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 شكر وتقدير
 

 ومن اليشكر الناس اليشكر اهلل،،،

الذم كاف لتكجيياتو  فيمي عبد القادر محمدكأخص بالذكر مشرفي الفاضؿ األستاذ الدكتكر 
السديدة كلمبلحظاتو القيمة كمتابعاتو الحثيثة معي األثر الكبير في إنجاز ىذا الجيد العممي 

 كتكجييو الكجية العممية المناسبة فمو كؿ الشكر كالتقدير.

كما أتكجو بالشكر لمسادة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة الذيف أتشرؼ بأف أضع ىذا العمؿ بيف  
ادييـ الكريمة كىـ  األستاذ الدكتكر عمر الحضرمي كالدكتكر كليد أبك دلبكح الذيف تكبدكا الجيد أي

كالعناء كقراءة الرسالة كالمبلحظات كالتكجييات التي يتفضمكف بيا لما ليا مف إسياـ كبير في إغناء 
 الدراسة فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير.

ىيئة التدريس في كمية اآلداب كالعمـك الذيف استفدت كما أعرب عف شكرم كتقديرم لجميع أعضاء 
 مف عمميـ. 
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 مكانة التطرؼ في البنية األيدلوجية لتنظيم داعش
 (2016-2010خالل الفترة )

 محمكد محمد عبد القادر الداغستانيإعداد: 
 الطائي عبد القادر محمد فيميالدكتكر: األستاذ إشراؼ 

 الممخص
معرفة معنى التطرؼ كاإلرىاب كمكانتيما  جممة مف األىداؼ منيا:تحقيؽ لالدراسة ىذفج 

مظاىر التطرؼ عمى مستكل العقيدة الدينية السياسية بياف ً (،داعش -تنظيـ)في البنية الفكرية ؿ

 –إف الصياغات الفكرية التي تبناىا )تنظيـمفادىا " فرضية ًإعخمذث الذراست علَ .ليذا التنظيـ

يا مع أىداؼ بعض القكل اإلقميمية كالدكلية التي تسعى إلى الييمنة عمى تمتقي في نيايات (داعش

ضعاؼ الدكلة فييا، كالعمؿ عمى تيميش ىكية اإلنتماء كالمكاطنة لصالح ىكيات  المنطقة العربية كا 

. إف ما يدعيو ىذا التنظيـ، ككنو تنظيمان قائمان عمى مفاىيـ إسبلمية كنصكص قرآنية، كربما فرعية

ككية، عممت عمى تشكيو كنزيؼ الحقيقة المكضكعية لمغاية التي جاء بيا الديف أحاديث نب

اإلسبلمي، مما خمؽ تيار فكرم عالمي مناىض لئلسبلـ، كخمؽ مصطمحات كمسميات عديدة 

عمدت كاإلسبلـ السياسي، أك اإلسبلـ اإلرىابي )اإلسبلـ فكبيا(. كلمتثبت مف صحة الفرضية 

 –تنظيـ)يتبع قادتو بيا إلى جممة نتائج يأتي في مقدمتيا:  ةىج تحميميامنعدة الدراسة إلى استخداـ 

تفسيرنا متشدٍّدنا لئلسبلـ، يشجع عمى العنؼ بإسـ الديف، كيعتبر الذيف يخالفكنو  السلفي التيار (داعش

يقٌدـ تنظيـ الدكلة اإلسبلمية نفسو باعتباره ممٌثؿ . ك تقداتو كتفسيراتو لئلسبلـ كفار كمرتديففي مع

اإلسبلـ الحقيقي، فيك يستند خصكصان إلى تٌيار متزٌمت مف السمفية ييعرؼ بالكىابية. حيثي أف 

ذا التنظيـ . إف ىتطٌرؼ التنظيـ ىك نتاج تيجيف بيف السمفية العقائدية كبيف تيارات إسبلمية أخرل

السمفي )الجيادم( تكافؽ في نتائجو النيائية مع ما تدعك إليو بعض المدارس الفكرية الغربية 

أثنية بما يقـك بيا إلى  –مذىبية كأخرل عرفية  –إلدخاؿ المنطقة العربية كزجيا في صراعات دينية 

 التفتت كالتشظية. كخرجت الدراسة بعدد مف التكصيات.

 .تنظيـ داعش ، البنية األيدلكجية ،التطرؼالكممات المفتاحية: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
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ABSTRACT 

The study aimed to achieve a number of objectives including: 

understanding the meaning of extremism and terrorism and their status in  the 

intellectual infrastructure of  Daesh, displaying  the manifestations of extremism 

on the political and religious belief level for this organization. The study relied 

on the premise, "The intellectual formulations adopted by Daesh in the end meets 

with the goals of some of the regional and international powers seeking to 

dominate the Arab region , hoping to weaken the county within it, also working 

to marginalize the identity of belonging and citizenship in favor of sub-

identities". What this organization claims, being an organization based on Islamic 

concepts and Quranic texts, and perhaps prophetic narratives all of which sought 

to distort the very objective reality brought on by the Islamic religion ,creating a 

global intellectual current against Islam, in addition to creating many names and 

terms such as political Islam, or terrorist Islam (Islamophobia) . To prove the 

validity of the hypothesis the study deliberately used  several analytical methods 

leading it to several outcomes starting with: the organization of Daesh follows 

the Salafist movement as an extremist explanation of Islam , which encourages 

violence in the name of religion, and those who disagree with it in its beliefs and 

interpretations of Islam are considered  infidels and apostates. The Islamic State 

Organization presents itself as a representative of the true Islam, especially 

because it is based on a  puritanical Salafi stream known as Wahhabism. The 

radicalization of the organization is the product of hybridization between the 

Salafist ideology, and other Islamic streams. This Salafi (Jihadist) organization 

agrees in its final results with what some Western ideological schools advocates 

to introduce in the Arab region ,forcing it in  religious, sectarian , customary  and 

ethnic conflicts leading to its fragmentation and shattering. The study came up 

with a number of recommendations. 
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 الفصل األول

  خمفية الدراسة وأىميتيا

 



2 
 

 

 

 الفصل األول

  خمفية الدراسة وأىميتيا

يعد التطرؼ، كمنيج في التفكير كطريقة في التعامؿ، مف أىـ المكضكعات التي أخضعت 

أثرت كما تزاؿ تؤثر عمى حياة المجتمعات  يؿ لما يترتب عميو مف نتائج خطيرةلمدراسة كالتحم

كالذم يشار إليو إختصاران ب  (،في العراؽ كالشاـ اإلسبلميةظيـ الدكلة )تنما يسمى كيعد اإلنسانية. 

كالخمؿ بسبب حالة عدـ اإلستقرار  العراؽسكريا ك مف التنظيمات المتطرفة التي ظيرت في  (،داعش)

حاالت مف اإلضطراب كعدـ ببككنيا أنظمة متطرفة كفاسدة مرت  في أنظمة الحكـ التي تميزت

 يف الحككمات كالشعب كاف مف بينيما نمك التنظيمات المتطرفة التي كجدت لياالتكازف في العبلقة ب

قميمية كدكلية غبلؿ تمؾ التنظيمات مف قبؿ أطراؼ إيضاؼ إلى ذلؾ إست ،بيئة مناسبة لتكسع عممياتيا

 .بيا لتحقؽ مصالح خاصة

 كجيان ظير تنظيـ )داعش( في ظؿ تمؾ الظركؼ مستغبلن تمؾ األكضاع طارحان فكران أيديكل

دينية بطريقة التحريؼ خمؼ عكامؿ مستتران  ،إلى قياـ ما يسمى بدكلة الخبلفة اإلسبلمية يرميمتطرفان 

مستخدمان أساليب متنكعة لمقياـ بجرائـ مركعة بحؽ  ،إلنجاز أىداؼو يسعى إلى تحقيقياكالتحكير 

 السكاف المدنييف.

المحمية كحالة إنعداـ اإلستقرار داعش( األكضاع كالديناميكيات )تنظيـ ستغؿ عناصر لقد أ

 عمميات أثبت )تنظيـ داعش(، كمف خبلؿحيث  ة عمى أسس أيديكلكجية متطرفة.القائمو لخدمة أىداف

أنو قكة أيديكلكجية كعسكرية قادرة عمى مكاجية الجيكش النظامية  الترىيب المباشر كغير المباشر، 

 إلى حدو ، إف صح التعبير، ح منظمة بيركقراطيةتطكر )تنظيـ داعش( ليصبلمدكؿ التي كجد فييا. لقد 

 ان كيمكف تكصيؼ ىذا التنظيـ بككنو تنظيمكبير يرتكز عمى إكتساب دخؿ كاؼو لتمكيؿ عممياتو. 
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ما م ،في تفسيره لمنصكص القرآنية كتأكيمو ليا ،المتطرؼ يعتمد عمى الفكر الجيادم السمفي ان مسمح

 ،مدعكمان بمناخ المقاكمة الرافض لبلحتبلؿ في العراؽ ،ـستثمر التنظيأك لى تكفير اآلخر. قاد بو إ

كخاصة في المناطؽ السنية في غرب العراؽ، كاستفاد مف دعميا في تأسيس البنية التحتية لمتنظيـ 

 ( .191: 2015حتبلؿ األمريكي )ربيع، لمحاربة اإل كنشر شبكة مف الخبليا المتدربة مف الجيادييف

 مشكمة الدراسة:

شكبلت التي كاجيتيا الدراسة ىي التناقضات الفكرية التي يحمميا ما يعرؼ لعؿ أىـ الم

نسانية كأخبلقيةػب ال تتكافؽ  ،)تنظيـ داعش( مع ما جاء بو الديف اإلسبلمي مف تعاليـ كقيـ ركحية كا 

كما يرتكبو مف أعماؿ إرىابية تأتي  و،كطريقة تعامم مع المنيج الفكرم كأسمكب ىذا التنظيـ اإلرىابي

. مف ناحية أخرل، كىي كاحدة مف اإلشكاليات رج سياؽ المبادئ التي جاء بيا الديف اإلسبلميخا

كيقـك بو، يمتقي في نياياتو مع ما طرح،  ،اإلنتباه، إف ما قاـ بو ىذا التنظيـ اإلرىابيليا مفت يالتي 

قية إلى أك ما ىك مطركح، مف مشاريع تيدؼ إلى تقسيـ المنطقة العربية عمى أسس طائفية كعر 

 دكيبلت أك جماعات متصارعة كمتنازعة فيما بينيا.

المشكبلت التي كاجيتيا بيف  الدراسات المتعمقة بظاىرة ما، أك "كثرتيا"، مف (ندرة)كما تمثؿ 

أف كثرة الدراسات التي نظرت ليذا التنظيـ ىي كاحدة مف  ،كمف كجية نظر الباحثالدراسة، 

بشأنو  ـىناؾ العديد ممف كتب عف ىذا التنظيـ اإلرىابي، كقدٌ  إذ الصعكبات التي كاجيتيا الدراسة،

تحميبلت عمى قدر كبير مف األىمية، إال أف الصعكبة تكمف في إنتقاء ما ىك مفيد كمكضكعي 

 كبالشكؿ الذم يخدـ أىداؼ الدراسة كغاياتيا. 

لكاحدة مف  كالتي تعتمد عمييا فرضية الدراسة لتككف مطابقة ،إال أف المشمكة األكثر صعكبة

بمعنى، ما  .تنظيـ داعش()نتيي إلييا يتتمثؿ بمتابعة الخطكط، إف صح التعبير، التي  ،نتائجيا
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القكل كالمرجعيات التي تحرؾ ىذا التنظيـ كتستفيد مف كؿ ما يقـك بو مف عمميات إرىاب كتدمير راح 

 ؟ضحيتيا مئات اآلالؼ مف البشر

 أسئمة الدراسة:

 :اآلتيةاألسئمة  فتحاكؿ الدراسة اإلجابة ع

 السؤاؿ األكؿ: ما التطرؼ؟ كما عبلقتو باإلرىاب؟

 )تنظيـ داعش( ؟ػالسؤاؿ الثاني: ما مظاىر االختبلؿ في البنية الفكرية ل

 )تنظيـ داعش( ؟ػالسؤاؿ الثالث: ما مكانة التطرؼ في البيئة اإليديكلكجية ل

 السؤاؿ الرابع: ما حقيقة مشركع ما يعرؼ بػ)تنظيـ داعش(؟

 أىداؼ الدراسة:

 تتكخى الدراسة تحقيؽ جممة مف األىداؼ منيا:

 ما الذم يعنيو التطرؼ كما عبلقتو باإلرىاب.معرفة  .1

 ما المكانة التي يحتميا التطرؼ في البنية اإليديكلكجية لتنظيـ داعش. .2

)تنظيـ داعش( مف خبلؿ تكظيؼ النصكص القرآنية ػاالختبلؿ في البنية الفكرية لمكاطف بياف  .3

 المتطرؼ. ديث النبكية الشريفة في نشر فكرهبعض األحاك 

 )تنظيـ داعش( .ػتكضيح كتحميؿ مكانة التطرؼ في البيئة اإليديكلكجية ل .4

 داعش(. -الكقكؼ عمى حقيقة مشركع ما يعرؼ بػ)تنظيـ الدكلة  .5

 أىمية الدراسة:

شيدىا  تبرز أىمية الدراسة في ككنيا كاحدة مف الدراسات التي انشغمت بأخطر ظاىرة

المجتمع الدكلي في القرف الحادم كالعشريف، كىي ظاىرة التطرؼ الفكرم كما ينطكم عميو مف 
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أعماؿ إرىابية، لـ تقتصر نتائجيا عمى دكلة كاحدة، أك مجمكعة معينة مف الدكؿ، إنما أصبحت 

نيات معظـ دكؿ العالـ مرشحة ألف تصاب بيا. كما تأتي أىمية الدراسة مف سعييا لمكشؼ عف التق

، سكاء مف حيث تقنياتيا اإلعبلمية، أك (داعش –تنظيـ الدكلة )الحديثة التي درج عمى استخداميا 

تقنياتيا العسكرية الميدانية كطبيعة خططيا كبرامجيا لخدمة مشركعيا الفكرم المتطرؼ. لذا تعد 

ا يجره مف الدراسة كاحدة مف اإلسيامات الفكرية التي تسعى إلى الكشؼ عف الفكر المتطرؼ كم

العربية، ككذلؾ ما يقكـ بو مف عمميات إرىابية كالدكؿ كيبلت كتدمير كقتؿ كتشريد كتركيع لمشعكب 

، كذلؾ مف خبلؿ تسميط الضكء عمى كبمجيكا كالكاليات المتحدة في بعض دكؿ العالـ كمنيا فرنسا

 -ية في العراؽ كالشاـ نمكذج يكاد أف يككف متميزان أك فريدان مف نكعو كىك )تنظيـ الدكلة اإلسبلم

 في إغناء المكتبة العربية بدراسة متخصصة في ىذا المجاؿ. لتسيـ الدراسة داعش(

بما يمكف أف تكفره  ،القرار كف كصانعك ف كالمختصك كييأمؿ أف يستفيد مف ىذه الدراسة الباحث

 التي تشكؿة اإليديكلكجي توبنيك  ،(داعش)تكضح حقيقة الفكر المتطرؼ لتنظيـ ككقائع مف معمكمات 

نما عمى كالباحثيف، محكر اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ كالسياسييف  ليس عمى مستكل الشرؽ األكسط كا 

 .ككؿ مستكل العالـ

 فرضية الدراسة:

عمى مفاىيـ إسبلمية كنصكص قرآنية، كربما  ان قائم ان إف ما يدعيو ىذا التنظيـ، ككنو تنظيم

المكضكعية لمغاية التي جاء بيا الديف اإلسبلمي،  أحاديث نبكية، عممت عمى تشكيو كتزيؼ الحقيقة

 لئلسبلـ بكصفو إرىابيان )اإلسبلـ فكبيا(. ان مناىض ان فكري ان عالمي ان ما خمؽ تيار 

الصياغات الفكرية التي  كمف ىذه الفرضية يمكف أف تشتؽ فرضية أخرل تذىب إلى أف

إلقميمية كالدكلية التي تسعى إلى تبناىا )تنظيـ داعش( تمتقي في نياياتيا مع أىداؼ بعض القكل ا
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ضعاؼ الدكلة فييا، كالعمؿ عمى تيميش ىكية اإلنتماء كالمكاطنة  الييمنة عمى المنطقة العربية كا 

 كنتاج لتكجيياتو الطائفية.  لصالح ىكيات فرعية

 منيجية الدراسة:

، عمدت الدراسة إلى استخداـ المنيج الكصفي تالتي تقدم ةالفرضيلمتثبت مف صحة 

تشخيص ككصؼ الظاىرة السياسية، كتحميؿ األسباب كالدكافع التي أدت  لتحميمي الذم ييدؼ إلىا

كما اعتمدت الدراسة عمى منيج التحميؿ النظمي الذم يذىب إلى أف مخرجات أية إلى ظيكرىا. 

تفاعمت مع عناصر في كسط نظامي لتأتي  ،(In put-ظاىرة ىي نتاج عكامؿ خارجية )مدخبلت

تؤثر عمى الكسط الذم كجدت فيو مف ناحية، كعمى  (Out Putsنة بصيغة مخرجات )بنتائج معي

الدراسة عمى المنيج التاريخي الذم يقكـ عمى  تعتمدكذلؾ ا .اإلطار المحيط بيا مف ناحية أخرل

دراسة األحداث كالكقائع التاريخية في إطار سياقيا التاريخي مف خبلؿ الكقكؼ عمى األسباب كالدكافع 

. كفضبلن عف كؿ ما تقدـ، اعتمدت الدراسة أيضان عمى المنيج قادت إلييا كالنتائج المترتبة عميياالتي 

المقارف الذم يقكـ عمى أساس المقارنة بيف النصكص الدينية كاألفعاؿ السمككية التي اعتمدىا )تنظيـ 

 داعش( كصكالن إلى نتائج محددة تسعى الدراسة التثبت مف صحتيا.

 حدود الدراسة:

 2010الحدكد الزمنية التي تختص الدراسة فييا ىي الفترة الممتدة مف عاـ  الحدود الزمنية: .1

 . 2016كحتى عاـ 

تتمثؿ الحدكد المكانية في حدكد المنطقة العربية كخصكصان )سكريا  الحدود المكانية: .2

 كالعراؽ(.
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 المصطمحات والمفاىيم اإلجرائية:

 2002د عف الكسط كالكقكؼ في الطرؼ)شاىيف، لغة: التطرؼ في المغة ىك البعالتطرؼ:  -

" ذات األصكؿ الكاثكليكية extreme (، يرجع أصؿ كممة التطرؼ إلى الكممة االنكميزية "93:

، كىذا ىك جكىر الفكر الذم تتمحكر حكلو كؿ العقمينغبلؽ الجمكد العقائدم كاإلكتعني "

 (.217:  2000الجماعات المسماة المتطرفة")احمد، 

كال يتقبؿ أية  ،عتقاد كيتسـ بككنو غير منضبطاإلفي التفكير كفي  ان غمك طرؼ يعد الت

أك التسامح معيا، كأف ىذا  ،أك الجماعة المتطرفة ،معتقدات تختمؼ عف معتقدات الشخص المتطرؼ

ستعداد لمكاجية كف ألصحابو اإلالمعتقد يتسـ، مف كجية نظر أصحابو، بالصدؽ المطمؽ كيك

 (.218:  2000ك حتى التفسير بالعنؼ كفرضو بالقكة عمى اآلخريف)احمد، ختبلؼ في الرأم أاإل

ىي األساس الذم يبنى عميو الفكر ليككف فيما بعد تكجيان يمقي بتأثيراتو عمى البنية األيدلوجية:  -

كقد تتعدد المنطمقات كاألسس الفكريػة لتبػرز فػي جكانػب مختمفػة فيناؾ مثبلن  .الكاقع المعيشي

ية الدينية كالسياسية ككؿ منيا ينطمؽ مف بناء فكرم أك أسس فكرية تعالج الكاقع اإليديكلكج

 (.1995)كاطع، 

 ك( كىداعش -تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ ختصار لمصطمح )إىو  :(داعش) -

الفكر الجيادم السمفي. كتعكد البدايات األكلى لتككيف  تنؽتنظيـ مسمح يكصؼ باإلرىابي، كيع

جتماع مجمكعة مف الفصائؿ المسمحة ضمف معاىدة إبعد  2006أكتكبر  15إلى  ش()داع

نشقاؽ تنظيمي عف القاعدة. إلمتنظيـ في أكؿ  ختيار "أبي عمر" زعيمان إ"حمؼ المطيبيف"، كتـ 

كيتبنى تنظيـ )داعش( نفس األفكار الجيادية التي تتبناىا التنظيمات الجيادية التكفيرية، 

بكابة الحركات اإلسبلمية، قاعدم كالتي تقكـ عمى الجياد كتكفير المجتمع. )المنتسبة لمفكر ال

2014 .) 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :أوال: اإلطار النظري

اإليديكلكجية لمحركات الجيادية اإلسبلمية ككنيا تنطمؽ مف منظكمات فكرية  نيةتتميز الب

كالفكر  ،بيف الفقو المنضبط بقكاعد كأصكؿ ،ير متجانسةبصكرة غ ،متعددة كمتناقضة، تمزج

شخاص كرؤيتيـ لقضايا أاالجتيادم الشخصي المحككـ بالمحظة التاريخية الذم يعبر عف مكاقؼ 

جتياد ك نتاج الفيـ الخاطئ المقترف باإلمعينة، ما يدفع إلى القكؿ أف التطرؼ في الديف االسبلمي ى

ليو مف كبالتالي فإف المكاقؼ المتطرفة، كما تقكد إ .النبكية الشريفةالخاطئ لمنصكص القرآنية كالسنة 

ستخداـ كسائؿ العنؼ المادية )اإلرىاب( يدؿ عمى كجكد خمؿ فكرم كمفاىيمي في منظكمة إمظاىر 

القيـ كالمعتقدات الدينية لمحركات الجيادية اإلسبلمية. بعبارة أخرل إف البنية اإليديكلكجية ليذه 

مف اعتبلالت منيجية في الربط بيف المأمكؿ الفكرم )ما ينبغي أف يككف عميو  الحركات تعاني

 الكاقع(، كالكاقع العممي المعايش )ما ىك قائـ فعبلن(.

تجاىات السمفية اإلكفي ضكء ما تقدـ، تختمؼ الحركات اإلسبلمية المتطرفة مع غيرىا مف 

سة تمارس في الديف عمى مستكل في أمكر تتصؿ بالشريعة، كليس العقيدة، ما يعني أف السيا

الشريعة، ال عمى مستكل العقيدة. كيشير إلى ذلؾ شعار )تطبيؽ الشريعة(، إلدراؾ المجاؿ الذم 

، التي اف كالكفر كالتنزيو كالتشبيوختيار كاإليمتمارس فيو السياسة. كىكذا، فبدالن مف قضايا الجبر كاإل

ف بشأنيا إلى معتدليف كمتطرفيف، كىناؾ قضايا أخرل كاف يدكر حكليا النقاش قديمان كينقسـ المتكممك 

لخ، كالتي يدكر النقاش حكؿ كيفية إتتصؿ بالشريعة كالفقو، مثؿ قطع اليد لمسارؽ كالربا كالحجاب.. 

تطبيؽ الشريعة فييا، كىذا يعني أف السياسة تمارس في العصر الحالي إسبلميان، عمى مستكل 
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(، كىذا سيككف 1996كما كاف الشأف في الماضي. )الجابرم، الشريعة، كليس عمى مستكل العقيدة، 

تنظيـ األيديكلكجية لمحركات السمفية الجيادية كفي مقدمتيا ) –لو مكانة ميمة  في البنية الفكرية 

 (.داعش -الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ 

ت السياسية تشيد المنطقة العربية منذ عقكد عديدة ظاىرة صعكد الحركامف ناحية أخرل، 

اإلسبلمية، كمنيا عمى كجو التحديد الحركات الراديكالية التي تعرؼ بالحركات األصكلية. كقد 

 -تصاعدت كتيرة الحراؾ السياسي كالجيادم ليذه الحركات التي تدعي العمؿ لبناء )تنظيـ الدكلة 

اإلسبلمية األصكلية داعش( أك إعادة بناء نظاـ الخبلفة اإلسبلمية طكاؿ سنكات،  كتمجأ الجماعات 

عمى  وإلى العنؼ في محاكلة منيا لتحقيؽ مقاصدىا كمآربيا، كىك األمر الذم يكثر كيتسع نطاق

أرض الكاقع تحت ستار تطبيؽ أحكاـ الشريعة في الجياد مف أجؿ بناء نظاـ إسبلمي، مع ما يعنيو 

الخمؽ مف غير مف ضركرة القصاص كالعقاب في مكاجية بقية  ،كفؽ أنصار ىذا الفكر ،ذلؾ

حتكاـ إلى مقكلة ال إكراه في الديف، تعمد فبدالن مف اإل المسمميف، أك بمعنى أصح مف غير المؤمنيف.

صدار األحكاـ باإلدانة كالتجريـ كال ردة عمى قاعدة سمكؾ ىذه الفرؽ أك المجمكعات إلى التكفير كا 

ما تقكـ بو أقرب ما يككف إلى الجياد  ستعماؿ القكة المسمحة كالقسرية اعتقادان منيا بأفاخيار الحرب ك 

 .(2015الذم خاضو المسممكف األكائؿ في زمف الدعكة كفي عصر الفتكحات اإلسبلمية.  )غساف، 

عمى السمفية الجيادية كما نسبت أيديكلكجيتيا إلى اإلسبلمية ة تنظيـ داعش تستند أيديكلكجي

 ة مف فكر الجماعة التي تدعمياكالكىابية، كما أف ليس كؿ أعضاء )تنظيـ داعش( عمى بين

(Wood,2015:45-46) . 

نتباه أف تطبيؽ ىذه األفكار عمى أرض الكاقع قاد إلى صراعات لئلكالمبلحظة الممفتة 

إسبلمية( كدينية )إسبلمية كمسيحية( مما أدل إلى تمزيؽ النسيج االجتماعي في  -مذىبية )إسبلمية 

نييار بنتيجتيا المؤسساتية اإلىذه التنظيمات كأدل إلى العديد مف الدكؿ العربية التي ظيرت فييا 



11 
 

 

 

إلى القكؿ أف ىذه الحركات بطركحاتيا األمر الذم يمكف أف يدفع كغياب ىكيتيا الكطنية الجامعة، 

تقسيـ تيدؼ إلى مشاريع  مفالفكرية المتشددة، كسياساتيا في مكاجية الغير، أخذت تقترب بشدة 

عالج ذلؾ في ىذه يفضبلن عف أفكار العديد مف كتاب الغرب كما س، ياكتفتت دكؿ المنطقة العربية

 الدراسة. 

 : الدراسات السابقة:ثانياً 

 مف أىـ الدراسات ذات الصمة بمكضكع الدراسة ما يمي:

الجذكر، التكحش، المستقبؿ(    الدكلة اإلسبلمية(، بعنكاف (2015دراسة عبد الباري عطوان ) -

المعمنة، التي كصفيا « الخبلفة»ك« الدكلة اإلسبلمية»ف أصكؿ يكشؼ عبد البارم عطكاف، عكفيو 

تشاؾ ىيغؿ بأنيا )أكبر تيديد إرىابي يكاجو الكاليات المتحدة(. كما  السابؽ كزير الدفاع األميركي

يبحث عف جذكر ىذه الدكلة كمرتكزاتيا اإليديكلكجية، كطبيعة القكل المككنة ليا، كأسرار صعكدىا 

األـ، كعكامؿ الخبلؼ « القاعدة»تيا كضعفيا، كالعبلقة بينيا كبيف تنظيـ المفاجئ، كمصادر قك 

كاالتفاؽ بينيما. كينٌقب في أسباب ممارساتيا الكحشية الدمكية ضد خصكميا، في التاريخيف 

يرصد الكاتب كما كيرصد البيئة الحاضنة ليا كتركيبتيا الدينية كالفقيية. . اإلسبلمي كالغربي معان 

اإلعبلمية الجبارة كتمددىا في العالـ اإلسبلمي كسر اندفاع الشباب لبلنضماـ إلى إمبراطكريتيا 

صفكفيا. كأخيران يحاكؿ التنبؤ بمستقبؿ الدكلة اإلسبلمية كبمدل قدرتيا عمى البقاء كتحقيؽ طمكحاتيا 

مكانية تحقيقيا عمى أرض الكا  قع.في إقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية، كمدل شرعية ىذه الطمكحات كا 

ليس ”الٌدكلة اإلسبلمٌية “بعنكاف:"مف مفيكـ الجياد إلى تنظيـ ما ييسٌمى  (2015دراسة )مريبوط، -

حيث يستعرض المؤلؼ تصٌكر غالبية المسمميف لمفيكـ الجياد باعتباره شكبلن مف أشكاؿ  اإلرىاب"، 

الحرب “اد كبيف مفيكـ كيؤكد عمى ضركرة التمييز بيف الجي .التربية األخبلقٌية ذات الٌنزعة اإلنسانية

كأشارت الدراسة إلى أنو ال عبلقة لمجياد بأعماؿ العنؼ كالٌسمب التي يتعٌرض ليا ”. المقدسة
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المدنٌيكف األبرياء عمى أيدم الجماعات المتطرفة التي تٌدعي كالءىا لئلسبلـ. كأف كسائؿ اإلعبلـ 

الصطبلحي المتمٌثؿ في استخداـ كممة الغربية كمثيبلتيا في العالـ العربي كاإلسبلمي ترتكب الخطأ ا

الجياد بدؿ كممة اإلرىاب لكصؼ أفعاؿ ال تختمؼ عٌما ترتكبو مجمكعات متطٌرفة أخرل في جميع 

أنحاء العالـ. كبسبب االستخداـ االعتباطي لفكرة الجياد )التي ىي سممٌية في جكىرىا( انتيى األمر 

ماؿ العدكانٌية كاإلرىاب بكٌؿ ما تحممو تمؾ بيذا المفيكـ لييستخدـ في سياقات تحيؿ عمى األع

  .الٌسياقات مف معاني اإلجراـ كانتياؾ المبادئ اإلنسانية

، بعنكاف "تحديد معالـ الدكلة اإلسبلمية" سعت ىذه الدراسة إلى (2014دراسة )تشارلز ليستر،  -

كتتناكؿ تاريخ التنظيـ  تقديـ لمحة تاريخية مفصمة عف الدكلة االسبلمية كتنظيماتيا السابقة المختمفة،

ستراتيجيتو العسكرية كسياستو الداخمية كطريقة حكمو، كتخمص باستكشاؼ أبرز  كتطكره كىيكمتو كا 

أىداؼ التنظيـ المستقبمية كخيارات السياسية المتاحة لمكاجية ىذا التحدم الجديد. كفي النياية، 

راؽ كسكريا التي أنشأتيا الدكلة ينبغي أف تككف معالجة األكضاع االجتماعية كالسياسية في الع

اإلسبلمية كاستغمتيا لشحذ نمكىا عمى مدل السنكات جانبان اساسيان ألم استراتيجية تيدؼ الى 

 مكاجية ىذا التنظيـ. 

بعنكاف: "سيككلكجيا داعش". ىدفت  (:2014دراسة "حمزة المصطفى"، "عبد العزيز الحيص") -

ألسئمة عبر أبعاد جديدة، لظاىرة التطرؼ التي يجسدىا تنظيـ الدراسة إلى إثارة المزيد مف االنتباه كا

كتكصمت الدراسة ألى أف المندفعيف لمقتاؿ في حمبات التطرؼ، ىـ أقرب لممصابيف  .داعش

يا. كىك يختمؼ عف ببالعصاب. ألف المصاب بو ىك مريض نفسيان، ككنو ال يعرؼ مشاكمو كال يعي

يعرفيا كيعاني مف اليـ كالتعب أماميا، كمع ذلؾ يبقى في اإلنساف العادم ألف األخير لديو مشاكؿ 

إطار طبيعي. إف المتطرؼ المعتؿ، كاقع تحت سطكة تفسيرات مف الخياؿ الذم يستعيف بالذاكرة 

 كالماضي كاألحبلـ كاألماني.
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بعنكاف "التكزيع العسكرم كاإليديكلكجي لمكتائب المقاتمة في  (،2014دراسة فيمكس لغراند، ) -

عالجت الدراسة مكضكع المعارضة السكرية المسمحة المعتدلة، الذيف دعمكا المجمكعات  سكريا"،

أدل إلى تزايد األصكلية لدل شرائح كاسعة مف الثكار، كمع ذلؾ، عادت الفصائؿ  ااإلسبلمية، مم

المعتدلة، التي تدعك إلى إقامة دكلة ديمقراطية، كالتي ترغب في التفاكض عمى حؿ سياسي )بدكف 

يمكف القكؿ األس ف الصراع في سكريا يشبو إد(، إلى البركز مف جديد كبلعب أساسي. كظاىريان  

مثيبلتو في دكؿ الربيع العربي كأف قادة النظاـ كجنراالتو يدافعكف عف كراسييـ كمصالحيـ بالمجكء 

حتجكف كرد الى القكة المفرطة في مكاجية مناؤييـ. لكف المقارنة بيف الفعؿ مف جية الذم يقـك بو الم

الفعؿ مف جية الجيش كأجيزة األمف يدفع لمتعمؽ أكثر فيما يقع خمؼ الشعارات كالمظاىر المعمنة، 

فيذا الكـ اليائؿ مف الكحشية كاليمجية الذم كصؿ الى مرحمة تدمير البشر كالحجر كحتى الجثث 

بأف الميتة، باإلضافة الى حرؽ المحاصيؿ كتدمير األراضي الزراعية كالبنية التحت ية، يترؾ انطباعان  

ىنالؾ حقد كرغبة شديدة باالنتقاـ تعاكد االنبعاث مف الماضي البعيد الى السطح، كما إعبلف التمرد 

كالعصياف مف قبؿ شرائح كاسعة مف الشعب السكرم إال ذريعة منطقية لتفريغ ذلؾ الكـ اليائؿ مف 

ي أك مسمح، رجؿ أك أمرآة، كال بيف طفؿ العدكانية الذم نشاىده كؿ يكـ تقريبان كال يميز بيف مدن

 صغير أك بالغ.

مركز عمراف  (،2014دراسة الجماعات السمفية المقاتمة في سوريا بين الوطنية والعالمية، ) -

لمدراسات اإلستراتيجية، تسعى ىذه الكرقة إلى البحث في دكر المجمكعات السمفية المقاتمة في 

صناؼ تحميمية تستند إلى السمكؾ السياسي لمجماعات سكريا، عبر عرض مدخؿ بديؿ يعتمد عمى أ

اإلسبلمية "المكجية إلى الدكلة  :القتالية اإلسبلمية مف خبلؿ تقسيميا إلى مجمكعتيف أساسيتيف

 اإلسبلمية "المكجية إلى الخبلفة العالمية".  "الكطنية
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ي سكريا، ىدفت بعنكاف اإلسبلميكف كالديف كالثكرة ف (،2013دراسة مؤسسة فريدريش إيبرت، ) -

الدراسة لتقديـ تحميؿ لمخمفيات األيديكلكجية كالتاريخية لمحركات اإلسبلمية، ككذلؾ خطابيا بشكؿ 

كما يكضح التحديات التي تكاجييا في ىذا الكقت. كتقدـ  .يربط بو بيف أجنداتيا السياسية كالدينية

تناكلت الدراسة اإلطار العاـ، ك  .الدراسة لؤلجندات الرئيسية التي يتبعيا البلعبكف اإلسبلميكف

القكل  ،مقدمات أساسية في قراءة المشيد كالفصؿ األكؿ اإلخكاف المسممكف كالفصؿ الثاني السمفيكف

كالفصؿ الثالث عقدة القاعدة في الثكرة السكرية، الفصؿ الرابع الصكفية الراكدة عسكريان،  .الصاعدة

صؿ السادس األجندات اإلسبلمية كالثكرة كالدكلة، الفصؿ الخامس المختمط ايدكلكجيان كحركيان، الف

 الفصؿ السابع اآلفاؽ القادمة سؤاؿ الديف كالمجتمع.

، بعنكاف في اإلسبلـ السياسي كاإلسبلـ الحربي في (2013دراسة عبد اهلل أمين الحالؽ، ) -

ثكرة إلقاء الضكء عمى بعض الخطكط التي تنسج اليكـ كاقع أسممة الإلى سكريا، ىدفت الدراسة 

بيف  الباحث إلى إستقصاء الجذكر التاريخية، األمنية كالثقافية، ليذه الخيكط. كيجسر تالسكرية كسع

بحث القائـ كالمنطمؽ  مف سؤاؿ لمتحميؿ كقائع ستككف سندان كدعمان ك مرحمة الثكرة السكرية كما قبميا 

كاإلسبلـ كاحد كمتعدد، كما  قديـ جديد: "ىؿ المشكمة اإلسبلمية سياسية أـ ثقافية؟ سكريا مسرحان".

تشير سمسمة مف الكتب الميمة أشرؼ عمى كتابتيا الباحث التكنسي عبد المجيد الشرفي، اإلسبلـ 

إسبلميات، ككؿ بمد أك مجتمع تناسبو حالة أك نمكذج ال ينسحب بالضركرة عمى غيره مف البمداف، 

تمؼ عنو في أندكنيسيا كتكنس مكقع اإلسبلـ السياسي أك الشعبي بالنسبة لمبشر في سكريا مخ

 كمصر كبمداف اإلتحاد األكركبي كالسعكدية. 

مفيكـ العنؼ عند الحركات اإلسبلمية )جماعة )، بعنكاف (2011دراسة ) بشار حسنين يوسؼ،  -

إحدل الظكاىر كبحثت الدراسة في مكضكع ظاىرة العنؼ  ،(اإلخكاف المسمميف في مصر( أنمكذجا
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ية، ككثيران ما تمصؽ بالحركات السياسية الدينية، سيما االسبلمية منيا، التي شغمت االكساط السياس

كىي تختمؼ طبقان لدكافع  .كتعد إحدل االشكاليات االساسية في التحميؿ السياسي كاالجتماعي

تأتي أىمية البحث، في التركيز عمى مفيـك العنؼ عند الحركات  .كأسباب سياسية كاجتماعية كثقافية

اصة جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر، بكصفيا العباءة التي خرجت منيا معظـ اإلسبلمية، كبخ

أف جماعة اإلخكاف المسمميف ترفض لجكءىا لمعنؼ في تحقيؽ أىدافيا  .الحركات االسبلمية

السياسية، كفي الكقت نفسو اتيمت بممارسة العنؼ في التعبير عف مصالحيا كتحقيؽ طمكحاتيا، 

 .طعة مع االنظمة المصرية المتعاقبةلذا كانت عمى عبلقة متق

” إدارة التكحش” بعنكاف إدارة التكحش: يكتسب كتاب دراسة )ناجي أبو بكر، بدون تاريخ نشر(، -

أىمية خاصة ألسباب ثبلثة: فيك أكالن، اجتياد ديني يضاؼ إلى االجتيادات المتنكعة التي جاءت 

ألخيرة. كىك ثانيان، اجتياد كاضح كصريح، ال بيا الحركات الجيادية اإلسبلمية في العقكد الثبلثة ا

، بؿ يقرر قكالن قاطعان كحقائؽ نيائية، كينبذ المكاقؼ المغايرة ”الكسطية“يدارم كال يأخذ باألحكاـ 

لكجية نظره نبذان كامبلن. أما السبب الثالث، الذم يؤكد أىمية ىذا الكتاب، فيك جمع المؤلؼ )أبك 

، إف صح التعبير، ذلؾ أنو يقدـ في مجاؿ ”الثكرية“ة كاألفكار بكر ناجي( بيف التصكرات الديني

العمؿ السياسي كاإلستراتيجية العسكرية تصكرات عممية، يمكف أف تأخذ بيا القكل اإلسبلمية 

كقد تزامف صدكر ىذا الكتاب مع التحكالت اإلستراتيجية التي  .األصكلية، كقكل أخرل غير إسبلمية

المتمثؿ بالنظـ السياسية ” العدك القريب“يادية، كذلؾ بالتحكؿ مف مقاتمة شيدتيا الحركة السمفية الج

المتمثؿ بالغرب عمكمان كالكاليات ” العدك البعيد“، إلى مقاتمة ”بالمرتدة“العربية كاإلسبلمية التي تنعتيا 

سرائيؿ عمى كجو الخصكص بككنيـ كفاران.” رأس األفعى“المتحدة األميركية   كا 
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بعنكاف "الديف كالسياسة"، ىدفت الدراسة إلى تحميؿ  (2011ان أبو رمان،دراسة )محمد سميم -

 *طبيعة مفيـك السمطة السياسية في الفكر اإلسبلمي كما ىي أبعاده في فكر محمد رشيد رضا

براز مجمكعة المفاىيـ الرئيسية في فكر محمد رشيد رضا حيث يكضح أف مفيـك السمطة السياسية  كا 

كؿ كيتككف مف خبلؿ تشكؿ رابطة سياسية تنطمؽ مف سمطة األمة ثـ أىؿ لديو ىك مفيكـ كمي يتش

الحؿ كالعقد ممثمي األمة ثـ الحاكـ المنتخب مف قبميـ، كجاء البحث إضافة ميمة كضركرية كثرية 

إلظيار فكر الشيخ محمد رشيد رضا خاصة في أكثر القضايا جدالن في مصطمحات الفكر السياسي 

عمى آراء رائد مف ركاد الفكر اإلصبلحي, ليطرح في خاتمة بحثو عدة أسئمة  اإلسبلمي, ممقيان الضكء

 أخرل تستنفر الباحثيف طرؽ سبؿ بحثيا لئلجابة عنيا.

 الدراسات األجنبية:

 ،  بعنكاف. Jialan & Zhou ،Chen(2011دراسة ) -
Amulti-region empirical study on the internet presence of global extremist 

organizations 

 دراسة تجريبية متعددة المنطقة عمى وجود اإلنترنت من المنظمات المتطرفة العالمية

ىذه الدراسة إلى بياف اعتماد الحركات المتطرفة بشكؿ كبير عمى تقنيات االنترنت، كالتي تعد  سعت

مدراسة باالعتماد خططان محكمة النتشارىـ كالدعاية ليـ. استخدـ الباحثكف الثبلثة اإلنترنت كأداة ل

( مميكف مف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم 7.1عمى منيج تحميؿ محتكل الشبكات مف خبلؿ دراسة )

( مكقع الكتركني، إذ تيظير جميع المنظمات المتطرفة التي تغطييا (244عمى شبكة االنترنت مف 

صة المنظمات ىذه الدراسة أنيـ عمى مستكل عاؿو مف التطكر التقني عمى شبكة االنترنت، كخا

                                                 
في قرية "القممكف )لبناف("، كىي قرية تقع  1865سبتمبر  23ىػ/ 1282جمادل األكلى  27محمد رشيد بف عمي رضا كلد  *

 جمادل األكلى 23عمى شاطئ البحر المتكسط مف جبؿ لبناف كتبعد عف طرابمس الشاـ بنحك ثبلثة أمياؿ، كتكفي بمصر في 
ـ. كىك مفكران إسبلميان مف ركاد اإلصبلح اإلسبلمي الذيف ظيركا مطمع القرف الرابع عشر 1935أغسطس  22ىػ/ 1354

 اليجرم.
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ف مجمكعة الكاليات  المتطرفة في الشرؽ األكسط فيـ األكثر تطكران كثراء في كسائؿ اإلعبلـ، كا 

 المتحدة ىي األكثر نشاطان في دعـ االتصاالت عمى شبكات االنترنت.

 :، بعنكاف ,CHERYL BENARD) 2005دراسة ) -

The future of young people the options available to help young people in the Middle 

East to escape the trap of extremism 

 "مستقبل الشباب الخيارات المتاحة لمساعدة الشباب في الشرؽ األوسط لميروب من فخ التطرؼ"

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أىـ دكافع كحاجات الشباب المنتمي لممجمكعات المتطرفة، كما ىي 

دل المجمكعات المتطرؼ، كما ىي الطرؽ األنجح في االبتعاد عف أىـ عكامؿ االستقطاب ل

المتطرفة، كقد طبقت  المجمكعاتالتطرؼ، كالتعرؼ عمى الكسائؿ الممكنة النسحاب الشباب مف 

( شاب كشابة مف المنتميف كالغير منتميف لمجمكعات متطرفة كسجناء 354ىذه الدراسة عمى عينة )

احثكف مقاييس التطرؼ كالحاجات كالدكافع مف إعداد الباحثيف، عمى قضايا تطرؼ، كقد استخدـ الب

ككاف أبرز النتائج أف الشباب يتجو لبلنتماء لممجمكعات المتطرفة ألنو قد فشؿ مسبقان في االنتماء 

لمجمكعات مدنية بمجتمعو، أك أنو قد رفض مف قبؿ المجمكعات المدنية المدرسة الثانكية أك 

ى تحقيؽ ذاتو بيف أقرانو، كأف كجكد صديؽ أك صديقو مف خارج مجمكعو الجامعة، أك عدـ قدرتو عم

التطرؼ ىك أىـ عامؿ لبلنسحاب مف المجمكعات المتطرفة، كاف زيادة الكعي الغير متطرؼ 

 كالمعمكمات الدينية المعتدلة يساعد عمى االنسحاب مف مجمكعات التطرؼ.

 :بعنكاف (,Brauer, Markus. et al  2000دراسػة ) -

The relationship between the political experience and militant extremism in the 

party systems in France 

 الخبرة السياسية والتطرؼ المتشدد في النظم الحزبية في فرنساالعالقة بين  

ـ المتعػدد األحػزاب، قػاـ البػاحثكف بدراسػة العبلقػة بػيف الخبػرة السياسػية كالتطػرؼ التقييمي فػي النظػا

كىػدفت الدراسػة إلػى معرفػة العبلقػة بػيف الخبػرة السياسػية كالتطػرؼ التقييمي فػي النظػاـ المتعػدد 
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بفرنسا كطمب منيـ  عامان  (24-20جامعيػان ) طالبػان األحػزاب الػذم يكجػد فػي فرنسػا، كلقػد طبقػت 

طػػكا كجيػػة نظػػرىـ فػػي السياسػػات بصػػفة عامػػة. ( شخصية سياسية فرنسية شييرة كأف يع15تقييـ )

كأف يجيبػػكا عمػػى أسػػئمة اختيػػار مػػف متعػػدد األحزاب عػػف السياسات الفرنسية كاألحداث السياسية. 

كأسفرت النتائج عف أف الخبراء السياسييف أك ذكل الدراية بالسياسة الفرنسػية يميمػكف إلػى تقيػيـ 

رجػاؿ السياسػة( بطريقػة أكثػر تطرفػان مػف األشػخاص عػديمي الخبػرة السياسية. كتفترض السياسػييف )

 ىذه النتائج أف التطرؼ في التقييـ خاصية عامة لدل ذكل الخبرة السياسية.

 :، بعنكاف, Clarke)2004(دراسػػة 

Technology and Terrorism, Transaction Publishers  

 تخدام التكنولوجيانشر عمميات اإلرىاب بإس

المختمفة عمى أسمكب االستجابة المتطرفة كمحاكلة الربط بيف  الثقافاتىدفت الدراسة إلى بحث تأثير 

أسمكب االستجابة المتطرفة كالثقافة كذلؾ باستخداـ األشكاؿ المختمفة لبلستجابة في مقياس ليكرت 

لتطرؼ االستجابة كالذم يؤثر في  لتكضيح المعدؿ اإلحصائي المناسب لمتغمب عمى التحيز المبلـز

المقاييس الشائعة، كقد طبقت الدراسة عمى عينة مف الطبلب في بمداف مختمفة )أستراليا ػػ فرنسا ػػ 

( نقاط لمتقميؿ مف 7المكسيؾ ػػ أمريكا( كاستخدـ مقياس ليكرت كتـ زيادة عدد أشكاؿ االستجابة إلى )

الثقافية كليس لمتقميؿ مف الفركؽ بيف المجمكعات، الفركؽ في أسمكب االستجابة داخؿ الجماعات 

كتـ اختبار الفركض عف طريؽ التحميبلت االرتباطية كتحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة، 

كأشارت النتائج إلى أف الفركؽ في أسمكب االستجابة المتطرفة كجدت بيف المقاييس المرقمة فرديان 

كجكد اختبلؼ في مستكيات تطرؼ االستجابة مما يشير إلى  كزكجيان، كما أسفرت النتائج عف
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العبلقة بيف أسمكب تطرؼ االستجابة كالقيـ الثقافية في الكقت الذم لـ يظير فيو اختبلؼ في 

 . أسمكب تطرؼ االستجابة يتبع المرغكبية االجتماعية

 :، بعنكاف ,John C. Turner & Alexander Haslam) 1995دراسػة ) -

Context - dependent Variation in Social stereotyping: Extremism as a self 

Categorical basis for Polarized Judgment  

السـياق المعتمـد علـى التنـوع فـي القوالـب االجتماعيـت الجامـدة ، والتطـرف كأسـاس تصـنيفي ذاتـي لألحكـام 

 المتشــددة

المتشػػددة، ك ىػػدفت الدراسػػة  لؤلحكػاـسػاس تصػنيفي ذاتػي ىدفت الدراسة إلى بياف أف التطػرؼ كأ

إلػػى بحػػث نظريػػة التصػػنيؼ الػػذاتي ، حيػػث تفتػػرض الدراسػػة أف المتطػػرفيف يتصػكركف العػالـ فػي 

شػكؿ عبلقػات متشػددة نسػبيان لدرجػة أنيػـ يػركف اآلخػريف المتشػابييف فػي الػرأم معيػـ يككنكف 

ػابييف أكثػر ليػـ ، كأف المختمفػيف معيػػـ فػي الػػرأم يختمفػكف بشػػدة عػػنيـ ، كمػػا أف المتطػػرفيف مشػ

يميمكف إلى إصدار أحكاـ متشددة لممثيرات االجتماعية بدرجة أكبر مف المعتدليف، فيـ يميمكف إلى 

 المثيرات. المغاالة في الفركؽ بيف التصنيفات المختمفة أك الطبقات المختمفة لتمؾ

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

بيف الدراسات الحديثة التي تبحث في مكضكع  لعؿ ما يميز ىذه الدراسة ككنيا كاحدة مف

التطرؼ في الفكر السياسي لمحركات الجيادية المتطرفة في المنطقة العربية، حيث أف الدراسات 

ا، لـ تتناكؿ بشكؿ تفصيمي كعممي مكضكع البنية كقكؼ عمى العديد منيالالسابقة، كمف خبلؿ 

ة ليا، كما لـ تسع إلى إيجاد نكع مف المقاربة بيف منيج ناضحاإليديكلكجية ليذه الحركات في البيئة ال

ىذه الحركات كما تريد بعض القكل اإلقميمية كالدكلية أف تككف عميو المنطقة العربية مف حالة فكضى 

نييار بنية الدكلة كمؤسساتيا كتمزيؽ نسيجيا االجتماعي.كصراعات طائفية تقكد إلى ت  فكؾ كا 
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 الثالثالفصل 

 االرىابوعالقتو برؼ اإلطار المفاىيمي لمتط

مختمفة  ستثناء، ألسبابو إامة تكاجو معظـ دكؿ العالـ، دكف عقديمة ك يعد التطرؼ ظاىرة 

كبعد أف كاف التطرؼ مقتصران  كعقائدية كقيمية. كنفسية اقتصادية كاجتماعيةسياسية كأخرل منيا، 

 أنو، كفي الكقت الحاضر، أخذ يتسع ليشمؿ مجمكعات إرىابية الفعمى أفراد، أك جماعات محدكدة، 

العنؼ المسمح الذم بات ب تتميزدىا في منطقة جغرافية محددة، إنما في مناطؽ متعددة ك يقتصر كج

ستقرارىا كأمف كسبلمة مجتمعيا . كعمى بح ىناؾ ما يعرؼ بإرىاب الدكلة، بؿ أصييدد كياف الدكلة كا 

الكقكؼ عمى المعنى الذم يرتبط بيذه الظاىرة كما يقترف بيا مف ممارسات ىذه الدراسة حاكؿ تىذا س

ينصرؼ األكؿ إلى تناكؿ معنى مفيكـ  ؛كمف خبلؿ ثبلثة مباحث ،كسمككيات تكصؼ ككنيا إرىابية

 ما الثالث فيتناكؿ التكظيؼ العقائدم لمتطرؼ. كيعالج الثاني عبلقة التطرؼ باإلرىاب، أ ،التطرؼ

 :معنى مفيوم التطرؼفي  المبحث األول:

يعتبر مفيكـ التطرؼ مف المفاىيـ التي يصعب تحديدىا, أك إطبلؽ تعميمات بشأنيا، 

 (.14: 1993فالتطرؼ يختمؼ مف مجتمع آلخر كفقان لنسؽ القيـ السائد في كؿ مجتمع. )بيكمي، 

، ان فكري ان كتطرفأ، ان أخبلقي ان كتطرفأ، ددة، إذ قد يككف التطرؼ سياسيان كلمتطرؼ أنكاع متع

يدخؿ في معنى كما  .. ال يقتصر عمى أتباع ديف معيف، أك أنصار مذىب معيفان ديني ان كتطرفأ

 (.19: 2001التطرؼ، التصمب، كاليكس العقائدم، كالعنؼ )الحقيؿ، 

فالتطرؼ عنى الذم ينصرؼ إليو، لمتطرؼ تعريفات عدة مثمت كجيات نظر مختمفة لممك 

فالطرؼ مف كؿ شيء  ،(69: 1987عد )أبادم، قاتؿ الرجؿ تطريفان، أم ابت البعد، فيقاؿ: يعني كيان لغ

(. كأشار قامكس كبستر 114منتياه, كفي قكلو تعالى: "كأقـ الصبلة طرفي النيار" )سكرة ىكد, اية 
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Webster  ي, أك معقكؿ, أك مقبكؿ، كالتطرؼ في بتعاد عف ما ىك منطقؼ ىك اإلإلى أف التطر

 .(Webster,1984:316الرأم )

مرادؼ لمصطمح ىك " ك Extremismكما أف المصطمح ترجمو لكممة "

"Fundamentalism (.176، 1979كي، بي تعني "األصكلية" )البعمالت" ك 

ناحية مف التطرؼ في المغة: "يعني الكقكؼ في الطرؼ كىك الجانب أك الناحية مف الشيء، كالطرؼ 

 (.389: 1999النكاحي كالطائفة مف الشيء كطرؼ كؿ شيء منتياه )مجمع المغة العربية، 

عتداؿ عتداؿ, كمفيكـ اإلمغكم يشير إلى أنو تجاكز حدكد اإلفالتطرؼ في معناه ال ،كمف ىنا

 ،اتيـفكثير مف األنبياء في عصكرىـ, كالفبلسفة, كالعمماء, كالمبتكريف في مجتمع .نسبي كغير محدكد

ف, كذلؾ لعرضيـ لطركحات فكرية جديدة لـ تكف معركفة في ك كاف ينظر إلييـ عمى أنيـ متطرف

 (.  7-1: 1993)الطيب، أك أنيا كانت مخالفة لمنظكمة القيـ كالمفاىيـ كالتقاليد السائدة زمانيـ 

ستياء تجاه ما ىك الرفض كاإلإلى أف التطرؼ يعبر عف " Larsonكبيذا يذىب )الرسكف( 

قائـ في المجتمع، حيث تعكس مجمكعة مف الخصائص المميزة لمشخصية المتطرفة إلى نيج 

مجمكعة مف األساليب المتطرفة في السمكؾ كالتعصب كالتصمب كالجمكد الفكرم كالنفكر مف 

 .(Larson, 2005: 9 ) "اآلخريف

ـ بالقطيعة تخاذ الفرد مكقؼ متشدد يتسإأنو "" إلى تعريؼ التطرؼ بBloderتجو "بمكدر أك 

كقد يككف  .كالمكجكدة في بيئتو التي يعيش فييا ،ستجاباتو لممكاقؼ االجتماعية التي تيموإفي 

عتداؿ في منتصؼ تجاه الرفض التاـ ، كيقع حد اإلإفي القبكؿ التاـ أك سمبيان في  التطرؼ ايجابيان 

 (.Bloder ,2006: 39المسافة فيما بينيما" )

تبياف معنى التطرؼ كحاكلت أف تكضح معانيو، فيناؾ  ىناؾ جممة تفسيرات جاءت عمى

التفسير السيككلكجي لمتطرؼ الذم يذىب أنصاره إلى إرجاع أسباب التطرؼ إلى مدل قدرة الفرد 
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ستجابتو لممتغيرات االجتماعية كالثقافية كالبيئية التي يتعرض مف خبلليا لعدة أشكاؿ مف إعمى 

. (342 – 340 :1998حميـ، ) عر الفشؿ كاإلحباط لديوالصراع كالتكتر، كتؤدم إلى تدعيـ مشا

مى مدل قكة كنكعية الضكابط التي تكجو ععدكانية،  ـنعزالية أإسكاء كانت  ستجابة،كيتكقؼ نكع اإل

تجاه السيككلكجي في تكضيح الشخصية كفيـ مككناتيا كبالرغـ مف أىمية اإلالذات كتديف بيا. 

مظاىر عدـ التكافؽ في عبلقتيا بالمجتمع، إال أنو يمثؿ  كخصائصيا كأسباب كنتائج تعرضيا لبعض

نظران ألنو يرجع السمكؾ إلى السمات الشخصية  ،مدخبلن محدكدان في دراسة السمكؾ المتطرؼ

كالمؤثرة عمى  ،كالمزاجية التي تمثؿ جانبان محدكدان بالنسبة لباقي العكامؿ الخارجية المرتبطة بالمجتمع

مف  ا،كالذم يعتبر نتاج ليذه العكامؿ كمرآة يعكس تأثيرىا عميو. لذشخصية الفرد كاتجاىاتو، 

 – 277: 1993ظاىر التطرؼ )دركيش، مالصعكبة بمكاف االعتماد عميو بمفرده في تفسير كؿ 

281.) 

فيما يذىب أنصار التفسير اإلجتماعي إلى مقكالت كتفسيرات متعددة لظاىرة التطرؼ كلعؿ مف أىميا 

 ( :342 – 340: 1998ي )حميـ، أتما ي

فػراد فػي أم مجتمػع تفػكؽ مػا يمكػف الفجكة بػيف الكاقػع كالتطمعػات: مػف المسػٌمـ بػو أف آمػاؿ األ .أ 

كلكف طالما ظمت الفجكة بيف األمؿ كالكاقع معقكلة الحجػـ، فػإف األفػراد يقبمكنيػا كأحػد  .نجازهإ

حبػاط كيػؤدم إلػى فػإف ذلػؾ يكلػد إحساسػان بالفشػؿ كاإل ،نف الحيػاة. كلكػف حينمػا تتسػع الفجػكةسي 

ؾ بػػدكره إلػػى شػػحذ اليمػػـ أك شػػحنات عدكانيػػة داخميػػة. كىنػػا قػػد يمػػـك األفػػراد أنفسػػيـ كيػػؤدم ذلػػ

كلكػػف إذا خمػػص األفػػراد إلػػى أف السػػبب فػػي الفشػػؿ ال يرجػػع إلػػييـ،  .ستسػػبلـ كاليػػأسإلػػى اإل

نمػػا يرجػػع إلػػى التركيبػػة السياسػػية االقتصػػادية االجتماعيػػة السػػائدة فػػي المجتمػػع مػػف  حػػكليـ، كا 

سػػتخداـ العنػػؼ ضػػد النظػػاـ السياسػػي سػػتعداد إلإت العدكانيػػة الداخميػػة تتحػػكؿ إلػػى فػػإف الشػػحنا

 القائـ.
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تسػاع إأف المجتمػع : كمضػمكف ىػذه المقكلػة تػذىب إلػى فػي ختبلؿ العدالػة فػي تكزيػع الثػركة إ .ب 

نيػة ثػـ إلػى يتحػكؿ إلػى شػحنات عدكا الفجكة بيف األمؿ كالكاقع، كما يسببو مف إحبػاط لؤلفػػػػػػراد

إذا ما تراءل ليؤالء األفراد أف آخريف مف أقرانيـ متساككف معيػـ  ضار كمؤذً  سمكؾ اجتماعي

أك حتى أقؿ منيـ إنجازان، كمع ذلؾ يحصمكف عمى نصيب أعمى مف الثركة كالسػمطة كالمكانػة 

نجػازه، كبالتػال ي  في نفس المجتمػع. كالمسػاكاة ىنػا مسػاكاة نسػبية كػؿ حسػب جيػكده ككفاءتػو كا 

فػػإف اإلخػػبلؿ بمعادلػػة المسػػاكاة اإلجتماعيػػة تػػدفع بػػاألفراد إلػػى الشػػعكر بػػالظمـ. الػػذم قػػد يػػدفع 

 ستخداـ العنؼ.ا  في النياية إلى التطرؼ ك  بيـ

: إف التكزيع غير العػادؿ لمػدخؿ القػكمي عنػدما يتػكزع عائػد التكزيع غير العادؿ لمدخؿ القكمي .ج 

ستعدادان لمتطػرؼ إيجعؿ شرائح اجتماعية أكثر  مع،التنمية بطريقة غير عادلة بيف أبناء المجت

 (.42:  1986أحد السبؿ المتاحة لمتعبير عف مكقفيا)عجكة،  ماكممارسة العدكاف بكصفي

، يضػػػفي التطػػػرؼ عمػػػى السػػػمكؾ الفػػػردم أك اإلنسػػػاني فػػػي بعػػػض العػػػادات خػػػرلأمػػػف ناحيػػػة 

دة دؿ بيػا، حيػث لػو خصػائص متشػعمى مػف يحمميػا كيتعامػ ان كالسمات المنفردة لآلخريف لتترؾ إنطباع

نفعػاالت متػكترة بعيػدة عػف اإلعتػداؿ كالكسػطية  1999)رشػكاف،  يأتمػا يػ منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ، ك كا 

:123 – 127: ) 

 العنؼ في التعامؿ كالخشكنة كالغمظة في الدعكة كالشذكذ في المظير . .1

 ندفاع كعدـ القدرة عمى ضبط النفس.اإل .2

ائؼ الحككميػػػة، ففػػػي بعػػػض الػػػدكؿ التػػػي تفػػػػػػػػػػػػػرض التجنيػػػد العزلػػػة فػػػي المجتمػػػع كىجػػػر الكظػػػ .3

 ب الشباب مف تمؾ الخدمة العسكرية.  ر اإلجبارم يي
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أك لػيس  ،بأسػمكب مغمػؽ جامػػد عػف التفكيػر ،عمى المستكل العقمي ،تتسـ الشخصية المتطرفة .4

جماعاتيػػا  لديػػو القػػدرة عمػػى تقبػػؿ أيػػة معتقػػدات تختمػػؼ عػػف معتقػػداتيا أك أفكارىػػا أك معتقػػدات

 كعدـ القدرة عمى التأمؿ كالتفكير كاإلبداع.

سػػػتثارة، إكاف كالعنػػػؼ كالغضػػػب عنػػػد أقػػػػػػػػؿ نػػػدفاع كالعػػػدنفعػػػاؿ كاإليتسػػػـ المتطٌرفػػػكف بشػػػدة اإل .5

فالكراىية مطمقة كعنيفة لممخالؼ أك المعارض في الرأم كالحب الذم يصؿ إلى حػد التقػديس 

 فئات الشباب. يفبكالطاعة العمياء لرمكز ىذا الرأم خاصة 

التعصب، حيث يصادركف اآلخريف رأييـ كيركف أنيػـ عمػى حػػػػػؽ كمػف عػداىـ عمػى الضػبللة  .6

 كالباطؿ .

كبالنسػػػبة لممتػػػدينيف فػػػإف منيجيػػػة التطػػػرؼ يقػػػكـ عمػػػى تفسػػػير النصػػػكص حرفيػػػان دكف مراعػػػاة  .7

 عتداء عمييا .تحريـ اإلمقاصػد الشريعة التي ضمنت حقكؽ اآلخريف ك 

 حكار مع اآلخريف كال يؤمنكف بحرية الديف أك التعامؿ مع األجنبػػػي.ال يؤمنكف بال .8

شخاص األمما سبؽ، فإف تمؾ الصفات كالسمات، ال تجتمع جميعيا في شخص كاحد، إال 

 (.89:  2003ختبلفيـ كحجـ كعمؽ سمككياتيـ المتطرفة )عكض، إالمتطرفيف عمى 

 متعددة منيا: يضاؼ إلى ما تقدـ أف ظاىرة التطرؼ قد تأخذ أشكاالن 

 التطرؼ الديني:  .1

التىٌزميت كالغمك في الحماس كالتمسؾ "السياسية، التطرؼ الديني بأنو : عٌرفت المكسكعة 

ستخفاؼ بآراء كمعتقدات اآلخريف كمحاربتيا ة أك فكرة دينية مما يؤدم إلى اإلالضيؽ األفؽ بعقيد

كىي حالة مرضية عمى  ،(769-768: 1979)الكيالي،  "يف يحممكنياكالصراع ضدىا كضد الذ

كالتطرؼ كالبعد عف العقؿ  تزافبعدـ اإلالمستكل الفردم كالجماعي تدفع إلى إتباع أسمكب يتصؼ 

كيبرز التطرؼ الديني بيف الفئات االجتماعية ضعيفة التعميـ كالثقافة  ستيانة باآلخريف كمعتقداتيـ.كاإل
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طبلع عمى العكالـ الركحية ة كاالجتماعية كضعؼ اإللة الثقافيالفكرية المستنيرة، كىي فئات تعاني العز 

كاإلنسانية لمجماعات األخرل الكاقعة خارج حدكدىا االجتماعية كالثقافية. كتعد الجماعات القبمية في 

مختمؼ أنحاء العالـ مف أكثر األمثمة عمى التعصب الركحي بجكانبو العقيدية كالطقكسية كاألسطكرية 

. كلكف يبرز التطرؼ الديني في صيغ (153-152، 143 – 142: 1970كالسحرية )النكرم، 

كما  ،التطرؼ الطائفي كالمذىبي ليأخذ شكؿنتشاران إبعض المجتمعات المتحضرة كأكثرىا جديدة في 

ع في العبلقات االجتماعية، كغالبان ما ينشأ ىذا التطرؼ مف ضيؽ النظرة الدكنية، ينجـ عنو مف تصدٌ 

فات، ميما كانت ضئيمة في اإلجراءات الطقكسية المميزة لمختمؼ كحصرىا في الفركؽ كاالختبل

ئية الكبيرة كاليند، كيبرز التطرؼ الديني بشكؿ خاص في المجتمعات الفسيفسا .الطكائؼ كالمذاىب

ختبلفات الطائفية كمنعيا مف إتباع سياسة العممنة لمحد مف اإل ضطرت الحككمة إلىأمثبلن، حيث 

 .(2001المسيرم، تيديد الكحدة الكطنية )

 التطرؼ الطبقي: .2

رتباط نتماء كاإليذا فيك في حالة سعي دائـ إلى اإلإف اإلنساف كائف اجتماعي بطبيعتو، كل

 ،نفعالية التي تعتريو عندما ينعزؿ عف الجماعةباع حاجات خاصة كخفض التكترات اإلباآلخريف إلش

كمما زاد شعكره  ئو الطبقينتماإرد إلى كيـ بيا. كتزداد حاجة الفنجذابيـ إلييا كتمسإما يزيد مف 

كيزداد  .لظركؼ المعيشية كالبيئية التي يعيش فيياا ، كخصكصان إذا أخذنا بنظر اإلعتبار،بالتيديد

دكر مؤسسات المجتمع الرسمية كغير الرسمية. ىذا الشعكر بالتيديد، أك عدـ الطمأنينة، إذا غاب 

ؤالء األفراد الذيف ينتمكف إلى طبقات إجتماعية معينة، كىكذا، كبسبب ىامشية الحياة التي يعيشيا ى

كقدمت ليـ بدائؿ كظيفية متعددة  إلييا ماـضنإليـ كاالجماعات المتطرفة ذلؾ كمو في جذب إستغمت

كاف المفركض أف تقكـ بيا أجيزة المجتمع كمؤسساتو. كيمعب قائد الجماعة )أمير المسجد( دكران 
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 أعضاء الجماعة مستغبلن جاذبية أىداؼ الجماعة ذات الصبغة الدينيةرئيسيان في تحقيؽ التجاذب بيف 

 .(281 – 277 : 1993العايديف، )

تتطكر بشكؿ يؤكد التكاصؿ كالتفاعؿ قد العبلقات الطبقية بأف مف ناحية أخرل يمكف القكؿ، 

ر الطبقات الكسطى التصاىفمثبلن، قد تفضؿ بعض كبعضيا األخر، اإلجتماعية بيف بعض الفئات 

فيما بينيا عمى التصاىر مع الطبقات الفقيرة، إضافة إلى أنيا ال ترغب في المشاركة مع الطبقات 

نتماء إلى منظماتيا االجتماعية كالثقافية أك أف تتيح ليذه األخيرة فرص اإل ،األدنى في األحياء نفسيا

، عديد مف دكؿ العالـالكقد يؤثر ىذا الحس الطبقي المتعصب عمى مؤسسات التعميـ في  .كالتركيحية

حيث يقتصر قبكؿ الطمبة في بعض الجامعات عمى أبناء األسر المترفة كالمتصفة بالرقي كذلؾ 

، مما إلرتفاع أجكرىا الدراسية، مما يضطر الفقراء إلى إرساؿ أكالدىـ إلى جامعات متدنية األجكر

أبناء األسر الفقيرة لتبني الفكر  يكلد حالة مف اإلحباط كالكره األمر الذم يدفع بالفرد أك الطالب مف

 (.49: 2005)الجكجك،  المتطرؼ

 التطرؼ القومي :  .3

األعمى كالنعرة الكطنية  الغمك في الكطنية لدرجة التطرؼ"يعٌرؼ التطرؼ القكمي عمى أنو: 

. فنمك القكمية كمشاعر اليكية الكطنية تعد إحد أشكاؿ (161-160مجمكعة مؤلفيف، )"الكاذبة

ضمنيا ببو، ذلؾ أف اليكية االجتماعية قد تككف مرتبطة بمجمكعة مف الخصائص ك التطرؼ كأسبا

نتماء القكمي ككسيمة لمتضامف مز تحديدم أخر، حيث يتـ تمجيد اإلأم ر  كأ ،المغة كالديف

االجتماعي كلممشاركة في مشركع مشترؾ، حيث تتجو القكمية المزدىرة بسيكلة إلى أف تصبح مفرطة 

(. فيناؾ 59-56: 2005)الجكجك، ، أك )اآلخر(بؿ تتجو إلى معاداة الػ)ىـ( ،حف(ال تمجد فقط الػ)ن

زدراء إـ عندما تشعر األكثرية القكمية بتيار قكمي متعصب قد يحصؿ في بعض مجتمعات العال

األقميات القكمية األخرل. كمف ذلؾ "العنجيية االنكمكسكسكنسية األمريكية" المتمثمة في كضع 

اليـر االجتماعي. كيستخمص ىذا في مراتب منخفضة نسبيان في  أك القكميات القكميات األخرل

زدراء مف التسميات التي تكسـ بيا ىذه الجماعات، خصكصان المنحدرة مف أصكؿ آسيكية أك اإل
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(. كيتضح مما سبؽ 92-89: 2005شرقية أك مف أكركبا الشرقية أك مف أمريكا البلتينية )الجكجك، 

ما يقكد إلى إلى النزعات المتطرفة عند اآلخر، كبالتالي  تقكدكمية المتعصبة أف ىذه التكجيات الق

 قياـ تنظيمات أك ميميشيات أك حركات إرىابية مسمحة.

 التطرؼ العممي أو الفكري: .4

نو "المبالغة في التمسؾ فكران أك سمككان بجممة مف األفكار قد تككف أيعرؼ التطرؼ الفكرم ب

متبلؾ الحقيقة المطمقة، إالقائـ بيا بك اقتصادية أك أدبية أك فنية تشعر دينية عقائدية أك سياسية أ

مر الذم يؤدم إلى غربتو ي الذم يعيش فيو كينتمي إليو، األكتخمؽ فجكة بينو كبيف النسيج االجتماع

عف ذاتو كعف الجماعة كيعكقو عف ممارسة التفاعبلت المجتمعية التي تجعمو فردان منتجان" )البرعي، 

2002: 25 ) 

يت في حينو مع يندفاع العمماء السكفإمثمة عمى ىذا النكع مف التطرؼ، كمف أبرز األ 

كتساب فض أىمية الكراثة، كتككيد دكر اإلالشعارات السياسية لمدكلة خصكصان ما يتصؿ منيا بر 

ة كما أف ىناؾ تيارات فكرية كعممية متعصبة معادي .السمات السمككية كالفكرية كالتعمـ في تطكير

لئلنسانية في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا الغربية، فيناؾ الكثير مف أىؿ االختصاص يدعمكف 

كعمى . ببحكثيـ ككتاباتيـ برامج التسميح المدمرة كسياسات التمييز العنصرم كالتكسع االستعمارم

ة منسكب الفكارؽ دلزياالمستكل الديني، تمعب النخب الفكرية الدينية، دكران كبيران في تكظيؼ الديف 

الديني إلى دؽ أسفيف الصراع كالنزاع  –المذىبية بيف أفراد المجتمع الكاحد ما يؤدم بالتطرؼ الفكرم 

 (.96-94: 2005)الجكجك،  كالتنابذ اإلجتماعي

المبالغة لدرجة الغمك كالتشدد في  يعنييرل الباحث أف التطرؼ كخبلصة لكؿ ما تقدـ، ك 

أك  ان بجممة مف األفكار قد تككف دينية عقائدية أك سياسية أك اقتصاديةالتمسؾ فكران أك سمكك

يمتمؾ الحقيقة المطمقة التي ال  مف خبلليا اك بكاسطتيا، أنو أك أدبية أك فنية، يشعر الفرد إجتماعية

تقبؿ الجدؿ ليعيش بمعزؿ عف بنية الثقافة كالمجتمع، كمنفصؿ عف النسيج االجتماعي الذم يعيش 
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كأف ظاىرة التطرؼ ال تقتصر عمى  .مي إليو، كيعاني مف الغربة عف الذات الجماعة معان فيو كينت

قديمة قدـ االنسانية بدأت مع بدايات ظاىرة كال عمى قطر دكف قطر آخر، إنيا  ،مكاف دكف آخر

نظمة كالمذاىب حتى المصالح، فمكؿ دياف كالعقائد كاألاالنساني، كبقيت مبلزمة لظيكر األالتاريخ 

 لة متطرفكف كمعتدلكف.حا

  :المبحث الثاني: التطرؼ وعالقتو باإلرىاب

مف المناسب الكقكؼ فىذه العبلقة، رىاب، كقبؿ تحديد ثمة عبلقة كثيقة بيف التطرؼ كاإل

شارة إلى أف رىاب ليتسنى بعد ذلؾ تكضيح عبلقتو بالتطرؼ. كبدءان، البد مف اإلعمى ما يعنيو اإل

ؼ جامع كمانع لئلرىاب، إذ ما زالت ىذه الظاىرة )اإلرىاب( مكضع ثمة صعكبة كاضحة لكضع تعري

ختبلؼ مف قبؿ مف كتب عنيا ينظر إلى اإلرىاب مف زاكية معينة تختمؼ عف ما  فكؿه  ،خبلؼ كا 

ينظر إليو اآلخركف، ما جعؿ مكضكع تعريؼ اإلرىاب يعتريو الغمكض كعدـ اليقيف، كربما كاف ىذا 

عينة ال تريد كضع تعريؼ محدد لئلرىاب مف أجؿ إدخاؿ أنكاع اإلختبلؼ يصب في مصمحة دكؿ م

المسمح كالمقاكمة ضمف نطاؽ اإلرىاب، كالسٌيما األعماؿ التي تشمؿ الكفاح  العنؼمعينة مف 

تستثني  يا( أك أن534: 1995حتبلؿ التي تقكـ بيا حركات التحرر الكطني)الفار، المشركعة ضد اإل

 .تمارسو الدكلة الذمرىاب رىاب، كخصكصان اإلدخاليا ضمف تعريؼ اإلإرىابية كال تريد إعماؿ تيعد أ

مف الكقكؼ عمى المدلكؿ المغكم كاإلصطبلحي لما  البدكقبؿ تناكؿ التعريفات التي أعطيت لمظاىرة، 

 يعنيو اإلرىاب. 

أعطى القرآف الكريـ معنى لغكيان لكممة رىبة في كثير مف السكر القرآنية مثاؿ ذلؾ قكلو 

كـٍ كآخريفى مٍف  تعالى: ـٍ مف قكةو كمف رباًط الخيًؿ تيرىبكف بو عدك  اً كعدك  ﴿كأعٌدكا ليـ ما استطعت

﴾ )سكرة األنفاؿ، اآلية  .(. كبالتالي فإف كممة اإلرىاب جاءت بمعنى 60دكنيـٍ ال تعممكنيـٍ اي يعمميـٍ

راىبان أم خائفان، كترىب الرجؿ التخكيؼ، كجاء عند ابف األثير أف الترىيب بمعنى التخكيؼ، كأصبح 
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ـٍ إليؾى جناحىؾى  إذا صار يخشى ا، كذلؾ تأتي بمعنى الرعب كالفزع، كما في قكلو تعالى: ﴿كاضمي

 (. 32مفى الر ٍىًب﴾ )سكرة القصص، اآلية 

(،  109: 1988فمف الناحية المغكية فإف كممة إرىاب مشتقة مف الفعؿ "رىب")الرازم، 

(، ثـ انتقمت لمغات األخرل Terrereة" ينحدر أصميا مف المغة البلتينية )كذلؾ فإف كممة "رىب

كأصبح مف مشتقاتيا "اإلرىابي"، "األعماؿ اإلرىابية". ككذلؾ أكضح المعجـ الكسيط: "أف اإلرىابييف 

 كصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمككف سبيؿ العنؼ لتحقيؽ أىدافيـ السياسية".

فقد كرد  (.1748 :1994ا أخاؼ كأفزع )ابف منظكر، ككممة أرىب في المغة العربية معناى

 1986في المنجد أف اإلرىابي: "ىك مف يمجأ إلى اإلرىاب إلقامة سمطتو" )المنجد في المغة، 

 ،(. ككذلؾ كرد فيو أف الحكـ اإلرىابي ىك: "حكـ يقكـ عمى اإلرىاب كالعنؼ كتعمد لو280:

(. ككذلؾ جاء في قامكس "الرائد" أف 755: 1986كتستعممو جماعات ثكرية أك استبدادية")مسعكد، 

اإلرىابي: "ىك مف يمجأ لئلرىاب بالقتؿ كالثأر كالمتفجرات أك التخريب إلقامة سمطة أخرل".)الرائد 

 (88: 1967معجـ لغكم عصرم، 

كىي مشتقة مف أصؿ  (Terreur)مشتؽ مف كممة   (Terrorism)إف اإلرىاب بمعنى 

كفقان لما جاءت في قامكس المنيؿ ىي  (Terroriser)يرتجؼ، ككممة  التيني بمعنى جعمو يرتعد أك

(. كبناءن عمى ما سبؽ، يتضح أف اإلرىاب مف الناحية 1015: 1994بمعنى أرىب كردع )إدريس، 

 المغكية يعني: التخكيؼ كالتركيع كالفزع.

الكامنة  ىداؼ المراد تحقيقيا كالدكافعرىاب كاألتحقؽ مف تطكر في كسائؿ اإلما كفي ضكء 

 جرتإعطاء تعريؼ جامع كشامؿ كمتفؽ عميو لمعنى اإلرىاب، إذ  كرائو، أصبح مف الصعكبة

المنظمات  كمنيا محاكالت األمـ المتحدة كبعض محاكالت عديدة لمكصكؿ إلى تعريؼ مكحد لئلرىاب

ء كتضاربت اء الفقيار آاختمفت . مف ناحية أخرل، ، بحيث يككف جامعان لكؿ عناصرهاإلقميمية كالدكلية
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ختبلؼ المعايير التي اعتمدىا أصحابيا حكؿ تحديد إ حكؿ تحديد مدلكؿ اإلرىاب، كيعكد ذلؾ إلى

نىعزكه إلى كؿ باحث في ىذا المجاؿ يحمؿ أكلكيات معينة كأفكار  ىذا المدلكؿ، كىك ما يمكف أف

قد أحصى ل .(33-32: 2005سكيداف، ) ذىنو في تحديد مدلكؿ فكرة اإلرىاب مسبقة تسيطر عمى

ستخمصيا مف تاريخ أربعة إ ( تعريؼ لئلرىاب الدكلي،100باحث ىكلندم ىك "أللكس شميد" نحك )

ات دكلية، ر مفكريف كفقياء قانكف كمؤتم ىتماـإالظاىرة اإلرىابية، التي حظيت ب عقكد في بحثو عف

ف ىذه كلك(. 65: 2002شعباف، ) إال أنو لـ يتـ التكصؿ إلى صيغة مشتركة تكافقية بشأنيا

المحاكالت لـ تكف كافية، كلـ تحقؽ مرادىا لكجكد تشكيشات مف قبؿ الدكؿ الكبرل لصرفو عف معناه 

نتشار لمخمط بيف ما تقكـ بو حركات المقاكمة ت لذلؾ كسائؿ إعبلميا الكاسعة اإلالحقيقي، كاستخدمى 

قكـ بيا جماعات األخرل التي تالمشركعة لطرد المعتدم مف أراضييا، كبيف األعماؿ اإلرىابية 

 .(104-102: 2009، الخػػكالني) التي يدينيا القانكف الدكليكمنظمات إرىابية إلثارة الخكؼ كالفزع 

يبلحظ مف الجيكد كالدراسات التي بيذلت لتحديد مدلكؿ اإلرىاب أنيا أخذت مسارات متعددة 

جيكد ىيئة األمـ المتحدة تمثمت بالمؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية التي عيقدت ليذه الغاية، ككذلؾ 

اب األجانب الذيف عرفكا كمف الكتٌ  .كالبحكث كالدراسات التي قاـ بيا المتخصصكف مف رجاؿ القانكف

عمؿ " وككنو كاحد مف أشير االختصاصييف القانكنييف في اإلرىاب، بأن Green)غريف( اإلرىاب 

دارة ما أك دكلة ما أك أية مف أعماؿ العنؼ أك التيديد بو يمارس مف قبؿ فاعؿ لمضغط عمى إ

)بي كيمكينسكف(  كقد عرفو(. Green, 1982: 10) "مؤسسة أخرل، أك لمحصكؿ عمى تنازالت منيا

P. wilkinson  " :ؼ اإلرىابية أىمية خاصة لثبلثة عناصر في فعؿ اإلرىاب، أكليا )األىدابأنو

مد كالتخريب إلكراه األفراد أك ستخداـ القتؿ العإف اإلرىاب بالنسبة لو ىك إلمقترفيو(. كىكذا، ف

 "الجماعات أك المجتمعات أك الحككمات بالرىبة عمى اإلذعاف ألىداؼ اإلرىابييف السياسية
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(Wilkinson,1983: 129)،  )أما )آدمزAdams ىك فرد أك عضك في " وفيرا اإلرىابي عمى أن

 (. 105: 1992 )شميد، "جماعة ما ترغب في تحقيؽ أىداؼ سياسية باستعماؿ كسائؿ عنيفة

الذم يعتبر مف أكبر  M. C. Bassiouni)بسيكني(  يذىب ،اب العربكمف التعريفات لمكتٌ 

إستراتيجية تشجيع "نو: أ وبدأ سمسمة تعريفاتو لئلرىاب بقكلالركاد العرب في مجاؿ القانكف كالذم 

 ،( Bassiouni 1975 :14)" العنؼ المرتكب مف قبؿ األفراد لمكصكؿ إلى سمطة مف حيث النتيجة

ستخداميا بقصد إاستخداـ غير شرعي لمقكة أك العنؼ أك التيديد ب وأنب "رىاب: المصرم اإل ؼيعرٌ ك 

تحقيؽ أىداؼ سياسية. كاإلرىاب في ىذا اإلطار ىك الذم يتعدل العمؿ المخالؼ لمقكانيف الداخمية 

ف الدكلي كقكاعده. كليذا فيك لمبادلء القانك  يخالفيا، إلى ككنو مخالفان  لمدكلة، أك حتى ذلؾ الذم ال

ستخداـ اإلمف  نكعان اد بأنو: "فو حمٌ كما يعرٌ . (15: 1998" )المصرم،يعرؼ عادة باإلرىاب الدكلي

" اليدؼ منيا نشر الرعب في المجتمع إلضعاؼ الحكـ كتحقيؽ تغيرات سياسية لطرؽ عنيفة كسيمة،

 .(23 :  2003حماد، )

يفضؿ تعريفو كيستبعد تعريفات  باحثيفات أف كؿ كيبلحظ باستقراء كؿ ما سبؽ مف التعر 

(، 45: 1991اآلخريف، كعميو فإنو ال يكجد تعريؼ قانكني أك سياسي مقبكؿ عالميان لئلرىاب)شكرم، 

كمف المؤلفيف الذيف تصدكا ألعباء البحث بيذه الظاىرة األستاذ )شريؼ بسيكني( كالذم كضع تعريفان 

 فيما بعد في أركقة األمـ المتحدة، كذلؾ في اجتماعات الخبراء قانكنيان حديثان لئلرىاب كجد قبكالن 

ـ، حيث نص التعريؼ "بأف 1988آذار لعاـ  18 – 14السياسييف اإلقميمييف في فيينا خبلؿ الفترة 

اإلرىاب ىك إستراتيجية عنؼ محـر دكليان، تحفزىا بكاعث عقائدية أك أيديكلكجية كتتكخى إحداث 

اصة مف مجتمع معيف لتحقيؽ الكصكؿ إلى السمطة أك لمقياـ بدعاية عنؼ مرعب داخؿ شريحة خ

لمطمب أك لمظممة بغض النظر عٌما إذا كاف الذيف يقترفكف العنؼ يعممكف مف أجؿ أنفسيـ كنيابة 

 (.48: 1991عنيا أـ نيابة عف دكلة مف الدكؿ")شكرم، 
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ية التي بيذلت مف جانب مما تقدـ يمكف القكؿ، أنو كعمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة كالمضن

الفقياء كاألكاديمييف لمكصكؿ إلى تعريؼ محدد كشامؿ كجامع لمصطمح اإلرىاب، فإف ىذه الجيكد 

في ختبلؼ ذلؾ بسبب اإلإلعطاء تعريؼ مكحد متفؽ عميو، قد فشمت في نياية المطاؼ في التكصؿ 

يعتبر مف جانب بعض الدكؿ ما ييعد مف جانب بعض الدكؿ عمبلن إرىابيان،  كجيات النظر حكليا، إذ

نعكاسيا عمى ا  كس مدل تأثير العكامؿ السياسية ك األخرل عمبلن بطكليان كفدائيان، كىذا بطبيعة الحاؿ يع

 (.23: 2004الجيكد المبذكلة لتحديد مفيكـ اإلرىاب كالتكصؿ لتعريؼ متفؽ عميو دكليان )بكادم، 

تفاقية دكلية ييدؼ إئلرىاب بمشركع يكية بكضع تعريؼ للقد تقدمت الكاليات المتحدة األمر 

، كذلؾ مف خبلؿ عدـ تكفير أم مكاف آمف أك مأكل أك دعـ بأم 2001في عاـ  لمكافحة اإلرىاب

نزاؿ العقاب بيـ أينما كانكا، كقد تـ التركيز عمى ذلؾ في القرار  صكرة لئلرىابييف، ككذلؾ مبلحقتيـ كا 

إرىابية المشركع األمريكي أم ىجكـ أك عممية  ـ، حيث اعتبر2001أيمكؿ لعاـ  12الصادر بتاريخ 

 : 2003حماد،)يافيتضرب أم دكلة عضك في تمؾ االتفاقية ىجكمان عمى جميع الدكؿ األعضاء 

منضاؿ المشركع ضد االحتبلؿ لأف ىذا المشركع لـ يتطرؽ  يمفت اإلنتباهلكف األمر الذم  (.26

تقرير المصير الذم كفمتو جميع المكاثيؽ  أك حؽ ،األجنبي أك المقاكمة الكطنية ضد االستعمار

 (.19: 2003الدكلية، كلكف المجنة لـ تناقش ىذا المشركع بتاتان، كلـ تأخذ بو )شبلال، 

: ىك االرىابفإنو يذىب إلى أف  ،األمريكيةكزارة الخارجية الذم جاءت بو  ؼيتعر أما ال

ر حربية مف قبؿ عنؼ ذك باعث سياسي يرتكب عف سابؽ تصكر كتصميـ ضد أىداؼ غي"

 "صد بو عادة التأثير عمى جميكر مامجمكعات كطنية فرعية أك عمبلء دكلة سرييف كيق

(46George, 1988: .) 

قامت ىيئة األمـ المتحدة بإنشاء فقد  ،أما عمى صعيد األمـ المتحدة أك لجانيا المتخصصة

أخرل، كاف  ثبلث لجافو  ـ، حيث انبثؽ عف ىذه المجنة1973لجنة خاصة باإلرىاب الدكلي في عاـ 

عمميا لقيت تمؾ المجنة صعكبات  ةكمنذ مباشر  .منيا لجنة متخصصة لكضع تعريؼ لئلرىاب الدكلي
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بسبب الخبلفات بيف الدكؿ حكؿ مفيكـ اإلرىاب، كىذا ما ظير جميان في التقرير الصادر عف تمؾ 

عمى المجنة الخاصة أف تقـك  ـ، كالذم جاء فيو "لقد رأل ممثمك الدكؿ أنو يجب1979المجنة في عاـ 

بدراسة معمقة بقصد كضع تعريؼ لئلرىاب حتى تحيط بدقة بحدكد المفاىيـ القائمة" )الحسيني، 

1990 :24.) 

، عمى أف 1937في اتفاقية جنيؼ لقمع كمعاقبة اإلرىاب  ألممي لئلرىابااعتبر المفيكـ ك 

 ةبيا، خمؽ حال ة ما كتستيدؼ، أك يقصداإلرىابية ىي )األعماؿ اإلجرامية المكجية ضد دكل األعماؿ

 ( )المادةمف الرعب في أذىاف أشخاص معينييف، أك مجمكعة مف األشخاص، أك عامة الجميكر

( لعاـ 40/61ألممي رقـ )اكقد دعا القرار  .1937)اإلرىاب، لقمع جنيؼ إتفاقية مف األكلى

ف اإلرىاب ىك "جميع األعماؿ ـ، كالذم شرح مفيكـ اإلرىاب كعٌرفو عمى النحك التالي: بأ1985

كاألفعاؿ اإلجرامية أينما كيجدت، كأيان كاف مرتكبيا، كالتي مف شأنيا أف تعرض لمخطر أركاح بشرية 

بريئة، كتيدد الحريات األساسية، كتنتيؾ كرامة اإلنساف، كتجعؿ مف اإلرىاب ببلءن إجراميان" )شبلال، 

2003 :22 .) 

 بياالعنؼ أك التيديد  أدكاتاإلرىاب ىك استخداـ أف ، يمكف القكؿكفي ضكء كؿ ما تقدـ 

أك حتى دكلة ضد فرد أك مجمكعة أك دكلة بشكؿ غير مشركع إلفشاء أفراد، بكاسطة فرد أك مجمكعة 

حالة مف الرعب كالذعر ينتج عنيا تعرض األركاح كالحريات لمخطر، كذلؾ بيدؼ الضغط أك التأثير 

مككيـ تجاه مكضكع معيف، كغالبان ما يككف غاية اإلرىاب ىك عمى متخذم القرار السياسي لتغيير س

 تحقيؽ ىدؼ سياسي. 

أف الفكرة األساسية التي يرتكز عمييا اإلرىاب ىك استعماؿ القكة غير المشركعة، كبالتالي 

نطبلقان مما سبؽ ذكره بأنو: "كؿ اعتداء عمى األركاح كاألمكاؿ كالممتمكات العامة أك إيعرؼ اإلرىاب 

لمقكانيف الكضعية كالكطنية ، فاإلرىاب جريمة أساسيا مخالفة (2: 2015)عبد الشافي،  ة"الخاص
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، كبالتالي تندرج تحت طائمة التجريـ كالعقكبات المنصكص عمييا في قكانيف جميع الدكؿ في كالدكلية

قانكف الدكلي المجتمع الدكلي، كذلؾ يكجد استثناء عمى ذلؾ، بأنو ال يعتبر فعبلن إرىابيان كال يعاقب ال

عمى كؿ فعؿ كاف باعثو الدفاع عف الحقكؽ المقررة لؤلفراد مثؿ "حؽ تقرير المصير، كالحؽ في 

تحرير األرض مف االحتبلؿ، كمقاكمة االستبداد كالطغياف، كنيؿ االستقبلؿ لمشعكب المضطيدة، 

نسانية" مسألة كىنا بدأت المشكمة حكؿ . (174-173: 1973)سرحاف،  كحؽ العيش بكرامة كا 

، كتحديدان مقت مشكمة ال يزاؿ العالـ يعيشياالتمييز بيف المقاكمة المشركعة كاألعماؿ اإلرىابية التي خ

أف بعض الدكؿ )امريكا كاسرائيؿ( ال تزاؿ تصر عمى الخمط المتعمد  ،إلرىاببافي مكضكع التعريؼ 

عبلمية لتشكيو الحقائؽ بيف اإلرىاب كالمقاكمة المشركعة كمحاكلة إتخاذ اإلرىاب أداة سياسية  كا 

حركاتيا التحررية التي تمجأ إلى خيار ك كتزييؼ الكقائع عبر نعت نضاؿ الشعكب المضطيدة 

بشبية  –المقاكمة المسمحة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا المشركعة في الحرية كاالستقبلؿ كتقرير المصير 

 الشعكب كاالعتداء عمييا.كاتخاذ ذلؾ )في بعض األحياف( ذريعة عسكرية لضرب ىذه  –اإلرىاب 

فقد خمؽ الخمط بيف مفيكمي اإلرىاب كالمقاكمة ككصؼ كثير مف أعماؿ المقاكمة كالمطالبة بالتحرر 

 الكطني كاإلستقبلؿ بأنيا أعماؿ إرىابية.

أف التطرؼ يختمؼ عف اإلرىاب كالجريمة، حيث أف الجريمة  ،كمما تجدر اإلشارة إليو ىك

بو  يقضتتخاذ سمكؾ مناقض لما إاالجتماعية أك القانكنية بالدينية أك  القكاعد عفأساسان ىي خركج 

أك الدينية أك  تجاه القاعدة االجتماعيةإفي عكس )أم الجريمة( تسير إذف ىي حركة  .تمؾ القكاعد

براىيـ،  اإلجتماعية أك اإلنسانية حركة  أما التطرؼ فإنو في جكىره .(468-467: 1992)كامؿ كا 

ة االجتماعية أك القانكنية أك األخبلقية، كلكنيا حركة يتجاكز مداىا الحدكد التي تجاه القاعدإفي 

كىذه التفرقة بيف الجريمة كالتطرؼ تكمف فييا الصعكبة  .كصمت إلييا القاعدة كارتضاىا المجتمع

كما يبدؤىا سائر الناس مف داخؿ  ،يبدأ المتطرؼ مسيرتوإذ الحقيقية في التعامؿ مع المتطرفيف، 
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شد األمكر صعكبة تحديد تمؾ المحظة التي تتجاكز عندىا أاالجتماعية، كفي اتجاىيا ، كمف  اعدةالق

 .حركة المتطرؼ حدكد الحركة المعقكلة اجتماعيان، كالتي يمكف عندىا فقط كصفو بالتطرؼ كالغمك

ينحرؼ المتطرؼ المغالي في اإليماف بقضيتو نحك استخداـ العنؼ لكسب الرأم العاـ أك ك 

كبذلؾ  ،مؿ ضاغط لصالحو فينتقؿ مف التطرؼ الذم ىك اسمكب لمخركج عمى القاعدة االجتماعيةكعا

رؼ يككف العنؼ ىك الفيصؿ بيف التطرؼ كاإلرىاب، فاإلرىاب كاف اعتمد كاستمد أصكلو مف التط

ألذل أك ستخداـ الفعمي لمعنؼ الذم يعنى استخداـ القكة المادية إلنزاؿ االفكرم ، إال أنو يتجاكزه باإل

 (246-245:  1996إلحاؽ التمؼ باألشخاص أك الممتمكات.)عبد الرحيـ ، 

كيرل الباحث أف اإلرىاب ىك العنؼ المنظـ بمختمؼ أشكالو كالمكجو نحك مجتمع ما أك 

أك ضد جماعة سياسية أك دينية عمى يد جماعات ليا طابع تنظيمي بيدؼ محدد  ،دكلة مف الدكؿ

أك تقكيض سيطرة قكل  ،أك الفكضى لتحقيؽ السيطرة عمى ىذا المجتمع ىك إحداث حالة مف التشديد

 أخرل مييمنة عميو.

مف ناحية أخرل يمكف القكؿ، أف التطرؼ ينتيؾ القيـ اإلجتماعية كيعمؿ مف أجؿ التمرد ك 

ىؤالء المتطرفيف يتسمكف بأسمكبيـ المغمؽ في التفكير، كعادة ما يككف تمردىـ بيدؼ عمييا، كأف 

يير في المجتمع، متخذيف في ذلؾ ما يركنو مف كسائؿ قد تصؿ أحيانان إلى العدكاف فتتحكؿ إحداث تغ

 (6: 1996. )محمد دعبس، في السمكؾ مف ككنيا تطرفان في الفكر إلى إرىاب كعنؼ كعدكاف

ثمة مبلحظة جديرة باإلنتباه مفادىا، أنو، كفي كثير مف األحياف، ما يحصؿ نكع مف الخمط 

ناتج أك التداخؿ الخمط ىذا اإلرىاب كالكفاح الكطني مف أجؿ االستقبلؿ، ك  مفاىيمي بيفأك التداخؿ ال

ف أف الطرؼ القكم )دكلة قكية كمييمنة( ال يقبؿ بالطرؼ الضعيؼ كال بحقكقو كال يعاممو إال ع

 الضعيؼ إال المجكء إلى الدفاع عف الطرؼبالقمع كالقتؿ كاالستغبلؿ كالتشريد، كبالتالي ليس أماـ 

حقكقو مستخدمان العنؼ. فمثبلن اعتبر األمريكيكف كفاح الشعب األمريكي لمحصكؿ عمى استقبللو ىك 
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أيضان،  ان مشركع ان اعتبرت أكركبا كفاح الشعكب األكركبية ضد االحتبلؿ النازم أمر كما أمر مشركع، 

أك السيطرة ربي بينما لـ يعتبر األمريكيكف كاألكركبيكف كفاح شعكب العالـ الثالث ضد النفكذ الغ

كىذا  ،رىابمف اإل ان إنما اعتبركه نكعأمران مشركعان اإلستعمارية أك إحتبلؿ أراضي الغير بالقكة 

الكثير مف لكف  .التفسير يتضح فيو التناقض كمحاكلة لقكلبة األمكر لصالح الدكؿ القكية المييمنة

 لتزمكا، كفي مناسبات عديدة،، كخصكصان قادة الدكؿ العربية اياكشعكب قادة دكؿ العالـ الثالث

بضركرة التعاكف عمى مكافحة اإلرىاب كعدـ ربطو باإلسبلـ كتمييزه عف حركات المقاكمة المشركعة 

في تكنس في  ةنعقدمالالعربية  مؤتمر القمةضد اإلحتبلؿ كالسيطرة األجنبية، كىذا ما جاء عميو 

ـ األخرل كالمقاكمة المشركعة لحؽ كذلؾ لمفصؿ بيف اإلرىاب كالمفاىي 2004مايك  /مارس 22-23

كقد (. 10 – 2بند  23/5/2004، 22)مؤتمر القمة العربية في تكنس، ليكمي  تقرير المصير

صكتان مقابؿ  89بمكافقة  1974نكفمبر  22في  3236يحمؿ الرقـ  ان اعتمدت األمـ المتحدة قرار 

كفيو  غير قابمة لمتصرؼ" الشعب الفمسطيني ، كيحمؿ ىذا القرار عنكاف "حقكؽ37كامتناع  8رفض 

حقكؽ الشعب الفمسطيني في فمسطيف، غير القابمة  عمىتؤكد  .فمسطيف يؤكد الحقكؽ الثابتة لشعب

الحؽ في االستقبلؿ كالسيادة ك  .الحؽ في تقرير مصيره دكف تدخؿ خارجي :لمتصرؼ، كخصكصان 

 (ركز العكدة الفمسطينيم ،1974تشريف الثاني  22(، 29) 3236قرار رقـ ) الكطنييف

ؼ يعرٌ كفي معرض التمييز بيف اإلرىاب كالكفاح المسمح، كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، 

"ىك ذلؾ النشاط المرتبط بحؽ تقرير المصير، بالقكؿ جعفر عبد السبلـ الكفاح المسمح الباحث 

تدخؿ  كيعني حؽ تقرير المصير: أف يككف لكؿ شعب سمطة عميا في تقرير مصيره دكف أم

كيرل طمعت الغنيمي أف حؽ تقرير المصير يشير إلى  أف كممة  (.37: 1982أجنبي")عبد السبلـ، 

( تتمتع بسيادة كاممة فييا كيمكنيا أف تمارسيا إف أرادت، كلكي يطبؽ ىذا المبدأ Nationأمة )

ي ذلؾ النشاط كى ،تطبيقان عمميان فإنو يجب أف يرتبط حؽ تقرير المصير بالمقاكمة الشعبية المسمحة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://prc.org.uk/portal/index.php/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/380-3236-29-22-1974/380-3236-29-22-1974
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الغنيمي، ) قـك بو عناصر شعبية في مكاجية سمطة تقكـ بغزك أرض الكطف كاحتبللوتالمسمح الذم 

  (.337: . تد

 :تطرؼمالالفكر المبحث الثالث: التوظيؼ العقائدي في 

قدرتو عمى قمب المفاىيـ كتشكيو الحقائؽ يا الفكر المتطرؼ بـ سمف الخصائص التي يت

كبراىيف غير كافية أك مناقضة لمكاقع، كاستعماؿ الكممات بمعافو مبيمة غير  ةلكطمسيا، كتقديـ أد

 كبشكؿ يكظؼ فييا عقيدتو بما يبرر سمككو المتطرؼ محددة أك بمعافو متقمبة كمختمفة

(Thoules,1974: 56). في الرفض القاطع لمحقائؽ كاألدلة عف طريؽ  كيتمثؿ ىذا التشكيو

القدرة عمى خمؽ األكاذيب، إضافة إلى تكذيب اآلخريف كعدـ الثقة فييـ، التحريؼ كالتشكيو كالتسفيو ك 

كمف أمثمة تشكيو  .ريؽ إخفاء الحقائؽ كالتشكيؾ فيياكالميؿ إلى التحريض كالتآمر عمييـ عف ط

مف أف قتالو مكجو نحك الصميبية  (*)الحقائؽ ما يزعمو ما يسمى "بتنظيـ القاعدة في الجزيرة العربية"

ضمف ىذا  ،فقد أكرد التنظيـ .بسبب حربيما ضد اإلسبلـ كالمسمميف في كؿ مكاف كالصييكنية

ما بسبب ، كذلؾ أسماء فمسطيف كالعراؽ كغكانتانامك كالشيشاف كأفغانستاف كالفمبيف ككشمير ،التبرير

بادة جماعية نتيجة لمتدخؿ األمريكي في ىذه الدكؿ . كمف تعرضت لو ىذه الدكؿ مف قتؿ كتيجير كا 

ية كعمالتيا لسماحيا بكجكد قكات رتداد الحككمة السعكدإ ستمرشكؿ مبك إعبلف التنظيـ  ،آخرجانب 

 . (5: 2006)الدغيـ، عتبارىا قكاعد لضرب المسمميف إراضييا مما يكجب قتاليا بأمريكية عمى أ

كبالرغـ مف إعبلف المممكة العربية السعكدية عف سحب القكات األمريكية مف قكاعدىا 

بر القكات ما نسحاب، إال أف ىذا التيار يرفض ذلؾ كيعتلئل صكر ياي السعكدية كعرضكرية فالعس

المطالبة بإخراج القكات االمريكية شعار تحريض الستمرار  ،كبالتالي ،صبحتزالت في السعكدية ل

لى إسـ التنظيـ مف دعكاتيا المتكررة العنؼ، كىك ما تشير اليو مجمة " صكت الجياد " الناطقة با

                                                 
(*)

 حنظيم مخطزف يخخذ مه جنٌب اليمه مقزاً لو. ظيز الخنظيم إلَ الٌجٌد في بذاياث حسعينياث القزن الماضي لمحاربت الٌجٌدالغزبي 
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. كمف (6: 2006ضدىا )نفس المصدر،  ض الشباب لمكاجية السمطة كالبدء بعمؿ جيادمتحري

شياء تسمية األ المتطرؼ لدل بعض الجماعات اإلسبلمية المتطرفةمظاىر تشكيو الحقائؽ في الفكر 

قتؿ كالفساد يزعمكنو جيادان، ىجرة كتكفير، كال في عقيدتو نسحاب تسمىبغير اسمائيا، فالعزلة كاإل

نتحار في رأييـ شيادة، كما يسمكف المممكة العربية السعكدية بأرض الحرميف، كالشعب السعكدم كاإل

عتداء بالمجاىديف، كحكادث اإل اإلنتحارييف  كيصفكف  بشعب الجزيرة العربية، كالحكاـ بالعمبلء،

 غالبان ما ه،كبمعناىا المشك  ،العقيدةكىكذا فإف ىذه  ،بالغزكات مثؿ غزكة نيكيكرؾ كغزكة جدة كغيرىا

 ، كبالتالي الجنكح نحك اإلرىاب.تدعكا إلى التطرؼ

الغايات يعاني مف الخمط بيف  منيجو الصحيح نجد أنو الك إذا أخذنا الفكر اإلسبلمي بعقيدتو 

كاضحة كمحدكدة تتحقؽ مف خبلؿ كسائؿ معمنو كمشركعة، فيك عقيدتو كأىدافو كالكسائؿ، بؿ أف 

فكر يخمك مف صفات الغدر كالكذب ميما  أنوغش أك المخادعة، فكر سكم ال يعرؼ الغدر أك ال

أف فكر اإلسبلـ كعقيدتو جرت عميو ىذه الصفات مف  منافع كميما حققت لو مف مكاسب، ذلؾ 

  .(185: 2003)الزيناتي، صحاب ىذه الصفات مف المنافقيف أ تعتبر

ما تقكـ بو  ،المتطرؼر كمف األمثمة األخرل المعاصرة التي تعكس تبرير الغايات في الفك 

 ،حتى في األشير الحـر ،الجماعات المتطرفة مف تفجير كتدمير كقتؿ اإلنساف في أم مكاف كزماف

فيـ يؤكدكف بأف " الكثير مف العمميات التي يقكـ بيا المجاىدكف تصادؼ الشير الحراـ، كالذم ال 

جياد الذم ىك قتاؿ المف يشؾ فيو أف عمميات المجاىديف اليكـ مشركعة ال خبلؼ فييا، فيي 

كينظر التفكير السكم إلى  (.73 – 72 : 2004 ،القرني)اضطرار ال يتعمؽ بشير حراـ كال غيره "

دكف تعقيد مضؿ أك تبسيط مخؿ لكي يقؼ عمى  ،األحداث كالقضايا نظرة منطقية، جادة، متزنة

مكر ر متكازنة، فينظر إلى األفإنو يعالج األمكر بنظرة غي ،المتطرؼاألسباب كالنتائج. أما التفكير 

كيزخر التاريخ بأمثمة لبلنحراؼ الفكرم المتسـ بالبساطة المخمة في قياس  معقدة.البسيطة نظرة 
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دراكيا،  تصافيـ ا  ما عيرؼ عف فكر كسمكؾ الخكارج ك  عمى ذلؾ، مف أبرز األمثمةكلعؿ األمكر كا 

 2002)كامؿ، كأمكاليـ كأعراضيـ استحمكا دماءىـ إذ بالغمظة كالجفكة كالعنؼ عمى المسمميف، 

كيدعكف أىؿ  خبر عنيـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بكصفيـ ) يقتمكف أىؿ اإلسبلـأ، فقد (59:

في تبسيطو المخؿ لمقضايا عمى يد  المتطرؼ(، كلقد ظير ىذا الفكر 1219: 3األكثاف()البخارم، ج

اد اإلسبلمي كالدعكة إلى قتؿ بعض جماعات التطرؼ المعاصرة، حيث نادل بعضيا جيبلن بالجي

ف  خراج الييكد كالنصارل مف جزيرة العرب، كا  غير المسمميف أينما كانكا كعمى أم صفة كجدكا، كا 

قتميـ ىك كسيمة إلخراجيـ دكف اعتبار لحرمة األنفس المعصكمة أك المعاىديف كالمستأمنيف في ببلد 

 . (75 : 2004 ،القرني)المسمميف 

يسمـ الفكر السكم بتعدد األبعاد كالرؤل كيعمؿ عمى معاكس،  كبالمقابؿ، كعمى نحك 

التكاصؿ مع االخريف كاالنفتاح عمى العالـ، كاإلفادة مف خبراتو كأفكاره دكف صراع أك تسفيو، في 

إلى الخبلؼ كالصداـ مع اآلخريف عند ظيكر طيؼ أم  المتطرؼالكقت الذم يترعرع فيو الفكر 

 .خبلؼ

تساؽ بيف القكؿ ران لمشخصية السكية، حيث يبرز اإللسمككي مؤشا –تساؽ الفكرم يعد اإل

ىك مف  أم شيءقكانيف ىك أكؿ مف يحافظ عمييا كيطيعيا، كمف يحذر مف الكالعمؿ، فمف يحتـر 

السمككي مف سمات الشخصية المرضية، كقد كاف  –الكارىيف لو. كفي المقابؿ فإف التناقض الفكرم 

دـ صدر اإلسبلـ، حيث كصؼ ا تعالى شخصية المنافقيف بعىذا التناقض شأف المنافقيف في 

ظيار اإليماف إذا كجدكا بينيـإالثبات في الفكر كالسمكؾ مثؿ   خفاء مشاعر الكراىية لممسمميف كا 

ذا إ، كاإلكثار مف الحمؼ ألجؿ تصديقيـ. كما أنيـ يؤدكف العبادات رياء كعف غير مؤمنيف قتناع كا 

 .(Nisbett, 2003: 75) قامكا لمصبلة قامكا كسالى
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فكار المنحرفة مدعكمة بأقكاؿ خبلبة كشخصية جذابة لخداع الكثير مف كتنتشر ىذه األ

عتبارىا حقيقة مشرفة كساطعة. إالسذج كالجاىميف، فيعجبكف بزخارفيا، كيؤمنكف بيا كيدافعكف عنيا ب

كذلؾ بسبب أف  كتصؿ ىذه االفكار مداىا في التطرؼ عندما يمكت الكثير في سبيؿ تحقيقيا،

كعمى صعيد التكظيؼ العقائدم في ، أصحابيا مصابكف بمرض الغركر بالنفس كاإلعجاب بالرأم

الفكر المتطرؼ، يمكف مبلحظة أف الجماعات المتطرفة، كفي مسعى منيا لتكظيؼ كنشر أفكارىا، 

 :(684: 1986)الميداني،فإنيا تمجأ إلى جممة أساليب منيا 

حؽ، كأنيـ كالرسؿ كأصحابيـ، ذكك رسالة ال بد أف تكضع في طريقيا  إيياـ اإلتباع بأنيـ عمى -1

الصعاب، كأف النصر ليـ بالنياية كعمييـ أف يثبتكا عمى مبادئيـ، فإف انتصركا فيك نصر مف 

ف اخطئكا فيك ابتبلء مف ا ليمحص ذنكبيـ كيقكم مف شككتيـ .  ا كتأييد ليـ، كا 

راجع عنو خكفان مف أف يردىـ ذلؾ عف التمسؾ بمنيج تباع عمى الخطأ المتطبلع األإعدـ  -2

تباع عمى تراجع ما مف أحد قادة التنظيـ أك النفكر منيا. كعندما يطمع بعض األالجماعة أك 

منظريو، فإف الجماعة تبرر ذلؾ عمى أنو إكراه مف قبؿ رجاؿ األمف جاء تحت كطأة األسر 

 كالتعذيب .

كشرعية. فبل مجاؿ كالتي تقدـ باعتبارىا صادقة كمكثقة ية في القراءات كالمشاىدات ئنتقااإل -3

عبلمي عف إك مصادر ثقافية أخرل. فيناؾ عزؿ طبلع عمى كسائؿ إعبلمية ألبلختيار أك اإل

، كحتى أف حصؿ أفراد التنظيـ أك الجماعة فبل يسمعكف ما يحصؿ خارج نطاقيـ مف مستجدات

 .  تتكافؽ مع عقيدتيـذلؾ فإنيـ يذىبكف إلى تفسيرىا كاعتبارىا أمكر ال

العزؿ النفسي كاالجتماعي لئلتباع عف األسرة كالمجتمع، كقطع أكاصر العبلقة بينيـ كبيف  -4

 أسرىـ كأقاربيـ.

الزىد في العمماء بعدـ التزاـ فيميـ كاالستقبلؿ بالفيـ دكنيـ، كالطعف في فقييـ، كعقائدىـ  -5

خمؿ الككذلؾ ربط  .التنظيـ مع مصالح الجماعة أك ذلؾ كمنيجيـ، خاصة عندما يتعارض
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كليف ؤ يحدث في المجتمع، سكاء كاف انحرافان في الفكر، أك سمككان، بالعمماء كاعتبارىـ المس الذم

 عنو.

طبلؽ يتش -6 ٌيخ المتعالميف كمف ليسكا بأىؿ عمـ، كرفعيـ إلى مصاؼ العمماء كجعميـ قادة كأئمة كا 

كذلؾ تصدرىـ لمفتيا كنصب أنفسيـ ليا مف األلقاب الكبيرة عمييـ تركيجان لفكرىـ كفتاكاىـ، ك 

 غير مشكرة مف أىؿ العمـ كال استئذاف.

كاإلنغبلؽ الفكرم.  أف التطرؼ يرتبط بالتعصب لىكمف خبلؿ ما تقدـ، يخمص الباحث إ

الجماعة( القدرة عمى تقبؿ أية معتقدات تختمؼ عف معتقداتو )أك معتقدات  فحيف يفقد الفرد )أك

نغبلقو عمى ا  الجماعة( ك  اىميا، فإف ىذا يعد مؤشران عمى تعصب ىذا الفرد )أكالجماعة( أك مجرد تج

كىي عكس الكسطية كاالعتداؿ في جميع  ،التطرؼ المغاالة كاإلفراط كالعصبيةكيعني  ،معتقداتو

. كعمى ىذا األساس، فإف التكظيؼ العقائدم لمفكر المتطرؼ نكاحي التفكير اتجاه المعتقدات كاألفكار

 المتفؽ عميو سياسيان كاجتماعيان كدينيان داخؿ الدكؿ تمؾ األفكار كالمعتقدات التي تجاكزت يظير  في

أما التكظيؼ . التطرؼ ىك مقدمة حتمية لئلرىاب، ذلؾ أف مف ىينا تنشأ ظاىرة اإلرىاب كمجتمعاتيا.

كالمرافؽ فراد لمتطرؼ فيك يظير في الممارسات اإلرىابية التي تمحؽ الضرر باألالعقائدم لمفكر ا

ركاح كالممتمكات، ما يؤدم إلى تعريض حياتيـ كحرياتيـ كأمنيـ الفردم كالجماعي العامة كباأل

لمخطر. فالعقائد المتطرفة ىي قنابؿ مكقكتة، أف جاز التعبير،ال تعرؼ زمانان لتقؼ عنده، كال تتقيد 

لزماف الذم تعيشو. بجغرافية تنحصر ضمف حدكدىا، انما ىي ظاىرة متحددة تشمؿ العالـ بأسره كا

 كىذا ما يمثمو تنظيـ داعش في كقتنا الحالي.
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 الرابعالفصل 

 تنظيم داعش

كالذم أصطمح عمى تسميتو إختصاران بػ يعد تنظيـ "الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ" 

ف قد مٌرت "داعش" بعدة مراحؿ قبؿ أكل)داعش( تنظيمان متطرفان يضـٌ عناصر مف جنسيات متنكعة. 

تصؿ إلى ما ىي عميو مف قكة، فبعد تشكيؿ جماعة التكحيد كالجياد بزعامة ابي مصعب الزرقاكم في 

ذلؾ مبايعتو لزعيـ تنظيـ القاعدة السابؽ أسامة بف الدف ليصبح تنظيـ القاعدة في  ، تبل2004عاـ 

أقكل التنظيمات  ؼ التنظيـ مف عممياتو في دكلة العراؽ إلى أف أصبح كاحدان مفببلد الرافديف. ككثٌ 

ليخرج الزرقاكم عمى  2006في الساحة العراقية، كبدأ يبسط نفكذه عمى مناطؽ كاسعة منيا حتى عاـ 

 . المؤل في شريطو مصكر معمنان عف تشكيؿ مجمس شكرل المجاىديف بزعامة أبك عمر البغدادم

ية في العراؽ. إقامة الخبلفة في المناطؽ ذات األغمبية السن فيىدؼ "داعش" األصمي يتمثؿ 

مؿ السيطرة عمى المناطؽ ذات األغمبية ، تكسع ىدفو ليشالحرب األىمية السكرية كبعد مشاركتو في

سيطرتو عمى بعض المدف  كبعد إتماـ .السنية في سكريا كدمشؽ كحمص كحماة كحمب كالرقة كدرعا

يكنيك عاـ  29في  (سبلمية في العراؽ كسكرياتنظيـ الدكلة اإلما أسماه بػ )في سكريا أعمف عف قياـ 

كما  .بالخميفةالممقب  ،إبراىيـ الخميفة أمير المؤمنيف ، كأصبح أبك بكر البغدادم، يعرؼ باسـ2014

  تـ تغيير اسـ الجماعة إلى الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ.

تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ لج ىذا الفصؿ مكضكع سيعا كفي ضكء ما تقدـ،

، بينما ىذا التنظيـ : حيث يتناكؿ المبحث األكؿ: نشأةاآلتية ة)داعش( مف خبلؿ المباحث الثبلث

عقيدتو القتالية أما المبحث الثالث فسيعالج:  ،طبيعتو كبنيتو التنظيميةيتناكؿ المبحث الثاني: 

 كمصادر تمكيمو.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
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 حث األول: فكرة النشأةالمب

تنظيـ الدكلة اإلسبلمية )داعش( تيار سمفي متفرع مف الفكر السمفي الجيادم المعركؼ بػ 

يقكده )أبك مصعب الزرقاكم( الذم أعمف عف تشكيؿ  العراؽ)القاعدة(، ككاف ذراعيا المقاتؿ في 

تو كتنظيمو، اعتمد الزرقاكم في بناء شبكك  .2004يناير  15)مجمس شكرل المجاىديف( في 

أيديكلكجيًّا كفكريًّا كفقييًّا، عمى مرجعية الشيخ أبي عبد ا المياجر، فقد كاف لو األثر المباشر في 

(، كشيدت شبكة الزرقاكم تطكرنا كازدىارنا 59:  2015بناء عقيدتو القتالية كنيجو الفقيي )أبكرماف، 

تنظيمية كاضحة، حيث أشار أبي أنس الشامي  لتزاـ بييكميةمف دكف استخداـ تسمية محددة كاإل الفتنا،

بقكلو إلى: " أف الزرقاكم كاف ينتظر أف تقكـ جماعة عراقية باإلعبلف عف نفسيا كمف ثـ يعمؿ معيا 

، كقد تردد ”التكحيد كالجياد“كمف خبلليا"، إال أف الشامي اقترح تشكيؿ ىيكمية لمجماعة، باسـ 

مف خبلؿ مجمس شكرل لشبكتو مف المقربيف إليو، ثـ اقتنع ذلؾ؛ إذ كاف يعمؿ حياؿ الزرقاكم لفترة 

باإلعبلف عف الجماعة، فبدأت جميع البيانات كاإلصدارات المسمكعة كالمرئية كالمقركءة تصدر باسـ 

 (34: 2015الجماعة )أبك ىنية كأبك رماف، 

ىذه الفترة  تـ تشكيؿ ىيكمية محددة بقيادة الزرقاكم كمجمس شكرل لمجماعة، كلـ يكف معيننا في

أم نائب لمزرقاكم، كما كتأسست لجافه عدة، أىميا: المجنة العسكرية، كاإلعبلمية، كاألمنية، كالمالية، 

، كذلؾ لياكقد ترأ س أبك أنس الشامي المجنة الشرعية ككاف أكؿ مسئكؿ شرعي  .كالشرعية العممية

 .(2014)مكقع سي إف إف العربي،  2003أكاخر شير أيمكؿ عاـ 

صدر الزرقاكم فتاكل ضد الشيعة، أدت إلى حدكث حرب طائفية في أ، 2005ياية عاـ في ن

نتحارية، مع إعبلف الزرقاكم عف زيدان مف التصعيد في العمميات اإلم 2006العراؽ، فقد شيد عاـ 

زاد التبايف بيف التنظيـ ك  إقامة إمارة إسبلمية في العراؽ، بحيث يتكلى زعيميا إمارة المسمميف ىناؾ.
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 ،2006بعد مقتؿ الزرقاكم في يكنيك  .كبيف فصائؿ المقاكمة العراقية، كحدثت صدامات بيف الطرفيف

لمتنظيـ الذم أعمف عف تشكيؿ ما سمي  أنتخب مجمس شكرل المجاىديف )أبي حمزة المياجر( زعيمان 

غدادم، كقد قتؿ عمر الب بكأ"دكلة العراؽ اإلسبلمية" بزعامة )دكلة العراؽ األسبلمية ( تشكيؿ تنظيـ ػب

، إثر عممية عسكرية مشتركة لمقكات األمريكية كالعراقية 2010نيساف  19أبك عمرك البغدادم بتاريخ 

 (.2014خميفة لو )الزيات،  2014مايك  16في منطقة الثرثار، كجاء بعده أبك بكر البغدادم في 

 أبو بكر البغدادي 

في مدينة سامراء العراقية، لو  1971عاـ ىك إبراىيـ بف عكاد بف إبراىيـ البدرم المكلكد  

العديد مف األسماء كاأللقاب منيا، "عمي البدرم السامرائي"، " أبك دعاء "، الدكتكر إبراىيـ، "الكرار"، 

كاخيران " أبك بكر البغدادم"، كىك خريج الجامعة اإلسبلمية في بغداد، درس فييا كحصؿ عمى شيادة 

ىا الدكتكراه، كعمؿ أستاذان كمعممان كداعية. كلد في عائمة تتبع العقيدة البكالكريكس، ثـ الماجستير كبعد

ؾ السمفية ، ككالده الشيخ عكاد مف كجياء عشيرة البكبدرم العراقية، كأعمامو دعاة في العراؽ، كىنا

في إحداىا أنو كاف ناشطان إسبلميان في عيد الرئيس  ،"عالـ الجياد" وركايات مختمفة بشأف كيفية دخكل

لسابؽ صداـ حسيف. كال شؾ أف احتجازه أربع سنكات في جنكب العراؽ بعد تكقيفو عمى أيدم جنكد ا

 ساىـ في زيادة تطرفو. 2005أميركييف عاـ 

، إلى تنظيـ "دكلة العراؽ 2003كيبدكا أنو انجذب سريعان، بعد الغزك األميركي لمعراؽ عاـ 

في تيريب مقاتميف أجانب إلى العراؽ، ثـ صار  يةن اإلسبلمية" بقيادة أبك مصعب الزرقاكم. كانخرط بدا

"أمير" بمدة صغيرة عمى الحدكد السكرية. كسرعاف ما أسس محكمة عيرفت بتفسيرىا المتشدد لمشريعة 

ـ إلى مجمس شكرل  اإلسبلمية كأحكاميا القاسية. كحيف صعد نجمو بيف المسمحيف الشباب، ضي
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بعد مقتؿ زعيميو السابقيف أبك  2010تكلى قيادتو عاـ  المجاىديف في "دكلة العراؽ اإلسبلمية" حتى

 .(25: 2014بكر، )عمر البغدادم كأبك حمزة المياجر 

نطمقات كأسس فكرية قريبة إلى نطمؽ تنظيـ "الدكلة اإلسبلمية "داعش" في العراؽ كالشاـ مف مإ

شكمت تيار السمفية ستند إليو تنظيـ "القاعدة", شأنو في ذلؾ شأف الحركات كالمجمكعات التي أما 

نية أكثر مف الحركات الجيادية الجيادية، غير أف "داعش" غمب عميو الغمك في تكجياتو الفكرية كالدي

أك قتؿ مف ال يبايع  ،()خرل, فتكسع في التكفير, كمف ثـ في القتؿ .كما تكسع في نظرية التترساأل

(، فقد تحرؾ تنظيـ 5-4: 2016لشيمي، البغدادم, كىك ما انتيى بالشقاؽ بيف "داعش" ك"القاعدة" )ا

"داعش" مف منظكر دكلة في طكر التكسع, فاخترؽ بينى األنظمة الفاشمة, كتمدد في أزماتيا, عكس 

ف تحرؾ بفكر تنظيـ عالمي يركز عمى العدك البعيد ال القريب،  تنظيـ "القاعدة" القانع بككنو تنظيمان, كا 

ستخبلفيا كعيا, كىك ما دفع "داعش" إلعف أف تدعـ فر كلكف قيادتو المركزية  ضعفت كصارت أعجز 

 ( .8: 2014كقيادة الجياد العالمي )نسيرة، 

نتقاؿ المجاىديف لمعراؽ يتـ عبر سكريا، ال سيما أف دخكؿ العرب لـ كاف المسار األساسي إل

 يكف يحتاج لتأشيرة دخكؿ، كتمركز التنظيـ في غرب العراؽ، كبصكرة أساسية في ضكاحي بغداد،

كقد خمؽ  .كفي محافظتي األنبار كالفمكجة، كفي إجزاء متعددة مف محافظتي المكصؿ كصبلح الديف

مركر المجاىديف عبر سكريا حالة مف التعاكف بيف التنظيـ كالعشائر، ال سيما التي تعيش عمى 

آمنان مناطؽ الحدكد، كبالتالي اصبحت المنطقة عمى جانبي الحدكد بيف سكريا كالعراؽ تمثؿ مبلذان 

لمتنظيـ، كتتكافر فييا بنية لكجستية داعمة لنشاطو، كقد استثمر التنظيـ حينيا، مدعكمان بمناخ 

                                                 

()العدو ويتترس بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم، ليمنع عن نفسه سهام  ه إحتماءمصطلح يراد ب: التترس

: أن يستحيل صد العدو عن عدوانه إال من خالل وجهة  وصد المسلمين له. أجاز أهل العلم ذلك بشروط منها
عدوان من جهة المتترس بهم، أما إذا وجد السبيل لصد العدوان ورده من غير جهة المتترس بهم، ال يجوز رد ال

 المتترس بهم، وبالتالي تعريضهم ألي نوع من األذى أو القتل.
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المقاكمة الرافض لئلحتبلؿ في العراؽ، كخاصة في المناطؽ السنية في غرب العراؽ. كما كتحالؼ مع 

شبكة مف الخبليا  كنشر ،مجمكعات المقاكمة، كاستفاد مف دعميا في تأسيس البنية التحتية لمتنظيـ

المتدربة مف الجيادييف لمحاربة االحتبلؿ األمريكي. كسعى في تمؾ الفترة ألف يككف اإلطار الجامع 

لكؿ تنظيمات المقاكمة في العراؽ، كنجح في دعـ التعاكف بينو كبيف العديد مف فصائؿ المقاكمة، 

 (.191: 2015كظؿ عمؿ التنظيـ متماىيان مع نشاط المقاكمة العراقية )ربيع، 

بكر البغدادم يعمف فيو أف جبية ظير تسجيؿ صكتي منسكب ألبك  2013نيساف  9في 

، كأعمف فيو إلغاء اسمي " جبية النصرة" متداد لدكلة العراؽ اإلسبلميةإ"النصرة " في سكريا ىي 

 جبيةقابمت  .ك"دكلة العراؽ اإلسبلمية" تحت اسـ كاحد كىك "الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ"

نضماـ إلى تنظيـ الدكلة في بداية األمر بتحفظ، إال أف الخبلفات كالمعارؾ بدأت بعد أف النصرة اإل

اتيمت الجماعات المعارضة األخرل بما فييا " النصرة "تنظيـ الدكلة بمحاكلة االنفراد بالسيطرة كالنفكذ 

لتنظيـ اعترض عمنان عمى طمب كالتشدد في تطبيؽ الشريعة كتنفيذ إعدامات عشكائية، خاصة أف ىذا ا

زعيـ تنظيـ القاعدة "أيمف الظكاىرم"  بالتركيز عمى العراؽ كترؾ سكريا لػ "جبية النصرة"، مما أدل 

ستخداـ السبلح كالحرب إدادم كأيمف الظكاىرم كصؿ إلى حد إلى حدكث خبلفات بيف أبك بكر البغ

 (.53: 2014بيف التنظيميف في سكريا )األحمد، 

 2013يمكؿ عاـ أمى كامؿ مدينة الرقة السكرية في ظيـ "داعش" مف إحكاـ سيطرتو عتمكف تن 

)مركز المحافظة التي تحمؿ اسميا( بعدما انسحبت فصائؿ المعارضة األخرل التي كانت تتكاجو 

معو، كأصبحت المدينة مركزان لمتنظيـ، كفي تطكر سريع لؤلحداث تمكف التنظيـ مف السيطرة عمى 

نسحاب إبكؿ سيكلة بعد  ،كالتي تعد ثاني أكبر مدينة عراقية ،2014حزيراف  10ي ف مدينة المكصؿ

دة ىناؾ خبلؿ بضع ساعات في عممية نادرة الحدكث في تاريخ ك مكجالتي كانت القكات العسكرية 
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الحركب، تبلىا السيطرة عمى عدة محافظات عراقية ىي صبلح الديف كجزء مف ديالى كاألنبار )أبك 

 .(2: 2014مالؾ، 

كبعد أف أعمف أبك بكر البغدادم عف االسـ الجديد "الد كلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ" أعمنت 

جماعة "قاعدة الجياد" أن و ال صمةى ليا بجماعة الد كلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ، كذكرت في بياف 

ـٍ تيٍخطٍر بإنشائيا، كلـ تيستأمر فييا، كلـ تيستش يا، بؿ أمرت بكقؼ العمؿ أصدرتو أن يا ل ر، كلـ تىٍرضى

بيا، كأٌف تنظيـ قاعدة الجياد ال تربطو بيا عبلقة تنظيمية، كما أن و ليس مسؤكالن عف تصرفات الد كلة 

ف  أفرع تنظيـ قاعدة الجياد ىي التي تعمنيا القيادة العامة لتنظيـ  اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ، كا 

 القاعدة، كتعترؼ بيا.

ىذا التنظيـ بدأت بالتراجع كاإلنحسار التدريجي أثر العمميات العسكرية التي قامت فييا  إف قكة

القكات العراقية كقكات التحالؼ كقد تكقؼ تقدـ ىذا التنظيـ بعد إنشاء التحالؼ مع عدة دكؿ لمحاربة 

يراف سبلمية كأجنبية مف بينيا السعكدية كا  ، 2016-2014 خبلؿ الفترةك  .التنظيـ يشمؿ دكالن عربية كا 

 % مف األراضي التي ييسيطر عمييا في العراؽ.30% إلى 25خسر تنظيـ الدكلة )داعش( ما بيف 

 :لمبحث الثاني: البنية التنظيميةا

مستكل المية تطكرنا عمى يعتبر تنظيـ الدكلة اإلسبلمية مف أكثر الحركات الجيادية الع

ستناد إلى المزاكجة بيف األشكاؿ نظيمية باإليتو التالييكؿ التنظيمي كالفعالية اإلدارية؛ فقد تطكرت بن

التنظيمية اإلسبلمية التقميدية، التي تككنت مع مؤسسة الخبلفة، كتنظيرات الفقو السمطاني الذم 

يؤسس لمفيكـ الدكلة السمطانية؛ إذ يقكـ عمى مبدأ اإلمارة، إلى جانب األشكاؿ التنظيمية الحداثية 

لى جياز عسكرم أمني كآخر أيديكلكجي بيركقراطي. كمنذ السيطرة عمى لمفيكـ الدكلة الذم يستند إ

ألؼ مقاتؿ،  35تضاعؼ عدد أعضاء تنظيـ )داعش( ليصؿ إلى أكثر مف  2014في عاـ  المكصؿ
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آالؼ مقاتؿ عربي كمسمـ أجنبي، إال أف  9مف العراقييف كالسكرييف، كيضـ في صفكفو أكثر مف 

كتعتمد ىرمية  (3: 2015)التميمي، ألؼ مقاتؿ 15ؿ إلى حدكد البنية األساسية لقكات النخبة تص

 :اآلتيةالبناء التنظيمي بػػػ)داعش( عمى المكاقع 

يقكـ الييكؿ التنظيمي لمدكلة اإلسبلمية عمى أسس فقيية شرعية كضركرات حداثية، إذ  أواًل: الخميفة:

لقرشي كسبلمة الحكاس، سائر الذم يجمع شركط الكالية كالعمـ الشرعي كالنسب ا” الخميفة“يتكلى 

الكظائؼ الدينية كالدنيكية المذككرة في التراث السياسي اإلسبلمي السني كفقو األحكاـ السمطانية، 

كقائد ديني كسياسي لو حؽ الطاعة بعد اختياره مف قبؿ مجمس الشكرل كأىؿ الحؿ كالعقد)طيفكر، 

2016 :19.) 

و باعتباره دكلة إسبلمية مكتممة األركاف كيتعامؿ التنظيـ في إدارة شؤكنو كتدبير حكم

الدكلة ”كالشركط. ككاف األمير السابؽ لمتنظيـ أبك عمر البغدادم ىك مف أرسى الييكمية العامة لػ

، عمى تطكير البناء الييكمي مف خبلؿ ترسيخ مبدأ ”أبك بكر البغدادم“، كقد عمؿ مف بعده ”اإلسبلمية

 .كافة زية التنظيـ كسيطرة الخميفة عمى مفاصموالبيعة كالطاعة؛ األمر الذم يضمف مرك

رأسيا، كييشرؼ إشرافنا ” الخميفة“عمى ىيكمية ىرمية يعتبر ” الدكلة”كتعتمد البنية التنظيمية لػ

ا عف تسمية الكزارات التي ”المجالس“مباشرنا عمى  ، كىي تسمية استخدميا أبك بكر البغدادم عكضن

المفاصؿ األساسية لتنظيـ الدكلة التي تشكٍّؿ ” المجالس“تبر كتع .اعتمدىا سمفو أبك عمر البغدادم

بعد أخذ  كعزليـ  كيتمتع البغدادم بصبلحيات كاسعة في تعييف رؤساء المجالس”. القيادة المركزية“

، الذم تبدك استشارتو معًممة كغير ممزمة؛ فالقرار األخير كالفصؿ النيائي بعد ”مجمس الشكرل“رأم 

ستراتيجية؛ فيك الكاسعة يتحكـ في سائر القضايا اإل” الدينية“كبفضؿ سمطاتو  .ظيـالتداكؿ لزعيـ التن

 (.17: 2015في معظـ القرارات الحاسمة )أبك ىنية، ” األمر كالنيي“صاحب 
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عمى العنصر العراقي في معظـ المفاصؿ الرئيسية لمتنظيـ، كعمى أبك بكر البغدادم  إعتمد

الكظائؼ المساندة؛ كالشكرل كاإلعبلـ كالتجنيد كجمع التبرعات، األعضاء العرب كاألجانب في إدارة 

كاحتفظ بصبلحيات شبو مطمقة في إعبلف الحرب كتسيير الغزكات، كاعتنى بتأسيس المجمس 

العسكرم كألغى منصب كزير الحرب. كتحكـ البغدادم بالمفاصؿ التنظيمية الميمة مف أمف 

مس الشكرل، كالمجمس العسكرم، كالجياز اإلعبلمي، كاستخبارات الكاليات كمتابعة التنظيـ، كمج

كالييئات الشرعية، كبيت الماؿ. كيتمتع البغدادم بسمطة تعييف قيادات كأمراء الكاليات في العراؽ 

كسكريا، فقد دخؿ التنظيـ مع حقبة أبي بكر البغدادم في طكر تنظيمي عسكرم أمني شديد السرية 

و إمارة التنظيـ، في إعادة ىيكمتو، معتمدنا في الجانب العسكرم كاالرتياب؛ حيث أنو أسيـ، منذ تكلي

عمى ضباط عراقييف سابقيف سمفييف، كفي مقدمتيـ: حجي بكر كعبد الرحمف البيبلكم، فأصبح الجناح 

: 2014العسكرم أكثر احترافنا كأشد تماسكنا عمى الصعيد األمني، كمعظـ قياداتو مف العراقييف)مناع، 

20.) 

نفسو، استثمر البغدادم الجيادييف العرب كاألجانب في األجيزة الشرعية، كفي الكقت 

ا أبناء دكؿ الخميج العربي، أمثاؿ: أبي بكر القحطاني )عمر القحطاني(، كأبي ىماـ األثرم،  كخصكصن

المعركؼ بتركي البنعمي )تركي بف مبارؾ بف عبد ا( مف البحريف، كالسعكدم عثماف آؿ نازح 

 (.25: 2015ىـ )عنجريني، العسيرم، كغير 

في المكاقع األمنية األساسية، كفي ” حمقة تمعفر التركمانية“فيما اعتمد البغدادم عمى 

مقدمتيـ أبك عمي األنبارم، كاعتمد عمى العرب كاألجانب في المؤسسة اإلعبلمية، كفي مقدمتيـ 

عبلف الخبلفة عقب كمع تكسع ا .السكرم أبك محمد العدناني الناطؽ باسـ الدكلة اإلسبلمية لتنظيـ كا 
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، بدأ البغدادم يدمج العرب كاألجانب بصكرة أكبر، إال أف 2014السيطرة عمى المكصؿ في حزيراف 

 (.24: 2016المككف العراقي ظؿ يتمتع بأرفع المناصب كأخطرىا)طيفكر، 

ت التي كىك مف أىـ المؤسسات التابعة لمتنظيـ، كعمى الرغـ مف التطكرا ثانًيا: مجمس الشورى:

شيدىا المجمس منذ إمارة الزرقاكم، مركرنا بأبي عمر البغدادم، كصكالن إلى الزعيـ "أبي بكر 

البغدادم"، إال أف مؤسسة الشكرل كانت حاضرة دكمنا. كيتسع المجمس كيضيؽ بحسب الظركؼ 

لعامة، كالحاجة، كما يجتمع لمنظر في القضايا المستجدة كاتخاذ القرارات الميمة كرسـ السياسات ا

، كال يكجد ثبات في عدد أعضائو، كغالبنا ما كاف (الشرعية)كيضـ في عضكيتو عددنا مف القيادات 

 (.16: 2015عضكنا يختارىـ البغدادم بتزكية مف األمراء كالكالة )الياشمي،  11إلى  9يضـ مف 

ائؼ كيتمتع المجمس بصبلحية عزؿ األمير مف الناحية النظرية، كما يتمتع المجمس بالكظ

التقميدية التاريخية المنصكص عمييا في التراث السياسي اإلسبلمي؛ إذ يقدـ الرأم كالمشكرة لمبغدادم 

في قرار الحرب كالسمـ، إال أف مشكرتو ميعًممة غير ممزمة أيضان؛ ذلؾ أف الشكرل تقتصر عمى األمكر 

أف ال اجتياد "عية تنص عمى التنظيمية التي لـ يرد فييا نص قاطع مف القرآف كالسنة، فالقاعدة الشر 

كال شكرل في مكطف النص، إال إذا كاف اجتيادنا في فيـ النص كتفسيره في المسائؿ التي تمس 

. كمف مياـ مجمس "مصالح التنظيـ كالدكلة كشؤكف الناس العامة كالخاصة كعبلقتيـ مع اآلخريف

 .(16-12: 2015)أبك ىنية، الشكرل تزكية المرشحيف لمناصب الكالة، كأعضاء المجالس المختمفة

، داخؿ مجمس الشكرل، بأىمية خاصة نظرنا لطبيعة التنظيـ ()كيتمتع المجمس الشرعي

ضاء، كمف ميامو األساسية مراقبة الدينية، كيترأسو البغدادم شخصيًّا، كيضـ في عضكيتو ستة أع

                                                 
()ىك عبارة عف مؤسسة عممية نقابية، جامعة لذكم التخصص الشرعي في محافظة حمب، تنبثؽ  :المجمس الشرعي

( 2015حي، )، محمد أحمد النجار، كأحمد صبعنيا ىيئة تنفيذية مستقمة "شبو حككمية، ترعى الشؤكف الدينية كافة
 .30البنية المعرفية لتنظيـ داعش، القاىرة: دار المعارؼ، ص 
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لخميفة أك تعرضو لؤلسر لتزاـ بقية المجالس بػالضكابط الشرعية، كترشيح خميفة جديد في حاؿ مكت اإ

 أك عدـ قدرتو عمى إدارة التنظيـ كالدكلة ألسباب طارئة كالمرض كالعجز.

كىك مفيكـ راسخ في الفقو السياسي اإلسبلمي، كيضـ طائفة كاسعة مف  ثالثًا: أىل الحل والعقد:

كالبد أف  األعضاء كالمناصريف مف أىؿ الشأف مف األمراء كالعمماء كالقادة كالساسة ككجكه الناس،

تتكافر فييـ مجمكعة مف الشركط، كالعدالة الجامعة لشركطيا، كالعمـ الذم ييتكىصؿ بو إلى معرفة مف 

يستحؽ اإلمامة عمى الشركط المعتبرة في اإلماـ، كالرأم كالحكمة المؤدييف إلى اختيار مف ىك لئلمامة 

كأىؿ الحؿ كالعقد في تنظيـ  .(3: 2015)ابك ىنية،  ”أىؿ الشكرل“أصمح، كييطمؽ عمييـ أحياننا 

الدكلة اإلسبلمية يمثمكف طيفنا كاسعنا مف األعياف كالقادة كاألمراء، باإلضافة لمجمس شكرل الدكلة، كىـ 

ختيار إعدناني، الناطؽ باسـ الدكلة، تـ فبحسب أبي محمد ال .وكتنصيب مف يقكمكف ببيعة الخميفة

س شكرل الدكلة اإلسبلمية، كتباحث ىذا األمر، بعد أف اجتمع مجم“البغدادم خميفةن لممسمميف بعد أف: 

باتت الدكلة اإلسبلمية بفضؿ ا تمتمؾ كؿ مقكمات الخبلفة، كالتي يأثـ المسممكف بعدـ قياميـ بيا، 

كأنو ال يكجد مانع أك عذر شرعي لدل الدكلة اإلسبلمية؛ يرفع عنيا اإلثـ في حاؿ تأخرىا أك عدـ 

الدكلة اإلسبلمية، ممثمة بأىؿ الحؿ كالعقد فييا؛ ًمف األعياف كالقادة كاألمراء قياميا بالخبلفة؛ فقررت 

، كمبايعة الشيخ المجاىد، العالـ العامؿ العابد، ”إعبلف قياـ الخبلفة اإلسبلمية“كمجمس الشكرل: 

مد، اإلماـ الييماـ المجدد، سميؿ بيت النبكة، عبد ا: إبراىيـ بف عكاد بف إبراىيـ بف عمي بف مح

 (.2015)العدناني، خميفة لممسمميف ”البدرم القرشي الياشمي الحسيني

كتعتبر أحد أىـ مفاصؿ تنظيـ الدكلة اإلسبلمية نظرنا لطبيعتو الدينية. ككاف  رابًعا: الييئة الشرعية:

أبك عمي األنبارم يتكلى مسؤكلية الممؼ األمني كالشرعي، كيتكلى منصب رئيس الييئة أبك محمد 

حيث تـ تأسيس  ،كقد كاف أبك أنس الشامي أكؿ مف تكلى ىذا المنصب في عيد الزرقاكم العاني،
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كفي عيد أبي عمر البغدادم تكلى المنصب عثماف بف عبد الرحمف  .”التكحيد كالجياد“جماعة 

التميمي. كتقـك الييئة بإصدار الكتب كالرسائؿ كصياغة خطابات البغدادم كالبيانات كالتعميؽ عمى 

كتنقسـ الييئة الشرعية إلى قسميف رئيسييف،  .كاألناشيد كالمكاد اإلعبلمية الخاصة بالتنظيـ األفبلـ

قامة  األكؿ: يتعمؽ بتنظيـ المحاكـ الشرعية كمؤسسة القضاء لمفصؿ في الخصكمات كفض النزاعات كا 

يفة الكعظ الحدكد، كالقياـ بكظيفة الحسبة كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالثاني: يقـك بكظ

 كاإلرشاد كالتجنيد كالدعكة كمتابعة اإلعبلـ.

، داعش(–تنظيـ الدكلة )يعتبر المجمس العسكرم المكٌكف األىـ داخؿ  الجياز العسكري:خامسًا: 

عضكا، كقد بدأ استخداـ  13أعضاء إلى  9كيتككف  المجمس مف  .لطبيعة التنظيـ العسكرية نظران 

ب مقتؿ نعماف منصكر الزيدم، المعركؼ بأبي سميماف الناصر تسمية الجياز بالمجمس العسكرم عق

 .(4: 2014التكاتي، ) 2011لديف ا، الذم شغؿ منصب كزير الحرب في مايك 

يشغؿ قائد المجمس العسكرم منصب نائب البغدادم، ككاف الزرقاكم يحتفظ بالمنصبيف، ثـ 

مارة تكلى منصب القائد العسكرم أبك حمزة المياجر ككزير لمحرب  في حقبة دكلة العراؽ اإلسبلمية كا 

أبي عمر البغدادم، كفي كالية األمير أبك بكر البغدادم تكلى منصب القائد العسكرم حجي بكر، كىك 

أبك عبد الرحمف  2014سمير عبد محمد الخميفاكم، ثـ شغؿ المنصب بعد مقتمو في سكريا في يناير 

، حيث تكلى رئاسة المجمس 2014يكنيك  4قتؿ في  البيبلكم، كىك عدناف إسماعيؿ البيبلكم، الذم

العسكرم أبكمسمـ التركماني، كىك فاضؿ أحمد عبد ا الحيالي، المعركؼ باسـ "أبك معتز"، ك"أبك 

مسمـ التركماني العفرم"، الذم كاف في كالية نينكل. كيتككف المجمس العسكرم مف قادة القكاطع، ككؿ 

مقاتؿ، كتنقسـ الكتيبة إلى عدد مف  350- 300 كتيبة تضـ قاطع يتككف مف ثبلث كتائب، ككؿ 

 .(31: 2015مقاتؿ )أبك ىنية،  60 - 50السرايا تضـ كؿ سرية 
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قتحاـ، ف كقكات اإلإلى ىيئة األركا (داعش –لة ك الدلتنظيـ )ينقسـ المجمس العسكرم 

يادات المجمس كمف ق .ستشيادييف، كقكات الدعـ المكجستي، كقكات القنص، كقكات التفخيخكاإل

كليد جاسـ، كعدناف لطيؼ حميد السكيداكم، المعركؼ بػػ"أبي ميند  ،العسكرم أبك أحمد العمكاني

، كالتخطيط كافة العسكرية الكظائؼ كالميماتبالسكيداكم"، أك "أبي عبد السبلـ"، كيقكـ المجمس 

دارة المعارؾ، كتجييز الغزكات، كعمميات اإلشراؼ كالمراقاإل بة كالتقكيـ لعمؿ األمراء ستراتيجي، كا 

دار  العسكرييف، باإلضافة إلى تكلي شؤكف التسميح كالغنائـ العسكرية  .تياكا 

كىك أحد أىـ المجالس في تنظيـ  ،يكيعمؿ المجمس العسكرم إلى جانب المجمس األمن

 .بارمستخبارات، كيتكلى رئاستو أبك عمي األنخطرىا، إذ يقكـ بكظيفة األمف كاإلالدكلة اإلسبلمية كأ

كيتكلى المجمس الشؤكف األمنية لمتنظيـ، ككؿ ما يتعمؽ باألمف الشخصي لزعيـ التنظيـ، كتأميف 

كمدل جدية الكالة في تنفيذىا، كيقكـ بمراقبة  يتخذذىاأماكف إقامتو كتنقبلتو، كمتابعة القرارات التي 

قامة كما يشرؼ عمى تنفي .عمؿ األمراء األمنييف في الكاليات كالقكاطع كالمدف ذ أحكاـ القضاء كا 

راؼ عمى الكحدات الخاصة ختراؽ، كاإلشالمعادية، كحماية التنظيـ مف اإل ختراؽ التنظيماتا  الحدكد، ك 

المجمس عمى صيانة  نغماسييف بالتنسيؽ مع المجمس العسكرم. كيشرؼستشيادييف كاإلككحدة اإل

يد كتنسيؽ التكاصؿ بيف مفاصؿ التنظيـ ختراؽ، كلديو مفارز في كؿ كالية تقـك بنقؿ البر التنظيـ مف اإل

غتياالت السياسية النكعية كالخطؼ كجمع الية، كما أف لديو مفارز خاصة لئلفي جميع قكاطع الك 

 .(19: 2014األمكاؿ )ركدم، 

، إذ يقسـ مناطؽ داعش( –تنظيـ الدكلة )أىمية المجمس العسكرم مف طبيعة تركيبة  تأتي

عمييا اسـ "كاليات"، كىي التسمية اإلسبلمية التاريخية لمجغرافيا نفكذه إلى كحداتو إدارية يطمؽ 

السكانية، كيتكلى مسؤكلية "الكاليات" مجمكعة مف األمراء، كىي التسمية المتداكلة لمحكاـ في التراث 
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 16كيبمغ عدد الكاليات التي تقع ضمف دائرة سيطرة التنظيـ أك نفكذه  .السياسي اإلسبلمي التاريخي

فيا في العراؽ، كىي: كالية ديالى، كالية الجنكب، كالية صبلح الديف، كالية األنبار، كالية كالية، نص

كرككؾ، كالية نينكل، كالية شماؿ بغداد، كالية بغداد، كنصفيا اآلخر في سكريا، كىي: كالية حمص، 

الرقة، كالية حماة كالية حمب، كالية الخير )دير الزكر(، كالية البركة )الحسكة(، كالية البادية، كالية 

 (16: 2015)أبك ىنية، ."ككالية دمشؽ، كتقٌسـ "الكاليات" إلى "قكاطع

ىك مف يتمتع اإلعبلـ بأىمية كبيرة داخؿ ىيكمية تنظيـ الدكلة اإلسبلمية، ك  : الييئة اإلعالمية:سادساً 

فترة مبكرة مف نذ بشبكة اإلنترنت كالمسألة اإلعبلمية؛ فقد أدرؾ م ان ىتمامإأكثر التنظيمات الجيادية 

تصالية في إيصاؿ رسالتو السياسية كنشر أيديكلكجيتو السمفية ستثنائية لمكسائط اإلتأسيسو األىمية اإل

أحد األركاف الرئيسية في فترة مبكرة منذ تأسيس جماعة ” الجياد اإللكتركني“الجيادية، فأصبح مفيـك 

 ، ثـ القاعدة في ببلد الرافديف.”التكحيد كالجياد“

” دكلة العراؽ اإلسبلمية“أبك ميسرة العراقي يتكلى رئاسة القسـ اإلعبلمي، كفي حقبة  كاف

تكلى المنصب أبك محمد المشيداني تحت اسـ كزير اإلعبلـ، ككاف أبك عبد ا محارب  2006عاـ 

تكلى أحمد الطائي منصب كزير  2009عبد المطيؼ الجبكرم ناطقنا باسـ تنظيـ الدكلة، كفي عاـ 

ـ، كيقكد المؤسسة اإلعبلمية لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية ىيئة مكسعة بقيادة أبي األثير عمرك اإلعبل

 (28: 2015العبسي. )أبك ىنية، 

في سبيؿ تجنيد عناصره عمى تقنيات دعائية متطكرة، حيث  (داعش)تنظيـ ىذا كقد إعتمد 

شبكة اإلنترنت، فقد استخدـ  أنو استفاد مف تجربة تنظيـ القاعدة الذم حافظ عمى نشاط شبكاتو عمى

أكركبية إلى التعبير عف  شبكات التكاصؿ االجتماعي ليطكر تقنيات تكاصؿ أكثر تنسيقا دفعت دكالن 

 .قمقيا البالغ مف أف تتحكؿ الشبكة العنكبكتية إلى ساحة معركة رئيسية في الحرب عمى اإلرىاب
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اكميا عدد كبير مف قياديي داعش الذيف أف التجربة التي ر   كأعرب مسؤكلكف أكركبيكف عف قمقيـ مف

 .نشطكا سابقان في خبليا القاعدة قد يتـ استثمارىا في تطكير الترسانة الرقمية لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية

تكيتر  في ()سكـ ىاشتاغر كقاـ المسؤكلكف عف شبكات التكاصؿ في تنظيـ داعش بتطكير 

، حيث أنيـ حاكلكا رسـ "صكرة ناعمة" لمقاتميو عبر بكؿ المغات لمكصكؿ إلى أكبر عدد مف المغرديف

عرض فيديكىات ليـ يميكف مع أطفاؿ في مدينة الرقة السكرية، كشجعت سيكلة استخداـ مكاقع 

الجتماعي كسرعة نشرىا لممعمكمات جماعات متشددة عمى المجكء إلييا كتحكيميا إلى سبلح التكاصؿ ا

مكافحة اإلرىاب في الشرطة  لمتجنيد مف أم مكاف في العالـ كفؽ تصكر الرئيس السابؽ لكحدة

يتعمؽ األمر بكسيمة تكنكلكجية رخيصة الثمف كيسيؿ التحكـ فييا سكاء كاف " :البريطانية نيؾ أكبراياف

المستخدـ مختبئان داخؿ مغارة في أفغانستاف أك جالسان قرب حاسكبو المرتبط بياتؼ يعمؿ باألقمار 

 (16: 2014)ركدم،  "تغريدة عمى تكيتر ال تكمؼ صاحبيا أم شيءصطناعية، فاإل

 المبحث الثالث: العقيدة القتالية ومصادر التمويل

ؼ العقيدة القتالية عمى أنيا مبادئ كخطكط عريضة تشمؿ أساليب القتاؿ كالتسميح كنظاـ عرٌ تي 

. كبالنسبة (13: 2014يد، أبكز ) القتاؿ المعركة، كىي قابمة لمتبديؿ كالتعديؿ بحسب متطمبات مرحمة

لمعقيدة العسكرية لداعش، فإنيا تعتبر نمكذجان متطكر نكعيان عف العقيدة العسكرية التي يتبناىا تنظيـ 

الجغرافيا، ينتشر تنظيـ داعش عمى مساحات كاسعة مف االراضي المتصمة  دالقاعدة، فعمى صعي

كال تتمسؾ كثيرا بمكقع بعينو، كلكنيا تحافظ ، المتجاكرةجغرافيان دكف اعتبار لمحدكد السيادية لمدكؿ 
                                                 

() ىك عبارة عف كممة مسبكقة بالرمز #، كىك يستخدـ لتصنيؼ منشكراتؾ عمى الفيسبكؾ ، فإذا أردت  :ىاشتاغ
يع نشر تحديث يتعمؽ بمدينة تكنس مثبلن ، تكتب ضمف التحديث #تكنس ، اإلستخداـ اآلخر ىك لمتابعة جم

المنشكرات في الفيسبكؾ حكؿ تصنيؼ معيف ، فإذا رغبت مثبل بمتابعة التحديثات حكؿ حدث اك قضية  تكتب في 
مربع البحث #اسـ الحدث بالنسبة ألصحاب الصفحات يعتبر الياش تاغ طريقة فٌعالة لتركيج صفحتؾ ك الكصكؿ 

 لعدد أكبر

http://www.huffingtonpost.co.uk/alessandro-bonzio/isis-use-of-social-media-_b_5818720.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/alessandro-bonzio/isis-use-of-social-media-_b_5818720.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/alessandro-bonzio/isis-use-of-social-media-_b_5818720.html
http://www.news.com.au/world/how-isis-uses-social-media-to-spread-their-messages-to-the-world/story-fndir2ev-1227064634274
http://www.news.com.au/world/how-isis-uses-social-media-to-spread-their-messages-to-the-world/story-fndir2ev-1227064634274
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عمى المنطقة ككؿ ال كأجزاء لتقميؿ الخسائر كتكفير مركنة الحركة كالممجأ كلمحفاظ عمى المكتسبات، 

كتقديـ ضمانات  ،مع العمؿ عمى تجنيد السكاف المحمييف لزيادة القكة بمرتبات شيرية كتزكيج العزاب

عاركيا، بعكس القاعدة التي كانت تحتفظ بمكاقع محددة في نطاؽ مالية لعائبلت الذيف يقتمكف في م

 ( .4: 2014التكاتي، جغرافي غير متصؿ كتعمؿ عمى نطاؽ عالمي كاسع )

تنظيـ "الدكلة اإلسبلمية" بجاىزية قتالية كبيرة سكاء عمى مستكل التدريب, أـ  كيتمتع مقاتم

قدـ مف التبلحـ المنضبط كالصاـر بيف البناء عمى مستكل التسميح كالتجييز. كما يتميزكف بمستكل مت

العقائدم كالركح المعنكية كالقدرة القتالية في الميداف. كتيبنى العقيدة القتالية ليذا التنظيـ عمى ركنيف 

ساسية أف: عقيدة العنؼ كالتركيع,كعقيدة حرب العصابات. كتحتؿ عقيدة العنؼ كالتركيع مكانة يساسيأ

 . (13: 2014أبكزيد، ) أك أثنائومع العدك  شتباؾاإلقبؿ 

إيقاع التأثير النفسي لدل الخصكـ بيدؼ ردعيـ أك ثنييـ  في ىذه العقيدةمف كتكمف الغاية 

ضعاؼ عزيمتيـ كمف ثـ إشتباؾ معيـ مباشرة، أك لحاؽ اليزيمة بيـ قبؿ اإلإعف القتاؿ، كبالتالي 

نطباعات إستراتيجية التركيع إكة. كتترؾ شتباؾ أك القتاؿ في ميداف المعر نتصار عمييـ أثناء اإلاإل

ك قطع الرؤكس أعبلـ عماؿ كحشية كرفع األأئؿ العنؼ المقترف بأفعاؿ شنيعة ك قكية ألبشع كسا

مف أعماؿ تـ نشرىا عمى مكاقع  كممارسة التعذيب بأبشع صكره كمختمؼ أنكاعو قبؿ القتؿ, كغيرىا

كقد أثارت ىذه األعماؿ البشعة تساؤالت كردكد  نترنت، لتككف عمى مرأل المبلييف مف المشاىديف.اإل

أفعاؿ قكية, إال أف أنصار ىذا التنظيـ ليـ رأم آخر. فمف كجية نظرىـ، أف ىذه األعماؿ الكحشية 

تمثؿ تيديدان كردعان قكيان, كىي جزء ميـ كأساسي مف الحرب النفسية في إطار العمؿ الجيادم كالحرب 

نفس اإلنساف, مف كجية نظر قادة تنظيـ الدكلة, يمثؿ سبلحان ضد الكفرة. فبث الخكؼ كالرعب في 
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جات مف العنؼ التي رتفاع سمعة المجاىد كتعميو منزلتو عبر مك إإذ أنو سيؤدم إلى  ،فائؽ الفعالية

 . (6: 2014)التكاني، عداء بالخكؼستمؤل قمكب األ

مية ممكنة قصى تغطية إعبلأكىذا الخكؼ سيككف ببل نياية, كاليدؼ ىك الحصكؿ عمى 

. كىذه إلمجرائـ المرتكبة بحيث تكسر  رادة المعارضيف كتثني قمكبيـ كتجعميـ يفكركف قبؿ اليجـك

حدل أىـ خصائصيا, إذ أنيا ال تحمؿ معيا, أم  السمككيات مف كجية نظرىـ, ىي مبلزمة الحرب كا 

لرقة كالميكنة فيي الحرب سكل العنؼ, القتؿ المرعب, الخشكنة, اإلرىاب, إخافة العدك كذبحو, أما ا

 .(15: 2014أبكزيد، )أكلى عتبات الفشؿ ثـ اليزيمة في أم عمؿ جيادم

كربما يككف ىذا المنطؽ أحد العكامؿ الرئيسية المفسرة ليزيمة المئات, بؿ كاآلؼ مف القكات 

النظامية في الكحدات العسكرية في الجيشيف العراقي كالسكرم عندما رفضت محاربة مقاتمي "الدكلة 

إلسبلمية"، حتى عندما كاف الطرؼ األكؿ أكثر عددان مف الثاني ألنيـ كانكا خائفيف مف أف تقطع ا

رؤكسيـ كتمزؽ أكصاليـ مف أجؿ أنظمة عرفت بفسادىا كانييار شعبيتيا. كمف ناحية أخرل, أعتمد 

مف العمؿ  مقاتمك تنظيـ الدكلة "اإلسبلمية" عمى عقيدة قتالية شائعة ىي عقيدة حرب العصابات, كنكع

ستنزاؼ الجيد العسكرم إاإلستراتيجي العسكرم الميداني. كىذه العقيدة القتالية تضع في مقدمة مبادئيا 

لمقكات النظامية الحككمية كعناصر قكتيا عف طريؽ جرىا إلى أكضاع قتالية تختمؼ تمامان عف 

 2016مكير، ) كب النظاميةاألكضاع القتالية التي تشيدىا المياديف كالمسارح التي تدكر عمييا الحر 

. فالمجاميع المسمحة لتنظيـ الدكلة ال تشتبؾ مع القكات الحككمية بحركب نظامية, إنما (55:

بمكاجيات خاطفة كسريعة, جعمت منيا أىدافان متحركة ليس مف السيكلة القضاء عميو بضربة كاحدة. 

)ركبرت، التعامؿ معيا كيدؼ كاحد فيذه المجاميع المسمحة مبعثرة في مناطؽ متفرقة, كبالتالي يصعب

ع المسمحة لتنظيـ . كما زاد مف تشتت الجيد القتالي لمقكات الحككمية, أف المجامي(130: 2006

تبعت نمط مف المكاجيات يعتمد عمى عنصر المفأجاة كالمباغتة كخفة الحركة كسرعة أالدكلة )داعش( 
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لنظامية تتميز بثقؿ إستجابة القكات امركنة عالية, في حيف كانت بالتنقؿ مف مكضع إلى آخر ك 

ندفاعيا بسبب صعكبة نقؿ أجيزتيا كمعداتيا إلى مياديف القتاؿ المتعددة كالمتباعدة إحركتيا كبطئ 

 (134-133: 2006)ركبرت،  كسبلح المدفعية, كأسمحة الدركع كالدبابات كآليات نقؿ الجنكد

 - لتنظيـ الدكلة)ي لممجاميع المسمحة يضاؼ إلى ذلؾ, أف السمة التي تميز بيا الجيد القتال

رتبطت بعقيدة دينية صارمة كأىداؼ يصعب التخمي عنيا, كىي في نفس الكقت تتناقض أ, داعش(

, األمر الذم سيؿ ليا, في بداية عممياتيا, أف تستقطب وكمبادئ تمامان مع أىداؼ الطرؼ المعادم

كعممياتيا العسكرية, لتخمؽ أرضية مشتركة مف أكساطان مف المدنييف الذيف تمسيـ السياسات الحككمية 

التجاكب كالتعاطؼ بيف تمؾ الجماعات المسمحة كالسكاف المدنييف الذيف تعمؿ بينيـ ليشكمكا القاعدة 

الطائفية لحككمة -قصائيةدت السياسيات اإلالرئيسية التي ال غنى عنيا ألية حرب عصابات, حيث كلٌ 

ردكد أفعاؿ قكية كأحبطت كؿ التكقعات ألف تجد  (،2014-2010، كخصكصان خبلؿ الفترة )المالكي

 ف تنحاز إلى داعش في بداية األمر.أفكاف مف السيكلة  ،جابة لمطالبياالمناطؽ السنية است

كبما أف المجاميع المسمحة لتنظيـ الدكلة تتبع حرب العصابات فإف مسألة الحسـ العسكرم 

نظامية, يككف أمران غاية في الصعكبة, ىذا فضبلن عف إلنياء كجكدىا, كما ىك الحاؿ في الحركب ال

يد سبلح الطيراف كيجعمو أماـ خياريف: إما تعطيؿ يأف ىذا النمط مف الحركب يمعب دكران كبيران في تح

قدرتو القتالية عمى تكجيو ضربات مركزة كمؤثرة في صفكؼ العدك, بسبب مف كجكد المجاميع المسمحة 

رىـ بيف المكاطنيف, أك أف يككف ثمف الضربات الجكية أف تذىب بأركاح نتشاا  في األحياء السكنية ك 

. كمع ذلؾ، فإف ىذه العقبة تـ إجتيازىا إذ تعرض العديد مف السكاف اآلمنيف, كفي ىذا مجازفة كبيرة

المناطؽ السكنية إلى ضربات جكية مف قبؿ قكات التحالؼ الدكلي ضد )داعش( راح ضحيتيا 

كعمى ىذا, عندما أعمف  عف تدمير ممتمكاتيـ )سياسة األرض المحركقة(. العشرات مف السكاف فضبلن 

ستراتيجية تكجيو إعف تبنيو  2014أكباما في العاشر مف أيمكؿ الرئيس األمريكي السابؽ باراؾ 
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ضربات جكية ضد )تنظيـ الدكلة( فإف العديد مف المحمميف طعنكا في إمكانية نجاحيا أك مصداقية 

)ال يتخيؿ أحد تدمير  :كزير الدفاع األمريكي السابؽ )تشاؾ ىيغؿ( قاؿفقد  ،يرقدرتيا عمى التأث

داعش عف طريؽ الضربات الجكية كحدىا, كأف المكاجية مع داعش ينبغي أف تككف بحممة أكسع مف 

. أما )لكرنس ككرب( المساعد األسبؽ لكزير الدفاع كاسبرغ  كينبرغر في (15: 2014كاكاف،  )ذلؾ(

األمريكي "ركنالد ريغاف", فقد أشار )نستطيع تدميرىـ )تنظيـ الدكلة( عسكريان, سكاء أكاف عيد الرئيس 

. كأكضح )ككرب( "أف ما نريده ىك (18)نفس المصدر،  ذلؾ باستخداـ قكات أرضية أك جكية(

لممنطقة أك العالـ, ثـ تقكيض دعايتيـ التي تصكرىـ عمى أنيـ  ان إضعافيـ حتى ال يككنكا تيديد

 (18)نفس المصدر،  قبؿ الذم يريد الناس رؤية المسمميف يأخذكف مكقعيـ الصحيح عف العالـ".المست

أما )دايفيد شانزر( فيذىب إلى أف إستراتيجية )اكباما( في الضربات الجكية غير كافية 

 يازاحتو مف األرض التي يسيطر عميإلتدمير التنظيـ, ألف القكة الجكية قادرة عمى إيذاء التنظيـ كليس 

. كيرل األكاديمي األمريكي المتخصص في السياسات العامة )مارؾ بيرم( أف ( 4: 2016 )طبرؽ،

فعمو ىك التمييد لميدؼ  فيقتاؿ تنظيـ الدكلة ىك ىدؼ عسكرم, كما أخفقت الكاليات المتحدة 

 ) توعستقرار العراؽ  ال زعز المتحدة أف تعمؿ عمى بناء أسس إل السياسي, ككاف يفترض عمى الكاليات

 .(19: 2014كاكاف، 

حتبلؿ أراضو كاسعة في الرقة كعمى حكض الفرات كفي بادية إ مف (داعش) تمكف تنظيـ

 (:2014تي )فرحات، تكتيكان مميزان تكمف عناصره باآل باعتمادهنبار كسيؿ نينكل ـ كاألالشا

 .ختيار األىداؼ كاليجكـ عمييا كما حصؿ في الرقة كالمكصؿإعتماد المفاجأة في إ  -
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السرعة في التحرؾ نحك األىداؼ المحددة كىذا يعني مياجمة األىداؼ في المناطؽ   -

ك الكعرة التي تتطمب كقتان كجيدان لعبكر أالمناطؽ الجبمية المنبسطة كتفادم المعارؾ في 

 .مكانعيا الطبيعية

ستخداـ قكات كبيرة العدد ضد أىداؼ محدكدة اإلمكانات كخصكصان إالعمميات الخاطفة ب -

 .قرية في ريؼ عيف العرب مدة أسبكع 185حتبلؿ إل كالبمدات الصغيرة. فقد استغرؽ قر ال

االعتماد عمى العمميات اإلنتحارية في شاحنات كسيارات مفخخة تفجر في المداخؿ  -

في الرقة كفي مطار الطبقة كفي حربيا مع  17كالتحصينات كما حصؿ في مقر قيادة الفرقة 

قكات "داعش" مباشرة كتحت تأثير اليكؿ كالمفاجأة المذيف يصيباف  النصرة. كبعد التفجير تتقدـ

 .الكحدات المدافعة لتحتؿ اليدؼ

رتكاب المجازر كتصكيرىا كتعميميا ا  مة كالرعب كذلؾ باليجـك الخاطؼ ك اعتماد أسمكب الصد -

فضائيات، كخصكصان قطع شاشات ال عمىكتشجيع بثيا  ،عمى مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي

عدامات الجماعية كالذبح التي تثير الرعب كتجعؿ مف اسـ "داعش" كحده رعبان الرؤكس كاإل

ت رعبأالفرار السريع. كفي ىذا المجاؿ  حقيقيان يدفع القرل كالمدف المعرضة لخطرىا إلى

يطات كأرعبت عشائر العراؽ رتكبت مجزرة عشيرة الشعأ"داعش" عشائر دير الزكر عندما 

 .ك نمررتكبت مجزرة عشيرة أبأعندما 

اليجـك بدالن مف الدفاع، حيث تمجأ "داعش" لميجكـ كال تتكرط في أعماؿ دفاعية. كعندما  -

ؼ الصخر جنكب بغداد تسارع إلى رة قرب حمب كجر اتتعرض ليجكـ كما حصؿ في السف

 .نسحاب كالفرار بدالن مف اإلنغماس في قتاؿ دفاعياإل

ة بسيكلة كليكنة يا إدارة العمميات الحربياعتماد مراكز قيادة كسيطرة متطكرة تستطيع مف خبلل -

ثبت جياز القيادة كالسيطرة أت متقدـ يصعب التشكيش عميو. كقد تصاالإترتكز عمى نظاـ 
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ربيؿ كخانقيف شرقان كمف أات يمتد مف عيف العرب غربان إلى لػ"داعش" فاعميتو في مسرح عممي

كانت "داعش" تقاتؿ عمى  إذ .سيؿ نينكل شماالن إلى جرؼ الصخر جنكب بغداد جنكبان 

 .جبيات متعددة في كقتو كاحد كتناكر بالقكات بكفاءة عالية

عمى  ،عتمد تنظيـ )داعش(، إلدامة بنيتو التنظيمية كعممياتو العسكريةمف ناحية أخرل، أ

يعد األغنى في تاريخ الحركات الجيادية، كقد  ومصادر تمكيؿ متنكعة، كىنا البد مف اإلشارة إلى أن

فتمكف، منذ عيد الزرقاكم، مف بناء  .ى تنظيـ القاعدة المركزم كالفركع اإلقميمية لمقاعدةتفكؽ عم

شبكات تمكيؿ ممتدة، كنك ع في مصادره التمكيمية؛ كما أنشأ لجنة مالية فع الة، منذ تأسيس جماعة 

شبكة مف ، تقكـ بجمع األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ األنشطة المختمفة، تعتمد عمى ”التكحيد كالجياد“

ا  الدكؿ بعض الناشطيف المتخصصيف في مجاؿ جمع التبرعات مف خبلؿ التجار كالمساجد، كخصكصن

، فضبلن عف عمميات جمع األمكاؿ داخؿ العراؽ، كمصادر يةكركببعض الدكؿ األالخميجية الغنية ك 

لمحررة، ستيبلء عمى المناطؽ اي يحصؿ عمييا التنظيـ مف خبلؿ اإلالتمكيؿ الخاصة بالغنائـ الت

دكلة “كمع تنامي نفكذ التنظيـ كاإلعبلف عف تأسيس  .(2015)ياسيف،  كفرض الضرائب المختمفة

، عف كزارات عديدة تختص بالمكارد 2006أعمف في تشكيمتو الكزارية األكلى عاـ ” العراؽ اإلسبلمية

كنس الحمداني كزيرنا ، جعؿ في تشكيمتو الكزارية الثانية ي2009كفي عاـ  .النفطية كالثركات الطبيعية

 .(21: 2014أبكزيد، لممالية )

بات مف أغنى  (داعش)صحيفة "التايمز" أف تنظيـ الصحفية في أكدت كاثريف فيميب 

 ,Who finances ISISالتنظيمات اإلرىابية في العالـ، كأف مصادر تمكيمو أصبحت متعددة ككاسعة)

 :(15: 2014)بكغارت،  تيباآل (داعش)(، كتكمف أىـ مصادر تمكيؿ تنظيـ 2014

حيث عممت المنابر كالقنكات اإلسبلمية خبلؿ عامي  :والزكاة والتبرعات الصداقات أموال

أمكاؿ الزكاة كالتبرعات كالصدقات لتأييد الجياد  تكجيوعمى تشجيع المسمميف عمى  2011/2012
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مف داعش كجبية  كالمقاكمة في سكريا، كىي األمكاؿ التي كجدت طريقيا بصكرة مباشرة إلى كؿ  

  .النصرة كغيرىا مف الجماعات اإلرىابية

حيث تعمؿ داعش عمى اختطاؼ المكاطنيف األجانب،   )الفدية(: المختطفين األجانب تحرير عوائد

كالمكظفيف الدكلييف، كالصحفييف الغربييف، كمساكمة ذكييـ كدكليـ عمى اإلفراج عنيـ مقابؿ مبلييف 

مميكف  25عض التقارير الصحفية أف عكائد ىذه الطريقة بمغت أكثر مف الدكالرات كفدية، كقد ذكرت ب

 .دكالر سنكيًّا

 كأكبر أىـ مف كسكريا العراؽ مف كؿ في النفط حقكؿ عمى ستيبلءاإل يعتبر : النفط بيع عوائد 

 تكقؼ جعميا بصكرة بفضميا, يفكبير  قتصادمكا مالي ستقبلؿإ ليا كصار داعش تمكيؿ مصادر

 عكائد تقدر كأستمراريتيا, قكتيا عمى تؤثر ال بحيث الخارج مف القادمة كالتمكيبلت درالمصا كتراجع

 (.103-102 -2014 , .)عميسنكيان  دكالر مميار حكالي لىا  ك  يكميان  دكالر مبليف (4) بحكالي النفط

 في المركزية الحككمة بيا تمر التي اليشاشة حالة ستغبلؿإ في داعش نجح العراؽ ففي

 كبديؿ نفسو كقدـ الحككمة لسيطرة تخضع ال التي المناطؽ عمى قكتو كفرض نفكذه بمد ـكقا العراؽ

 كتدعيـ المناطؽ ىذه عمى نفاؽلئل البلزمة المالية العائدات كفرت ذلؾ عمى ساعده كما الحككمة ليذه

 .الكاقع أرض عمى ككجكده التنظيـ أسس

 العراؽ ففي ،كسكريا )المكصؿ( العراؽ في النفط حقكؿ عمى السيطرة مف داعش تنظيـ تمكف

 غتبم التي كبطمة زالة عيف حقمي منيا الببلد كشرؽ شماؿ في حقبلن  عشر ثبلثة حكالي عمى سيطر

 حكالي نتاجوإ يبمغ التي القيارة كحقؿ الخاـ النفط مف برميؿ لؼأ (30) اليكمية األنتاجية طاقتيما

 )الحسكف, الدجيؿ كحقؿ برميؿ مميكف (800) حكالي حتياطاتوإ كتقدر يكميان  برميؿ لؼأ (700)

 طاقتو تبمغ الذم حمريف حقؿ امني تكريت جنكب الحقكؿ عمى كسيطرت كما ،(47 -45: 2014
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 قدـ مميكف (150ك) برميؿ ألؼ (25) طاقتو عجيؿ كحقؿ يكميان  برميؿ (5000) حكالي نتاجيةاإل

 برميؿ ألؼ (80) حكالي تاجنا  ك  ستخراجإب تقـك داعش أف التكينات بعض شيركت الغاز مف مكعب

 لىإ باإلضافة ،(59-57 :2014, العابديف )زيف ( العراؽ مف ألؼ30ك سكريا مف ألؼ 50 ) يكميان 

- 30) حكالي عمى داعش سيطر فقد سكريا في أما .(3 :2014 , )محمكد نفط مصافي ثبلثة

 الشعار( غاز) حقكؿ عمى التنظيـ سيطر فقد ،حقكؿ ست أكبر منيا سكريا نفط حقكؿ مف %(60

 الحقكؿ. مف كغيرىا )نجمة( كحقؿ عمر كحقؿ الزكر دير مف القريب )التنؾ( كحقؿ تدمر مف القريب

المنضمكف ليذا التنظيـ يأتكنو محمميف بكؿ ما يممككنو، كيتنازلكف عنو، : التنظيم مؤيدي من اليبات

دم التنظيـ في مدينة ككنيـ يؤمنكف بأنيـ في ميمة إليية سامية. كذكرت بعض المصادر أف مؤي

 .المكصؿ كفركا لداعش حكالي مميكف دكالر شيريًّا

بتزاز إيقكـ ب تنظيـ )داعش( إلى جانب فرض التركيع كالقتؿ عمى المكاطنيف األبرياء، فإف : بتزازاإل

الفبلحيف كالمكظفيف في ىذه المناطؽ، كيجبر غير المسمميف عمى دفع الجزية، بصكرة أدت إلى 

بفرض ضرائب شيرية عمى ( داعشفضبلن عف ذلؾ، يقكـ تنظيـ )الؼ منيـ. تيجير مئات اآل

  . (77-75: 2016) صبلح،  مبلييف دكالر 8المؤسسات المحمية بحكالي 

مثمة عمى ذلؾ لبنكؾ كالمؤسسات الحككمية كمف األيقكـ التنظيـ بسرقة كنيب أمكاؿ ا  :والنيب السرقة

 كتتنكع (3: 2014مركزم العراقي في المكصؿ.)مستك، مميكف دكالر مف البنؾ ال 225سرقة مبمغ 

 2014بشير حزيراف  ستيبلئو عمى البنؾ المركزم في المكصؿإمصادر تمكيؿ تنظيـ الدكلة منيا 

ختطاؼ كالفدية، كتزكير العمبلت، كالضرائب، ىذا فضبلن عف سمحة، كتيريب النفط، اإلكتيريب األ

أجيزة مخابرات عمى مقدرة في المناكرة في إيصاؿ الدعـ  عمميات تحكيؿ أمكاؿ غالبان ما تشرؼ عميو

 إلى تمؾ التنظيمات.
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 عاـ كاسطأ( كحتى 2014) عاـ رغـ النجاحات التي حققيا تنظيـ داعش خبلؿ الفترة ما بيف

إال إنو بدأ يخسر الكثير مف مكاقعو كمكارده بعد أف أزدادت عميو شدة العمميات بعد دخكؿ  ،(2016)

داف السكرم كقياـ العراؽ بتنفيذ عدة عمميات ناجحة بدعـ مكثؼ مف قكات التحالؼ لى الميإركسيا 

ثـ بدأت عمميات  المكصؿ كتـ تحرير   فتـ تحرير األنبار كالفمكجة التي كاف يراىف عمييا كثيران  ،الدكلي

 ةشرؽ المكصؿ ثـ القسـ الغربي كالتي خسر فييا حكالي ثمثيف مف مساحتيا  كتكبد خسائر كبير 

( كشرؽ حمب كمنبج كالباب 2016أذار  27األشخاص كالمعدات كما خسر في سكريا تدمر في )ب

%( في 30ي العراؽ كحكالي )مف اراضيو  ف %(50أكثر مف ) فالتنظيـ خسر ،كتؿ أبيض كغيرىا

كؿ ىذه الخسائر قممت الكثير مف قدراتو العسكرية كفقد الكثير مف قياداتو الميمة كالكثير مف ، سكريا 

كارده األقتصادية ما أضطره الى فرض ضرائب جديدة عمى المكاطنيف الكاقعيف تحت سيطرتو م

 .(82-80: 2016)صبلح،  .مف ركاتب مقاتميو  خفضك 

 عممية تحرير الموصل:

ظة عممية تحرير مدينة المكصؿ عاصمة محاف 2016أكتكبر  17 ثنيفندلعت فجر اإلأ

يكنيك  10سيطرة تنظيـ "داعش" اإلرىابي الذم احتميا في  نتظارىا مفإنينكل، كىي العممية التي طاؿ 

 كاتخذىا عاصمة لدكلتو المزعكمة التي حممت اسـ "دكلة الخبلفة" أك "الدكلة اإلسبلمية". 2014

ألفان مف عناصر الجيش كالقكات األمنية العراقية الحككمية كقكات  30بدأت ىذه العممية بمشاركة ك 

، إضافة إلى قكات  الحشد الشعبيقكات لحككمة إقميـ كردستاف العراؽ، ك البيشمركة الكردية التابعة 

محمية تحمؿ اسـ "قكات حرس نينكل"، كىي القكات التي كاف يطمؽ عمييا اسـ "الحشد الكطني" 

 .(82-80: 2016)صبلح،  لتمييزىا عف الحشد الشعبي

ناؾ حالة مف الفكضى ، كأف ىالمكصؿ بدأ تنظيـ الدكلة اإلسبلمية يفقد سيطرتو عمى مدينة

ىا الكاقعة عمى طرفي نير دجمة، نتيجة الفراغ الذم شكمو التنظيـ كالتغييرات ءتعـ أسكاقيا كأحيا



67 
 

 

 

نتشار إشاعات كثيرة حكؿ ا  المقاتميف مف المكصؿ إلى مكاقع أخرل، ك مف الحاصمة جراء نقؿ العديد 

لمكصؿ إلى الرقة، فداعش ىجرة عكسية يقـك بيا داعش مف اكىنالؾ  .ىركب بعض قادة التنظيـ

عندما تزداد الضغكط عميو في سكريا يمجأ إلى العراؽ، كعندما تزداد عميو الضغكط في العراؽ يشد 

 .الرحاؿ إلى سكريا

إلى تيار "السمفية الجيادية" الذم ينتمي تنظيـ الدكلة اإلسبلمية كيخمص الباحث إلى أف 

المؤسسة عمى كجكب "المفاصمة الجيادية" مع األنظمة ينتيج غالبا الرؤية الفكرية لتنظيـ القاعدة، ك 

الحاكمة بالعالـ اإلسبلمي ك"حمفائيا الغربييف"، تمييدا إلقامة "دكلة الخبلفة اإلسبلمية" لتطبيؽ أحكاـ 

اإلسبلـ، أثار ىذا التنظيـ جدال طكيبل منذ ظيكره في سكريا، حكؿ نشأتو، ممارساتو، أىدافو 

رتباطاتو، األمر الذم جع ميا محكر حديث الصحؼ كاإلعبلـ، كما بيف التحاليؿ كالتقارير، ضاعت كا 

ىكية ىذا التنظيـ المتطرؼ كضاعت أىدافو ك ارتباطاتو بسبب تضارب المعمكمات حكلو. فئة تنظر 

اليو كأحد فركع القاعدة في سكريا، كفئة أخرل تراه تنظيـ مستقؿ يسعى إلقامة دكلة إسبلمية، كفئة 

النظاـ السكرم لمفتؾ بالمعارضة كفصائميا حيث يذىب البعض اف النظاـ السكرم  ثالثة تراه صنيعة

 كظؼ مميار دكالر لتمكيؿ التنظيـ .
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 )لتنظيم داعش(مظاىر التطرؼ في البنية األيدلوجية 
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 الخامسالفصل 

 )لتنظيم داعش(مظاىر التطرؼ في البنية األيدلوجية 

داعش( يككف مف  -لتنظيـ الدكلة )البنية التنظيمية كالعقيدة القتالية  تلجك بعد أف ع

اإليديكلكجية ليذا التنظيـ كمظاىر التطرؼ فييا كالتي تمثؿ  –قكؼ عمى البنية الفكرية الضركرم الك 

إنحرافان فكريان كخمبلن سمككيان يأخذنا بعيدان عف ركح المبادلء كالقيـ العميا التي حمميا الديف اإلسبلمي 

، كلتقكيض داعش( جاء ليقكض تمؾ المبادمء مف ناحية -الدكلة تنظيـ )الحنيؼ، كبما يكحي أف 

أركاف الدكلة العربية بالتكافؽ مع بعض السيناريكىات المطركحة مف ناحية أخرل. ىذه الفكرة 

يتناكؿ المبحث األكؿ: مظاىر التطرؼ عمى س إذ: اآلتيةمف خبلؿ المباحث ىذا الفصؿ  ياسيعالج

العقيدة السياسية، المستكل العقيدة الدينية. بينما يتناكؿ المبحث الثاني: مظاىر التطرؼ عمى مستكل 

لتنظيـ داعش، كسيختص أما المبحث الثالث فسيعالج مظاىر االختبلؿ الفكرم في البنية األيدلكجية 

 .نظرية الضد النكعيبمناقشة المبحث الرابع 

 طرؼ عمى المستوى العقيدة الدينيةالمبحث األول: مظاىر الت

)لتنظيـ داعش( حممت معيا العديد اإليديكلكجية  –البد مف اإلشارة إلى أف البنية الفكرية 

ف ىذا التنظيـ، كبسبب تطرفو، إمف مظاىر التطرؼ عمى مستكل العقيدة الدينية، ما يدعك إلى القكؿ 

دقت "قاد إلى نتيجتيف خطيرتيف أكليما تمثؿ شؽ كحدة الصؼ اإلسبلمي بإثارتو لمنزعة الطائفية التي 

يتكافؽ مع  بعض السيناريكىات المطركحة لتفتيت الدكؿ التجزئة كتفكيؾ الدكلة العربية، كبما  "أسفيف

تمظيرت بالعداء الكاضح لمديف اإلسبلمي كظيكر مصطمحات تحمؿ في  . كثانيياتياكتشظي العربية

أف الخطأ الفكرم بلى القكؿ إثناياىا معافو خطيرة، مثؿ اإلسبلـ السياسي، أك اإلسبلـ فكبيا، ما يدعك 
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صحيحان لتتاح لو الفرصة  المتطرفة يكمف في عدـ فيـ اإلسبلـ فيمان  لمحركات الجيادية اإلسبلمية

اإلسبلـ في مسالؾ كدركب ضيقة تتعطؿ فييا أعماؿ العقؿ ب عممت عمى الزجٌ إنما  ،لتحقيؽ أىدافو

بقا بظركفو الزمانية كالمكانية، مثؿ الجمكد الفكرم المقيد  ان و رىينئاإلنساني لمكاكبة ركح العصر، كا 

ىك ما يطمؽ عميو بػ )السمفية( أك )الرؤية الماضكية( ك  ،قابؿ لمتكيؼ مع ركح العصرالر بالماضي كغي

  .لئلسبلـ كالتي ىي المصدر الفكرم األساسي لمجماعات اإلسبلمية

إف إحدل الجكانب التي يؤمف بيا تنظيـ )داعش(، ىك تحديد كظيفة الديف كمؤشر حاسـ 

االجتماعي، حيث أف الفيـ ك تحقيقو في اإلطار السياسي يسعى التنظيـ إلى  ذملفيـ ماىية الدكر ال

الديني المتطرؼ, خاصة الفيـ السمفي الجيادم في تبرير أعمالو باالعتماد عمى تراث مف الكتابات 

 تنظيـ)يعتقد أتباع ك  كالمصادر الفقيية اإلسبلمية, يبرر أعماؿ العنؼ كالقتؿ في سبيؿ تحقيؽ أىدافو.

دة يعتنقيا اإلنساف بالشيادتيف كسائر أركاف اإلسبلـ الخمسة، كيخرج منيا ، أف اإلسبلـ عقيداعش( –

، التي أشار إلييا الشيخ محمد بف عبد الكىاب ”نكاقض اإلسبلـ العشر“بالكقكع في كاحد مما يسمكنو 

)ميدؿ ايست،  ”أعمـ رحمؾ ا أف نكاقض اإلسبلـ عشر نكاقض“في رسالة معركفة استيٌميا بقكلو: 

مظاىرة “عتقادىـ بكقكعيـ في الناقض الثامف كىك كفي ضكء أحدىا يكفركف الحكاـ إل ،(5: 2014

كىذا النكع مف التكفير ال تزاؿ الجماعات المتعصبة تتبعو كىك ، ”المشركيف كمعاكنتيـ عمى المسمميف

 .(4: 2014فرغمي، ) سبب دخكؿ المنطقة العربية منذ عقكد في متاىات اإلرىاب

، ”داعش“ة الدينية كالعقائدية كمصادرىا الفكرية التي تتفؽ فييا تمامان مع إف منطمقات القاعد

مف الفتاكل القديمة كالمنتمية ظرفيان إلى سياقات مغايرة تمامان لمكاقع الحالي، مثؿ ترتكز إلى جممة 

ىي فتكل لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، تينسب إلى بمدة مارديف، الكاقعة في جنكب ك ” أىؿ مارديف“فتكل 

كقد حرفكىا  (،3: 2016)زايد،  : )كال بمنزلة دار الحرب التي أىميا كفار(ابف تيميو فييا قكؿكي تركيا
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كلك كانت طارئة حادثة ال ، فجعمكىا )دار الكفر التي أىميا كفار( فخرجكا مف ذلؾ أف كؿ دار كفر

ختبلؼ في إلقد كقع (. 4: 2015الزىراني،) تفاصيؿ معتقدهفأىميا كميـ كفار، إال مف عرفكا  ،أصمية

كيعامؿ المسمـ فييا بما يستحقو ابف تيمية "نص الفتكل، كخصكصان الجزء األخير منو، حيث قاؿ 

كيعامؿ المسمـ فييا بما يستحقو "غير أف الصكاب ىك " كيقاتؿ الخارج عف شريعة اإلسبلـ بما يستحقو

يح بعد الرجكع إلى المخطكطة . كقد جاء ىذا التصح"كيعامؿ الخارج عف شريعة اإلسبلـ بما يستحقو

، مكتبة األسد( كىي النسخة الكحيدة المكجكدة. كما نقمو  2757في المكتبة الظاىرية بدمشؽ )رقـ 

 1999، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية)ابف مفمح تمميذ ابف تيمية عمى الصكاب )كيعامؿ( في كتابو 

:60-61). 

التي أخرجيا فرج ا « الفتاكل»طبعة  كيبدك أف ىذا التصحيؼ اشتير بعد ما ظير في

« مجمكع الفتاكل»ق، ثـ تبعو بعد ذلؾ الشيخ عبد الرحمف القاسـ في 1327زكي الكردم عاـ 

( كقد استند عمييا تنظيـ القاعدة كغيره مف تيارات السمفية الجيادية في إباحة 6: 2013 الطريرم،)

التي تمكف المتشدديف مف ” فتكل التتار”فتكل ابف تيمية الشييرة بػ. كىناؾ أيضان قتاؿ الحكاـ المسمميف

(. كما استند 8-7: 2016كال يعتقدكف بمعتقدىـ)السميكرم،  قتاؿ المسمميف الذيف ال يتبعكف تنظيميـ

ككثير مف تنظيمات السمفية الجيادية  داعش( فيما بعد، -بػػ)تنظيـ الدكلةتنظيـ القاعدة أك ما يسمى 

كأساس شرعي لتبرير بعض العمميات  بو الكافر” تتٌرس“أم جكاز قتؿ المسمـ إذا ”: قاعدة التترس“إلى 

  .(99: 2012تب عمييا قتؿ المسمميف )الغصف، العسكرية التي يتر 

اإليديكلكجية لمديف اإلسبلمي, فأف ىذه الحركات تتجاكز في  -كحتى في حدكد البنية الفكرية

طار تعامبلتيا مع الغير, المرجعية الحقيقية لئلسبلـ ذاتو, بمعنى أف ىذه  قكاعدىا السمككية كا 

كريـ كالسنة النبكية الشريفة, مختزلة ذلؾ كمو بمفيكميا الجماعات تتجاكز مصادر اإلسبلـ في القرآف ال

االجتيادم الرؤيكم لمكاقؼ أشخاص, كفي مرحمة تاريخية معينة كفي قضية محدكدة تختمؼ بالحكـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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عمييا مرجعيان )المصادر الحقيقية لئلسبلـ( , كزمنيان )الظرؼ الزماني الذم عاشتو الكاقعة(. فعمى 

أنو جاء رجؿ إلى النبي  كذلؾ بدليؿ، )الجياد( في الحركات اإلسبلمية سبيؿ المثاؿ ال الحصر, فكرة

(" )ركاه ففييما فجاىد)قاؿ: نعـ، قاؿ  (أحيٌّ كالداؾ")فأستأذنو في الجياد فقاؿ:  صمى ا عميو كسمـ

طمئناف كليس غاية بحد ذاتيا. كاإل فالجياد كسيمة لمسبلـ كاألمف(. 3004البخارم، كتاب الجياد: رقـ 

 زت رت يب نبىب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ  ذا كاضح مف قكلو تعالى:كى

إنو:  4/7/2014. كقد قمتـ في خطبتكـ بتاريخ آية( 193البقرة: )سكرة  َّ رث يت ىت نت مت

 جح ٹ ٹ ُّ  "ال حياة بدكف جياد" كربما ىذا الكبلـ نتيجة تفسير القرطبي لآلية الكريمة:

 حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

فإف الجياد الحقيقي يحيي  (24آية األنفاؿ: )سكرة  َّ مغجف  جغ مع جع مظ

 (.8: 2014)الرسالة المفتكحة الى البغدادم، القمب

كالجياد في اإلسبلـ فرض كفاية، إذا قاـ بو نفر مف المسمميف سقط عف اآلخريف، كسقط 

 يه  ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ عنيـ اإلثـ جميعنا، كانظر إذا شئت إلى اآلية القائمة: 

 خضٹ ٹ ُّ كقكلو تعالى: ( 95آية النساء: )سكرة  َّ ٰىٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي

. كقد يتحكؿ الجياد مف قرض كفاية (122آية التكبة: )سكرة  َّجعمع مظ حط مض

إلى فرض عيف عمى كؿ مسمـ في إحدل حالتيف: ىجكـ األعداء عمى بقعة معينة مف ببلد المسمميف، 

ز دفيجب في ىذه الحالة عمى أىؿ تمؾ البقعة الجياد ك  ذا أعمف الحاكـ النفير العاـ، ك التو. فع األذل كا  ا 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ فعندىا يمـز الجميع النفير معو، قاؿ تعالى: 
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صمى ا عميو كقكؿ الرسكؿ  (38آية التكبة:)سكرة  َّمتنت زت رت يب ىب نب مب

ذا استنفرتـ فانفركا" متفؽ عميوكسمـ الجياد الشرعي يشمؿ كؿ نصرة لديف اإلسبلـ، سكاء  .: "... كا 

ف نصرة لديف اإلسبلـ باليد، كالسٍّنىاف، كالقكة، كمقاتمة األعداء الذيف يعتدكف عمى المسمميف، كال أكا

الدعكة لديف ا،  يمكنكنيـ مف اعتناؽ دينيـ، كالسير عمى تعاليـ ديف اإلسبلـ، كيشمؿ ذلؾ أيضان 

 -مى ا عميو كسمـص-كالذب عف محاـر ا بالمساف، كما كرد في المسند كسنف النسائي أف النبي 

ـٍ كىأىٍلًسنىًتكيـٍ »قاؿ:  ـٍ كىأىٍنفيًسكي اًىديكا اٍلميٍشًرًكيفى ًبأىٍمكىاًلكي (، فدؿ ذلؾ عمى )2186)صحيح أبي داكد ) «جى

مشركعية الجياد بالمساف، كال يككف ذلؾ إال بالدعكة لديف ا، كببياف محاسف ىذا الديف، كعظـ الفكائد 

 .ي آخرتيـ مف اعتناقيـ لديف اإلسبلـالتي يحصؿ عمييا العباد ف

كمحـر في الديف اإلسبلمي، فعمى سبيؿ المثاؿ قتؿ تنظيـ  أما بالنسبة لقتؿ األسرل فيك حراـ

أسيرو في  (200) قتؿ، ك 6/2014أسيرو في قاعدة سبايكر في تكريت في شير  (1700)داعش 

أسيرو مف قبيمة الشعيطات ( 700، )8/2014 كقتؿ أيضان في ،7/2014غاز الشاعر في شير حقؿ 

أسيران في قاعدة  (250)كقتؿ كما  ،منيـ كانكا مف المدنييف غير مسمحيف (600)في دير الزكر ك

. كىذه رثكجنكدان أكرادان كجنكدان لبنانييف كغيرىـ كآخريف كي  ،8/2014 الطبقة الجكية في الرقة في شير

ذا كاف إدعائيـ أك  جرائـ حرب كبيرة بشعة. قتؿ بعض األسرل في مى ا عميو كسمـ صف الرسكؿ ا 

معركة بدر كىما: عقبة ابف أبي ميعىٍيط كالن ٍضر بف الحارث.  أمر بقتؿ اثنيف في ، فإنوبعض المعارؾ

ٍف قيتمكا ىـ قادة كمجرمك حرب، كىذا ما فعمو صبلح  ،كقتؿ مجـر الحرب جائز بأمر الحاكـ كجميع مى

األسرل الذيف  بالنسبة لعشرات اآلؼ مفك   .(35: 2014)نجيب، الديف األيكبي بعد فتح القدس

 مف غير القادة عبر عشرة أعكاـ مف الزمف كتسعة كعشريف صمى ا عميو كسمـ كقعكا بيد رسكؿ ا

صمى ا عميو كاحدان مف المقاتميف العادييف، بؿ أكصى الرسكؿ  صمى ا عميو كسمـغزكة، فمـ يقتؿ 
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 اإلليي فييـ ىك قكلو تعالى: . كالحكـبف عبد ا في اإلستيعاب)ركاه ا باألسرل خيران  كسمـ

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٹ ٹ ُّ 

 ىي ني مي زي ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل يكمل  ىك مك

كراـ األسير  كقد (.4آية محمد: )سكرة  َّمئ خئ حئ جئ يي أمر ا سبحانو كتعالى باحتراـ كا 

آية اإلنساف: )سكرة  َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جهٹ ٹ ُّ فقاؿ سبحانو: 

ليـ:  في األسرل ىي سنة فتح مكة كىي العفك، كما قاؿ صمى ا عميو كسمـفسنة رسكؿ ا (. ٨

( )ركاه البييقي في السنف أقكؿ كما قاؿ أخي يكسؼ "ال تثريب عميكـ اليكـ" اذىبكا فأنتـ الطمقاء)

 (.11: 2014)الرسالة المفتكحة الى البغدادم،  ((9/118الكبرل )

 : إف بعض مشكبلت الفيـ المغمكط في التكفير ناتجة عف غيمك بعض عمماء السمفية فيالتكفير

 قضايا التكفير، كتجاكزىـ لما قالو ابف تيمية كابف القيـ في أمكر ىامة. فممخص القكؿ في التكفير ىك

  :(2: 2014ميشيؿ، ) التالي

 د رسكؿ ا" فيك مسمـ، كال يجكزاألصؿ في اإلسبلـ ىك أف مف قاؿ "ال الو إال ا محم -أ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيٹ ٹ ُّ تكفيره. قاؿ تعالى:

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

 مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج

آية النساء: )سكرة  َّمغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض

" أم اسألكىـ ىؿ ىـ مسممكف؟ كىنا يؤخذ بالظاىر،  جبكمعنى قكلو تعالى: " (. 94

كيمكـ، أك كيحكـ، ): صمى ا عميو كسمـنيـ. كقاؿ رسكؿ ا أف ييمتحف إيما كال ييطمب
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كـ رقاب بعض انظركا، ال ترجعكا بعدم كفاران، ( )ركاه البخارم، كتاب المغازم: يضرب بعضي

4403) 

 ستحبلالن لدماء المسمميف كحياتيـ كانتياؾإ، ألف فييا المسائؿىذه المسالة ىي مف أخطر  -ب 

  مل يك ىك ٹ ٹ ُّ  ف ا سبحانو كتعالى قاؿ:حرمتيـ كأمكاليـ كحقكقيـ، كأل

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل

 أيما(النبي صمى ا عميو كسمـ  قاؿ ( كذلؾ93آية النساء: )سكرة  َّ مي زي ري

 (. فبل1/282)مجمع الزائد لمحافظ الييثمي،  )أحدىما بيا باء فقد كافر يا ألخيو قاؿ رجؿ

 بف زيد أسامة قصة في جاء كقد .مقاتؿ كغير مسمح غير إنساف، أم بؿ مسمـ قتؿ يجكز

 إال إلو ال ا صمى ا عميو كسمـ )أقاؿ رسكؿ لو فقاؿ ا إال إلو ال :قاؿ رجبلن  قتؿ عندما

 حتى قمبو عف شققت أفبل(السبلح. قاؿ مف خكفان  قاليا إنما ا رسكؿ يا قمت: )كقتمتو؟ ا

 (.13: 2014بغدادم، )الرسالة المفتكحة الى ال )أـ ال أقاليا تعمـ

غٌير بشكؿ أساسي  2014في تمكز  )داعش( -الدكلةتنظيـ إف إعبلف الخبلفة مف قبؿ 

الكمية الذم كقع في الذم حدث في الحركة السمفية اإلنشقاؽ األيديكلكجي ك لجماعات السمفية اخطاب 

 (داعش)أحقية  صفكؼ زعماء القاعدة كالمكاليف المحمييف المشككيف في أحقية الخبلفة, ككذلؾ في

االستمرار في السيطرة كالحكـ عمى  (داعش)نتيجة ىذا اإلعبلف. كقد تطمب إعبلف الخبلفة مف 

قدرة  األرض, ألنيا لف تستطيع أف تحكـ طكيبلن بدكف األرض كالشعب, لما تمثمو مف شرعية دينية,

الشرؽ األكسط، )صحيفة ستثمار حالة الفكضى في العراؽ كسكريا. ا  عسكرية, كقكة لفرض الحكـ ك 

2014 :15)  
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عناصر إيديكلكجية لبناء عبلقات مع السكاف المحمييف  (داعش -الدكلة تنظيـ )يستخدـ 

كـ المناطؽ التي سيطر عمييا  (داعش)، فقد استخدـ األخرل في الرقة كغيرىا مف المناطؽ ،كحي

تباؾ في صفكؼ السكاف. ر تركيج اإليديكلكجيا جنبان إلى جنب مع اإلستراتيجية العسكرية إلثارة اإل

فحيف يسيطر التنظيـ عمى إحدل القرل، كحتى قبؿ أف يؤٌمف المنطقة، غالبان ما ينخرط في أعماؿ 

يينظىر إلييا عمى أنيا تركيج لمشريعة، مثؿ حرؽ عمب السجائر، كتدمير قكارير الكحكؿ، كجمد النساء 

ظيار أف التركيج لمشريعة اإلسبلمية المكاتي يرتديف مبلبس "غير الئقة". ترمي ىذه الخطكات إلى إ

قدر ما تعبر عف ب ىك في صمب أكلكيات التنظيـ، ما يساعده عمى نيؿ الشرعية. لكف ىذه الخطكات

ترمي أيضان إلى إرباؾ الناس، ذلؾ أنيا تحدث حيف يككف مف المتكٌقع أف يرٌكز التطرؼ، فإنيا 

 . (52: 2014، التنظيـ عمى تأميف مناطؽ استكلى عمييا حديثان )ليستر

ترسيخ الخبلفة  ( يتمثؿ فيداعشأف اليدؼ األساس عند )بكفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ، 

اإلسبلمية كتكسيعيا لتشمؿ األراضي اإلسبلمية التاريخية "دار اإلسبلـ" كالحفاظ كالتأكيد عمى عدـ 

كتتابع ىذه  ،عتراض كتحدم السمطة كخبلفة, باإلضافة إلى إثارة الحرب المركعة مع الغربإ

فالعراؽ كسكريا كشماؿ أفريقيا كآسيا, حيث  ،األىداؼ مف خبلؿ الحمبلت الداعمة ليا في عدة دكؿ

نيجيريا، ليبيا، تحافظ عمى فركعيا في تسع دكؿ  كىي )سكريا، اليمف، السعكدية، مصر، العراؽ، 

ركج لقصة يسمح لو بأف ي (داعش)تنظيـ ػل الممتدالقكقاز، داغستاف، باكستاف( كتدعميا. ىذا الكجكد 

النصر األكيد, لما تشكمو عمميات السيطرة التي تتـ خارج العراؽ كسكريا مف إستراتيجية مرنة سكؼ 

 تشكؿ ضمانة لداعش حتى كلك خسرت األراضي التي تسيطر عمييا في ىذيف البمديف. 
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 :المبحث الثاني: مظاىر التطرؼ عمى مستوى العقيدة السياسية

تقـك  (داعش -الدلة  تنظيـ)( فكرى القاعدة، لكف أيديكلكجية داعش -الدكلة تنظيـ )تبٌنى 

يتبع مرجعان إسبلميان محٌددان، كيرفض مذاىب اإلسبلـ األربعة  . فالتنظيـ العمى السمفية الجيادية

كىكذا، ينبغي النظر  .)السٌنية(. كيستمٌر بدالن مف ذلؾ في تفسير الشريعة بالطرؽ التي تبٌرر أفعالو

 2015)الخطيب، المكاسب السياسية كاإلقتصادية عتباره أداة لمحصكؿ عمى إب ىذا التنظيـ إلى فكر

:2). 

كاقعية رافضة غير الحركات اإلسبلمية الجيادية مع مصادر اإلسبلـ بمنيجية  لقد تعاممت

الفكرة  كبما يخدـ اليدؼ مف خبلؿ تكييؼ الكسيمة, أك تطكيع الكسيمة بما يخدـ ،التعامؿ مع الكاقع

كينشد الغاية, كبالتالي أصبح تكظيؼ ىذه الحركات لمصادر اإلسبلـ بعيد عف منطؽ التطكر 

التاريخي, كخارج إطار التجربة البشرية, كال عبلقة لو بيما, كبطريقة بعيدة تمامان عف خصكصية 

سية. الزماف كالمكاف كمتطمبات الكاقع الراىف بكؿ معطياتو االجتماعية كاالقتصادية كالسيا

 (28: 2000الشريؼ،)

عتبارىا إمفاىيـ مطركحة منذ قركف عدة بكبىذا المنطؽ أنتج منظكمة فكرية تتعامؿ بأفكار 

 ،كىيصالحة لمتطبيؽ عمى أحكاـ المسمميف كالرقيؽ, كالجكارم, كالخبلفة, كالجياد, كدفع الجزية, 

دماء المسمميف بالتكفير  ستباحةا  ك دعكات كأفعاؿ تنطكم عمى قدر كبير مف التطرؼ  ،عمى الجممة

قامة الحد, كغيرىا مف الجرائـ المقترنة بالذبح كالقتؿ. كيكتفي ىنا اإلشارة إلى الطبيعة السمككية  كا 

ستحضرت كؿ ىذه المفردات في سياؽ تعامميا مع األفراد في المدف أداعش( التي  -الدكلة لتنظيـ )

نتقائية تجزيئية إج الشريعة اإلسبلمية, كبعممية التي احتمتيا, ككظفتيا خارج حدكدىا الزمانية أك خار 

 (   85:  2003بعيدان عف منظكمة قيميا اإلنسانية كاألخبلقية. )برغكث، 
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عتباره ممٌثؿ اإلسبلـ الحقيقي الذم اعتنقتو األجياؿ إنفسو ب داعش( –تنظيـ الدكلة )يقٌدـ ك 

 .متزٌمت مف السمفية ييعرؼ بالكىابيةاألكلى مف المسمميف )السمفية(، كىك يستند خصكصان إلى تٌيار 

، فإف 1924عمى الرغـ مف الغاء نظاـ الخبلفة االسبلمية في نسختيا العثمانية االخيرة عاـ 

مفيكـ الخبلفة كنظاـ سياسي إسبلمي يجد صدل عاطفيان كبيران لدل الشعكب العربية كاإلسبلمية، ففي 

تطمع فيو رأم مسمميف في مصر كالمغرب ، اس2006إستطبلع لمرأم أجرتو مؤسسة "غالكب" عاـ 

كاندكنيسيا كباكستاف، أشار إلى أف ثمثي المشاركيف يؤيدكف فكرة تكحيد كؿ الدكؿ اإلسبلمية في 

خبلفة جديدة، األمر الذم إستثمره تنظيـ الدكلة االسبلمية عقب سيطرتو عمى مدينة المكصؿ 

خطكة إستراتيجية ىامة لمتأكيد عمى ىكيتو ، ك2014حزيراف  29باإلعبلف عف قياـ دكلة الخبلفة في 

الدينية اإلسبلمية، كترسيخ مشركعية ىياكمو التنظيمية المركزية، لضماف الطاعة القسرية كالطكعية 

فإعبلف الخبلفة ىك السمسمة األخيرة مف حمقات إستراتيجية  .منعان ألية تصدعات تنظيمية محتممة

لتحقيؽ الرسالة الجيادية في التاريخ المشخص، كتنظيـ داعش  الجيادية العالمية، كىي الغاية النيائية

يقكـ عمى تبني التمكيف مف خبلؿ فرض السيطرة المكانية مف خبلؿ تنظيـ مركزم، بجيش ىجيف 

)إدكارد، تقميدم حداثي مركب عبر سياسات إدارة التكحش إستنادان إلى مفيكـ الجياد اليجكمي.

2014 :3) 

عب"، ك"الذبح"، كغيرىا، تمثؿ مفردات مألكفة يبثيا ىذا التنظيـ "الر ك إف مفردات "النصرة"

بإعتياد كيرفدىا بصكر التفجيرات كاألجساد المعمقة كالسكاكيف كىي تنحر الضحايا، ىذه الكحشية 

بجانب التفجيرات اإلنتحارية عمى المراكز كالحكاجز، مثمت إستراتيجية قتاؿ ميمة لدل ىذا التنظيـ 

مف المخمصيف عمى مستكل القكاعد ، كال يعيد عنو قدرة قتاؿ جيدة في المكاجيات الذم يممؾ الكثير 

الميدانية، كىذه اإلستراتيجية اإلنتحارية قد تعجز أقكل النظـ األمنية تطكران في العالـ، فكيؼ بيا في 

منطقة عامرة بالفكضى، كالتنظيمات البسيطة التجييز، ممف اعتاد داعش مكاجيتيـ ككسب األراضي 
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أماميـ، كقد تفسر إستراتيجية الرعب ىذه، الكسب السريع لؤلراضي مف قبؿ داعش، كما تفسر 

ىركب قكات الجيش العراقي مف أمامو حيف دخؿ المكصؿ، كىركب قكات البيشمركة الكردية مف 

 أمامو في شنغاؿ كسنجار كغيرىا.

تقؿ التنظيـ مف العنؼ كبعد تككيف داعش لمدكلة، كاستفراده بالمناطؽ التي يسيطر عمييا، أن

المندفع كالمقاتؿ، الذم سيطر عميو في بدايات دخكلو ببلد الشاـ، كتجمى في سياسات اإلقتحاـ 

كتفجيره لمحكاجز كالتجمعات، إلى العنؼ الممنيج الذم يتجمى في تشريعو لمقكانيف الصارمة لمدكلة، 

في كبل الحالتيف كاف داعش كتجمت في قطع األيدم كعقكبة القصاص كاإلعداـ كالجمد كغيرىا، 

يعتمد ثقافة الصكرة، ككاف إعبلمو النشط يركز عمى نقؿ العمميات أك عقاب الناس عبر الصكر 

ستسياليـ  كالفيديك، مع بعض الشعارات كاألناشيد ال أكثر. إف إنتصار الداعشييف في مشاىد القتؿ، كا 

ايا، مغبرة كباىتة، ككجكىيـ لو، ليس سكل انتصار لمصكرة، حيف تقع تحت أرجميـ رؤكس الضح

فكقيا تتظاىر بالقكة، كمشرقة تبتسـ بأسناف بٌراقة تبرز مف كجو محاط بالشعر الكثيؼ، لقد كيتب 

الكثير في أدبيات الحرب، ككيؼ أف المقاتؿ كقتيا يشعر أف الجنكف الذم يحدث فعؿ طبيعي 

لى كعيو الطبيعي الذم يسمح لو بتأمؿ الكضع مف جديد. داعش  كاعتيادم، حتى يعكد إلى ببلده كا 

كحركة قتاؿ متطرفة، ىي امتداد تاريخي لتنامي تطبيؽ مثؿ ىذ الجنكف كاستخدامو بتطرؼ أكبر في 

 غير مكاضعو.

بصكرة كبيرة عمى قصص كأحداث مف التاريخ يعتمد  (تنظيـ الدكلةلى أف )كيخمص الباحث إ

مية، خاصة إذا كانت القصص كاألحداث ستدالؿ بالمبادئ اإلسبلأقكل مف اإل عمى أنيااإلسبلمي 

. كيستغٌؿ التنظيـ إلى أقصى حٌد ممكف النبكية الشريفة ديثاحاآليات القرآنية أك األ تساؽ في إطار

ينبغي  أم نمكذج يمكف أف يعثر عميو، كيستعير مما يعتبره رجاؿ الديف المسمميف حكادث معزكلة ال
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 ناقشة فكرة دينية دائمان: فقد يتـ تقديميا لمساعدة أفرادتٌباعيا كقكاعد. كيستخدـ قصصان ليس بيدؼ مإ

 .رتكاب أعماؿ شديدة العنؼإالتنظيـ الذيف يعانكف صعكبة في 

  :)داعشلتنظيم (المبحث الثالث: مظاىر االختالل الفكري في البنية األيدلوجية 

كتصكراتيا تميزت البنية األيديكلكجية لمحركات الجيادية اإلسبلمية بقصكر خياليا الفكرم 

 ،الماضكية في تفسيرىا لطبيعة عبلقات القكل -قابمة لمتحرر مف قيكدىا التاريخيةالالذىنية غير 

كيمكف مبلحظة مدل ضعؼ اإلدراؾ, الذم  .كحقيقة التفاعبلت الدكلية الجارية في كقتيا الراىف

ية بيف كحداتو جار تصفت بو الحركات اإلسبلمية, بحقائؽ كمعطيات الكاقع الدكلي كالعبلقات الأ

كما  ،فرزه مف ثكرة عممية كتكنكلكجية في مجاؿ المعرفة في مختمؼ فركعيا العمميةأاألساسية, كما 

ترتب عمى كؿ ذلؾ مف تعقيد كتشابؾ في المصالح كاألىداؼ كتغير في نمط الحياة كاألذكاؽ كسبؿ 

كثافة التفاعبلت الدكلية المعيشة, كالمطالب الفردية كالحاجات اإلنسانية, ىذا فضبلن عف سيكلة ك 

 .كالحاجات المتبادلة لمشعكب كالحككمات, كعمى نحك جعؿ العالـ يبدك بحؽ ككأنو قرية صغيرة

نغبلؽ الفكرم كالتحزبات قابميا مكاقؼ جادة كجيكد صادقة مف يضاؼ إلى ذلؾ أف ركح التعصب كاإل

لحككمية, بالدعكة إلى رفض قبؿ العديد مف الدكؿ كالشعكب كالمنظمات, بشقييا الحككمية كغير ا

الفئكية الضيقة لصالح الحكارات الناضجة كالمتمدنة بيف  -بتعاد عف التجاذبات الفكريةالتنابذ كاإل

فالخطاب السياسي كالمطمب الشعبي يدعكاف إلى التسامح  .الحضارات كالتنكع الثقافي كالديني

ف كاالستقرار بعيدان عف مصادر التكتر كالتعاكف كالتبلقح الفكرم كاإلنساني لخمؽ عالـ يسكده األم

مثؿ ىذه التكجيات كالحقائؽ قكبمت بأفكار جامدة غير قابمة لمتعايش كالتكيؼ معيا, معتبرة  .كالصراع

 2010نجازات العصر نكع مف الكفر كاإللحاد ما يدعك إلى محاربتيا كالجياد ضدىا)بركاف، إأف 

:70). 

في  عمؿ عمى عزؿ الطمبة الذككر عف اإلناث  (تنظيـ داعش)أف مثمة عمى ذلؾ كمف األ

الريؼ الشرقي، كعزؿ المعمميف عف المعممات، كمنع المعمميف الذككر مف تعميـ الطالبات، كالمعممات 
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، ككذلؾ 2016في مدينة الرقة السكرية في عاـ  أيضان مف تعميـ الذككر فكؽ سف ست سنكات

 التي تصدر عف الفيفا. كيـ كرة القدـمحكمة تابعة لمتنظيـ المتشدد  قكانيف تح رتضٌ حى 

فابف تيمية في  .في القتؿ ؿبف تيمية إذا كاف في منيجو تساىأىناؾ خركج حتى عمى منيج 

 حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف   ُّ ى:تفسير قكلو تعال

( يدعي أف قتاؿ الكفار ال ألجؿ الكفر بؿ ىك دفاع عف 190البقرة, آية سكرة )  َّ  مل خل

بك حنيفة أابف تيمية جميكر كاسع مف المسمميف في تبني ىذه القاعدة، كبالذات  كقد سبؽ .الديف

القاعدة كداعش فقد زعمكا أف ىذه  كأف ىذه اآلية لـ تنسخ. أما منظر  كمالؾ كابف حنبؿ الذيف أكدكا

 مح جح مج حج مث  0ُّ :قكؿ تعالى كالسيؼ في سكرة براءةاآلية قد نسخت بآيات القتاؿ 

 حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس  مخ جخ

  خك حكجك مق حق مف خف حفجف  مغ جغ مع جع مظ

عف  (. ىذا فضبلن 111 ، آيةالتكبةسكرة ) َّحم جم هل مل خلحل جل مك لك

إغفاليـ لمناسبتيا ككجو العمـك فييا كالخصكص. فقد نزلت ىذه اآلية ضمف سكرة التكبة )أك براءة( 

حيف االستعداد  صمى ا عميو كسمـالتي نزلت مرة كاحدة، كجؿ آياتيا تتحدث عف ما القاه النبي 

لغزك مكة بعد فتحيا مف طرؼ  لحرب الركـ. ككاف ىرقؿ، ممؾ الركـ البزنطييف، قد جيز جيشان 

يرل  ،كما ذكر البخارم ،كيتبع الخكارج نفس الخطى فكاف ابف عمر .(3: 2014، الجابرمالرسكؿ )

 .عمى المؤمنيفبأف الخكارج ىـ شرار الخمؽ ألنيـ انطمقكا إلى آيات نزلت في الكفار فجعمكىا 

إنما يتبعكف ىذا المنيج بحذافيره فكانكا بحؽ  ـ،كالحقيقة فإف السمفييف مف القاعدة كداعش كغيرى

ككانكا بحؽ مصداؽ قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كما كرد عف البخارم )  ،خكارج العصر

لبرية, ال يجاكز سيخرج قكـ في آخر الزماف حداث األسناف سفياء األحبلـ, يقكلكف مف قكؿ خير ا



82 
 

 

 

إيمانيـ حناجرىـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية, فأينما لقيتمكىـ فاقتمكىـ, فإف في 

 ( 169: قتميـ أجران لمف قتميـ يكـ القيامة(. )ابف تيمية، د.ف

(، كمف خبلؿ الكقكؼ عمى منيجو الفكرم، كطريقة تعاممو مع تنظيـ داعش)يتميز ك 

درجة عالية مف الجيؿ باإلسبلـ كبالذات في فيمو لمشريعة كمقاصد نو عمى النصكص القرآنية، أ

ف أعمى درجات الجيؿ تتمثؿ في فيمو لمعنى الكفر كالكافر ككيفية التعامؿ مع مف  آيات الكتاب, كا 

ف ىذا الجيؿ باإلسبلـ كمقاصد الشرعية ىك الذم أدل بيـ إلى ىذه الدرجة  يزعمكف بأنيـ كفار, كا 

ألنو ال يطبؽ اإلسبلـ بحذافيره  القتؿ, إنيـ يتيمكف الحاكـ بالكفر كيستبيحكف دمومف التمادم ب

المائدة, سكرة ) َّجبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ   ستنادان إلى قكلو تعالىإ

ألنيـ ال يثكركف عمى الحاكـ الكافر كما  موىأ (, ثـ يتيمكف المجتمع بالكفر كيستبيحكف دـ44آية 

تبيحكف دماء مف يؤمنكف بنفس عقائدىـ كلكنيـ ال يعتقدكف بكجكب يزعمكف, بؿ إنيـ يكفركف كيس

 1995يف(، )الشنقيطي،يإتباع قادة أحزابيـ )كمكقؼ داعش مف جبية النصرة كأحرار الشاـ السمف

:95 ) 

ىناؾ أحاديث صحيحة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في كيفية التعامؿ مع الرعية 

كصى بو رسكؿ ا أممتـز بتطبيؽ نقيض ما  )تنظيـ داعش(كلكف  تتسـ بالتكصية بالرفؽ كالرحمة,

صمى ا عميو كسمـ، حيث يقكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ) إنما يرحـ ا مف عباده الرحماء( 

كقكلو صمى ا عميو كسمـ )الميـ مف كلي مف أمر أمتي  ,(1237حديث رقـ  )صحيح البخارم،

؛ كبذلؾ (ركاه مسمـ)مف كلي مف أمر أمتي شيئان فشؽ عمييـ فاشقؽ عميو( شيئان فرفؽ بيـ فارفو بو, ك 

مسمـ, ك)الرعاء( جمع  هكسمـ )إف شر الرعاء الحطمة( ركا كانكا مصداؽ قكلو الرسكؿ صمى ا عميو

)راع(, ك)ألحطمة( الذم يشؽ عمى رعيتو فيحطميـ, فكانكا بحؽ شر الخمؽ كما كصفيـ رسكؿ ا 

  الديف كخرجكا عف اإلسبلـ.ألنيـ مرقكا عف 
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عتناؽ إر بيف أنو يعامؿ النصارل عمى األسس اإلسبلمية في التخيي (داعش)يزعـ تنظيـ 

, كىذا افتراء كاضح عمى المنيج كافة اإلسبلـ أك دفع الجزية أك التخمي عف ممتمكاتيـ كأمكاليـ

يجكز إكراه أم شخص عمى  كالن: الأ :في مكاضيع عٌدة منيا اإلسبلمي في التعامؿ مع أىؿ الكتاب

(, ثانيان: إف آية الجزية في 265البقرة, آية سكرة عتناؽ اإلسبلـ؛ لقكلو تعالى )ال إكراه في الديف( )إ

قكلو تعالى )قاتمكا الذيف ال يؤمنكف با كال باليكـ اآلخر كال يحرمكف ما حـر ا كرسكلو كال يدينكف 

( 29التكبة, آية سكرة طكا الجزية عف يد كىـ صاغركف(  )ديف الحؽ مف الذيف أكتكا الكتاب حتى يع

ف إنما يطبؽ عمييـ يإنما ىي بحؽ المقاتميف مف أىؿ الكتاب, حيث أف أىؿ الكتاب مف غير المقاتم

)ال ينياكـ ا عف الذيف لـ يقاتمكـ في الديف كلـ يخرجككـ مف دياركـ أف تبركىـ كتقسطكا  ىقكلو تعال

 .(322، د.ت :)تفسير الطبرم إلييـ(

مظاىر اإلختبلؿ في منيج تفكير )داعش( إضافة إلى ما تقدـ، ىناؾ مكضكعات أخرل تكضح 

 :منياكأيديكلكجيتو 

 أوال: عقيدة الوالء والبراء عند داعش:

، كالمغاالة في تطبيقيا، كنتج (*)بتضخيميا لعقيدة الكالء كالبراء (داعش)تتسـ خطابات قادة         

 -:التالية مفاسدال ذلؾ عف

إساءة الظف بعمكـ الناس، حتى مف المسمميف، ممف يخالفكنيـ لدرجة تكفيرىـ كالحكـ برد تيـ،  -1

 .نتيجة عدـ التمييز بيف المخالفات، العقدية كالعممية، أك الكبيرة كالصغيرة، أك القطعية كالظنية

كلك كاف المخالؼ سمفينا، كعدـ الحد ة كالغمظة في اإلنكار كالرد عمى المخالؼ باألسمكب العنيؼ،  -2

)الرقب،  .التفكير في مآالت األمكر، كما قد يترتب عمى التصرؼ مف مفاسد عظيمة كفساد عريض

2015 :3) 
                                                 

(* ) 
ض يعخبزه مه أركان العقيذة اإلسالميت، ًشزط مه شزًط اإليمان لذٍ بعض علماء معخقذ عنذ بعض المسلميه، ًالبع :الوالء والبراء

 المسلميه كابه حيميت.
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، "قتؿ األقارب"، كدعا إلى "الكالء كالبراء"تطبيؽ عقيدة  2014في عاـ  (داعش تنظيـ)أعمف 

 عمى الجانب اآلخر امميف في السمؾ العسكرم، كبخاصة األقارب الع"النفير لمقتاؿ"قبؿ ما أسمكه بػ

، "الجيؿ كالغمك"كعمؿ عناصر التنظيـ بتطبيؽ ىذه العقيدة، التي اتسمت بػ .(45: 2015اليديب، )

كذلؾ مف خبلؿ عمميات متتالية، بدأت بعنصر التنظيـ محمد الغامدم، الذم قتؿ كالده، بعد أف أبمغ 

، كبالتالي قتمو، كفي مقابؿ "ف كؿ شخص ال ينتمي لمتنظيـالبراء م"األمف عنو، كشممت ىذه العقيدة 

البراءة مف "دعا التنظيـ المتعاطفيف معو في السعكدية إلى ك . " مكاالة كؿ متعاطؼ مع التنظيـ"ذلؾ 

 (1: 2016)قناة العالـ،  تناكلتو قناة العالـ الفضائية.، كذلؾ في إصدار مرئي "أىميـ كذكييـ

 المعاصرة عمى نفس نيج الخكارج في تكظيؼ عقيدةاجتيدت الحركات الجيادية 

لمكاجية أنظمة الحكـ بمحاكلة صناعة حالة تمٌرد كعصياف تستفيد منيا في التجنيد  (كالبراء الكالء)

ٍبنيٍّ عمى أساس  .كالمكاجية كفي الٌدعـ المالي كبسبب التعصُّب كاإلنغبلؽ كمفيكـ الكالء كالبراء المى

قتاؿ المسمميف "قبؿ غير" المسمميف ممف لـ يرضكا بمبايعتيـ، فتمط خت حزبي ضيٍّؽ، بدأ )داعش( ب

، ال بسببو إال ألنيـ لـ يرضكا بالعمؿ في ظؿ كغيرىما أيدييـ بدماء المسمميف في سكريا كالعراؽ

 (4: 2015رابحي، ) .دكلتيـ كاإلنضماـ الى خبلفتيـ

 ثانيًا: الغمو في التكفير والقتل بغير حؽ:

مبدأ "الحكـ بما أنزؿ ا"، كعنو يتفرع تكفير  يقـك عمى داعش( )تنظيـساس التكفير عند إف  أ       

 .الحك اـ الذيف يحكمكف بالقكانيف الكضعية، كتكفير الراضيف بذلؾ، كتكفير مف لـ يكفٍّر ىؤالء جميعنا

، كتعكد حركب الردة كما أف  البمداف التي تيحكـ بالقكانيف تصبح كميا دار كفر، فيعكد اإلسبلـ غريبان 

 ،العدناني) الذم يتحكؿ معيـ إلى ركف مف أركاف اإلسبلـ ضد الكفار سيرتيا األكلى، كيجب الجياد

2014 :20) . 
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بعض مف أبرز مظاىر الصادرة مف دائرة اإلفتاء العاـ األردنية كقد أكردت الرسالة المفتكحة 

 كمنيا : بللو الفكرمكالذم يعبر عف مظاىر اختالغمك كالتطرؼ في فكر )داعش( 

نضماـ النساء ظاىرة حقيقية في صفكؼ تنظيـ إظاىرة حيث أف  :منساءأستغالل التنظيم ل -

زدياد عدد النساء المنضمات إلى إ يكى ،بتنظيـ داعش الدكلة اإلسبلمية المعركؼ إعبلميان 

 إعبلف المجتمع الدكلي إبراـ تحالؼ لمحرب ضد تنظيـ الدكلة داعش بعدصفكؼ التنظيـ 

في تنظيـ داعش فاؽ أف ما يحدث لمنساء ك  بمشاركات عربية كشرؽ أكسطية كاسعة النطاؽ.

ستغبلؿ تجاه المرأة فتحكلت مف كائف ركمانسي إلى قاتؿ إرىابي مع كعدىا أبشع أشكاؿ اإل

دعاء تطبيؽ الشريعة. فتحك لت المرأة مف ا  حثنا عف الجنس تحت غطاء الديف، ك بالجنة، أك ب

لقتؿ كاالغتصاب كالزكاج القسرم، إلى أداة لتكفير المتعة الجسدية لعناصر ضحية لجرائـ ا

 (4: 2015)عامر،  داعش، فيما عرؼ بجياد النكاح.

يستيدؼ تنظيـ داعش تجنيد األطفاؿ كىـ في سف العاشرة في الكقت الذم  :األطفالاستغالل  -

تنظيـ أكلئؾ األطفاؿ إلى يقؼ فيو أىالي األطفاؿ أماـ ىذا األمر ببل حكؿ كال قكة. يخضع ال

كذلؾ لمتأثير فييـ كتغيير طريقة تفكيرىـ لكي تتقبؿ « دكرات األشباؿ»دكرات خاصة تحت اسـ 

القتؿ كالتكفير. كمف القضايا التي عرضت أكثر مف مرة عمى مجمكعات مف صغار السف في 

حيث يقـك التنظيـ بعض حاالت اإلرىاب النسائي لمعتقبلت عرفف بدعـ أك تمكيؿ التنظيـ 

قناعيـ بضركرة التحرؾ لنصرتيف كتـ تسجيؿ  ،التنظيـ بعرض تمؾ القضايا عمى صغار السف كا 

كأكد المتحدث باسـ كزارة ". طيكر الجنة"حاالت كثيرة مف تجنيد األطفاؿ األيتاـ تحت اسـ 

 حقكؽ اإلنساف العراقية أف تنظيـ داعش كالتنظيمات اإلرىابية األخرل تكاصؿ تجنيد األطفاؿ

طفؿ كحدث مف الجنسيف  200نتحارية كبٌيف أف أكثر مف إستغبلؿ براءتيـ لتنفيذ عمميات ا  ك 

محتجزكف في سجف األحداث بتيمة اإلرىاب. كعف كضع الطفؿ السكرم أسيد برىك أكدت 
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كقاـ بتسميـ « داعش»السمطات العراقية أنيا تأخذ بنظر االعتبار أف أسيد طفؿ استغؿ مف قبؿ 

في  إلى أف أسيد يتمتع بصحة جسدية كنفسية جيدة كما بدا ذلؾ كاضحان  يران نفسو طكاعية، مش

 (6: 2015)عامر،  .المقاببلت التمفزيكنية التي ظير فييا

: الحدكد كاجبة في الشريعة اإلسبلمية ال محالة. لكف الحدكد ال تطبؽ الشرعية الحدودتجاوز  -

الكجكب، فبل تطبؽ في ظركؼ القسكة. كاإلنذار، كالتحذير، كاستيفاء شركط  إال بعد البياف،

قد درأ الحدكد في بعض الحاالت. كعمر بف صمى ا عميو كسمـ  النبي فعمى سبيؿ المثاؿ كاف

. كفي كؿ المذاىب الشرعية لمحدكد عركؼم الخطاب رفع الحدكد في عاـ المجاعة كما ىك

. كالحدكد تيٍدرىأ تطبيقيا صعبان  إجراءات كاضحة ينبغي أف تنفذ بالرحمة، كشركطيا تجعؿ

حاجة أك فاقة أك كاف فقيران  لوبالشبيات، أم إذا كجد أم شؾ فبل يطبؽ الحد. كال حدكد لمف 

أمكاؿ تحت مبمغ معيف.   معدمان. كال حدكد في سرقة الفاكية كالخضركات. كال حدكد في سرقة

 مف أصعب األمكر. بينما الحماس لمدٍّيف الكاعي يجعؿ تطبيؽ الحدكد

بما في ذلؾ دفف  يستخدـ تنظيـ الدكلة االسبلمية )داعش( أبشع انكاع التعذيب  :التعذيب -

 بالسكاكيف ىك مف أشد أنكاع التعذيب، كىذا ال يجكز شرعان  اإلنساف كىك حي. كقطع الرؤكس

 .كالحرؽإلعداـ الجماعي ا ككذلؾ

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٹ ٹ ُّ  يقكؿ ا تعالى

  هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك

 (١١آيةالحجرات: )سكرة  َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه

 كالسخرية،  يا في كؿ مكافقيالرؤكس كتعم كقطعأما بالنسبة لمميٍثمىة كىي التمثيؿ بالجثث،  الُمْثَمة:

 .بالجثث كالرؤكس المقطكعة
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 :(10: 2014 ،األحمدأما مكاطف الكىف الفقيي فأنيا تتضح مف خبلؿ )

  .ة لمنصكص الشرعية، كاختيار األشد مف األقكاؿ كاألعماؿأتز جالنتقائية كالمالقراءة ا .1

 .تجييؿ اآلخريف، كالتقميؿ مف شأنيـ، كتضميؿ المجتمعات المسممة .2

 .تصنيؼ الناس تصنيفنا فكرينا، يقكـ عمى إساءة الظفٍّ كالت شكيؾ .3

يـ ال يستطيعكف أف الجيؿ بمنزلة االجتياد، كقكاعده، كشركط المجتيد، كمف الطريؼ أن   .4

يذكركا مرجعية شرعية معركفة عندىـ، بؿ يعتمدكف عمى بيانات كنقكالت، كأقصى ما يمكف 

 .أٍف يذكركه نصكص عامة أك مطمقة، أك شبية ىنا أك ىناؾ

الجيؿ الكبير بقكاعد السياسة الشرعية، كمف ذلؾ قكاعد المكازنة بيف المصالح كالمفاسد،  .5

يف الثكابت كالمتغيرات، كمقاـ السعة كالضركرة، كمقاـ الدعكة كمقاـ كاعتبار المآالت، كالخمط ب

 .الجياد

الغفمة عف عظـ حقكؽ الخمؽ، كىك ما قرره األصكليكف في الكميات الخمس: الديف، كالنفس،  .6

 .كالعقؿ، كالنسؿ، كالماؿ

السطحية في فقو الكاقع، كفي تقدير حجـ األعداء كمكرىـ، كتجاىؿ كاجب المرحمة، كىك  .7

 .إلعداد العممي كالعممي في زمف االستضعاؼا

مكابرة السنف اإلليية. فالعجمة كالعاطفة ال تقدـ كال تأخر في حقيقة ىذه السنف، ألف سنف ا  .8

تعالى في النصر كاليزيمة، كالتمكيف كىبلؾ الظالميف، ال تحابي أحدان، بؿ ليا أجميا كدكرتيا 

ن ما يأخذ المسمـ باألسباب ا كأمثمة ذلؾ  .لشرعية، كالمشركعة في المدافعة، كالبناءالمعمكمة، كا 

 أمراف:

بتداع إكىك مصطمح إسبلمي يحٌرـ  ،"البدعة" يستخدـ رجاؿ الديف الكىابيكف أيضان مفيـك

لكصؼ العديد مف الممارسات الصكفية كالشيعية عمكمان، باعتبارىا  ،ممارسات دينية اليقٌرىا الديف

يخمؽ منحدران زلقان يؤٌدم في بعض األحياف  البدعة يف الكىابييف عمىشركان. غير أف تركيز رجاؿ الد
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تخاذ األكلياء أك قبكرىـ كسيمة )كسائؿ أك كسطاء( لعبادة إمسمـ آخر بأنو مرتٌد. كييعتبر  إلى كصؼ

ا، عمى سبيؿ المثاؿ، أمران يؤدم تمقائيان إلى خركج الفرد مف مٌمة اإلسبلـ. كما ييعتبر الطكاؼ حكؿ 

باسـ الكلي، أك االعتقاد بالسمطة اإلليية لؤلئمة أيضان ممارسات شركية.  بكر، أك ذبح األضاحيالق

كبينما يتفؽ مسممك التيار السائد عمى أف البدع محٌرمة في الديف، يذىب رجاؿ الديف الكىابيكف خطكة 

 خركف جائزةأبعد بإسباغيـ تيمة البدعة عمى العديد مف الممارسات التي يعتبرىا المسممكف اآل

، معتمديف عمى مكقؼ ابف تيمية المتشٌدد. كما يرفض رجاؿ الديف الكىابيكف (3: 2016)حسف، 

 (Jumuah,2012 :54ييقصد بيا العبادة ) اٌدعاءات الصكفية كالشيعة بأف ىذه الممارسات ال

نيجية الذم يمارىس بصكرة أقؿ م قتبس تنظيـ الدكلة إلى حٌد كبير مف الكىابية قانكف الجزاءأ

الكالء كالبراء )الكالء لئلسبلـ كالتنٌكر  في الدكؿ اإلسبلمية األخرل. كمع ذلؾ، قد يككف مفيكمان 

لؤلساليب غير اإلسبلمية( كالتكحيد )كحدانية ا( أكبر مساىمة مف الكىابية في تنظيـ الدكلة 

ابف تيمية  صاغيا كما ،اإلسبلمية. كفي حيف أف ىذيف المفيكميف مكجكداف في السمفية التقميدية

درجات  كغيره مف العمماء األكائؿ، فقد فٌسرىما رجاؿ الديف الكىابيكف، كرٌكجكا ليما، كذىبكا بيما إلى

لتزاـ يتمٌثؿ أحد المبادئ األساسية لئلسبلـ، كما بٌشر بو ابف تيمية، في أف عمى المسمـ اإلك  .متطٌرفة

ا كحده، كأف يككف عمى العقيدة الصحيحة عمى  بمعايير التكحيد الثبلثة: أف يعبد ا، كأف يعبد

كقد اعتمد ابف تيمية عمى (Webb,2007 :35).  النحك الذم حٌدده القرآف أك السٌنة النبكية

الثبلثة لتكفير الشيعة كالصكفية بعد أف أثبت أف ممارساتيـ كمعتقداتيـ، بما في ذلؾ  التكحيد معايير

 .كحده تقديس األئمة، تسيء إلى عبادتيـ 

عقائدم كسياسي، يمثؿ أقصى حاالت داعش( تنظيـ تنظيـ )لى أف إكيخمص الباحث 

كمف ناحية أخرل، كمع كؿ ىذه الصبلبة العقائدية، نحف  .التكحش كالغمك الديني كالعنؼ العسكرم

نتيازية السياسية، في سمككو عمى األرض، كفي اختيار معاركو، اإل مف أماـ تنظيـ يمثؿ حالة متقدمة
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في تقديره األكزاف العسكرية لمدكؿ كالقكل المحيطة بو، كالتعامؿ معيا كفؽ ذلؾ. كليذا السمكؾ ك 

، حيف بقي أكثر مف عاـ، يخكض معارؾ شرسة داعش( –تنظيـ الدكلة )شكاىد كثيرة. منيا ما فعمو 

دية، في بشكؿ ما يزيد أك ينقص، لمسمفية الجيا يضد الفصائؿ الثكرية في سكرية، ككثيره منيا منتم

 .حيف أف جبياتو الكاسعة مع النظاـ الذم يعتبره نيصيريان كافران، ىادئة، كمعاركو معو ال تكاد تيذكر

 :النوعي الضد وظيفة و داعش()تنظيم الدولة المبحث الرابع : 

ألفكار كالممارسات التي قاـ بيا تنظيـ الدكلة )داعش( تشكمت لدل امف خبلؿ عرض 

ؿ ما يأتي في مقدمتيا، إف ىذا التنظيـ جاء ليقكـ بكظيفو معينة ىي غير لع ،الباحث جممة قناعات

التي أعمف عنيا كالمتمثمة بإقامة )الدكلة اإلسبلمية(، ىذه الكظيفة ىي العمؿ بالضد مف كؿ ما يمكف 

أف يمثؿ الحد األدنى مف التقارب العربي عمى األقؿ ككحدة الدكلة الكطنية، إذ ما تشيده بعض الدكؿ 

عمى العكس مف  بية التي كجد فييا ىذا التنظيـ، أك زرع فييا، قاد إلى مشيد التجزئة كالتفكيؾ،العر 

 لى الكحدة الكطنية كالمحافظة عمى متانة نسيجيا اإلجتماعي. إحاجتيا 

منذ ظيكر الحركات كالفرؽ الباطنية كاف المنيج الذم تبنتو ىذه الحركات يقكـ عمى فكرة أف 

حيث يككف في ذىف قيادتيا شيء مختمؼ تمامان عف ما في  ،ما يضمركف أتباعيا يعمنكف خبلؼ

كعمى الدكاـ كصفت ىذه الحركات بأنيا كانت تسيء إلى اإلسبلـ  ،ذىف األتباع المؤمنيف بأفكارىا

كما كانت تخدـ مصالح الدكؿ الكبرل الطامعة, مثؿ القرامطة الذيف تحالفكا مع الدكلة  ،كجكىره النقي

كبفتكل  ،(1009الدكلة العباسية. كذلؾ عمينا اف نتذكر كيؼ احرؽ الفاطميكف عاـ )البيزنطية ضد 

ما أعتبر الشرارة األكلى لمحرب الصميبية كىي حادثة  قياابيدـ كنيسة القيامة كأحر  ،مف الحاكـ بأمرا

داعش( -تنطكم عمى مقاربة ممفتة مف حيث منطقيا التكفيرم كالتدميرم  مع ما يقكـ بو )تنظيـ الدكلة

 ،تاجر) ما ميد بدكره لتدخؿ غربي كاسع النطاؽ في بعض الدكؿ العربيةممف عمميات مماثمة 

1951 :129) . 
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ف بعض الحركات ، فإحداثأكفؽ ىذا السياؽ كفي ضكء ما تعيشو المنطقة العربية مف 

كحتى  ضد.داعش(, كجدت لتقكـ بكظيفة ىي كظيفة العمؿ بال-السمفية الجيادية, منيا )تنظيـ الدكلة

ساس الذم (ـ األ1979شكؿ التدخؿ العسكرم السكفيتي في افغانستاف عاـ ) كقت قريب نسبينا, مثبلن 

مريكية بنيت عميو كظيفة الضد النكعي, ذلؾ التدخؿ الذم أثار الياجس األمني لمكاليات المتحدة األ

دافئة , رغـ القناعة السائدة مكانية التمدد السكفيتي جنكبان نحك المياه الإكصعد مف كتائر قمقيا حكؿ 

ف يككف مكطئ قدميا عند حركتيا أيف ينبغي أييف كانت تعرؼ مف كؿ مف القكتيف العظأنذاؾ, في آ

كعدـ تجاكزىا ضمف  الكقكؼ عندىاخر, كما ىي الخطكط الحمر التي يفترض بالنسبة لمطرؼ اآل

ف متطمبات الدفاع الكقائي, كانت إفساده. كمع ذلؾ فإستراتيجي الذم يفترض عدـ حسابات التكازف اإل

رض تتكلى القياـ بكظيفة ك قكة عمى األأف يككف ليا كجكد أمريكية, ي مف الكاليات المتحدة األضتقت

مف ىنا حكمت الضركرة ك . نتشار النفكذ السكفيتيإك التعرض نيابةن عنيا، لمحيمكلة دكف أالمكاجية، 

سامة بف الدف كالدكر الذم لعبتو الكاليات أة( بزعامة بكجكد )الضد النكعي( الذم مثمو )تنظيـ القاعد

مريكية في رعاية ىذا التنظيـ. حيث تـ تزكيده بكؿ متطمبات القكة العسكرية كالدعـ المتحدة األ

لحاد ( كغيرىا مف المكجستي, كضد نكعي يعمؿ في مكاجية )الخطر الشيكعي(, كالتصدم )لقكل اإل

 سبلميالمعادية لمفكر اإل ر المسمميف لمكاجية )قكل الكفر(مشاع ىاالعبارات التي تبلمس كتحفز 

(Bekdil, 2015). 

ف بف الدف أمريكية, كبمغة الخطاب السياسي الميبرالي، عتبرت الكاليات المتحدة األأكما 

جؿ أنيـ )مقاتمكف مف أفغانستاف, أتحاد السكفيتي في كالمقاتميف معو, في حربيـ ضد قكات اإل

ف قتالي كما ظيرت كظيفة  .نسانيةـ ىك ضد )الدكتاتكرية( كتحقيؽ حرية الفرد ككرامتة اإلالحرية(, كا 

كما حممتو ىذه الثكرة مف  (ـ,1979يراف )إسبلمية في ندلعت الثكرة اإلإ)الضد النكعي( عندما 

لى الدكؿ العربية المجاكرة إتكصيمو  ةشعارات كاف في مقدمتيا شعار )مبدأ تصدير الثكرة( كحتمي
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يراف نظمة سياسية بديمة بالكالء إلأقامة ا  غير شرعية, ك  ةنظمأنظمتيا السياسية , ككنيا أاط سقإبيدؼ 

كىنا تـ تكظيؼ  ،ثني عشريديكلكجيتيا الدينية السياسية كفؽ المذىب األا  كتمتـز بخطيا الفكرم ك 

فأندلعت يراني الزاحؼ نحك منطقة الخميج العربي, العراؽ ليككف الضد النكعي في مكاجية الخطر اإل

 . (156،159: 2005 عبد الكىاب،) (ـ1980يمكؿ عاـ )أيرانية في الحرب العراقية اإل

نسحاب القكات السكفيتية منيا إفغانستاف بعد أبف الدف )القاعدة( في أنتياء كظيفة إبعد ك 

ط بيف رتبانتفاء الحاجة, فؾ اإلإمر, كبعد قتضى األإ(ـ, 1988يرانية عاـ )نتياء الحرب العراقية اإلا  ك 

 – 1980يرانية )نتياء الحرب العراقية اإلإمريكية كحمفاء الضركرة. كلكف بعد الكاليات المتحدة األ

سرائيؿ )كما إقميمية تيدد أمف إ ةلى قكٌ إف يتحكؿ العراؽ أ( كانت ىناؾ مخاكؼ قكية مف 1988

المتحدة كالغرب كييدد بنفس الكقت مصالح الكاليات  ،ركجت لذلؾ الدعاية االسرائيمية كالغربية(

 كحتى 1990عاـ ـ.  كطيمة السنكات الممتدة مف 1990ف غزا العراؽ الككيت عاـ أكخصكصان بعد 

 ان يزاؿ يمثؿ مصدران لمخطر كتيديد ف العراؽ الألمرأم العاـ العالمي  استمر التركيج ،ـ2003 عاـ

ستكجب تفعيؿ أ شامؿ ما سمحة دمارأف العراؽ يمتمؾ بأدعاء الكاذب طيمة تمؾ السنكات تحت كىـ اإل

مريكية نفسيا لمعمؿ بكظيفة الضد نكعي في كىنا طرحت الكاليات المتحدة األ، كظيفة)الضد النكعي(

ضد الكاليات المتحدة  فقد كاف رد فعمو عنيفان  ،فغانستافأما تنظيـ القاعدة في أمكاجية العراؽ . 

ان ستيدفت جنكدأ(ـ التي 1992ت اليمف عاـ )ذ قاـ التنظيـ بعدد مف العمميات منيا تفجيراإمريكية. األ

مؿ, كذلؾ قياـ )تنظيـ القاعدة( عادة األإلى الصكماؿ لممشاركة في عممية إمريكييف كانكا في طريقيـ أ

(ـ كتفجير سفارات الكاليات المتحدة في كؿ مف دار السبلـ 1993بتفجير مركز التجارة العالمي عاـ )

تـ  2000أكتكبر 12في ك  ـ  .1998ب عاـ آكفي كقت كاحد في في تنزانيا , كنيركبي في كينيا  

 ،في ميناء عدف في اليمف (USS Coleاألمريكية ) نتحارية عمى المدمرةتنفيذ إحدل العمميات اإل

 .(156،159: 2005 عبد الكىاب،) ككانت المدمرة راسية في المياه اليمنية
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تفجير برجي التجارة العالمي  ( ىكخطر العمميات التعرضية التي قامت بيا )القاعدةأكمف 

مثمت الكاليات المتحدة االمريكية )الضد حيث  .ـ2001يمكؿ أ 11مريكية في في الكاليات المتحدة األ

. ستبدلتو بأخر ىك نظاـ كرزامأنيت نظامو ك أ إذ, 2001في مكاجية طالباف عاـ  أيضان  النكعي(

مريكية راؽ بحرب شنتيا الكاليات المتحدة األنياء حكـ نظاـ صداـ حسيف في العإتـ  كبنفس الطريقة

كاف السياؽ العممياتي الذم ك  .كظيفة الضد النكعي يضان أكىنا برزت  ،ـ2003كبريطانيا ضده عاـ 

يكر داعش في العراؽ ىك خمؽ مككف الصحكات . كالصحكات ظتخذتو كظيفة الضد النكعي كقبؿ إ

كانت مرتبطة عان لضرب عشائر سنية أخرل عشائر سنية تدعميا قكات نظامية حككمية كظفكا جمي

 .(Bekdil, 2015) .بتنظيـ القاعدة 

تنظيـ الدكلة )داعش( ىك صناعة خارجية تتفؽ عمى كظيفتو قكل يمكف القكؿ بأف  مما تقدـ

ىداؼ, مع ما تمر بو ف ىذا التنظيـ يمتقي بنتائج سمككو, مف حيث الكسائؿ كاألأقميمية كدكلية, ك إ

بظركفيا كمتغيراتيا الراىنة, كيتطابؽ, مف حيث المضمكف مع ما تريده إسرائيؿ المنطقة العربية 

لى حالة متقدمة إكبعض القكل الدكلية في تحكيؿ المنطقة العربية مف حالة التجزئة القائمة بيف دكليا, 

متأكد متصارعة فيما بينيا تطبيقان لنظرية الفكضى الخبلقة. كل لى كيانات طائفية عرقيةإبتفتيت دكليا 

ىك ييكدم أميركي ك  )ريتشارد بريؿ(: الكقكؼ عمى ما كتبو كؿ مفالبد مف مف صحة ىذه الحقيقة 

مف رمكز المحافظيف الجدد، كمف ميندسي غزك العراؽ، شديد اإلخبلص إلسرائيؿ، عميؽ العداكة 

لغزك  كاف متحمسان  ،بتسريب كثائؽ سرية إلى إسرائيؿ لمعرب، لقب بأمير الظبلـ، كضبط متمبسان 

ف فشؿ مفتشك األمـ المتحدة " العراؽ كجاء عمى لسانو:  إف الكاليات المتحدة ستياجـ العراؽ حتى كا 

كقاؿ في اجتماع مكسع حكؿ األمف العالمي، إف أم دليؿ مف شاىد كاحد  ،في العثكر عمى أسمحة

ة نت )الجزير " ؽعمى كجكد برنامج أسمحة لدل صداـ حسيف يكفي لخكض ىجكـ عسكرم عمى العرا

،2015) 
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تـ في عيده كضع  1981 -1977ك)بيرنارد لكيس() فى عيد جيمي كارتر لفى الفترة مف 

"برنارد لكيس" المستشرؽ األمريكي الجنسية, البريطاني األصؿ، الييكدم الديانة، ك .مشركع التفكيؾ

األكسط. كاشنطف ليككف مستشارنا لكزير الدفاع لشئكف الشرؽ  ىالصييكني االنتماء الذل كصؿ إل

كىناؾ أسس فكرة تفكيؾ الببلد العربية كاإلسبلمية, كدفع األتراؾ كاألكراد كالعرب كالفمسطينييف 

ا، كىك الذل ابتدع مبررات غزك العراؽ كأفغانستاف كضع "برنارد  .كاإليرانييف ليقاتؿ بعضيـ بعضن

كتفتيت كؿ منيا إلي لكيس" مشركعو بتفكيؾ الكحدة الدستكرية لجميع الدكؿ العربية كاإلسبلمية، 

مجمكعة مف الكانتكنات كالدكيبلت العرقية كالدينية كالمذىبية كالطائفية، كأكضح ذلؾ بالخرائط التى 

اكضح فييا التجمعات العرقية كالمذىبية كالدينية كالتى عمى اساسيا يتـ التقسيـ كسمـ المشركع إلى 

قاـ بدكره بإشعاؿ حرب الخميج الثانية بريجنسكي مستشار األمف القكمي في عيد جيمي كارتر الذل 

 حتى تستطيع الكاليات المتحدة تصحيح حدكد سايكس بيكك ليككف متسقا مع المصالح الصييكأمريكية

  (2011 ،شياب الديف)

ناثاف شارليسكي() تأثر جكرج ك. بكش بعدد مف الكتابات التي تؤسس لمفكر السياسي ك)

يمثؿ الخريطة الجينية لرئاستو كىك  "ب "قضية الديمقراطيةالمنظـ لمفكضى الخبلقة كاعترؼ بأف كتا

 مف تأليؼ المنشؽ السكڤيتي المياجر إلى إسرائيؿ كالذم شغؿ منصبا كزاريا في حككمة شاركف 

نما  توتتمخص رؤيالذم ، )ناتاف شارانسكي( باعتبار اإلسبلـ حركة إرىابية ال تيدد إسرائيؿ فقط كا 

نما كيرل أ .العالـ الغربي بأكممو ف استئصاؿ اإلرىاب ال يتـ باستخداـ القكة كتجفيؼ المنابع فقط كا 

بمعالجة األسباب العميقة لئلرىاب التي تنبع مف سياسات األنظمة العربية االستبدادية كالفاسدة كثقافة 

كيتفؽ شارانسكي بيذا الطرح مع األطركحة الشييرة لينتنگتكف التي تنص عمى . الكراىية التي تنشرىا

  (.2015 ،حسف) إلسبلـ عدك حضارم لمغربأف ا
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)بيتر أكرماف ىك المشرؼ عمى بيت الحرية الذم أصدر كتابا بعنكاف  ك)كبيتر اكرماف(

طريقة لقمب نظاـ الحكـ كذلؾ بكاسطة منظمات المجتمع  67كيضـ ىذا الكتاب "كيؼ تظفر بالحرية"

ة كميندس العصياف المدني كبيتر أكرماف الذم يصفكنو بأنو مخطط الحركب الناعم ،المدني

كغيرىـ مف منظرم الغرب   !!كالثكرات البرتقالية, كالكردية, كالقرمزية.. كما يستجد مف باقي األلكاف

كفي مقدمتيـ الكاليات المتحدة االمريكية اذ جميعيـ يكصفكف بأنيـ ميندسك المخطط االسرائيمي 

بيدؼ اضعافيا  كتقكيض مقكمات الدكلة االمريكي لتفتيت المنطقة كاشعاؿ الثكرات كالفتف فييا 

 .الكطنية فييا

مف اسرائيؿ؟ أيف يكمف أىذه الحقيقة تثبت مقكمات منطقيا لتأكيد ذاتيا في السؤاؿ التالي,: 

يف تكمف مصالح الكاليات االمريكية؟ أتكمف في كسط عربي مكحد؟ أـ تكمف في كسط عربي مجزء أك 

تحدة االمريكية , كاف يقؼ عمى ضد فكرة الكحدة العربية ف الغرب كعمى رأسو الكاليات المأكمفتت 

ك بصيغتيا الككنفدرالية, كبدءان مف الثكرة العربية الكبرل بقيادة أسكاء بصيغتيا االندماجية الفدرالية 

( ـ مركران بمعاىدة )سايكس بيكك( كالجيكد المكحدة بالتيار 1916الشريؼ حسيف بف عمى عاـ )

)كامب كانتياءن بمعاىدة الصمح مع اسرائيؿ مف القرف الماضي  الستينياتالقكمي في الخمسينيات ك 

(ـ كمف ثـ 1990(ـ، كغزك العراؽ عاـ )1980(ـ،كالحرب العراقية االيرانية عاـ )1979عاـ )ديفيد( 

(ـ ذلؾ االحتبلؿ الذم كصؼ بككنو المقدمة االكلى لمتداعيات التي 2003احتبلؿ العراؽ عاـ )

كاماـ ىذا التاريخ الطكيؿ مف  .عربية كما يبلزميا مف فكضى كعدـ استقرارتشيدىا المنطقة ال

عات كالصراعات العربية كالجيكد الرامية الى تقكيض مقكمات الدكلة الكطنية كتمزيؽ النسيج االنز 

 .فعمي لفكرة الفكضى الخبلقة تجسيدفإف ذلؾ ، االجتماعي العربي بحركب كصراعات طائفية كعرقية

إلى تأسيس "الخبلفة" التي يحكميا قائد سياسي كديني كفؽ قكاعد الشريعة  يسعي التنظيـ

اإلسبلمية. كرغـ أف الدكلة حاليا محدكدة في العراؽ كسكريا، إال أنيا تتعيد "باختراؽ حدكد" األردف 
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كلبناف ك"تحرير فمسطيف".كيجتذب التنظيـ عمى تأييد مسمميف مف أماكف متفرقة حكؿ العالـ كيدعكىـ 

يعة الخميفة، إبراىيـ عكض إبراىيـ عمي البدرم السامرائي، المعركؼ باسـ "أبك بكر لمبا

البغدادم".ترجع أصكؿ تنظيـ الدكلة اإلسبلمية إلى تنظيـ التكحيد كالجياد، الذم أسسو األردني أبك 

، تحالؼ الزرقاكم 2003. كبعد اجتياح الكاليات المتحدة لمعراؽ عاـ 2002مصعب الزرقاكم عاـ 

أسامة بف الدف ليؤسس تنظيـ القاعدة في العراؽ، الذم أصبح أحد أكبرالجماعات المسمحة في  مع

 .المنطقة

كيعد تنظيـ داعش مف التنظيمات المتطرفة التي ظيرت في العراؽ في ظؿ ظركؼ إقميمية 

تتصؼ بعدـ االستقرار خصكصان في العراؽ كسكريا، كيمكف تكصيؼ ىذا التنظيـ بككنو تنظيـ مسمح 

يعتمد عمى الفكر الجيادم السمفي، كتعكد البدايات األكلى لتككيف الدكلة اإلسبلمية في العراؽ 

، كتـ اختيار "أبي عمر" زعيما لمتنظيـ في أكؿ انشقاؽ تنظيمي عف 2006أكتكبر  15داعش" إلى “"

ىدؼ القاعدة الذم كاف يقكده أبك مصعب الزرقاكم، كالذم كاف مرتبطان بأسامة بف الدف، ككاف 

القاعدة المعمف محاربة القكات األجنبية مما أكسبيا تعاطؼ كدعـ بعض المناطؽ "السنية". كداعش 

ىي األقرب بيف التنظيمات المتشددة إلى ىيكؿ تنظيـ طالباف، كىي تمثؿ مرحمة جديدة مف التنظيـ، 

كقكية، إذ تكجد كمية عسكرية تخرج ضباطا لمخدمة في قكات داعش كنجحت في ضـ فصائؿ مؤثرة 

 .كلكنيا كبرغـ قكتيا ال تحظى بقاعدة جماىيرية كاسعة
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 السادسالفصل 

 الخاتمة

سعت الدراسة لمتثبت مف صحة الفرضية التالية: إف ما يدعيو ىذا التنظيـ، ككنو تنظيـ قائـ 

عمى مفاىيـ إسبلمية كنصكص قرآنية، كربما أحاديث نبكية، عممت عمى تشكيو الحقيقة المكضكعية 

، ما خمؽ تيار عالمي فكرم مناىض لئلسبلـ بكصفو كتزييفيا التي جاء بيا الديف اإلسبلميلمغاية 

إرىابيان )اإلسبلـ فكبيا(. كمف ىذه الفرضية يمكف أف تشتؽ فرضية أخرل تذىب إلى أف الصياغات 

التي  الفكرية التي تبناىا )تنظيـ داعش( تمتقي في نياياتيا مع أىداؼ بعض القكل اإلقميمية كالدكلية

ضعاؼ الدكلة فييا، كالعمؿ عمى تيميش ىكية اإلنتماء  تسعى إلى الييمنة عمى المنطقة العربية كا 

  .كالمكاطنة لصالح ىكيات فرعية كنتاج لتكجيياتو الطائفية

لتنظيـ داعش كما رافقو مف يديكلكجية الدراسة أف التطرؼ في البنية اإل حيث تبيف مف خبلؿ

كىر المبادئ التي أقرىا الديف نعكست سمبان عمى جإكد أفعاؿ قكية رىابية أدت إلى ردإأعماؿ 

 .سبلمي الحنيؼاإل

ييمثٍّؿ )تنظيـ الدكلة( بالنسبة إلى المجتمع الدكلي كالبلعبيف اإلقميمييف، تيديدان خطيران لؤلمف 

بية نحك اإلقميمي كحتى الدكلي، فالتحالؼ الذم أنشأتو الكاليات المتحدة كالتي تقكده، ىك خطكة إيجا

. ففي حيف أف إستراتيجية التنظيـ متنٌكعة، كتضـ عناصر  معالجة ىذا الخطر؛ إال أنو غير كاؼو

كفئات متعددة إلى جانب عناصر عسكرية، تبقى حممة التحالؼ مرتٌكزةن عمى النشاط العسكرم. كىذا 

مف  ده بدالن ك كجمناطؽ تجمعاتو ك  النشاط يعتمد، إلى حٌد كبير، عمى الغارات الجكية التي تستيدؼ

كجيو عممياتو ف يحتفظ التنظيـ بقدراتو عمى تألى إما أدل  ،التركيز عمى مراكز القيادة التابعة لو

 .رىابية خارج مسارح العمميات يستيدؼ بيا دكؿ عربية كأخرل أجنبية اإل
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 مٌر تنظيـ الدكلة اإلسبلمية الذم أعمف الخبلفة في العراؽ كالشاـ بعدة مراحؿ، كقد تغيرت

الدكلة اإلسبلمية في العراؽ “ثـ ” الدكلة اإلسبلمية في العراؽ “تسميتو في كؿ مرحمة مف مسمى 

، كقد ”دكلة الخبلفة“ثـ ” لة اإلسبلميةالدك “سقط العراؽ كالشاـ مف التسمية فأصبحت أثـ ” ـكالشا

لمتنظيـ إال استقر إعبلميان إطبلؽ اسـ )داعش( عمى التنظيـ كىي تسمية مجمعة مف الحركؼ األكلى 

أنو يجدىا تسمية تيدؼ إلى تشكييو ، فتنظيـ الدكلة )داعش( ىك صناعة خارجية تتفؽ عمى كظيفتو 

ف ىذا التنظيـ يمتقي بنتائج سمككية، مف حيث الكسائؿ كاألىداؼ، مع ما تمر  قكل إقميمية كدكلية، كا 

  .بو المنطقة العربية بظركفيا كمتغيراتيا الراىنة

 اإلستنتاجات:

كء اإلفتراض التي إنطمقت منو الدراسة، فإنيا تكصمت إلى جممة إستنتاجات منيا ما في ض

  يمي:

عتبر نظاـ الخبلفة اإلسبلمية الذم يحكمو يبالدكلة الكطنية ك  تنظيـ داعشعترؼ يال  -

عتمد يكىك ما يجعمو  شرع ا في األرض ىك الحاكـ كالمنظـ لكافة شئكف الدنيا كالديف 

ظيمي ذك فعالية إدارية كبيرة تبتعد بو عف الشكؿ التقميدم لمدكلة مف عمى شكؿ ىيكمي تن

 .خبلؿ المزاكجة بيف األشكاؿ التنظيمية اإلسبلمية التقميدية

منظمة تكسعية كمتعددة الطبقات ليا باعو في الشؤكف العسكرية أف تنظيـ داعش أصبح  -

جزء كبير مف الحدكد كالدينية كالسياسية كاالقتصادية كاإلجتماعية. مف خبلؿ إفقاد 

في زعزعة إستقرار العراؽ كخمؽ الظركؼ  تنظيـ داعشالسكرية أىميتو، نجح  -العراقية 

تقساـ ككلدت تخكفان كبيران في صفكؼ شريحة كاسعة مف المعارضة التي عززت اإل

 السكرية.
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تحارب تحت بيرؽ اإلسبلـ كليس ليا صمة بو. كرغـ  إرىابيةأف تنظيـ داعش، منظمة  -

باط الفكرم كالتنظيمي كالمالي بيف التنظيمات اإلرىابية التي تٌدعي اإلسبلـ مرجعيةن رتاإل

تظير أف ىذا التنظيـ كاف  ترٌكع العالـالتي  ليا في العالـ؛ إال أف  جممة مف الكقائع

  في كؿ مف العراؽ كسكريا". هفي نشكء أصبلن  تي ساىمت"نمك الطائفية البسبب 

كلكف ما حصؿ ىك  ،دأ بعممياتو أنو جاء لنصرة السنةأدعى تنظيـ داعش عندما ب -

فمقد ىجر السنة في سكريا كالعراؽ كدمرت مدنيـ كقراىـ مف قبمو كمف قبؿ  ،العكس

في  كقاـ بنفس دكر تنظيـ القاعدة بمحاربتو لقكل الثكرات الكطنية ،الجيكش الغازية

ه صكرتيا ك كبيرة كش كحرفيا عف مسارىا الحقيقي ما ألحؽ بيا خسائر العراؽ كسكريا 

  . أماـ العالـ

 هتدمير سرائيؿ بشكؿ خاص مف خبلؿ إلقد خدـ تنظيـ داعش كقبمو تنظيـ القاعدة  -

, أف كؿ ما عممو ىذا كتيديد كيانيا ككجكدىا كدكؿ قكية متماسكة مجيكش العربيةل

 سبلـ الذم جاء تحت غطاءه كما ىك إال أداة مف أدكاتخيانة كبيرة لئل التنظيـ يعتبر

 . لى القركف الكسطىإستعمارية التي أعادت ىذه الدكؿ الصييكنية كالدكؿ اإل

سبلـ، كبسبب فكره المتطرؼ كممارساتو اإلرىابية، خمؽ تيار معادو لئلف تنظيـ داعش أ -

كما أسيـ في نشر الفكر الطائفي المتشدد مما قاد إلى تقسيـ كتفتيت بعض الدكؿ 

القضايا العربية كساىـ في زيادة كتعميؽ الصكرة كشرع مف التدخؿ األجنبي مف  العربية

 السمبية لمعرب في المجتمعات الغربية كمف الكراىية لممسمميف.
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 التوصيات:

 بناءن عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، فإنيا تكصي بالتالي:

ة القائمة رىابي كتكثيؼ العقكبات الدكليالنشاط الرقابي عمى مصادر التمكيؿ اإل ينبغي تكثيؼ -

التي تستيدؼ أكلئؾ الذيف يقكمكف بشراء أك نقؿ النفط كالمكارد المالية األخرل المرتبطة 

 .بالدكلة اإلسبلمية

كمكاردىا عمى التنقؿ، باإلضافة إلى تعطيؿ طرؽ النقؿ الرئيسية،  تعطيؿ قدرة عناصر داعش -

، كبخاصة أساطيميا مف فينبغي التركيز عمى إستيداؼ قدرات الدكلة اإلسبلمية لمتنقؿ البرم

 .الشاحنات الصغيرة كالعربات المدرعة التي يتـ اإلستيبلء عمييا

إف إستيداؼ البنية القيادية ذات الخبرة الكاسعة في الدكلة اإلسبلمية بإستمرار مف شأنو أف  -

يجعؿ التنظيـ أكثر عرضة لممناكرات العسكرية البرية مف قبؿ الجماعات المتناحرة في 

 .راؽ إذا تأسست جماعات معارضة لمدكلة اإلسبلميةسكريا، كالع

عمى المجامع الفقيية كالييئات العممية كالدعكية كاإلرشادية اإلسبلمية أف تطرح مراجعات - -

كمناقشات لتمؾ األفكار المؤثرة عمى عقكؿ الشباب بيدؼ حرفيـ عف أم  شكؿ مف أشكاؿ 

أفكاران جديدة باتت تتشكؿ في  الفكر التكفيرم المتطرؼ، كبشكؿ كاضح، يمكف القكؿ أف

 .عقكؿ دعاة التكفير العراقييف يجب نقدىا كالتحذير منيا كىذه ميمة المجمع الفقيي العراقي

كضع التشريعات كالتعميمات لمقطاع المصرفي كالمالي، كذلؾ لمتأكد مف أف البنكؾ  -

تمكف مف معرفة كالقطاعات المالية تأخذ بمبدئي الحيطة كالحذر، كأف إجراءاتيا الداخمية 

 .ىكية العمبلء، كاألنشطة كالعمميات التي يقكمكا بيا

يديكلكجياتيا العنيفة، يتطمب إسبلمية كالقضاء عمى ال شؾ بأف الحد مف جاذبية الدكلة اإل -

، كتستيدؼ معالجة منيةجراءات بعيدة المدل تجاكز المقاربة العسكرية كاألتخاذ جممة مف اإلإ
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زدىاره كنمكه إالظركؼ المكضكعية العميقة التي أدت إلى جذرية لؤلسباب كالشركط ك 

نتشاره، كذلؾ عبر تقديـ نمكذج ناجح لمحكـ الرشيد يتكافر عمى تجديد الثقة بإمكانية التغيير ا  ك 

 .كاالصبلح، كترسيخ قيـ سياسية تستند إلى مبادئ الحرية كالعدالة كالديمقراطية كالتعددية

 .ىذا التنظيـ كالتحذير مف مخاطره ئالة لكشؼ مساك ة فعٌ عبلـ المتكازف أىـ كسيميعتبر اإل -

لى عقكؿ كافة الفئات إعبلـ ينبغي أف يصؿ عمى المجتمعات بأشكاليا المختمفة كمثؿ ىذا اإلف

العمرية كيؤثر عمى عكاطفيـ بأساليب عممية كعممية تتطكر مع أساليب ىذا التنظيـ كبشكؿ 

ف تككف أعبلـ لى جانب اإلإ. كما ينبغي  خاص نحك الشباب الذم يستيدفو ىذا التنظيـ

ات التي تستيدؼ ىناؾ أساليب كبرامج لتطكير الشباب منيا النكادم الرياضية كبرامج الحكار 

قتراح الحمكؿ ليا كبرامج تنشيط الذكاء كالميارات الفردية كتنشيط ميارات ا  مناقشة مشاكميـ ك 

لى أستغبلؿ طاقات الشباب إؼ يني كغيرىا الكثير كالتي تستيدتصاؿ كالتطكير الماإل

عف الخمكؿ كالشمؿ الفكرم الذم  متطكر بعيدان ا كتكجيييا نحك بناء مجتمع حديث كتطكيرى

 كطف العربي  .اليعيشو أغمب شباب 

أف محاربة ىذا التنظيـ ال ينبغي أف تقتصر عمى الجانب العسكرم الذم لـ ينتج عنو غير  -

يبحث في جذكر ىذه المشكمة كأسباب ظيكر ىذا القتؿ كالتدمير كالتيجير, بؿ ينبغي أف 

التنظيـ .ىناؾ الكثير مف الجكانب التي ينبغي العمؿ عمييا في ىذه المجتمعات أىميا تحقيؽ 

لطائفية كتكفير ظركؼ العدالة كالمساكاة  بيف المكاطنيف كعدـ التفرقة كنبذ العنصرية كا

كالشيء اآلخر الميـ ىك  ،ألخ( نسانية لممكاطنيف )صحة , تعميـ , خدماتالمعيشية اإل

الفصؿ بيف الديف كالسياسة ألف سبب كؿ المشاكؿ كما نتج في ىذه المجتمعات ىك تسييس 

 .الديف لممصالح الحزبية كالشخصية
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  إلى أغنى تنظيـ إرىابي ” داعش“أحمد محمد أبك زيد، مف التبرعات إلى النفط: كيؼ تحكؿ

في العالـ؟، المركز اإلقميمي لمدراسات االستراتيجية، عمى 
 :cssmideast.org/Article/2668/%D9%8http://www.rالرابط

 ( ،تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ2014األحمد، محمد عمي )"  ،داعش"النشأة
 مارس  2، موقع التاريخالتكسع، الدكر المرسـك ليا ضد الثكرة السكرية، 

 ( 2016االغا، عمي نزار )مصدران  15(، حٌدد مركز دمشؽ كاألبحاث كالدراسات )مداد
اإلرىابي في سكرية كالعراؽ، حٌكلتو إلى أغنى تنظيـ إرىابي في « داعش»لتمكيؿ تنظيـ 

  /http://www.addiyar.comالتاريخ، جريدة الديار، 
 ( ،2014بدكم، تامر ) التأثيرات المحتممة لتنظيم الدولة عمى المجال األوراسي : األبعاد

 23األحد  . http://goo .gl/x3Ld75مركز الجزيرة لمدراسات ، عيات اإلقميمية، والتدا
 نكفمبر 

 ( ،2011براكف، جكناثاف )مؤسسة كارنيغي لمسبلـ السمفيون والصوفيون في مصر ،
 carnegieendowment.orghttp//:كانكف األكؿ ، 20الدكلي، 

  بياف بشأف عبلقة جماعة قاعدة الجياد بجماعة الد كلة اإلسبلمية في العراؽ
 https://ia802706.us.archive.org/26/items/Dwahari/9.pdfكالشاـ،)

 ( ،خبراء نفط كسياسيكف: دمشؽ كطيراف المشترم 2014البيشي، محمد كالحقباني ناصر" )
 :(. متاح عمى الرابط اإللكتركني التالي2014يكليك  31الكسط ) داعش".»الكحيد لنفط 

http://www.aawsat.com/home/article/148781 
  سبتمبر  11تجار النفط العراقيكف يشتركنو مف داعش سرًّا كدكؿ المغرب متخكفة مف

 :(. متاح عمى الرابط اإللكتركني التالي2014يكليك  30) ae.24جديدة". 
ae/Article.aspx?ArticleId=94124http://www.24. 

 ( ،تحديد معالـ الدكلة اإلسبلمية، مركز برككنغز، كانكف 2014تشارلز ليستر )
 http://www.brookings.edu/ar/research.2014األكؿ/ديسمبر

http://arabi21.com/
http://www.rcssmideast.org/Article/2668/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-#.VFguPfmUckY
http://www.addiyar.com/
http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis_arabic.pdf
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 ( ،بإصدار كتاب "إعبلـ األناـ بميبلد دكلة 2014التميمي، عثماف بف عبد الرحمف )
راجع اإلسبلمية التقميدية المتعمقة بكجكب قياـ الدكلة كالخبلفة. اإلسبلـ"، كىك يستخدـ الم

12-http://dawlaisis.blogspot.com/2014/03/blog 
 ( ما الذم يساعد داعش كأشباىيا عمى االنتشار، نقبل عف 2014التكاتي، عمي بف حسف )

 com.sa/new/mobilehttp://www.okaz.الرابط: 
 ( ،ما الذم يساعد داعش كأشباىيا عمى االنتشار، نقبل عف 2014التكاتي، عمي بف حسف ،)

 http://www.okaz.com.sa/newالرابط: 
 ( العنؼ كالتكييؼ اإليديكلكجي! مثاؿ خكارج األمس كخكارج 2014الجابرم، محمد عابد )

 net/http://www.aljabriabed.اليكـ، نقبل عف الرابط: 
 نقبل الفكضى الخبلقة.. كاستراتيجيات الييمنة عمى العالـ العربي (.2015) حسف ،حسف .

 ?http://thawra.sy/_archive.aspعف الرابط: 
 ( ،مخاكؼ مف استيبلء داعش عمى حقكؿ النفط جنكب العراؽ". 2014الحسكف، نصير" :)

 : l/AbaBbWhttp://goo.gالحياة. متاح عمى الرابط اإللكتركني التالي
 :د عبد ا فيد النفيسي،  حقيقة داعش، كمف يمكليا، كماىي أىداؼ قادتيا كلمف كالؤىا

منتدل صفحة الدكتكر محمد العريفي. كشبكة أنا المسمـ لمحكار اإلسبلمي 
(http://www.muslm.org/vb/showthread.php?545749 
 ( 2014حميمة، عبد المنعـ مصطفى .) نقبل عف “! داعش ”أمريكا وجماعة الدولة ،

  http://altartosi.net/ar/?p=4318الرابط: 
 ( اإلرىاب كالمقاكمة في ضؤ القانكف الدكلي العاـ،  نقؿ عف 2003حماد، كماؿ )ـ– 

www. lagueur , postmodern , terrorism , foreign affairs 1996  
 ( المنيج الكسطي عند ابف تيمية مف 2010الحنيني، ناصر بف يحيى ) خبلؿ فتكاه الشييرة

في بمدة مارديف، كرقة عمؿ ألقيت في الندكة التي ألقيت في مارديف حكؿ فتكل شيخ اإلسبلـ 
http://www.dd-الشييرة، نقبل عف الرابط: 

sunnah.net/forum/showthread.php?t=107211 
 ( ،الداعشية تحميؿ مف منظكر فمسفي، نقبل عف الرابط2014الخشيباف، عمي بف حمد ) :

http://www.alriyadh.com/ 
 ( ،استراتيجية تنظيـ الدكلة اإلسبلمية: باقية كتتمدُّد، نقبل عف الرابط: 2015الخطيب، لينا )

mec.org-http://carnegie/ 
 ( ،2014الخبلفة رؤية شرعية )كز الجزيرة : مر الدولة اإلسالمية: النشأة، التأثير، المستقبل

 (/http://securself.blogspot.com/2014)لمدراسات 

http://islamion.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/#sdfootnote12anc
http://islamion.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/#sdfootnote12anc
http://www.alriyadh.com/
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 ( آلية إستراتيجية مكافحة اإلرىاب مف خبلؿ دكر الخطباء في 2009الخػػكالني،  حػػػافػظ )
التكعية ضد التطرؼ كاإلرىاب كتكعية الشباب كأثره في تجفيؼ منابع اإلرىاب، الجميكرية 

عف الرابط: اليمنية، كزارة حقكؽ اإلنساف، نقبل 
http://webcache.googleusercontent.com/ 

 ( االنحراؼ الفكػرم كأثره عمى األمف الكطنػي في دكؿ مجمس 2006الدغيػـ، محمػد دغيػـ )
التعاكف لدكؿ الخميج العربيػة، البحث الفائز في مسابقة جائزة مجمس التعاكف لدكؿ الخميج 

ـ، نقبل عف الرابط: 2005ىػ / 1426العربي لمبحكث األمنيػة لعاـ 
http://vb.arabsgate.com/ 

 ( مشركع داعش: احتبلؿ سكريا، نقبل عف الرابط: 2014ديرانية، مجاىد )
https://shamquake.wordpress.com 

 ( 2015رابحي، لخضر .)نقبل عف الرابط: قراءة في منيج العنؼ وعقيدة الدم ،
http://elhiwardz.com/?p=22670   

 ( الغيميٌك في تطبيؽ عقيدة الكالء كالبراء، نقبل عف 1520الرقب، صالح )
 http://felesteen.ps/details/news/131009الرابط:

 ( داعش تنقؿ حربيا إلى النت.. خبايا تجنيد 'الذئاب المنفردة2014ركدم، سعاد ،)' مكقع ،
  /http://www.alhurra.comقناة الحرة، 

 ( 2016زايد، حسف .)نقبل عف الرابط: جذور الفكر التكفيري ،
36-38-12-09-08-http://www.aldiyarlondon.com/2012- 

 ( العبلقات الدكلية في اإلسبلـ. نقبل عف 2015الزىراني، أبك سمماف فارس بف أحمد .)
aldf.net/forum/showthread.php?t=79147https://www.p 

 ( ،داعش يمجأ لػ2014زيف الديف، بسنت" )«لبيع نفط العراؽ كسكريا.. « السكؽ السكداء
 :مبلييف دكالر يكميا". المصرم اليـك متاح عمى الرابط اإللكتركني التالي 3كالحصيمة 

http://www.almasryalyoum.com/news 
 ( 2014ستكرتف، إدكارد ،)نقبلن عف الرابط: ذا تجذب فكرة الخالفة المسممين؟لما ،

WWW.BBC.UK 
 سمسمة صميؿ الصكاـر بأجزائيا األربعة، عمى الرابط: 

http://ansarkhelafa.weebly.com/ 
 ( ،فتكل ابف 2016السميكرم، رائد ) تيمية في التتار كظركفيا، باحث كناقد في األدب

 http://www.ajel.saكالفكر اإلسبلمي، نقبل عف الرابط 

http://felesteen.ps/details/news/131009
http://www.alhurra.com/
http://www.bbc.uk/
http://www.bbc.uk/
http://ansarkhelafa.weebly.com/
http://www.ajel.sa/


115 
 

 

 

 ( ،إعبلف داعش لػ"الخبلفة" كردكد الفعؿ بسكريا.. مف بايع كمف 2014الشرؽ األكسط ،)
 .cnn.com/middleeasthttp://arabicعارض حتى اآلف؟، نقبل عف الرابط: 

 نقبل عف مخطط "برنارد لكيس" لتفتيت العالـ اإلسبلمي (2011) فتحي ،شياب الديف .
 https://groups.google.comالرابط: 

 ( ننشر أخطر التقارير المعمكماتية عف األنشطة السرية لمجماعات 2016صبلح، محمد )
 http://www.elmogaz.com/node/307786نقبل عف الرابط:  اإلرىابية،

  ( أكباما: دعـ معركة ليبيا ضد الدكلة اإلسبلمية مف مصمحة 2016ككاالت ) –طبرؽ
أمريكا لجنة الدفاع في مجمس النكاب ترفض ضربات أمريكية في سرت كترامب يرل أنو ال 

 co.uk/?p=576159http://www.alquds.بديؿ عف قصؼ ليبيا، نقبل عف الرابط: 
  
 مكقع الشيخ د. عبد الكىاب  سجاؿ فتكل مارديف( 2013، )الطريرم، عبد الكىاب بف ناصر

 2013اطمع عميو بتاريخ تشريف  .الطريرم
 ( ،المصادر الفكرية لجماعات الجياد الكظيفي، نقبل عف 2014عارؼ، نصر محمد ،)

 /http://www.islamyun.netالرابط: 
  ( تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ مف أكبر لصكص البتركؿ 2014شا، )عامر، ر

(. متاح عمى 2014سبتمبر  13في العالـ: مف يشترم النفط مف داعش؟". األىراـ العربي )
 : http://goo.gl/Xsfsm2الرابط اإللكتركني التالي

  عامر، شريؼ محمد، جذكر انحراؼ داعش، نكف
 post.net/content/3015http://www.noonبكست

 ( النساء في تنظيـ داعش، مؤسسة تحت المجير، 2015عامر، عادؿ ،)
http://www.almjhar.com/ 

 ( ،كممة صكتية بعنكاف 2014العدناني، أبك محمد )“مؤسسة الفرقاف لئلنتاج ”ىذا كعد ا ،
  /http://www.youtube.com :اإلعبلمي، عمى الرابط

 ( ،2014عرابي،  سارم )«كجياف مختمفاف كجكىر كاحد!، نقبل «.. الداعشية»ك« الجامية
 /http://www.assabeel.netعف الربط: 

 ( ،2014عمي، ياسر محمد ،)مبلييف دكالر يكميًّا مكاسب "داعش" مف تيريب النفط".  3
  :http://goo.gl/JoxlAhالعربية. نت متاح عمى الرابط اإللكتركني التالي

  لة اإلسبلمية": مف "البغدادم المؤسٍّس" إلى "البغػدادم الخميفة"، عنجريني، صييب، "الدك
 akhbar.com/node/-http://www.alصحيفة األخبار، عمى الرابط: 

https://groups.google.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://web.archive.org/web/20120809045507/http:/alturayri.com/articles-224.htm


116 
 

 

 

 ( قصة داعش مف التكحيد كالجياد إلى الخبلفة المزعكمة، 2014العكيف، محمد عبدا ،)
jazirah .com/2014/20140721/.htm-http://www .al 

 ( التكتيؾ العسكرم لػ"داعش"، نقبل عف الرابط: 2014ياس، )فرحات، ال
http://newspaper.annahar.com/ 

  قارف ذلؾ بػ: ركبرت بابر، حتى لك قتمنا أبا بكر البغدادم مف يطفيء نار الغضب السُّني
، 2485فمبر/تشريف الثاني نك  2في الشرؽ األكسط؟ مكقع سي إف إف العربي، 
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/ 

 ( الرد القاصـ عمى مف احتار في قكؿ خطيب الغبلة اآلثـ، نقبل عف 2015قتادة، عبد ا )
 https://justpaste.it/jh65المكقع : 

 ( ،مف مفاىيـ عقيدة السمؼ الصالح: الكالء كالبراء2014القحطاني، محمد بف سعيد" )  في
اإلسبلـ"، مٌكة، المممكة العربية السعكدية، دار 

 /http://islamhouse.com/ar/books/468544طيبة،
 ( ،سبلح اقتصادم جديد لػ"داعش" بعد النفط". العربية. نت متاح عمى 2014قمح العراؽ )

 ttp://goo.gl/UIc33s: hالرابط اإللكتركني التالي
  قناة العالـ، ما ال تعرفو عف زعيـ تنظيـ داعش، نقبل عف المكقع

http://www.alalam.ir/news/1560830 
 كافة إصدارات تنظيـ الدكلة اإلسبلمية، عمى الرابط-http://dawla: 

is.appspot.com/ 
 ( 2014كاكاف، أثير)  :في العراؽ ” تنظيـ الدكلة االسبلمية “ضربة جكية ضد  200ىيغؿ

في سكريا، نقبل عف الرابط:  43ك
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3095241 

 ( ،داعش تتمدد في العراؽ كتسيطر عمى النفط". متاح عمى الرابط 2014محمكد، ىدير" )
 http://goo.gl/ZXb1UO : اإللكتركني التالي

 (، مبلييف داعش.... قصة كاممة، قناة الحرة 2014ك، محمد زيد )مست
http://www.alhurra.com/  

 ( ،داعش تخطط إلعبلف الخبلفة، فمف يمكؿ إذف؟" عاجؿ نيكز متاح 2013ممدكح، ىدم )
 http://goo.gl/pM1rjo :عمى الرابط اإللكتركني التالي

  ،( خبلفة داعش مف ىجرات الكىـ إلى بحيرات الدـ، المعيد اإلسكندنافي 2014ىيثـ، )مناع
http://sihr.net/wp-لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، عمى الرابط: 

part1.pdf-first-content/uploads/2014/07/DAEESH 

http://newspaper.annahar.com/
http://islamhouse.com/ar/books/468544/
http://dawla-is.appspot.com/
http://dawla-is.appspot.com/
http://www.alhurra.com/
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 ( تنظيـ "الدكلة اإلسبلمية": القصة الكاممة، نقبل عف مكقع بي ب2016مكير، جيـ ) ي سي
 http://www.bbc.com/arabic/middleeastنيكز 

 ( ،2014ناجي، أبي بكر )استخدـ تنظيـ الدكلة اإلسبلمية كممة "التشريد" إدارة التوحش .
 عنكانان لممجزرة التي ارتكبتيا فرقة البتار

 ( 2014نجيب، ميشيؿ ،) الحكار المتمدف، نقبلن عف بكر البغداديالدكتور ابو ،
http://www.ahewar.org 

 ( 2014نسيرة،  ىاني).   مف يقكد الجياد العالمي؟ داعش كالقاعدة سبعة فركؽ؟، نقبل عف
 /http://studies.alarabiya.netالرابط: 

 ( ،ىيكمية تنظيـ داع2014الياشمي، ىشاـ ) إرىابيًّا ييددكف استقرار العراؽ،  18ش: أخطر
 :./http://almadapaper.net/ar صحيفة المدل، عمى الرابط 

 ( تشريح لظاىرة الفكر المتطرؼ2009ياسيف، السيد ) !   :نقبل عف الرابط ،
http://www.ahram.org.eg/Archive 

 (. قراءة في كتاب: تنظيـ الدكلة اإلسبلمية، نقبل عف المكقع: 2015زة )ياسيف، حم
center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=30559-http://www.nama 

 الصحؼ:
 ( ،خكاطر عف الحركات اإلسبلمية، سمسمة مف الحمقات نشرت في 2000الشريؼ، كامؿ )

 جريدة الدستكر األردنية.
 ( ،داعش2014أبك مالؾ، ىشاـ )  .ما ليا كما عمييا، صحيفة األمة االلكتركنية 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://www.ahram.org.eg/Archive
http://www.ahram.org.eg/Archive

