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 تحوالت الخطاب السياسي الجهادي
 عبد الغني مزوز

 :مقدمة
مكللا للة مةيزيللة ني البنللار التنريةي للحةيللات الجهللاديللة منلل   "الحللايةيللة"يحتللم موهو  

 شللللللل تها ني سلللللللتينيات القة  الةاةلللللللي  و أن مةيزية الةوهو   ال      م مبح ا عقديا 
بحيث تقد  الحةيات الجهادية وشللللللا ا للحشلللللد والتلبتة دو     تتن  ية ت  سلللللياسللللليا 
مع بداية  ".حايةية الشللللةيلة"تصللللو ا متكاما لةامية مشللللةوعها السللللياسللللي القا ن عل  

ال ةا ينيات بد ت الةواند السللللوية ترهة عل  الوكة الجهادي ملززن تنريةات سللليد  ط  
د للب "الوةيضللللللللة الغا بة"الحةيية بتةاث ابن تيةية و  ةة الدعون النجدية نرهة يتاب 

السا  نةج ثن يتابات سيد  ما   و خ  الةاند السلوي يوةض  وس  مع يتابات الشيخين 
تضلللللللخةب الةكتبة الجهادية عل  مدا   . بي محةد الةقدسلللللللي و بي  تادن الولسلللللللطيني
 الوالر"و "الشلللللللةيلللة تطبيق"و "الجهللاد“اللقود األ بلللة الةللاةللللللليللة  مةيزن عل  موهومي 

 سلليد  ة ه لةا والوقهي اللقدي الت صلليم عل  مقتصللةا لويالسلل الةاند دو  ويا   "والبةار
 يطة   لن أا با مباحث من ب  يتصللللللم وما السللللللياسللللللي الوق  و م وحةييا  نكةيا  ط 

وبياةلللللللات عل  صلللللللليد البنية األيديولويية  ثغةات خلق ما ومو الجهاديو  الةنرةو 
 .للحةيات الجهادية

تي خلوها أياب الوق  السياسي ني  دبيات امتدت  زمات التيا  الجهادي عل  البياةات ال
التيا   يةا ا لكس ذلك عل  مستوى خطاب  السياسي ال ي دخم ني دينامية  سةية من 
التحول والتغية بللللد مسلللللللتجلللدات وو لللا ع لن تكن ني حسلللللللبلللا للل  نللل  بكتللل  تنريةيلللا 

  .و يديولوييا
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للواملم تتنللاول مل ه الو  لة التحوالت التي مسللللللللب الخطللاب السللللللليللاسلللللللي الجهللادي  وا
 .والةحددات التي ترانةت لتدنع تلك التحوالت  ل  الرهو  بالصللللللليغة التي  هةت بها
ل ي سلللللللنحاول عبةه تتبع و صللللللللد  يم الةضلللللللةو  ا ملتةدن عل  الةنهج التحليلي وتحل
تحوالت الخطاب السلللللللياسلللللللي الجهادي من خال التنقي  ني متن الةادن الجهادية عن 

 .الةلجن الجهاديموامين و نكا  مستحدثة ودخيلة عل  
 

 تحديدات  ولية  
يحيم الخطاب السللللياسللللي  ل  مجةوعة من الةوامين والتصللللو ات  :الخطاب السللللياسللللي

والةقوالت التي تحدد الةةا سلة السلياسلية شلكا ومضلةو ا  وتضلبا الةوا ال واللا ات 
 .بين مختلال الواعلين داخم مجتةع ما

جهادي ذلك التيا  ال ي تشكم ني ستينيات  قصد بالتيا  ال :الجهاديو   و التيا  الجهادي
القة  الةاةي ودخم طو  اللولةة  واسا تسلينيات   ويسل   ل  تدويم الصةاع ونةض 

ةسلح  وال يدخم ةةن م ا التلةيال ال اللنال بواسطة "الصا م" ودنع“ الشةيلة حايةية"
بية يةاعات الجهاد الشللللللللبي التي ت سلللللللسلللللللب ني سللللللليا ات االحتال والتدخات األين

يحةاس ني نلسلللللطين  و نصلللللا م الةقاومة ني اللةات  و يبهة تحةية مو و ني الولبين 
وأيةما  بم  قصلللللللد حصلللللللةا تنرين القاعدن والجةاعات الةقةبة  و الةةتبطة بها وتنرين 

   .الدولة اإلسامية
 

 دينامية الخطاب السياسي الجهادي
لألوةلللللاع الجاملية القا ةة  بن  التيا  الجهادي شلللللةعيت  الجهادية عل  ويوب التصلللللدي

ويوب الخةوج عل    ةة الكوة من الحكا  الكوةن الةتسللللللللطين "ني الباد اإلسلللللللامية و 
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  وال يلتةف "الجهاد"  و  ى    السلللللللبيم الوحيد للقيا  ب لك مو 1"عل    اب الةسللللللللةين
 التيا  الجهادي بالطةت السلللللللةية  و تلك التي تسلللللللكها تيا ات اإلسللللللا  السللللللياسللللللي أل 

 ..الجةاعات اإلسامية التي تدخم اال تخابات والةجالس التشةيلية مي يةاعات بدعية"
حسللللل  ما مو متداول  2"والةجالس التشلللللةيلية ني الباد الللةا ية عةم من  عةال الكوة

  .ني  دبيات التيا 
ومع ونةن الكتابات الجهادية التي تناولب نق  الخةوج عل  الحكا  والتصلللللللدي للصلللللللا م 

لي والخا يي وويوب التحاين  ل  الشللللةيلة اإلسللللامية ومي مدا  اإل تاج الوكةي الداخ
الجهادي يل    ال    م ه الةكتبة لن تتضللللةن مادن نكةية  و نقهية واحدن تلصللللم لةامية 
ل ا ني   النرا  اإلسللللامي ال ي ينشللللده التيا  الجهادي ومليات  وملسللللسللللات  وحدود السلللل 

ن الحاين والةحكو  و يةارات اختيا  الحاين وعزل  وصلللللللاحياتها وطبيلة اللا ة بي
ومحاسلللللللبت  ودو  الشلللللللل   و األمة ني م ا االختيا   والةو ال من الطوا ال والكيا ات 

و د اعتةف  بو مصللل  السللو ي  ..السللياسللية والدينية داخم الةجتةع اإلسللامي الةنشللود
يةا سلللللللةاما و   لن يشلللللللة  بةز منرةي التيا  الجهادي به ه ال غةات  و الوجوات الوكةية 

 .3 ليها بالوةوح الكاني
 "تطبيق الشلللللللةيلللللة"و  "الطللللاأوت"تنللللاول الةنرةو  والكتللللاب الجهللللاديو  موللللامين 

يةباحث عقدية تدخم ةللللةن مناطات اإليةا  والكوة   "اإلما ن"و "البيلة"و  "الحايةية"و
حقا ني ولن يتلاملوا ملها يةوامين ملسللللسللللة لوق  سللللياسللللي  سللللامي يتن اسللللتدعا   ال

سيا ات التةكين واال تصا   ويةكن   ياع  سباب وعوامم م ه القةارن اللقدية الةنغلقة 
 : ل  عدن  سباب

                                  
 لرابطا 1997حمد المقدسي، هذه عقيدتنا، أبو م 1
 لرابطاأبو قتادة الفلسطيني، معالم الطائفة المنصورة،  2
 لرابطا 25/02/2001أبو مصعب السوري، الفجوة الفكرية المنهجية في التيار الجهادي الحالي،  3

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_35444.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_35569.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_25656.html
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   الحةية الجهادية حةية تحتوي بالنقض والتوكيك  ي ة من التشييد والبنار  بةلن   -(1
ية    التةاث الجهادي يل  يقو  عل  نكةن مد  األوةلللللللاع القا ةة وتجةيدما من الشلللللللةع

  نالةنرةو  الجهاديو  "للصللللللا م الدولي"الدينية والحشللللللد الجهادي من  يم التصللللللدي 
يوة  "و "التصلللدي لقوى االحتال"و  "الخةوج عل  الحكا  و تالهن"يةيزو  عل  مسلللا م 

والةد عل  مللا يسلللللللةو هن بوقهللار  "القوا ين الوةلللللللليللة والللدسلللللللللاتية "و "الللديةقةاطيللة
لال  طةوحاتهن ويقتنلوا بها عليهن    يةبطوما وحت  يحتشلللللللد الناس خ ..4السلللللللاطين

 خطة  ضللللللايا عصللللللة ا "ب صللللللول الدين التي ال يسللللللو  نيها الخاف  و االيتهاد ي حدى 
  نالةقا بة اللقا دية  يدى و متن يةا    الةلتنقين لها يكو   يةا هن بالقضلللللللية 5"وزما نا

 .  وى و  سخ
تسلللللللتغةت عقودا  ومنللل   واسلللللللا يلللد ل التيلللا  الجهلللادي    ملةيتللل  طويللللة و لللد  -(2

بةا يلني  ذلك  "اللدو البليد"التسللللللللينيات حين عولن تويهات  بات امتةام  مةيزا حول 
متوة ة مع  وى عالةية يبةى؛ دو  التةو ع ني مساحة  "ملا ل  كا ية"من اال خةاط ني 

منة  ملينة  ذ    طبيلة الةلةية توةض االختبار والتنقم الةسلللللتةة والبحث عن ماذات م
م ه الرةوف التي يتحةل نيها التيا  الجهادي وطبيلة الةلةية التي اختا ما تجلم  ي 
حديث عن الوق  السللللللياسللللللي وشللللللكم الدولة التي ينشللللللدما وما يتصللللللم ب لك من  نكا  
ومباحث تةنا نكةيا وةلللللللةبا من ةلللللللةوب اللبث   وعندما يا  الجهاديو  ني ينال دولة 

لن يكن لهن  ي امتةا  ببنية الحكن  2001و 1996بين طالبا  ب نغا سلللللللتا  ني الوتةن ما 
الطالبا ي منال بقد  ما يا  امتةامهن منصلللللللبا ني ت مين ملسلللللللكةات للتد ي  و واعد 

  .لا طات

                                  
قاب عن لنمعظم كتابات المقدسي جاءت في إطار الرد على المخالفين مثل: "الديمقراطية دين" و "امتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر" و" كشف ا 4

 شريعة الغاب" و" تبصير العقالء بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء"...
 )نسخة إلكترونية( 2أيمن الظواهري، إعزاز راية اإلسالم.. رسالة في تالزم الحاكمية والتوحيد، ص 5
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   ملرن الةنرةين الجهادين وندوا من الةد سة السلوية وملةوف    م ه الةد سة  -(3
ألخات "و نكا ما تلتبة امتدادا  اتسةب بالجةود والتقليد عل  صليد الخطاب السياسي

بالحديث واللقا د  "األحكا  السللللللللطا ية"و "الطاعة ها  و نكا  الةاو دي  يةا    اعتنا 
والةلم والنحم  ي ة من عنايتها بةباحث السلللللياسلللللة والحكن واإلدا ن  لقد اسلللللتواد التيا  

 صلللللليم الجهادي من م ه الةد سللللللة وبشللللللكم خام من تةاث   ةة الدعون النجدية ني ت
  واسلللللللتطاع 6مسلللللللا م الخةوج عل  الحكا  و وا ض اإلسلللللللا  و تال الطوا ال الةةتنلة

  لكنهن عا وا نيةا بلد 7الجهاديو   يضلللللا  حداث تحول عةيق ني بنية الخطاب السللللللوي
 .8من نقة م ه الةد سة عل  مستوى الوق  السياسي والسياسة الشةعية

ي الجهادي تحوالت النتة  وبد  ني السلللللنوات السلللللب الةاةلللللية عةف الخطاب السلللللياسللللل
الةنرةو  الجهللاديو  يطة و  مواةللللللليع لن تكن ني السللللللللابق ت ية امتةللامهن  ودخللب 
موامين يديدن  ل  الحقم التداولي الجهادي  وا لكس م ا التحول عل  األدار الجهادي 
نكةا ومةا سة   ما عل  شكم مةايلات نقهية ونكةية تستدخم موامين الوق  السياسي 

 "الةشلللللا ية"و  "التلايش"و "الحةية"سلللللياسلللللة الشلللللةعية حيب يةكن  صلللللد موامين وال
وأيةما  "حق األمة ني اختيا  حكامها وعزلهن عبة مندوبيها"و  "الشلللو ى"و "الدسلللتو "و

  9من الةقوالت والةوامين ني يتابات وت صللللليات بلض شللللليول التيا  السللللللوي الجهادي

                                  
 لنجدية.اعلى نقوالت واقتباسات من كتب الدعوة يعتبر كتاب "ملة إبراهيم" ألبي محمد المقدسي كتابا تأسيسا في الفكر السلفي الجهادي وكله مبني  6
 الرابط 2012 /7/2مروان شحادة، التحوالت التي أحدثها تنظيم القاعدة في الخطاب السلفي،  7
آخذ على بعض ماسات لكن التيار الجهادي لم يستفد منها ألن له اهتم حاكم المطيري ذو الخلفية السلفية بالفقه السياسي اإلسالمي وكتب فيه عشرات الدر  8

 أفكار حاكم السيما تلك المتعلقة باالنتخابات والتعددية السياسية والموقف من المخالفين والطوائف األخرى. 
صدرهما أيمن لسلة " الربيع اإلسالمي" التي أيمكن ألي متابع أن يلحظ حضور هذه المفاهيم بكثافة في سلسلة " رسائل األمل والبشر ألهلنا في مصر" وس 9

 الظواهري بعد اندالع الثورات العربية.

http://www.islamrevo.com/2012/02/blog-post_7224.html
http://www.islamrevo.com/2012/02/blog-post_7224.html
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وصللللليي تنريةية وحةيية يديدن تخالال ما  و ما عل  شلللللكم تحالوات مع الخة الةخالال
 .10يا  سا دا ني اللةف الجهادي

التحوالت التي مسلللللب الخطاب السلللللياسلللللي الجهادي  و باألحةى دنلب ب   حو التشلللللكم 
والتبلو   نةزت حالة يهادية  خ ت تبتلد شلليتا نشلليتا عن النةاذج الجهادية الكاسلليكية 

الطا وة "و "الطواأيب"و  "الةةتدين" حت  عل  مسلللللللتوى اللغة  ذ لن تلد موةدات م م
 .حاةلللةن ومتداولة عند الجهاديين بنوس الزخن والك انة "الةنهج السللللوي"و "الةنصلللو ن

ْقة     يةكن التحوالت م ه  وحةيية ملةنية " طيلة مشلللللللةوع"   ها عل  -ما حد  ل – ت 
      اسلخة  ناعة  ل  الكبا  منرةوه وصلم ال ي الةغلق الكاسليكي الجهادي الخطاب مع
    ليس ي لك ني لحرات   ال والتلبتة الحشللد لحرات ني ونلاال مجديا خطابا يا  و  

    .التشييد والبنار
 

 الخطاب السياسي الجهادي محددات التحول
دينامية الخطاب السللياسللي الجهادي لن تكن  تيجة عوامم ذاتية يامنة ني بنية الخطاب 

يةا حةا عن  ةارات ومةايلات ألنكا  التيا  الجهادي وايتهادات  واده   ي   ها ليسب تلب
و ناعات   و  ةا مي تحوالت  سلللللةية ويد الخطاب الجهادي  وسللللل  ني خضلللللةها  تيجة 

 .عوامم وتطو ات عديدن   ية  مةها و ي ةما ت ثيةا
 

يا  ملرن الجهد التنريةي الجهادي متةحو ا حول شلللللللةعنة الخةوج عل  الحكا   : وال

الجهاديو  داخم الةدو ة الوقهية اإلسامية بكم مدا سها واتجاماتها من بالساح  ننق  

                                  
ن زنكي في اندمجت جبهة فتح الشام المرتبطة بالقاعدة وجبهة أنصار الدين ذات التوجه السلفي مع فصائل من الجيش الحر في سوريا مثل حركة نورالدي 10

لقاعدة في في البداية أبو جابر هاشم الشيخ ولم يكن محسوبا على التيار السلفي الجهادي، كما اندمجت ا كيان واحد حمل اسم "هيئة تحرير الشام" قاده
 الصحراء الكبرى مع جبهة تحرير ماسينا وجماعة أنصار الدين وهما جماعتان تأسستا للدفاع عن األقليات العرقية في الصحراء الكبرى.
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يا  تةاث ابن تيةية أنيا باألنكا  التي تدعن  طةوحات  . يم تلزيز مو وهن الشةعي م ا
د تةاث الدعون "الطوا ال الةةتنلة"الجهاديين ني الخةوج عل  الحكا  و تال  ع    بينةا 

الةقا بة  .ول التيا  الجهادي وويدوا ني  ةلللللللالتهنالومابية ينزا  ويسلللللللا  هم من  شلللللللي
اللقدية الصا مة والةنغلقة يا ب ةةو ية من  يم موايهة الت صيات السلوية الةضادن 

والتي يا ب تدعو  ل  طاعة  "نقهار السلللللللاطين"التي يتبناما من يوصلللللللوو  بالجامية و
لكن الل ي حلدث  . والن األمة وحةملة الخةوج عل  الحلاين الةتغلل  مهةلا اسلللللللتبلد وطغ

خال ثو ات الةبيع اللةبي    الخةوج عل  الحكللا  ألدى حلاللة شللللللللبيللة طبيلللة لن تللد 
تسللتدعي ت صلليا عقديا وال تكييوا نقهيا  وعل  م ا األسللاس ا حسللة بشللكم تلقا ي ذلك 
الخطاب ال ي يجلم من الخةوج عل  الحكا  و تالهن مسلللللللل لة عقدية يتطل  تبةيةما 

نقوالت وتةسلللللللا ة من الةوامين والةصلللللللطلحات السللللللللوية؛ التيةية حشلللللللدا من األدلة وال
د  يزٌر من الخطاب السلللللوي الجهادي ويامت   ومسللللوأات ويوده  ق  والومابية  وبالتالي ن 
ني لحرة الةبيع اللةبي حيب الجةيع يةى الخةوج عل  الحكا  نضللللللليلة وعد  الخةوج 

   .تواطل مدا ا
 

ثيةات عةيقة ني الوعي اللةبي اإلسلللللللامي  ويا ب يار الةبيع اللةبي ن حدث ت  :ثا يا

الحةيات اإلسللللامية والجهادية ةللللةن السللللةديات التي  الب  صلللليبها من الت ثية والتبدل 
بالتغيية  .سلللللللوار عل  صلللللللليد البن  األيديولويية  و التنريةية نالحةيات التي تلمن 

 ب تلمن بالسلةية   والحةيات التي يا"خانات"و "دوال"اللنيال  صبحب تةى ني  وسها 
تحوللللب  ل  مجةوعلللات مسللللللللحلللة   و عل  األ لللم  نةزت مجةوعلللات تحتوي بلللاللنال 
والةقاومة الةسللللللحة  وتاشلللللب الحةيات الكبةى لحسلللللاب الخايا والتجةلات الصلللللغيةن 

 .الناشتة
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من بين التحوالت اللةيقة التي حصلب ني لحرة الةبيع اللةبي    الشلوب  و الجةامية 
من الهامش  ل  الصللللدا ن  نلن يلد الحاين اللةبي والةلسللللسللللات الحايةة  اللةبية ا تقلب

ت ثية  و  ةا الجةامية التي مألت الةيادين والسللللللللاحات ووايهب القةع  محو  الولم وال
ومن م ا الةنطلق  .ونةةللب   ادتها مي من باتب تةسللك بزما  التغيية وصللناعة الةصللية

علي     يتقةب منها  "ة مةيزية الجةاميةحقب"نكم من يةيد    يكو  ل  دو  وويود ني 
و   يدعي تة يلها و   يضلها ني صل  خطاب  السياسي  نسا عب الحةيات اإلسامية 
والجهادية ويم الةكو ات السللللللياسللللللية  ل  تلديم خطاباتها بحيث تتبو  نيها الشلللللللوب 

شلوب مكا ة با زن  ويا  التيا  الجهادي حةيصا عل  طةح خطاب سياسي منوتح عل  ال
الةشلللا ية "و  "اللدالة االيتةاعية"و  "الحةية"اللةبية محتال بها  متناأن مع مطالبها ني 

يةا مو  "أ ار" و  "عواما" و  " عية"باعتبا ما شلوبا  سامية  اشدن وليس  "السياسية
 .متداول ني خطاب  التقليدي

 

حدثا  "اللةات والشللا الدولة اإلسللامية ني "يا   عا   بي بكة البغدادي ت سلليس  :ثال ا

نا  ا ني تا يخ الحةية الجهادية      االختبا  األول ألنكا  التيا  الجهادي السلللللللياسلللللللية  
وو وف مباشللة عل  مدى نداحة أياب الوق  السللياسللي ني  دبيات   نكا ب مسللا م   واع 

 م من الةسللللللا "..الوالية اللامة"و حكا   "تنصللللللي  اإلما "وييوية  "اإلما ات"و "البيلات"
التي  ثللا ت الجللدل بين مكو للات التيللا  الجهللادي اللل ي ا قسلللللللن عل   وسلللللللل  بلللد  عا  

الوا ع الجهللادي الجللديللد التي حللدد توللاصللللللليللل   عا  الخانللة دنع عللددا من  ".الخانللة"
الةنرةين الجهاديين  ل  طةت مواةيع نقهية وسياسية لن يلتادوا عل  التصدي لها من 

بين الةد سلللة الجهادية الخةسلللا ية والةد سلللة اللةا ية  بم  و يضلللا حاولوا وةلللع حدود 
الةوسومة بالغلو والتطةف  وم ا يلني بلو ن خطاب سياسي يهادي يديد يقطع يليا مع 
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الخطاب السياسي الجهادي ال ي اعتةد علي  البغدادي ني تسويي ما ذم   لي  من  عا  
 .  وم ا ما سنبين  الحقا"الخانة"ثن  "الدولة اإلسامية"
 

دخول الةبيع اللةبي طو  اللسلللللكةن صللللليغا يهادية يديدن لن تكن محسلللللوبة   نةز : ابلا
عل  الخا الجهللادي الةلولن  ولن تحللدد األدبيللات الجهللاديللة بنيتهللا الوكةيللة و نللاعللاتهللا 
الجهادية  و  ةا مي يةاعات حةلب الساح ني خضن ال و ات الةسلحة ولن تكن بحاية 

أل  الةبيع اللةبي شللةعن الخةوج عل  الحكا  وموايهتهن  للخطاب الجهادي لتبةية حةل 
 ذ  ويد التيا  الجهادي لنوسللللللل  شلللللللةيار  .دو  الحاية لتسلللللللويي ذلك نقهيا وشلللللللةعيا

يهاديين ني الةيدا  يتقاطع ملهن ني بلض الةوا ال والتصلللللللو ات ويختلال ملهن ني 
ةض عل   لللادن  خةى  مللل ا التحلللالال بين الجهلللاديين الةلولةين والجهلللاديين الةحلين ن

التيا  الجهادي تبني خطاب سلللللياسلللللي ملتدل يةاعو  ني  شلللللةيا هن ال ين ا خةطوا مع 
 .بلضهن ني مشا يع ا دماج وتوحد

من بين الروامة الجهادية التي اسوةت عنها ال و ات اللةبية  امةن الةنرةو   :خامسا

لجهادي  ال   هن  ما الجهاديو  الجدد  وملالر و   يا  بلضهن ينتةي  ل  التيا  السلوي ا
لن يقتنلوا من  البداية ب نكا ه و دبيات  و ما   هن ا تنلوا بها لكنهن  ايلوما نيةا بلد 
وبلو وا  ناعاتهن الخاصللللة  ملالر الةنرةو  اسللللتطاعوا الت ثية عل  الجةاعات الجهادية 

وية  ما عن طةيق الوتوى والتويي  و ما عن طةيق القيادن الةباشللللللةن لها من خال عضلللللل
مجالس شلو اما  و  دا ن  حدى ملسلسلاتها يالهيتات الشلةعية والقضلا ية  و  يادن يتيبة 

ويا  لهن دو  يبية ني  بةا   طيلة شب  حدية مع الةو وث السلوي الجهادي  .من يتا بها
التقليدي وصلللللللياأة خطاب سلللللللياسلللللللي يهادي يةيز عل  محا بة الغلو وتجويال  واند 

الشلوب وعامة الناس  ويا  دو من  يبة ني الةد عل  تنرين التكوية واال تةاب  ي ة من 
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الدولة اإلسللامية مبكةا ومن من   نلوا بلض  يادات التيا  الجهادي بالتبةم من التنرين  
 .11ومن من  ادوا الةلا ل األول  ةده خصوصا ني سو يا

 

 تجليات التحول  ..الخطاب السياسي الجهادي
ت التيا  الجهادي ماحرة التحوالت التي طة ت عل  يةكن ألي متابع ومطلع عل   دبيا

خطاب  خال السنوات السب الةاةية  حت      ني بلض األحيا  يةكن    يلاين تضا با 
ني موا ال بلض مةيليللللات التيللللا   بللللم وبلللللد الةبيع اللةبي و هو  تنرين الللللدولللللة 

لدينامية مي التي حورب للتيا  الجهادي ويوده وزخ .اإلسلللللللامية ة  ني و ب م ه ا
ا حسةت ني  الخطابات اإلسامية األخةى و م صوت مةيليات  مسةوعا وملثةا حت  

 .اللحرة
 

 :الخطاب الجهادي  بم وبلد الةبيع اللةبي
تولايل  التيلا  الجهلادي بلالةبيع اللةبي يةلا أيةه من التيلا ات والحةيلات  وايتشلللللللال بللد 

 دبيات  التي تةيز عل  النقض  سقوط عدد من األ رةة ني ليبيا واليةن ومصة وتو س   
والهد ؛ ال تسللللللللو  ني التلامم مع األوةلللللللاع الجديدن السللللللليةا مع الوةا  ني السللللللللطة  
ومةيزية الجةامية و يوار الحةية السلللللللا دن  نتوصلللللللم  ل  صللللللليغة يجةع بها بين عةق  
الجهادي وطةوح  ني االمتداد الشللللللللبي والتوأم بين الجةامية  ومي التي عبةت عنها 

 2011التي تن تدشللللينها ني اليةن مع بداية الحةال ال و ي ني  "  صللللا  الشللللةيلة"ن  امة

                                  
دولة اإلسالمية يقود جبهة النصرة فيها أبو مارية القحطاني ومظهر ألويس أشرس المعارك بين النصرة وتنظيم ال شهدت المنطقة الشرقية )دير الزور( التي 11

 ترونية()نسخة إلك 197ص:  2016وقتل في هذه المنطقة وحدها أكثر من ألف قتيل من جبهة النصرة، انظر: في ظالل دوحة الجهاد، أبو عبد هللا الشامي 
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 سنوات الوايهة عن الشةيلة   صا  أاب لقد“وامتدت نيةا بلد  ل  تو س وليبيا ومصة  
 اليو  لكنهن .. هللا لشلللةع الةحا بة األ رةة م ه عليهن شلللنتها التي الحةب بسلللب  طويلة

 .12"بلد من  ي ة ني اللةم يادينم  ل  يلودوا    ب مكا هن
ا خةطب يةاعات   صللا  الشللةيلة ني األ شللطة الدعوية والخدمية واإلأاثية ني البلدا  
التي ت سللللسللللب نيها  ومي   ةب  ل  حزب سللللياسللللي يهادي يسللللل  السللللتقطاب األنةاد 

  .13والكيا ات الةجتةلية األخةى حت  و   لن يتقاسن ملها  وس القناعات
ر  ادن التيا  الجهادي ني خطاباتهن بالشلوب اللةبية  ثنار الةبيع اللةبي يا  النتا احتوا

 "اللدل“وت ةينهن لتضلللللحياتهن  وال يكاد  ي منهن ينشلللللة يلةة  ال وتطةت نيها لةواةللللليع 
 سلليات ني ينشللاز الجهاديو  يرهة ال وحت  سللا د مو لةا مسللايةن "الحةية"و "الشللو ى"و

 خطاب  بلث الروامةي  يةن    اباد  بوت وثا ق من وثيقة يشلللللللوب نقد اللةبي  الةبيع
 ل  القا د عطية هللا الليبي  صلللللللد  "4ا ني مصلللللللة الحلقة ألملن والبشلللللللة األمم  سلللللللالة"

التصلللللحيح والةةايلة  بم  شلللللةه ني اإلعا  ويا  مةا اسلللللتد ي  علي     ال يسلللللتخد  
ب خةى تدل عل   ها  بالتبجح واحتكا  اإل جاز و   يسلللللللتبدل الةشللللللللا ية موةدات توحي 

 .14والةسامةة وترانة يهود األمة
واي   يةن الروامةي تطو ت الةبيع اللةبي و حداث  عن يت  ن صلللللللد  سللللللللسللللللللة من 

 ألملنا والبشة األمم  سالة“ بلنوا  مصة ثوا   ل  ويههن مطوال خطابا 11الخطابات منها 
  بم من الحقا تكويةه ني سللببا يا  ملتدل سللياسللي خطاب مامح وتضللةنب "مصللة ني

 لكم تحّيةٌ “ :م ا  ول  ني الخطاب م ا مامح  صللللد ويةكن  "اإلسللللامية الدولة تنرين"
 القون يةنحهن و   ..شللهدارمن يةحن    هللا   و سلل ل الصللاد ين  األونيار الشللةنار ملالر

                                  
 )نسخة إلكترونية( 6طي، نحن أنصار الشريعة ص أبو المنذر الشنقي 12
 ابطلر ا 7/3/2012بي بي سي عربي، من هم أنصار الشريعة في اليمن؟، 13
 SOCOM-2102-1111100وثائق أبو أباد، الوثيقة رقم  14

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120305_ansar_yemen
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قوا  مم  يواصللللوا  ضلللالهن وي واحهن حت  والوعي والبصللليةن وال بات ويهادمن لكي يحقِّ
دولٍة مسللللةٍة حّةن ني باد اإلسلللا  تحكن بالشلللةيلة  وتنشلللة اللدل  قيا  األّمة الةسللللةة ب
ا تختا  األّمة ني  حّكامها با   وتحةِّ  ديا  الةسلللةين وتبسللا الشللو ى وت قين حكًةا شللو ي 

شٍّ وال تزوية قيةوا    الشلللللللةنار تو س  مم عل “ :ويضللللللليال 15" هٍة وال أ   يكو  حكًةا ي 
  وماحقة اللصللوم  وسللد منان  ومحاسللبة الحكا   واللدلالشللو ى  ني إلخوا هن  دونً 

و  ى    حم األزمة ني مصلللة  16واللدالة ني توزيع ثةون األّمة عل   بنا هااإلثةار الحةا   
 للشللةيلة يتحاين عادل صللالح  را  مكا   يقو  و   الواسللد النرا  اسللتتصللال“يكةن ني 

اختيا  حكامها ومحاسلللبتهن  ني مشلللا ية األمةويحقق  وينشلللة الشلللو ى ويبسلللا اللدل
 “الشلللللو ى“وسلللللتتخلم عبا ات  17"ومشلللللا يتها الولالة ني سلللللياسلللللة  مو ما عبة مندوبيها

 التي الوتةن مللدا  عل  الروامةي  يةن خطللابللات "لحكللامهللا األمللة اختيللا " و "اللللدل"و
 يةا اإلسامية الدولة تنرين  هو  بلد خطابات  ني  ي ة وستت صم اللةبي الةبيع  عقبب

 .ةىسن
حث  يةن الروامةي من  " سللالة األمم والبشللة ألملنا ني مصللة"ني الحلقة الخامسللة من 

والجهاد  النضلللال والكواح“وصلللوهن بالشللللبين الكةيةين ني مصلللة وتو س عل  مواصللللة 
وينشللة و  امة النرا  اللادل  ال ي يحكن بالشللةيلة   القضللار عل  الوسللادواإلصللةا  عل  

ق اسلللللللتقال الباد والحةيللة السللللللليللاسللللللليللة واللللدالللة اللللدل  ويبسلللللللا الشلللللللو ى  ويحق
 الحةيلللة"ومللل ه مي الةةن األول  التي يتحلللدث نيهلللا منرة يهلللادي عن  18"االيتةلللاعيلللة
 يسةح لن ال ي الةنشود السياسي النرا  عن متحدثا الروامةي استطةد ثن  "السياسية

                                  
 الرابط 28/2/2011ي مصر الحلقة الثالثة، أيمن الظواهري، رسالة األمل والبشر ألهلنا ف 15
 المصدر السابق 16
 لرابطا 4/3/2011أيمن الظواهري، رسالة األمل والبشر ألهلنا في مصر الحلقة الرابعة،  17
 الرابط 16/4/2011لحلقة الخامسة، أيمن الظواهري، رسالة األمل والبشر ألهلنا في مصر ا 18
 

https://archive.org/details/Terrorism-27
https://archive.org/details/Terrorism-27
https://archive.org/details/Terrorism-28
https://archive.org/details/MASEER-
https://archive.org/details/MASEER-


 
 

 

سياسية دراسات        13    8201 يناير 1  

  

 يكتسللللللل  يًا شلللللللو   سلللللللامياً  النرا  يكو “ حين ومو اللةبية البلدا  ني بقيام  الغةب
  ويةنض احتال ديا  الةسللللللةين صلللللاحياتهن من األمة  ويحاسلللللبو   مامها ني  الحكا 

ويبدو واةلللللللحا ييال يحتوي الخطاب الجهادي بالشللللللللوب اللةبية  19"وسلللللللة ة ثةواتهن
ويةبا شلللةعية  ي  را  سلللياسلللي  د يحم محم األ رةة البا دن بةدى تلبيةه عن   ادتها 

 .لن يكن حاةةا من  بم ني  دبيات التيا  الجهادي و يل  لةةاما  وم ا التوي 
وني خضلللللن ملةية الدسلللللتو  ني مصلللللة والجدل حول الةادن ال ا ية  يد الروامةي عل  

 بحيث الدسللتو   من ال ا ية الةادن تلديم“ عبة "والتشللةيلي القضللا ي اإلصللاح"ةللةو ن 
السللللليات الليبي وني  20"التشلللللةيع مصلللللد  مي اإلسلللللامّية الشلللللةيلة  حكا    ّ  عل  تنّص 

 دعو  ي  :"تحدث القيادي ني تنرين القاعدن عطية هللا الليبي عن  ضلللية الدسلللتو  نقال
البلد بشلللللكم واةلللللح عل  االلتزا  بدين هللا  ينص دسلللللتو وةلللللع يديد ني ليبيا  ل     

  وملةوف    التيا  الجهادي يةنض 21"اإلسللا  و   شللةيلة اإلسللا  مي مصللد  التشللةيع
و ية وتلديلها  ويلتبةما ملا ل مامشللية تسللتنزف الحةية اإلسللامية اإلصللاحات الدسللت

 الوقةن م ه تبين يةا "اللالةية والصللللليبية الصللللهيو ية"عل  حسللللاب الةلةية األمن ةللللد 
ها والتي الروامةي أليةن  باإلصلللللللاح  ال  يطالبو  اإلخوا    “ :اللةبي الةبيع  بم يتب
  دو  لةواد التوصيلية ني الدستو  الللةا يتغيية بلض ا عل  يقصةو   ولألسال ولكنهن

التلةض لللدار األمللة الحقيقي الةتة للم ني الحةلللة الصلللللللليبيللة اليهوديللة عل  اإلسلللللللا  
والةسللللللللةين التي احتلللب  طلللًا عزيزن من   اةلللللللي الةسللللللللةين  والةتة للم ني اللةار 

أية  22"هودالحايةين لديا  ا ال ين سللللخةو ا ومقدسللللاتنا وثةواتنا لخدمة الصللللليبيين والي

                                  
 المصدر السابق 19
 الرابط 15/5/2011أيمن الظواهري، رسالة األمل والبشر ألهلنا في مصر الحلقة السادسة،  20
 الرابط 15/2/2011عطية هللا الليبي، تحية ألهلنا في ليبيا،  21
 )نسخة إلكترونية( 20أيمن الظواهري، الحصاد المر، الطبعة الثانية ص 22

https://archive.org/details/amal_w_becher.
https://archive.org/details/amal_w_becher.
https://archive.org/details/Terrorism-34
https://archive.org/details/Terrorism-34
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   الروامةي ني  حدى  سا ل   با  الةبيع اللةبي  شا   ل  اإلصاح الدستو ي يوسيلة 
 األمةيكي الةخطا  نشال ني خطونٍ   ول   ّ “ :لةوايهة الةخططات األمةيكية حيث  ال

نص اإلصللللاح التشللللةيلي مو النزي  السللللياسللللي النرا    امة وني   و ول خطوٍن ني     ي 
ةيلة مي مصلللللد  التشلللللةيع ويبطم يم ما يخالوها من مواد الدسلللللتو  عل     تكو  الشللللل

 23"والقا و 
 ذ   طة ت تحوالت ني الخطاب السللللللياسللللللي الجهادي وسللللللامن الةبيع اللةبي ني بلو ن 
بلضلللا من مامحها  صلللحيح   ها تحوالت لن تةس يومة الوكة و نكا ه الكبةى حيث  م 

لحو  عل   ضللللللية  يةن الروامةي وأيةه من  يادات ومنرةي التيا  حايةية“  الجهادي ي 
عتةاف باألوةللللللاع واأل رةة التي  نةزما الةبيع اال و نضللللللوا "الصللللللا م دنع"و “الشللللللةيلة

اللةبي يالنرا  ني تو س والةجلس اللسكةي ني مصة  لكنهن تلاطوا ب يجابية مع  را  
 .محةد مةسي  وحكومة اإل قاذ الليبية

 

 رين الدولة اإلساميةالخطاب السياسي الجهادي  بم وبلد تن
منلطوا حاسلللةا ني  2013ني  "الدولة اإلسلللامية ني اللةات والشلللا "شلللكم  هو  تنرين 

تا يخ الحةية الجهادية  ولحرة نا  ة ني مسللللللا  التيا  الجهادي  ليس أل ها يا ب لحرة 
ا قسللللللللا  وتشلللللللري التيا  واختاف مةيليات   بم أل ها يا ب بداية  هو  وبةوز  نكا  

ة مي بة ابة التةمين لبلض ال غةات التي تخللب بنية الخطاب السلللللللياسلللللللي تصلللللللحيحي
الجهادي  حيب بد  الةنرةو  الجهاديو  يطة و  مباحث الوق  السللللللياسللللللي ويلصلللللللو  

 .لةوامين لن تكن من  بم ت ية امتةامهن

                                  
 الرابط 12/10/2011أيمن الظواهري، رسالة االمل والبشر ألهلنا في مصر الحلقة السابعة، 23

https://archive.org/details/amal_w_becher
https://archive.org/details/amal_w_becher
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 الةنهج ني الطةح  حادية“و د تكو  بداية الخةوج عةا  سللةاه  بو مصللل  السللو ي بلللللللللل 
  نق وةلللليق والحايةية والبةار الوالر مسللللا م عل  وا تصللللا ه شللللةوليت  عد و الجهادي

 .24"الةكتبة واإل تاج األدبي ني التيا  الجهادي
 البغدادي  علنها التي “الخانة“ني سلللليات  نض مةيليات التيا  الجهادي لنةا الحكن و 

 يهادي سياسي نق  بايو ن اعتبا ما يةكن يتابات الجهادية للةكتبة  ةانوا عليها و دمن
ةوف  بي  تادن الولسلللللللطيني ني الةل الجهادي الةنرة مع البداية يا ب .التبلو  طو  ني

  وال يحصم   ال ال يكو    ال عن  ة     مة  اإلمامة "حيب  ة  ني   "ثياب الخليوة"يتاب  
 ما ني الو بواحدٍ  تنلقد   ال لإلما  البيلة     “و     25"باتوات   صحاب  األمة  من  مم الشو ى

 اإلمامة  “بم     26"ال ت وةض  من  وٍ  عل   و     ها عل  ويدل   بم ثاثة   و اثنين من ملناه
ب    لو  وصللل   سلللول هللا "و  27"بالةةللل  تحصلللم اللقود يكم عقد مي  ي بشلللةي  وةلللعٌ 

صلللللل  هللا علي  وسللللللن باإلمامة لواحد نخالوت  األمة بلده وبايلب أيةه لكا  اإلما  مو 
 بو  تادن الولسطيني توسع ني  .28"لت  ال من  وص  ب  مع ملصيتهن ني الةخالوةمن باي

ت  بةوا ع التواصللللللللم  با ل  عل  حسللللللللا ب  ومقاالت  خةى  يم م ه األنكا  ني يتا ت صللللللل
االيتةاعي  وذلك ني ملةض  قضللللللل  للةقوالت التي اسلللللللتند عليها البغدادي و تباع  ني 

 بو  تادن الولسللللطيني اسللللتواد من تجةبت   .شللللةعنة  عا هن للخانة والدولة اإلسللللامية
الجهادية الطويلة خصللوصللا مع الجةاعة اإلسللامية الةسلللحة ني الجزا ة  ويا ب يتابات  

 والحةيات الجةاعات شلللللللةعية و با "النقي السللللللللوي الةنهج“السللللللللابقة تتةحو  حول 
 ينب“ مقاالت  سللللللللسللللللللة ني م ا ويتجل  "و ايتها عقيدتها سللللللللوية“ بةدى اإلسلللللللامية

                                  
 )نسخة إلكترونية( 846مية العالمية ص أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة اإلسال 24
 )نسخة إلكترونية( 23أبو قتادة الفلسطيني، ثياب الخليفة، ص 25
 21المصدر السابق  26
 15المصدر السابق ص  27
 17المصدر السابق ص  28
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 الجهاد“بلنوا   يتاب ني بلد نيةا يةلب والتي األ صللللا   شللللةن ني الةنشللللو ن "منهجين
 الولسللطيني  تادن  بو يحاول .الجهادي الوكة ني الةلسللسللة الكت  من ويلتبة "وااليتهاد

  ةاراتهن تنويع عل  الجهللاديين تشلللللللجيع خال من الجهللادي التيللا   نق توسللللللليع اليو 
  بو ني  شةح "الةةات  بم يتاب  لال“ سةاه للقةارن ة امجب عل  الصدد م ا ني و شةف
  .من الكت  ليس نيها يتاب يهادي واحد حت  ال  عددا  تادن

لن يكتال  يةن الروامةي بل دا لة تنرين اللدوللة اإلسلللللللاميلة وطةده من القلاعلدن بلاعتبا  
ةشلللليد   بم تحدث ني عدن خطابات عن مامية الحكن ال29التنرين نةعا من نةوع القاعدن

الحكن  ال ي ينبغي الوصول   لي  مو حكن   "و حكا  اإلمامة و البيلات وشدد نيها عل    
و يد  30"اختيا   حكامها ومحاسلللللبتهنالشلللللةيلة  التي  مةتنا بالشلللللو ى  ويللب لألمة  حق 

 يكو     يكوي نا“نليس  ماما و   زعن ذلك لنوس   تختةه األمة ب  ادتهاعل     من لن 
 ال  ي لك يكو  ال و  ةا خليوة  ليكو  الةنصلل  لشللةوط مسللتونيا للخانة  ما الشللخص

وتطةت بالتوصيم  ل  الطةت الشةعية ني اختيا  الحكا  وتنصي   .31"باختيا  الةسلةين
 والقتال بالسلللليال اإلما ن ا تزاع“  و ما 32األ ةة و با شللللةعيتهن باختيا  يةهو  األمة لهن

 .33"شةعية يةيةة ن  ها والتغل 
ة  يةن الروامةي ني سلللللليات حدي ة عن الحكن الةشلللللليد ياما يدل عل  عةق التحول ذي

ال ي مس الخطاب السلللياسلللي الجهادي  ومدى ت ثية  هو  تنرين الدولة اإلسلللامية عل  
م ه التحوالت حيث  د الروامةي عل  من يقول بجواز بيلة األ لية سللا دا مجةوعة من 

                                  
 لرابطا 3/2/2014بيان جماعة قاعدة الجهاد بشأن العالقة مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،  29
 لرابطا 10/4/2015أيمن الظواهري، الربيع اإلسالمي الحلقة الثانية،  30
 الرابط 12/4/2015أيمن الظواهري، الربيع اإلسالمي الحلقة الثالثة،  31
 المصدر السابق 32
 الرابط 6/10/2015أيمن الظواهري، الربيع اإلسالمي الحلقة الرابعة،  33

https://up.top4top.net/downloadf-714zfegq1-pdf.html
https://archive.org/details/risalaaa-2
https://archive.org/details/selsila-3
https://archive.org/details/selsila-3
https://archive.org/details/rabeu4
https://archive.org/details/rabeu4
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ل ني  سلللللللالة  خةى مخاطبا من يزعن يواز بيلة   و ا34األدلة عل  ويامة ما ذم   لي 
 سلةية من عدد  ليم من الةجاميم   خانة النبون تكو  ببيلة  يزعن لةن ن  ول“األ لية 

لشللخص لن تختةه األمة  وانتتتوا عل  الةسلللةين و مم الجهاد والللن والوضللم والة اسللة 
الةانضلللللللي الةطة الحلي؛  م ا ال ي تزعةو   مو عين ما زعة  :والزعامة نيهن  ن  ول لهن

   الصحابة  ةوا  هللا عليهن  د نللوه ني بيلة سيد ا  بي بكة الصديق  ةي هللا عن   
واستند الروامةي  ل  سهولة التواصم  .35"ب    صا  خليوة ببيلة عدد  ليم من الصحابة

د م ه الةوا ال وال ار الوقهية التي   .و مكا ية  خ  م ار الجةيع ني عصلللللللة ا الحاةلللللللة
ها"عليها  يةن الروامةي وبين  ها عل   "بطا  ناما  سللللللللامة بن الد  من  بم واحتج ب تب

 ملةض ني الد  بن  سلللللللامة  ال نقد 2006شلللللللةعية  عا  دولة اللةات اإلسلللللللامية عا  
 من اإلخون بلض ب   الةسلللللللةو  سللللللةع ولقد“ :اإلسللللللامية اللةات دولة  عا  عن دناع 
 ولن األمة  بة   ذ   وسللللللهن ني ويدوا  د الةجامدن عاتالجةا بلض ني والللةار األمةار

ْيد  ملالر ن  ول  ( ي  عا  دولة اللةات اإلسللامية)ن يشللهدوه ول و ضللي يحضللةوه    و 
ة ال حةج ني  لسللللِّ   و   لن يغضللللبوا ن ال السللللبيم بسللللب  األوةللللاع األمنية الصلللللبة مةا ي 

  ال الحال ذلك م م ني تتن ال اإلما ن    ولو“ :  و ةلللاف36"بين اإلخون الحةية واالتصلللال
لةا   د  عةة عل  مبايلة  بي بكة دو  اسلللللللتيوار  مشلللللللاو ن يةيع من يلنيهن األمة بلد

ن سلللللللامة بن الد  منا يجادل ب    عا  دولة اللةات اإلسلللللللامية يا ز من  37"الةشلللللللاو ن
سلللللللتشلللللللة ني ذلك بقية الجةاعات الجهادية ني اللةا ت  ومو الناحية الشلللللللةعية و   لن ي 

 "تنرين الدولة اإلسلللللللامية"الةو ال الوقهي  وسلللللللل  ال ي  قضلللللللل  الروامةي بلد  هو  

                                  
 المصدر السابق 34
 لرابطا 12/4/2015أيمن الظواهري، الربيع اإلسالمي الحلقة الثالثة،  35
 الرابط 20/12/0720أسامة بن الدن، السبيل إلحباط المؤامرات،  36
 المصدر نفسه 37

https://archive.org/details/selsila-3
http://www.ilmway.com/site/maqdis/xyz/vid/audio/5242.zip
http://www.ilmway.com/site/maqdis/xyz/vid/audio/5242.zip
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 2006 ني اإلسلللامية اللةات دولة  عا  شلللةعية عن دانع الروامةي  يةن    بم .وتةدده
 الدولة  و اإلما ن   امة   “ :بالقول و عيا هن الناس ويهار من الش    مم استشا ن دو 

وال يةكن ت خيةما للد  توانة الرةوف  وا ليٌة  وةللللللةو نٌ  شللللللةعيةٌ  نةيضللللللةٌ  اإلسللللللامية
 .38"الة ل  الختيا  الحاين

من بين الةسللللللا م التي  ا شللللللها  يةن الروامةي عندما  د عل  تنرين الدولة اإلسللللللامية 
 الشلللةعية يةنح ال التغل  و   يوازما عد  بين حيب "والتغل  االسلللتيار  ما ن"مسللل لة 
 األمة خيا  دمار ني  تضيع الد  من لةستنقع تقود ا االستيار“ و تغل ال  ما ن أل  ألحد
وسللنجد    القيادي  .39"الةجامدين والصللالحين  وتشلللم نتنا يسللة بها  عدار اإلسللا  من

ني القاعدن عطية هللا الليبي يا   د اسللتند عل  مسلل لة التغل  لي بب ويوب بيلة دولة 
حصلللللللول الغلبة بالقون الةادية اللسلللللللكةية " :نقال 2006اللةات اإلسلللللللامية الةللنة عا  

والسياسية وااليتةاعية واللصبية بحيث يخضع لها  ي ة الناس ني القطة واإل لين  يلز  
ويحة   ( ي دولة اللةات اإلسللامية)البا ين الخضللوع لها شللةعا  والدخول تحث سلللطا ها 

 .40"عليهن الخةوج عنها
ني بنيللة الوكة  (داعش)الللدولللة اإلسلللللللاميللة   ذ   يبللدو واةلللللللحللا ييال  ثة  هو  تنرين

الجهادي  ودنع بالةةيليات الجهادية  ل  اال خةاط ني مةايلات نقهية ونكةية  عادت 
ويةكن  صللللد  .ت صلللليم بلض الةوامين  واسللللتدخلب  خةى  ل  صللللةين الخطاب الجهادي

ا ات بلض مامح الخطاب الجهادي الجديد ني متات الةقاالت والكت  والنشةات واإلصد
 .التي يتبها الجهاديو   دا عل  تنرين الدولة اإلسامية

 

                                  
 لرابطا 4/4/2008مؤسسة السحاب، اللقاء المفتوح مع أيمن الظواهري،  38
 لرابطا 6/10/2015أيمن الظواهري، الربيع اإلسالمي، الحلقة الرابعة،  39
 )نسخة إلكترونية( 515عطية هللا الليبي، كلمات في نصرة دولة العراق اإلسالمية، األعمال الكاملة، جمع وترتيب الزبير الغزي، ص 40

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19720.html
https://archive.org/details/rabeu4
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 دو  الشةيار الجهاديين ني تحوالت الخطاب الجهادي 
عندما  علن  بو بكة البغدادي عن دمج يبهة النصللةن مع دولة اللةات اإلسللامية وت سلليس 

 عل  نصللةنال يبهة  ا د الجوال ي محةد  بو احتج "والشللا  اللةات ني اإلسللامية الدولة“
 خةى تلةم ني السلللاحة ويج   ثو ية نصلللا م بويود  نضللل  وبة  تنوي ه  و نض القةا 

دولة اإلسا  ني الشا  "استشا تها و خ    يها ني  ي  ةا  يةس مصية ال و ن و ال ب   
نا الجهاد والقتال ني  ي  ف  سللللاسللللي مةن شللللا   ة  بن  بسللللواعد الجةيع دو    صللللار   ي ط  ت 

ةين من  مم السلللللللنةالشلللللللا  من الوصلللللللا م  لتب  نالوصلللللللا م ، 41"الةجامدن  والشللللللليول الة 
والجةاعات الجهادية األخةى ني سلللللللو يا يا  لها دو  ملتبة ني صلللللللياأة موا ال يبهة 
النصللللةن ني ي ية من الةحطات التي مةت بها ال و ن السللللو ية  و د صللللةح الجوال ي ني 

و    حينةا يسللقا  42"لسللو يا الةجتةع بقيادن تتوةد لن النصللةن يبهة“عدن مناسللبات    
 مم الحم واللقد وعلةار وموكةو  من الناس  ويجتةع شللللللةعية لجا  سللللللتجتةع“النرا  

ال ين ةللللللحوا وشللللللا يوا ومن الناس ال ين لديهن   ي وحت  و   يا وا من الخا ج به ه 
الباد  يجتةع علةار  مم الشللللا  م اً ويجتةلو  نتلقد مجالس للشللللو ى وتلقد مجالس 

 .43"م واللقد ثن توةع خطة مناسبة إلدا ن م ا البلدألمم الح
دولة اللةات "وال و ن دو  ني ا وصلللللللال يبهة النصلللللللةن عن  "الجهاد"م لةا يا  لشلللللللةيار 

يا  لهن دو   يضلللللا ني ا وصلللللالها عن تنرين القاعدن   ذ اشلللللتةطب عدد من  "اإلسلللللامية
القاعدن يخطون  ول  الوصلللللللا م ال و ية والجهادية نك يبهة النصلللللللةن ا تباطها بتنرين 

ومن  يم   جاح مشلةوع التوحد م ا؛  طلب يبهة النصلةن  .للتوحد ملها ني ييا  واحد

                                  
 لرابطا 10/4/2013أبو محمد الجوالني، حول ساحة الشام،  41
 الرابط 19/12/2013قناة الجزيرة، لقاء مع أبي محمد الجوالني،  42
 المصدر السابق 43

https://justpaste.it/2dgw
https://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
https://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
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عا تها بالقاعدن وأيةت اسلللللللةها وعلةها  ثن توحدت مع نصلللللللا م  خةى ني ييا  يامع 
 ني عا  ملتةة تنرين عل  األخية الكيا   شلللةف  "الشلللا  تحةية ميتة“ طلقوا علي  اسلللن 

 ا الةلتةة م عن وا ب ق الةحة ن  للةناطق الةد ية اإلدا ن مشللللللةوع لد اسللللللة  دل  مدينة
لوب بتشللللكيم حكومة ا قاذ إلدا ن الةناطق الةحة ن وتن اإلعا  نلا  ميتة ت سلللليسللللية ي 

وال يويللد ني الحكومللة  ي شلللللللخصللللللليللة تنتةي  ل  التيللا   2/11/2017 عن الحكومللة ني
  .الةستقلينالجهادي بم  أل   عضا ها من األياديةيين و

 بةا ني الحالة السللللو ية يتضللللح  ي ة عةق التغيةات التي طة ت عل  الخطاب الجهادي  
دولللة اللةات "نقبللم عقللد تقةيبللا  علن الجهللاديو  ني اللةات عن تشلللللللكيلللة وزا يللة تتبع 

وملرن األسةار التي  علن عنها م  ال محا ب الجبو ي يا ب  سةار مستلا ن  "اإلسامية
لةف  صلللللللحللا   ثن خةج  بو عةة البغللدادي ني تسلللللللجيللم صلللللللوتي يلل ية ثوابللب 44بهللاال ي 

 ةى يوة و دن السلللللللاحة وويوب  تل    وعد   بول توبت  ني  :"ودولت  نقال "حكومت "
و ةى تحةين يم ما يدعو  ل  الواحشللللللللة ويدعو عليها  .. حكا  الد يا بلد القد ن علي 

سلللللتة ويهها والبلد عن السلللللوو  يجهاز السلللللتااليب   و وي  عل  الةة ن ويوبًا شلللللةعيًا 
نه ه الجز يات الصلللللللغيةن صلللللللنوها البغدادي ني عداد  45"واالختاط ولزو  اللوة والطهة

ال وابب التي ال يةكن التنازل عنها  بينةا حضلللللةت  سلللللار بوي  مكشلللللوف للةشلللللا ية ني 
مداوالت الةلتةة السلللللو ي اللا  ال ي أطاه عدد يبية من الصلللللحويين والناشلللللطين تحب 

و  2006ني اللةات  "اإلسللللامية اللةات دولة“  عا  بين ما .الشللللا  تحةية ميتة"  شللللةاف
عاش التيا  الجهادي نصلللللللوال من الةةايلة ال اتية  2017ني سلللللللو يا  "حكومة اإل قاذ"

                                  
 لرابطا 19/4/2007، 230مجموع كلمات قادة دولة العراق اإلسالمية، إعالن التشكيلة الوزارية، ص 44
 لرابطا 13/3/2007أبو عمر البغدادي، قل إني على بينة من ربي،  45

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_37531
https://archive.org/details/abo_omer
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وتقيين الحصللليلة  سلللوةت عن صلللةاعات بينية دامية وا قسلللامات لن تهد  تداعياتها حت  
  .اللحرة

عة   صلللللا  الدين وحةية التوحيد والجهاد ني أةب  نةيقيا تةكنب يم من يةا 2012ني 
وتنرين القاعدن بباد الةغةب اإلسلللللللامي والحةية الوطنية لتحةية  زواد من السللللللليطةن 

منال  تحالال الضللللةو ن ال ي يةع  "حكن  سللللامي"عل    لين ازواد شللللةال مالي و  امة 
سللللللتطع الصللللللةود لوتةن طويلة م ا الخليا الةتنوع من الحةيات الوطنية والجهادية لن ي

لكن  يشللللال عن  ناعات يهادية يديدن سللللادت وسللللا يهاديي الصللللحةار الكبةى وأةب 
 نةيقيا  م ه القناعات عبةت عن  وسلللللللها بوةلللللللوح ني الوثيقة الةلةونة بوثيقة  زواد  
ومي عبا ن عن توصللللليات وتوييهات يتبها  بو مصلللللل  عبد الودود  ا د تنرين القاعدن 

إلسلللامي  ل  الجةاعات الجهادية الةسللليطةن عل  شلللةال مالي  وتضلللةنب بباد الةغةب ا
ما يةكن اعتبلا ه تحوال عةيقلا ني الخطلاب الجهلادي  ويةكن ماحرلة عةق م ا  بنودما 
التحول عنللدمللا تتن مقللا  للة ملل ه الوثيقللة بوثللا ق  خةى  صللللللللد مللا تنرين القللاعللدن بباد 

 .الةغةب اإلسامي  بم سنوات
يانة الودود الجةاعات الجهادية ني الصللحةار بلللللللللةد الجسللو  مع طال   بو مصللل  عبد 

وعد   46األزوادي  وعل    سللها القبا م الكبيةن وحةيات التةةد الة يسللية شللةا ح الةجتةع
الهيةنة عل  الةشللهد السللياسللي واللسللكةي والسلللي إلشللةال القوى الة يسللية الواعلة ني  

ةا  وتبني نق  تحييد الخصلللللو  وتجن  يحةية تحةية  زواد وحةية  زواد اللةبية وأيةم
الحلوار والةةو ة  يسل سلياسلة االسلتوزاز واالسلتلدار وتهييج الخصلو   والحةم عل  

                                  
 طالراب 7ص  20/7/2012أبو مصعب عبد الودود، توجيهات عامة بخصوص المشروع اإلسالمي في أزواد، 46

https://archive.org/details/tawjehajehh
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ثن يت   بو  .47مع الوا ع والتنازل عن بلض الحق تحقيقا للةصلللللللالح الكبةى ني التلامم
ما  مما  خطار و ع نيها الجهاديو  ني الصلللللللحةار وح هن عل   ل  عبد الودود  مصللللللل

 ةا   عا  الحةب عل  الحةية الوطنية لتحةية  زواد ال ي  :ا يها وتصلللللللحيحها م متد
اعتبةه خط  يج  تصلللللللحيح  باعتبا  الحةية  من مكو  ني الةجتةع األزوادي  ول ا من 

توحيدا للصللللال األزوادي "الةهن التصللللالح ملها وت ليم يم اللقبات التي تحول دو  ذلك 
ومةاعان  ةوف  49التد ج ني تطبيق الشلللللللةيلة ن   و يد عبد الودود ةلللللللةو48"الداخلي

الناس والةجتةع واسلللتنكة بلض التصلللةنات التي تسلللير للجهاديين وال تخد   ضللليتهن 
دو  اعتبا  الةصللللالح والةواسللللد الةتةتبة  مد  األةللللةحة والةزا ات و  امة الحدود :م م

 50..عل  ذلك ومنع النسار من التجول وتحةين اللل  الةباح وتوتيش البيوت
و دت نقةن ني وثيقة  زواد الةشللللا   ليها تلكس بوةللللوح ت ثية الشللللةيار الجهاديين ني 

 وةللع    ني  شللك ال مةا“ :الخطاب السللياسللي الجهادي حيث  ال  بو مصللل  عبد الودود
 حةلت  لةا  رةا سللللبق  عةا يختلوا   زواد   لين ني  شللللاط  وطبيلة ال  القاعدن تنرين
 اللا ة يضبا يديد تصو  وةع منا تقتضي تحديات من ةالةهة الجديدن األوةاع م ه

ة مع حةية   صا  الدين ويحدد طبيلة النشاط الةا ن ال ي يجةع بين االستةةا  التنريةي
ني مشلللللللةوعنا الجهادي اللالةي وبين  عاية الةشلللللللةوع اإلسلللللللامي األزوادي وتطويةه 

اعدن    حال التنرين  بم ني م ه الوقةن يلتةف  مية تنرين الق 51 "وتجن   سباب نشل 
تحالو  مع يةاعة   صللللللللا  الدين لن يكو  يحال  بلد التحالال ملها  بةلن     التنرين 
علي     يبحث عن صللللليغة  خةى للتونيق بين تويه  اللالةي وبين ما تقتضلللللي  الةةحلة 

                                  
 8المصدر السابق، ص  47
 10المصدر السابق ص 48
 رونية()نسخة الكت 61ر مثال: أيمن الظواهري، الحصاد المر، الطبعة الثانية صيتحفظ التيار الجهادي على مسألة التدرج في تطبيق الشريعة، أنظ 49
 10المصدر السابق ص 50
 11المصدر السابق ص  51
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 .من ةلللةو ن من االمتةا   ي ة بالشللل   الةحلي ومةاعات الشلللةايات مع الواعلين الخةين
والحةيات الةحلية  تويهاتها بةختلال القبا م يانة حشللللد“  مةية  ل  الودود عبد لصوخ

وتبني سلللللللياسلللللللة  اةلللللللجة  وتجن  الخوض ني مسلللللللا م التكويةعل  األمداف الكبيةن  
و د  شللةت القاعدن  .52وال تسللتوز دول الجوا وملتدلة تقد  التطةينات وتوحي بالتهد ة 

 صا  الدين والحةية الوطنية لتحةية  زواد الةتللق الحقا  ص االتوات بينها وبين يةاعة  
 .53بتشكيم حكومة شةاية نيةا بينهن

عبد اللزيز حبي  ني حوا  مطول  (منطقة الصلللحةار الكبةى)تحدث القيادي ني القاعدن 
 :عن الخطوط اللةيضة للسياسة التي ا تهجوما ني   لين  زواد وذية منها

 د ب  عبد اللزيز حبي  موا ال نقهار الةالكية اعتةاد الة م  الةالكي الةدلم  ويقصللللللل
 الةسنودن باألدلة الشةعية

 عد  استلدار مكو ات الةجتةع األزوادي ب ي شكم من األشكال 
  عد   عا   ما ن  سلللللامية حت  ال تتخ ما بلض القوى مسلللللوأا للهجو  عل  الةنطقة

 واستهداف الشل  األزوادي
  جصياأة البيا ات بطةيقة ال تستلدي الخا 
 نتح باب التواوض والحوا  مع حكومة بامايو 
 تحييد الخصو  والحةيات الةسلحة ني البلد 
 االيتةاع ب طياف الةجتةع و ادن الناس وويها هن 

                                  
 13المصدر السابق ص  52
 الرابط 26/5/2012مؤسسة األندلس، رسالة وتوضيح من مؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالمي،  53

https://azelin.files.wordpress.com/2015/04/al-qc481_idah-in-the-islamic-maghrib-22a-message-and-clarification-a-right-call-and-a-sincere-message22.pdf
https://azelin.files.wordpress.com/2015/04/al-qc481_idah-in-the-islamic-maghrib-22a-message-and-clarification-a-right-call-and-a-sincere-message22.pdf
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 ةا الحوا  مع الحةية الوطنية لتحةية  زواد والسلي إليجاد صيغة توحد وا دماج ملها ب
 يخد  الةشةوع اإلسامي ني  زواد

 يلةالتد ج ني تطبيق الشة 
 السةاح للةة ن بالخةوج من الةنزل واللةم ونق الضوابا الشةعية الةلةونة 
  عد  مد  القبو  والقباب  ال بلد   ناع الناس بشلللللللةعية ذلك  واسلللللللتلةال الولوس ني

عةلية الهد  وليس الةتوجةات  و الجةانات  وذية القيادي ني القاعدن    عناصة تنرية  
األةةحة النا ية  بم سيطةتهن عل   زواد ولن يوكةوا يةةو  يوميا بجوا  بلض القباب و

ني مدمها  أل  ذلك يخالال مقاصللد الشللةيلة   ذ يج   وال  با  الناس بحةمة القباب ثن 
 .54مدمها الحقا ب  ادتهن

لقياس حجن التحول ال ي مس خطاب الحةيات الجهادية ني الصلللحةار الكبةى وشلللةال 
ة  شللةتها الجةاعات الجهادية منال ومي الوثيقة انةيقيا سللنلود  ل   من وثيقة ت سلليسللي

 التي للجةاعة يلود الةي ات م ا  " ات الجةاعة السللللللللوية للدعون والقتالمي“الةسلللللللةان 
 بباد القاعدن تنرين  ل  "والقتال للدعون السللللللللوية الجةاعة“ من الحقا اسلللللللةها أيةت
 التلاو   طات الةي ات ةحصلل لقد .2006 ني الد  بن ألسللامة بيلتها بلد اإلسللامي الةغةب

ملا يقتضللللللليلل  الةنهج السللللللللوي ويوتي بل  الللةللار  ونق األخةى الجةللاعلات مع والتحللالال
 ذا اختلوللب اّتجللامللات الّنشللللللللاط و اللةللم مع أية للا من "السللللللللويو  نقللد  ص عل    لل  

ة  و اختاف الّرةوف و الةحيا اللل ي  ة واألمّةيللّ الجةللاعللات اللللاملللة بللاختاف األولويللّ
       ّتخ  من م ا االختاف وسللللللليلة تكامم و  ّون  بدل    يكو  سلللللللب  تتوايد ني

لالتطاحن و ةللللللللال  ما دا  ذلك ونقا    وال الللةار   و ني  طا  السلللللللّنة  و لةنهج السلللللللّ

                                  
 لرابطا 14/1/2014شبكة المرصد اإلخبارية، القصة الكاملة لإلمارة اإلسالمية في شمال مالي،  54

http://marsadpress.net/?p=17211
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لويين ّنةالسللللّ وال شللللك    مكو ات الةجتةع  55"  بليدا عن البدعة  و الةنامج الةخالوة للسللللّ
ية التي تحالوب ملها الجةاعة نيةا بلد ليسلللب عل  األزوادي اللة ية والقبلية والسلللياسللل

الةنهج السللللللللوي  يةا    الحةيات التي دخلب ملها ني مشلللللللةوع حكومة مل تة ال تدين 
 .يلها باللقيدن السلوية

ما حصم ني شةال مالي حصم  يضا ني اليةن حينةا سيطة تنرين القاعدن بةلية  يال 
  2015نرة حضللللةموت شللللة ي اليةن ني اللا  القبا م عل  مدينة الةكا الوا لة ني محا

حيللث بللاد  التنرين  ل  تشلللللللكيللم مجلس محلي إلدا ن الةللدينللة  وسللللللللن الةللدينللة  ل  
ملسلللللسلللللات  ملية لتدبية شللللللو ها  ولن يلةد يةا مو ملهود عن الجةاعات الجهادية  ل  

 تنرين القاعدن اليةن ا خةط  يضلللللللا ني مةايلة  قدية .نةض  ةط  ني الحكن واإلدا ن
للةقا بات الجهادية التي تبناما ني السلللللللابق  وللم الةحاةلللللللةن الةة ية لقا د التنرين  بو 
بصية  اصة الوحيشي عن موهو  تطبيق الشةيلة ملشة واةح عل   د  التحول والتغية 
ال ي عةن   من نةع من نةوع القاعدن  حيث حاول الوحيشللللي تصللللحيح بلض الةوامين 

 عد  الشللةيلة تطبيق من“ةتللقة بتطبيق الشللةيلة و يد    عند التيا  السلللوي الجهادي ال
واستنكة التطبيق الحةني لتلاليةها من  بم بلض الجةاعات الجهادية  56"يق الشةيلةتطب

 .ني الةناطق التي يسيطةو  عليها
تنشا ني ليبيا يةاعات يهادية ي يةن  منها تلك الةحسوبة عل  الجهاد اللالةي يجةاعة 

لض الكتا   األخةى اللاملة ني بنغازي ود  ة  و خةى  صةت امتةامها   صا  الشةيلة وب
بقضللللايا القطة الليبي نقا  تحالوب م ه القوى الجهادية ةللللةن مجالس للشللللو ى وأةف 

                                  
 الرابط 12)بدون تاريخ( صميثاق الجماعة السلفية للدعوة والقتال،  55
 الرابط 22/7/2015أبو بصير ناصر الوحيشي، مفهوم تطبيق الشريعة،  56

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_599
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_599
https://archive.org/details/basir-sharia
https://archive.org/details/basir-sharia
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لللةليات الةشلللللتةية؛ يةجلس شلللللو ى ثوا  بنغازي ومجلس شلللللو ى مجامدي د  ة  م ه 
مبايع ل  نلا   ال     سللللللللوب  الجةاعات الجهادية مع  ةبها من تنرين القاعدن وبلضلللللللها

 دا تها للةد  والةناطق التي سللللليطةت عليها يبدو نةيدا ومختلوا  حيب اعتةف بلضلللللها 
بحكومة طةابلس التابلة للةلتةة الوطني اللا   وتحالوب مع  وات نجة ليبيا الحكومية  

ة بشللللةاسللللة واعتبةت دا  اإلنتار الليبية مةيلية لها  يةا حا بب تنرين الدولة اإلسللللامي
 .وطةدت  من مدينة د  ة وبلض الةناطق الليبية األخةى

 

 الةنرةو  الجدد ودو من ني تحوالت الخطاب الجهادي
عند مقا بتنا للرامةن الجهادية وما يلتةيها من تحوالت البد     شلية  ل  عامم مهن يا  

م ا اللامم ل  دو  محو ي ني  عادن صلللللللياأة الوعي الجهادي عند  بنار التيا  الجهادي؛ 
مو  هو  موا ع التواصم االيتةاعي الةختلوة وما ال ت  من   بال عل  حساب الةنصات 
اإللكتةو ية األخةى يالةوا ع والةنتديات الحوا ية  نقد يا ب الةنتديات الجهادية بة ابة 
الجاملات والةدا س التي ينهم منها الجهاديو   نكا من و ناعاتهن  ويا  الةشلللللللةنو  

الةنتديات حةيصلللو  يدا عل  مةا بة الةواد التي تنشلللة نيها حيث يتلةض  ي عل  م ه 
عضللللو يطةح موةللللوعا  قديا  و مخالوا لةوا ال شلللليول و ادن التيا  الجهادي  ل  الحرة 
والتو يال  ومك ا  لب البيتة الجهادية االنتةاةللللية محصللللنة ةللللد  ية م ار  و تويهات 

 تشللا  موا ع التواصللم االيتةاعي وتةايع مع ا .تخالال ما مو سللا د ني الوسللا الجهادي
امتةا   واد اال تة ب بالةوا ع والةنتديات ويد من يا  متحورا عل  الوكة الجهادي ني 
م ه الةوا ع منبةا مناسلللللبا لنشلللللة  نكا ه وموا و   وسلللللةى الخطاب الجهادي النقدي نيها 

 .جهاديةوحري بتواعم يبية من  بم  وادما السيةا الةليدين منهن للحةية ال
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ويد الةنرةو  الجدد للتيا  الجهادي ني موا ع التواصللللللللم االيتةاعي نضللللللللار للةض 
 نكا من و طةوحاتهن وسلللاعدمن ذلك ني خلق توي  يهادي تجة  عل   قد يبا  شللليول 
السللللوية الجهادية واالسلللتد ال عليهن  يةا   هن اسلللتطاعوا ت سللليس يةاعات يهادية  و 

التالي يا ب بصللللةتهن حاةللللةن ني الخطاب السللللياسللللي يا وا من بين الةلسللللسللللين لها  وب
والوقهي له ه الجةاعات  ويلتبة ملالر الةنرةو  من  وا م الةانضلللللللين لةشلللللللةوع تةدد 

 بالتةةد الجوال ي   ناع ني  يضا دو  لبلضهن ويا  سو يا   ل “ اإلسامية اللةات دولة“
 عل  ملالر مآخ  ويا ب .اإلسللامية اللةات دولة تنرين مع النصللةن يبهة دمج  ةا  عل 
 و   و طةوحات    ضلللاياه خلال الناس حشلللد مل  يصلللل   خبوي نكة     الجهادي الوكة
 الحةية ومشللايخ علةار تسللتة“داخل  ينبغي تجويوها وحصللا ما  واسللتنكةوا  الغلو  واند

  ويا  57"الجهادي الةشللللللةوع ةللللللةب عد  دعوى تحب الةويود اال حةاف عل  الجهادية
القادن والةنرةين  بو ما ية القحطا ي و مرهة  لويس و  بو يز  الشللللللامي  من  بةز ملالر

 بو ما ية القحطا ي يا  من ملسللللسللللي يبهة النصللللةن  .58وسللللةاج الدين ز يقات وأيةمن
ومن الةتحةسللللين لقتال تنرين  (دية الزو )ويا   ا دا لها ني الةنطقة الشللللة ية بسللللو يا 
شللللبكات التواصللللم االيتةاعي لنشللللة  نكا ه  الدولة اإلسللللامية ني بداية تةدده  اسللللتغم

وم اره عن تنرين الدولة والحةية الجهادية عةوما  خاض ملا ل شةسة ةد التنرين ني 
 يا  نقد  لويس مرهة  ما .الةنطقة الشة ية  بم    ينسح  منها  ل  د عا ينوب سو يا

 الجهادي  ا التي حول  وسللللللها القناعات وتقاسللللللةا الشللللللة ية الةنطقة ني للقحطا ي  نيقا
 يشللال ني الوا  ة اللامات“ الةشللهو  يتاب  ني والتكوية الغلو مبادئ  لويس مرهة  قض
ين ني  شللللللليول التيا  الجهادي أل هن لن يبينوا حقيقة الخوا ج بنوس وما“ الةا  ة دين

                                  
 )نسخة إلكترونية( 38مظهر ألويس، العالمات الفارقة في كشف دين المارقة، ص 57
الذي يكتب في تويتر  عبد هللا بن محمد"“شهورين تراجعوا عن مواقفهم التي كانوا ينشرونها في المنتديات الجهادية مثل الكاتب عدد من الكتاب الجهاديين الم 58

 " وغيرهم2اسد الجهاد“باسم "شؤون استراتيجية" و الكاتب 
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ويلتبة مرهة  لويس و بو ما ية القحطا ي ال   .59القد  ال ي بينوا ني  حقيقة الةةيتة
ميتة تحةية الشللللللللا  ومن مهندسلللللللي بة امجها الجهادي الةوسلللللللو  باالعتدال من  ادن 
 .واال وتاح

 بو يز  الشللللللامي يا ب ل   سللللللهامات   يضللللللا عبة مجةوعة من الةحاةللللللةات والةنا ةات 
ولن  9/9/2014الوكةية والوقهية لكن   تم مع من  تم من  ادن حةية  حةا  الشلللللللا  ني 

جهادية بشكم شامم  واشتهة بلبا ت  التي اعت   نيها يتسن  ل  بلو ن  نكا ه و رةيات  ال
للشللللل  السللللو ي أل   حةم يوما  نكا  السلللللوية الجهادية التي يللت  يتةايز عن يةامية 

ين  ا دا لكتا   عبد هللا عزا  القةيبة من تنرين  .الشللل   ما سللةاج الدين ز يقات نقد ع 
 دالع ال و ن السلللللللو ية  طلق موا ال القاعدن خلوا لقا دما الةاحم مايد الةايد  وبلد ا

 . ا دن للتيا  الجهادي عبة حسابات  عل  موا ع التواصم االيتةاعي
 

 خاتةة
تبدو تحوالت الخطاب السياسي الجهادي ني سو يا عةيقة و اسخة و شد بةوزا وتجليا  
يا ب  ي ة ترانةا واحتشللللللللادا ني الحالة  أل  عوامم ومحددات التحول التي ذية اما 

ة مقا  ة بغيةما  نوي سلللللو يا اسلللللتطالب ال و ن واسلللللتةاتب ني موايهة النرا  السلللللو ي
وحلوللا لل   و ليهللا امتللد تنرين الللدولللة اإلسلللللللاميللة  ول مةن  و  للا   ةطلل  ني الحكن و 

 نكا  ..يدد ومنرةو  الجهادية الحةيات من يديدن  يياال مياد وشلللللللهدت  "الخانة"
 من الشللللا  ألمم النصللللةن يبهة“ باسللللن شللللاطها  بد ت يهادية يةاعة ملاينة طبيليا  مةا

دي الجها الةلجن من موةدات  يقتبس اسلللللللن ومو "الجهاد سلللللللاحات ني الشلللللللا  مجامدي

                                  
 )نسخة إلكترونية( 43مظهر ألويس، العالمات الفارقة في كشف دين المارقة، ص 59



 
 

 

سياسية دراسات        29    8201 يناير 1  

  

 الوكة .والبيةو ةاطية الحداثية الحةولة ذو "الشللللللللا  تحةية ميتة“التقليدي   ل  اسلللللللن 
 األيلللديولوييلللات نكلللم اللةبي الةبيع  يلللاح بللل  عصلللللللولللب من وحلللده يكن لن الجهلللادي

 يةاعة .الكامم اال هيا   و للتصللللللللدع تلةةللللللللب اللةبي الوطن ني الكبةى لسلللللللةدياتوا
ا بلد الةبيع اللةبي ليس يحالها  بل   الوكة السلوي حاله وتنريةا؛ نكةا الةسلةين اإلخوا 

التقليدي بجةاعات  و موزه ودعات  حال   بم الةبيع اللةبي ليس يحال  بلده  والةصلللللللية 
 .ومحاو  يا ب تسلللللة  محاو  للةقاومة والةةا لة  و االعتدال وسللللل  ال ت  دول و  رةة 

 بةا يةكن القول    الحةية الجهادية مي السةدية الوحيدن التي تكيوب بنجاح مع لحرة 
ال و ات اللةبية عندما  ايلب  طةوحاتها وصلللححب مسلللا اتها   ذ ال يةكن نصلللم الولم 

 ني سللللللليا ات تلسلللللللوية تتحدى ال و ي عن الولم الجهادي ني سلللللللو يا وليبيا م ا  ال
 .(60) - الةوةوعية وتقوز عل  ملطيات الوا ع وشوامده

 
 

                                  
 اردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( اآلراء الو 60)


