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 مقدمة

تداعيات الثورة في سوريا قادت إلى بروز جيل ثالث من القاعدة، يختلف عمن سبقه. ولد هذا 

الجيل وولد معه في بداياته انشقاق حاد، بين فريق التزم حدود الدولة الوطنية وفق طريقة 

القاعدة األم )مالت إلى ذلك جبهة النصرة(، ومن ذهب إلى ما لم تذهب إليه  لم تقل بها

، وهو إعالن الخالفة، وتحطيم كل االعتبارات السياسية الحديثة. النموذج 
 
القاعدة أيضا

األخير كان نجمه: تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"، أو "الدولة اإلسالمية" كما هي 

ا تسميته األخيرة ل ، إنجازا عسكري 
 
نفسه، أو ما يسمى اختصارا بــ"داعش"، الذي حقق مؤخرا

راض ي سوريا أ% من  25راض ي التي يسيطر عليها التنظيم بـأشبه بالحلم؛ إذ تقدر مساحة األ 

ألف  240)% من مساحة العراق، أي وبحسب تقديرات غير دقيقة نحو 40الف كم(، و 185)

 .     1مليون شخص 10ظروف طبيعية( نحو  )فيكم(، ويقطن في هذه املنطقة 

إن الظروف التي دفعت إلى رفع السالح من قبل املعارضة في سوريا، كانت مبررة، نتيجة إيغال 

النظام السوري في القتل واالستباحة، وهذا ما مثل فرصة ملقاتلي السلفية الجهادية لالنضمام 

ن الذين آمنوا بنبل مقصد هذا القتال للثورة والتوافق مع جسد واسع من املقاتلين املحليي

وأنه لدفع املعتدي ورد الصائل. كثير من هؤالء لم يكونوا من الحاملين بإقامة دول جهادية 

مستقلة )على األقل مرحليا(، ولذلك كان أفقهم السياس ي الطبيعي يدفعهم لحصر قتالهم 

ني"، يعمل داخل األوطان ضمن مفهوم الدولة القطرية التي ينتمون لها، أي قتال جهادي "وط

ويهدف إلى تغييرها مع احتمال املشاركة السياسية مع آخرين ولكن ضمن التيار اإلسالمي. 

مختلف قوى املعارضة املسلحة اإلسالمية تقارب هذا املسار األخير، ونستثني من ذلك تنظيم 

ة، إذ تركت داعش، وإلى حد ما جبهة النصرة التي شهدت تحوالت جوهرية في الفترة األخير 

تداعياتها املزاود االنتعاشة العسكرية واملعنوية التي عاشها تنظيم داعش، وخطابه الجهادي 

على النصرة، ودفعتها بتأثير من شريحة "املهاجرين" فيها إلى تبني خطاب ونهج سلوك مختلف 

                                                                    

1
 يعلى الرغم من املساحة الواسعة التي يسيطر عليها داعش إال أنها ال تعتبر مؤشرا على قوة ونفوذ التنظيم، كونها بمعظمها أراض   

، موقع 22/8/2014صحراوية. للتمعن في املؤشرات الجغرافية انظر: "داعش" تنظيم جهادي متطرف يزرع الرعب ويستنفر الغرب"، 

 ايالف، على الرابط:

http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933955.html 

 

http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933955.html
http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933955.html
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الن يبتعد عن نواظمها ومرتكزاتها التأسيسية، ويحاول استنساخ تجربة داعش والتمهيد إلع

، وما انسحاب النصرة من الهيئات الشرعية في حلب وريف اإمارة إسالمية خاصة بها في سوري

 ة، واإلطاحة بشرعييها السابق أبو ماري2دمشق، واندفاعها لتشكيل قضاء وجهاز أمن خاص بها

خرين وعدائه لتنظيم الدولة(، وتعيين شرعي جديد هو القحطاني) املعروف بانفتاحه على ال 

) املعروف بتصلبه وتشدده، سواء في عالقة النصرة مع الفصائل  3األردني سامي العريدي

األخرى أو في قضايا إشكالية كتحكيم الشريعة( إال مؤشرات توضح التغير الطارئ في النصرة 

 الستنساخ تجربة داعش. 

ا إن تنظيم داعش، كظاهرة يتفحصها هذا البحث،  ا ممتد   ألفقمن الصعب اعتباره وليد 

 اتنظيم  نجده  -وعبر ما يتبّدى من األحداث املرتبطة به -بينما . محدد سياس ي أو فكري أو شرعي

. هذه متابعيهمقاتليه و ى عليه الرغبة في الفعل، وسرعة الحركة، بطريقة أشغل بها يطغ

رشح فرط ذاتية وعزلة يتمتع بها هذا التنظيم، الذي يعرف عنه 
ُ
الحركة السريعة للتنظيم ت

تباعد عن التفاعل والتواصل سواء على مستوى الخطاب النظري أو الحركي في ميدان ال

ال يقدم فكرا وال يجادل، عادة، عن مواقفه بطريقة  التنظيم كون . يضاف إلى ذلك، القتال

، كل هذا يجعل من املغري 4صريحة، كما تجادل التنظيمات اإلسالمية املقاتلة في العادة

التنظيم، عبر تأمل اإلطار املحيط بسلوكياته، والتي يكون جزء كبير  محاولة تعرف أقرب لهذا

 منها نفسيا.

إن الضعف النفس ي أو القوة النفسية، سواء على املستوى الجمعي أو مستوى األفراد، تعتبر 

 ذا أولوية لهذا الكيان أو ذاك، وقد تتبادل األمور النفسية الحافز واألدوار مع التطرف 
 
حافزا

قد يعبر كل ُبعد منها عن نفسه في الخر. نحن نجادل هنا أن العنف مسألة نفسية الديني، و 

                                                                    

 ، على الرابط:3/7/2014املصطفى، " أزمة النصرة في دواعشها"، زمان الوصل، حمزة   2

https://www.zamanalwsl.net/news/51874.html 

 
 ، على الرابط:4/8/2014أحمد أبازيد، "العريدي بعد القحطاني: النصرة في الزمن الجديد"، زمان الوصل،   3

https://www.zamanalwsl.net/news/52205.html 

 
 ، على الرابط:20/8/2014("، العربي الجديد، 2-1نواف القديمي، " سؤال كبير: كيف تشكلت النصرة )  4

c2946ecb648e-850f-4e94-484b-http://www.alaraby.co.uk/opinion/99b08cd2 

https://www.zamanalwsl.net/news/51874.html
https://www.zamanalwsl.net/news/51874.html
https://www.zamanalwsl.net/news/52205.html
https://www.zamanalwsl.net/news/52205.html
http://www.alaraby.co.uk/opinion/99b08cd2-484b-4e94-850f-c2946ecb648e
http://www.alaraby.co.uk/opinion/99b08cd2-484b-4e94-850f-c2946ecb648e
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قبل أن يكون مسألة قوة. في حكاية داعش وتمظهراتها، كثير من التحليالت تركز على تتبع 

البعد السياس ي، أو تحليل البينة التنظيمية، وهي أمور مهمة يحاول هذا البحث أن يضيف 

 آخر
 
، وهو مالمح البنية السيكولوجية لداعش، لكن قبل ذلك، البد من حديث ملتابعاتها ُبعدا

مطول يرصد ظهور الجيل الثالث من القاعدة، والسياقات التي أنتجت داعش، التنظيم الذي 

 يرى في نفسه دولة خالفة جديدة.   

 الجهاد في أرض الشام.. العبون جدد

عود فقط لقوة التنظيمين. ففي مسألة النصرة وداعش في املشهد السوري ال ي ي  بروز اسم  

هنالك فصائل  إن، ولكن نكتفي بالقول ناه القوة، يدور نقاش وجدل كبير ال يمكن إجماله

عسكرية في املعارضة السورية قد تكون أقوى وأكثر أعدادا منهما، فعدد مقاتلي النصرة 

اثية، خدمية، دعوية( منذ غإ)املقاتلين غير األعضاء املنتمين والذي يعملون في مجاالت أخرى؛ 

، بينما لم يتجاوز عدد 5لم يتجاوز ستة آالف مقاتل 2014تأسيسها وحتى منتصف العام 

. وقد ازداد عدد 6منتسبي داعش في سوريا أكثر من سبعة آالف من ضمنهم أعضاء غير مقاتلين

ودخول  2014مقاتلي تنظيم داعش بشكل مطرد بعد أحداث العاشر من حزيران/ يونيو 

، االتنظيم للموصل، واملدن العراقية األخرى في العراق، وسيطرتهم على على دير الزور في سوري

الف مقاتل من آ 6انضم نحو ففي شهر واحد، فعلى سبيل املثال، وبحسب املرصد السوري، 

، وفي العراق عمد التنظيم إلى تجنيد 7إلى تنظيم داعش اأبناء املنطقة الشرقية في سوري

أعضاء جدد، وإلحاق بعض الفصائل بتنظيمه. الشك أن انضمام أعضاء جدد لتنظيم 

ا، فالرقم  والذي  -جهادي معين هو مؤشر على تنامي قوة ونفوذ هذا التنظيم، لكنه ليس معيار 

 طاملا 
 
ا أو زيادة( بظروف مرتبط )نقصان -للدراسات البحثية وألجهزة املخابرات  شكل عقدا

 البيئة االجتماعية الداخلية، وردة الفعل الدولية واإلقليمية.  

                                                                    

 شهادة جمعها حمزة املصطفى من أبو سليمان السوري قيادي في النصرة يتحفظ عن ذكر اسمه.  5
 املصدر ذاته  6
 ، على الرابط:11/8/2014مقاتلين بوتيرة قياسية"، رويترز،  "املرصد السوري: تنظيم الدولة اإلسالمية يجند  7

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ0YQ20140819 

 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ0YQ20140819  

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ0YQ20140819
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ0YQ20140819
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ0YQ20140819
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ن إلى تنظيم القاعدة، يإن شهرة النصرة وداعش والتركيز اإلعالمي عليهما تعود لكونهما منتمي

ووجود ارتباطات خارجية لهما تمدهما باملقاتلين والدعم املادي. يضاف إلى ذلك املستوى 

الذي قدمه داعش متمثال في عمليات االختطاف والترهيب وإجبار الجماعات  "اإلجرامي"

، بينما حازت النصرة شهرتها بداية مما عرف عنها من ضرواة هوالسكان على تقديم البيعة ل

غاثي مقاتليها في اقتحام مواقع النظام السوري، إضافة إلى نشاطها الواسع في املجال اإل 

 والخدمي.  

 من الحكاية الجهاديةنظيمان كجيل جديد من القاعدة، لقد استبدل الت
 
، حكاية أخرى بدال

ويبدو أن تنظيرات الظواهري ألن يحوز كل بلد على "نسخته الخاصة من القاعدة"، وأبو 

لوجية يو املحلية للقاعدة وتوزعها في البلدان، هي من ضرب أيد بنىمصعب السوري في توليد ال

على نهاية أو استمرار  -كما سنرى -هو األمر الذي قد ينعكس . و 8االقاعدة اليوم في صميمه

.
 
 القاعدة على أرض الواقع أيضا

 القاعدة بين أجيال

، حين تم اإلعالن عن تشكيل "الجبهة 1118تجلت أنشطة الجيل األول من القاعدة في العام 

الكبرى التي تجلت في العاملية لقتال اليهود والصليبيين"، وحين دشنت القاعدة بداية أعمالها 

تفجيري "نيروبي" و"دار السالم" من العام نفسه. تميزت السنوات األولى للقاعدة باالهتمام 

بهذا البعد العالمي للجهاد )العدو البعيد(، فخطابات ابن الدن كانت تركز على استقطاب عداء 

كز على الغرب. % من خطابات بن الدن كانت تر 70املسلمين ألميركا، وقد الحظ محللون أن 

كما تميزت هذه الفترة بوجود قيادة مركزية مستقرة للقاعدة في أفغانستان تشرف على عدة 

 . 1مراكز تدريب جهادية

. فبعد حربي أفغانستان والعراق، وتضييق 2003تبدأ فترة الجيل الثاني من القاعدة في العام 

ن، ولدت الشبكات الجهادية الخناق على قيادة القاعدة املركزية في أفغانستان وباكستا

                                                                    

8 Abdulaziz ALhhies&Hamza Moustafa:” Al-Qaeda: The third generation?”, Aljazeera: 

201421312828448349.html-generation-third-qaida-http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/al 

 
1 iped 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/al-qaida-third-generation-201421312828448349.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/al-qaida-third-generation-201421312828448349.html
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للقاعدة، بقيادات إقليمية في العراق واليمن واملغرب العربي.  وقد كان أبو مصعب السورّي 

 .10"2004أكبر املدافعين عن ال مركزّية تنظيم القاعدة في كتابه "دعوة املقاومة اإلسالمية، 

على عكس بن الدن، لم تكن نشأة الفروع الجديدة، بمعزل عن رغبة األصل، فالظواهري، و 

ركز على الصراع اإلقليمي في املناطق العربية )العدو القريب( أكثر من الغرب )العدو البعيد(، 

تميز الجيل الثاني من القاعدة . وكان مهتما بأن يحوز كل بلد على نسخته الخاصة من القاعدة

تتمثل في عمليات بخصائص جديدة، منها أنه أشد شراسة ودموية، وبأنه طور أساليب جديدة 

تقوم بها بؤر صغيرة وأفراد أحيانا، كما أنشأ إمارات إقليمية يدير عبرها املقاتلين الذين 

أصبحوا أقرب لبلدانهم مناطق النزاع. شيوع قتل املدنيين السيما في العراق، وتفجيرات الجيل 

ي عّمان، ( للمجمعات السكنية في الرياض، والفنادق ف2011 -2003الثاني من القاعدة )

حصوله   وصعبت ،واملقاهي في املغرب، زادت من كراهية الشعوب العربّية واإلسالمّية للتنظيم

على حاضن شعبي، األمر الذي دفع بن الدن لكتابة "رسالة حول القضايا العراقية" في العام 

 ، اعتذر فيها عن تطرف القاعدة في العراق، واستسهالها "قتل الناس واالعتداء على2007

 املخالفين".

 بروز الجيل الثالث 

أسوأ فتراته، وتعرض بداية الربيع  2011و 2001عاش تنظيم القاعدة في الفترة ما بين العام 

العربي إلى هزة كبيرة، فمفهوم "الجهاد العنفي" الذي وضعه في قلب أولوياته كأيديولوجيا 

النتكاسة نتيجة الزخم الشعبي  ثورية انقالبية تهدف إلى اإلطاحة باألنظمة االستبدادية تعرض

املتحمس للذهاب إلى صندوق االقتراع.  كما شكل مقتل بن الدن في نفس العام ضربة موجعة 

للتنظيم وقيادته املركزية. لكن مسار الربيع العربي، وبعد عام من انطالقته، أنتج ظروفا 

مة معادية لها، السلطوية وسقوط أنظ بنىمؤسفة، والقاعدة التي استفادت من اهتزاز ال

 للتشكل والظهور، كما حدث في ليبيا 
 
استثمرت نشوء مساحات قتال قدمت لها حيزا إضافيا

 واليمن وسوريا.

                                                                    

 .76-75،( ص 5الشام من التأسيس إلى االنقسام"، ) مجلة سياسات عربية، عدد حمزة املصطفى، " جبهة النصرة ألهل   10
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لم تكن الحركات الجهادّية مهتمة بالثورة عند انطالقها كونها تعتمد ما في الحالة السورية، 

ها. لكن انتقال الثورة إلى تسميه النهج السلمي للثورات العربية، واألهداف الديمقراطية ذات

شجع هذه الحركات على املشاركة في القتال بمبررات دينية  2012مرحلة العسكرة بداية عام 

وفقهية. وقد ساهم عنف النظام، وغياب إجراءات دولية رادعة في غض الطرف شعبيا عن 

" النظام، املشروع الخاص لهذه الجماعات، الذي ال يتقاطع مع أهداف الثورة إال في "عداء

فانتقلت من طرف "غير مرغوب" بمشاركته بداية الثورة إلى فاعل "مرحب به" في قتال النظام. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحركات الجهادية لم تكن غريبة، بل كانت سوريا بيئة جاذبة للجهاديين 

ا أبعد احتالل العراق، و  ا لهم وبدعم من النظام السوري الطامح آنذآصبحت ممر  اك من 

 إلشغال القوات األميركية بقتال القاعدة كي ال تتكرر تجربة العراق في سوريا.

. في كانون 2011خالل الثورة، ظهر الجهاديون عالنية ألول مرة في حلب في حزيران/ يونيو  

ل جبهة النصرة في بيان أعلنه مسؤولها العام أبو  2012الثاني/ يناير 
ّ
تم اإلعالن عن تشك

ا يشابه في بنيته، وهيكليته، ومصادر  محمد الجوالني. ا تقليدي  ا جهادي  لم تكن النصرة تنظيم 

تمويله، وأساليبه القتالّية التنظيمات الجهادية األخرى. ويمكن اعتبار تجربة النصرة في سوريا 

 "التجديد" في الفكر الجهادي الذي أطلقه 
 
بمنزلة التطبيق العملي ملا يمكن أن نسميه تجاوزا

 السوري في كتابه " دعوة املقاومة اإلسالمية". أبو مصعب

لم يعلن الجوالني عن قيام إمارة إسالمية أو "دولة" على غرار ما فعلت التنظيمات الجهادّية في 

، بل عن جبهة تجمع الجهاديين لقتال النظام. ومن أهم هذه ليالعراق، وفي شمال ما

"دفع الصائل ومقاومة املعتدي"، بينما كانت التركيز على  :االختالفات عن التنظيمات التقليدية

التنظيمات األخرى تهدف إلسقاط الحكومات وإقامة دولة الخالفة. فداعش كان يطلب من 

السكان والجماعات في املناطق التي يسيطر عليها، أن يقدموا البيعة ألميره أبو بكر البغدادي. 

ل العام للجبهة". وقدم تنظيم النصرة في املقابل لم يسّم الجوالني نفسه أميرا، بل "املسؤو 

نشاطا إغاثيا وخدميا واسعا، إضافة ملحافظته على عالقة جيدة مع املجتمعات املحلّية، حيث 

حرص التنظيم على تجنب استفزاز البيئات االجتماعية التي تستقر فيها. كما تعاونت النصرة 

لها، وهو ما أتاح لها التغلغل  مع غالبية كتائب الثورة بدون أن تطلب الوالء أو االنضمام
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واالنتشار، وجنبها الصدام العسكري إال في حاالت استثنائية )مواجهات محدودة مع كتائب 

 الفاروق(.

وهكذا استطاعت جبهة النصرة ضمن فترة زمنية قصيرة نسبيا تحقيق انتشار واسع في سوريا، 

تحارب النظام السورّي.  إلى درجة أصبحت فيها من أبرز وأهم الفصائل العسكرية التي

والقبول الذي حظيت به يفسر معارضة أجنحة متعددة من املعارضة السورية إلدراج 

الواليات املتحدة تنظيم النصرة على الئحة التنظيمات اإلرهابية في كانون األول/ ديسمبر 

ها، . وهذا املسار الجهادي الجديد الذي اختطته النصرة في أول عامين ونصف من تشكل2012

ال يعني عدم وجود تطرف وانتهاكات من قبل تنظيم "النصرة"، كإعدام جنود أسرى للجيش 

(، ومواجهة بعض الثوار حول قضايا كرفع علم القاعدة 2012النظامي )مايو، يونيو، سبتمبر 

 عوضا عن علم الثورة السورية.

 داعش قبل القدوم إلى سوريا

نصرة، وإعالن الدولة اإلسالمية في العراق والشام جاء إعالن أبو بكر البغدادي بضم جبهة ال

، ليكرس تمرد الفرع العراقي من القاعدة على قاعدة 2013في التاسع من نيسان / أبريل 

الجهاد في العالم. ومما يجدر اإلشارة إليه أن الخالفات بين الفرع العراقي والقيادة املركزية 

أبو مصعب الزرقاوي، زعيم جماعة "التوحيد  للقادة ليست جديدة بل قديمة وتمتد منذ بيعة

 لتنظيم "القاعدة في بالد الرافدين" 2003والجهاد" التي تأسست بعد االحتالل األميركي 
 
، أميرا

أبعاد أيديولوجية  ا. وككل مرة كان الخالف ذ2004في الثامن من تشرين األول/ أكتوبر 

ومنذ اإلعالن عن تأسيس "الجبهة وتكتيكية واستراتيجية، فبينما كانت أجندة القاعدة 

ا 1118اليهود والصليبيين" عام  اإلسالمية العاملية لقتال ، تهدف إلى قتال الغرب عموم 

ا باعتبارها حامية لألنظمة العربية االستبدادية، تبنى فرعها في  والواليات املتحدة خصوص 

سن أبو هنية فإن في الشؤون الجهادية حالعراق أهدافا وأسسا مختلفة. وبحسب الباحث 

املحّرك الرئيس لسلوك الفرع العراقي، بينما األساس  الشيعي( كان –األساس الهوياتي )السني
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. أما تمكين الشريعة فهو 11سياس ي هو املحّرك الرئيس للقيادة املركزية للقاعدة-املصلحي الجيو

اإلسالمية في العراق فّجر الهدف املشترك للطرفين، إال أّن توقيت اإلعالن عن قيام الدولة 

ا للظروف املوضوعية واألسباب العملية. و  وجود بن  أسهمخالفات جرى تجاوزها آنذاك نظر 

الدن على رأس التنظيم بما يمتلكه من كاريزما في تدبير االختالف والتعايش الحذر، على الرغم 

ة بتكتيكاته القتالية من من االنتقادات التي لم تنقطع لنهج الفرع العراقي وممارساته املتعلق

 خالل التوسع في استخدام العمليات االنتحارية وتحديد دائرة االستهداف.

وعلى الرغم من مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن الدن، فإّن أبو مصعب 

تأسيس تنظيمه وشبكته القاعدية الخاصة، وسعى إلى توسيع نفوذه في  إلىالزرقاوي عمد 

 فيدا من الدعم اللوجستي والغطاء السياس ي الذي يوفره تنظيم القاعدة.العراق مست

، تم اإلعالن عن تأسيس "الدولة 2006بعد مقتل الزرقاوي في السابع من حزيران/ يونيو  

بزعامة "أبو عمر  2006اإلسالمية في العراق" في الخامس عشر من تشرين األول/ أكتوبر 

كن مشروع الدولة اإلسالمية في العراق، وككل املشاريع الزاوي(. ل دداؤو البغدادي" )حامد 

انتهاكاته واستهتاره بالحياة البشرّية في   إذ أسهمت، 2007الجهادّية املشابهة له فشل بعد عام 

نجاح ما سمي آنذاك "مشروع باتريوس" والذي تضمن تشكيل فصائل مسلحة من العشائر 

من غالبية  التنظيم المية، وهو مشروع انتهى بطردالسنية في العراق ملواجهة دولة العراق اإلس

املدن والحواضر العراقّية التي توطنت فيها في مرحلة انطالق املقاومة ضد االحتالل األميركي 

، رغبة "الصحواتـ ". وفي الحقيقة، لم يعكس مشروع ما عرف الحقا ب12والبريطاني للعراق

سنية بتمييز نفسها عن تنظيم دولة  أميركية، بمقدار ما عكس رغبة لدى شرائح عراقية

 .العراق اإلسالمية، والذي حاول اختصار املشهد السني واملقاوم في العراق

تنظيم دولة العراق اإلسالمية، وأصبح معزوال في الصحاري، ولم  وكنتيجة لذلك، اضمحل   

حارية ( باستثناء التفجيرات االنت2010-2008يكن له تأثير عملياتي يذكر خالل سنوات )

املتفرقة، والتي ركزت على استهداف املدنيين وأسواقهم وتجمعهم أكثر من استهداف القوات 

األميركية أو القوات العراقّية، ونتيجة لذلك حصل خلل تنظيمي وهّوة في االتصال بين قيادة 

                                                                    

ورقة بحثية قدمت في مؤتمر التغيرات الجيوستراتيجية )  " القاعدة والربيع العربي: مسارات التكيف والتغيير"،حسن أبو هنية،   11

 (.2012املركز العربي لألبحاث، الدوحة، ديسمبر 
 ، على الرابط:23/8/2014ن الخالفة: فائض قوة أم خطوة استباقّية"، زمان الوصل، " إعال حمزة املصطفى،   12

https://www.zamanalwsl.net/news/51292.html  

https://www.zamanalwsl.net/news/51292.html
https://www.zamanalwsl.net/news/51292.html
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من التنظيم والقواعد التابعة له السيما بعد مقتل زعيمه "أبو عمر البغدادي" في التاسع عشر 

، إلى جانب وزير حربه، أبو حمزة املهاجر. وفي ظل هذا الواقع الس يء 2010نيسان/ أبريل 

. 2010أبو بكر البغدادي قيادة التنظيم بتاريخ السادس عشر من أيار/ مايو للتنظيم، تولى 

 أل و 
 
 في البنية التنظيمية للفرع العراقي بعد سيطرة بو هنية فإن وفقا

 
هذه الحقبة شهدت تحوال

عدد من العسكريين البعثيين الذين عملوا في املؤسسة العسكرية في عهد صدام حسين، 

"الراعي" والذي استلم قيادة أركان  ومنهم العميد الركن محمد الندى الجبوري املعروف بـ

الدولة بتكليف من املهاجر؛ وهو الذي وضع العميد الركن سمير عبد محمد املعروف بـ "حجي 

ا له،   أشهر قائد  ألركان الدولة بعد مقتل الراعي.بكر" نائب 
 
 والذي أصبح الحقا

و كما ذكرنا بداية، جاءت الثورات العربّية، ونجاح الشعوب في بداياتها، لتوجه ضربة كبيرة 

للفكر الجهادي القائم على الفهم العنفي االنقالبي إلحداث التغيير، وهو ما وضع تنظيم 

يديولوجي حرج، جعل الكثير من املنظرين أفي موقف فكري و  القاعدة والتنظيمات املرتبطة به

يبشرون بأفول عهد القاعدة، لكن مجيء ثورة سوريا، التي منحت القاعدة والتنظيمات 

املرتبطة بها كجبهة النصرة مكانا وموقعا جديدا ومتميزا وجعلها تتكيف وتدخل من باب 

 .الصراع املسلح لتركب الثورات وتحاول االستئثار بها

وبما أن تنظيم دولة العراق اإلسالمية هو مشروع سلطة بالدرجة األولى، فإن النموذج  

هو في تأسيسه، لم يرق له، وجاءت خطوة أبو  أسهمالقاعدي الجديد )جبهة النصرة( والذي 

مقّررة لدمج التنظيمين، وهو ما رفضته جبهة  2013بكر البغدادي في التاسع من نيسان/أبريل 

خل تنظيم القاعدة في مرحلة جديدة يتقاتل فيها فرعان تابعان له، وتفرض على النصرة، لتد

خطأ أبو بكر البغدادي وانحاز أقيادته االنحياز لواحد منها، وهو ما حصل مع الظواهري عندما 

 .للنصرة

  الفروقات على أرض الواقع

في ظاهرة القاعدة، إن مرور الوقت على ظاهرة ما ُيرشح إنتاج نسخ متنوعة لها. وهذا ما تم 

ففي الجيل الثالث لها، نشاهد تجاور نسختين، إحداهما أفضل بشكل نسبي )النصرة(، 

تجاوز  انن الفرقتاواألخرى ) داعش( أكثر رداءة من تنظيم القاعدة األصل. وقد حاولت هات

، لكن لم يكن هنالك بّد من املجابهة واالنشقاق 2013خالفاتهما بطريقة وأخرى طوال العام 

 الذي وصل حد املواجهة في النهاية. 
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كان البغدادي قائد تنظيم دولة العراق مترددا حيال االشتراك في القتال الدائر في سوريا، فقد 

من تنظيمه. وقد اقترح عليه بعض معاونية  بدا أن الفصائل املقاتلة هناك أكثر عددا وأقوى 

ن، وهنا برزت شخصية أبو محمد و ن سوريو تشكيل جبهة جهادية في سوريا يقودها مقاتل

الجوالني الذي قدم مخططا من أربعين صفحة يتضمن مشروعا لتشكيل جبهة جهادية في 

عجب البغدادي بالجوالني وأمده باملال والرجال، وقد اعترف الجو 
ُ
الني في بيان الحق سوريا. أ

 نتدب من قبل البغدادي.اانه قد  2013له في نيسان/ أبريل 

لم تكن النصرة التي أخذت أسهمها تعلو، قد أعلنت والءها ألي جهة بما في ذلك القاعدة. 

شعر البغدادي بعد سنة على تأسيسها بتعاظم قوة النصرة التي تعمل بنشاط واستقالل في 

أن يعلن حّل النصرة، واالنضمام إلى الدولة، وهو ما رفضه سوريا، فطلب من الجوالني 

 الجوالني، وأخبره أن هذا يضر بالثورة السورية.

عندما ظهر شريط مسجل ألبو  2013ظهرت التباينات إلى العلن في التاسع من نيسان/ أبريل 

ل الشام"، بكر البغدادي أمير " دولة العراق اإلسالمية"، أعلن فيه اندماج "جبهة النصرة أله

و"دولة العراق اإلسالمية"، وتأسيس ما سماه "الدولة اإلسالمية في بالد الشام والعراق". لكن 

، 2013الجوالني الذي استخدم لغة غير صدامية في تسجيل له في العاشر من نيسان/ أبريل 

خوفه من بطش البغدادي أعلن الجوالني ترفض الدمج، وأصر على بقاء جبهة النصرة. ول

 .13الء والبيعة لتنظيم القاعدة، وطلب من الظواهري التحكيم بين الفريقينالو 

كان يطرحه الظواهري من أفكار عن النسخ ال تتعارض مع ما وعلى اعتبار أن تجربة النصرة 

الوطنية من القاعدة، فقد تحقق للجوالني ما هدف له، حيث جاء التحكيم لصالح النصرة 

الدولة في العراق، وهو ما رفضه البغدادي عندما أعلن أن  بأن تبقى في سوريا ويبقى تنظيم

التحكيم خاطئ وعليه مؤاخذات شرعية، وأصر على بقاء الدولة اإلسالمية في العراق والشام. 

 
 
ا فارق

 
  كان ذلك حدث

ّ
 ئه. ا، إذ وللمرة األولى في تاريخ القاعدة، يتمرد الفرع على األصل ويخط

                                                                    

13  Abdulaziz ALhhies&Hamza Moustafa:” Al-Qaeda: The third generation?”,28/2/2014 part2, aljazera: 

201421911171268539.html-generation-third-qaeda-http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/al 

 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/al-qaeda-third-generation-201421911171268539.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/al-qaeda-third-generation-201421911171268539.html
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سامات داخل جبهة النصرة، وانسحب ما يقرب من ثلث وبمجرد إعالن الدولة، حصلت انق

ا،  مقاتليها، معظمهم من األجانب )املهاجرين( إلى تنظيم دولة العراق، وبايعوا البغدادي أمير 

 فيما قرر قسم كبير من السوريين )األنصار( عدم االنضمام للتنظيم الجديد.  

رة وغيرها من املناطق املحررة، بدأ تنظيم داعش يكتسح املناطق ويستولي على مقرات النص

وكسب بذلك أراض كثيرة ألن الكتائب الكبرى لم تكن قد قررت املواجهة، وواجهته فقط 

 بعض الكتائب الصغيرة التي تغلب عليها بسهولة.      

أدى كل ذلك إلى اضمحالل نفوذ النصرة ووجودها في كثير من مناطق سوريا السيما في منطقة 

وحلب، والرقة. واستمرت داعش بالتمدد مسبوقة بشراستها في استخدام الساحل السوري، 

تقنيات االختطاف والتفجير االنتحاري. ومن امللحوظ أن والء املهاجرين كبير للبغدادي، أمير 

تنظيم دولة العراق، بل يرى املالحظ أن أمير تنظيم القاعدة الظواهري نفسه لم يتحصل على 

هناك عامل نفس ي في املوضوع، وهو أن دولة العراق سمحت مثل هذا الوالء. وقد يكون 

ألفرادها، الذين يغلب عليهم التطرف، بإطالق حمالت التكفير والتشنيع والقتال على من ال 

يتبعهم، وهو األمر الذي قيدته النصرة وغيرها من التنظيمات. كما داعبت طموحاتهم 

نفسها وأنها قائمة في العراق والشام. وهذا  ومخيالتهم بأنها "دولة" ومن ثم "خالفة" أعلنت عن

 ما يقودنا إلى الجزء الثاني من هذا املبحث وهو املالمح السيكولوجية لتنظيم داعش.

 

 سيكولوجيا داعش

 أوال: الذاتية

أولى املالمح التي يمكن مالحظتها في هذا التنظيم هو فرط الذاتية فيه. لقد تم تهميش تنظيم 

داعش في العراق في فترة تشكله األولى في سنوات ما قبل الربيع العربي، وكان يعيش على 

هامش البلدات وفي الطرقات والصحاري، بعد حرب شعواء من القبائل والنظام عليه. اعتاد 

لى محدودية وجوده، واعتمد على ذاته إلى حد كبير في صراع البقاء في العراق، في التنظيم ع

(. واليوم، تضاعفت ذاتية داعش 2010-2008مرحلة عامرة بالشك تعتبر من أسوأ مراحله )
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بعد دخول التنظيم إلى سوريا والعودة للعراق مرة أخرى، وازدياد كسبه للرجال واألراض ي 

 واملوارد الضخمة. 

مالحظة هذه الذاتية في سلوكيات داعش منذ دخل إلى سوريا، فآلته اإلعالمية  يمكن

الضخمة، التي ركزت عملها على صفحات االنترنت، لم يسخرها النظام للتواصل والتفاعل 

 والجدل مع األطراف األخرى أو الفئات الشعبية الرافضة لهذا التنظيم. 

تصدرين يقومون بالتنظير له والتبرير لتصرفاته ومن امللحوظ أن التنظيم لم ُيبرز شرعيين وم

التي يتم انتقادها كثيرا، وهذا قد ال يعود لعدم توفر منظرين شرعيين متعاطفين معه، حتى لو 

كانوا من خارج مناطق القتال، قدر ما يعود إلى أن التنظيم ال يرى حاجة "وظيفية" لديه 

ها. الجماعات اإلسالمية املسلحة، كانت في للتواصل والتفاعل، وإنما يركز على بنيته وتماسك

، ألنها تهدف لكسب التعاطف من قبل املسلمين والتحصل على حواضن 
 
حالة جدل دوما

شعبية، القاعدة مثال جادلت كثيرا حول مفاهيم مثل "التترس" أو مسألة استهداف منشآت 

 البلدان املسلمة.  

نظير، بل جهده اإلعالمي كأنه موجه فقط هذا كله اختلف مع داعش، فلم يلحظ عنه كثرة الت

. يكتفي داعش بإعالمه لنفسه مثل محاكمه، حيث ال 14تباعه واملتعاطفين معهأمباشرة إلى 

يرتض ي التنظيم التحاكم إلى غير محاكمه الخاصة. هذا العزوف عن التنظير واألدبيات 

عطى الديني كغطاء اإلسالمية ُيؤكد أن داعش عصابة من عصابات االرتزاق، التي أبرزت ا
ُ
مل

لتصرفاتها، وهي غير مرتبطة بعمق بالثقافة اإلسالمية سوى عبر الشعارات )ال ينشط أتباعه في 

االنترنت سوى عبر ترديد الشعارات والكيلشيهات واألناشيد الحماسية(، وهذه كلها فارغة من 

 املضمون الثقافي الحيوي. 

                                                                    

 املشاركة في القنوات املتلفزة والتعامل معها، ويسمح بخروج الصور واملقاطع التي يجيزها فقط. انظر:يحظر التنظيم   14

 على عمل اإلعالم"، الجزيرة نت، 
 
 ، على الرابط:2014/ 8/ 2"تنظيم الدولة يضع شروطا

 -http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8

-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85  

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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ى تنظيم داعش، عبر رفضه للحواضن كذلك يمكن مالحظة هذه الذاتية واالنعزال لد

الشعبية في الشام، وعدم بحثه عنها. وهذا ما دفع أفراد من داعش ألن يسخروا من جهد 

جبهة النصرة وتنظيرها حول كسب الحواضن الشعبية في الشام، واهتمامها بعالقات سليمة 

 مع السكان املحليين. 

 ذاتية داعش في انفصال بنيته واست
 
قالله ككيان عن التبعية لتنظيم كما تتجلى أيضا

القاعدة، حيث تم االنفصال بينهم وبين الظواهري، وكذلك عزوف التنظيم عن اإلدارة 

كما  -شراف على خاليا أو وحدات إقليمية تابعة له في البلدان اإلسالمية األخرى. فالتنظيم واإل 

 تام.   موره لوحده باستقاللأيريد أن يكتفي بحيزه املكاني ويدير  -يبدو 

إن الذاتية حين تتجلى في كيان، تفسر كثيرا من الوحشية وإطالق اليد في العنف أو التجني 

فرت له القدرة على تحطيم اوكسر األعراف والقوانين. تحّدث فرويد كيف أن الطفل لو تو 

العالم لفعل، ألن الطفل ذاتي تماما في سنواته األولى. وصاحب العدوان، من يريد أن يستولي 

. من هنا كل مقدرة تتزايد لدى تنظيم ع
 
لى البشر واألرض لم يندفع لفعل ذلك لو لم يكن ذاتيا

 داعش، سوف تعبر عن نفسها أكثر وأكثر في مظاهر بليغة من التوحش.

إن اإلغراق في "الذاتية" لدى املتطرف يجعل الخرين كلهم غرباء بالنسبة له. غرباء على فكره 

هذا التقص ي   حتى لو كانوا مماثلين له في الدين والوطن والعرق.  لوجيتهيو وعلى منطقه وأيد

للمالمح النفسية مهم ألن العنف في جوهره عملية ذات أبعاد "نفسية" ال أبعاد "قوة". فلوال 

 االستعداد النفس ي ملا تم ارتكاب هذه الدرجة من العنف.

 ثانيا: التـوحش، والنصرة بالرعب

تصاويره وتسجيالته ومواده التي ينشرها، يظهر وكأنه يريد أن من غرائب تنظيم داعش، أنه ب

يبعث برسالة: أنه تنظيم متوحش عنيف ومؤذ. تميل التنظيمات اإلسالمية املسلحة، عادة، 

إلى تحسين صورتها، وتبرير أعمال العنف التي يرتكبها بعض أعضائها، لكن داعش يميل إلى 

من  النحر" والحرق ومشاهد االغتياالت إال جزء  العكس. فهو يعتمد بث الرعب. وما مشاهد "

ن الذين انضموا لداعش، وأحيانا و رسالة يعمل داعش دوما على إيصالها. هؤالء املتطرف

انسحبوا من تنظيمات جهادية أخرى إليها، عمل أبو بكر البغدادي على استغاللهم عبر هذا 

اع مقاتليها نحو التكفير والفجور البعد النفس ي. ففي حين كانت التنظيمات األخرى تقيد اندف
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مع املخالفين، كما فعلت جبهة النصرة في مواقف مختلفة، أطلق البغدادي الحرية لكل 

طاقات الكراهية والتفجير والبطش الكامنة لدى أفراد التنظيم. وهناك بالطبع من بين 

 يطمح إلى كسبه. 
 
 املقاتلين من يعتبر هذا مغنما

تمثل مفردات مألوفة يبثها هذا التنظيم  ؛وغيرها "،الذبح"و "،رعبال" "،النصرة"إن مفردات 

باعتياد، ويرفدها بصور التفجيرات واألجساد املعلقة والسكاكين وهي تنحر الضحايا. هذه 

لت استراتيجية قتال مهمة 
ّ
الوحشية بجانب التفجيرات االنتحارية على املراكز والحواجز، مث

ى القواعد، وال ُيعهد عنه قدرة لدى هذا التنظيم الذي يملك الكثير من املخلصين على مستو 

عجز أقوى النظم األمنية 
ُ
قتال جيدة في املواجهات امليدانية. وهذه االستراتيجية االنتحارية قد ت

 في العالم، فكيف بها في منطقة عامرة بالفوض ى، والتنظيمات البسيطة التجهيز، ممن 
 
تطورا

ستراتيجية الرعب هذه، الكسب وقد تفسر ا ؟!اعتاد داعش مواجهتهم وكسب األراض ي أمامهم

فسر هروب قوات الجيش العراقي من أمامه حين دخل 
ُ
السريع لألراض ي من قبل داعش، كما ت

 املوصل، وهروب قوات البيشمركة الكردية من أمامه في شنغال وسنجار وغيرها.   

داعش قف في املنطقة، و تو إن التفجير االنتحاري يتنامى كآلية ألنه ردة فعل على عنف لم ي

. كتب أحد الباحثين عن تراكم العنف واستمراره في السبق في هذا املضمار يكسب اليوم

املنطقة: اضطهاد ما قبل االستعمار في الحقبة العثمانية، وحروب االستعمار وهمينته وما 

تتضمن من عنف كولونيالي كتب عنه "فرانز فانون"، وحروب التحرر من االستعمار، ثم 

 إلى آلة العنف املدمر للمنطقة وحشية األنظمة ا
 
لديكتاتورية التي هيمنت في املنطقة، وصوال

 . 15سرائيلي املحتلالذي جاء به الكيان اإل 

هذا السياق الظرفي التاريخي بجانب السياق الداخلي للحركات املتطرفة، يؤكدان درجة تنامي 

 أن يوم. علماالعنف والوحشية بشكل أوصلنا للمستوى القياس ي الذي تمثله داعش ال

 جعله ما وهو والعنف، الذبح مشاهد تدشين في سبقها قد العراق، في داعش سلف الزرقاوي،

،. القاعدة مع خالف على
 
 كانت القاعدة، في الوحش ي العنف بذور  أن نالحظ أن لنا أيضا

، الظواهري  ومع البدايات، منذ موجودة
 
  لصبيين الظواهري  فقتل تحديدا

 
 بعد بالرصاص رميا

                                                                    

 . 117، املركز الثقافي العربي، ص "عن التفجيرات االنتحارية"طالل أسد،   15
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 ،"الجهاد جماعة" داخل انشقاقات سبب ،1115 عام السودان في قبله من لهم محاكمة

 يجد الدن ابن جعل ما هذا. أتباعها وتشرذم السودان من طردها في ذلك تسبب إلى إضافة

  عددا يديه بين
 
 القاعدة، تنظيم انطالقة معه كّونوا العنف، في موغلين متشددين من جاهزا

 وإقناع الجهادية،" الطوارئ  حالة" تفعيل سبيل في وقتها يجادل كان الذي الظواهري  بينهم ومن

 كان. 16مبرر أمر االنتحارية التفجيرات في واألطفال املؤمنين فيهم بما األبرياء ذبح أن املقاتلين

  التفسيرات يصنع وقتها الظواهري 
 
أباد ذلك  إسالم في املصرية للسفارة رجاله تفجير مبررا

        العام.

 بالدين بالدرجة األولى، رغم أن األدبيات درجت على ربطه 
 
ليس التفجير االنتحاري مرتبطا

إنه  عجل إلى الدار الخرة، دار النعيم والفرح!على برغبة الشهيد في التضحية بنفسه والذهاب 

ى طالل أسد عدد التفجيرات االنتحارية في العالم، استراتيجية قتال في املقام األول. تقص ّ 

، نال  188ات كان عدد التفجيرات في العالم يات والتسعينيجد أنه في عقد الثمانينوو 
 
تفجيرا

هجمة من أصل  75النكا التي نفذت سريميل" في اقصب الصدارة في تنفيذها حركة "نمور الت

لينينية ينحدر أعضاؤها من عائالت  -هذه الهجمات. وهذه الحركة هي جماعة ماركسية

وم حين تتصدر حركة بأدبيات إسالمية مشهد التفجير االنتحاري في . ولذا الي17هندوسية

 العالم، فهذا ال يعني بالضرورة أن االستراتيجية مرتبطة بالدين. 

كارى اليوم بين "خمرة السالح" و"خمرة الخالفة"، حين يذهب شاب   إن مقاتلي داعش س 

ألبعاد والطرق إلى أقصاها، ليجاهد، فهو يرى أنه ُيقدم نفسه على طبق، لذا سيذهب في كل ا

، لن ُيهادن أو 
 
وسيصبح خياره النفس ي متطرفا، فمن يضحي بنفسه ألجل ش يء يراه نفيسا

ُيفاصل أو ُيخفض في مطالباته. هذا سر الجاذبية النفسية التي جعلت املقاتلين يزحفون إلى 

بغدادي اختصر البغدادي ليس فقط من بلدانهم بل من تنظيمات أخرى، بما فيها القاعدة. ال

املسافات، وجعل الخالفة ماثلة لهم عيانا، وبعد املكاسب التي حققها التنظيم في العراق، بعد 

 أكثر 
 
استيالئه على املوصل في العاشر من حزيران/ يونيو لهذا العام، أصبح داعش جذابا

، أص
 
 مقابال

 
بحت تميل لقلوب الجهاديين في املنطقة. وجبهة النصرة التي كانت تمثل نموذجا

                                                                    

 .264، دار كلمات، ص سبتمبر" 11القاعدة والطريق إلى  "البروج املشيدة،لورانس رايت،   16
 . 123طالل أسد، مرجع سابق، ص   17
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لسلوك سبيل داعش في التطرف، فهي لم تستطع مقاومة رغبة املهاجرين في داخلها، وتلهفهم 

 إلى تطبيق هذا األنموذج.

 لدولته "دولة اإلسالم" وفي 
 
هذا العنف مغلف بأخالقيات التنظيم، الذي يعتبر نفسه حافظا

اوز داعش تنظيرات سبيل ذلك ال يتوانى في استباحة وتدمير من يقف في وجهه. لقد تج

الكراهية لآلخر، إلى تطبيقها بحرية على أرض الواقع. والكراهية لآلخر "الطائفي" موجودة 

وبشكل واسع ومألوف في العقد األخير في املجتمعات العربية التي تحدر منها هؤالء املقاتلون. 

 2005عراق )لقد تشكل داعش على البعد الطائفي منذ بدأ تمايزه عن القاعدة في سنوات ال

وما بعدها(، بعدما اختلف الزرقاوي مع ابن الدن، في جدل معروف اتضح فيه ميل الزرقاوي 

، ومن عبر ملقاتلة الشيعة من أبناء البلد، واليوم تأسيس داعش للخالفة أتى 
 
هذا البعد أيضا

في. وال يشاهد مقاطع الفيديو وكلمات التنظيم ُيالحظ هذا التركيز لديهم على االنتقام الطائ

 يوجد حديث تقريبا عن مناهضة االستبداد أو حرية الناس. 

وبعد تكوين داعش للدولة، واستفراده باملناطق التي يسيطر عليها، انتقل التنظيم من العنف 

املندفع واملقاتل، الذي سيطر عليه في بدايات دخوله بالد الشام، وتجلى في سياسات االقتحام 

، إلى العنف املمنهج الذي يتجلى في تشريعه للقوانين الصارمة وتفجيره للحواجز والتجمعات

للدولة، وتجلت في قطع األيدي وعقوبة القصاص واالعدام والجلد وغيرها. في كال الحالتين كان 

داعش يعتمد ثقافة الصورة، وكان إعالمه النشط يركز على نقل العمليات أو عقاب الناس 

ن في مشاهد يات واألناشيد ال أكثر. إن انتصار الداعشيعبر الصور والفيديو، مع بعض الشعار 

القتل، واستسهالهم له، ليس سوى انتصار للصورة، حين تقع تحت أرجلهم رؤوس الضحايا، 

 تبتسم، بأسنان بّراقة تبرز من وجه 
 
 وباهتة، ووجوههم فوقها تتظاهر بالقوة، ومشرقة

 
مغبرة

تب الكثير في أدب
ُ
يات الحرب، وكيف أن املقاتل وقتها يشعر أن محاط بالشعر الكثيف. لقد ك

الجنون الذي يحدث فعل طبيعي واعتيادي، حتى يعود إلى بالده وإلى وعيه الطبيعي الذي 

يسمح له بتأمل الوضع من جديد. داعش، كحركة قتال متطرفة، هي امتداد تاريخي لتنامي 

 .  تطبيق مثل هذا الجنون، واستخدامه، بتطرف أكبر، في غير مواضعه

سّهل على التنظيم، الذي يخوض حربا مفتوحة مع الجميع، أمر 
ُ
وهذه الوحشية املفرطة، ت

الهيمنة وإدارة املجتمع في الدولة الجديدة، رغم شدة املعارضة له بين الطبقات االجتماعية، 
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كونها مجتمعات لم تعهد العيش في ظل هذا التطرف والتضييق الشديد على املجتمع. طوال 

كان الطغاة يعرفون أنه ال يوجد ضابط للرعايا مثل رأس معلق، أو جسد مصلوب على التاريخ 

باب املدينة، هذا سيحفظهم ويبعد عنهم تمرد الرعايا أو نشوء تحركات تهدف لالستقالل 

. من هنا كان التعذيب عنهم، أو وجود مظاهر مخالفة لنهجهم املتشدد الذي يفرضونه بالقوة

سب فوكو يلعب التعذيب "وظيفة قانونية أساسية، إنه احتفال من أداة هيمنة سياسية، بح

أجل إعادة إقرار السيادة بعد جرحها لحظة. إنه يعيدها بأن يظهرها في كل أبهتها وألقها. 

، يدخل في سلسلة مراسم السلطة املغيبة 
 
 ويوميا

 
فالتنفيذ العلني العام، مهما بدا متسرعا

ى مدينة مفتوحة، خضوع الرعية الثائرة(؛ وفوق الجريمة التي واملبتعثة )تتويج، دخول امللك إل

قهر".
ُ
   18احتقرت العاهل، يضفي التعذيب في عيون الجميع، قوة ال ت

إن العالقة في العنف بين ما هو نفس ي وما هو بدني عالقة وثيقة، مقاتلو هذا التنظيم ليسوا 

 ساميا فيما يفعلون، ومن الواض
 
ح أن امليكانيزمات الدفاعية سوى مصارعين يزعمون غرضا

سقاط واالستبدال ، كالكبت واإل ، التي تحضر في سياق صراعي مثل صراعهمالنفسية لديهم

عن محدودية  سبق الحديثوقد  والتسامي، تعّبر عن نفسها في أشكال مستمرة من العنف.

وتشغل  العلم واللغة لدى داعش وأفراده. لم يبق إذن سوى "العضالت" أن تستمر في الحديث

 املشهد.  

 ثالثا: تملك املكان

ما أطلق جنون داعش، وفجر طاقاته املتطرفة، كان مسألة االستفراد باملكان. الجماعات 

املسلحة سابقا كانت تعاني في هذه املسألة، وكانت تعيش في هوامش البلدان بخفية أو في 

ية، كان تنظيم القاعدة مناطق قبلية ومناطق اضطرابات. وحتى في ظل حكومة طالبان األفغان

مقيد، لكن اليوم، هذا االستفراد باملكان من قبل داعش، يجعل من املتوقع صدور تصرفات 

ونهج جديد من قبل هذا التنظيم. لطاملا عملت التنظيمات اإلسالمية على كسب القلوب، أما 

تقديمه على داعش فهو يملك مكانا سيعمل على جعله قبلة للقلوب املشابهة. فتجميل املكان و 

 أنه مكان لتطبيق الشريعة "الصافية"، هدف ُيكسب الشرعية والدعاية. 

                                                                    

 . 82، مركز اإلنماء القومي، ص "املراقبة والعقاب: والدة السجن"ميشيل فوكو،   18
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للمكان عالقة وثيقة بسلوك املقاتلين. لفت علماء االجتماع الحيوي "سوسيوبيولوجي" أن 

العدوانية الحيوانية تعود لحد كبير إلى مسألة اإلحساس بامتالك املكان واالنتماء له، وأشاروا 

س عبر التاريخ كانت تدور حول امتالك املكان. ومن الطبيعي أن يبحث داعش أن حروب النا

 
 
ن الذين يستحقون قيادة و  عن مكان يشبع غرور قادته، ويحقق لهم فكرة أنهم املصطف

البشرية. هؤالء يريدون مكانا يحكمونه ويصبحون قادة فيه، ال حياة املطاريد التي أدمنتها 

 تعد تليق بهم.   التنظيمات املسلحة سابقا، ولم

لقد تحول تنظيم داعش من التغني بشعارات انتصار الدين وحاكميته، إلى التمسك بشعارات 

"باقية" و "تتمدد"، وهذا الشعور بالبقاء والتمدد، مرتبط بمسألة املكان التي أصبحت الخشية 

عليه تشكل أولوية.  وهذا التملك نتيجة طبيعية لفكر داعش الذي طالب بكسب املكان، 

افعة عنه. وهذا فرق جوهري بين داعش وتنظيمات مسلحة أخرى في سوريا، وليس فقط املد

ن جوهر إسقاط النظام، وهو مطلب كان سبب تشكلها في األساس، أي إفتلك جماعات طلبت 

قتالها يتمثل في دفع املعتدي وردعه عن االعتداء، وقد أسمته النصرة في أدبياتها "دفع 

ب" ينزع إلى امتالك أراض جديدة إخالفة، أي الصائل". أما داعش فقد طلب دولة ثم 
ّ

نه "طال

محررة. هذا يعني أن داعش في صميم فكره  يوطلب "البيعة" من أهلها، حتى لو كانت أراض 

 
 
ينزع إلى ذلك في أي بلد ومنطقة يكون فيها، وال يتوقف ذلك على بالد الشام، وال ارتباطا

نفصال هذه التنظيم عن الواقع ومنطقه بأحداث الثورة هناك. وهذا ُبعد آخر يتضح فيه ا

 الذاتي واملنعزل.

كما يمثل امتالك املكان فرصة لتطبيق مفهوم "االغتراب" لدى الجهاديين، فُمالحظ وجود 

تطبيقات متفردة إلثبات انعزالهم عن بقية املجتمعات العربية التي تحيا في "جاهلية" بحسبهم. 

لهفهم لتوظيف تطبيقاتهم الخاصة شديدة القسوة، لقد تجلى في مدينة الرقة السورية شدة ت

 حين دخل داعش إلى العراق، فالتنظيم غير قادر على 
 
خضاع العشائر إلكن ذلك خف الحقا

هناك، وال يستطيع تحمل كلفة الدخول معهم في مواجهة، ولذا كانت طبيعة التنظيم أكثر 

تحليل البعد السوسيولوجي في اعتداال. وهذا ُيرشح حاجة إلى دراسة مستقلة تكون معنية ب

 تشكيل التنظيم وأثره على طبيعة تحركاته.
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املكان )مثل الزمان( لن يكون في صالح داعش على املدى الطويل. فتهجير داعش للمسيحيين 

، ومصادرة عقاراتهم، والهجوم على األكراد، واإليزيدين 2014في املوصل في منتصف العام 

د تنظيم الدولة على البقاء. إن فكرة داعش في العراق ومثل هذه من التصرفات لن تساع

مصيرها التآكل ومواجهة الغضب العارم على املستوى الشعبي، كما حدث في املناطق 

 بطبيعته لتقبل األفكار "السلفية" لم 
 
السورية، فالريف الشمالي في سوريا، والذي كان جاهزا

داعش توسعت في سوريا والعراق  ! كذلك؟يقبل بداعش فكيف باملدن السورية املعتدلة

لها في زمن وجيز. نضيف إلى كل ذلك،  ابأكثر من قدرتها على السيطرة، وخلقت أعداء كثر  

القصف الجوي األميركي ومن ثم العراقي الذي بدأ في مهاجمة مقرات داعش في آب/ أغسطس 

 من معادلة استفراد دا2014من العام 
 
عش باملكان، إضافة . هذا املتغير األخير، سيغير حتما

الهجوم واستعادة بعض األماكن إلى أنه قد يشجع القوات املناوئة )العراقية والكردية( على 

، حيث تمت 2014من داعش، وهذا ما أخذ يتضح في النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس 

 . استعادة املنطقة التي يقع فيها "سد املوصل" وغيرها من املناطق

: داعش.. الرج
ً
 ل الصائبرابعا

 ُيظهر فيه عظمته
 
تقدير  وليس هناكألن الفرد الداعش ي قد تعب،  ؛داعش التنظيم ُيريد مكانا

يضحي بحياته ألجل هذه  هفي مجتمعات بلدانه التي قدم منها، على الرغم من أنه يرى أنله 

املجتمعات! هذا الرجل الداعش ي، الذي صادر املكان، وأجبر الناس على طاعته ومبايعته، لم 

 يكن ليفعل ذلك لوال أنه معتل بعلة "الرجل الصائب".

يتجلى مفهوم الرجل الصائب في رفضه للنقد. فال  نقد مقبول لدى املحسوبين على داعش 

 اطبيعي   اوهذا الحق الذي يزعمونه لسلوكهم، يرونه حق   ا النقد. على الرغم من كل وجاهة هذ

. يتحدث كولن ويلسون في كتابه "سيكولوجية العنف" عن مفهوم 
 
ال يتفاوضون بشأنه أبدا

 إلى كتابات الكاتب الكندي فان فوجت. يقول: "الرجل الصائب رجل 
 
الرجل الصائب، استنادا

صنعه هو، ويبذل قصارى جهده لتجاهل الجوانب الواقعية  مثالي، بمعنى أنه يحيا في عالم من

التي تتعارض مع ذلك العالم الذي صنعه... كما أن الرجل الصائب يكره أن يفقد اعتباره 
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واحترامه، ولو ساوره الشك أن تهديداته ال تؤخذ على محمل الجد، فإنه يتهور وينفذها، فقط 

  .11ته كما يظنها"من أجل الحفاظ على مظهره الجاد، وقوته وقدر 

إن طغيان "األنا املثالية" كما نجده لدى املتطرفين، هو ما يقود إلى التفلت من كل قانون، أو 

ن الكيانات تتحول وتتطور بمرور الزمن، نرى إالتوقف أمام اعتبارات الخرين ونقدهم. وكما 

ف كما لم تبرز كيف أن تنظيم الدولة اإلسالمية أصبح النموذج الذي تجلت فيه حدود التطر 

من قبل لدى الجماعات اإلسالمية املسلحة. إن الفرد املقاتل الذي يمثل نواة هذا التنظيم، 

حارب وجابه الكثير قبل انضمامه لهذا التنظيم ثم بعد انضمامه له. فال املجتمع وال املحاذير 

 . في هذا الطريق السياسية واإلعالمية والثقافية والدينية قد منعته من املض يّ 

أبعد من ذلك، مقاتلو التنظيم من املهاجرين، قدموا إلى مدن سوريا والعراق وأخذوا يفرضون 

نمط الحياة والسلوك الذي يريدون على املجتمعات، وكان اإلرهاب من قبلهم للساكنين هو 

 ح  سيد املوقف، وهذا ما يفسر الهدوء والصمت الشعبي في هذه املناطق. وبينما تعطلت منا

لحياة، من ضمنها تعطل رواتب املوظفين في املوصل، كان حماس شباب داعش متنوعة ل

 لتوزيع األوامر والنواهي والبيانات على محالت األلبسة والحالقين وغيرهم، وكانوا يرون 
 
متوقدا

في ذلك أولوية. يجد الرجل الداعش ي الصائب في هذه الطقوس والسلوكيات املرآة التي تعكس 

على  اجعل الناس تمتثل طريقته. إن كثرة األخطاء وفداحتها ال تأثير لهسيادته، ونجاحه في 

 عن كل ذلك، ولذا
 
مراجعة السلوك والفكر  ؛سلوك وفكر الرجل الصائب، فهو منعزل ذهنيا

 غير واردة لدى هذا التنظيم.   

لقد ذكر الفيلسوف جورج سانتيانا أن "التعصب" هو "مضاعفة جهدك بعد أن تكون نسيت 

ك". املتطرفون اليوم انطلقوا من الدين ومن رغبة الدين في ترتيب الحياة البشرية، مبتغا

 مع هذه األدبيات التي رسموها بتطرف في أدمغتهم، نسوا الدين ومقاصده 
 
لكنهم ذهبوا بعيدا

أو معاقبته والتشفي  ؤهونسوا اإلنسان وأهميته ومركزيته، وأصبح تأديب هذا اإلنسان وإغوا

 تثال األوامر السماوية هي األساسيات واملقاصد التي يدور حولها هذا الفكر. منه بدعوى ام

                                                                    

 . 130األهلية للنشر والتوزيع، ص  "سيكولوجية العنف: أصول الدافع اإلجرامي البشري".كولن ويلسون،   11
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: سجن الجماعة
ً
 خامسا

 ممن يحسبون على داعش قد تباين واختلف مع البقية من 
 
لم يكن من امللحوظ أن أحدا

التنظيم وبقي من ضمنهم. التباين غير موجود ومن يختلف ويصر على التمايز يعتبر منشقا 

وفي هذا داللة على عدم التسامح، وعدم إعطاء مساحة لالختالف والتباين بين  بالكلية.

أفرادهم، فمن الطبيعي أن يوجد اختالف وتباين في وجهات النظر لدى أي كيان. القيادة في 

داعش هي من يرسم خطوط تحرك هذا الكيان، وهذه القيادات مكونة من جهاديين وضباط 

ا تجسيد هذه القيادة أمام األتباع في شخصية قائد سابقين في جيش البعث، استطاعو 

 التنظيم )الخليفة(. 

تركيبة داعش إذن نستطيع تشبيهها بمريدي املستبد، الذين يدعون حبه ألنه عظيم 

ولذا هم ال يحيدون عن رأيه. أدبيات النظام وقوانينه يتم ربطها بشخصية أمير  واستثنائي

عليهم للقبول. علما أن األمير أو الخليفة قد يكون الجماعة، لتصبح ذات وجاهة ضاغطة 

واجهة فقط والقياديين أسفل منه هم من يدير األمور. ونتيجة لهذه الحاجة الوظيفية لدور 

تباع، تمت عملية أسطرة لشخص أبو بكر البغدادي، وكيف أنه ذو األمير للسيطرة على األ

لدى األتباع سلوك تعويض ي  نسب شريف وحكيم وصاحب باع في الجهاد. هكذا، يتولد

وتبريري لخضوعهم وتضحيتهم بأفكارهم ورؤاهم التي قد تحمل بعض التباين. انصهر املريدون 

وذابوا تحت طغيان شخصية األمير، وحصل لديهم ما يحصل لدى مريدي الطغاة، الذين 

فقط أن  وصفهم البواسييه في كتابه "العبودية املختارة" أنهم "يتسولون رضاه، وليس عليهم

روا فيما يريد، وحتى أن يستبقوا في سبيل إرضائه. وليست 
ّ
ينفذوا ما يأمر به، بل أن يفك

 من مجاملته. ينبغي أن تتقطع أنفاسهم، أن يضطربوا 
 
طاعته وحدها بكافية، فالبد لهم أيضا

 ويقلقوا، أن ُينهكوا أنفسهم في تسيير شؤونه، ما داموا ال يستمتعون إال بإمتاعه، ويضحون 

 .  20بأذواقهم على مذبح ميوله، فيقهرون نزعاتهم ويتخلون عن طبعهم"

لسلوك البشر اإلجرامي، إنما هو رغبتهم في تحقيق  سيرى عالم النفس إدلر أن الدافع الرئي

القوة، وهم يرغبون في هذه األخيرة كي يتغلبوا على إحساسهم بالدونية. إن املتطرف املعتل 

                                                                    

 . 181املنظمة العربية للترجمة، ص  "مقالة العبودية الطوعية"،إيتيان دو البويس ي،   20
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ألبرياء ويحرق بعضهم على الهوية أو الطائفة، هو قادم والبد من الذي يقوم بقتل األطفال وا

تاريخ شخص ي مليء بالعقد واألزمات. إن مالحظة أي حديث ملتطرف، خصوصا من الشباب 

قليلي الخبرة في هذه التنظيمات، تجعلنا نقف أمام شخصية مصابة بمرض االرتياب 

اس، والرغبة بالقسوة والعدوانية الضطهاد "البارنويا"، مملوءة بالشك، وسوء الظن، واتهام الن

،
 
فال ننس ى أن هؤالء الشباب تربوا  الناس وهذا تعويض عن اضطهاد سابق عاناه املرتاب قبال

. بل إن القمع العربي 
 
وربى الجيل الذي قبلهم في دول عربية لم تعرف غير االستبداد حكما

 جسد التطرف فيها.   وسجون االستبداد في املنطقة، تمثالن العمود الفقري ل

هذه العقد هي ما يدفع الشاب ليتالءم وينسجم مع أفعال الجرم واالنتهاكات الكبرى التي 

 من األزمات 
 
تحدث من قبل جماعته. ولو حدث ووجدنا شابا انضم لهم ولم يعان سابقا

 النفسية، فربما "العقل الجمعي" املسيطر داخل تجمعات املتشددين هو ما استثمر عاطفته

يتأكد وقبض على والئها. إن التشدد في أمور األخالق والدين من الشباب صغار السن، 

من يقودونهم يتبنون ذلك ويقولون به. الشاب في مقتبل العمر،  حضوره حال الشعور أن

ُمغرم بالوالء، الوالء كصورة ونهج، وليس بالضرورة أنه يجيد شرح وتبرير هذا الوالء وقناعاته 

 حوله.  

 يشوبه بعض الغموض على مستوى القيادة والتنظيم، وتتردد ال يز 
 
ال تنظيم داعش تنظيما

الكثير من الفرضيات عن اختراقه، لكن ما ال يسع املتابع جهله، هو أن عاطفة التطرف تلعب 

 رئيس  
 
 في تثبيت هذه اللحمة لدى الجماعة.         ادورا

:
ً
 نزع القيمة من الضحية سادسا

بل على أساس  ،لخالفة" لدى داعش على مناهضة استبداد أو استعماردعوى "ا ن  لم تبُ 

طائفي. أدبيات التنظيم تزخر باملعاني واملفردات التي تبني وجودها وحدودها على العداء مع 

الخر، وداعش فاق أقرانه في شيطنة الخر وتوسيع دائرته، حتى أدخل إسالميين فيها، وال 

 ن: مقاتلة الجماعات الجهادية األخرى! عجب، فمن هواياته املعروفة ال 

إن من محفزات إطالق اليد في العنف، أن يصاحب ذلك نزع القيمة من الضحية. داعش 

يمارس امتهان ضحاياه معنويا وفكريا عبر تكثيف الدعاية ضدهم، وأنهم إما روافض أو 

ة التي تستخدم ن )ال يبايعون( أو نصيرية وغير ذلك من األلفاظ الطائفية والعقائديو مرتد
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بغرض اإلقصاء. بعد ذلك يسهل على داعش وأفراده التعدي على حرمات هؤالء الناس وقتلهم 

 )بال قيمة( لدي
 
هذه  فتح. حين ُيقرر التنظيم هأو مصادرة أمالكهم وتهجيرهم، ألنهم فعليا

ل الذي النافذة على تهميش الناس وامتهانهم، فهذا يعني أنها دائرة واسعة لن تتوقف، فاملجا

تعيش فيه عقلية داعش محدود وسطحي، ويضيق ذرعا بتعقيدات الحياة والناس في الدولة 

، يتمثل في استثناء وتحجيم أوجه هذه الحياة،   الحديثة.
 
لذا فالحل األسهل عليه دوما

 قصاء.     والطريق األمثل لذلك هو: اإل

لوجدنا تخلفا كبيرا لدى هذا التنظيم في ولو تقصينا األدبيات والتعاليم الدينية في اإلسالم 

له منطلق نفس ي قد يفوق قصاء والعداء، للمسلمين قبل غيرهم، فهمها. هذا الشطط في اإل

 عن تبرير وتفسير هذه األفعالالذي ثقافي والديني العامل ال
 
إنما هي اختيارات ف .يظل قاصرا

التاريخية كي تبرر فعلها. هذه النفوس التي تستنطق التطرف من األدلة الدينية والشواهد 

الحياة، حياة املقاتلة، وأسلوب العصابات في الكر والفر، تتضخم فيها علل التشفي والكراهية 

والغضب الذي يبحث عن إنفاذ نفسه في جسد أقرب ضحية. املقاتل الداعش ي، ال يشعر 

لتنظيم سمعة، بضحاياه، أغلق عليه تشدده منافذ السمع والبصر والتفهم، ولذا نال هذا ا

 أنه األكثر شراسة ودموية في عاملنا اليوم.  

إن الجماعات املتطرفة تنمو وتتطور معها أدواتها. وهي حين تستخدم العنف بشراسة فإنها 

ليست غير عاقلة في هذه الحالة، بل املشكلة تكمن في أن العقالنية التي تتملكها هي التي 

ما نعتبره ال عقالنية. تبين حنه أرندت في حديثها عن طورت هذا النوع من التطرف، وقادت إلى 

 أكثر خطورة من الحيوانات األخرى... 
 
"العنف" أن ميزة العقل هي التي جعلت اإلنسان "حيوانا

فاستخدام العقل هو الذي يجعلنا ال عقالنيين بصورة خطيرة، ألن هذا العقل هو خاصية من 

 .  21"خصائص: كائن يخضع في األصل لهيمنة غرائزه

  

                                                                    

 .55، دار الساقي، ص"في العنف"حنه أرندت،   21
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 خاتمة

يسوق هذا البحث املالمح السيكولوجية هنا على سبيل املثال ال الحصر، وإال فاملالمح والنتائج 

حري بها أن تكون أوسع. ما يأمل هذا البحث في إنجازه، هو إثارة املزيد من االنتباه واألسئلة، 

 في تنظيم: داعش.    22دةعبر أبعاد جديدة، لظاهرة التطرف اليوم مجّس 

ألنه يجادل أن املندفعين للقتال في حلبات التطرف، هم أقرب للمصابين  ؛تى هذا البحثأ

، كونه ال يعرف مشاكله وال يعييها. وهو يختلف عن 
 
بالعصاب. ألن املصاب به، مريض نفسيا

اإلنسان العادي ألن األخير لديه مشاكل يعرفها ويعاني من الهم والتعب أمامها، ومع ذلك يبقى 

طبيعي. إن املتطرف املعتل، واقع تحت سطوة تفسيرات بالغة من الخيال الذي في إطار 

يستعين بالذاكرة واملاض ي واألحالم واألماني. إن مشكلتنا الكبرى مع مثل هذه العلل، أنها 

 . ون رّوجت مشاهد القتل الجماعي والوحشية بناء على هذه التهيؤات والظن

 يقلب األمور إلى  إضافة إلى أن مثل هذا التطرف كلما دخل
 
إلى مكان جديد، أصبح متغيرا

ل نكسة للثورة أو اإلصالح في البيئات التي 
ّ
، كما حدث حين دخل دخل إليهاأسوأ. لقد مث

تنظيم داعش إلى سوريا والعراق. إن الفرد الداعش ي، كما هو مشاهد في أهازيجهم وعباراتهم 

"، ال يمانع من إفساد الحياة، بل يرحب الجريئة التي ينثرونها بإفراط في مقاطع "اليوتيوب

بذلك، ألنه خاضع لوهم أن السماء تطلب منه ذلك. بينما الخرة إنما وضعت كنتيجة كي نّزين 

هذه الحياة الدنيا وننضبط فيها، وليس العكس: أن نفسد هذه الحياة، ألن الخرة تقدم 

 لنا!  
 
 مفتوحا

 
 تعويضا

كذلك أتى هذا البحث ألننا ملزمون بمحاولة تعّرف هذا املريض إن لم يستطع معرفة نفسه. 

والحاجة الثقافية في مجتمعاتنا أمام ظاهرة مثل داعش، تتجلى في إدراك املالمح الفكرية 

والثقافية املسببة لهذه الظاهرة واملحيطة بها، وليس اختزالها فقط بأنها حركة تمرد أمام 

. إن ظاهرة داعش أعقد من ذلك، والجانب السيكولوجي في صناعة هذا التنظيم االستبداد

                                                                    

يجادل عالم النفس كارل غ. يونغ، أنك قد تكتشف حين تسأل مصابا بالعصاب عن أفعاله، أنه غير واع لها، وكان في ذهنه ش يء   22

، دار التكوين، ص "اإلنسان ورموزه" يرى، يسمع وال يسمع، يعرف ويجهل في الوقت نفسه". انظر: كارل غ. يونغ، مختلف، إنه "يرى وال 

36.  
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يغري باملزيد من البحث. هنالك نماذج من املقاتلين في داعش، سواء من املحليين في سوريا، أو 

 أو تعلموا أمور الدين حديثا، ولكن 
 
الجهاديين املهاجرين من الخارج، ممن التزموا بالتدين قريبا

 ما أصبحوا مبرزين ومعروفين في ميدان هذا القتل والعنف، وهذا يعود إلى مع ذلك، س
 
ريعا

استعدادهم النفس ي "املسبق" للقتل والتطرف، وليس إلى عظم املكّون الديني لديهم.  في حال 

تحليل ظاهرة التطرف، قد يتفوق التحليل الديني على النفس ي، لكن األخير قد يساعدنا في 

 ن زوايا جديدة. تأمل وجه التطرف، م

 

 

 


