكون ألسباب عملية وليست أيديولوجية من قبيل اخلوف من رد الفعل، ومن مث فإن اجلماعات 

احمللية والعاملية تعمل جنباً إىل جنب لتحقيق أهداف احلركة السلفية-اجلهادية.
 إن توليفة احلركة السلفية-اجلهادية اليت هي خليط بي اجلماعات “ذات الرتكيز احمللي” 
واجلماعات عابرة للحدود مثل القاعدة وداعش هي جزء من قوهتا، إذ تسعى اجلماعات العابرة 
للحدود الوطنية، إىل ربط شبكاهتا مع الشبكات احمللية، وتثبيت اجلماعات يف الصراعات احمللية 
وخلق ثغرات تنفذ من خالهلا إىل تلك الصراعات وتعمل على تشكيل مجاعات جديدة، وتفضي 
هذه العملية إىل انطباع وهو أن اجلماعات احمللية رمبا ترفض الرؤية العاملية للحركة وأهدافها؛ األمر 
الذي جيعل العالقة بي تلك اجلماعات واجلماعات العابرة للحدود ختضع للقطيعة والتواصل، ومع 
ذلك، فإن الكثري من التحول وإعادة التحالفات واخلالف بي اجلماعات هو أمر تنظيمي أكثر 
العوامل الشخصية واخلالفات  النامجة عن  التنظيمية  التوترات  ومنهجياً، وأن  أيديولوجياً  من كونه 
على املستوى العمليايت هي أمر بديهي يف اجلماعات البشرية. وهي ال تؤشر انفصااًل أساسياً عن 
األهداف الشاملة، وإن انسيابية انتقال األفراد من األهداف احمللية إىل األهداف العاملية هو أمر 
متأصل يف العقيدة السلفية-اجلهادية اليت جتسدت يف الرؤية العاملية اليت تتبناها تلك العقيدة، فاخلطأ 
يف معاجلة الشروخ واالنشقاقات داخل احلركة بسبب الضعف هو خطأ اسرتاتيجي يذكيه ويفاقمه 
البون بي األفراد واجلماعات ذات »الرتكيز العاملي« الذين ميكن الوصول إليهم واألفراد واجلماعات 

ذات “الرتكيز احمللي” الذي ال ميكن الوصول إليهم. 
األيديولوجية توحد القاعدة 

إن النتيجة املتوقعة هي أن تنظيم القاعدة وداعش مها ليسا وحدمها، إذ إن الفصيل األوسع 
يف العامل ذي األغلبية املسلمة يسعى إىل نشر تفسري اإلسالم »احلقيقي« ويف الوقت نفسه إنشاء 
أنظمة سياسية على وفق حكم الشريعة6، وهذا الفصيل هو السلفية، السلفيون هم املسلمون السنة 
احلقيقي7  اإلسالم  عن  ابتعد  قد  األمة-  -أي  اإلسالمي  اجملتمع  أن  يعتقدون  الذين  املتشددون 

6. يؤكد السلفيون على القضاء على الشرك، )أو هنا إسناد السلطة اإلهلية إىل رجل أو جمموعة من الرجال( 
والتأكيد على التوحيد )وحدانية هللا(. 

7. إن مصطلح »اإلسالم احلقيقي« أو »اجملتمع اإلسالمي احلقيقي« كما هو مستخدم يف هذه الورقة جيب أن 
يفهم على أنه التفسري السلفي اجلهادي لإلسالم، واستخدام هذا املصطلح ال يعين أن اإلسالم يف املمارسة اليوم 

هو جنس أو احنراف عن الدين. 
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الذي يعرفونه على أنه اإلسالم الذي كان مطبقاً يف زمن صحابة الرسول وأتباعه األوائل8، ويرى 
)أقوال  والسنة  القرآن  الواردة يف  اإلسالم  أسس  إىل  العودة  التحديد ضرورة  على وجه  السلفيون 
هم  السلفيي  وإن هؤالء  الذهيب9،  العصر  قوية كما كانت يف  األمة  تعود  الرسول(؛ كي  وأفعال 
الذين التزموا ابستخدام القوة املسلحة لتحقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك كبار قادة داعش وتنظيم 
القاعدة، يعدون من السلفيي اجلهاديي، أما اآلخرون فليسوا أعداء أمريكا10 وال يهددوان طاملا هم 

اليدعمون السلفيي-اجلهاديي. 
إن السلفية جزء صغري من اإلسالم السين، والسلفية اجلهادية بدورها هي جزء صغري من 
السلفية، وكما هو احلال ابلنسبة لألداين املعاصرة كافة، فإن ممارسة الدين واحرتامه خيتلف اختالفاً 
كبرياً بي أوساط املسلمي، وكذلك احلال ابلنسبة لتطبيق هذه القيم يف النظام السياسي واحلكم، 
فطيف اإلسالم السين يرتاوح بي االجتاه العلماين- الالديين كما تضمن ذلك الدستور الرتكي الذي 
أيضاً  العلماين-الديين، وينص على ذلك  االجتاه  إىل  أاتتورك،  إابن حكم مصطفى كمال  طبق 
الدستور املصري. ويوجد كذلك إسالميون سياسيون، مثل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
وإسالميون يتبنون العنف، مثل محاس يف غزة، ويشمل الطيف السلفي من أولئك الذين ميتنعون 
عن السياسة والعنف، واملعروفون ابسم السلفية املنعزلة12،11، إىل هؤالء الذين يسعون إىل السلطة 
السياسية من أجل إحداث التغيري املعروفي ابسم السلفيي السياسيي ومنهم حزب النور املصري، 
8. إن مصطلح »السلفي« أييت من العبارة العربية السلف الصاحل لإلشارة إىل األجيال الثالثة األوىل من املسلمي 

مبا يف ذلك صحابة النيب. 
9. Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2004).

10. إن مفهوم »اجلهاد« معقد ابإلسالم، ويعين املفهوم يف اللغة العربية »اجلهاد يف سبيل هللا« وال يعين ابلضرورة 
العنف، أما فإن هنا اجلهاد يستخدم أفعال العنف ابسم هللا، وتستخدمه السلفية اجلهادية لتصنيف األفراد السلفيي، 

ويعتقدون أن اجلهاد العنيف هو التزام ديين. للحصول على معلومات أكثر عن اجلهاد يف العصر احلايل ينظر: 
Habeck, Knowing the Enemy: Jihadi Ideology and the War on Terror (New 
Haven, CT: Yale University Press, 2006) .

11. تضم السلفية املنعزلة العلماء والنشطاء واألتباع الذين يسلكون السياسة لتطبيق نسخة متشددة من اإلسالم، 
اليت يعتقدون أهنا أتيت عرب اتباع األفكار واملمارسات اليت سار عليها املسلمون األوائل، ومعظم السلفيي ينضوون 
حتت هذا التصنيف، ويرتكز القسم األكرب من هؤالء يف اململكة العربية السعودية، فالنظام السياسي امللكي فيها 

حيافظ على استقراره بسبب دعم هذه الفئة من السلفيي.)املرتجم(.
12. For more on quietist Salafism, see Jacob Olidort, “The Politics of ‘Quieti/st’ 
Salafism,” Brookings Institution, February 2015, https://www.brookings.edu/wp-ontent/
uploads/2016/07/Brookings-Analysis-Paper_Jacob-Olidort- Inside_Final_Web.pdf.  
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السلفية-اجلهادية.  وهم  األهداف  مثل هذه  لتحقيق  العنف  استخدام  يربرون  الذين  أولئك  إىل 
حىت السلفيون-اجلهاديون خيتلفون فيما بينهم حول مىت وأين وضد من تكون أعمال العنف مربرة 

لتحقيق أهدافهم؟ 

إن طيف املعتقدات واملمارسات العملية واسعة ومعقدة، ولكن التستعصي على الفهم؛ إذ 
يلتزم مجيع السلفي-اجلهاديي ابستخدام القوة املسلحة لتحقيق أهدافهم املتمحورة على: إنشاء 
دولة مسلمة حقيقية عن طريق فرض تفسريهم للشريعة؛ ويف سياق ذلك يرى السلفيون-اجلهاديون 
أن من واجب املسلمي اليوم إنقاذ اإلسالم الذي لوثته البدع على مدى القرون، وأن أسلوب التنقية 
سيتضمن ابلضرورة تبين اجلهاد العنيف، ال يوجد حاكم مسلم يرأس جمتمع إسالمياً حقيقياً اليوم  
على وفق هذا الرأي، فهؤالء احلكام الذين يتسنمون السلطة قد زعموا كذابً أهنا من هللا، ويعملون 
البدعة ويعززون الردة؛ لذلك فإن تنحية احلاكم هو واجب ديين من أجل إعادة بناء  على نشر 
جمتمع إسالمي عادل وحقيقي، ويوسع بعض األيديولوجيي هذا االلتزام لتربير اجلهاد ضد الغرب 

بوصفه داعماً هلؤالء احلكام. 
إن مفهوم االلتزام -أي الفرض- حيتل أمهية ابلغة يف اإلسالم، وتنتمي األعمال الواجبة إىل 
واحدة من مخس فئات حتكم السلوك يف اإلسالم هي: الفرض )واجب(، مستحب )يشجع القيام 
به(، واملباح )حمايد(، مكروه )اليشجع القيام به(، واحلرام )ممنوع(، وتنقسم األعمال الواجبة بدورها 
إىل تلك الواجبة لكل فرد، وهي فرض عي، وتلك اليت هي ملزمة لألمة، وهي فرض كفاية، أي إن 

فعل البعض منها يكفي حلصول املقصود.
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 حيدد اإلسالم مخسة أعمال أساسية علی أهنا فرض عي على مجيع املسلمي13، وإن شن 
اجلهاد العنيف ليس من بينها، إذ إنه فرض كفاية -أي إنه واجب  فقط على اجملتمع فقط يف حالة 
ظروف معينة، إال أن األيديولوجية السلفية-اجلهادية تعتقد أن الظروف اليوم حتتم أن يكون اجلهاد 
املتشددين ال  السنة  القادة  السائد من  التيار  لكن  املسلمي،  العنيف هو فرض عي على مجيع 
يتفقون على ذلك؛ ومن مث فإن التويل عن شن اجلهاد العنيف هو خطئية خطرية ابلنسبة للسلفيي-

اجلهاديي ولكن ليس على األغلبية الساحقة من املسلمي السنة.
 وهلذا السبب يعتقد السلفيون-اجلهاديون أن السبيل الوحيد إلحياء اإلسالم احلقيقي هو 
توجيه أعماهلم بنحٍو مجاعي صارم للشروع ابلنضال لنشر اإلسالم الذي كان موجوداً إابن عصر 
النيب واخللفاء الراشدين14، ويقسمون حياة النيب على ثالث مراحل على األقل: مكة I، واملدينة، 
ومكة 15II. املرحلة األوىل: مكة I هو وقت التسامح جلمع القوة، وينصب الرتكيز هنا على إجياد 
أتباع جدد للجماعة وتطوير قدرهتا التنظيمية كجماعة سرية كي ال تتعرض هلجوم مباشر من قبل 
الدولة. وحتدث مرحلة املدينة، حينما جيب على اجلماعة الدفاع عن نفسها، إذ تؤسس اجلماعة 
نفسها يف مالذ ميكنها من خالله القيام هبجمات إلضعاف الدولة، اليت ميكن أن تبدأ فيها اجلماعة 
يف تطوير املؤسسات، وتوسيع قدراهتا العسكرية. فيما تتضمن املرحلة الثالثة مكة II شن هجوم 
لتدمري الدولة وإستبداهلا؛ وأخرياً، يسعى السلفيون-اجلهاديون حملاكاة السنوات الالحقة اليت تلت 

وفاة النيب حممد حينما قام اخللفاء الراشدون بتوسيع أراضي املسلمي.
 إن أيديولوجية السلفية-اجلهادية هلا أساس قوي يف الفقه اإلسالمي والدين اإلسالمي إىل 
حد معي16، إذ إن النص املستمد من القرآن واحلديث يدعم بعض احلجج األيديولوجية للجهاد-

السلفي؛ األمر الذي يعطيها شرعية واضحة، ومع ذلك فإن السلفية-اجلهادية مل تكتسب سوى 
أقلية من األتباع، وعلى غرار أشكال العقيدة املتشددة اليت تدعو إىل العنف يف الدايانت األخرى 
فهي تفسري هامشي لإلميان؛ وهذا النهج من هذه األيديولوجية - كما حصل للخوارج الذي أّدى 

13. وهذه هي 1- إعالن الشهادة )ال إله إال هللا حممد رسول هللا( 2- الصالة 3- الزكاة 4- الصوم 5- احلج. 
مباشرة وهم  أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،  14. اخللفاء الراشدون، هم األربعة الذين خلفوا النيب حممداً 
الذين يف ظلهم توسعت األراضي اإلسالمية خارج شبه اجلزيرة العربية لتشمل ما يعرف اآلن إبيران والعراق وسوراي 

واألردن ومصر وأجزاء من تركيا وليبيا.
15. وقد حدد بعضهم مناطق فرعية إضافية بي مكة املكرمة واملدينة املنورة ومكة II. تصورت ماري هيباك على 

سبيل املثال لتنظيم القاعدة سبعة خطوط اسرتاتيجية. 
16 . See Habeck, Knowing the Enemy, chap. 2.
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إىل اغتيال اخلليفة الرابع علي بن أيب طالب- قد وصف أبنه بدعة17.
نشأة السلفية-اجلهادية: مل تنشأ النزعة السلفية-اجلهادية على حي غرة داخل اإلسالم، 

بل سامهت الظروف إىل حد كبري يف تطورها.
إنَّ قتل املسلم ملسلم آخر حمرم يف اإلسالم إال يف حاالت خاصة؛ ومن هنا فإن مسألة حتديد 
من هو مسلم، ومن مث جواز محل السالح ضد اآلخرين الذين يطلقون على أنفسهم املسلمي، 
أاثرت بداايت اخلط الديين للحجة اليت قادت إىل األيديولوجية السلفية-اجلهادية اليت هي امتداد 
للمفاهيم اليت حددت بوضوح من هو مسلم، اليت أول ما تطورت حينما تقاتلت القوى اإلسالمية 
مع بعضها بعضاً، واستخدمت يف الوقت احلايل حينما سعت اجلهات الفاعلة إىل حتدي الدول اليت 

تّدعي أهنا مسلمة. 
 ويرجع العلماء )والسلفيون-اجلهاديون( أثر السلفية-اجلهادية إىل كتاابت أمحد بن تيمية يف 
القرن الثالث عشر18، حينما أصدر فتوى خرجت على التقاليد اإلسالمية وقتذاك إذ أابح استخدام 

17. املفارقة أهنا وصفت أيضاً بدعة من قبل السلفيي اجلهاديي يف العصر احلديث الذين يعارضون بشدة فكرة أن 
وجهات نظرهم هلا عالقة من مع تلك اليت يتبناها اخلوارج، إن وصف الفكر السلفي-اجلهادي ابلبدعة ليس إمجاعاً 
داخل اإلسالم، فقد أّدت أيديولوجية داعش اليت هلا أتثري تكفريي قوي )وصف املسلمي اآلخرين أبهنم مرتدون(، 
إىل وصفها أبهنا بدعة مقارنة بوصف القاعدة مبثل هذا الوصف، وميكن وصف اخلوارج أبهنم جمموعة تتبىن مواقف 
البشري  التحكيم  إىل  علياً كخليفة ألنه أخضع حكمه  أو غري مسلم-الذين رفضوا  متطرفة على من هو مسلم 
)واحلكم ملك هللا وحده( ويدعون أيضاً أن حشد املسلمي الذين أخطأوا ليسوا مسلمي ما مل يتوبوا. وانفصلوا 

عن غريهم من املسلمي، واعتقدوا أن العيش بي أولئك الذين اليشاركوهنم وجهات نظرهم هو أمر حمرم، ينظر: 
Tamara Sonn and Adam Farrar,“Kharijites,”OxfordBibliographies, December14,2009, 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-
9780195390155-0047.xml?rskey=mrepDU&result=102;andHassan Mneimneh, 
“Takfirism,” American Enterprise Institute, Critical Threats Project, October 1, 2009, 
https://www.criticalthreats.org/analysis/takfirism.

18. لقد أتثرت حجج ابن تيمية بشدة بتجربته يف ظل املغول، والسيما الغزو املغويل الثالث لسوراي عام 1303. 
وقال إن املغول ليسوا مسلمي على الرغم من أهنم يدعون ذلك ألهنم حيكمون على وفق قواني صنعها البشر بداًل 
من الشريعة، وقد كانت هذه احلجة مثرية للجدل فيما بعد واآلن؛ ألهنا نقلت احلكم على من هو مسلم من هللا إىل 
اإلنسان، ومسحت البن تيمية فيما بعد أبن جيادل بعد ذلك أبن هناك فرض عي يقع على مجيع املسلمي ابلقيام 
ابجلهاد العنيف ضد املغول الغزاة، وكان ابن تيمية أول من أذن ابلقوة املميتة يف معركة ضد مجاعة تدعي اإلسالم. 
الفتاوى  تيمية يف  ابن  السلفية-اجلهادية يستندون على حجج  القاعدة وغريها من اجلماعات  تنظيم  فإن  ومن هنا 

اخلاصة هبم. 
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القوة يف معركة ضد مجاعة تدعي أهنا مسلمة، ليقدم مسلمو القرن العشرين حججاً ما لبثت حىت 
أصبحت أحد أسس األيديولوجية السلفية-اجلهادية. ومن بي هؤالء اإلسالميي الذي روجوا ملثل 
هذه احلجج أمثال حممد رشيد رضا، الذي دعا إىل إعادة اخلالفة19، وأيب األعلى املودودي، الذي 
وصف الكثري من أتريخ اجملتمع اإلسالمي أبنه غري إسالمي أو يف حالة اجلاهلية20)جهل هبدى هللا( 
ودعا إىل التقّيد ابلشريعة اإلسالمية. وكذلك حسن البنا مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمي، وسيد 
قطب الذي مجع يف كتابه معامل يف الطريق بي تعاليم ابن تيمية، ورشيد رضا، واملودودي، وحسن 
البنا21، ليضع الطريق للعودة ابإلسالم إىل جذوره، ودعا قطب إىل الطليعة22 لقيادة املسلمي يف 

حماولة إلحياء اإلسالم.
 ركز األيديولوجيون األوائل على كيفية توحيد األمة وتوسيعها، ومناهضة الدول اإلسالمية 
بوصفها غري إسالمية، وعدها قريبًة جداً من األفكار الغربية. كان املودودي أول ابحث يف القرن 
العشرين تعتمد نظريته على النشأة األصلية لإلسالم23، وعارض التحديث واملفاهيم الغربية وأعاد 
التأكيد على املفهوم اإلسالمي لسيادة هللا، مؤكداً أن ال شيء خيرج عن قانون هللا. وقال املودودي 
إن الغرض من اإلسالم هو جتسيد سيادة هللا على األرض من خالل اإلنسان -اخلليفة- الذي 

19. كانت اإلمرباطورية العثمانية آخر خالفة معرتف هبا، وقد ألغاها مصطفى كمال أاتتورك ومت طرد اخلليفة 
األخري عبد اجمليد الثاين من تركيا، ويذكر أن النيب حممداً قد تنبأ بسقوط اخلالفة والعودة إليها يف هناية املطاف بعد 
حقبة مظلمة من العنف، وازدادت الدعوة إىل استعادة اخلالفة يف القرن العشرين وكررها اإلسالميون السياسيون 

السلفيون. 
See Vernie Liebel, “The Caliphate,” Middle Eastern Studies 45, no. 3 (May 2009): 
373–91,http://www.jstor.org/stable/40262673; and Encyclopedia Britannica 
Online, s.v. “Caliph,” https://www.britannica.com/topic/caliph.

20. اجلاهلية: هي حالة اجلهل ابلتوجيه اإلهلي من هللا، ويؤكد قطب يف حديثه أن اجلاهلية اليوم هي التمرد ضد 
سيادة هللا الذي يدعي اإلنسان “فيها احلق يف خلق القيم وتشريع السلوك اجلماعي واختيار أي طريقة للحياة”. 
21.  Sayyid Qutb, Milestones [Ma’alim fi al-Tariq] (Egypt: Kazi Publications, 1964).

22. وصف قطب يف كتابه معامل يف )الطريق هذه الطليعة(، اليت يعدها املسلمي الذين يسعون إلحياء اإلسالم 
وتتناول مقدمته الطليعة مباشرة، ومل يقدم أي معلومات عن كيفية إنشاء الطليعة. 

23 - Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, trans. Anthony F. Roberts 
(Cambridge, MA: Belknapf Press of Harvard UniversityPress, 2002), 34–35.
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يعمل حبكم تفويض السيادة اإلهلية له ويلتزم ابلشريعة24؛ ومع ذلك، فقد كان املودودي أقل ثورية 
من سيد قطب وغريه، إذ دعا إىل حزب سياسي طليعي يسعى إىل »األسلمة من فوق« اجملتمع 

وإعادة أتسيس اخلالفة. 
فيما ادعى قطب أن األمة انقطع وجودها لقرون كثرية؛ ألن املسلمي قد توقفوا عن ممارسة 
الدين بشكل صحيح، ويعبدون اجلبت والطاغوت الذي جيسده حكامهم العلمانيون. لقد كرس 
فصاًل25من كتابه معامل يف الطريق إلنشاء األمة، اليت تبدأ مع العقيدة، والشهادة أو إعالن اإلميان 
)ال إله إال هللا حممد رسول هللا(، وكان فهم قطب للشهادة ثورايً؛ ألنه قال إن إعالن اإلميان يتضمن 
رفض أي شكل من أشكال احلكم البشري أيضاً، فكان يعتقد أن األمة جيب أن تبدأ ابلعقيدة وأن 
تعزل نفسها عن اجملتمع، على الرغم من أن كسب هذا اجملتمع يبقى مهماً، وكتب يف مقدمته يف 
كتاب معامل يف الطريق: »إن اإلسالم ال ميكن أن يؤدي دوره إال أن يتمثل يف اجملتمع«. لقد سعى 
كل من قطب واملودودي أواًل إىل بناء األمة، اليت يعنون هبا مجاعة جديدة من املسلمي الصاحلي، 
مث االخنراط مع اجملتمع ككل؛ إلعادة حتويله إىل اإلسالم، -ففهم قطب- وبدرجة أقل املودودي 
لإلسالم خيتلف بنحٍو كبري عن فهم اإلسالم خالل حياهتما اخلاصة، وحىت عن املسلمي لقرون 

متعددة خلت. 
إن حجة قطب بصدد شن اجلهاد العنيف ركزت على حتويل اجملتمعات إىل أمة جديدة على 
وفق منظوره، وقد ادعى أن األمة اجلديدة ستتبع النيب حممداً )ًص(، وتنبأ أبن الدول واجملتمعات 

اإلسالمية سرتفض اجملتمع اجلديد وتتصرف ضده ابلقول: 
مبا أن »اإلسالم« يف صراع مع اجلاهلية اليت تسود على األفكار واملعتقدات، واليت لديها نظام 
عملي للحياة والسلطة السياسية واملادية وراءها، كان على احلركة اإلسالمية أن تنتج موارد موازية 
ملواجهة هذه اجلاهلية، وتستخدم هذه احلركة طرق الوعظ واإلقناع إلصالح األفكار واملعتقدات؛ 

وتستخدم السلطة املادية واجلهاد من أجل إلغاء منظمات وسلطات اجلاهلية26.

24 - كان املودودي كاتباً غزيراً، وقد تصور بنية الدولة اإلسالمية اليت وصفها أبهنا ثيودميقراطية؛ بسبب تركيز 
اإلسالم على اإلمجاع. 

Liebel, “The Caliphate”; Abdul Rashid Moten, “Islamization ofKnowledge in Theory and Practice: 
The Contribution of Sayyid Abul A’Lā Mawdūdī,” Islamic Studies 43, no. 2 (Summer 2004): 247–
72,http://www.jstor.org/stable/20837343; and Elisa Giunchi, “The Political Thought of Abul A’Lā 
Mawdūdī,” Il Politico 59, no. 2 (April–June1994): 347–75, http://www.jstor.org/stable/43101492.
25 - Qutb, Milestones, chap. 3.
26 - Ibid., chap. 4.
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وعلى غرار النيب وأتباعه، جيب على األمة اجلديدة أن تقوم ابلدعوة، وأن تدافع عن نفسها، 
املنظرين  يعارضها يف هناية املطاف. يرى قطب -على عكس  القضاء على من  وأن تعمل على 
السلفيي-اجلهاديي الالحقي- أن اجلهاد بدأ أوال ضد هؤالء الذين أهانوا األمة مباشرة، مث ضد 

الدول اإلسالمية، وأخرياً ضد العامل غري اإلسالمي. 
السلفية-اجلهادية يف املمارسة

 كان اجلهاد ضد السوفيت يف أفغانستان نقطة حتول حامسة ألنه حول الفكر إىل حركة 
مقاتلي  استقطب  احلديث  العصر  يف  صراع  أول  األفغانية-السوفيتية  احلرب  فقد كانت  عاملية؛ 
مسلمي مت جتنيدهم من مجيع اجلنسيات، ومن اجلدير ابلذكر أن الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين 
املقاومة  العامل؛ وذلك يعود جزئياً كون  املسلمي يف مجيع أحناء  التأثري على  له مثل هذا  مل يكن 
الفلسطينية علمانية، وألن السفر لالنضمام إىل املعركة كان صعبًا27. وقد تطور تفكري األيديولوجيي 
السلفيي-اجلهاديي إابن احلرب األفغانية، من الرتكيز بنحٍو حصري تقريباً على اجملتمعات والدول 
اليت يعيشون فيها إىل الرتكيز على اجملتمع اإلسالمي األوسع، وقد أثبت جناح اجملاهدين يف أفغانستان 
ان هذا النصر كان ممكناً، وكذلك أنه كان من املمكن أن تؤدي اإلمارة اإلسالمية اليت مت إنشاؤها 

إىل وضع األساس للخالفة املستقبلية. 
السوفيتية–األفغانية  احلرب  إابن  نشطوا  الذين  السلفي-اجلهادي  الفكر  قادة  طّور  وقد 
مفاهيم سيد قطب، ومن بي هؤالء القادة عبد هللا عزام، -رجل دين حتول إىل داعية عاملي لتجنيد 
املقاتلي- أنشأ الفكر السلفي-اجلهادي احلديث، إذ قاد اجلهاد األفغاين-العريب ضد السوفيت 
يف أفغانستان28، وكان عزام فلسطينياً، وحول هدف اجلهاد من عدو داخلي )احلاكم أو الدولة( 
إىل عدو خارجي )املعتدي(29، وعد إسرائيل هي املعتدية على الفلسطينيي، وقال إن السوفيت 

27 . وتوصف هذه أبهنا أسباب للقتال يف أفغانستان يف عبد هللا عزام. 
The Defense of Muslim Territories (1984), translated excerpts, in Al Qaeda in 
Its Own Words, edited by Gilles Kepel and Jean-Pierre Milelli (Cambridge, MA: 
Harvard University Press,2008).

28. النصوص الرئيسة لعزامتشمل، الدفاع عن األراضي اإلسالمية واالنضمام إىل القافلة والقاعدة الصلبة. 
29 . Thomas Hegghammer, “Abdallah Azzam, the Imam of Jihad,” in Kepel and 
Milelli, Al Qaeda in Its Own Words, 98–99.
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أدوا الدور نفسه يف أفغانستان30. ويف الوقت الذي قال فيه سيد قطب: إن دار اإلسالم31 )البالد 
اخلاضعة حلكم املسلمي وسلطاهنم( مل تكن موجودة منذ قرون32، فقد عّد عزام أن دار اإلسالم هي 
األرض اليت يُقبل اإلسالم فيها -وإن كان بطريقة غري صحيحة- ومن مث السعي للذود عن تلك 
األراضي من الكافرين33، وكتب من أرض املعركة ودعا مجيع املسلمي -حىت أولئك الذين ضلوا- 
للقتال، حبجة أن األفغان مل يتمكنوا من كسب احلرب لوحدهم، فقد كان فرض عي، وهو التزام 
فردي ليأيت اجلميع للدفاع عنهم. لقد أعاد عزام تعريف اجلهاد ليحوله من معركة قطب الثورية ضد 
الدولة من الداخل، إىل قتال لدفع الغزاة غري املسلمي عن األراضي اإلسالمية34. وهذا التحول يف 
حتديد اهلوية اإلسالمية من مشكلة داخلية إىل خارجية، وهي مواجهة العدو املرتد، قد حول الفكر 

السلفي-اجلهادي إىل حركة عاملية حقاً. 
يف  السوفيت  ضد  اجلهاد  هناية  حىت  الطليعة  لقوة  اخلاصة  نظريته  عزام  هللا  عبد  وضع 
أفغانستان35، وقد اشتد قتال وتدريب اجملاهدين القادمي من مجيع أحناء العامل اإلسالمي وتدريبهم 
قادهتا  عزام  صّور  وقد  اخلنادق،  يف  السلفية-اجلهادية  األيديولوجية  تلقينهم  ومت  أفغانستان،  يف 
بناء  اليت جاء هبا سيد قطب36، وسعى إىل  الطليعة  كأعضاء يف قوة طليعية، فقد أعاد تعريف 
30 .Azzam, The Defense of Muslim Territories.

31. صنف ابن تيمية العامل إىل أقاليم متميزة على أساس الظروف الداخلية اليت حتدد إلتزام املسلم. وعلى وفق 
ابن تيمية فإن دار اإلسالم هو اجملال الذي حكم اإلسالم احلقيقي، ودار الكفر حيث حكم الكفار، ودار احلرب 

هو املكان الذي حيكم فيه الكفار وهم يف صراع فعلي أو حمتمل مع دار اإلسالم. 
32. حبسب قطب فإن دار اإلسالم »هو املكان الذي أقيمت فيه الدولة اإلسالمية والشريعة هي السلطة وحدود 
 Qutb, Milestones,  .»هللا مقامة واملكان الذي يدير مجيع املسلمي شؤون الدولة ابلتشاور املتبادل

 .chap. 9
33 .Azzam, The Defense of Muslim Territories.

34. ابلتأكيد غري املسلمي هم أهل الكتاب )املسيحيي واليهود(، ميكنهم البقاء فقط يف حالة قبوهلم حبكم 
اإلسالم ودفع اجلزية، وهي نصيب الفرد من الضرائب املفروضة على اجملتمعات الذمية. ينظر: 

Kepel and Milelli, Al Qaeda in Its Own Words, 300, note 25. See also Thomas 
Hegghammer,“The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globaliza-
tion of Jihad,” International Security 35, no. 3 (Winter 2010/11):53-94, http://
www.jstor.org/stable/40981252.   
35 .See Abdullah Azzam, The Solid Base (1988), translated excerpts, in Kepel 
and Milelli, Al Qaeda in Its Own Words.

36. اتبع أمنوذج قطب خطة ثورية تتمكن فيها قوة طليعة صغرية من اإلطاحة ابحلكومة، ومن مث إقامة حكم إسالمي. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

20

»قاعدة صلبة« من شـأهنا أن تكون قوة عسكرية الستعادة األراضي اإلسالمية، وشّبه تشكيل هذه 
القوة ابلرعيل األول من املسلمي الذي تدرب يف ظل النيب حممد )ص(37 وقد أسس عزام وبن الدن 

تنظيم القاعدة بعد انتهاء احلرب لتستمر احلركة 38. 
إن إنشاء القاعدة كمنظمة رمسية مكرسة للجهاد لنصرة اإلسالم يف مجيع أحناء العامل كان 
حتواًل يف احلركة السلفية-اجلهادية، فهي ربطت بي األهداف العاملية بتلك اليت تتبناها املنظمات 
احمللية ذات األهداف الوطنية )اإلطاحة ابحلاكم والدولة(39، ومع ذلك ظل حتديد أولوايت املعركة 
التالية للحركة هي األراضي  أنه كان يرى أن األولوية  حمل خالف، إذ أشارت كتاابت عزام إىل 
األخرى للمسلمي اليت تعرضت هلجوم من قبل املعتدي وظلت فلسطي حتتل األولية ابلنسبة إليه. 
فيما عمل أمين الظواهري -وهو زعيم مصري التحق اببن الدن يف منتصف الثمانينيات من القرن 
املنصرم من أجل احلصول على موارد جلماعته يف مصر40 على حث تنظيم القاعدة لدعم اجلماعات 
الساعية لألطاحة ابألنظمة41، والظواهري كان اليد اليمىن البن الدن بعد اغتيال عزام عام 1989 
42 وأخذ تنظيم القاعدة يف ذلك االجتاه يف البداية، إال أن فكرة عزام -بصدد الدفاع عن األراضي 

أعقاب  القاعدة، والسيما يف  تنظيم  اإلسالمية- مل ختتف، وكانت حتتل مكانة حمورية يف رسالة 
هجمات 11 أيلول.

 إن أفكار عبد هللا عزام استمرت ترتدد يف اخلطاب السلفي-اجلهادي، وظلت كتاابته مصدر 
إهلام لألفراد يف مجيع أحناء العامل. واستمر هنجه بشأن بناء شبكة عاملية من خالل االتصال مبختلف 
األفراد واجلماعات بعد اغتياله يف العام 1989، فقد أسس عزام فروعاً ملكتبه “مكتب اخلدمات”، 
وهو املنظمة املكرسة لتجنيد األجانب للقتال يف أفغانستان ويف أماكن إقامتهم كالوالايت املتحدة؛ 
37. اسم القاعدة Qaeda يرتجم إىل “القاعدة  the base”، اطروحة عبد هللا عزام يف 1988، القاعدة 

الصلبة كانت مؤثرة كوالية للمنظمة اجلديدة.  
38. قد اختلف عزام وبن الدن يف اخلطوات الالحقة للجهاد بعد أفغانستان، فقد سعى عزام أواًل إىل حترير 
األراضي اإلسالمية حتت االحتالل األجنيب مثل موطنه الفلسطيين، يف حي ركز بن الدن على األنظمة العربية. 

39. لالطالع على امليثاق الدستوري ملهمة تنظيم القاعدة وأهدافه ينظر: 
Combating Terrorism Center, Harmony database, s.v.“Al-Qaida’s Constitutional Charter,”https://
www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida-constitutional-charter-english-translation-2/.
40 -Stephane LaCroix, “Ayman al-Zawahiri, Veteran of Jihad,” in Kepel and 
Milelli, Al Qaeda in Its Own Words, 154–55.
41-Ibid., 158–59.

42. حىت يومنا هذا مل يعرف من أمر ابغتيال عزام؛ لكن هناك نظرية واحدة هي أن الظواهري أمر ابلضربة، 
ولكن هناك الكثري من النظرايت األخرى احملتملة. 
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تتجاوز  الذين  املتشددين  النشطاء  وهذا اجلهد قد أحدث بصمة عاملية كبرية وأنتج جمموعة من 
معتقداهتم احلدود الوطنية. وكان أسامة بن الدن واحداً من العديد من القادة املستقبليي يف هذه 
اجلماعة، وقد ارتقى مكانة ابرزة يف احلركة السلفية-اجلهادية ألنه ورث شبكات عزام العابرة للحدود 

الوطنية وليس ألنه ميتلك املال لتمويل عمليات تنظيم القاعدة فحسب. 
من األيديولوجية إىل احلركة 

تشكلت احلركة السلفية-اجلهادية من خماضات التجارب املشرتكة بذات القدر الذي ساهم 
االشرتاك واأليديولوجية والنظرية والعقيدة يف تشكيلها؛ إذ جتمع األفراد الذين جتمعهم رؤى مشرتكة 
أو  املعركة ويف مسارح عمليات خمتلفة، وانضموا إىل مجاعات حملية  التدريب وميدان  على أرض 
تلقوا دعماً منها، فقد وحدهتم القضية املشرتكة ومت حتشيدهم غري مرة للجهاد، ومت بناء الشبكات 
على  والقائمة-  -اجلديدة  العالقات  وعملت  وتقامسها  املوارد  لتوزيع  املعركة  ساحة  يف  التنظيمية 
توثيق عرى التواصل بي اجلماعات من أجل تعزيز احلركة؛ لذا فإن جتربة اجلهاد، القتال يف ساحة 
املعركة، كانت مرحلة مهمة لتثبيت وتنشيط احلركة العاملية، فعلى الرغم من أن األيديولوجية توحد 
احلركة السلفية-اجلهادية العاملية وتقودها، إال أن تطور احلركة ابستمرار مرهون ابلكيفية اليت تعرّب 
عن نفسها على األرض وتتكيف مع املتغريات اجلديدة وحتسي عملياهتا وفقاً للظروف املستجدة.
 إن البنية التعاونية-التنافسية قد ميّزت األيديولوجية واحلركة خالل القرن العشرين، إذ إن 
أاتحت  التنظيمية،  األشكال  خمتلف  بي  جغرافياً  واملنتشرة  المركزي  بنحٍو  املوزعة  القيادة  مجاعة 
للحركة العمل حبرية بشكل كامل من خالل الفكر والنظرية واملمارسة، وتقوم مجاعة القيادة بتنسيق 
التنظيمية، مبا يف ذلك تقاسم املوارد احليوية؛ لتعزيز األهداف العامة للحركة، ويف الوقت  اجلهود 

نفسه فقد تنافس القادة مجيعاً ليكونوا أول من حيقق النجاح.
وقد اتسع نطاق احلركة من حيث حجمها ومن حيث االتساع اجلغرايف للمسلمي الذين 
لبوا دعوة اجلهاد، وأصبحت أفغانستان البوتقة اليت تنصهر فيها األفكار -من أمثال أفكار عبد هللا 
عزام- ومصدر إهلام للمجاهدين الذين عادوا إىل دايرهم، والذين أسسوا مجاعات سلفية-جهادية 
يف بلداهنم األصلية؛ األمر الذي أّدى إىل ظهور موجة عاملية من اجلهاد-السلفي، وانتشرت احلركة 
يف أحناء كثرية من األراضي ذات األغلبية-املسلمة، وبعد أن تطورت خرباهتم وعالقاهتم املشرتكة 
يف أفغانسان اليت مجعت بينهم، عادوا إىل أوطاهنم ليؤسسوا يف احلال شبكة ذات إمكانية امتدت 
إىل أحناء البلدان اإلسالمية؛ لتضع هذه الشبكة فيما بعد األسس اليت من خالهلا توسعت فروع 

تنظيم القاعدة.
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 وهكذا فقد تسبب العائدون من أفغانستان يف زايدة عدد اهلجمات السلفية-اجلهادية يف 
العامل اإلسالمي يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن املاضي وصحيح أن اجلماعات 
الصعيد  قليلة ومنظمة على  أهنا كانت  األفغاين إال  قبل اجلهاد  املسلحة كانت نشطة  اإلسالمية 

الوطين، مبا يف ذلك اجلهاد اإلسالمي املصري واحلركة اإلسالمية اجلزائرية. 
وملا عاد اجملاهدون، جلبوا معهم الدروس اليت تعلموها يف امليدان، وطلبوا التمويل من اخلارج؛ 
التسعينيات  العاملية، وحبلول أوائل  األمر الذي أنعش اجلماعات احمللية اليت عززت بدورها احلركة 
نشطت اجلماعات السلفية-اجلهادية يف مشال أفريقيا، والشرق األوسط، والقوقاز، وجنوب آسيا، 
وجنوب شرق آسيا، وأظهرت أفغانستان أن النجاح كان ممكناً، واستثمر الزعماء اجلدد االستياء 
الشعيب املتزايد من احلكومات االستبدادية للقيام ابلتجنيد والتحشيد ضدها، وواصل بعض األفراد 
القتال يف ساحات القتال اجلديدة -البوسنة والشيشان- بوصفها مسارح دولية للجهاد، لكن مل 

تنجح والمعركة يف حتقيق هدفها القاضي ابلعمل على اهنيار الدولة، بل فشلت بنحٍو ذريع. 
ومع ذلك، فإن جبهات اجلهاد ختلق نقاط تواصل للمقاتلي األجانب للتعلم، وتبادل اخلربة، 
وحتسي املنهجية العامة، لكننْ تشتت هؤالء املقاتلي األجانب بعد انتهاء احلروب -بعد أفغانستان، 
البوسنة، الشيشان، الصومال، العراق، سوراي- يعمل على وجود هنج ترابطي ومتكيف بي اجلماعات 
اليت تتبىن األيديولوجية األساسية نفسها، ولكن قد ال تطور انتماءات تنظيمية رمسية، وقد أوجدت 
جبهات اجلهاد وسائل للجماعات السلفية-اجلهادية وسباًل متكنوا من خالهلا إثبات النجاح، وكانت 
مبنزلة جامعات عملية لطلبة األيديولوجية السلفية-اجلهادية، مث ترجم اخلرجيون فيما بعد اخلربة واملعرفة 
احلركة  توحيد  على  اليت ساعدت  الشخصية  العالقات  معهم  جلبوا  إذ  أوطاهنم،  إىل  رجعوا  حينما 
العاملية حول األيديولوجية السلفية-اجلهادية املشرتكة، وأصبح تنظيم القاعدة يف ظل بن الدن قوة 
مضاعفة للعديد من اجلماعات السلفية اجلهادية احمللية، اليت تفي ابملتطلبات التنظيمية األساسية مثل 
التمويل، ويف الوقت نفسه، عملت على بناء شبكة معقدة من العالقات التنظيمية والشخصية اليت 

يستخدمها تنظيم القاعدة وغريها من اجلماعات السلفية-اجلهادية العابرة للحدود الوطنية.
وقد عززت اهلزائم املدوية اليت منيت هبا اجلماعات السلفية-اجلهادية يف منتصف التسعينيات 
بعض الدروس منها: أن عدم وجود جهد موحد داخل البلد يضعف التقدم، فقد أّدى التناحر بي 
اجلماعات احمللية إىل تقويض النجاح العام، إذ سعت اجلماعات إىل التغلب على اجلماعات األخرى 
للحكومات  الغريب  الدعم  أيضاً  ومنها  هلا.  داعي  اخنرط آخرون يف خماطر ال  فيما  أو هتميشها، 
ذات األغلبية املسلمة فقد كان عقبة رئيسة أمام النجاح، فقد منع الدعم اخلارجي جهود اجملاهدين 
إبسقاط هذه احلكومات، لكن الغرب -والسيما الوالايت املتحدة- مل يكن على استعداد لتقدمي 
أرواح جنوده دعماً هلذه احلكومات؛ وابلتايل ميكن إجباره على سحب الدعم عنها، فقد انسحبت 
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مقارنة  الوالايت املتحدة من كل من الصومال ولبنان بعد أن منيت خبسائر كانت حمدودة جداً 
ابلسوفيت يف أفغانستان، اليت أسفرت عن مقتل10,000 سوفييت؛ وأخرياً، فإن اجلماعات فقدت 
أو مل يكن هلا أتييد شعيب؛ ألن ارتفاع عدد القتلى يف صفوف املدنيي يعزل السكان عن اإلسالميي  

وميّكن األجهزة األمنية من إلقاء القبض عليهم.
لقد جتلت هذه الدروس بوضوح يف اجلهاد اجلزائري إابن احلرب األهلية يف ذلك البلد، إذ 
تلقت اجلزائر الدعم من فرنسا لسحق املقاومة، فقد كانت اجلماعات السلفية-اجلهادية نشطة يف 
اجلزائر يف أوائل التسعينيات من القرن املاضي وتنافست مع بعضها بعضاً على قيادة احلركة اجلزائرية، 
بعد أن دخلت جبهة اإلنقاذ اإلسالمية )FIS( حيز الوجود. ومن بي هذه اجلماعات، احلركة 
 .)GIA( واجلماعة اليت انشقت عنها، اجلماعة اإلسالمية املسلحة )MIA( اإلسالمية املسلحة
فهامجت احلركة اإلسالمية املسلحة )MIA( الدولة، وامتنعت عن استهداف السكان على نطاق 
واسع، فيما تبنت اجلماعة اإلسالمية املسلحة )GIA( هنجاً أكثر تطرفاً، فقد وسعت من تعريف 
املسلحة  اإلسالمية  احلركة  وأعضاء  احلكوميي  واملوظفي  األجانب  ليشمل  الوقت  مبرور  عدوها 
العنف43، وهناك  فتاواها؛ وأّدى ذلك إىل تصعيد مستوى  يطيعون  الذين ال  )MIA( واملدنيي 
فصيل، -هو ابألساس مجاعة من العرب األفغان )العرب الذين لديهم قاتلوا السوفيت(-، انشق 
عن اجلماعة اإلسالمية املسلحة )GIA( بسبب طريقة تعاملها مع املدنيي وشكل مجاعة جديدة، 
وهي اجلماعة السلفية للدعوة والقتال )GSPC(. وقد ركزت هذه اجلماعة على الدعوة، كما يوحي 
بذلك امسها -أي: إيصال الدعوة الدينية إىل السكان- ومقاتلة الدولة اجلزائرية. وغرّيت اجلماعة 
املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  إىل  الحق،  وقت  يف  إمسها   )GSPC( والقتال  للدعوة  السلفية 
اإلسالمي )AQIM(، بعد أن تولت جهة أفغانية-عربية قيادهتا44. وقد فقدت اجلماعة اإلسالمية 

43. دعوة زعماء اجلماعة اإلسالمية )GIA( إىل القتال واجب على اجلزائريي وسرعان ما وسع تعريف عدوه 
ليشمل الصحفيي وأسر اجلنود واملوظفي املدنيي، وواصلت اجلماعة اإلسالمية إضافة األعداء إىل قائمتها مبا 
بفتاواها  يلتزموا  مل  الذين  واملدنيون  واألجانب  واملثقفون   )MIA( املسلحة  اإلسالمية  احلركة  أعضاء  ذلك  يف 

اإلسالمية، وسعت جبهة القتال لتشمل فرنسا اليت تدعم احلكومة اجلزائرية.  
44.كان عبد امللك درودكال، وهو أمري تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالميAQIM، يف أفغانستان قبل 
أن يعود للقتال يف احلرب األهلية اجلزائرية. للمزيد من املعلومات بشأن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 

AQIM ينظر: 
Andreas Hagen, “Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Leaders and Their 
Networks,” American Enterprise Institute, CriticalThreats Project, March 27, 
2014, http://www.criticalthreats.org/al-qaeda/hagen-aqim-leaders-and-networks-
march-27-2014.  
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املسلحة )GIA(، اليت واصلت هجماهتا الوحشية، الدعم الشعيب، واعتقلت قوات األمن اجلزائرية 
 .45 قيادهتا املتبقية يف العام2004

إن  إذ  الدروس مباشرة،  القاعدة- هذه  لتنظيم  الظواهري -الزعيم احلايل  أمين  وقد خاض 
مشاركته يف احلركة اجلهادية يف مصر وجتربته يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي أثرت على 
قراراته وتوجيهاته احلالية لتنظيم القاعدة، فكان قائداً ابرزاً يف احلركة املصرية، وشهد كيف أصبحت 
جمموعته -اجلهاد اإلسالمي املصري )EIJ(- معزولة بسبب فقداهنا الدعم الشعيب وترك مصر بعد 
اهلزمية يف منتصف التسعينيات، وقد أشرف الظواهري على الدور الذي أداه اجلهاد اإلسالمي املصري 
)EIJ( بزايدة العنف، مبا يف ذلك أول هجوم انتحاري قامت به مجاعة سنية يف أوائل التسعينيات، 
إذ تنافست مجاعة اجلهاد اإلسالمي املصري يف)EIJ( مع اجلماعة اإلسالمية يف اهلجمات ضد 
نظام مبارك. وأّدت اخلسائر املدنية املتزايدة -والسيما تفجري تشرين الثاين 1993 اجملاور ملدرسة 
 )EIJ( للبنات- إىل استعداء السكان. وقع أعضاء اجلماعة اإلسالمية واجلهاد اإلسالمي املصري
وشهد  بشدة46.  الظواهري  عارضها  اليت  املصرية  احلكومة  مع  العنف  إلهناء  اتفاقية  املسجونون 
الظواهري اهنيار الثورات اإلسالمية يف مصر، فقد قامت احلكومة املصرية ابختيار اجلماعات اليت 
كانت مسجونة أو يف مطاردة أو من دون دعم شعيب؛ لذا هو ما يزال عازماً للحؤول دون وقوع 

هزمية من هذا القبيل مرة أخرى.
يف  اإلسالمي  العامل  إىل  اجلهاد  تصدير  على  القاعدة  ركزت  الظل:  يف  معزولة  القاعدة   
تسعينيات القرن املاضي، وسعى قادهتا إىل تكرار النجاح يف أفغانستان بتقاسم املوارد واملهارات مع 
اجلماعات احمللية ملساعدهتا يف أن تصبح قوات مترد حقيقية ضد احلكومات احمللية. وكانت الرؤية 
قيادة ثورات حملية متعددة من أجل إعادة اإلسالم احلقيقي إىل العامل اإلسالمي. وإبزاء ذلك فإن 
الوالايت  الغربية، -والسيما  الدول  لنفسه شنَّ اهلجمات اخلارجية إلجبار  القاعدة خيتص  تنظيم 
املتحدة- على عدم التدخل يف األراضي اإلسالمية. إال أن تنظيم القاعدة مل يتمكن من إعادة 

إنتاج ما حدث يف أفغانستان وظل منظمة سرية، يعمل على هامش اجملتمع.
احمللية  السلفية-اجلهادية  اجلماعات  لتوحيد صفوف  موارده  القاعدة  تنظيم  وقد خصص 
خالل  من  مجعها  مت  اليت  واألموال  الدن  بن  أسامة  موارد  مولت  فقد  معاركها47،  يف  ودعمها 

45 . BBC News, “Algeria Reveals Rebel Crackdown,” January 4, 2005, http://
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4144265.stm.  
46 .See Laura Mansfield, trans., His Own Words: A Translation of the Writings of 
Dr. Ayman al Zawahiri (TLG Publishers, 2006),136–76.

47. كما نظمت اجلماعة هجمات ضد الوالايت املتحدة بسبب »احتالهلا« لألراضي اإلسالمية املقدسة إابن 
حرب اخلليج األوىل، وضربت أهدافاً أمريكية يف شبه اجلزيرة العربية وشرق أفريقيا ونيويورك، وعمل تنظيم القاعدة 
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الشبكات اخلريية اليت أنشأها عبد هللا عزام اجلماعات احمللية، وقد مت إرسال كبار احملاربي الذين 
أصبحوا أعضاًء يف تنظيم القاعدة إىل خمتلف الدول؛ لتقدمي املشورة واملساعدة هلذه اجلماعات. 
وأبلغ هؤالء الناشطون ابن الدن جبهودهم. فعلى سبيل املثال، اشتكى أعضاء تنظيم القاعدة يف 
التحتية؛ األمر الذي جعل العمليات  البنية  القبائل احمللية واالفتقار إىل  شرق أفريقيا من سياسة 
صعبة48. وعلى الرغم من أن تنظيم القاعدة مل يكن له سلطة على نشاطات اجلماعات احمللية أو 
صنع قراراهتا ألهنا ظلت مستقلة عن القيادة املباشرة لتنظيم لقاعدة، إال أن التنظيم ساعد على 
تشكيل اجلماعات وتوجيهها؛ األمر الذي أّدى إىل نشر أيديولوجيته. وإن التقارير العملياتية اليت 
كانت ترجع إىل ابن الدن وقيادة القاعدة، أعطت لتنظيم القاعدة رؤية جيدة بشأن التحدايت 
اليت تواجهها اجلماعات احمللية، مما مّكنها من التحديث املستمر لفهمها بشأن ما ينبغي أن تكون 

عليه االسرتاتيجية.
خالل  اإلفالت  من  القاعدة  مّكن  اجلماهريي  الدعم  حتشيد  يف  النجاح  فإن  ذلك  ومع   
تسعينيات القرن املاضي والعقد الذي يليه، وعلى الرغم من أن تفجري مركز التجارة العاملي يف العام 
1993، وتفجريات السفارة شرق أفريقيا وتفجري املدمرة األمريكية يو أس أس كول يف العام 2000 
قد استقطبت جمندين جدداً لكنها ليست الشعبية الواسعة اليت يسعى إليها تنظيم القاعدة. وقد أّدت 
هجمات 11 أيلول إىل زايدة التأييد الشعيب للمسلمي يف الوالايت املتحدة فضاًل عن أهنا أدت إىل 
خسارة تنظيم القاعدة مالذه اآلمن يف أفغانستان. لكن ويف الوقت الذي عمل فيه الغزو األمريكي 
ألفغانستان على إضعاف قيادة تنظيم القاعدة وتفريقها، إال أنه وضع التنظيم على الطريق الذي يعمل 
فيه على تكييف منظمته ضمن شبكة اجلماعات املنظوية إليه اليت تستجيب مباشرًة لتوجيهات ابن 
الدن وتلتزم بتنفيذ أهداف تنظيم القاعدة. فقد استغلت قيادة تنظيم القاعدة القادة الذين عرفتهم 
من اجلبهة األفغانية وبدأت بتنمية العالقات اجلماعية49، لكن مع ذلك فان هذه اجلماعات اجلديدة 

البحرية  الذين ساعدوا على تسهيل هجوم عام 1992 على مشاة  العرب األفغان  مع اجلماعات احمللية مثل 
األمريكية الذين يعربون عدن يف طريقهم إىل الصومال. 

48- ملزيد من املعلومات حول عمليات القاعدة يف شرق أفريقيا يف التسعينيات من القرن املاضي، ينظر: 
Clint Watts, Jacob Shapiro, and Vahid Brown, “Al-Qaida’s (Mis) Adventures in the 
Horn of Africa,” Combating Terrorism Center, July 2, 2007, http://www.ctc.usma.edu/
wp-content/uploads/2010/06/Al-Qaidas-MisAdventures-in-the-Horn-of-Africa.pdf.

49. ملزيد من املعلومات حول الكيفية اليت تعمل فيها شبكة القاعدة، ينظر: 
Katherine Zimmerman, “The al Qaeda Network: A New Framework for Defining 
the Enemy,” American Enterprise Institute, Critical Threats Project, September 
10,2013,https://www.criticalthreats.org/analysis/the-al-qaeda-network-a-new-
framework-for-defining-the-enemy.
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العراقية. ومل تلق دعوة تنظيم  القاعدة مل حتظ بدعم شعيب كبري خارج منطقة احلرب  لتنظيم  التابعة 
القاعدة ابلعودة إىل اجملتمع اإلسالمي احلقيقي آذاانً صاغية نسبياً.

 وقد أدركت قيادة تنظيم القاعدة الفشل حينما نظرت إىل الفجوة بينها وبي الشعب السين؛ 
إذ إهنا فشلت يف حتشيد الدعم بي صفوف السكان أنفسهم الذي كانوا حياولون قيادهتم منذ عقدين، 
وإن األنشطة اليت أصبح معروفاً هبا تنظيم القاعدة -اهلجمات اإلرهابية- مل تك سوى جزء صغري 
من كفاحه. وقد قال أمين الظواهري يف كتابه، )فرسان حتت راية النيب(، إن جهاد تنظيم القاعدة50 
سيتعرض إىل »خيانة« احلكام قبل األمة »وسيثبتون أن خيانتهم هي عيب يف إمياهنم«51. لذا فقد رأى 
تنظيم القاعدة الرتكيز على التوعية )أي الدعوة( بوصفها مكوانً أساسي من اسرتاتيجيته الكربى52، 
فقد سعى التنظيم إىل حتسي العالقات مع السكان السنة، وظل تركيزه على أتمي دعم األمة؛ وتساوقاً 

مع ذلك فقد كتب الظواهري: 
»جيب على احلركة اجلهادية أن تقرتب من اجلماهري وتدافع عن حرمتها وتدفع الظلم عنها، 
وترشدها إىل طريق اهلداية وتقودها إىل النصر..... جيب على احلركة اجلهادية أن تفرغ جناحاً منها 
للعمل اجلماهريي، والدعوة وسط األمة ولتقدم اخلدمات للشعب املسلم وملشاركة الناس يف مهومهم 
بكل أوجه العمل اخلريي والتعليمي املتاحة ..... لن حيبنا الناس إال إذا أحسوا حببنا هلم واهتمامنا 
هبم ودفاعنا عنهم. إبجياز جيب أن ختوض احلركة اجلهادية وهي وسط األمة وأمامها، وأن حتذر كل 

احلذر من أن تنعزل عن أمتها وختوض ضد احلكومة معركة الصفوة ضد السلطة53«.
لقد رفضت األغلبية من املسلمي السنة مبادئ تنظيم القاعدة واألفكار اليت طرحتها السلفية-
اجلهادية، ومت عزل هذه اجلماعات واملعتقدين هبا من قبل أغلبية الشعب السين. صحيح أن السكان 
كانوا متساحمي مع السلفية-اجلهادية بقدر ما هي موجودة وال تؤثر على األنشطة اليومية، بيد أن 

احلركة نفسها كانت معزولة على حنو فعال وغري قادرة على التأثري ابجلماهري. 

50. إن مناقشة القاعدة للجهاد ترتكز على اجلهاد »األكرب«، وهو الكفاح العنيف يف سبيل هللا. ينظر: 
 Mary Habeck, “Attacking America: Al Qaeda’s Grand Strategy in Its War with 
World,” Foreign Policy Research Institute, February 18, 2014, http://www.fpri.
org/article/2014/02/attacking-america-al-qaedas-grand-strategy-in-its-war-with-
the-world/.   
51 .Mansfield, His Own Words, 212.
52 .Habeck, “Attacking America.”
53 .Mansfield, His Own Words, 208–9.
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القاعدة: إن نفور املسلمي وما أعقب ذلك من عدم دعمهم   الدروس املستفادة من 
للجهاد العاملي ابت ميثل مشكلة للحركة السلفية-اجلهادية، وأدركت احلركة أهنا لن حتقق دولتها 
أبداً مامل تكن هلا عالقات جيدة مع السكان السنة؛ لذا فقد أعاد تنظيم القاعدة تركيز طاقته ليس 
على التعلم من أجل كيفية حتسي هنجه للقتال يف احلرب حبسب بل على هنجه يف كسب الدعم 
الشعيب. إن اسرتاتيجية تنظيم القاعدة يف اهلجوم داخل الدول اإلسالمية يف أوائل القرن احلادي 
والعشرين كان له أتثري سليب على دعم احلركة، ففي 14أيلول عام 2006، وردت رسالة إىل أسامة 
بن الدن من شخص مل يكشف عن امسه، انتقد علناً قرارات ابن الدن املتضمنة تركيز جهود تنظيم 
تنتشر  وأفغانستان، حيث  العراق  من  بداًل   54 السعودية يف2003 العربية  اململكة  على  القاعدة 
القوات األمريكية يف السعودية أو الكويت حيث كانت تعمل هذه القوات لدعم جهودها للحرب 
على العراق55، ويقول الكاتب »إن استطالعات الرأي العام يف العامل اإلسالمي تثبت أن الدعم 
املقدم لـ )بن الدن( قد احنسر بي أوساط العرب واملسلمي بعد استهداف شبه اجلزيرة«. وأضاف 
أن الدول اإلسالمية اختذت أيضاً إجراءات للحد من دعم اجملاهدين. وانتهى ابالقرتاح على ابن 
الدن الرتكيز على مهامجة الوالايت املتحدة »رأس األفعى« ودعم اجلهاد يف العراق وأفغانستان، 

وطالب ابن الدن قائاًل: 
 ابتعد عن العمل داخل الدول اإلسالمية من أجل محاية مسعة اجملاهدين، ومحاية مقبوليتهم 
داخل اجملتمعات اإلسالمية، واحليلولة دون وقوع أي ضرر على اجملاهدين وداعمي اجلهاد، ومنع 
العلمانيي والليرباليي من استغالل هذه األحداث، وتوجيه نفوس الشباب صوب املعركة الكبرية 

ضد رأس األفعى.  

54. نفذ تنظيم القاعدة سلسلة من اهلجمات يف اململكة العربية السعودية يف أوائل العقد األول من القرن احلادي 
والعشرين وشن هجمات واسعة النطاق يف العام 2003 و جمزرة اخلرب يف العام 2004 ، لإلطالع على التسلسل 

الزمين للهجمات املرتبطة ابلقاعدة يف اململكة العربية السعودية يف عام 2003 ينظر: 
 Reuters, “Bombings and Arrests in SaudiArabia,” November 9, 2003, http://
edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/11/08/saudi.chronology.reut/ . See also 
Abdul Hamid Bakier,“Lessons from al-Qaeda’s Attack on the Khobar Compound,” 
Terrorism Monitor, August 11, 2006, https://jamestown.org/program/lessons-
from-al-qaedas-attack-on-the-khobar-compound/.  
55. See Combating Terrorism Center, trans., “Letter of Advice to UBL,” 
September 14, 2006, https://www.ctc.usma.edu/posts/letter-ofadvice-to-ubl-
original-language-2.
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قوته خالل  أوج  التنظيم من  األنبار واقرتب  العراق على حمافظة  القاعدة يف  تنظيم  سيطر 
احلرب56، وأشار الكاتب أن النصر يف العراق سيعمل على حتفيز احلركة، وكان كثريون متفائلون 
إبمارة أفغانستان اإلسالمية )طالبان( اليت حكمت البالد قبل غزو الوالايت املتحدة ألفغانستان يف 

تشرين األول2001.
 ومع ذلك ظهرت خماوف داخلية حول الكيفية اليت حاز فيها تنظيم القاعدة يف العراق على 
القوة حىت كاد ينجح، لكن التوتر بي أمري القاعدة يف العراق أيب مصعب الزرقاوي وأمين الظواهري   
انئب أسامة بن الدن آنذاك يف األعوام 2004 و 2005 ، أماط اللثام عن اخلالف بينهما بشأن   
تنظيم  لقادة  عام 2004  الزرقاوي  أرسله  تقرير  ففي  السنة،  السكان  الدعم ضمن  توليد  كيفية 
القاعدة يف الباكستان أساء فيه لسنة العراق، فكتب قائاًل: اجلماهري هم األغلبية الصامتة والشيوخ 
والعلماء هم ابألساس صوفيون و»حمكوم عليهم ابهلالك«، واإلخوان املسلمي “يتاجرون بدماء 
الشهداء” واجملاهدون اليتمتعون ابخلربة وخيشون املوت وأعداد املقاتلي األجانب تكاد ال تذكر57. 
كانت خطة الزرقاوي هي حتشيد السنة عرب إاثرة احلرب الطائفية من خالل اهلجمات املوجهة ضد 
الشيعة، إذ اعتقد أن السنة سيقاتلون حينما يواجهون هتديداً وجودايً من الشيعة وشرع يف إاثرة 

هذا التهديد.
وشدد الظواهري يف العام 2005 على الرتكيز على قضية الدعم الشعيب -أي على العالقة 
مع األمة58. وقد حذر الظواهري الزرقاوي من »االنفصال عن اجلماهري«، داعياً إىل مساءلة الزرقاوي 
إلشرافه على عمليات الذبح يف العراق، وعلى الرغم من ذلك فقد استمر الزرقاوي وخلفاؤه على قدم 
وساق، وإن اهلجمات املضادة للشيعة ضد اجملتمع السين عموماً قد حشدت يف الواقع ذلك اجملتمع، 
وقد متكن تنظيم القاعدة يف العراق من وضع نفسه على رأس ذلك التحشيد ملدة من الزمن، ليبدو أنه 
يؤكد هنج الزرقاوي، إال أن الزرقاوي قاد مجاعته بعيداً جداً، مؤكداً خماوف الظواهري، اذ ان االنتفاضة 
الشعبية ضد تنظيم القاعدة يف العراق جاءت -الصحوة )صحوة األنبار(- تساوقاً مع التحول يف 
اسرتاتيجية الوالايت املتحدة اليت هزمت التنظيم. وقد أكدت األحداث صواب رأي الظواهري الذي 

مفاده أن إكراه الناس من خالل العنف والتكتيكات الوحشية سيعمل على عزل احلركة.
56.Thomas E. Ricks, “Situation Called Dire in West Iraq,” Washington 
Post, September 11, 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2006/09/10/AR2006091001204.html . 
57. Musab al Zarqawi, letter, trans. Coalition Provisional Authority, US Department 
of State, February 2004, https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm.
58. Ayman al Zawahiri, “Zawahiri’s Letter to Zarqawi,” Combating Terrorism 
Center, July 9, 2005, https://www.ctc.usma.edu/posts/zawahiris-letter-to-
zarqawi-english-translation-2.  
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 والتجربة اليت استفادت منها احلركة العاملية يف العراق هي أهنا ال تستطيع البقاء من دون 
القاعدة،  تنظيم  الناشط يف  الرمحن  فقد أعرب عطية عبد  النهج  على هذا  دعم شعيب، وأتكيداً 
عن خوفه يف آذار 2007 من أن قيادة تنظيم القاعدة يف العراق -على رأسها أبو محزة املهاجر 
وأبو عمر البغدادي )خليفة الزرقاوي(- كانت تنّفر الشعب59، وتعلم تنظيم القاعدة أيضاً أنه ال 
يستطيع البقاء ابلقوة العسكرية وحدها، فقد وجدت وثيقة عثر عليها يف مراسالت تنظيم القاعدة 
تناقش وضع تنظيم القاعدة يف اليمن جاء فيها »حنن جيب أالَّ حناول السيطرة فقط ألن لدينا القوة 
الناس يف  التواصل مع  القدرة على  القيام بذلك، لكننْ جيب أن منتلك  العسكرية اليت متكننا من 

أحيائم«60. لذا فقد حتول تركيز تنظيم القاعدة على الشعب.
القاعدة يف أفغانستان والعراق والقضاء على اخلالاي  القوية اليت مين هبا تنظيم   إن اهلزائم 
القاعدة  لتنظيم  العسكرية  العناصر  مل هتزم سوى  اليمن،  مثل  أماكن  له يف  )التنفيذية(  العملياتية 
واحلركة السلفية-اجلهادية، إذ مل تفِض تلك اهلزائم إىل إزالة رغبة األفراد املتبقي يف إعادة التنظيم أو 

وضع شروط كافية حتول دون عودهتم.
تلك  من  اليت شهدهتا  الدروس  القاعدة  لتنظيم  العليا  القيادة  استوعبت  ذلك  من  وبداًل 
اهلزائم، فقد أعادت التأكيد على ضرورة الرتكيز على العالقة مع السكان السنة، واستمد جناح 
حركة الشباب يف الصومال من قدرهتا على توفري احلكم إىل جانب قوهتا يف شن التمرد61،وركزت 
الكثري من مراسالت القيادة الداخلية يف أواخر القرن احلادي والعشرين وأوائل عام 2010 على 
حرمة دماء املسلمي -حىت من الشيعة-، ودعوا إىل التخطيط الدقيق لتجنب إراقة دماء املسلمي 

59. Combating Terrorism Center, trans., “Letter from [sic] Hafiz Sultan,” https://
www.ctc.usma.edu/posts/letter-from-hafiz-sultanenglish-translation-2 ; and 
SITE Intelligence Group, “Zawahiri Details Relationship with ISIL, Repeats Call 
to Return to Iraq,” May 2, 2014.
60. Office of the Director of National Intelligence, trans., “Three Stages Letter,”  
https://www.dni.gov/files/documents/ubl2017/english/Three%20Stages%20
Letter.pdf.   
61. An excellent survey of al Shabaab’s rise in Somalia is Stig Jarle Hansen, Al-
Shabaab in Somalia (London: Hurst, 2013).
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املدنيي62، وذهبت احلركة السلفية-اجلهادية إىل األرض حىت ترتفع مرة أخرى كقوة متمردة. 
درس قادة السلفية-اجلهادية إخفاقات احلركة ودعوا إىل إجراء تغيريات اسرتاتيجية وعملياتية 
بتعديل  القاعدة على وجه اخلصوص  تنظيم  العالقة ابألمة، وقام  تقوية  البناء، ومن مث  من أجل 
عملياته وأوصى اجلماعات احمللية املرتبطة به على الرتكيز على البناء والدعم الشعيب، واتبعوا طريقة 
الوساطة الطريقة اليت استخدمها النيب حممد )ص( لكسب القوة يف املدينة، وما تزال الوساطة وسيلة 
أساسية كي تكتسب القاعدة السلفية-اجلهادية على الشرعية األولية داخل السكان، ومل يناقش 
قادة تنظيم القاعدة يف الغالب الطرق األفضل لقتل األمريكيي، بل كيفية كسب دعم األمة واحلفاظ 

عليه بنحٍو أفضل. 
بناء حركة  أجل  من  اجلهود  بذل  عن  السلفية-اجلهادية  وقادة  القاعدة  تنظيم  يتوقف  ومل 
عابرة للحدود الوطنية قوية للسكان املسلمي السنة، فقد تعلموا من الفشل، ومن العمليات اليت 
مت تكييفها على وفق الظروف وظلوا قادرين على البقاء حىت حينما انتاهبم الضعف يف العقد األول 
من القرن احلادي والعشرين. وإن أولئك الذين بقوا يف ساحة املعركة شهدوا اهلزمية، وقد جنوا من 
عمليات متواصلة شنتها الوالايت املتحدة وشركاؤها يف عمليات مكافحة اإلرهاب ضدهم، وقد 
بدأوا يفهمون كيف يوصلون رسائلهم السلفية-اجلهادية بطريقة ال يرفضها السكان احملليون على 
الفور، وكان قادة تنظيم القاعدة والسلفية-اجلهادية -الذين يتوزعون على مناطق جغرافية متباعدة- 
يتجهون صوب هدف مشرتك، وقد أصبحت احلركة مرنة ومتكيفة ومعقدة، إال أهنا بقيت ضعيفة 

وبعيدة عن أهدافها واألشخاص الذين سعوا إىل القيادة واحلكم.

62. خيتلف االلتزام هبذه التوجيهات بي اجلماعات املختلفة، فقط استهدفت طالبان الباكستانية يف أواخر العقد 
األول من القرن احلادي والعشرين املساجد والشيعة، األمر الذي أاثر توبيخ آدم جادان يف كانون الثاين 2011 

وحممود احلسن، وأبو حيىي اللييب يف كانون األول 2010. 
 See Adam Gadahn, “Letter from Adam Gadahn,” Combating Terrorism Center, 
SOCOM-2012-0000004, https://www.ctc.usma.edu/posts/letter-from-adam-
gadahn-english-translation. -2; and Mahmud al-Hasan and Abu Yahya al-Libi, 
“Letter to Hakimullah Mahsud,” SOCOM-2012-0000007, Combating Terrorism 
Center, https://www.ctc.usma.edu/posts/letter-to-hakimullah-mahsudenglish-
translation. -2. Al Qaeda also holds that it is acceptable to kill Muslim civilians 
(as human shields) in cases where it is unavoids able. For al Qaeda on human 
shields, see Abdullah Warius and Jarret Brachman, “Abu Yahya al-Libi’s ‘Human 
Shields in Modern Jihad,”CTC Sentinel, May 15, 2008, https://www.ctc.usma.
edu/posts/abu-yahya-al-libi%E2%80%99s-%E2%80%9Chuman-shields-in-
odernjihad%E2%80%9D.  
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احلركة السلفية-اجلهادية اليوم 
إن سلسلة من األحداث اخلارجية قد أجنزت لتنظيم القاعدة ما عجز عن القيام به لعقود 
وهو حتشيد السكان السنة ضد الدول، إذ إن االنتفاضات الشعبية اليت أطاحت ابلدول يف عموم 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا -سوراي واليمن ومصر وليبيا وتونس- قد جعلت أهداف اجلماهري 
املسلمي  السائد من  التيار  فقد سعى كل من  السلفية-اجلهادية،  تتبناها  اليت  تلك  تتماشى مع 
اإلطاحة ابألنظمة؛ وهكذا  والسلفية-اجلهادية، إىل  مناهضة احلكومة-  السنة -املدفوعي مبظامل 
مت تدشي حقبة بعث تنظيم القاعدة وإاتحة فرصة ساحنة للسلفية-اجلهادية لتطبيق دروسها اليت 

تعلمتها الستغالل احلركات العلمانية والدميقراطية يف املقام األول. 
فرصة عام 2011

لقد اغتنمت احلركة السلفية-اجلهادية -والسيما قيادة تنظيم القاعدة- الفرصة اليت أفضت 
إىل التغيري الذي جعلها توسع شعبيتها يف أوساط السكان احملليي يف عام 2011، وكان الزحم 
يتعارض مع احلركة السلفية-اجلهادية، اليت قمعتها األنظمة االستبدادية اليت شنت الوالايت املتحدة 
وشركاؤها عليها عمليات عسكرية وطردهتا من األراضي اليت استولت عليها خارج الصومال، لكن 
مع ذلك فإن األساليب القمعية لألنظمة االستبدادية قد أاثرت االستياء الشعيب الذي تضاعف 
ليسقط تلك األنظمة، وأن الربيع العريب -الذي بدأ مع تبين الوالايت املتحدة والغرب سياسات 

متزايدة من العزلة- خلق الظروف املواتية لظهور السلفية-اجلهادية يف الظل. 
إن إطالق سراح القادة السلفيي-اجلهاديي الذين سجنوا يف دول الربيع العريب أّدى إىل أن 
يكونوا مبنزلة مستقبالت حملية متكنت من خالهلا احلركة السلفية-اجلهادية العمل، وكان هلؤالء القادة 
صالت حملية وموثوقية لقيادة جهود املشاركة احمللية، وإن العديد منهم مل يكونوا أعضاًء يف القاعدة 
إال أن صالهتم ابحلركة السلفية-اجلهادية توثقت حينما كان الكثري منهم يف السجن، وكانت املظامل 
اليت تعرضوا هلا يف السجن نفسها اليت تعرض هلا السجناء السياسيون الذين مل تكن هلم عالقة يف 
احلركة السلفية-اجلهادية يف السابق، وهذه التجربة املشرتكة خلقت خطاً من التعاطف بي حركتي 

هلما رؤيتان خمتلفتان بنحٍو كبري حول املقاصد النهائية.
السنية،   الشعبية  القاعدة  على حتشيد  وعملت  االضطراابت،  من  مزيداً  الثورات  جلبت   
السلفية-اجلهادية  واحلركة  حتشيدها  مت  اليت  الشعبية  القاعدة  هذه  بي  األجل  قصرية  واألهداف 
احمللي.  التمرد  أنفسهم يف  عن  اإلفصاح  من  السلفيي-اجلهاديي  القادة  مّكنت  بطريقة  تتماشى 
وروجت قيادة السلفية-اجلهادية إىل رواية مفادها أن تردد الغرب بدعم احلركات احمللية -هذا الرتدد 
هو متأصل أكثر يف شلل السياسة الغربية وليس رفض املثل اليت جاء هبا الربيع العريب- هلو دليل 

على نفاق الغرب واستمرار دعمه للحكومات االستبدادية.
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 إن املآل الذي وصل إليه الربيع العريب املصري -سحق اإلسالم السياسي- أسدل الستار 
يف الواقع على النشاط السياسي بوصفه وسيلة لتحقيق دولة إسالمية، وصحيح أن املصريي انتخبوا 
عضو مجاعة اإلخوان املسلمي ابلتصويت الشعيب يف أول انتخاابت رائسية تنافسية يف البالد يف 
صيف عام 2012، إال أن أفعال مرسي حي تسنمه الرائسة ولدت قناعة لدى الكثريين -داخل 
مصر وخارجها على السواء- أبنه من اخلطورة مبكان السماح لإلخوان املسلمي أبن يعملوا يف 
السياسي، فقام اجليش املصري -بدعم خارجي- ابإلطاحة مبرسي، وسرعان ما استخدم  اجملال 
املفهوم  املقاتلي، وهو  لتجنيد  اإلقرتاع«، وهي عبارة جمازية  القاعدة »الرصاص ال  تنظيم  أعضاء 
الذي تردد صداه داخل احلركة العاملية63. وقد قامت حكومات عربية أخرى بقمع أحزاب اإلخوان 
املسلمي يف املنطقة، وقد عززت هذه اإلجراءات الفكرة القائلة أبن العمليات السياسية لن تقدم 
اإلنصاف ملظامل اإلسالميي، وعملت على زايدة االستقطاب ابملنطقة بدفع اإلسالميي السياسيي 

صوب العنف حلماية منظومة معتقداهتم64.

63. الشباب: هي شبكة نشطة على تويرت اتبعة للقاعدة يف ذلك الوقت ونشرت على املوقع يف ذلك الوقت 
»التغيري أييت ابلرصاص وحده وليس ابالقرتاع«. 

American Enterprise Institute, Critical Threats Project, “Gulf of Aden Security 
Review,” July 5, 2013, https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-
review/gulf-of-aden-security-review-july-5-2013.For al Qaeda’s response to the 
ousting of MohamedMorsi, see Robin Richards, “The al Qaeda Network’s Response 
to Egypt,” American Enterprise Institute, Critical Threats Project, July23, 2013, 
https://www.criticalthreats.org/analysis/the-al-qaeda-network-responds-to-egypt.  

64. أشار اناثن براون يف ورقة لكارنيجي إىل أن عزل مرسي والصراع الذي أعقب ذلك بي اإلخوان املسلمي 
املصريي واحلكومة اجلديدة قاد البعض يف األزهر لرؤية الصراع على أنه صراع بي الدين والعلمانية؛ األمر الذي 
قاد بعضهم لالخنراط مع مجاعة اإلخوان املسلمي. وكتَب جورج فهمي جلاثهام هاوس أن عدد أعضاء مجاعة 
اإلخوان املسلمي يف مصر الذين يتجهون إىل العنف ما يزال أقل مما كان متوقعاً، إال أن هناك أمور حتذيرية تشري 
إىل أن زايدة الدعم الستخدام العنف قد أتيت على املدى القريب، وهو يصف التوترات داخل حركة اإلخوان 
املسلمي بي الذين عانوا من اإلخفاقات حينما استخدمت احلركة العنف واألعضاء اجلدد الذين ال يعرفون سوى 
هزميتها السياسية، ويدعو هؤالء األعضاء اجلدد إىل استخدام العنف احملدود يف هنجهم- هو »النهج املؤمل ال 

عنيف- بداًل من الصراع الشامل. 
See Nathan J. Brown, “Official Islam in the Arab World: The Contest for Religious Authority,” 
CarnegieEndowment for International Peace, May 11, 2017, http://carnegieendowment.org/2017/05/11/
political-islam-in-arab-worldcontest-for-religious-authority-pub-69929.; and Georges Fahmi, “Why 
Aren’t More Muslim Brothers Turning to Violence?,” ChathamHouse, April 27, 2017, https://www.
chathamhouse.org/expert/comment/why-aren-t-more-muslim-brothers-turning-violence.
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إن الطائفية وسياسات القوة اإلقليمية أدت إىل دعم احلركة السلفية-اجلهادية، فقد عززت 
احلركة  بثتها  اليت  الدعائية  الرواية  النووي  املتصلة ابالتفاق  األمريكية  السياسة  قرارات  سلسلة من 
السلفية-اجلهادية أبن الوالايت املتحدة ال تدعم السنة، وشجعت النظام اإليراين على التدخل. 
وقد عدت املعارضة املسلحة السورية رد الوالايت املتحدة على اهلجوم الكيمياوي لنظام األسد يف 
آب 2013 خيانة للوعود اليت قطعها الرئيس األمريكي ابراك أوابما لعام قبل اهلجوم65، وقرأت 
دول اخلليج الردود غري املقنعة على السلوك العدواين املتزايد من السفن البحرية اإليرانية يف اخلليج 
العريب مبنزلة قبول أمريكي لتمدد النفوذ اإليراين، وسعوا إىل صد إيران واحتواء متددها، وحددوا سوراي 
ساحة املعركة الرئيسة اليت يتعّي عليهم القيام بذلك؛ وتساوقاً مع ذلك فقد سعت دول اخلليج مللء 
الفراغ الذي خلفته الوالايت املتحدة يف سوراي، لكن ازدايد اخنراطها هدد إيران ووكالَءها أيضاً؛ 
األمر الذي عجل إبضفاء الطابع اإلقليمي على احلرب األهلية يف سوراي، وصنفت دول اخلليج 
احلركة اجلهادية-السلفية على أهنا أقل هتديداً من إيران، ومن مث جعلت تقدمي مساعدهتا لسوراي 
تعتمد على هذا املعيار، وقد ساعد تفاعل هذه التطورات على تعزيز االجتاهات الطائفية اليت مل تؤِد 

إالَّ إىل زايدة متكي احلركة السلفية-اجلهادية. 
عودة ظهور القاعدة 

العريب  الربيع  إابن  أو غريها،  والدينية  احمللية  للحركات  نفسه كداعم  القاعدة  تنظيم  وضع 
العمليات وللقيام بضخ  للتنسيق عرب مسارح  التنظيم  العاملية  الشبكة  عام 2011، وقد وضعت 
العميقة  اإلنسانية  القاعدة شبكاته  تنظيم  واستغل  تنميتها.  أجل  احمللية من  الصراعات  املوارد يف 
بتقدمي الدعم  واملتداخلة إلعادة إقامة العالقات مع قيادات اجلماعات السلفية-اجلهادية متعهداً 
املوارد  لنقل  حمطات  مبنزلة  قاعدة  لتنظيم  التابعة  احمللية  الفروع  وأصبحت  االسرتاتيجي،  والتوجيه 
اسرتاتيجياً داخل احلركة السلفية-اجلهادية، حبيث أقام تنظيم القاعدة عالقات مع هذه احلركة جلميع 

االنتفاضات الشعبية تقريباً. 
آاير  بن الدن يف  أسامة  الكاريزمي  لزعيمه  القاعدة خسارته  لتنظيم  اهلائل  الزخم  وعوض 
النصرة.  الدين وجبهة  الشريعة وأنصار  قبيل أنصار  2011. وبدأ يعمل حتت أمساء جديدة من 
ليبيا وتونس قادة حماربي سلفيي-جهاديي  الشريعة املوجودة يف كل من  أنصار  وضمت مجاعة 
كانوا قد قاتلوا ضد السوفيت أو تلقوا تدريبات يف أفغانستان، وكانوا معروفي بوصفهم قادة كباراً 
يف تنظيم القاعدة، وحكمت أنصار الشريعة الليبية املدن والبلدات بعد احلرب األهلية الليبية عام 

65. Barack Obama, “Remarks by the President to the White House Press Corps,” 
White House, August 20, 2012, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
ffice/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps.  
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2011. وكانت مجاعة أنصار الشريعة التونسية وراء سلسلة من اغتياالت الشخصيات السياسية 
التونسية العلمانية الرائدة. واألبعد من ذلك يف أفغانستان، حيث بدأت حركة طالبان يف الظهور 
وقامت ابستعادة املناطق اليت كان يدير فيها تنظيم القاعدة معسكرات التدريب، وقد أّدى تنظيم 

القاعدة أدواراً مهمة يف كل من اليمن ومايل مث سوراي. 
 ،)AQAP( وكان تنظيم القاعدة يف اليمن التابع لتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية 
بقيادة السكرتري اخلاص ألسامة بن الدن انصر الوحيشي )أبو بصري(، يف وضع أفضل ليتوسع يف 
العام 2011، إذ عمل التنظيم على أتسيس املالذات يف اليمن خارج النطاق الذي ميكن أن تصل 
إليه احلكومة وساعدها يف ذلك توقف الوالايت املتحدة عن الضرابت املوجهة يف البلد بعد مقتل 
الوسيط القبلي. وطبق تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية )AQAP( درس تنظيم القاعدة للحد 
من إراقة دماء املدنيي؛ لذا فقد حرص التنظيم على استهداف األجانب وأعضاء احلكومة اليمنية 
وقوات األمن فقط، وأخذ يتوسع منذ عام 2006 صعودًا66، واستغل قادة تنظيم القاعدة يف شبه 

اجلزيرة العربية )AQAP( فهمهم للمجتمع اليمين كي يستجيبوا للمظامل الشعبية ضد احلكومة. 
يرزح حتت   )AQAP( العربية  اجلزيرة  شبه  القاعدة يف  تنظيم  العريب كان  الربيع  قبل 
حينما  اليمنية  الدولة  خلفته  ما  حمل  ليحل  سريعاً  فعله  ردرُّ  وكان  الضغط،  من  األدىن  احلد 
اهنارت. وانقش كل من ابن الدن والوحيشي وضع القاعدة يف بداية االحتجاجات يف اليمن 
مع الرتكيز على ما إذا كان الوحيشي يتمتع بدعم شعيب مهم لقيادة اجلهود الرامية إىل إقامة 

66. تستمر حساسية القاعدة إزاء أرواح املدنيي وشجعت اخلطوات اليت من شأهنا تفادي ضرب املدنيي، وقد 
اعتذرت القيادة ودفعت املال )الدية( على وفق العرف احمللي حينما أخطأت اجلماعة، كما هو احلال يف التفجري 
االنتحاري الذي وقع يف أثناء عرض العسكري يف آاير  2012 واهلجوم املركب على املستشفى العسكري يف 

العام 2013. 
Katherine Zimmerman, paper on AQAP afterthe Arab Spring and rise of ISIS, 
Washington Institute for Near East Policy, forthcoming; and Katherine immer-
man, “Yemen’s Pivotal Moment,” American Enterprise Institute, Critical Threats 
Project, February 12, 2014, https://www.criticalthreats.org/analysis/yemens-piv-
otal-moment.

تستهدف   )IED( عبوات انسفة   AQAP العربية  اجلزيرة  القاعدة يف  تنظيم  نشرها  فديو  لقطات  أظهرت 
مركبات عسكرية مينية وكذلك تظهر مركبات مدنية متر فوق العبوات الناسفة أبمان )IED(، ينظر: 

SITE Intelligence Group, “AQAP Video Shows Manufacture, Use of IEDs on 
Yemeni Soldiers in Hadramawt,” July 20, 2015.
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دولة إسالمية67. واستشهد ابن الدن بتجربة األنبار يف أثناء االستعالم عن عالقة الوحيشي 
مع القبائل قائاًل: »إذا كان اجملاهدون حيسنون التعامل مع القبائل، فإن القبائل على األرجح 
ستتجه صوهبم، إذ إن أتثري الدم على اجملتمعات القبلية كبري«68، وقد شبه ابن الدن جهود 
القاعدة يف وقت  الذي ظهر من جديد يف مراسالت  املفهوم  القاعدة ابجلسر، وهو  تنظيم 
الحق؛ لإلشارة إىل ضرورة إعداد كل العناصر املطلوبة قبل إطالق املشروع، وأردف قائاًل: »إذا 
بدأت من دون توفر األمور املادية الضرورية فإن اجلسر سينهار، أي جهود تنظيم القاعدة«، 
وقد ركزت توجيهات ابن الدن على العناصر املطلوبة للنجاح، أي الدعم الشعيب، وما إذا كان 
تنظيم القاعدة سيحتفظ هبذا الدعم إذ ما واجه ضغطاً عسكرايً؛ لذا فان القوة العسكرية لتنظيم 

القاعدة يف اليمن كانت أولوية اثنوية. 
سيطر تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية )AQAP( على أجزاء من جنوب اليمن من 
اجلديدة اسم  القوة  الشريعة، وأسقطت  أنصار  امليدان، وهي  اليت مت نشرها يف  التمرد  قوة  خالل 
تنظيم القاعدة عنها وكانت عضويتها حملية )األنصار(، وكان نشطاء تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة 
العربية )AQAP( هم قادة أنصار الشريعة، ولكن مل يكن مجيع أعضاء أنصار الشريعة أعضاًء يف 
تنظيم القاعدة؛ وكان ذلك وسيلة لتوسيع القاعدة الشعبية يف اليمن من دون املساس مبكانة تنظيم 
القاعدة كطليعة. وحكمت أنصار الشريعة ملدة عام تقريباً بدعم من القبائل احمللية، اليت سعت إىل 
االستقرار واألمن، ونشرت أعماهلا اجليدة مثل تقدمي اخلدمات كإصالح الطرق واألنشطة اخلريية، 

67. أصدر مكتب مدير املخابرات الوطنية بعض الواثئق اليت مت العثور عليها خالل غارة آبوت آابد اليت وقعت 
يف آاير 2011 اليت أسفرت عن مقتل أسامة بن الدن. وكشفت سلسلة من الرسائل بي انصر الوحيشي )أبو 

بصري( وأسامة بن الدن، وحممود احلسن )العطية( عن عملية صنع القرار. 
Zamarai, “Letter to Abu Basir,” Office of the Director of National 
Intelligence2017,https://www.dni.gov/files/documents/ubl2017/english/
Letter%20to%20Abu%20Basir.pdf ; Abu Basir, “Letter from Basir to the 
Brother in Command,” Office of the Director of National Intelligence, https://
www.dni.gov/files/documents/ubl2016/english/Letter%20from%20Basir%20
to%20the%20Brother%20in%20Command.pdf; Office of the Director of 
National Intelligence, trans., “Letter to Abu Basir,” 2016, https://www.dni.
gov/files/documents/ubl2016/english/Letter%20to%20Abu%20Basir.pdf ; and 
Attiya, “Letter from Atiyah to Abu Basir,” Office of the Director of National 
Intelligence, https://www.dni.gov/files/documents/ubl2017/english/Letter%20
from%20Atiyah%20to%20Abu%20Basir.pdf.  
68 -Zamarai, “Letter to Abu Basir,” 2017.
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وبدأت أيضاً بفرض الشريعة، ومن مث تنفيذ عقوابت احلد؛ لذا بدأت أنصار الشريعة تفقد الدعم 
املوارد، وكذلك  بتقدمي  أواخر عام 2011، ووعدت  اليمنية يف  إذ مت إصالح احلكومة  الشعيب، 
رفضت اجملتمعات منط احلياة الصارمة والسيما بعد عملية اإلعدام يف شباط 2012. وحبلول عام 
2012 قام اجليش اليمين واملليشيات القبلية املتحالفة معه بطرد تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية 
)AQAP( وأنصار الشريعة من جنوب اليمن. إذ إن التجربة يف اليمن -جناحها على املدى القصري 
واهنيارها النهائي- استفاد منها تنظيم القاعدة يف مايل وسوراي اجلبهتي اجلديدتي للتنظيم العاملي، 
إذ نصح أمري تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية )AQAP( نظريه اجلزائري -الذي أشرف على 
صعود القاعدة يف مايل- على تنفيذ الشريعة تدرجيياً؛ حىت ال يستعدي الناس، وأن يتجنب إعالن 
الدولة؛ ألهنا ستثري الغرب وألن السكان سيتوقعون بعدها أن يتم تلبية مجيع طلباهتم69. زد على 
ذلك ما ورد يف اجملموعة اجملتزأة من الواثئق اليت عثر عليها واليت أطرت اسرتاتيجية تنظيم القاعدة يف 
مايل70، وكانت الفكرة اختطاف التمرد احمللي يف أزواد، ووصفت الوقت »أبنه فرصة أترخيية جيب 
استغالهلا من أجل التفاعل مع شعب أزواد، مبا يف ذلك مجيع قطاعاته، هبدف توحيدها وحشدها 
وراء مشروعنا اإلسالمي من خالل تبين قضيتنا العادلة وحتقيق أهدافنا املشروعة، يف الوقت الذي 
مينحها مسحة إسالمية أصيلة«، وقد أقرت قيادة تنظيم القاعدة أبن التنظيم لن يكون يف الصدارة، 
إال إذا عملت املنظمات احمللية اليت كان يقودها على بناء جسور مع خمتلف القطاعات يف اجملتمع: 
»فاهلدف من بناء هذه اجلسور هو من أجل إهناء عزلة جماهدينا يف اجملتمع، ولالندماج مع خمتلف 
الفصائل مبا يف ذلك القبائل الكبرية وحركة التمرد الرئيسة وزعماء القبائل«، وركزت القاعدة على 

النجاحات العسكرية ومسك األرض، ولكن مل يتمكنوا من التواصل مع السكان.
إحدى  خالل  من  اخلطة   )AQIM( اإلسالمي  املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  نفذ   
اجلماعات التابعة له، وهي أنصار الدين، وهذه اجلماعة ابألساس هم شركاء الطوارق الذي متردوا 
ضد الدولة املالية )دولة مايل( للسيطرة على إقليم أزواد. وقد وفر تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 

69-Rukmini Callimachi, “Yemen Terror Boss Left Blueprint for Waging 
Jihad,”Associated Press, August9, 2013, http://www.pulitzer.org/files/2014/
international-reporting/callimachi/08callimachi2014.pdf . For the letters, see 
Associated Press,“Al-QaidaPapers,” http://hosted.ap.org/specials/interactives/_
international/_pdfs/al-qaida-papers-how-to-run-a-state.pdf.   
70 -Rukmini Callimachi, “In Timbuktu, al-Qaida Left Behind a Manifesto,” 
Associated Press, February 14, 2013, http://www.pulitzer.org/files/2014/
international-reporting/callimachi/04callimachi2014.pdf.   For the translated 
documents, see Associated Press, “Mali-al-Qaida’s Sahara Playbook,” http://
hosted.ap.org/specials/interactives/_international/_pdfs/al-qaida-manifesto.pdf .
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اإلسالمي )AQIM( واجلماعة اليت انشقت عنه قدرات هجومية واسعة النطاق لدعم اهلجوم يف 
العام 2012. مث انتقلت مجاعة أنصار الدين -مبباركة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 
)AQIM(- إىل إقامة حكم قائم على الشريعة اإلسالمية، واختذت متبكتو كعاصمة، مث حتولت 
اجلماعة ضد فصائل الطوراق اليت قاومت سلطة الشريعة اإلسالمية، وهتميش اجلماعات نفسها اليت 
بدأت التمرد يف أزواد. وقد تقدم أنصار الدين جنوابً يف مايل؛ األمر الذي أدى إىل التدخل الفرنسي 
يف كانون الثاين 2013 فعمل على تنحية أنصار الدين عن حكم السكان مرتي يف غضون عامي، 
وأنشأ تنظيم القاعدة حكم يستند إىل الشريعة اإلسالمية ليتم تنحيته ابلتدخل العسكري. ويف كلتا 

احلالتي مت اإلطاحة ابلقوة املتمردة احمللية مبساندة السكان احملليي.
وقد عمل تنظيم القاعدة يف سوراي على حتسي األمنوذج، إذ ازدادت فاعليته ليس يف الرتكيز 
تنظيم  أيضًا71. وبدأ  اجملتمع  بل واالندماج مع  املختلفة فحسب،  اجلماعات  العالقات مع  على 
القاعدة ببناء الدعم من خالل عملياته العسكرية، لكنه تفرغ ليؤسس احلكم يف املناطق اليت تقع 
خارج سيطرة نظام األسد، وقد ساعدت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة السوري على إنشاء 
جلان شرعية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف العام 2013، اليت مل تكن تضم أعضاء جبهة 
النصرة فحسب بل مثلت فصائل حملية أيضاً 72، وقد قال أبو حممد اجلوالين -زعيم القاعدة يف 

سوراي- تعقيباً على توجيهات أمين الظواهري:
بنحٍو عام مبا يف ذلك عمل  اجلهادي  العمل  ملتزمون هبذا، وهذا جزء أساس من  »حنن 
القاعدة، وحنن لن نفرض حاكماً على الشعب نسعى إىل تنفيذ الشريعة، وينبغي أن يكون أي 
حاكم ملتزماً بقواعد الشريعة وأن يكون مؤهاًل هلا، مث بعدها نقبله؛ ويف هذا الصدد فإننا نقبل ما 
يقبله الناس؛ وهلذا فان هذه التوجيهات حكيمة على وفق القرآن والسنة، وإن مثل هذا التوجيه 

يهدف فقط لتحقيق األلفة والوحدة مع السنة اآلخرين يف البحر الذي نسبح فيه73. 
وقد استفادت اجلماعة من اخليانة املتصورة من الغرب بعد هجمات األسلحة الكيميائية 
يف آب عام 2013؛ من أجل دمج نفسها أكثر ضمن صفوف املعارضة، وبدأت بتحويل طبيعة 
املعارضة السورية املسلحة للتحالف بشكل أوثق مع جهودها، وهي تعمل بنشاط على توطيد القوة 

71 -Jennifer Cafarella, “Jabhat al Nusra in Syria,” Institute for the Study of War, 
December 2014, http://www.understandingwar.org/report/jabhat-al-nusra-syria.  
72 -BBC News, “Syria’s Al-Nusrah Front Leader Interviewed on Conflict, 
Political Vision,” BBC Monitoring Worldwide, December 2013 (accessed April 
24, 2017, via LexisNexis).
73 -Ibid.
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يف سوراي74.
أيلول   يف  للجهاد  عامة  توجيهية  مبادئ  الظواهري  امين  القاعدة  تنظيم  أمري  أصدر  وقد   
2013 وضعت جلميع املقاتلي قواعد االشتباك مع مجاعات العدو املختلفة، وكذلك توجيهات 
حول كيفية إشراك اجلماهري اإلسالمية75. ومن اجلدير ابلذكر، أن الظواهري أكد على العنصر غري 
الطليعة اإلسالمية. وأمر  العسكري يف اجلهاد من خالل الدعوة إىل حتشيد اجلماهري خلف قوة 
الظواهري أتباعه ابالمتناع عن قتل غري املقاتلي، وإيذاء املسلمي من خالل النريان غري املباشرة، 
أو تدمري ممتلكاهتم، واستهداف املساجد واألسواق واألماكن العامة األخرى. ودعا إىل التعاون مع 
اجلماعات األخرى للتوحد ضد األعداء، وأعلن أن تنظيم القاعدة يعطي األولوية أواًل للعدو البعيد 
-الوالايت املتحدة- والعدو القريب فقط للدفاع عن النفس كما هو احلال يف املغرب وأفغانستان 
وسوراي والعراق والصومال واليمن. وأظهرت توجيهات الظواهري أن القاعدة واصلت تبين دورها 
كرأس حربة وقوة الطليعة، ولكنها هتدف أيضاً إىل بناء عالقات مع القاعدة الشعبية وضمان ان 

القاعدة كطليعة ال تنفصل عن تلك القاعدة )الشعبية(. 

احنراف الدولة اإلسالمية 
على الرغم من أن الغزوات املثرية اليت قام هبا داعش أستحوذت على إهتمام العامل، إالّ أن   
هذه اجلماعة ليست سوى احنراف عن التيار الرئيس للحركة السلفية-اجلهادية العاملية. فسياستها 
الرببرية لغرس اخلوف واعتمادها على القوة إلجبار اآلخرين على تغيري دينهم تتعارض مع تعاليم 
احلركة العاملية، ومع اإلسالم كما يرى كثريون؛76 إذ إن تغيري الدين يف اإلسالم حبد السيف هو أمر 
حمرم، ومع ذلك ال ميكن غضرُّ الطرف عن إسهام داعش يف احلركة. إذ إن داعش هي جتمع عاملي 
من األفراد الذين جيتمعون حول فكرة بعث اخلالفة اآلن، والعمل على حتشيد دعم احلركة السلفية-
اجلهادية يف سبيل حتقيق ذلك اهلدف، وهذا التأثري سيعمل على إطالة أمد صمود الدولة اإلسالمية 
74 -Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, and Katherine Zimmerman, “Jabhat 
al Nusra and ISIS: Sources of Strength,” American Enterprise Institute, Critical 
Threats Project, and the Institute for the Study of War, February 11, 2016, https://
www.criticalthreats.org/analysis/jabhat-al-nusra-and-isis-sources-of-strength.  
75 -SITE Intelligence Group, “Zawahiri Gives General Guidelines for Jihad 
Regarding Military, Propaganda,” September 13, 2013.

76- إن االختالف الواضح يف تفسري اإلسالم السائد قاد الدول العربية إىل اإلعالن أبن داعش غري إسالمية 
وأن أعضاء داعش غري مسلمي، وشاركت األردن واإلمارات العربية املتحدة وغريها يف الضرابت اجلوية بقيادة 

الوالايت املتحدة ضد داعش يف سوراي ،وشنت مصر ضرابت ضد داعش يف ليبيا. 
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طاملا سعت إىل حتقيقه، وقد أظهر الصعود السريع لداعش يف العراق كيف ميكن جلماعة صغرية 
من النشطاء والقادة السلفيي-اجلهاديي املخضرمي أن يستغلوا الظروف إلعادة تشكيل مجاعة 
متمردة، وحتويل تلك اجلماعة إىل حركة عاملية؛ فقد ظهرت داعش من رماد هزمية تنظيم القاعدة، 
وأعطت السياسات الطائفية يف العراق زمخاً كبرياً هلا. وقد انشقت داعش عن تنظيم القاعدة حينما 
أعادت تسميتها لتصبح داعش ISIS يف نيسان 2013. واجلدير ابلذكر أنه يف أيلول 2013 
حذرت جيسكا لويس ماكفيت Jessica Lewis McFate الباحثة يف معهد دراسات احلرب، 

من عودة تنظيم القاعدة إىل العراق77. وتوقعت عودة التمرد السلفي-اجلهادي القوي هناك78. 
ويف حزيران 2014 دعا أبو بكر البغداي -الذي أعلن نفسه خليفة- إىل أتييد املسلمي 
على الصعيد العاملي حلكمه مستنداً إىل أن الواجب الديين حيتم االعرتاف ابخلالفة حي عودهتا79، 
وشدد على التمسك الصارم ابلتفسري احملافظ الراديكايل لإلسالم، وأكد استعداد داعش الستخدام 
العاملية، وسرعان ما بدأ األفراد واجلماعات خارج العراق  الوحشية من أجل الوصول إىل املرحلة 

77 - Jessica Lewis McFate, “Al-Qaeda in Iraq Resurgent,” Institute for the Study 
of War, September 10, 2013,
http://www.understandingwar.org/report/al-qaeda-iraq-resurgent.

78- جادل قادة الفكر السلفي اجلهادي أبن اجلهاد العنيف كان فرض عي )التزاماً فرداًي( منذ سقوط اخلالفة، 
وقد تضمن فيديو لتنظيم القاعدة عام 2017 ضم أمين الظواهري وكذلك تسجياًل لعبد هللا عزام يناقش فيه 
واجب اجلهاد، يقول عزام »إنه فرض عي منذ سقوط اخلالفة.... لذا فهو ليس فرض عي يف أفغانستان فحسب 
....والعجب العجاب واألمر الغريب من هؤالء الذين ما يزالون يناقشون اجلهاد هل هو واجب فردي أم مجاعي؛ 
أان ال أعرف من أين جاء هؤالء الناس معارفهم..... إذا كانوا قد درسوا كتاب واحد من الفقه فكما هو معروف 
جيداً أن املهاجم جيب أن يرد، املهاجم الذي يستويل على الناس ويريد أن أيخذ ثرواهتم ويهاجم شرفهم أو دينهم 

أو بلدهم، فمن املعروف جيداً أن التصدي له هو فرض عي. 
” Al-Sahab Media Production, “Al-Sahab Media Production Releases al-
Zawahiri’s ‘Review of Events’Video,” trans. Bryn Mawr, December 18, 2007, 
https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/4671/
ZAW20071216.pdf.

االعرتاف  شرط  وإن  وخارجها.  السلفية-اجلهادية  احلركة  داخل  صداه  تردد  للخالفة  داعش  إعالن  79-إن 
ابلبغدادي يتوقف على ما إذا كان مسلماً حقيقياً، وما إذا كانت اخلالفة نفسها مشروعة. وقد جادل تنظيم 
القاعدة ضد شرعية اخلالفة، وأعربت بعض اجلماعات السلفية-اجلهادية عن دعمها للخالفة اإلسالمية ولكنها 

مل تعرتف هبا، فيما يعتقد اآلخرون أن اخلالفة قد عادت. 
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داعش خبمس والايت جديدة80.  اعرتفت  عام 2014  الثاين  تشرين  دعوته، ويف  بتلبية  وسوراي 
وحبلول كانون الثاين متكنت داعش من االدعاء أبهنا أهلمت اهلجمات على الصعيد العاملي81. 

العراق  القاعدة يف  اجلماعة  املنتشرة مع  فروعها  لربط  ببناء شبكة عاملية  قامت داعش  إذ 
وسوراي، وتوسعت يف األراضي اإلسالمية من خالل مجع تعهدات الوالء من اجلماعات املوجودة 
التمويل- إىل الوالايت  البداية املوارد -والسيما  أو اليت تشكلت حديثاً. وقد قدمت داعش يف 
اليت تعهدت هلا ابلوالء حديثًا82.إن أيديولوجية داعش طلبت من كل اجلماعات اجلديدة العضوية 
اخلضوع لسلطة اخلليفة، وتطبيق رؤية داعش لإلسالم، وعلى الرغم من أن داعش عادًة ما ترسل 
القيادة احمللية،  العراق وسوراي ليكونوا كادر  التقوا ابلقيادة يف  الذين تدربوا أو  األفراد املوثوق هبم 

80- إعرتفت قيادة بوكو حرام ابخلالفة والبغدادي كسلطة دينية. ومل تعرتف داعش ابجلماعة اليت أتبعت ممارسات 
ضد أيديولوجية داعش ومن األمثلة على ذلك ممارسة بوكو حرام يف إستعباد املرتدين املسلمي. داعش حيظر هذه 

املمارسة )العقوبة على الردة هي املوت(.
Jacob Zenn, conversation with author.

81-قتل أميدي كوليبايل ضابط شرطة يف مونرتوج بباريس وأربعة أشخاص يف مطعم يهودي يف ابريس، وادعى 
أن هجماته ابسم داعش وذكر أنه قام بذلك انتقاماً من اهلجمات الغربية ضد مسلحي التنظيم. 

 See also Tim Lister et al., “ISIS Goes Global:143 Attacks in 29 Countries Have 
Killed 2,043,” CNN, February 23, 2017, http://www.cnn.com/2015/12/17/world/
mapping-isis-attacksaround-the-world/ ; and Stacy Meichtry, Noémie Bisserbe, 
and Benoît Faucon, “Paris Attacker Amedy Coulibaly’s Path to Terror,” WallStreet 
Journal, January 14, 2015, https://www.wsj.com/articles/paris-attackers-path-to-
terror-1421204761 .
82- يشري التقرير إىل أن داعش وّفر موارد كافية للوالايت اجلديدة حبيث ميكن أن تتفوق اجلماعات السلفية-

اجلهادية القائمة مالياً وتوفر أجوراً أفضَل للمقاتلي. 
See ISIS in Yemen as an example. Elisabeth Kendall, “Al-Qaida andIslamic State 
in Yemen: A Battle for Local Audiences,” in Jihadism Transformed: Al-Qaeda 
and Islamic State’s Global Battle of Ideas,edited by Simon Staffell and Akil Awan 
(London: Hurst Publishers, 2016), 89–110, https://www.academia.edu/15757466/
Al-Qaida_and_Islamic_State_in_Yemen_A_Battle_for_Local_Audiences  ;and 
Katherine Zimmerman, “Province Ties to the Islamic State Core: The Islamic 
State in Yemen,” in Beyond Syria and Iraq: Examining Islamic State Provinces, 
edited by Katherine Bauer (Washington, DC:Washington Institute for Near East 
Policy, 2016), 24–29, https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/
pubs/PolicyFocus149_Bauer.pdf.
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املكلف بفرض االلتزام أبيديولوجية داعش83، إال أن هناك حاالت أصبح فيها زعيم حملي زعيم 
إحدى والايت داعش، ومع ذلك كان هؤالء القادة أساساً من القادة العتيدين يف اجلماعات احمللية. 
وقد إعرتفت داعش ابلوالية الرمسية خلالفتها يف اليمن والسعودية واجلزائر وليبيا وسيناء وأفغانستان 
ونيجرياي والقوقاز84، وختتلف هذه الفروع من حيث احلجم والقدرة، لكن ال شيء يظهر مستوى 
التطور يف تصميم احلمالت السياسية-العسكرية كاليت متتلكها اجلماعة يف العراق وسوراي. وتنفذ 
مجيع هذه التنظيمات من خالل الشروخ أو التصدعات داخل اجملتمع وتستغل الديناميات احمللية 

من أجل حتشيد القاعدة السنية، اليت هي عالمة على نفوذ اجلماعة يف العراق. 
تزال مفككة بفعل استهداف روابطها، وإنه  بنحٍو كلي ورمبا ما  مل تكتمل شبكة داعش 
ليس من الواضح ما إذا كانت لداعش شبكة بشرية قوية تقف وراءها، كشبكة القاعدة اليت تطورت 
على مدى عقود من التجارب املشرتكة؛ لكنَّ هناك عدداً قلياًل نقاط االتصال والتنسيق بي الفروع 
الرئيسة لداعش؛ األمر الذي يؤشر على أن داعش بدأت بتطوير خطوط أفقية للدعم بي فروعها، 
التطورات  العراق وسوراي85؛ إذ مثل هذه  اليت تعود إىل اجلماعة يف  العمودية  فضاًل عن اخلطوط 
تقلل من ضرورة احتفاظ فرع من فروعه خبطوط اتصال مباشرة مع القيادة املركزية، وعوضاً عن ذلك 
يعهد جلماعات معينة لتنسيق األنشطة اإلقليمية وبناء شبكات حملية حمورية. إن داعش بوصفها 
منظمة شبكية رمبا تكون عرضة للضغط املستمر على بعض املفاصل، ولكن داعش كفكرة –فكرة 

اخلالفة- هي أكثر حتدايً وأكرب إسهاماً من اجلماعة يف احلركة السلفية-اجلهادية العاملية. 
فاحلاجة العاجلة وامللحة لدعوة داعش للجهاد حفزت الدعم يف كل من العامل ذي األغلبية 
املسلمة واألهم من ذلك من الغرب، فقد لىب آالف من املقاتلي دعوة داعش للقتال يف العراق 
وسوراي عام 2014 ضد الشيعة والسلطة املفروضة من الغرب، وكان هناك ابلفعل حتشيد عاٍل يف 

83- على سبيل املثال قيل إن أمري داعش يف ليبيا قد أرسل من سوراي.  
See Emily Estelle and Katherine Zimmerman,“Backgrounder: Fighting Forces in 
Libya,” American Enterprise Institute, Critical Threats Project, March 3, 2016, 
https://www.criticalthreats.org/analysis/backgrounder-fighting-forces-in-libya .
84 -Harleen Gambhir, “ISIS-Linked Regional Activity: June 2015,” 
Institute for the Study of War, June 27, 2015, http://www.understandingwar.org/
backgrounder/isis-linked-regional-activity-june-2015.
85 -For example, Salmi Salama Salim Sulayman ‘Ammar was ISIS Wilayat Sinai’s 
representative in Libya. US Department of the Treasury,“Treasury Designates 
al-Qaida, al-Nusrah Front, AQAP, and ISIL Fundraisers and Facilitators,” press 
release, May 19, 2016, https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/
Pages/jl0462.aspx.  
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سوراي لقتال نظام األسد املدعوم من إيران، وحبلول هناية عام 2013 كان هناك يف الواقع أكرب 
حتشيد للمقاتلي األجانب ابلعامل اإلسالمي يف العصر احلديث86. وعلى الرغم من أن التحشيد 
مل يكن رداً على االحتالل األجنيب أو وجود قوات أجنبية -وهي الوسيلة الرئيسة اليت اسخدمها 
تنظيم القاعدة لتجنيد املقاتلي- إالَّ أن االستجابة لدعوة داعش جتاوزت من سبقها بكثري87، فقد 
القت هذا الصدى كون احلرب الطائفية اندلعت يف كل من العراق وسوراي أظهرت حتالفاً قوايً ضد 
السكان السنة الضعفاء، وفيما خيص املقاتلي الذين إنضموا إىل ذلك، كان الزخم الذي حازته 

داعش دلياًل على أهنا تتبع الطريق احلقيقي إىل هللا وابلتايل الطريق إىل النصر. 
إضعافها   إىل  العسكري-  –التحالف  داعش  لصعود  املتوقعة  الغرب  استجابة  أّدت  وقد 
السلفية-اجلهادية،  العراق وسوراي، ولكنها مل تعمل على حتجيم أتثريها على احلركة  كمنظمة يف 
داعش،  إىل  األجانب  املقاتلي  تدفق  حتجيم  يف  وليبيا  وسوراي  العراق  يف  اخلسائر  تسببت  ورمبا 
تلقوا توجيهات منها للبقاء يف الغرب من أجل القيام هبجمات صغرية النطاق88،  ولكنهم أيضاً 
وهذه اهلجمات -اليت تبدأ من التوجيه إىل التمكي إىل اإلهلام 89- حتدث بوترية تنذر ابخلطر، 

86- يشري توماس هيغامر إىل أن اجلهاد ضد السوفيت رمبا يكون قد استقطب مزيداً من املقاتلي األجانب 
خالل احلرب اليت استمرت عشر سنوات، بيد أنه مل يكن هناك أكثر مما يقدر بي 3 إىل 4 آالف مقاتل أجنيب 

يف أفغانستان، ووصل العدد يف سوراي إىل 5000. 
Thomas Hegghammer, “Syria’s Foreign Fighters,” Foreign Policy, December 9, 
2013, http://foreignpolicy.com/2013/12/09/syriasforeign-fighters/.  

87- أفاد إريك مشيت وسوميين سينغوبتا أبن تقييم استخبارايت أمين سري قد قدر أن 30,000 مقاتل ذهبوا 
إىل العراق وسوراي للمدة من 2011 إىل 2015، وقد قدر التقييم نفسه حوايل 15 ألف مقاتل كانوا قد سافروا 

من 2011 إىل 2014.  
Eric Schmitt and Somini Sengupta, “Thousands Enter Syria to Join ISIS Despite 
Global Efforts,” New York Times, September 26, 2015, https://www.nytimes.
com/2015/09/27/world/middleeast/thousands-enter-syria-to-join-isis-despite-
global-efforts.html.        
88 -Griff Witte, Sudarsan Raghavan, and James McAuley, “Flow of Foreign Fighters 
Plummets as Islamic State Loses its Edge,” Washington Post, September 9, 2016, 
https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-
isis-loses-itsedge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-9781-49e591781754_story.html.  

هي  املوجهة  فاهلجمات  األمريكية،  لالستجابة  العامة  السياسة  إطار  من  جزءاً  للهجمات  الثالث  الفئات  تشكل   -89
اهلجمات اليت تنسق اجلماعات وختطط واملشاركة مباشرة، وحيدث التخطيط والدعم داخل اجلماعة. أما متكي اهلجمات 
فهي اهلجمات اليت رمبا تقدم فيها اجلماعات الدعم ولكن ذلك ال ينطوي اشرتاك املنظمة نفسها، والتخطيط يف هذه احلالة 
التوجيهات إلجراء  تتبع  ترتبط ابجلماعة، ولكن قد  اليت ال  امللهمة فهي اهلجمات  أما اهلجمات  حيصل خارج اجلماعة. 
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وما تزال داعش مصدر إهلام وتشجع ملثل هذا النشاط من خالل شبكاهتا اإلعالمية مثل األنشطة 
املتعلقة بـ “جنود اخلالفة”، ولكن األكثر خطورة هو جتسيد الفكرة على أرض الواقع من خالل 
حتشيد داعش للمهامجي أبن “يقاتلوا يف أماكنهم” لنصرة احلركة السلفية-اجلهادية، إذ حىت تنظيم 
القاعدة الذي حاول إهلام مثل هذه اهلجمات يف العام 2010، مل حيقق مثل هذا املستوى من 
النجاح. فقد استقطبت هذه اهلجمات الرأي العام ويف بعض األماكن عزلت، بل نّفرت اجملتمعات 
املسلمة من حكوماهتا، واألثر املقصود هو حتفيز الدعم لألحزاب اليمينية املتطرفة، األمر الذي يعزز 
بدوره االستقطاب املضاد من خالل اخلطاب املناهض لالجئي أو املعادي للمسلمي، وأن استمرار 

اهلجمات املزعومة ابسم احلركة السلفية-اجلهادية ال يعمل إالّ لزايدة هذا التوجه. 
العودة اهلادئة لتنظيم لقاعدة 

استمرت اجلهود اليت بذهلا تنظيم القاعدة لكسب السكان حىت مع ادعاء داعش ابالهتمام 
بذلك، وقد أّدى حتّول االنتفاضات الشعبية لصراعات مستمرة إىل حتسي فرص جناح القاعدة، 
وأصبحت سوراي جبهة القتال الرئيسة. ويف الوقت الذي استخدمت فيه داعش الغزو والتصرحيات 
املنمقة من أجل احلصول على الدعم الشعيب واكتساب الزخم، عمل تنظيم القاعدة هبدوء وتبىن 
هنجاً أكثر مرونة لتأمي الدعم، وقد عمل من خالل جبهة النصرة -اليت تعد يف طليعة قواته يف 
سوراي- ومن خالل أعضاء تنظيم القاعدة أو الزعماء السلفيي-اجلهاديي املعروفي الذين جاءوا 
ليكونوا جزءاً من قيادة اجلماعات السلفية-اجلهادية األخرى، مثل أحرار الشام العاملة يف سوراي. 
وقد استفاد تنظيم القاعدة من عقود من اخلربة خلوض ما حتول إىل جتربة سلفية-جهادية انجحة 

جداً.
الدعم  من  قاعدته  على  للحفاظ  بيئته  يف  فعال  بنحٍو  سوراي  القاعدة يف  تنظيم  ويتكيف 
الشعيب، ووجه رسالته ضمن السياق السوري، وإن إمكانية الوصول إىل املوارد من خالل احلركة 
السلفية-اجلهادية أاتحت له أتمي التعاون مع مكوانت املعارضة السورية املسلحة، فصحيح أن 
تنظيم القاعدة مل يتمكن من توفري قدرات كتلك اخلاصة بربانمج الصواريخ األمريكي TWO يف 
سوراي، إال أنه عرض األسلحة واإلمدادات من دون تردد ومتكن من االستجابة للتطورات على 
املعركة،  األرض بسرعة أكرب مقارنة أبي فاعل خارجي آخر؛ ألنه كان يعمل مباشرة يف ساحة 
وقد دعم التنظيم اجلماعات السلفية-اجلهادية األخرى يف سوراي، وطالب بتفادي التعارض بشأن 
العمليات العسكرية إىل أدىن مستوى، يف الوقت الذي ضغط فيه ابستمرار لتوحيد صفوفها ضد 
التوجيهات  القاعدة  تنظيم  من  املخضرمون  احملاربون  االسرتاتيجيون  وقدم  وحلفائه،  األسد  نظام 

عمليات تكتيكية حمددة.  
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اليت ساعدت على توحيد أجزاء املعارضة املتشظية يف غرف العمليات العسكرية حتت أتثري تنظيم 
القاعدة، األمر الذي أّدى إىل مزيد من التنسيق90. وقد بدأت عملية بناء الدولة بنحو تدرجيي أكثر 
من سابقته يف اليمن ومايل، وعملت على تكييف بىن احلكم بطريقة تتسق مع السياق احمللي بداًل 

من تغيري اإلدارة 91.
اليت  الكيفية  املسلحة بسبب  السورية  املعارضة  يزداد داخل  السلفي-اجلهادي  النفوذ  إن   
أعاد فيها تنظيم القاعدة تشكيل املعارضة بنحٍو فعال92. وقد إستخدمت جبهة النصرة على وجه 
اخلصوص هنج اجلزرة والعصا لتشكيل املعارضة. وهي على استعداد للعمل مع مجيع اجلماعات 
تقريباً يف املعارضة، وال سيما مع االعتقاد أبن التهديد الوجودي للسنة يتطلب من األمة أن تتوحد 
للدفاع عن نفسها، وعلى الرغم من أن جبهة النصرة تعمل مع مجاعات املعارضة املسلحة، إال أهنا 
تعمل بشكل أوثق من أجل أن جتعل أهدافها تتماهى مع أهداف احلركة السلفية-اجلهادية؛ فقد 
 TOW استهدفت جبهة النصرة عناصر املعارضة املسلحة، ويف آاير 2016 قامت بنهب صواريخ
وغريها من لوازم الفرقة 13 وهي وحدة من اجليش السوري احلر، األمر الذي أّدى يف هناية املطاف 
إىل إزاحة الوحدة عن البلدة اليت كانت تسيطر عليها93، وإن اجلماعات اليت كانت تعمل مع جبهة 
النصرة اندجمت يف هناية املطاف معها أو أحلقت نفسها بغرف العمليات اليت هتيمن عليها جبهة 
النصرة. وقد تبنت أحرار الشام -اليت حتتفظ بصبغة سورية أكثر من جبهة النصرة- هنجاً مماثاًل. 

إن دور تنظيم القاعدة -ليس كقوة طليعية سلفية جهادية، بل كقوة مقاتلي يف ساحة املعركة 
ضد نظام األسد- كان وما يزال مهماً للغاية ابلنسبة للمعارضة السورية، وعد كثريون يف املعارضة 
90 -Katherine Zimmerman, “The Khorasan Group: Syria’s al Qaeda Threat,” 
American Enterprise Institute, Critical Threats Project,September 23, 2014, 
https://www.criticalthreats.org/analysis/the-khorasan-group-syrias-al-qaeda-
threat.  
91 -Jennifer Cafarella, “Jabhat al Nusra in Syria,” Institute for the Study of War, 
December 2014, http://www.understandingwar.org/report/jabhat-al-nusra-syria.

92-لقد سامهت الضرابت اجلوية الروسية بتشكيل املعارضة السورية املسلحة، فقد إستهدفت الغارات اجلوية 
الروسية أكرب جيوب املعارضة اليت مل يكن فيها اخرتاق للسلفية اجلهادية فيها. ينظر: 

Genevieve Casagrande’s work on mapping Russian air strikes in Syria for the 
Institute for the Study of War. Genevieve Casagrande and Ellen Stockert, “Russia 
Lays a Trap in Syria,” Institute for the Study of War, May 21, 2017, http://
iswresearch.blogspot.com/2017/05/russia-lays-trap-in-syria.html.  
93 -Thannassis Cambanis, “The Syrian Revolution Against al Qaeda,” Foreign 
Policy, March 29, 2016, http://foreignpolicy.com/2016/03/29/the-syrian-
revolution-against-al-qaeda-jabhat-al-nusra-fsa/.  
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الضرابت اجلوية األمريكية اليت تستهدف شخصيات تنظيم القاعدة يف سوراي أمراً  يضعف قضيتهم 
بداًل من القضاء على اإلرهابيي بي صفوفهم94. وقد سعى تنظيم القاعدة إىل احلفاظ على هذه 
الصورة وجتنب زج اجلماعة السورية يف هجمات عابرة للحدود الوطنية اليت ميكن أن تفضي إىل 
تناقص دعمه الشعيب يف سوراي، وإعادة تركيز جهود مكافحة اإلرهاب على تنظيم القاعدة بعد أن 
حتولت صوب داعش، وقد تعامل األخري بنجاح مع املخاوف يف سوراي بشأن العمل مع مجاعة 
إرهابية معروفة، من خالل تقليل صالته مبنظمة القاعدة العابرة للحدود. وقد أعادت جبهة النصرة 
تغيري تسميتها يف متوز 2016 وأعلنت أهنا قطعت عالقاهتا مع تنظيم القاعدة خارجيًا95، وبعد 
ذلك قامت اجلماعة التابعة للقاعدة مبناورة من خالل سلسلة من عمليات االندماج من أجل تعزيز 

هدف تنظيم القاعدة يف توحيد الصفوف96. 
يُعدرُّ تنظيم القاعدة واحداً من أكثر مجاعات املعارضة املسلحة فاعلية على األرض، ولكن 
التنظيم  أن  من  الرغم  فعلى  السوري،  اجملتمع  نسيج  ترتيب  إعادة  تكمن يف كيفية  احلقيقية  قوته 
بدأ جهوده املتمثلة ابخلط العسكري، لكن مع تشكيل املعارضة السورية بنحٍو كامل وسع تنظيم 
القاعدة جهوده ليشمل اخلطوط الدينية والسياسية على حد سواء97. وقد نّظمت جبهة النصرة 
بتلقي  للبدء  السلع واخلدمات األساسية  الدعوة ابلتساوق مع توفري  وأحرار الشام وغريها برامج 
الناس األيديولوجية السلفية-اجلهادية. يعمل تنظيم القاعدة بتزايد على ربط هياكله بعضها ببعضها 

94 -See, for example, Sam Dagher and Maria Abi-Habib, “Syrians March 
to Protest U.S. Airstrikes Strategy,” Wall Street Journal, September 26, 
2015,https://www.wsj.com/articles/syrians-march-to-protest-u-s-strategy-on-
airstrikes-1411773983.     
95 -Katherine Zimmerman and Jennifer Cafarella, “Avoiding al Qaeda’s Syria 
Trap: Jabhat al Nusra’s Rebranding,” American EnterpriseInstitute, Critical Threats 
Project, and Institute for the Study of War, July 29, 2016, https://www.criticalthreats.
org/analysis/avoiding-al-qaedas-syria-trap-jabhat-al-nusras-rebranding.  
96 -Jennifer Cafarella, “Al Qaeda Resumes Offensive Operations in Syria,” 
Institute for the Study of War, March 3, 2017, http://www.understandingwar.org/
backgrounder/al-qaeda-resumes-offensive-operations-syria.  
97 -Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, and Katherine Zimmerman, “Jabhat 
al Nusra and ISIS: Sources of Strength,” AmericanEnterprise Institute, Critical 
Threats Project, and the Institute for the Study of War, February 11, 2016, https://
www.criticalthreats.org/analysis/jabhat-al-nusra-and-isis-sources-of-strength. 
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اآلخر والسيما حماكم الشريعة مع اإلدارات احمللية وتشكيل مستقبل سوراي98، وقد مكنت استجابة 
تنظيم القاعدة للمشاعر الشعبية من ترتيب ظروف حمافظة إدلب يف مشال غرب سوراي، حىت أن 
هيكل إمارة إسالمية بدأ ابلتشكل99؛ ومن هنا فإن تنظيم القاعدة حيقق أهدافه خلف اخلطوط 

األمامية للحرب األهلية يف البالد. 
وتعد التجربة السلفية-اجلهادية يف سوراي من أكثر التجارب جناحاً حىت اآلن وهي مبنزلة 
أمنوذج حتتذي به اجلماعات املنظوية يف تنظيم القاعدة أبماكن أخرى، فقد سار على هنجه تنظيم 
القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية يف اليمن )AQAP(، إذ أعاد جتميع صفوفه بعد خسائره يف عام 
2012 يف جنوب اليمن، وعاد إىل شن مترد منخفض املستوى حبلول عام 2013، وقد غذت 
السياسي  التحول  عملية  اهنيار  إن  السلفية-اجلهادية100.إذ  القاعدة  قوة  الساخنة  النقاط  بعض 
98 -Jennifer Cafarella, “Jabhat al Nusra in Syria,” Institute for the Study of War, 
December 2014, http://www.understandingwar.org/report/jabhat-al-nusra-syria.  
99 -See Yasir Abbas, “How al Qaeda Is Winning in Syria,” War on the Rocks, 
May 10, 2016, https://warontherocks.com/2016/05/how-al-qaeda-is-winning-in-
syria/.  

100- ومن األمثلة على ذلك القتال حول مدرسة دار احلديث يف دماج مبحافظة صعدة مشال اليمن، إذ اندلع 
القتال بي طلبة املركز الديين السلفي وأعضاء الشيعة الزيديي احلوثيي يف تشرين األول عام 2013. وتصاعد 
القتال وجذب بضعة آالف من املقاتلي السلفيي من خمتلف أحناء اليمن وانتشروا يف املناطق اجملاورة. وكان للنزاع 
النار عن طريق  القبائل الحتواء نفوذ احلوثيي، وقد اشرتط وقف إطالق  انتشر مع سعي  جذور طائفية لكنه 
التفاوض بعودة مجيع الطلبة غري احملليي إىل دايرهم؛ األمر الذي أدى إىل تفريق الشباب السلفيي الذين كانوا 
يقاتلون. واملثال الثاين هو القتال على مستوى متدن الذي حدث وسط اليمن يف حمافظة البيضاء بي عامي 
الذي كانوا  احلوثيي  أعضاء  مع   AQAP العرب  القاعدة يف جزيرة  تنظيم  اشتبك  2013 و2014، وقد 

 .AQAP يتنافسون لالستحواذ على مالذ تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف احملافظة
On Dammaj, see “Clashes inDammaj Take a Turn for the Worst,” 
Yemen Post, October 29, 2013, http://yemenpost.net/Detail123456789.
aspx?ID=3&SubID=7321&MainCat=3 ; Mohammed Ghobari, “Three Killed in 
Yemen Sectarian Clashes as Truce Fails to Take Hold,” Reuters, November 3, 2013, 
http://www.reuters.com/article/us-yemen-violence-idUSBRE9A205V20131103 
;  and “Yemeni Gov’t Evacuates Salafis from NorthernConflicts,” Xinhua 
News, January 13, 2014, http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-
01/13/c_133041541.htm. On al Bayda, see Middle East Eye, “Houthi Rebels 
Seize Province, Clash with al Qaeda in Yemen’s Rada’a,” October 21, 2014, 
http://www.middleeasteye.net/news/houthi-rebles-clash-al-qaeda-yemens-
radaa-415481037.  
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اليمين عام  2014 والوصول إىل عتبة احلرب األهلية الشاملة يف العام 2015، قد أعطى لتنظيم 
القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية )AQAP( فرصة اثنية للحصول على الدعم الشعيب يف اليمن، ومل 
يكرر األخطاء من عام 2011، بل كان يعمل من خالل الفروع احمللية التابعة له، وقد استوىل على 
اثلث أكرب ميناء يف اليمن، الذي سيطر عليه ملدة عام واستخدم قوة املليشيات احمللية لتوفري األمن. 
مث سهلت اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية املفاوضات بشأن اإلدارة احمللية 
اليت يسيطر عليها السلفيون من أجل توفري احلكم101. وعمل التنظيم على تثبيت أركان حكمه يف 
األراضي اليت سيطر عليها قبل عام 2011، قبل أن تقوض عملية مكافحة اإلرهاب اليت يقودها 

ابإلماراتيون املكاسب اليت حققها102. 
 إن انزالق احلرب األهلية اليمنية إىل الطائفية والصراع اإلقليمي هيأ الظروف لتنظيم القاعدة 
يف شبه اجلزيرة العربية من أجل زايدة قوته على أرض الواقع، إالّ أن تنظيم القاعدة -وعلى الرغم 
من ختليه يف شبه اجلزيرة العربية عن السيطرة على جزء كبري من أراضيه بعد اهلجوم الذي قادته 
األهلية،  احلرب  تقاتل يف  اليت  اليمن  القبلية يف وسط  املليشيات  مع  مندجماً  يزال  ما  اإلمارات- 
ويكتسب التنظيم الدعم الشعيب من خالل توفري األسلحة والتدريب والقدرات للمليشيات احمللية 
اليت تقاتل على اخلطوط األمامية والسيما القوات احمللية اليت التتلقى الدعم من التحالف العريب 
الذي تدخل يف اليمن، فالصراعات اإلقليمية اليت جتري يف هذا البلد غرّيت طبيعة القتال وأخذت 
الطائفية تزحف إىل اهلوايت اليمنية103؛ فقد دعم اإليرانيون والسعوديون جانبي متعارضي، األمر 
السلفية -اليت تضم بعضها مقاتلي  املليشيات  اليمن. وملا كانت  الذي عزز االستقطاب داخل 
سلفيي-جهاديي- هي القوى األكثر فاعلية على األرض يف نقاط التوتر الرئيسة فقد حصلت 
على دعم إضايف. وإن استمرار عمليات مكافحة اإلرهاب األمريكية واإلماراتية ضد خطر تنظيم 
القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية يفضي إىل رواية مماثلة لتلك اليت روجها تنظيم يف سوراي اليت مفادها 
أن الوالايت املتحدة تقف ضد السنة؛ إذ أدت زايدة الضرابت اجلوية األمريكية الستهداف تنظيم

101-Katherine Zimmerman, “AQAP: A Resurgent Threat,” CTC Sentinel, 
September 11, 2015, https://www.ctc.usma.edu/posts/aqap-a-resurgent-threat.  
102 -Katherine Zimmerman, “Al Mukalla Is Not Raqqa,” AEIdeas, May 3, 
2016,http://www.aei.org/publication/al-mukalla-is-notraqqa/;and Katherine 
Zimmerman, “Yemen Situation Report,” American Enterprise Institute, Critical 
Threats Project, May 2, 2016, https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-
situation-report/2016-yemen-crisis-situation-report-may-2.   

103- حوارات أجرهتا الباحثة مع منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على برامج يف اليمن.
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القاعدة يف شبه اجلزيرة يف آاير 2017 وسط اليمن إىل حتويل الزخم إىل اجلانب املقابل104. وبدأت 
استثمارات تنظيم القاعدة طويلة األجل يف أجزاء من أفريقيا تؤيت مثارها؛ إذ أسس تنظيم القاعدة يف 
بالد املغرب العريب اإلسالمي شبكة قوية من األفراد السلفيي-اجلهاديي يف منطقة الساحل الذين 
القاعدة يف املنطقة، ويقدم هؤالء األفراد -بصورة مشرتكة- إمكانية وصول  سهلوا توسيع تنظيم 
تنظيم القاعدة إىل جمتمعات جديدة وإىل شبكات التجارة والتهريب اليت جتوب القارة، وتشمل هذه 
اجملموعة القادة احملليي الذين جيبلون جمتمعاهتم لدعم أهداف القاعدة؛ فقد استخدم زعيم مجاعة 
اليت   )AQIM( اإلسالمي  املغرب  بالد  القاعدة يف  بتنظيم  مرتبطة  الدين -وهي مجاعة  أنصار 
تنحدر أساساً من طوارق إيفوغاس- العالقات الشخصية مع شخص مؤثر يف قبيلة الفوالين105، 
لتعزيز إنشاء مليشيا سلفية-جهادية تقاتل من أجل حقوق قبيلة الفوالين ضد دولة مايل106، وقد 
ساعد توسع نطاق وصول تنظيم القاعدة إىل جمتمع الفوالين على امتداد نطاق عملياهتا إىل بوركينا 

فاسو107. 
 إن توطي تنظيم القاعدة يف هذه اجملتمعات مّكنه من نشر أيديولوجيته وشبكته، وبقيت 
اجلماعات احمللية متفاعلة مع التحوالت احلاصلة يف السياق احمللي وتسعى إىل توليد أتثري أيديولوجي 
دائم على جمتمعاهتا احمللية. وإن تنظيم القاعدة -بوصفه منظمة عابرة للحدود الوطنية- ازدادت 
اسرتاتيجيته  وأماكن أخرى، من خالل  وأفغانستان،  والصومال،  واليمن،  قوته يف سوراي، ومايل، 
املعتمدة على الصرب والرباغماتية. بيد أهنا مل تكن لتنجح يف معظم هذه احلاالت من دون االعتماد 
على الشبكة احمللية للوصول إىل البنية التحتية والشبكة السلفية -اجلهادية البشرية اليت ترتكز إليها 
عمليات كل مجاعة اتبعة هلا. وهذه الشبكة -القاعدة السلفية-اجلهادية- هي اليوم أكثر فاعلية؛ 

104 -Maher Farrukh, “Targeting AQAP: U.S. Airstrikes in Yemen,” American 
Enterprise Institute, Critical Threats Project, March 7,
2017,https://www.criticalthreats.org/analysis/targeting-aqap-u-s-airstrikes-in-
yemen.   

105- الشخص يعرف أيضاً ابسم بيول أو فولب. 
106 -For an overview of the ethnic and tribal communities in Mali, see Mike 
McGovern, “Understanding Conflict Drivers and ResilienceFactors in the Sahel: 
Desk Study,” Navanti Group, June 7, 2013, https://sahelresearch.africa.ufl.edu/
files/USAID-USSOCOM-Sahel-Desk-Study-7-Jun-13.pdf.  
107 -Katherine Zimmerman and Alix Halloran, “Warning from the Sahel: Al 
Qaeda’s Resurgent Threat,” American Enterprise Institute,
Critical Threats Project, September 1, 2016, https://www.criticalthreats.org/anal-
ysis/warning-from-the-sahel-al-qaedas-resurgentthreat.  
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السلفية- احلركة  لواء  حتت  وتوحيدها  واألمة  السنية  ابجلماهري  صالهتا  تقوية  على  ركزت  ألهنا 
اجلهادية. وتنظيم القاعدة يف طريقه إىل أتسيس وجود دائم يف اجملتمعات السنية، األمر الذي ميّكنه 

من مواصلة غرس األيديولوجية السلفية-اجلهادية يف نسيج هذه اجملتمعات.
 إن الغرب -والسيما الوالايت املتحدة- وقعوا يف فخ قيادة تنظيم القاعدة؛ إذ قامت قيادة 
التنظيم، احلساسة للجدل الذي يلف سياسة الوالايت املتحدة بتقييم أنشطة التنظيم لتبقى أقل من 
املستوى الذي جيرب القرار السياسي يف الوالايت املتحدة على اختاذ إجراء ضده. وترجم صناع القرار 
يف الوالايت املتحدة عدم وجود هجوم عابر للحدود الوطنية كدليل على ضعف تنظيم القاعدة. 
ويف الوقت نفسه أبقى تنظيم القاعدة عمداً امسه بعيداً عن العناوين الرئيسة، اليت تعقبت بداًل من 
منه اخلط الذي اختطه داعش يف الوحشية واملآسي املروعة. وعزز تركيز اجلماعات املنظوية للقاعدة 
على اجلانب احمللي على مواصلة تضليل االستنتاجات األمريكية أبن تنظيم القاعدة مل يعد يشكل 
هتديداً، وعلى الرغم من ذلك مل يتخل تنظيم القاعدة عن سعيه للقدرات اهلجومية بل واستمر يف 
بناء تلك القدرات108، وسعى إىل متكي اهلجمات يف الغرب وإهلامها، ومل يكن جمرد توجيهها أو 
تنسيقها، وكان الرتكيز احمللي لتنظيم لقاعدة متعمداً،كما كان األمر بشأن غياب هجمات ممنهجة 

عابرة للحدود الوطنية. 
إن تعاظم قوة تنظيم القاعدة هو أمر أكثر خطورة من جناح داعش، إذ إن النهج األكثر 
نعومة لداعش لبناء الدعم الشعيب على مستوى القواعد الشعبية مل يعمل إال على إاثرة القليل من 
رد الفعل من الغرب إن وجد، فقد فهم الغرب تركيز تنظيم القاعدة احمللي على أنه قضية حملية. 
أما تنظيم القاعدة فقد جنح ابحتواء ردود أفعال اجملتمعات اليت زج بنفسه داخلها، من خالل ترك 
املقاومة احمللية تتفجر، فيما يعمل على تكييف التوقيت املالئم للتحرك لتفادي حصول ردود فعل 

عنيفة. 
الغريب ضد  العسكري  اجلهد  إىل حتشيد  داعش  غزو  أدى  فقد  ذلك  من  النقيض  وعلى 
اجلماعة، وتلقت رد فعل قاسياً من اجملتمعات اليت احتلتها على مر الزمن، وإهنار الدعم الشعيب 
داعش  تنظيم  بقااي  إستيعاب  من  القاعدة  تنظيم  ومتكن  اإلسالمي،  العامل  يف  لداعش  القسري 
احلركة  لتعزيز  السنية  اجملتمعات  داخل  زمخه  على  واحلفاظ  العاملي  داعش  من حتشيد  واالستفادة 

السلفية-اجلهادية. 

108 -Ibid.
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قيادة احلركة السلفية-اجلهادية
السلفية-اجلهادية هي معركة  لقيادة احلركة  القاعدة وداعش  تنظيم  املنافسة املستمرة بي  إن 
بعضهما  ضد  داعش حرابً  وتنظيم  القاعدة  تنظيم  من  إذ خيوض كل  األول،  املقام  يف  أيديولوجية 

اآلخر، ويتهم كل منهما اآلخر بتضليل األتباع، والدعوة إىل التفسري القائم على البدع لإلسالم.
السلفية-اجلهادية، وقد  احلركة  ليكوان يف طليعة  القاعدة وداعش  تنظيم   ويسعى كل من 
احتل تنظيم القاعدة هذا املوقع من دون منافس منذ أن ُأسس يف العام 1989 حىت ظهور داعش 
على الساحة العاملية يف حزيران2014109. إن هيمنة تنظيم القاعدة تنبع من رؤية أسامة بن الدن 
الستخدام منظمته لتوحيد اجلهاد العاملي، وشن اهلجمات اليت حتدث خسائر هائلة يف األرواح ضد 
الوالايت املتحدة وأورواب. وقد اكتسب التنظيم شهرة من خالل هذه اهلجمات، ومن خالل قدرته 
على تزويد اجلماعات احمللية ابملوارد الضخمة. وقد قدم نشطاء تنظيم القاعدة النصح واملساعدة 
ابملوارد جلهود اجلماعات اإلسالمية احمللية يف تسعينيات القرن املاضي وأوائل العقد األول من القرن 
احلايل، وقد أدت خالاي تنظيم القاعدة اهلجومية دور املكمل جلهود اجلماعات احمللية من خالل 
الرتكيز على العدو اخلارجي وهو الغرب، وقد ساهم اعرتاف بن الدن يف وقت الحق جبماعات 
تنظيم القاعدة اإلقليمية –املنضوية له- بتوسيع اسم تنظيم القاعدة، وهذه اجلماعات اليت من بينها 
خلفه داعش، وقامت مبحاكاة جهود اجلماعة األصلية يف أفغانستان وابكستان110، وقد انفسه 
زعيم داعش أبو بكر البغدادي على هذا املوقع حينما أعلن خالفته وأثبت جناحه على األرض111. 
إن األيديولوجية السلفية-اجلهادية هي مبدأ اسرتاتيجي لتنظيم القاعدة وداعش على حد 
التغرّيات  التكيرُّف مع  القدرة على  املبدأ االسرتاتيجي خلق  سواء، وإن من شأن وجود مثل هذا 
الباعث وراء جتدد  القيادية يف اجلماعات والعمل على استمرارية جهودها مع مرور الوقت. وإن 
ظهور هذا املبدأ يف الفكر السلفي-اجلهادي هو خط اجملاهدين الذي ميتد من زمن النيب حممد 
)ص( إىل اليوم اآلخر؛ فقد يقتل فرد ما ولكن اجملاهد اآلخر سيظهر يف مكانه من أجل االستمرار 

109 -For more on the al Qaeda and ISIS competition, see Katherine Zimmerman, 
“Competing Jihad: The Islamic State and al Qaeda,”American Enterprise Insti-
tute, Critical Threats Project, September 1, 2014, https://www.criticalthreats.org/
analysis/competingjihad-the-islamic-state-and-al-qaeda.  
110 -For more on how the al Qaeda network operates, see Zimmerman, “The al 
Qaeda Network.”   
111 -Charles Caris, “The Islamic State Announces Caliphate,” Institute for the 
Study of War, June 30, 2014, http://iswresearch.blogspot.com/2014/06/the-is-
lamic-state-announces-caliphate.html.  
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يف القتال112. وتؤمن العقيدة السلفية-اجلهادية أبن انتشار اإلسالم ابألساس هو رمز لكيفية املضي 
قدماً اليوم لتوليد اسرتاتيجية مرحلية تتبناها احلركة، وتتحكم الظروف مبستقبل احلركة من خالل هذه 
املراحل االسرتاتيجية. ويعتقد تنظيم القاعدة أن ظروف احلركة اليوم هي مثل النحو الذي كانت 
عليه املدينة، كما مت تعريفها سابقًا113. فيما تعتقد داعش أن الظروف هي أكثر تقدماً من ذلك، 

فإعالهنا اخلالفة ميثل املرحلة األخرية قبل يوم احلساب )القيامة(  القادم114.
 إن كاًل من تنظيم القاعدة وداعش مها من مظاهر التمرد السلفي، فاإلرهاب هو سالح 
واحد ضمن ترسانتهم، لكن ببساطة أايً من اجلماعتي اليعّرف أهدافه على أهنا جمرد قتل األمريكيي 
أو الغربيي اآلخرين، بل بداًل من ذلك جيمع تنظيم القاعدة داعش بي تكتيكات حرب العصاابت 
والقدرات العسكرية التقليدية املنخفضة واحلمالت اليت تركز على السكان ملناهظة الدولة أو غريها 
من مجاعات املعارضة املسلحة ولتوسيع قواعد دعمها، وهي تشن احلمالت ابالشرتاك مع غريها من 
اجلماعات سعياً لتحقيق أهداف احلركة السلفية-اجلهادية، إذ يعمل تنظيم القاعدة مع اجلماعات 
احمللية115، من أجل توحيد جهودها، بينما تسعى داعش من أجل ضم هذه اجلماعات إىل تنظيمه، 

112- وقال أبو زبيدة الناشط يف تنظيم القاعدة واملوجود حالياً يف خليج غوانتنامو ألحد حمققيه: إنه جماهد 
واحد يف سلسلة طويلة من اجملاهدين. 

See the public event: American Enterprise Institute, “Inside the Islamist Terror-
ist’s Mind: A Conversationwith Former CIA Interrogator James Mitchell,” De-
cember 6, 2016https://www.aei.org/events/inside-the-islamist-terroristsmind-a-
conversation-with-former-cia-interrogator-james-mitchell/.

كما نقل بيان للقاعدة صدر بعد وفاة أسامة بن الدن هذه الفكرة، وكتبت القيادة العامة لتنظيم القاعدة أن ابن 
الدن تويف “على طريق ممهد سلكه خيار سابقيها والحقيها. 

” Steven Nelson, “Al Qaeda Vows Revenge for Osama binLaden’sDeath,” Daily 
Caller, May 6, 2011, http://dailycaller.com/2011/05/06/al-qaeda-vows-revenge-
for-osama-bin-ladens-death/.     

113- ماري هابيك، يف كتاهبا الذي سيصدر قريباً بشأن اسرتاتيجية تنظيم القاعدة، تفصل أكثر االسرتاتيجية 
احلديبية، وفتح مكة، واملرحلة  بدر، وصلح  واملدينة، ومعركة  املرحلية إىل ست مراحل وهي : مكة، واهلجرة، 
األكثر تقدماً هي يف سوراي، حيث هي اآلن يف مرحلة بدر )احملاكم الشرعية العلنية وبناء اجليش وإدارة األراضي(. 
 See   .114- وفقاً لتقسيم هابيك، فإن داعش يف مرحلة فتح مكة، حيث تناقش قيادهتا علناً قدوم يوم القيامة
Graeme Wood, “What ISIS Really Wants,” Atlantic, March 2015, http://www.

  ./theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980
اجلماعات  مع  تعمل  لكنها  السلفية-اجلهادية  احلركة  ضمن  خصوبة  األكثر  املرتع  هي  القاعدة  إن   -115

اإلسالمية السياسية وحىت العلمانية يف سبيل حتقيق أهدافها. 
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وكالمها يسعيان إىل حتفري التمرد الذي يطيح بنظام الدولة الدويل وينشئ اخلالفة اإلسالمية عرب 
األراضي اإلسالمية أواًل ومن مث إىل العامل يف هناية املطاف. 

التجارب  دراسة  من خالل  تنقيحها  مت  -اليت  الثانوية  األيديولوجية  االختالفات  وتفصح 
السابقة- تفصح عن اختالفات واضحة يف كيفية تنفيذ تنظيم القاعدة وداعش إلسرتاتيجيتهما116.  
117 إذ  وإن النقطة احملورية اليت ينبغي اإلشارة إليها هي صحوة األنبار يف العراق يف العام 2006
أخذ تنظيم القاعدة هزمية فرعه يف األنبار كدليل على أنه جيب أن يعمل على حتشيد الدعم الشعيب، 
فيما رأت اجلماعة -اليت أصبحت فيما بعد داعش بداًل من ذلك- أهنا مل تكن دوغمائية )عقائدية( 

مبا فيه الكفاية يف سلوكها. 
وهذا التباين يف التفسري واضح يف التطبيق، إذ خيتلف كال من تنظيم القاعدة وداعش بشأن 
ما إذا كانت املشاركة يف األنظمة الدميقراطية احلالية إلحداث التغيري هي خطيئة أم ال، ففي الوقت 
الذي أسس فيه تنظيم القاعدة األحزاب السياسية السلفية من أجل تعزيز الدعوة ومن أجل أن 
تكون بؤرة لتجميع اجملاهدين ليتم جتنيدهم ملنظمته النخبوية118، ترفض داعش أي مشاركة سياسية 
بوصفها دعماً للحكومة املرتدة. واألمر اآلخر هو أن تنظيم داعش خيتلف كل منهما حول ما إذا 
كان شن اجلهاد العنيف ضرورايً للدعوة؛ ومن مث فان تنظيم القاعدة يعتمد أساساً على الشخصيات 
واملنظمات الدينية لنشر رسالته يف أوساط السكان، فيما يستخدم داعش الغزو العسكري، وأخرياً 
يقدم كل منهما إجابة خمتلفة على مسألة من مسلم؛ وابلتايل حتديد من هو دمه مباح؛ ويف هذا 
السياق يرى تنظيم القاعدة أن الشيعة يف معظم احلاالت ميكن إعفاؤهم من األخطاء الدينية، وأن 
املسلمي السنة جيب عليهم أن يعلموا اإلسالم احلقيقي -كتعليم األطفال مثاًل- قبل أن يتم احلكم 

116 -For background, see Mary Habeck, Knowing the Enemy; and Mary Habeck, 
“Assessing the ISIS—al-Qaeda Split,” Insite Blog on TerrorismandExtremis
m,June18,2014, http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/about-us/21-
jihad/4388-assessing-the-isis-al-qaeda-splitintroduction.   

117- استنتاجات من مناقشات منذ عام 2014 مع فريدريك كاغان وجيسكا لويس وماكفيت. 
السياسية  البيئة  إنشاء أحزاب سياسية سلفية من أجل تشكيل  القاعدة على  تنظيم  قادة  118- شجع كبار 
واحلكم وتكون مبنزلة آلية لتدقيق اجملندين اجلدد. ويرتبط احتاد الرشاد يف اليمن بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
AQAP. عبد الوهاب حممد عبد الرمحن احلميقاين، أمينها العام وقد صنفته الوالايت املتحدة كعضو يف تنظيم 

 .AQAP القاعدة  يف جزيرة العرب
US Department of the Treasury, “Treasury DesignatesAl-Qa’ida Supporters in 
Qatar and Yemen,” press release, December 18, 2013, https://www.treasury.gov/
press-center/press-releases/Pages/jl2249.aspx.  
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على أفعاهلم119. وقد وجهت قيادة تنظيم القاعدة القادة احملليي بفرض الشريعة تدرجيياً، كما حدث 
يف ظل النيب حممد، فيما ترى داعش إن أيَّ شخص ال يؤمن ابلتفسري الصارم لإلسالم ويتبعه فهو 

كافر وميكن -بل جيب يف بعض احلاالت- أن يقتل. 
إن مسالة اسرتاتيجية أي من اجلماعتي هي الصحيحة ما تزال من دون إجابة اليوم، وقد 
يبدو اجلدل غري انفع بذلك األمر، إال أن كاًل من القاعدة وداعش يسعيان إىل قيادة احلركة العاملية، 
وقد شكك تنظيم القاعدة ابعالن داعش للخالفة وواجهها ابنتقادات الذعة مطولة جرّاء عدم 
فكرة  داعش ألن  شهادة  أيضاً  التنظيم  وهاجم  اآلراء120،  توافق يف  اآلخرين إلجياد  مع  تشاورها 
اإلمجاع داخل األمة هي فكرة قوية يف اإلسالم121، أما داعش بدورها فقد كرست طاقتها لدحض 
االهتامات122. واألمثلة من هذا القبيل كثرية، وحيتج كٌل منهما أمام أعضاء احلركة السلفية-اجلهادية 

أبن عقيدته الدينية هي الدين الصحيح الذي أنزله هللا على النيب حممد.
ابلنسبة للسّنة فإن النجاح على األرض يدل على تفضيل هللا ألولئك الذين على الطريق 
الدعم  على  القاعدة  تنظيم  تركيز  إن  احلقيقي،  الدين  هي  الدينية  عقيدهتم  أن  ويرون  الصحيح، 
الشعيب وضع األساس لقاعدة هلا قوية يف الربيع العريب. إذ تعافت اجلماعة من االنتكاسة األوىل 

أن الوحي البطيء للقرآن للنيب  119- القياس ابألطفال يتكرر يف بياانت قيادة القاعدة، وحتدد احلركة أيضاً 
حممد هو سبب للتحرك ببطء حنو تنفيذ الشريعة اإلسالمية، ويرى تنظيم القاعدة انه جيوز قتل بعض اجلماعات 

داخل السنة. 
120 - SITE Intelligence Group, “AQIM Argues IS’ ‘Caliphate’ Lacks Shariah Re-
quirements for Establishment,” December 30, 2014. See also SITE Intelligence 
Group, “AQIM Rejects IS’ Declared Caliphate, Calls Jihadi Leaders to Rectify 
Issues,” July 14, 2014.

121- إن مفهوم اإلمجاع هو مفهوم مهم يف اإلسالم والفقه اإلسالمي واملعروفة ابسم الفقه، وإن التأكيد على 
اإلمجاع أييت من خالل احلديث الذي قال فيه النيب حممد »ال جتتمع أميت على ضاللة«.

The Oxford Dictionary of Islam, s.v. “Ijma,” http://www.oxfordislamicstudies.
com/article/opr/t125/e989.  

اخلالفة  أن  أفصح وبوضوح  الذي  العدانين  املتحدث ابسم داعش أيب حممد  املثال،  ينظر على سبيل   -122
هنا وستبقى يف خطبة يف يوم 12 آذار عام 2015 وخطاب زعيم داعش أيب بكر البغدادي يف 14 آاير عام 

 .2015
SITE Intelligence Group, “IS Spokesman Threatens Enemy to Convert or Be 
Subjugated, Accepts Boko Haram’s Pledge of Allegiance,” March 12, 2015; and 
SITE Intelligence Group, “IS Leader Abu Bakr al-Baghdadi Addresses Muslims 
in New Speech,” May 14, 2015.
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احلركات  تلك  من  الكثري  مشاركتها  خالل  من  العريب  العامل  يف  والعلمانية  الشعبية  لالنتفاضات 
أن  مؤقتة،  القاعدة كانت  تنظيم  خسائر  أن  ثبت  احلي  ذلك  ومنذ  الشعبية،  قاعدهتا  وتوسيع 
قوة. وفيما خيصرُّ داعش  ازدادت  قد  واليمن والصومال ومايل  إليها يف سوراي  املنتمية  اجلماعات 
فإن انسحاب الوالايت املتحدة من العراق حبلول عام 2011 مهد الطريق لعودة التمرد123. فقد 
استغلت البيئة الطائفية املتزايدة يف عهد رئيس الوزراء نوري املالكي، وكان إعالهنا اخلالفة قبل تنظيم 
القاعدة بكثري. إن احلركة السلفية-اجلهادية ستفسر اهلزمية أو الضعف الذي ينتاب أاّيً من تنظيم 

القاعدة أو داعش مبنزلة التفويض اإلهلي لدعم اآلخر ودعمه يف ظل كونه قوة الطليعة. 
ومل  السلفية-اجلهادية،  احلركة  القيادة  على  تنافستا  اللتان  العامليتان  املنظمتان  تضعف  ومل 
يكن لتحول املوارد والوالءات بي اجلماعات واملنظمات أي أتثري جوهري، فقد حتالفت اجلماعات 
السلفية-اجلهادية مع تنظيم القاعدة قبل عام 2014 يف حماولة للوصول ملوارد تنظيم القاعدة أو 
لالستفادة من اسم التنظيم، فمثل هذا االنتماء ال يعين ابلضرورة أن اجلماعات كانت جزءاً من 
تنظيم القاعدة نفسه على الرغم من اهنا غالباً ما أصبحت جزءاً من شبكة تنظيم القاعدة األوسع. 
وكان جناح تنظيم القاعدة عامَل جذب داخل احلركة العاملية، فيما أّدى صعود داعش إىل إدخال 
مل  داعش  مع  للجماعات  السريع  التحالف  إعادة  إن  إذ  اجلماعات.  تنجذب صوبه  اثٍن  قطب 
يضعف تنظيم القاعدة تنظيمياً، ومل ينشق أي التنظيمات التابعة للقاعدة ومل ينضم أي تنظيم ذو 
صلة وثيقة بتنظيم القاعدة لداعش124، بل بداًل من ذلك كان التزام اجلماعات اجلديدة بداعش 

123 - Jessica Lewis McFate, “Al-Qaeda in Iraq Resurgent,” Institute for the Study 
of War, September 10, 2013, http://www.understandingwar.org/report/al-qaeda-
iraq-resurgent.  

عام  منتصف  يف  انفصلت  اليت   ،)IMU( ألوزبكستان  اإلسالمية  احلركة  وهو  حمتمل  استثناء  هناك   -124
املنضوي   )IMU( اإلسالمية ألوزبكستان  احلركة  وإن فصيل  لداعش.  أعلن دعمه  مهم  2015 مع فصيل 
لداعش انظم إىل والية خراسان التابعة لداعش يف أفغانستان، وخسر أمام طالبان يف مقاطعة زابول، فهذا الفصيل 
يتنافس مع طالبان على السيطرة على مقاطعة جوزجان. ويف غضون عام واحد على إعالن دعمها لداعش أعلن 

الفصيل اجلديد والَءه لتنظيم القاعدة. 
For more, see Caitlin Forrest and Richard DeKold, “Warning Update: The Expansionof 
ISIS in Northwestern Afghanistan,” Institute for the Study of War, February 22, 2017, 
http://iswresearch.blogspot.com/2017/02/warning-update-expansion-of-isis-in.html ; and 
Bill Roggio and Caleb Weiss, “Islamic Movement of Uzbekistan Faction EmergesAfter 
Group’s Collapse,” Long War Journal, June 14, 2016, http://www.longwarjournal.org/ar-
chives/2016/06/islamic-movement-ofuzbekistan-faction-emerges-after-groups-collapse.
php.  For more on group proximity to al Qaeda, see Zimmerman, “The al QaedaNetwork.”
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كبرياً ألهنا كانت ترنو صوب الوصول خلزائن داعش ومن أجل االستفادة من زخم وسائل اإلعالم 
احمليطة هبا، ومع مرور الوقت قامت داعش بتأسيس فروع ضمن القاعدة السلفية-اجلهادية اليت 
تنظيم  بناها  اليت  لتلك  موازية  بتطوير شبكة  العامل اإلسالمي وقامت  التنظيم يف  أسست حلضور 

القاعدة 125؛ والنتيجة النهائية كانت إجيابية للحركة السلفية-اجلهادية.
 وقد أدت املقارابت املختلفة لتنظيم القاعدة وداعش إىل حتصي القدرة على التكيف مع 
احلركة السلفية-اجلهادية، إذ إن كاًل من تنظيم القاعدة وداعش يستمران يف توسيع شبكاهتما يف 
العامل اإلسالمي، وقد استقطبا جمندين جدداً، وأخذ القتال من أجل سوراي بريقاً أكثر من العراق يف 
العقد األول من القرن القرن احلايل، وأفغانستان يف عقد الثمانينيات من القرن املاضي. فسوراي هي 
بوتقة االنصهار اجلديدة للمجاهدين. وهي احلرب اليت دارت على أراضي إسالمية مع عدم وجود 
استجابوا  الذين  املقاتلي  أعداد  بذلك  أجنبية على األرض، مبعدالت أترخيية جتاوزت  قوات  أي 
لوجود القوات األمريكية يف الصراعات السابقة، وكان هناك جتنيد للمقاتلي مل يسبق له مثيل من 
إهلام ما يسميه »املصدر  اليت هتدف إىل  الدعائية  املواد  القاعدة يف نشر  تنظيم  الغرب، ويستمر 
املفتوح للجهاد«126، وكذلك من أجل استقطاب اجملندين للقتال يف سوراي. وإن استمرار تدفق 
املقاتلي لالنضمام إىل تنظيم القاعدة يف سوراي يفصح عن أن القاعدة حتتفظ بشبكة جتنيد واسعة 
يف الغرب، وعمل داعش على استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة الستقطاب املقاتلي، 
وبوصفها وسيلة لتوجيه الشبكة املتناثرة من األفراد الذين سيكونون »جنود اخلالفة«127؛ وواصلت 
التكيف يف عامل اإلنرتنت لبناء خالفة افرتاضية، وقد ادعت داعش -أو قامت ابلفعل أيضًا- بعدد 

125-قدرة داعش على شن محالت عاملية دليل على إنتشار شبكته. 
See Jennifer Cafarella and Melissa Pavlik, “ISIS’s GlobalCampaign Remains In-
tact,” Institute for the Study of War, June 14, 2017, http://iswresearch.blogspot.
com/2017/06/isiss-globalcampaign-remains-intact.html.  

126- تصمنت جملة تنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية AQAP اليت تصدر ابللغة اإلجنليزية يف متوز 2010  
قسماً خمصصاً لـ “اجلهاد املفتوح” وضمن التنظيم يف هذا القسم دلياًل  من صنع القنابل األساسية إىل اسخدام 

األشياء اليومية مثل الشاحنات الكبرية كأسلحة. 
SeeKatherine Zimmerman, “Expanding the Campaign of Violence: Al Qaeda in 
the Arabian Peninsula’s English-Language Magazine,”American Enterprise In-
stitute, Critical Threats Project, July 13, 2010, https://www.criticalthreats.org/
analysis/expanding-the-campaignof-violence-al-qaeda-in-the-arabian-peninsu-
las-english-language-magazine.  

127-وصف داعش األفراد الذين يشنون هجمات ابسم الدولة اإلسالمية بـ »جند اخلالفة« لتمييز اهلجمات 
عن تلك اليت تدعيها فروع داعش. 
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السفر  من  بداًل  مكاهنم  يف  القتال  اختاروا  الذين  األفراد  من خالل  اهلجمات  من  مسبوق  غري 
العراق  يف  الطائفية  -التصدعات  اجملتمع  يف  التصدعات  داعش  استهدفت محالت  للجهاد128، 
وسوراي وسياسات السلطة يف ليبيا-؛ األمر الذي ساعدها على إستقطاب السكان، وقد ساعد 
مثل هذا اإلستقطاب احلركة السلفية-اجلهادية من خالل رسم خطوط حول العدو. تلقى تنظيم 
القاعدة مقاومة أقل لعملياته احمللية واستمر يف التوسع، فالرتكيز على قوة اجلماعات الفردية وليس 

على احلركة قد عمل على تضليل رسم سياسة الوالايت املتحدة األمريكية مراراً وتكراراً. 
إن صعود داعش وأفوله يف اجملتمعات احمللية -اليت يسرهتا جزئياً سياسات مكافحة اإلرهاب 
األمريكية- قد يعمل على تقوية تنظيم القاعدة، إذ تسوعب داعش بىن احلكم احمللية الضعيفة أو 
املدمرة ابلقوة ويقوم الدخول بسرعة يف مكوانت الدولة؛ لذلك اندراً ما يعرتف السكان احملليون 
بشرعية حكومة داعش وسلطاهتا، وان الرفض الشعيب لداعش يفصح عن أهنا غريبة أساساً عن 
اجملتمع. فيما يعمل تنظيم القاعدة على إدامة روابطه احمللية يف اجملتمع –كاستعداده لتنسيق جمالس 
الشورى التمثيلية احمللية وإشراكها بىن احلكم القائمة-؛ األمر الذي يربطه بشكل وثيق يف اجملتمع. 
ويف بعض احلاالت -كما هو احلال يف درنة يف ليبيا- ساعد تنظيم القاعدة اجلماعات املرتبطة به 
على طرد داعش ومت الرتحيب به كقوة أكثر »اعتدااًل« 129؛ فقبول تنظيم القاعدة من قبل السكان 
احملليي كبديل لداعش وكشريك حملي هو فوز كبري للحركة السلفية-اجلهادية طاملا انتقلت من العزلة 

إىل اجملتمعات.

128- من الصعب تقييم العدد احلقيقي للهجمات اليت أهلمها داعش، إذ يدعي العديد من األفراد هجماهتم 
ابسم داعش وأحياانً تنسب األجهزة األمنية اهلجوم لداعش من دون دليل واضح، وقد ينتمي األفراد إىل داعش 
األفراد مل  الفور وتعرتف ابلعملية، وهناك بعض  اليت حتتفل على  العاملية  كوسيلة لالستفادة من شبكة داعش 
توجههم القاعدة ومل تساعدهم إال أهنم ادعوا اهلجمات ابسم تنظيم القاعدة جلذب إنتباه وسائل اإلعالم، غري 
أن التمييز بي الفرد الذي أصبح متطرفاً على يد تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش هو أمر مفيد لفهم التأثري الكلي 

لكل منظمة، ولكن ال يشكل أمهية حي النظر إىل قوة احلركة السلفية-اجلهادية.
129-ميكن رؤية هذه الظاهرة يف أماكن مثل درنة يف ليبيا، حيث يكون حضور تنظيم القاعدة أكثر قبواًل لدى 

السكان ابملقارنة مع وجود داعش؛ بسبب تصرفات األخري األكثر تطرفاً. 
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 ومن املرجح أن يظهر تنظيم القاعدة كقوة طليعة للحركة السلفية-اجلهادية مرة أخرى، ويف 
الوقت الذي تستند فيه تقديرات ضعف تنظيم القاعدة إىل قوهتا العسكرية اليت تفصح عنها يف 
امليدان130، سيشكل داعش جيشاً إرهابياً وتفصح هيمنته الوحشية على السكان عن قوة غامشة، 
ومبقياس القوة، فإن قوة داعش أقوى حىت بعد العمليات العسكرية ضدها، ومبقياس الدعم الشعيب 
فإن الكفة متيل لصاحل تنظيم القاعدة، وهذا الدعم الشعيب هو ما سعى إليه قادة تنظيم القاعدة 
الصعب  بطريقة سيكون من  فعلوا ذلك  للحصول عليه. وقد  الظواهري- ودأبوا  أمين  -والسيما 
بعدها فصم عرى الروابط اليت تربطهم ابلسكان، إذ اندمج تنظيم القاعدة، يف اليمن ومايل وأماكن 
أخرى، مع السكان وحاز على الوالءات العائلية؛ األمر الذي يعّقد مسألة فصم عرى الروابط بي 
تنظيم القاعدة و اجملتمع، وقد تبىن التنظيم هنجاً أكثر نعومة حيال السكان الذين مت إخضاعهم 
تداخل  إن  احمللي.  السياق  السابق وعمل على حتوير رسائله وأفعاله ابالعتماد على  ابإلكراه يف 
تنظيم القاعدة مع السكان السنة واللبنات اجملتمعية -من بىن احلكم احمللي إىل األسرة- جيعله أكثر 

استمرارية من النهج الذي تتبناه داعش من األعلى إىل األسفل. 
الظروف احلالية اليت جتلب الدعم غري األيديولوجي للقاعدة السلفية-اجلهادية

يعود صعود احلركة السلفية-اجلهادية وإحرازها التقدم لعوامل خارجة عن إرادهتا، إذ تسبب 
تضر  بدأت  اليت  الدول  ضد  ابنتفاضات  اإلسالمي  العامل  يف  احلكم  سوء  من  الشعيب  االستياء 
ابلنظام االجتماعي وتدمره، ومع تصاعد وترية الصراع وانتشاره، رزح السنة حتت وطأة هتديدات 
مستعدة  للسنة  واسعة  هناك شرحية  أصبحت  فقد  لذا  وحياهتم؛  عيشهم  لسبل  ومتصورة  حقيقة 
لقبول وجود أعضاء القاعدة السلفية-اجلهادية والتنسيق معها يف حماولة للبقاء. إن الظروف احلالية 
هي اليت جلبت الدعم الشعيب للقاعدة السلفية-اجلهادية وليست اإلتفاقيات األيديولوجية أو قبول 
التكتيكات اإلرهابية، فتعزيز تلك القاعدة من خالل هذه العالقة مع السكان هو السبب الكامن 
وراء كون احلركة السلفية-اجلهادية -مبا يف ذلك تنظيم القاعدة وداعش- تبدو جلياً أقوى اليوم. 

السنة خيضعون  السكان  الظروف جعلت  اليت صاغت  واالجتاهات  العاملية  األحداث  إن 
للتحشيد يف ظل التهديد عرب دول متعددة؛ إذ إن مستوى التغيري والصراع مل يسبق له مثيل، وان 
الدول اإلقليمية واألنظمة الشعبية قد احتوت الصراعات احمللية وخففت من آاثرها؛ األمر الذي 
حّيد أتثريها وعملت على حفظ النظام احمللي، إال أن شبكة األمان هذه فشلت، فقد اجتاحت 

130 - See, for example, Aaron Y. Zelin, “The War Between ISIS and al-Qaeda 
for Supremacy of the Global Jihadist Movement,”Washington Institute for Near 
East Policy, June 2014, http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/
pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf.   
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بي  الصراع  مثل  السلطة  نزاعات  يف  تسببت  قد  وابنتشارها  األوسط،  الشرق  الطائفية  احلرب 
الواسع  الشعيب  فاالستياء  واألكراد؛  تركيا  بي  الصراع  مثل  العرقية  والصراعات  وإيران،  السعودية 
النطاق، وخيبة األمل ابحلكومات الوطنية والعمليات السياسية تسبب يف اهنيار دول ووضع دول 

أخرى على شفري اخلطر احلقيقي لالهنيار؛ األمر الذي ترك العديد من السكان عرضة للخطر. 
إن احلركة السلفية-اجلهادية تستفيد من الصراعات اجلارية يف العامل ذي األغلبية املسلمة، 
السلفية-اجلهادية،  القاعدة  السنية مع  اجملتمعات  املسبوق يف تسامح  التوسع غري  إىل  تدفع  اليت 
الدولة  دون  ما  املستوى  وعلى  الوطنية  للحدود  والعابرون  الدولة  مستوى  على  الفاعلون  ويسعى 
لصياغة شكل احلكم وديناميات السلطة يف املنطقة، وتؤثر االجتاهات العاملية أيضاً على املنطقة، 
من قبيل االعتداء على النظام الدويل، انتهاكات القواعد الدولية، وآتكل الدولة واهنيارها، وظهور 
فراغ السلطة. وخيلق التضافر بي هذه االجتاهات فرصاً للتغيري، اغتنمها مجيع الفاعلي؛ ومع ذلك 
فإن حماوالهتم إلعادة تشكيل املنطقة يولد آاثراً غري مقصودة )جانبية(، وزايدة الفوضى يف النظام؛ 
األمر الذي يزيد من تقويض اجملتمعات السنية، فالسكان السنة الذين يعيشون يف خوف من القهر 
بشكل  السلفية-اجلهادية،  اجلماعات  دعم  لقبول  استعداد  على  اآلن  هم  اإلابدة،  أو  اجملاعة  أو 

ضمين أو صريح، ملنحهم الفرصة للبقاء على قيد احلياة. 

 توسع القاعدة السلفية-اجلهادية 
السلفية-اجلهادية  اجلماعات  ازداد عدد  وقد  تنمو ابضطراد  السلفية-اجلهادية  القاعدة  إن 
منذ العام 2013 على األقل131؛ ويعزى هذا النمو جزئياً إىل التحشيد الضخم للمقاتلي األجانب 
-والسيما من الغرب- للقتال يف العراق وسوراي، ومع ذلك فإنه قد حيدث ذلك أيضاً على املستوى 
يستجيب  أن  املرجح  من  أنه  إال  بكثري،  بذلك  أقوى  تكون  األيديولوجية  الدوافع  حيث  احمللي 
املقاتلون احملليون إىل التغريات يف البيئة احمليطة أكثر مقارنة ابالستجابة للصدى األيديولوجي املفاجئ 
للسلفية-اجلهادية. إذ أن توسيع القاعدة السلفية-اجلهادية عزز قوة كل من تنظيم القاعدة وداعش، 
يفسر زمخهما  توفر قدرات جديدة ألي من اجلماعتي ومنوها وحده ال  نفسها مل  القاعدة  ولكن 

اجلديد. 

131 - Seth G. Jones, “A Persistent Threat: The Evolution of al Qa’ida and Other 
Salafi Jihadists,” Rand Corporation, 2014, 27, http://www.rand.org/content/dam/
rand/pubs/research_reports/RR600/RR637/RAND_RR637.pdf.  
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مل حيدث أي حتّول جوهري يف األيديولوجية السلفية-اجلهادية ليجعلها أكثر جاذبية للقاعدة 
الزمن،  مر  األيديولوجية على  بتنقيح  قاموا  قد  السلفيي-اجلهاديي  أن  الشعبية األوسع، صحيح 
ولكن الدعوة إىل اجلهاد العنيف ما تزال هي نفسها، وما تزال القاعدة السلفية-اجلهادية متثل أقلية 
صغرية من املسلمي السنة، وما تزال أيديولوجيتها هامشية ابلنسبة للتفسريات األكثر بروزاً وانتشاراً 
يف اإلسالم السين، إذ إن األيديولوجية نفسها ليست جديدة وعادة ال تكون احملرك الرئيس لعضوية 

اجلماعات احمللية132.
 وقد قام تنظيم القاعدة وداعش بتنقيح دعايتهما من أجل إخرتاق اجملتمعات الغربية وغري 
العربية على وجه اخلصوص، وتعمل التكنولوجيا على تيسري نقل رسالتهما إىل اجلمهور األوسع كما 
فعلت احلركة حينما ابتعدت عن اخلطاب ابللغة العربية، وبثت رسالتها ابللهجات العامية جلعل 
احلجج الدينية أكثر سهولة ابلنسبة للمجندين احملتملي، وقد بدأ تنظيم القاعدة هذه التكتيكات 
عام 2010 ولكنه مل يكن قادراً على جتنيد اجلماهري كمقاتلي أجانب أو كمقاتلي حمليي يشنون 
هجمات يف أوطاهنم133. من جانب آخر قامت داعش ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 
واستغالل وسائل التوزيع اجلماهريية السهلة املتاحة، وأدوات التشفري خللق جمتمع عاملي؛ ومن املؤكد 
أن هذا النهج أدى إىل زايدة التجنيد. ولكن حىت الرسائل التسويقية اجلماهريية اليت بثها داعش 
مل تغري األيديولوجية، إذ مل خترتق اسرتاتيجية داعش لوسائل التواصل االجتماعي اجملتمعات الفقرية 
يف اإلنرتنت، حيث توسعت القاعدة السلفية-اجلهادية أكثر من غريها؛ ومن هنا فاإلنرتنت ليس 
العاملية  الظروف  بفعل  السلفية-اجلهادية جاء  الدعوة  أن صدى  والنتيجة  احلركة،  السبب يف منو 

والتهديد الذي تعرضت له اجملتمعات السنية. 
وقد انضم املقاتلون إىل اجلماعات السلفية-اجلهادية من أجل األسباب نفسها اليت ينضم 
اجلماعات  عضوية  يف  احملليون  املقاتلون  التحق  إذ  األخرى،  التمرد  عمليات  يف  املقاتلون  فيها 

132- يليب املقاتلون احملليون النداء للحصول على راتب اثبت أو الدفاع اجملتمعي كأسباب لالنضمام للجماعة 
يف البداية، وتؤثر األسس األيديولوجية للقيادة العليا وتشكل عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية. 

133-أصدرت القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية سلسلة من جملة صادرة ابللغة اإلجنليزية بدأت منذ صيف 2010 
وتركز على وضع املربر الديين للهجمات واألدوات الالزمة للقيام ابهلجمات ابللغة العامية واملتاحة للجمهور، وقد 
استحدثت موضوع “اجلهاد مفتوح املصدر” الذي هو مستمر حىت اآلن، وقد اعتمدت العديد من اهلجمات 
املستوحاة من داعش على دعاية القاعدة يف شبة احلزيرة العربية جزئياً، وما تزال قيادة تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة 
العربية تدفع إىل شن هجمات “مستوحاة” يف الغرب، وإن تصرحيات محزة بن الدن الصادرة عن تنظيم القاعدة 

يف عامي 2016 و2017 دعا فيها املسلمي يف الغرب إىل محل السالح. 
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السلفية-اجلهادية احمللية؛ ألهنا تقدم هلم أشياء مادية ابملقابل. وتساوقاً مع ذلك ينضم البعض إىل 
تلك اجلماعات من أجل احلصول على املال، الذي يذهب بدوره لدعم األسر أو لدفع الصداق 
)مهر الزواج(، والبعض يفعل ذلك من أجل الدفاع عن منازهلم، حيث إن اجلماعات السلفية-
اجلهادية هي يف وضع أفضل لتوفري احلماية هلم. وقد يقاتل البعض اآلخر اعرتاضاً على احلكومة 
إىل  االنضمام  وترية  يعزز  ومما  حملية؛  مظامل  ارتكاب  على  تعمل  معارضة  أخرى  قوة  مناهضة  أو 
اجلماعات السلفية-اجلهادية أهنا ال تتطلب توافق أيديولوجي يف عضويتها134. لكن مع ذلك فإن 
االشرتاك األيديولوجي ابلسلفية-اجلهادية يزداد انتشاراً يف مستوايت القيادة العليا هلذه اجلماعات 
احمللية؛ وابحملصلة فإن قدرة القاعدة السلفية-اجلهادية على جتنيد املقاتلي احملليي، ونشر قوة كبرية  

لدعم األهداف قصرية األجل تسهمان يف زايدة قوة احلركة السلفية-اجلهادية . 
وقد أعاد بعض املعتدلي والسياسيي السلفيي حساابهتم بشأن مواقفهم حيال استخدام 
العنف ويرونه اآلن شرطاً من شروط الدفاع عن النفس، وقد أفضى ضيق اجملال يف الساحة السياسية 
يف العديد من الدول العربية -والسيما مصر- إىل بلورة خيار أما التخلي عن املعتقدات أو محل 
السالح، أما ابلنسبة للسلفيي اآلخرين -كما هو احلال يف ليبيا أو اليمن- فإن نتائج احلروب 
النهج اهلادئ  يتبنون  الذين كانوا  ليبيا قد يتصرف السلفيون،  األهلية تؤثر على مستقبلهم، ففي 
الوثيق  القياديي بسبب حتالفه  النفوذ  على أساس الشعور ابلتهديد الذي يشكله أحد أصحاب 
ابحلكومتي املصرية واإلماراتية. أما يف اليمن فقد هامجت حركة احلوثيي اليمنية السلفيي مباشرة 
واحتجزهتم، أو أحرقت منازهلم، وأوضحت أن السلفية ليست مقبولة يف ظل النظام احلوثي؛ لذا 
فإن املقاتلي السلفيي ورجال الدين قد ال يعتقدون بضرورة استخدام الصراع املسلح إلقامة نظام 
إسالمي حقيقي، ولكن يربرون العنف من أجل الدفاع عن النفس؛ األمر الذي يضيف مصدراً آخر 
للتجنيد للقاعدة السلفية-اجلهادية، ومن املؤكد أن بعض هؤالء السلفيي الذين مت حتشيدهم هم 
على األغلب يقاتلون من أجل رؤية موسعة لتشكيل الدولة تضم حكومة إسالمية حقيقية تتفق مع 
أعماهلم يف احلركة السلفية-اجلهادية، وإن حتشيدهم إىل القاعدة السلفية-اجلهادية قد يزيد شرعيتها 

احمللية، ويعمل على تقدمي مزيٍد من الدعم احمللي لكفاح احلركة السلفية-اجلهادية.
 إن الزايدة يف عدد اجلماعات الفعلية -اليت تشكل جزءاً من القاعدة السلفية-اجلهادية-

وعدد املقاتلي الذين هم أعضاء يف تلك القاعدة، ال متثل القوة الكاملة للحركة اليوم، فقد كان 
عدد كبري من اجلماعات يعمل كجزء من القاعدة يف التسعينيات من القرن املاضي، إال أن احلركة 
السلفية-اجلهادية كانت ضعيفة للغاية، وقد تغرّي عدد اجلماعات بسبب االسرتاتيجيات املتعمدة 
لتوحيد اجلماعات تنظيمياً ومن مث توزيعها، وإن توحيد املنظمات وتوزيعها من دون أي تغيري يف 
عدد  يتضخم  قد  أيضاً  وابملثل  السلفية-اجلهادية،  للقاعدة  الشاملة  القوة  على  يؤثر  لن  برانجمها 
134 - ISIS is an exception.
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املتمثل  السلفي-اجلهادي  اهلدف  ولكنه ال حيقق ابلضرورة  القاعدة،  تنظيم  املقاتلي يف صفوف 
إبخضاع األمة لإلسالم، وقبول اإلسالم السلفي-اجلهادي. 

دعم القاعدة السلفية-اجلهادية 
التغيري الوحيد األكثر أمهية الذي عزز  الواسع للسلفية-اجلهادية  تعد بداية الدعم الشعيب 
احلركة السلفية-اجلهادية، فقد كانت القاعدة السلفية-اجلهادية معزولة عن اجملتمع وتتعرض للقمع 
مع  تتسامح  السنية  اجملتمعات  بدأت  مث  وجودها،  من  عقود  مدى  على  احلكومات(  قبل  من 
وجود اجلماعات السلفية-اجلهادية، وقبلت يف بعض احلاالت أشكااًل قاسية من احلكم السلفي-
اجلهادي؛ وهذا التغيري يف الدعم الشعيب انتشل القاعدة السلفية-اجلهادية من عزلتها عن اجملتمع، 

ومل حيدث ذلك إال بسبب تغري الظروف املعيشية للسكان السنة.
األفق مبستقبل  أو  ابلبقاء  لألفراد  اليومي  التهديد  السنة حتت وطأة ظروف  السكان  يرزح   
أفضل، إذ إن العديد من الدول العربية السنية -اليت ختصص الكثري من خماوفها على األمور املتعلقة 
الفراغ يف احلكم،  تتمكن من ملء  مل  إيران-  املتزايد من  التهديد  تركز على  أو  الداخلية  ابلسياسة 
أو حينما أرادت التدخل فعلت ذلك بطريقة عملت على تفاقم حمنة السكان أنفسهم اليت تسعى 
ملساعدهتم. وكل الدول اإلقليمية تقريباً -من الساحل وصواًل جلنوب آسيا- تفتقر إىل القدرة على 
التصدي بشكل مالئم للتهديدات املعقدة اليت تواجه النظام الدويل اآلن. وحينما سعت الدول الغربية 
-والسيما الوالايت املتحدة وفرنسا- إىل إجياد حلول سريعة لضمان مصاحلها القومية قصرية األجل، 
فقد تركت املشكالت الصعبة من دون حل، وهذه املظامل هي اليت تقود العديد من عمليات التمرد 
اليوم، فالفراغ احلكومي والتهديدات العسكرية املباشرة إىل السكان السنة احملليي جعلهم معرضي 

للخطر. 
إن القاعدة السلفية-اجلهادية يف وضع فريد ميّكنها من استثمار هذه الظروف واالستحواذ 
على الدعم الشعيب من السنة، وهي تصور نفسها كمدافع عن السنة ضد الشيعة، وإيران، والغرب 
وروسيا، وغريها. وإن قرارات السياسة األمريكية -والسيما تلك املتعلقة يف سوراي اليت مت اختذاها ملنع 
تورط الوالايت املتحدة يف الصراعات احمللية- تغذي الرواية املتعلقة ابحلقيقة اليت مفادها أن الوالايت 
الذين  تدعم -وبنشاط-  املتحدة-  الوالايت  ما هو أسوأ، هي -أي  أو  املتحدة ال هتتم ابلسنة 
يعتدون على السنة. وتنتعش اجلماعات السلفية-اجلهادية يف فراغ السلطة املصحوب بعمليات مترد 
نشطة كتلك املوجودة اآلن يف العراق، وسوراي، والصومال، ومايل، ونيجرياي، وأفغانستان، وأجزاء 
من جنوب آسيا، وتتعاظم قوة كل من تنظيم القاعدة داعش على السواء، حينما تكون اجلماعات 

احمللية جزءاً من شبكتها العابرة للحدود الوطنية.
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دعم  لتقدمي  مسبقاً  شرطاً  احمللية  اجملتمعات  داخل  األيديولوجية  املواءمة  تكون  ما  واندراً   
السكان  أوساط  إىل  النفاذ  من  السلفية-اجلهادية  اجلماعات  وتتمكن  السلفية-اجلهادية،  القاعدة 
من خالل املظامل اليت يشرتكون فيها؛ من أجل زايدة صدى أيديولوجيتها السلفية-اجلهادية، وأن 
خيبة األمل النامجة عن العمليات السياسية واملظامل املتصورة تفضي إىل متاثل بي جهود اجلماعات 
أنشطة  من  أساسياً  الدعوة تشكل عنصراً  تزال  احمللية، وما  املتمردة  السلفية-اجلهادية واجلماعات 
اجلماعات السلفية-اجلهادية، فهي تعمل على بث خطبها أو تعاليمها ابلتساوق مع تقدمي موارد 
املمارسة تعدرُّ عنصراً حامساً يف عمل  العسكري؛ وهذه  أخرى مثل املساعدة اإلنسانية، والتدريب 
هبذه  ويعمل  احمللي،  قبوهلا  ترسيخ  أجل  من  السلفية-اجلهادية  للقاعدة  املنظوية  احمللية  اجلماعات 
الطريقة تنظيم القاعدة على وجه اخلصوص؛ األمر الذي مكنه من بناء شبكات حملية يف جمتمعات 

أخرى خارج املنظمة.
 وتزج اجلماعات السلفية-اجلهادية نفسها يف التمرد احمللي من أجل االستحواذ عليه، وتضع 
نفسها يف قيادة الثورة، إذ إن جتارهبا السابقة يف ميدان القتال والقدرات العسكرية اليت تتمتع هبا 
-من قدرات شن اهلجمات غري املتناسقة إىل مناورات الوحدات الصغرية- تساعد على أن تكون 
قضيتهم  أجل  من  للموت  السلفيي-اجلهاديي  إستعداد  وأن  قيمة،  ذا  شريكاً  اجلماعات  هذه 
-وهي الرغبة اليت ال يشاركها فيها املتمردون اآلخرون دائمًا- يعمل على زايدة هيمنتهم135. وتدير 
اجلماعات السلفية-اجلهادية معسكرات تدريب عسكرية، وتعمل على حتسي مهارات مقاتليها 
وتسعى إىل توسيع التنسيق يف ساحة املعركة، وهي تنتشر أيضاً يف اخلط األمامي بغض النظر عن 

أماكن تواجدها؛ نظراً ألن معركتها ال ترتبط ابألرض، على خالف املليشيات احمللية أو القبلية.
 إن قدرة القاعدة السلفية-اجلهادية على االستجابة السريعة للتطورات احمللية ومتابعة أنشطتها 
حملياً، والتلبية الفورية الحتياجات السكان الذين تسعى لكسبهم، يساعد على بناء الدعم الشعيب؛ 
إذ حتدد اجلماعات السلفية-اجلهادية متطلبات الشعب، مث تعمل على تلبيتها لتلقي الدعم من 
القاعدة اجلماهريية األوسع، إذ توفر اجلماعات العابرة للوطنية أو حىت اجلماعات اإلقليمية األكثر 
استقراراً الوسائل للقاعدة السلفية-اجلهادية لتمكينها من تلبية احتياجات السكان، وتوفري املوارد 
القاعدة الشعبية يف سياق دأهبا يف بناء الدعم الشعيب، فهي تضمن  بشكل بنحٍو على مستوى 
السلطة، مما يوفر بدوره االستقرار  احلكم، واألمن، واخلدمات، االجتماعية حيث يوجد فراغ يف 
اليومي الذي يسعى إليه العديد من السكان. غري ان الفائدة اليت جتنيها اجلماعات السلفية من 
ذلك هي استخدام احلكم واألطر القانونية اليت تستند إىل الفهم احملافظ للشريعة، وتستثمر موقعها 
يف السلطة لتحويل بىن احلكم من نظام تعليمي إىل نظام احملاكم، وهي تضمن األمن احمللي سعياً 
135 - مت توثيق مثابرة املقاتلي السلفيي اجلهاديي على نطاق واسع عرب عمليات التمرد، ويؤمن هؤالء األفراد 

أبن املوت يف أثناء القتال يف سبيل هللا يضمن هلم دخول اجلنة. 
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الحتكار القوة، ولتضع نفسها يف املواقع اليت تكون فيها قادرة على التحكم ابلسكان يف املستقبل. 
إن النهج الرباغمايت والتدرجيي الذي تبنته القاعدة السلفية-اجلهادية136 إلقامة العالقة مع 
السكان، ومن مث تعزيز الدعم الشعيب  كان فعااًل، فالتسامح الذي تظهره املعارضة السورية املسلحة 
اآلن للجماعات السلفية-اجلهادية هو مثال واضح على الكيفية اليت قامت هبا القاعدة السلفية-
مدى  على  ببطء  السورية حدث  املعارضة  يف  فالتحول  السكان137،  مع  عالقتها  ببناء  اجلهادية 
سنوات عديدة، ومل يكن سهاًل أن حيدث من دون الدعم الشعيب، للجماعات السلفية-اجلهادية 
على األقل ضمنياً. إن املظامل املناهضة للحكومة ووقوع السكان حتت وطأة اخلطر والطائفية وحالة 
اإلستقطاب يف اجملتمع،كانت مجيعها ظروفاً ساعدت على القاعدة السلفية-اجلهادية على حتقيق 

هذا اهلدف. 
وما تزال أمام القاعدة السلفية-اجلهادية مهمة جسيمة حىت يف ظل الظروف اليت سهلت 
أيديولوجية  إن  إذ  تتبناه،  الذي  األيديولوجي  التطرف  التسامح مع  السكان إىل  توسعها ودفعت 
احلركة العاملية وأهدافها تتناقض مع معتقدات معظم السنة وأفكارهم، وان قبول اجلماعات السلفية-
اجلهادية ضمن السكان السنة اليوم واندماجها يف اجملتمعات اليت كانت فيها مهمشة ومعزولة هو 
أمر ميكن معاجلته، ومع ذلك فإن عالقة تنظيم القاعدة مع السلفية-اجلهادية واالسرتاتيجية اليت 
يتبناها يف حتويل اجملتمعات اإلسالمية سيضيف حتدايً آخر. إالَّ أن تنظيم القاعدة -بوصفه حركة 
عاملية- هو على أهبة االستعداد لالستفادة من قوة القاعدة-السلفية اجلهادية واالخنراط بنحٍو كامل 

يف أوساط بعض قطاعات السكان السنة. 

136- يبقى داعش استثناًء.  
137- كانت املعارضة السورية املسلحة علمانية جداً حينما بدأت احلرب األهلية، وقد زجت القاعدة نفسها عمداً 

يف املعارضة، ومبرور الوقت غرّيت طبيعة اجلماعات. للمزيد حول املعارضة السورية املسلحة عام 2012 ينظر:
Joe Holliday, “Syria’sArmed Opposition,” Institute for the Study of War, March 
2012,http://www.understandingwar.org/report/syrias-armed-opposition.For a 2015 
laydown of the Syrian armed opposition, see Jennifer Cafarella, “Syrian Opposition 
Guide,” Institute for the Study of War,October 7, 2015, http://www.understanding-
war.org/backgrounder/syrian-opposition-guide.  For how Jabhat al Nusra worked 
throughthe opposition, see Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, and Katherine Zim-
merman, “Jabhat al Nusra and ISIS: Sources of Strength,”American Enterprise Insti-
tute, Critical Threats Project, and Institute for the Study of War, February 11, 2016, 
https://www.criticalthreats.org/analysis/jabhat-al-nusra-and-isis-sources-of-strength.  
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تغيري هنج مكافحة اإلرهاب 
ال ميكن للوالايت املتحدة أن تشق طريقها للخروج من حرهبا مع تنظيم القاعدة، وداعش 
أو حىت احلركة السلفية-اجلهادية العاملية، والميكنها كسب املعركة أيضاً ببساطة عن طريق مالحقة 
اجلماعات اليت تشكل هتديداً أو يف مواجهة األيديولوجية السلفية-اجلهادية. ان قوة احلركة السلفية-
اجلهادية تكمن يف عالقتها مع السكان السنة -أي مع األمة- فعلى الرغم من أن القادة ومالذاهتم 
اآلمنة وقدرهتم على شن هجمات إرهابية عابرة للحدود الوطنية كلها عناصر عامة للحركة العاملية، 
ولكن القضاء على هذه املكوانت من دون كسر العالقة بي احلركة والسكان هي لعبة خاسرة؛ لذا 
جيب أن تركز اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب األمريكية على فصم عرى الروابط بي احلركة السلفية-

اجلهادية والسكان السنة.
 إن االعتقاد أبن القضاء على فرد بعينه أو مجاعة بعينها سيعمل على حتييد التهديد، هو 
الذي ضلل الوالايت املتحدة عن الرتكيز على إذالل تنظيم القاعدة وداعش وهزميتهما أو تدمريمها؛ 
إذ كرس اجليش األمريكي جهوده على القضاء على قيادات وخالاي تنظيم القاعدة وداعش، وقد 
جنح بشكل كبري يف هذه املهمة138، لكن اجلدل الدائر بشأن من هو تنظيم القاعدة أو داعش 
ينبع من ضرورة التحديد وبوضوح أي األهدف شرعية، فالقرار الصحيح بعدم حماولة قتل كل فرد 
مرتبط بتنظيم القاعدة وداعش قاد الوالايت املتحدة لتعريف هزمية العدو على وفق قيود السياسة 

اخلاصة هبا. 
ولكن استهداف األفراد واجلماعات مل يؤِد إىل جناح دائم، إذ إن العدو تكيف مع املتغريات 
الضغط  أمام  الصمود  على  قدرته  أثبت  الذي  األمر  جديد،  مكان  يف  ليظهر  يبدو كذلك،  أو 
العسكري املباشرة وغري املباشر، وقد يقضي جتاهل الضغط األمريكي على مفاصل حمددة من احلركة 
السلفية-اجلهادية على قوهتا املتنامية يف أماكن أخرى، وإن الوالايت املتحدة ترتكب اخلطأ نفسه 
بتعاملها مع داعش، فاملعركة احلالية ضد داعش هي احنراف عن احلرب ضد احلركة العاملية، وتنأى 
عن احلرب اليت جيب أن ختوضها الوالايت املتحدة، إذ ميكنها أن تكسب املعركة ضد داعش لكنها 

ستخسر املعركة األكرب. 
إن الطريق للنصر يبدأ ابلرتكيز حيث يركز العدو، فطاملا تقاتل احلركة السلفية-اجلهادية من 
أجل كسب الدعم الشعيب، يتعّي على الوالايت املتحدة أن تفعل ذلك أيضاً، ويف الوقت الذي 

138 - على سبيل املثال انقش اجلنرال ستانلي مكريستال تطور آلة قتل دقيقة داخل اجليش األمريكي يف العراق 
وكيف أدرك ان العدو ما يزال يكسب على الرغم من وجود هذا اآللة.     

 Stanley McChrystal, My Share of the Task: A Memoir (New York:Penguin 
Group, 2013).
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واملتضررين،  املهددين  للسكان  واملساعدة  احلماية واالستقرار  السلفية-اجلهادية  القاعدة  فيه  توفر 
تقوم الوالايت املتحدة وشركاؤها بتقدمي األسلحة لقتال احلكومة، وهي تركز على قتل قطاعات من 
القاعدة السلفية-اجلهادية، والبعض منها هي القوى نفسها اليت يعتمد عليها السكان، وحىت حينما 
يكون الرتكيز على إعادة احلكم، كان التوجه األمريكي هو االعتماد على إمكانية الرجال األقوايء 
الذين يقدمون الوعد ابالستقرار. فاالستقرار -هو مرادف لالستبداد هنا- الذي قاد املظامل نفسها 
اليت مّكنت السلفية-اجلهادية يف املقام األول، واالستقرار الذي جلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي 

إىل مصر -حيث تتزايد اهلجمات اإلرهابية اآلن- هو مثال على زيف هذا الوعد. 
إن عكس مسار الظروف اليت تسهل العالقة بي القاعدة السلفية-اجلهادية والسكان احملليي 
القاعدة السلفية-اجلهادية يف  جيب أن يكون أولوية ابلنسبة للوالايت املتحدة، وقد تعاظم نفوذ 
سياق احلروب األهلية املتعددة والصراعات؛ ألن احلروب قد حشدت السكان السنة وأدت إىل 
وجود متطلبات الدفاع ال يستطيع السكان احملليون النهوض هبا وحدهم؛ لذا فإن احلروب احمللية 
التنافس على  والصراعات -اليت تقع على ما يبدو خارج نطاق مصاحل الوالايت املتحدة- مثل 
مشال مايل، قد عززت يف الواقع القاعدة السلفية-اجلهادية؛ وإن كسب هذه احلروب -وهي مهمة 
ليست سهلة- ميّر عرب فك ارتباط السكان ابلقاعدة السلفية-اجلهادية وهو أول خطوة يف سبيل 
تقييد قدرة القاعدة السلفية-اجلهادية على زج نفسها يف أوساط السكان وتوليد الدعم، وجيب أن 

يتم ذلك بطريقة ال تؤدي إىل مزيد من املظامل اليت تدفع السكان ملواصلة املقاومة. 
وال تعد حاًل لذلك األمر؛ احللول العاجلة على األرض فالشركاء احملليون هم خيار جذاب 
ألهنم موجودين ابلفعل وعادة ما مت حتشيدهم، وهم جيعلون من أنفسهم أكثر جاذبية من خالل 
الوالايت  أقنعت  وقد  هلا.  شريكاً  تكون  أن  املتحدة  الوالايت  تريدها  حملية  أنفسهم كقوة  تقدمي 
املتحدة نفسها أبن العمل من خالل الشركاء أفضل من العمل بنحٍو منفرد، لكن هذا األمر ال 
يصلح دائماً؛ إذإن االعتماد على شركاء غري قادرين أو حىت سيئي يفضي إىل مزيٍد من املشكالت 
الشراكة مع  احلال مع  أحياانً،  وكما هو  الشريك حبلها  يقوم  أسوأ مما  تتفاقم على حنو  وجيعلها 
األكراد السوريي ضد داعش الذي نّفر العرب السنة الذين يرفضون الرؤية السياسية الكردية أو حىت 
احلكومة النيجريية يف ظل رائسة غودالك جواناثن الذي عززت أفعاله مترد بوكو حرام، فالشركاء 
السّيئون قد يلجأون بداًل من ذلك إىل دمج القاعدة السلفية-اجلهادية مع السكان احملليي بطريقة 
منها، وقد  احلد  بداًل من  املظامل  أو  النزاعات  تفاقم من  أكثر صعوبة، وقد  بينهما  الفصل  جتعل 
تعمل على تغذية الظروف اليت تسهل توسيع القاعدة السلفية-اجلهادية من خالل متكينها من بناء 

اجلسور مع قطاعات معينة من السكان أو االندماج يف اجملتمع.
يف  احلكم  متطلبات  إىل  تستجيب  وأن  الشرعية،  األمريكية  السياسات  تقود  أن  وجيب   
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املناطق اليت خترتقها القاعدة السلفية-اجلهادية أو اليت تكون مكشوفة هلا -ضعيفة أمامها-فغياب 
الدولة يف كثري من احلاالت يعمل على تعقيد املشكالت الصعبة القائمة، ألن اآللية اليت مت تنفيذ 
السياسات فيها غري موجودة أترخيياً، ويف مجيع احلاالت ابستثناء احلاالت األكثر تطرفاً، ما تزال 
هناك إدارات حملية أو بىن حكومية ميكن أن تكون كقنوات انجعة مع تقدمي ما يلزم من الضماانت، 
أبن هذه اإلدارات تقبل إعادة إنشاء نظام حكم وطين قائم على الدولة، وأهنا ال تعمل على مفاقمة 
املظامل، ومثل هذه احللول تسمح مبتابعة اسرتاتيجية ترتكز على السكان وتعمل على إزالة الظروف 

اليت تقوي من القاعدة السلفية-اجلهادية اليت تعود على السكان مبزيد من االندماج. 
إن احلركة السلفية-اجلهادية هي يف جوهرها مترد عاملي، وان قوهتا ومركز ثقلها يكمن يف 
عالقتها مع األمة -وهم السكان السنة- وكانت هذه العالقة قاصرة؛ لعقود بسبب الوسائل اليت 
طرحتها احلركة السلفية-اجلهادية يف سبيل إعادة أتسيس اخلالفة اإلسالمية اليت مل تكن مقبولة، وإن 
الضغوط على السكان اليوم -وهي التهديد لوجودهم- حول حساابت السكان إىل دائرة القرار 
قصري األمد من أجل البقاء، وقد مّكنت هذه الظروف القاعدة السلفية-اجلهادية من بناء دعم 
شعيب، ومن مث تعزيز احلركة العاملية؛ لذا فالسبيل الوحيد للنصر هو مكافحة هذه الظروف مع الرتكيز 
على السكان وفصم عرى الروابط بينهم وبي والقاعدة السلفية-اجلهادية؛ وخالف ذلك سيؤدي 

إىل أن يقاتل جيل آخر من األمريكيي ابحلرب نفسها ويتكبدون اخلسارة عينها. 
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معجم املصطلحات

سلطة إسالمية يرأسها زعيم للمجتمع اإلسالمي أبكمله وهو اخلليفة الديين 
للنيب حممد، وتنبأ النيب بعودة اخلالفة بعد حقبة مظلمة. اخلالفة

فرض عي  هو عمل واجب على كل مسلم.

 فرض كفاية  هو عمل واجب على كل األمة لكن ليس على األفراد بعينهم.

وهو أقوال النيب حممد وأفعاله وإقراره.  احلديث:

وهو اتفاق األمة على قضااي الفقه اإلسالمي. اإلمجاع:

وهي اجلهل ابهلل.   اجلاهلية:

تستخدم هنا الستخدام العنف يف سبيل هللا.   اجلهاد:

اخللفاء األربعة الذين جاءوا بعد النيب حممد مباشرة )أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي( الذي بعهدهم توسعت األقاليم إىل أبعد من اجلزيرة العربية للتضمن 

ما يعرف اليوم إبيران، وسوراي، واألردن، ومصر، وأجزاء من تركيا، وليبيا.
 اخللفاء الراشدون

الدين  أسس  إىل  العودة  بضرورة  يؤمن  الذي  املتشدد  السين  اإلسالم  وهي 
املوجود بنحٍو كامل وشامل يف القرآن واحلديث.   السلفية

يف  يشرتكون  الذين  واملنظمات  واجلماعات  الناس  من  مادية  شبكة  وهي 
األيديولوجية السلفية-اجلهادية وتعمل للسعي لتحقيق األهداف الشاملة. 

 القاعدة السلفية-
اجلهادية:

وهي حركة أيديولوجية تؤكد أن التزام املسلمي ابلدين الستخدام القوة املسلحة 
من أجل إقامة دولة إسالمية حقيقيٌة مبوجب التسفري السلفي للشريعة. 

السلفية- احلركة 
اجلهادية:

إعالن اإلميان ابإلسالم )ال إله إال هللا حممد رسول هللا(.   الشهادة
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القانون الديين اإلسالمي   الشريعة

وهي ممارسة تصف املسلمي اآلخرين ابملرتدين.   تكفري

األمة اجملتمع اإلسالمي.

املقاطعة )احملافظة(.   الوالية
مجع والية.  الوالايت

وهي اجلهل ابهلل.  اجلاهلية

نبذة عن الكاتب: 
كاترين زميرمان : هي زميل ابحث يف معهد املشروع األمريكي ومديرة األحباث يف مشروع 
التهديدات احلرجة، وألهنا من كبار احملللي املتخصصي بتنظيم القاعدة، فهي درست كيفية عمل 
الشبكة اإلرهابية على الصعيد العاملي، ويركز عملها أيضاً على اجلماعات التابعة للقاعدة يف منطقة 
العربية،  القاعدة يف شبه اجلزيرة  أفريقيا، وهي متخصصة يف تنظيم  خليج عدن ويف غرب ومشال 

وفصيل القاعدة يف اليمن، وحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة يف الصومال. 
وقد أدلت بشهادهتا أمام الكوجنرس بشأن التهديدات اليت تواجه األمن القومي األمريكي   
املنبثقة من تنظيم القاعدة وشبكته، وقد نشرت حتليالهتا على نطاق واسع مبا يف ذلك سي أن أن، 

وفوكس نيوز، وهيل وهافينغتون بوست، وول سرتيت جورانل، والواشنطن بوست. 
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شكر وتقدير 
إن النتائج املقدمة يف هذه الورقة استفادت بنحٍو كبري من الرؤى اليت أثريت خالل احملاداثت 
الصلة.  ذات  التخصصات  من  العديد  يف  املنشورة  البحوث  من  واستمدت  اخلرباء،  عمل  وفرق 
وال يسمح املقام أبن أشكر اجلميع، ولكن أتقدم ابلشكر ألولئك الذين شاركت معهم يف هذه 
القضااي وأولئك الذين أعتمد على عملهم، وأشكر أيضاً فريدريك كاغان على وقته وطاقته اليت 
خصصها لنقد الكثري من التكرار يف هذه الورقة. وقد ساهم كل من كيمربيل كاغان وجيسكا لويس 
ماكفيت وماري هابيك بشكل كبري يف فهمي لتنظيم القاعدة يف العراق والدولة اإلسالمية والقاعدة 
العالية على إدارة  البحثية وقدرهتا  ومدينة إلميلي إستل على مسامهتها  كمنظمة، وأان ممتنة جداً 
فريقنا البحثي؛ اليت جعلت هذه الورقة ترى النور، وكذلك إىل هيذر مالكاراي لدعمها وجهدها لرؤية 
التقييمات من الفريق  هذا والعديد من املشاريع األخرى وصواًل إىل االنتهاء منها. أان اقدر كثرياً 
املتدرب يف مشروع التهديدات احلرجة التابع ملعهد املشروع األمريكي، وجيب أن أشكر أيضاً هرتوغ 
لدراسات احلرب املتقدم من كانون الثاين جلعلي أفكر يف األساسيات. وأخرياً شكراً لدانييل بليتكا 
على كل دعمها وفريق اتصاالت معهد املشروع األمريكي ملساعديت على تبادل األفكار اخلاصة يب. 


