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تنظيم الدولة المكنّى "داعش":
إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة
The Islamic State of Iraq and the Levant (Daesh):
A General Framework and Critical Contribution to Understanding
the Phenomenon

يمثــل هــذا النــص مقدمة كتاب صــدر راه ًنا عــن المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات،
بالعنــوان نفســه ،تنظيم الدولــة المكنّى "داعش" .كتب عزمي بشــارة الجــزء األول منه،
بعنوان فرعي إطار عام ومســاهمة نقدية في فهم الظاهرة ،وأشــرف على الجزء الثاني
الذي ورد بعنوان فرعي التشكل والخطاب والممارسة ،وأسهم في كتابة فصوله عدد من
باحثــي المركــز .تتنــاول المقدمة حزمة األســئلة المنهجيــة ذات الصلة بفهــم ظاهرة تنظيم
الدولــة اإلســامية "داعــش" ،وتذهب إلى أن ظاهرة ّ
مركبة ،سياســية واجتماعيــة ودينية ،مثل
داعــش ،تســتدعي رؤيــة ّ
مركبــة وتعددية فــي زوايا النظــر ،ومن ثــم ،مقاربة منهجيــة تكاملية
تتداخل فيها االختصاصات وتعبرها في آن واحد ،تضع ظاهرة داعش في ســياقها ،وال تهمل
وتحــاج المقدمة بــأن "دولة داعش" ليســت قائمــة إال في عملية
مميزاتهــا الفكريــة والدينيــة.
ّ
نظام ال يقــوم إال على أن محيطه
فهي
االندثــار،
يبدأ
التمدد
يتوقــف
التمــدد والحــرب؛ فحالمــا
ٌ
ّ
ٌ
نقيض له ،والحالة التي تبقيه قاب ًلا للحياة هي حالة مستمرة من "التمدد واالنحسار".
كلمات مفتاحية :تنظيم الدولة اإلســامية "داعش" ،الســلفية الجهاديــة ،الخالفة ،القاعدة،
العراق.
This text is an introduction to ACRPS published The Islamic State of Iraq and
the Levant (Daesh). It deals with a range of methodological questions to help
understand the appearance of Islamic State (Daesh) as a phenomenon. It argues
that as a complex, political, social and religious phenomenon, Daesh requires
an approach that takes multifaceted and pluralistic perspectives. Hence, an
integrated methodological approach, in which disciplines simultaneously overlap
and reflect, examines Daesh within its context without neglecting its intellectual
and religious characteristics. This introduction argues that the existence of Daesh
relies solely on war and expansion; once expansion ceases, extinction begins.
It is a system that is built around a hostile environment, only remaining viable
through a continuous state of expansion and regression.
Keywords: Islamic State "Daesh", Jihadi Salafism, Caliphate, Al Qaeda, Iraq.
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تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال :كيف نفهم ظاهرة
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"؟ أي ،ما هي زاوية (أو زوايا) النظر
املالمئة للبحث فيها؟ فهل يكفي تصنيفها بوصفها حركة سلفية
جهادية ،أو حركة مت ّرد ،أو حركة طائفية ،أو ر ّدة فعل عىل الحداثة،
أو ظاهرة من ظواهر الحداثة وليست ر ّدة فعل عليها فقط ،كام
رص بعض الباحثني؟ أم أن زوايا النظر هذه كلها قد تُغني عملية
يُ ّ
البحث يف املوضوع؟ ينطلق البحث من أن فهم ظاهرة مركّبة
سياسية واجتامعية ودينية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يستدعي
رؤية مركّبة وتعددية يف زوايا النظر ،وهو ما يُفيض إىل نوع من
مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها االختصاصات وتعربها يف
آن واحد .فال ميكن اإلمساك بظاهرة من هذا النوع من دون
النظر إليها من زاوية النظر التأريخية والسوسيولوجية والفكرية
فضل عن
والسياسية ،ومن دون تحليل الخطاب ونقد األيديولوجياً ،
فهم موقعها ونشوئها وتط ّورها ووظائفها يف سياق الرصاع السيايس
ظل ضعف الدولة وصعود الهويات الطائفية وتسييسها.
يف ّ
والتحليل ،وفق املنهج الذي يتّبعه املؤلف ،إذا كان مثاب ًرا يتح ّول
إىل عملية نقد الظاهرة .والنقد يرتقي إىل مستوى تحليل الظواهر
إذا توافر فيه رشط املنهجية العلمية.
أثار التنظيم يف صعوده العاصف وقدراته القتالية الهجومية
ومت ّدده الرسيع وفهمه النظري والعميل السلويك للدين وزعمه
أنه أصبح دول ًة ال تتطلَّب اعرتافًا من أحد واهتاممه بـتفصيالت
الحياة اليومية للناس الذين يعيشون تحت سيطرته وفق فهمه
لإلسالم ،وشغفه بعرض عنفه ودمويّته مشهديًا ،قلق عموم الناس
ومخاوفهم الدفينة .وكام هو متوقّع ،جذب التنظيم اهتامم
الصحافة واإلعالم يف العامل بأرسه يف عرص تكنولوجيا االتصاالت؛
كام أثار اهتامم السياسيني وحريتهم يف كيفية فهمه والتعامل معه
يف الوقت ذاته.

داعش في منظور مراكز التحليل
السياسي
ال شك يف أن الحركات السياسية اإلسالمية ،والتيار اإلسالمي عمو ًما،
مت ّر بأزمة عميقة نتيجة انكشاف نهج هذا التنظيم وحجم ارتكاباته،
وآثاره السلبية يف مجمل الحركات اإلسالمية وليس يف من يعتنقون
أفكاره التي مل ترث نفور ما يُس ّمى الرأي العام العاملي فحسب ،بل
أثارت نفور األغلبية الساحقة من املسلمني أيضً ا.
أصيبت الحركات اإلسالمية بانتكاسات عدة .لك ّن فشل تجربة
اإلخوان املسلمني القصرية ج ًدا يف حكم مرص باالنتخاب ،واختتامها

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

بانقالب عسكري ،ثم اتضاح معامل تجربة داعش (النقيضة لتجربة
اإلخوان االنتخابية يف مرص) وتنفريها الناس من العمل السيايس
الديني عمو ًما ،هام مك ّونا االنتكاسة األعمق للتيار اإلسالمي
مبعناه الواسع ،وهي االنتكاسة الراهنة .فهي تجمع بني رضبتني
قاصمتني لتو ّجهني أساسيني متنافرين يف العمل السيايس الديني
أي
تقع بينهام أغلبية اتجاهات التيار السيايس اإلسالمي؛ إذ ما عاد ٌ
بديل من الثاين ،فكالهام
من التو ّجهني قاد ًرا عىل االدعاء أنه يشكل ً
ساق مامرساته إىل نهايتها القصوى عرب مامرسة السلطة وإدارة
املجتمع .وكالهام فشل يف ذلك يف سياق تفاعل ظروف داخلية
وخارجية ،ذاتية وموضوعية أحبطتهام .وكانت النتائج وخيمة(((.
فال ب ّد إذًا من مراجعة نقدية شاملة ملجمل الفكر والتجربة .مع أن
الكاتب مييل إىل عدم شمل تنظيم الدولة داخل الحركات اإلسالمية
السياسية أو ما يس ّمى خطأً "اإلسالم السيايس" ،ألن هذا التنظيم
مناهض للسياسة وأدوات العمل السيايس؛ أي يفتقر
يف الحقيقة
ٌ
إىل الح ّد األدىن املطلوب لتسميته حركة سياسية ،لرفضه التعامل
مع الدولة أو العمل السيايس يف إطارها ،أو حتى السيطرة عليها.
فهو ال يهدف إىل السيطرة عىل مؤسسات دولة قامئة ،بل يقيم
دولة بديلة منها عىل ح ّد زعمه .أما براغامتيته البالغة يف استخدام
العنف وتربير الوسائل باألهداف من دون أي اعتبارات أخالقية،
بهدف إخضاع خصومه أو التقدم عليهم ،فال يكفيان العتباره حركة
سياسية باملعنى أعاله ،يف رأيي.
لوحظ عىل مستوى أوراق مراكز التحليل السيايس Think Tanks
وندواتها ،وعىل مستوى البحث األكادميي العلمي األكرث رصانة
تنافس يف محاولة فهم التنظيم وخلفياته وبيئته وتاريخ
منها،
ٌ
نشوئه ،ويف تربير مواقف أيديولوجية مختلفة من الرصاعات
التي تغذّى منها أيضً ا ،والقضايا التي تنقسم حولها املجتمعات
التي يعمل فيها خالل ذلك .ومن ضمن ذلك أذكر تربير بعض
الباحثني االستبداد واالستكانة له ،ألن البديل قد يكون قوى مثل
تنظيم الدولة ،وتثبيت آراء مسبقة عن اإلسالم واملسلمني ،وترسيخ
مواقف تشكيكية حول قابلية املجتمعات اإلسالمية للدميقراطية.
كام صدرت أبحاثٌ تقوم عىل مواقف مضادة تدين االستبداد الذي
ظل عنفه وسياساته القمعية مثل هذه التيارات ومت َّددت
منت يف ّ
ظل فشله.
يف ّ
 1سبقت هذه األزم َة قبل عقدين أزم ٌة أخرى تلخّصت بفشل التجربة السودانية للحركة
اإلسالمية التي وصلت إىل الحكم بانقالب عسكري ومل تحقق وعودها ،وانتهى األمر إىل
نظام سلطوي .أما يف الجزائر ،فانتهى األمر إىل تجربة دموية وس َمت العقد األخري من القرن
العرشين .لك ّن األزمة التي نصفها هنا أعمق وأشمل وأكرث تأث ًريا يف رأيي ألسباب عدة؛ منها،
تط ّور دور اإلعالم وحجم التجربة ذاتها والدول ذات العالقة ،وال مجال للتفصيل فيها يف هذا
املقام .ويف املقابل ،قدّمت حركة النهضة يف تونس منوذ ًجا ملراجعة ممكنة لطريق الحركة
اإلسالمية إىل املساهمة يف الحكم (أو املعارضة) واملجال العمومي بشكل عام.
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من الواضح أن الفضول الشديد والرغبة يف الحصول عىل معلومات
عن تنظيم الدولة ،وحاجة اإلعالم إىل رسديات تفسريية سهلة
ملامرساته وفكره ،كانت من أهم دوافــع العمل البحثي حول
التنظيم ،والتقى ذلك مع منهج مراكز التحليل السيايس .ومل تكد
هذه املراكز واملؤسسات األكادميية تتمكن من تلبية طلب سوق
اإلعالم والنرش .لذلك لوحظ يف اإلصــدارات تكرار سرية التنظيم
قصته مع إضافة بعض املعلومات ،وال سيام بعد
نفسها ،ورسد ّ
قيام مؤسسات أمنية وسياسية أمريكية بنرش تقارير داخلية أو
ترسيبها .كام لوحظت محاوالت لتحويل مقاالت جيدة إىل كتب
ولو بالحشو والتكرار؛ ذلك أن دور النرش األجنبية كلّفت كُتّابًا
بالتأليف للتجاوب مع طلب السوق .ول ّبى هؤالء الطلب حتى
عندما مل يكن لديهم ما ميلؤون به مئات الصفحات .فظاهرة تنظيم
الدولة يف النهاية ظاهرة محدودة ،ال ميكن أن تصدر عنها يف عامٍ
ٍ
واحد مئات املقاالت وعرشات الكتب ،جلّها بعد سقوط املوصل،
إال إذا كان قسم كبري منها ال يضيف شيئًا ،أو يك ّرر ما قيل يف
بعض الكتب والدراسات التي صدرت يف البداية .وأصبحت ظاهرة
تنظيم الدولة إعالمية عاملية بامتياز قبل أن يُتاح إمكان الدخول
إىل عاملها أو اخرتاق مجال املناطق التي تقع تحت سيطرتها؛ ما
ظل التنظيم ،ولو من مصدر
جعل كل ما يكشف عن الحياة يف ّ
خارج نطاق التنظيم ،ماد ًة تُبنى عليها الفرضيات ،وأصبح يجري
التعامل مع أي معلومات ،رغم هامشيتها ،باعتبارها أساسية لفهم
هذا التنظيم .ورمبا كان مصدر ذلك هو الغموض الذي أحاط
ولف التنظيم نفسه به .فأصبحت املعلومات
بالتنظيم منذ البدايةّ ،
رسب من كوريا الشاملية وتُبنى
عنه شبيهة باألخبار القليلة التي تت ّ
عليها صورة كاملة.
يف كثري من الحاالت ،التقى املوقف األيديولوجي املرتبط مبصلحة
اجتامعية أو سياسية مح ّددة مع االختزالية والتبسيط يف بحث
الظاهرة؛ وذلك برؤيتها من زاوية واحدة ال غري ،أو يف ا ّدعاء تفسريها
رسها" .وهو غال ًبا
مبعادلة سحرية ،أو حتى بفك شيفرتها و"كشف ّ
من نوع األرسار التي تُفىش يف مجالس الرثثرة .وليس الفرق كب ًريا
رس كامن خلف الظاهرة ،وتفسريها باستخدام
بني الكشف عن ٍّ
ُع ّدة مصطلحية علمية أو شبه علمية ،إذا سخّرت هذه لالستخدام
بحرصها يف زاوية واحدة فحسب .ونجد أمثل ًة عىل ذلك يف االفرتاض
أ ّن الظاهرة امتداد للفكر املتط ّرف يف اإلسالم وأحد تجلّيات السلف ّية
الدينية ،واستمرار لتقاليد الجهاد الفقهية التاريخية ،وال سيام تقليد
أحمد بن تيمية ،بتفسريه  -أي الفكر املتطرف  -الذي يقرصه عىل
العنف والقتال ،أو باعتبارها حركة طائفية أو ظاهرة احتجاج ومت ّرد
جرت أسلمتها ،أو يف مقاربة الظاهرة بوصفها ظاهرة سياس ّية

فحسب ،حيث قد يصل اختزالها هذا إىل ح ّد ادعاء اعتامدها عىل
دعم هذه الدولة أو تلك ،وتفسري صعودها بهذا الدعم.
انترش يف بعض اإلعالم العريب املستقطب يف املرحلة الراهنة ا ّدعاء
مفاده أنه ال ميكن فهم الظاهرة من دون دعم إيران ومحورها ،كونها
املستفيد يف النهاية من إجهاض تنظيم الدولة الثورة يف سورية وم ْنع
تح ّول "الحراك الس ّني" إىل نضال مدين ضد النظام الطائفي يف العراق،
يف حني ا ّدعى مؤيدو النظام السوري وإيران أ ّن تنظيم الدولة صناعة
بعض األنظمة الخليجية أو حتى االستخبارات األمريكية ،وذلك ضمن
مؤامرة كونية.
اقب
تُبعد اال ّدعــاءات هذه ،بغض النظر عمن تستهدفه ،املر َ
عن فهم الظاهرة ،وتصل يف بعض وسائل اإلعالم إىل ح ّد الهراء.
ليست هذه الـ "بروباغندا" نتاج نظرية مؤامرة يؤمن مر ّوجوها
بها ،بل نتاج تقاطع ثقافة سياسية تبيح نسب أي رش إىل الخصم
باعتباره مصدره ،وتر ّوج حبكات قصصية عن مؤامرات ،هي ذاتها
ال تؤمن بها؛ وهي أيضً ا نتاج استخفاف بوعي الجمهور باعتباره
"جاهل" يص ّدق أي يشء ،ويعني يف الحقيقة تجهيله بتكرار مثل
ً
هذه التفسريات.

داعش المتعدد
تطول قامئة زوايا النظر املختلفة املمكنة ملقاربة املوضوع .ويف رأينا،
ال ميكن فه ُم ظاهرٍة من نوع تنظيم الدولة داعش باختزالها يف ميزة
واحدة أو أكرث تجمعها مع ظواهر أخرى ،كام ال يصح اختزالها يف ما
مييّزها من باقي الظواهر ،فقد تشرتك مع ظواهر أخرى يف صفات
ال غنى عنها لفهمها .وميكن االقرتاب من إعادة إنتاج الظاهرة بحثيًا
(وهذا أوسع وأغنى من تشخيص الصفات التي متيزها) فحسب
تداخل يف مناهج
ً
بأخذ زوايا نظر ع ّدة يف الحسبان ،وهذا يستوجب
علم االجتامع واالقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ
مثل فهم تنظيم
االجتامعي وتاريخ األفكار وغريها؛ إذ ال ميكن ً
داعش باعتباره امتدا ًدا للسلف ّية ،أو متظه ًرا لفكرة خالفة إسالمية
تربز وتختفي يف مراحل تاريخية مختلفة ،بحسب بعض الباحثني
الذين اندفعوا لعرض فكرة الخالفة وانتشارها لفهم هذا التنظيم،
فأخفقوا يف رأيي ،مثلام أخفق الذين حاولوا اشتقاق تنظيم الدولة
من النصوص الدينية واإلميان الحريف بها ،أو من وقائع وأحداث من
التاريخ اإلسالمي ،مع أن التنظيم يستند إليها يف تربير مامرساته.
مث ّة منهج أكرث تركيبًا يرى يف التنظيم نتاج فشل الدولة يف املرشق
مثل ،وآخر يرى أن اجتذابه بعض الشباب يف الغرب وجز ًءا
العريب ً
بديل من املاركسية والقومية
منهم يف الرشق ناج ٌم عن توفريه ً
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وغريهام ،لتأطري املتط ّرفني ومت ّردهم الجييل أو حتى النفيس يف بعض
الحاالت الخاصة بالجيلني الثاين والثالث من أبناء املهاجرين واملتح ّولني
الجدد إىل اإلسالم .وهذه زوايا نظر مفيدة تتجاوز احتكار املتخصصني
مبا يسمى "اإلسالم السيايس" للموضوع .لكن ال يجوز أن تهمل هذه
الزوايا البع َد السلفي الجهادي ولقاءه مع االستقطاب الطائفي ،فهذا
اللقاء بني هذين البعدين من أهم مك ّونات خصوصية الظاهرة.
نصوصا إسالمية،
من ناحية أخرى ،ال ميكن تجاهل استخدام التنظيم
ً
متجاوزًا األداتية منها ومركّ ًزا عىل الفكري – الفقهي ،حتى إن كانت
هذه النصوص انتقائية تخدم أغراضه املعارصة ،فالتنظيم هو حركة
ظل ثقافة دينية ،ويف مجتمعات متديّنة،
دينية أيضً ا ،وتعمل يف ّ
وتحاول إعادة تقديم األحكام والفتاوى الفقهية وتنزيلها عىل "نوازل"
معارصة بغض النظر عن الرشوط التاريخية التي حكمت إنتاجها.
وكذلك ،ال ميكن فهم عنف التنظيم من دون أن نأخذ يف الحسبان
أمناط العنف السائدة يف دول االستبداد ،ويف بعض املجتمعات
العرب ّية خالل مراحل الثورة املضادة والحروب األهل ّية أيضً ا .كام
يصعب فهم خصوصية االستعراضية يف العنف والتباهي به ألجل
التأثري اإلعالمي والنفيس يف اآلخرين فحسب ،ومن دون تفسري نفيس
ما ملنفذيه واآلمرين به ،أل ّن هذه الظروف نفسها تع ّرض لها ماليني
البرش وعرشات اآلالف من اإلسالميني السلفيني ،ومل يصل جميعهم
إىل ارتكاب هذه األفعال أو األمر بتنفيذها .مث ّة ،إذًا ،عنارص متعلّقة
بالخلفية الشخصية ،سواء أكانت خلفية اجتامعية أم نفسية لألفراد.

عىل الرغم من أ ّن السلفيني ليسوا كتلة واحدة صلبة ،بل هم متنوعون
ومختلفون ،وعىل الرغم من أن أغلبية السلفيني يف إطار هذا التنوع
ليست جهادية ،وأغلبية أتباع الفكر السلفي ال تحمل السالح يف
النهاية ،فإنه ال ميكن إغفال أ ّن الفكر الديني الذي يتب ّناه التنظيم
يُعلن عن نفسه بوصفه فك ًرا سلفيًا جهاديًا ويستند إىل مصادره ذاتها.
حصة الفكر السلفي يف املركب السلفي الجهادي باالنتقال
وازدادت ّ
من الجهاد "الكالسييك" ض ّد السوفيات يف أفغانستان يف الثامنينيات

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

محتل لبلد مسلم ودفا ًعا عن هذا البلد ،إىل
بوصفهم عد ًوا كاف ًرا ًّ
تنظيم القاعدة ،ومنه عرب التجربة العراقية إىل تنظيم الدولة .وال
شك يف أن حرص األخري عىل االقتباس من مصادر الفكر السلفي ،ولو
انتقائ ًيا لتربير أفعاله فحسب ،هو أكرب من حرص تنظيم القاعدة
األكرث اهتام ًما ،عىل الرغم من سلفيته ،بإسرتاتيجية الجهاد ،ومن ثم
ميل إىل تكفري املجتمعات.
بالسياسة والعالقات الدول ّية ،واألقل ً
رمبا ميكن فهم التنظيم من خالل تقاطعات تط ّور السلفية
والجهادية إىل "السلفية الجهادية" يف تفاعل حركيني إسالميني مع
السلفية بتسييس األخرية وسلفنة األوائل خالل تجربة الجهاد يف
أفغانستان والسجون واملالحقة يف بعض الدول العربية (السجون
مكان للتفاعل بني السلفيني والشباب الراغبني يف االنتقام من
اإلذالل والتعذيب الذي تع ّرضوا له ،وال سيام يف حاالت نفسية
تتمثل بالتهاب جرح نرجيس((( .وهي كلها تجارب معارصة حكمتها
رشوط معارصة ،فالسجون من أهم ورش تصنيع الجهاديني .يُضاف
إىل ذلك تجربة الكفاح املسلّح يف املناطق النائية يف أفغانستان
واليمن وجبال األطلس وتخوم الصحراء يف شامل أفريقيا ،وتقاطع
التنظري الجهادي السلفي مع تجربة السجون األمريكية وسجون
األنظمة يف سورية والعراق ،وتجربة العنف الطائفي وعنف
االستبداد واالحتالل يف العراق وسورية وغريها .لكن هذا كلّه قد
يصن ُع "عصبةً" من املتطرفني الذين ال ميكن إال أن يكونوا حركة
هامشية يف الدول القويّة التي تحظى أنظمتها برشعية ،وتنفذ
وظائفها بدرج ٍة معقول ٍة من النجاح .لكن ما يسمح بانتشارها بهذا
الشكل هو فشل الدولة.
ال يكفي فشل الدولة وحده أيضً ا لفهم ملاذا من مأل الفراغ وانترش
خطابه برسعة ،هو هذه الحركات تحدي ًدا وليس غريها .ومن الرضوري
فهم عوامل فشل تيارات أيديولوجية أخرى كانت مهيمنة ،وكذلك
طبيعة النظام الحاكم الذي فشل ،ففي كثري من الحاالت ساهمت
فضل عن الطائفية
طبيعة النظام يف تحديد طبيعة قوى املعارضةً ،
السياسية املأمسسة يف حالة العراق واللونية الطائفية املهيمنة عىل
مراكز الجيش واالستخبارات التي تغلغلت يف إدارات األجهزة املدنية
يف سورية .وال ميكن فهم هذه أيضً ا من دون فهم الغنب الطائفي ،أو
الظلم االجتامعي  -السيايس الذي فُهم عىل مستوى اإلدراك الشعبي
يف هذه الدول عىل أنه ظلم طائفي.
مركب للظاهرة ،يضعها يف سياقها االجتامعي
ٍ
ال بديل إذًا من فهمٍ
والتاريخي والسيايس من دون إهامل مميزاتها الفكرية والدينية أيضً ا.
 2هذا يف حد ذاته ال يكفي لرشح الظاهرة طب ًعا ،لكن ال ب ّد من أخذه يف الحسبان،
وال سيام يف حالة بحث العالقة بني التعذيب واإلذالل وردة الفعل االنتقامية العنيفة لدى
بعض األفراد.

دراسات
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مصطلح الجهاديني ،مثل مصطلح اإلسالميني ،غري معروف يف تاريخ
اإلســام؛ إذ نجد ألفاظًا مثل مسلم ومجاهد ،لكننا ال نعرث عىل
"جهادي" و"إسالمي" .هذه الكلامت تدل عىل تغلّب نشاط إنساين
ما ،يقوم به شخص أو جامعة ،عىل باقي أوجه الحياة والنشاط ،من
نوع تحويل مامرسة ما إىل مهنة أو تف ّرغ أو أيديولوجيا .فالجهادي
يح ّول الجهاد إىل أيديولوجيا مو ِّجهة للمامرسة وليس إىل مامرسة
مثل عىل القتال ويجعله فريضة دينية
فحسب ،كأن يقرص الجهاد ً
تفوق يف أهميتها الفرائض األخرى ،أو يجعل الجهاد تف ّرغًا يكاد
الجهادي املتنقل من ثغر إىل آخر من ثغور املواجهة
يكون مهن َة
ّ
مع "أعداء اإلسالم واملسلمني"؛ مثلام ال يكفي اإلسالمي التعاطي
وقيم أخالقية
مع اإلسالم بوصفه دي ًنا ،وال حتى فرائض ميارسها ً
أساسا
مو ِّجهة له يف الدنيا كحال املتديّن النموذجي ،بل يتعامل معه ً
بوصفه أيديولوجيا مو ِّجهة يف العمل السيايس ،ويُ ِ
خضع القيم الدينية
ذاتها لهذه األيديولوجيا (خالفًا للمتديّن العادي الذي يفرتض أن
يفعل العكس).

يف اإلسالم ،ووظيفته إصالح اإلسالم ،وكأنّه سالح مشاة يف معركة
ساذج ال يؤ ّدي إىل نتيجة يف مصلحة املجتمعات
الغرب ،هو تقسي ٌم
ٌ
املقصوفة من الجو ،ويش ّوه فهمنا ملجتمعاتنا .فمواجهة الظاهرة
يجب أن تجري عىل خلفية ٍ
جهد متواصلٍ لتغيري الواقع الذي أنتجها
وإصالح الدولة التي أ ّدى فشلها إىل مت ّدد الظاهرة إىل ما يفوق
أي منظوم ٍة سياسية اقتصادية اجتامعية
مقاييسها الطبيعية يف ّ
حديثة .أما إصالح الدين ،فوظيفة املتديّنني والفقهاء اإلصالحيني،
خصوصا
وليس وظيفة مراكز األبحاث العلامنية بحكم تعريفها،
ً
إذا كانت موضوعات البحث هي الدين والتديّن والحركات
الدينية .ويف رأينا ،تجري خالل مكافحة تنظيم الدولة مراجعات
لفهم الدين ،ليس أهمها ذلك "املأمور به" ،أو املطلوب بضغط
من الخارج ،بل ما مي ّر به املسلم املؤمن املتوسط ،وحتى الناشط
يف تيار سيايس إسالمي حني يرى ما يقرتفه تنظيم مثل داعش
باسم النصوص التي يؤمن هو أيضً ا بها ،والرضر الذي جلبه عىل
املسلمني ،والظلم الذي ألحقه بهم .وال شك يف أن التنظيم يضع
الفكر اإلسالمي الديني أمام تحدي مواجهة نتائج تسييس مطلب
تطبيق الرشيعة والتكفري والوالء والرباء والفرقة الناجية وغريها،
وتديني مصطلحات مثل الدولة واألمة  ...إلخ.

ال يبقى إذا لم يتمدد

نحن إذًا أمام ظاهرة مركّبة ،اجتامعية سياسية دينية ،من الرضوري
تناولها من هذه الزوايا كلها إذا أردنا أن نفهمها ونصل إىل نتائج
مفيدة ،سواء أكان الهدف من ذلك مواجهة الظاهرة أم ال .وال
شك يف أ ّن القوى الراغبة يف مواجهة الظاهرة وإلحاق الهزمية
بنواتها التنظيمية والعسكرية نتيج ًة للرضر الذي ت ُلحقه بالبلدان
واملجتمعات التي ابتُليت بها ،تبحث عن أدا ٍة ناجعة ورسيعة قدر
اإلمكان .لكن ال يجوز أن يُغرى الباحث بتقديم وصفات جاهزة،
ليس ألن هذه ليست وظيفته فحسب ،بل أيضً ا ألنّه يُضلّل السائل
إذا منحه إجابة كهذه؛ فغال ًبا ما تؤدي الحلول السحرية والوصفات
"الناجعة والرسيعة" إىل مفاقمة الظاهرة ،ورمبا إنتاج ظواهر أخرى
أسوأ منها ،كام تدل تجربة الحرب عىل اإلرهــاب يف أفغانستان
والعراق وغريهام حتى اآلن.
إ ّن االعتقاد املتمثل بتقسيم الوظائف بني الغرب والرشق ،حيث
يقوم الغرب بالقصف من الجو (بالطائرات واإلعالم واألبحاث)،
يف حني يجب عىل الرشق مكافحة الظاهرة دينيًا ألنّها متجذّرة

مس َخ داعش الطوىب الرتاجعية التي يُكثّفها دالليًا حديث "خري
القرون" (أو األوتوبيا املاضوية التي يؤمن بها حتى املسلم العادي
بشأن املرحلة النبوية والخالفة الراشدة من دون التعامل معها
بوصفها برنام ًجا سياس ًيا) ،والتي كانت تحملها الحركات اإلسالم ّية
كأيديولوجيا ،وذلك حينام جعلها برنام ًجا فعل ًيا للتطبيق واملامرسة يف
مثال يف األذهان ،وال حتى أيديولوجيا تعبوية،
الواقع ،حيث ال تبقى ً
أو أداة يف نزع الرشعية من النظام السيايس أو الواقع االجتامعي
القائم .وحينام حاول أن يط ّبق الطوىب يف الواقع ،انقلبت إىل محنة
للمسلمني الذين تع ّرضوا لعملية فرضها عليهم ،وتح ّولت الج ّنة
الدنيوية إىل جحيم أريض.
كام ع ّمق التنظيم أزمة الفكر التكفريي حني ح ّول التكفري إىل سالح
ضد التنظيامت اإلسالمية األخرى ،ويف مقدمها التنظيامت "الجهادية"
التي تختلف معه يف الفروع السياسية وليس يف األصول االعتقادية
"الجهادية" ،مثلام هي الحال بينه وبني جبهة النرصة (القاعدة) يف
طويل قبل
سورية أيضً ا .فهذه توانت يف محاربة داعش أو تر ّددت ً
محاربته ،ومل تفعل ذلك بتصميم ومثابرة ورشاسة حتى حاربها
برشاسة ومثابرة ،وغدر بها املرة تلو األخرى؛ وذلك ألنّها مل تكفّره ،يف
حني مل يرتدد هو يف تكفريها.
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صحيح أ ّن تنظيم داعش قبل ب ُه َدن (وليس تحالفات) يف مراحل ضعفه،
كام حصل حني كان يف أسوأ أحواله يف العراق من مطاردة الجيش
والصحوات له ،حني التقى بحركات مقاومة بعثية يف عام  2008يف
العراق ،أو تهادن مع فصائل "إسالمية" مسلحة يف سورية عندما كادت
تُجهِز عليه .لكن هذا كان يف مرحلة ضعفه الشديد الذي اضطره إىل
"التهادن" ،ورمبا تو ّهم الطرف اآلخر أ ّن هذا كان تحالفًا فعل ًّيا ض ّد
االحتالل .وج ّربت فصائل املقاومة العراقية فكرة التحالف املرحيل مع
تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ،ثم تنظيم دولة العراق اإلسالمية ،أو
االتفاق معه عىل نقاط مثل مقاومة املحتل ،عىل الرغم من االختالف
تبي يف كل مرة أن عقلية تنظيم الدولة
معه عىل قتل املدنيني ،لكن ّ
ال تعرف املراحل وتحييد الخالفات جانبًا ملصلحة املتفق عليه من
تناقض أسايس مرحيل ،وأن شمولية تفكريه سارية يف كل زمان ومكان،
واآلخرون يف كل نقطة زمنية هم إما معه أو ضده ،وال توجد مراحل،
وال تحالفات عىل الرغم من الخالفات .إن املراحل الوحيدة التي يعرفها
التنظيم هي ُه َدن مؤقتة إذا اضطر إليها ،لكنها ال تُقلّل من عدائيته
تجاه املتهادن معهم ،وال تُحيده عن هدفه .ومل تتعلم الفصائل السورية
من التجربة العراقية ،وكان عليها أن متر بنفسها بتجربة مشابهة.
إذا كان وضع الرشيعة فوق األ ّمة يف سلوك التنظيامت األخرى ،واأل ّمة
اإلسالم ّية املتخ ّيلة فوق املسلمني الحقيقيني الفعليني من بني ما مييز الحركات
السلفية الجهادية التكفريية ،فإ ّن تنظيم داعش وضع جامعته اإلسالمية
الصغرية فوق األ ّمة واملسلمني وباقي التنظيامت؛ إنه "الفرقة الناجية".
إن طرح التنظيم نفسه باعتباره دولة ،ورفع فكرة الدولة فوق
التنظيامت األخــرى ،أي استغالل فكرة الدولة لفرض الوالء عىل
التنظيامت األخرى ،هو استغالل لفكرة حديثة أدات ًيا يف فرض فكره
التكفريي .فبإنفاذه مبدأ الوالء والرباء سياس ًيا (أي الوالء للتنظيم -
الجامعة والرباء ممن يخالفه) ،ليس دين ًيا فحسب ،وذلك من خالل
قلبه املعادلة ودني َوتِها وتسييسها ،اكتسب قوة سياسية؛ إذ تح ّرر من
تخل عن االعتبارات
أي اعتبارات أخالقية وحتى أيديولوجية ،عندما ّ
الدينية األخالقية ملصلحة جدلية العدو والصديق التي مت ّيز الفكر
السلطوي الشمويل يف عرصنا .فالناس إما معه أو ض ّده ،وال توجد
مباح
مناطق رمادية .ومن هو ض ّده ال ترسي عليه أي معايري ،فدمه ٌ
وحرماته وأمالكه مستباحة .إنه يف الحقيقة يعمل مبوجب مبدأ واحد
هو أن الغاية تربر الوسيلة ،وتأيت الفتاوى واالستشهادات من السلف
امل ُنتقى لتربر املامرسات بأثر رجعي ،كام أن املامرسات تستفيد من
تراث قائم ،تراك َم من تربيرات ملامرسات سابقة.
يوازي الفصل بني الدين واألخالق يف أدلجة الدين عند حركات
السلفية الجهادية الفصل بني التقنيات (الفهم األدايت للعقل)
واألخالق يف الحداثة األوروبية؛ وهو الذي أ ّدى إىل ارتكاب أفظع

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

الجرائم يف حالة األنظمة الشمولية بإخضاع الوسيلة للهدف عىل نحو
مطلق قبل تح ّول الوسيلة ذاتها إىل هدف لناحية حسابات النجاعة
يف التنفيذ عند العقل األدايت .وبقدر ما هي جزء من الحداثة وردة
فعل عليها يف آن م ًعا ،فإن السلفية الجهادية (وتنظيم الدولة عىل
نحو متطرف) تح ِّول الدين إىل مجرد أيديولوجيا تتضمن وسائل
خاضعة لألهداف األيديولوجية والسياسية ،وقد تتحول الوسائل
مس
يف ح ّد ذاتها إىل أهداف ،لكنها مفصولة عن األخالق .وهذا ٌّ
بالدين ورسالته.
إضاف ًة إىل العنف املتط ّرف والقسوة وانعدام الروادع يف توظيفها،
محية للبعض ،حيث
استخدم التنظيم الح َيل والخداع إىل درجة ّ
فمثل التقت
حفّز الخيال التآمري لدى اإلعالم وعموم الناسً .
املصالح بني النظام السوري وتنظيم الدولة؛ إذ كان لهام يف املرحلة
األوىل من نشاطه عد ٌو مشرتك هو املعارضة السورية .وركّز النظام
جهوده يف جنوب سورية ووسطها وغربها ،بينام ركّز التنظيم عىل
مناطق رشق سورية وشاملها الرشقي .وما إن متكّن من فرض نفسه
عىل خصو ِمه (املعارضة والقوات الكردية) ،حتى ش َّن هجو ًما عىل
جميع القواعد العسكرية التابعة للنظام يف تلك املناطق((( .فتنظيم
الدولة ال مي ّيز بني "النظام املرتد" والفصائل املخالفة له واملعرتضة
عليه ،وهي "مرتدة" أيضً ا بالنسبة إليه .وقد يفضّ ل مهاجمة الثانية
والقضاء عليها ،وحتى طعنها يف ظهرها إذا سنحت الفرصة ،فليست
لديه اعتبارات أخالقية؛ وهو بهذا أكرث "سياسية" (باختزال السياسة
يف الغاية تربر الوسيلة)؛ وهو إضافة إىل ذلك أقل أخذًا باالعتبارات
الدينية من التنظيامت اإلسالمية األقل تطرفًا منه .فكان جاه ًزا
ملهاجمتها ،منته ًزا حصارها من النظام ،أو تع ّرضها إىل قصفه يف أيام
سابقة ،ولحصد نتائج أعامل النظام .وحني كانت املعارضة تتق ّدم
عىل حساب النظام وت ُنهك ،كان التنظيم يأيت لرضبها واحتالل
املواقع التي حازتها من النظام.
لفت التنظيم األنظار باحتجاز الرهائن الغربيني (صحافيون عاملون
يف وكاالت أجنبية وغريها) ألغراض التبادل أو تحصيل الفديات
املالية ،وأثــار ضج ًة بأسلوب إعدامهم وتصوير مشاهد اإلعدام
وتوزيعها مرفقة بخطابات نارية وموسيقى تصويرية ت ُعملِق القاتل
وتُق ِّزم الضحية إلثارة الخوف والرعب ،وذلك بصقل أسلوب الزرقاوي
(محمد أحمد الخاليلة) "فنيًا" وإخراجه مشهديًا.
ال يعرتف التنظيم بأي شخص غري مسلم (أو مسلم غري مؤيد للتنظيم)
منارص لقضايا املسلمني املضطهدين الذين ي ّدعي متثيلهم ،بل يُغضبه
3 Charles Lister, "Profiling the Islamic State," Brookings Doha Center,
Analysis Paper, no. 13 (November 2014), p. 20, accessed on 18/1/2018, at:
http://brook.gs/2nkVmiM
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وجود مثل هؤالء ،فمثل هذا التداخل بني األلوان يفسد نهجه الذي
يقسم العامل إىل دار إسالم وهجرة ودار حرب ،ومسلمني وكفار(((.
يخطئ من يعتقد أن التنظيم عميل للنظام أو لدول تدعم املعارضة.
فهو يعتربهم أعداء بالدرجة نفسها ،وقد يتهادن مع طرف ويحارب
آخر ،فيبدو أنه يحاربه يف خدمة األول ،لكنه يعود وينق َُّض عىل من
هادنه سابقًا ما إن تسنح الفرصة له .إن فكرة العاملة إليران أو
السعودية أو أمريكا (بحسب القائل املترضر أو املستفيد من داعش)
هي فكرة سخيفة ال أساس لها .وهي يف الوقت ذاته تعبري عن كسل
أو عجز فكري عن تحليل جذور الظاهرة االجتامعية والسياسية ،أو
يخىش الوصول إىل الحقائق ومواجهتها.
عمل التنظيم عىل التخلّص من املجموعات املسلّحة األخرى املوجودة
توسعه يف األنبار
يف العراق تدري ًجا ،وبدا كأنه يحالف بعضها عند ّ
ونينوى ،لكن كان يشرتط أن يعمل الجميع تحت إمرته .وحينام
سيطر وحكم ،قام بذلك وحده .فحاملا استطاع استكامل سيطرته،
أي متكّنه باملصطلح اإلسالمي ،عىل مدينة املوصل وإخراج الجيش
العراقي منها ،أصدر "وثيقة املدينة" التي فرضت األحكام املعمول
بها يف الرقة ،والتي يس ّميها التنظيم "أحكام الرشيعة".
من معامل تسييس التنظيم (مبعنى واحد هو إخضاعه كل يشء لهدف
التفرد بالسيطرة) أنه خالل ما يس ّمى "إدارة التو ّحش" ،ومن ضمن
األساليب التي يعتربها مبت ِك ُر هذا املصطلح مرشوع ًة ورشعيّة ،تأليف
قلوب زعامء القبائل وكبار القوم باملال واملناصب يف البداية ،إىل أن
تختلط قواعدهم املوالية لهم بناشطي الحركات الجهادية وأعضائها،
فيتأثرون بها وتصبح دوافعهم الوالء للدين (واملقصود هو التنظيم
الذي يفرتض أنه املمثل الحرصي للدين) وليس لزعامء القبيلة.
لكن ،وبحسب أيب بكر ناجي ،ال بأس بداية مبا يس ّميه تأليف قلوب
الزعامء باملال ،أي رشاء الوالءات بدفع الرشوة بكلامت حديثة((( إىل
فعل.
أن يحصل هذا االختالط .وهذا ما قام به التنظيم ً
متيّز تنظيم الدولة "داعش" من القاعدة بعدم االكتفاء بالجهاد تحت
راية حكم الرشيعة (ض ّد العدو البعيد أو القريب) ،بل بادعاء إقامة
دولة تفرض أحكام الرشع وتقيم حدوده وتويل حاجات السكان يف
أي منطقة تتمكّن فيها ("السلطة يف أي منطقة تح َّرر" بلغة اليسار
رصا معسكر اإلسالم ،وتشكو من الدعم الواسع
 4يُرص داعش عىل "أن دولة الخالفة تُ ثّل ح ً
من املسلمني وغري املسلمني الداعمني لـقضية املسلمني املضطهدين يف سورية" ،فهذا يوسع
املنطقة الرمادية ،انظر:
Ahmad Dallal, The Political Theology of ISIS: Prophets, Messiahs, & "the
Extinction of the Grayzone" (Washington DC: Tadween Publishing, 2017),
pp. 21 - 22.
 5أبو بكر ناجي ،إدارة التو ّحش :أخطر مرحلة ستمر بها األمة (سورية :دار التمرد،
[د.ت ،)].ص .128

الثوري) ،وحتى إعالن خالفة ،يُطالَب باقي الفصائل مببايعتها.
واختلف عن حركة طالبان يف أنه مل يستو ِل عىل مؤسسات دولة
أصل
قامئة وأرضها وحدودها؛ إذ مل ينجح يف ذلك يف أي مكان .وهوً ،
يرفض مفهوم الدولة /األ ّمة ،أي الدولة الوطنية ،كام يرفض فكرة
التقدم بطلب عضوية يف األمم املتحدة ،خالفًا لطالبان .فدولة داعش
ليست قامئة إال يف عملية التم ّدد والحرب .وهي غري ُمع ّدة إطالقًا
لحاالت السلم والتعايش مع املحيط باعتبارها دولة ذات حدود؛
فحاملا يتوقف التمدد يبدأ االندثار.
نقيض له ،فتعريفه لذاته يستمد
إنه نظا ٌم ال يقوم إال عىل أن محيطه ٌ
قابل للحياة هي حالة
من اآلخر املحيط به ،والحالة التي تبقيه ً
مستمرة من (التمدد واالنحسار) .يعني توقّف التمدد والعمليات
القتالية أنه بدأ يف عملية االندثار ،متا ًما مثل التمدد الزائد الذي ليس
بوسعه تدبّره .وليس بوسعه أن يتح ّول إىل دولة مبهامت الدولة مبا
يتجاوز مهامت إدارة األزمة أو تعبئة الفراغ (بديل فوىض) .وهذا
يذكّر بالعشرية التي تعيش عىل اقتصاد الرعي والغزو ،فإذا توطّنت
وارتبطت باألرض والزراعة ،تبدأ يف التفكك داخليًا.
إنه ينشئ "دولة" ،مبعنى أنه يُقيم حدود الرشيعة حيثام وطئت
أقدام "جنود الخالفة" أرايض دو ٍل قامئة ومعرتف بها ،وال يتوقف خالل
ذلك عن الدعوة إىل الهجرة والجهاد األممي ،أي إنه حول القاعدة
إىل طالبان ،وطالبان إىل تنظيم قاعدة .وكل ذلك يف مركب واحد
هو تنظيم الدولة "داعش" الذي طمح إىل الجمع بني الدولة وتكفري
الدول والنظام الدويل ،وكونه التنظيم الجهادي الذي يرفع نفسه فوق
باقي التنظيامت باعتباره خالفة بالتغلب وال ب ّد من مبايعتها.
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