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ملخص تنفيذي
يتشلك قادة جهاديي الغد يف ساحة القتال بسوريا ايلوم؛ حيث يُكونون صداقات ويتشبعون 

باأليديولوجية اليت ستؤمن هلم مناصب بارزة يف حركة العنف العاملية. 

ز  يف يناير 2016، اضطر أكرث من مخسني دولة إىل الرد ىلع اتلهديدات اجلهادية)1(. اغبلا ما يُركرِّ

املجتمع ادلويل ىلع اجلمااعت بوصفها املسئول األول عن هذه الشباكت القتايلة، ولكن يف واقع 

األمر الرحالت الفردية يه ما يُشلكرِّ الظاهرة. فالعالقات اليت قد يرجع تكوينها إىل أفغانستان 

اعم 1979 تؤثر بشلٍك مبارش ىلع الوحشية اليت نراها ايلوم يف سوريا ويلبيا والصومال. وذللك، فمن 

الرضوري فهم الصلة بني مايض وحارض اجلهاديني، فقد تربط بني قياديي جبهة انلرصة وداعش 

 إىل مؤسيس حركة اجلهاد العاليم. وقد نمت احلركة 
اً

ايلوم صلة شخصية تمتد عب أجيال وصوال

من  أوسع  مساحاٍت  ىلع  واستولت  أكب،  ا  عدداً وجندت  العقود،  مر  ىلع  ملحوظ  بشلٍك  اجلهادية 

األرايض، وتطورت أيديولوجيتها ورؤيتها. فعىل سبيل املثال، يبلغ عدد أعضاء داعش يف العراق 

ا إىل نيجرييا وإندونيسيا ويلبيا.  وسوريا فقط حنو 25000 عضٍو، يف حني يمتد نشاط أعضائها بعيداً

اهلدف
يسىع مركز ادلين واجلغرافيا السياسية إىل استكشاف كيف اختذ املقاتلون ابلارزون– من 

كبار القادة العسكريني لقادة الفكر– رحلتهم حنو اجلهاد. قمنا بتحليل السري اذلاتية ملائة جهادي 

بناءاً ىلع ماكنتهم داخل  اجلهاديني  وإفريقيا. وقد اخرتنا هؤالء  الرشق األوسط  أحناء  من خمتلف 

احلركة، وجودة ابليانات املتاحة عن حياتهم وانتشارهم اجلغرايف. كما اخرتنا عينات عب األجيال 

أىلع  تولوا  من  إىل   
اً

وصوال العرشين،  القرن  ثمانينيات  يف  أفغانستان  يف  األوائل  املجاهدين  من 

املناصب خالل احلرب األهلية بسوريا. 

وقد منحتنا الوالءات واالنشقاقات يف الصفوف اجلهادية واملجمواعت اليت تكونت نتيجة 

ا الفردية عنرصاً والرحالت  ادلوافع  فهم  يعتب  العاملية؛ حيث  الشباكت  ثاقبة عن هذه  نظرة   عنها 

 Centre on Religion Geopolitics – Tony Blair Faith Foundation, Global Extremism Monitor: Tracking Religious  (1(
 Extremism and Efforts to Counter It, 2016, online e-book,
  http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Global%20Extremism%20Monitor%2001.16.pdf.
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أساسيًّا لفهم الشباكت بشلٍك اعم. فيه ال تعطينا نظرة مقربة عن اتلفاعالت الواقعة يف احلركة ايلوم 

ا ىلع توقع وجهتها يف املستقبل. فحسب، بل تساعدنا أيضاً

ال يمكن اتلغلب ىلع هذه املشلكة العاملية بالقوة العسكرية وحدها؛ وإنما جيب مواجهة 

األيديولوجية اليت جتذب لكَّ فرد لطريق العنف، واليت تعتب العدو احلقييق. فاأليديولوجية اجلهادية 

تستغل اإلسالموية غري العنيفة، وجاء نصف اجلهاديني يف هذه العينة من مثل هذه احلراكت.

اخرتنا فقط صفوة اجلهاديني العامليني يف العينة، ولكن امتد نشاط هؤالء املائة وحدهم عب 

41 دولة و49 مجاعة. 

وقد أظهرت دراستنا عدم وجود ما يسىم باجلهادي ››انلموذيج‹‹؛ حيث تنوعت خلفياتهم 

عن  أسفر  ابلحث  ولكن  اتلعليمية،  ومستوياتهم  ادلينية،  وتنشئتهم  واالقتصادية،  االجتماعية 

حتديد بعض االجتاهات ابلارزة من خالل العينة. 

أبرز انلتائج
ا،  مؤخراً أجنبية  بالد  يف  العينة  هذه  يف  اجلهاديني  من   %49 نشط  اجلهادية.  انلخبة  عوملة  تم  لقد 

واعد 27% من اذلين يعملون يف أوطانهم من رصااعت خارجية، يف حني بيق 24% من إمجايل عدد 

اجلهاديني يف أوطانهم.

تعد املعارف من أهم اعتبارات اجلهاديني العامليني. فاالتصاالت الشخصية مفتاح هام ساعد ىلع 

تطور احلركة اجلهادية. ربطت بياناتنا قادة جبهة انلرصة وداعش ايلوم باملؤسسني األوائل للحركة 

من خالل أشخاص اتلقوا بهم يف السجن أو اجلامعة أو ساحة القتال. 

مراكز الرصاع جتذب اجلهاديني. فقد شارك 76% من اجلهاديني ابلارزين يف واحدة ىلع األقل من 

وموريتانيا  ومايل  )اجلزائر  والساحل  والعراق)  )سوريا  الشام  الرئيسية:  األربعة  الرصاع  مناطق 

أن  من  وبالرغم  وكينيا).  )الصومال  إفريقيا  ورشق  وباكستان)  )أفغانستان  وخراسان  وانليجر) 

احلركة اعملية، فهذه املراكز تعد نقاط جتمع. 

اإلثراء  القليل من  وبينهم  منفصلة.  الكربى شباكت  الصحراء  األوسط ومنطقة  الرشق  جلهاديي 

املتبادل، ىلع الرغم من وجود مجااعت مثل داعش والقاعدة اليت تّديع العاملية. ومع ذلك، فقد قىض 

عدد من املقاتلني ابلارزين من القارتني بعض الوقت يف أفغانستان للتدريب والقتال.
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ينتقل أغلب اجلهاديني من مجاعة إىل أخرى. انضم 59% من األشخاص قيد العينة إىل مجااعت 

قتايلة متعددة ىلع مدى مسريتهم اجلهادية. وبالفعل، تمثلت 49 مجاعة خمتلفة يف العينة اليت تضم 

مائة جهادي. 

ومنهم %57  باجلامعة،  العينة  من  فقد درس %46  بتعليٍم جيد.  ابلارزين  اجلهاديني  أغلب  تمتع 

حصلوا ىلع درجة يف العلوم أو اتلكنولوجيا أو اهلندسة أو الرياضيات أو الطب)2(. ويعد هذا ضعف 

عدد اجلهاديني املتخصصني يف ادلراسات اإلسالمية.

جاء نصف اجلهاديني من حراكت إسالمية غري عنيفة. تمتع 51% من اجلهاديني يف هذه ادلراسة 

بروابط إسالمية ال عنيفة قبل االنضمام إىل احلراكت العنيفة؛ فواحد من لكرِّ أربعة هل روابط مع 

اإلخوان املسلمني أو منظمات منتسبة هلا.

تتضمن حياة أغلب املجاهدين مدة يف السجن. فقد قىض 65% من العينة مدة يف السجن ىلع مدار 

حياتهم، ولكن ُعرف عن 25% منهم فقط ارتكاب جريمة أو قضاء مدة عقوبة قبل أن يصبحوا 

اليت  لأليديولوجية  يتعرضون  املستقبل  العالم، اكن جمندو  السجون حول  زنزانات  ويف  جهاديني. 

ستجذبهم فيما بعد للجهاد.  

25% من املجاهدين هلم عالقات مع احلكومة. سبق لربع العينة العمل مع ادلولة أو األجهزة األمنية، 

فقط  ليسوا  للتطرف  املعرضني  أن  ىلع  يدل  وهذا  احلكومة.  يف  اعملون  مبارشون  أقارب  هلم  أو 

األشخاص ىلع اهلامش أو املنبوذين من احلكومة. 

السياسية، باتلمعن يف شخصيات مائة جهادي، من حتديد  تمكن مركز ادلين واجلغرافيا 

طرقهم حنو اتلطرف. كشفت أحباثنا عن الشباكت الشخصية القوية اليت حفزت نمو اجلهاد العاليم 

ا عن حاكية ميالد مجااعت مثل  ا هامًّ الشخصية جزءاً الرحالت  تلك  األيديولويج. تبز  واتلطور 

داعش وجبهة انلرصة والشباب وغريها. وكما اعتنق اجلهاديون فكرة اتلنقل، ظلت أيديولوجيتهم 

ديناميكية. فقد حتولت أيديولوجية اجلهاد السليف من دفاعية إىل هجومية، وأعنف وأكرث طائفية.  

تكشف هذه ادلراسة عن الشخصيات ابلارزة يف احلركة اجلهادية العاملية، وال تقدم دراسة 

مستفيضة عن عضويتها. ومن ثم، فأمثلتنا تنحرص يف اذلكور رغم االجتاه املتنايم لنساء يسافرن 

  The World Bank, “Fact Sheet”, http://go.worldbank.org/IYX7EIPHS1.  (2(
ا تلقارير ابلنك ادلويل لعام 2008.          مقارنةاً بمتوسط 30% لالتلحاق باجلامعة يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا وفقاً
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لالنضمام إىل مثل تلك اجلمااعت، حىت انضم بعضهن إىل الصفوف األوىل. كما تنحرص أمثلتنا يف 

شخصيات بارزة من أحناء الرشق األوسط وإفريقيا. ومع ذلك، جيرى حايلًّا املزيد من ابلحث عن 

مدى قابلية تطبيق انلتائج ىلع السياق األورويب.

ا ذاتية شاملة للجهاديني باستخدام جمموعة واسعة من املصادر املفتوحة، وعكفنا  مجعنا سرياً

ىلع حتليلها وترمزيها للحصول ىلع املوضواعت املتكررة من خالل العينة، وعرضناها إلكرتونيًّا عن 

طريق برنامج للبيانات انلوعية للحصول ىلع نتائج كمية؛ مما مكننا من رسم االجتاهات، مع مرااعة 

الشخصية  والعالقات  اجلماعة  عضوية  وباستكشاف  املختلفة.  اذلاتية  بالسري  ادلقيقة  الفروق 

واخللفية  اتلعليم  فيها  بما  باخللفيات  املتعلقة  املعلومات  جانب  إىل  العمليات،  ومسارح  ابلارزة 

اإلجرامية والعائلية، تمكنا من اعتبار جمموعة من العوامل املحتملة اليت يمكن أن تؤثر ىلع رحلة 

الفرد حنو العنف.

ترسم نتاجئنا صورة للشبكة العاملية اليت يكونها األفراد املرتبطون عب أجيال. فقد تمكن 

جهاديو املستقبل- سواء يف اجلامعة أو السجن أو معسكر اتلدريب أو ساحة القتال- من تكوين 

ا ما إىل صفوف الريادة يف واحدة من أكرث  الصداقات واعتناق األيديولوجيات اليت ستجذبهم يوماً

ا يف عرصنا. احلراكت تأثرياًا وعنفاً

شلك 1.0: من بني أبرز اجلهاديني املائة بنسبة مئوية % حىت 1 إبريل 2016

اكنوا مقاتلني أجانب

ما زالوا ىلع قيد احلياة

هلم صالت باجلمااعت اإلسالمية اليت تنبذ العنف 
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أعضاء يف مجااعت جهادية خمتلفة

حاصلون ىلع شهادة جامعية

من العواصم أو املدن الكبى

قاتلوا يف أفغانستان

دليهم روابط مع احلكومة أو اجليش

اكنوا يف السجن قبل االنضمام إىل اجلهاد

يف السجن حايلًّا





السياسات املقرتحة

تسخري الفرص اليت تتيحها املؤسسات اتلعليمية تلعزيز القدرة ىلع مواجهة اتلطرف
 )3((STEMM( والطب  والرياضيات  واهلندسة  واتلكنولوجيا  العلوم  ختصصات  تتصدر 

اتلاريخ اتلعلييم للقادة اجلهاديني. وىلع العكس من ذلك، فدارسو ختصصات ادلراسات اإلسالمية 

للرشيعة.  قضاة  أنفسهم  نّصبوا  ومن  اجلهاديني  املفكرين  بني  خاصةاً  قليلون،  اإلنسانية  والعلوم 

تموضع اجلامعات نفسها بشلٍك فريد لزتويد طالب مجيع اتلخصصات باملهارات الالزمة للتصدي 

املتطرفة ومقاومتها؛ وذللك جيب ىلع اجلامعات أن تكون أكرث إجيابية يف اتلعامل مع  للزناعت 

 من ترك األمر للجهات األمنية أو اجلمااعت ادلينية. 
اً

تلك األيديولوجية بدال

جيب حتديد احلجة ادلينية للكثري من قادة الفكر اجلهادي واستغالل ضعفها. فعىل سبيل 

املثال، لم يدرس أيمن الظواهري أو أسامة بن الدن الفقه اإلساليم)4(، وبالرغم من ذلك فجمااعت 

ا أنها احلايم احلقييق للرشيعة.  اجلهاد السليف تّديع دائماً

يتعني ىلع اجلامعات: 
حتفزي الطالب من مجيع اتلخصصات ىلع حضور دورات بناء املهارات الالزمة للتحليل  -

الطالب  من  الكثري  وحيرض  والسياسية.  االجتماعية  بالقضايا  تهتم  نلصوص  انلقدي 

السياسة  هذه  تطبيق  يمكن  نطاق ختصصاتهم، ولكن  ملواد خارج  بالفعل حمارضات 

القائمة تلوسيع إماكنية الوصول إىل بيئات منظمة؛ حيث يمكن استكشاف املوضواعت 

احلساسة - بما فيها األيديولوجيات املتطرفة - بأمان. 

وضع املسئويلة ىلع اهليئات اإلدارية والطالبية لضمان أن وجهات انلظر املتطرفة تواجه  -

متحدثني تستضيف  اليت  واملناقشات  الفعايلات  خالل  وخاصةاً  الفكري،   باتلحدي 

جماالت العلوم واتلكنولوجيا واهلندسة والرياضيات والطب.  (3(
حىت اداعء أيب بكر ابلغدادي للسلطة اإلسالمية يعتمد ىلع دراسته للتجويد وليس اتلفسري أو الفقه.  (4(
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 مثريين للجدل. والكثري من أعضاء هيئة اتلدريس باجلامعة مؤهلون تلناول مثل تلك 

املوضواعت أكرث من املتحدثني اخلارجيني. 

تلك  - حنو  انتقادية  ثقافة  وتعزيز  العنيف،  غري  املتطرف  املحتوى  ىلع  الرقابة  جتنب 

انلصوص يف املقابل)5(. فقد تكون الرقابة املترسعة ىلع املحتوى يف صالح رسدية الضحية 

واالضطهاد، اليت يعززها املتطرفون، وهذا ››ابلاطل‹‹ اعزم ىلع إمخاد ››احلقيقة‹‹)6(. 

جتهزي السجون لعرقلة بناء الشباكت اجلهادية
ا يف تطوير الشباكت اجلهادية. فيف السجون يتواصل القادة اجلهاديون  ا هامًّ تعد السجون جزءاً

بعضهم مع بعض ويطورون أيديولوجيتهم ويبنون العالقات ملا بعد. وهلذه اتلجارب أثرها الفعال يف 

نمو الفرد داخل ادلوائر اجلهادية. وعليه، ال بد أن تكون السجون قادرة ىلع عرقلة هذه املعامالت 

 منها. وقد ختىل الكثري من اإلسالميني واجلهاديني عن فكرهم 
اً

وتوفري سبل ملعاجلة اتلطرف بدال

من خالل برامج معاجلة اتلطرف يف السجن بالعديد من ادلول العربية. ليس من املرجح أن يتخىل 

مع  للتعامل  منظم  منهج  اتباع  ولكن  بسهولة،  اإلسالمية  أهدافهم  عن  املتعصبون  اجلهاديون 

العنف يف فكرهم يعتب خطوة بداية أساسية.

ويتعني ىلع احلكومات:
واملفكرين  - القادة  وعزل  السجون  داخل  مستقلة  زنزانات  يف  اجلهاديني  كبار  وضع 

حنو  ››اإلرشاد‹‹   هيالك  إنشاء  منع  ىلع  سيساعد  مما  املبتدئني؛  عن  احلايلني  اجلهاديني 

اتلطرف.

اجلهادي؛  - بالفكر  تتعلق  جبرائم  املدانني  للسجناء  اإللزايم  ادليين  اتلعليم  برامج  توفري 

حبيث تتضمن دراسة نقدية للنصوص األساسية للفكر السليف اجلهادي، وقراءات معمقة 

لألدب اتلعدييل اتلصحييح اذلي أنتجته شخصيات وجممواعت رائدة ممن نبذوا العنف، 

كثرياًا ما تعرض ادلراسة األكاديمية الغربية للتاريخ الطالب نلصوص متطرفة مثل كفايح هلتلر، مثلما تقدم املقاربات الغربية دلراسات   (5(
الرشق األوسط وادلراسات اإلسالمية نبذة عن كتابات سيد قطب وأيمن الظواهري، ولكنه يف سياق نقدي وبناء. 

للمزيد عن ادليناميكية الفكرية، انظر:  (6(
 Emman El-Badawy, Milo Com erford and Peter Welby, Inside the Jihadi Mind: Understanding Ideology
and Propaganda, Centre on Religion Geopolitics – Tony Blair Faith Foundation, 2015: 23, online e-book,
 http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Inside%20the%20Jihadi%20Mind.pdf.
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ا عن دور  ودراسة ألعمال كبار علماء اإلسالم عب اتلاريخ من أجل تطوير فهم أكرث تقدماً

اإلسالم يف املجتمع احلديث.

تدشني برنامج إرشادي بني املدانني جبرائم الفكر اجلهادي وعلماء اإلسالم من املؤسسات  -

املتاحة  القلم‹‹  ››زمالء  املرموقة لتشجيع فهم أدق لدلين. وتعد خطط مراسلة  ادلويلة 

ا يف هذا الصدد.  حايلًّا للسجناء دلعم إاعدة تأهيلهم نموذجاً

اتلأكد من أن خمتلف أشاكل اتلعليم ادليين يف السجن تتم حتت إرشاف برنامج خاص  -

زمالئهم  جتنيد  من  اجلهاديني  السجناء  منع  أجل  من  ومنضبط  مدرب  مسلم  بإمام 

املساجني للتطرف.

بناء اتلعاون اإلقلييم لعرقلة انتشار الرصااعت
تعمل مراكز الرصاع اإلقليمية كنقطة جتمع للشباكت اجلهادية ومنصات إلطالق عمليات 

يف أماكن أخرى. وحيث إنه من انلادر احتواء الرصااعت، يستغل اجلهاديون اضطراب األحوال يف 

ابلالد املجاورة لنرش تأثريهم عب احلدود. فقد امتد نشاط أغلب اجلهاديني يف هذه العينة يف واحد 

ىلع األقل من مراكز الرصاع األربعة األساسية اليت حددناها. كما يتطور الرصاع يف اثنني آخرين 

ىلع األقل يف الوقت الراهن حول يلبيا وحوض حبرية تشاد. سيؤدي عدم عرقلة هذا اتلطور اآلن إىل 

دمار خطري وطويل املدى جلهود ماكفحة اتلطرف حول العالم. ويف كثري من األحيان، يتطلب األمر 

مراكز  احتواء  من  للجهاديني  اإلقليمية  السيطرة  حتت  اجلديدة  املناطق  ملنع  العسكري  اتلدخل 

جديدة للرصاع ادلويل.

ملنع االنتشار عرب احلدود، يتعني ىلع احلكومات: زيادة اتلعاون األمين واالستخبارايت واالقتصادي 

ىلع املستوى اإلقلييم تلعزيز احلوكمة الرشيدة ومقاومة اتلهديدات األمنية اجلهادية عب احلدود. 

وقد برهنت فرقة العمل املشرتكة متعددة اجلنسيات)7( اليت تتصدى جلماعة بوكو حرام يف حوض 

حبرية التشاد - أن استخدام نهج إقلييم للتصدي جلماعة تعمل عب احلدود يعد أكرث فعايلة من 

استخدام نهج قويم، يف حني تسببت قدرة املقاتلني ىلع إاعدة تنظيم صفوفهم يف املناطق القبلية 

ابلاكستانية يف عرقلة عمليات قوات األمن واملساعدة ادلويلة يف أفغانستان. 

تتألف من قوات أمنية من بنني والاكمريون وتشاد وانليجر ونيجرييا.  (7(
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حتدي رسدية األيديولوجية اإلسالمية العاملية اليت تغذي الفكر اجلهادي
حنو  أطول  رحلة  آخرون  يتخذ  ما،  حرٍب  غمرة  يف  باحلركة  اجلهاديني  بعض  يلتحق  بينما 

اتلطرف العنيف اغبلاًا ما تبدأ من اجلمااعت اإلسالمية غري العنيفة. 

يتعني ىلع احلكومات:
الرتكزي ىلع املنظمات اليت تسىع إىل اتلقليل من ادلولة وقيمتها بأي شلٍك من األشاكل -  -

بما يف ذلك اتلخريب وعدم احرتام سيادة القانون - وليس فقط ىلع تلك اليت تدعو إىل 

العنف. ويمكن حتقيق هذا فقط عن طريق فهم األيديولوجية املتطرفة ومدى اختالفها 

عن املمارسات اإلسالمية اتلقليدية.

الوصول لفهٍم أعمق للظروف اليت تودل اتلعاطف مع األصوات املتطرفة، من خالل زيادة  -

املشاركة مع الفاعلني يف املجتمع املدين. فانلظريات الساذجة اليت تذهب إىل أن الفقر 

والسياسة اخلارجية واالفتقار إىل اتلعليم يه وحدها األسباب اجلذرية للتطرف - ال تؤدي 

إىل وضع سياسات فعالة للتصدي هل. 

العنيف. خالل  - املتطرفة، وليس فقط اإلرهاب واذلي يعد جتليها  حتدي األيديولوجية 

احلرب ابلاردة، ىلع سبيل املثال، قاومت ابلالد الغربية أسس األيديولوجية الشيوعية عن 

طريق واكالت األنباء مثل راديو أوروبا احلرة؛ وذلك إىل جانب بناء االستعداد العسكري. 

فيجب أال تضيع ادلروس املستفادة من الرصااعت األيديولوجية السابقة.

اجلمااعت  مع  العمل  اتلحديد  وجه  ىلع  للمنع  البيطانية  احلكومة  اسرتاتيجية  وتستبعد 

املتطرفة يف مواجهة اتلطرف العنيف. 

ووفًقا هلذا انلهج، جيب ىلع املجتمع املدين يف ادلول اليت تعاين من تصاعد اتلطرف: تطبيق الضغط 

االجتمايع اتلنظييم برفض العمل مع اجلمااعت اليت تعارض القيم األساسية لالنفتاح واتلعددية، 

عن طريق دعم تطبيق الرشيعة كقانون لدلولة حرفيًّا وتدمري إرسائيل واضطهاد النساء واألقليات. 
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حتديد اجليل القادم من القادة اجلهاديني واستهدافهم لعرقلة تطور احلركة
يف كثرٍي من األحيان، يسقط اجلهاديون املحنكون اذلين ال حيتلون املناصب العليا يف احلركة 

من احلسبان، بالرغم من أنه قد يأيت من بينهم أسامة بن الدن أو أبو بكر ابلغدادي مستقبيل. ينصب 

لكُّ الرتكزي ىلع القادة احلايلني للحركة اجلهادية، يف حني تبىن الشباكت اليت تضمن استدامتها يف 

الصفوف اثلانية.

يتعني ىلع احلكومات:
تمكنهم  - حتليلية  نماذج  ىلع  للحصول  اجلهاديني  لقادة  احلايلة  الشباكت  تطور  دراسة 

اهلامشيني  أن األعضاء  نتاجئنا  املستقبلية. وتظهر  اجلهادية  الشبكة  نواة  استهداف  من 

واستمرارية  الرئيسيني  الالعبني  ما يكونون حلقات وصل مهمة بني  بالشباكت اغبلاًا 

ا عن األضواء.  اجليل القادم، يف حني يظلون بعيداً

الشبكة  - بناة  مستهدفاًا  اجلهادية  اجلمااعت  إلضعاف  الشبكة  ىلع  قائم  منهج  تطبيق 

وقادة احلركة. ىلع الرغم من العصف بقيادة القاعدة يف العراق بعمليات اتلحالف بعد 

صحوة األنبار يف 2007، فإنها تشلك اآلن القاعدة األساسية دلاعش، ويرجع ذلك جزئيًّا 

إىل قوة شبكتها.





مقدمة
حىت اعم 2010، لم يسمع أحد بإبراهيم عوض إبراهيم ابلدري؛ وهو جماهد عرايق مغمور من 

بنفسه  ألىق  ثم  ادلينية،  ل قضاء شبابه يف ادلراسات  ا وفضَّ نهر دجلة. اكن متواضعاً سامراء رشق 

يف كتابات مجاعة اإلخوان املسلمني ذات الشهرة العاملية، وبدأ يروق هل اذلين ينفذون ما يقولون 

ما  ورساعن  اإلسالمية،  األهداف  تلحقيق  العنف  باستخدام  اإليمان  شديد  أصبح  يقابلهم.  ممن 

العرب. واكنت  العراقيني تضمنت قداىم جماهدي األفغان  انضم إىل شبكة حمكمة من اجلهاديني 

اتلفاعالت والعالقات الشخصية اليت كونها بمثابة املرشد هل يف رحلته إىل القاعدة بالعراق اليت 

ا. وبعد وفاة قائدها أيب أيوب املرصي اعم 2010، اندفع هذا الشخص ››اهلادئ‹‹  ستصبح داعش الحقاً

أكرث  قيادة واحدة من  العاملية من خالل  الصدارة  إىل ساحة  االنتقامية  الزنعة  اذلي ال خيلو من 

ب نفسه خليفة لألمة  اجلمااعت اجلهادية وحشية. ونعرفه ايلوم باسم أيب بكر ابلغدادي اذلي نصَّ

اإلسالمية حول العالم. 

لم ينطلق ابلغدادي يف هذه الرحلة بمفرده، بل انضم إىل شبكة أكب ذات تاريخ أطول. وشلكَّ 

ز  ا بقدر ما يقوم هو وأمثاهل اآلن بنحت مستقبلنا. يُركرِّ تقدمه يف صفوف احلركة فكره ورؤيته، تماماً

هذا ابلحث ىلع اخللفيات احلياتية للبغدادي و99 جهاديًّا بارزاًا مثله؛ حيث نستكشف االجتاهات 

املشرتكة يف طرقهم حنو العنف، وكيف شلكت احلركة اجلهادية. 

تُعتب سوريا ايلوم نتيجة عظيمة الشأن لشباكت احلركة اجلهادية العاملية؛ فقد أدى تدويل 

احلرب األهلية السورية إىل انتقال مجايع للمقاتلني األجانب من مجيع أحناء العالم؛ حيث يتعرف 

ا كما يؤسس اجلهاديون من املدن  اجلهاديون املبتدئون ىلع املحنكني القداىم يف ساحة القتال، تماماً

ا خطرياًا، سواء اعد هؤالء  وادلول واملناطق املختلفة عالقات جديدة. وتُشلكرِّ هذه الشباكت تهديداً

املقاتلون األجانب إىل ديارهم أو انتقلوا إىل ماكٍن آخر. 
يُعتب الرصاع األفغاين يف اثلمانينيات، حيث قاتل فريق من اجلهاديني من خمتلف اجلنسيات 
ضد االحتاد السوفييت، اتلطور األعظم يف اتليار اجلهادي السليف بال منازع. وفَّر هذا الرصاع فرصة 
تشبيك جليل اكمل من اجلهاديني؛ مما أدى مبارشةاً إىل تأسيس القاعدة وخليفتها، كما اكن سبباًا يف 
موجة العنف اإلساليم حول العالم. وُيمكن أن نعزو لكَّ اجلمااعت اجلهادية السلفية يف الرشق 
األوسط وإفريقيا ايلوم - واليت بدأت مراكز جديدة للرصاع واستغلته - إىل هذه الشبكة األفغانية. 
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بالنسبة جليل من اجلهاديني انلاشئني، يمكن لساحة املعركة السورية أن تقوم بدور مماثل 

ا يف بناء مجااعت ومسارح رصاع جديدة.  ذللك اذلي قامت به حرب أفغانستان قبل ثالثني اعماً

وتُوضح أسفار ونشاطات املائة جهادي قيد ادلراسة كيف يتم تصدير الفكر عب احلدود من خالل 

األفراد والشباكت اليت تمثلها. 

الرتكزي ىلع  ايلوم. فبغم  السياسة األمنية  انعاكسات كثرية نلتائج هذا ابلحث ىلع  وهناك 

ا؛ حيث يستمر أنصار داعش هناك يف االستيالء ىلع األرايض  سوريا، يزداد املوقف يف يلبيا سوءاً

وتسخري جهودهم ضد أهداف ذات أهمية حملية ودويلة. ويشتد تهديد داعش بتعزيز قبضتها ىلع 

تتصدى  ُموحدة  هليئة حكومية  واالفتقار  األمد  طويلة  الفوىض  بهذه  أوروبا  مناطق غرب  أقرب 

للخطر املتنايم للجماعة يف يلبيا بالشلك املناسب. وقد دعت داعش بالفعل اجلهاديني الطموحني 

بأن قيادة اجلماعة قد أوفدت قادة متشددين لإلرشاف  للحضور إىل يلبيا، وظهرت تقارير تفيد 

حالة  يف  احتيايط  كخيار  يلبيا  تتخذ  داعش  أن  أخرى  تقارير  ونقلت  ابلالد.  يف  نشاطاتها  ىلع 

هزيمتها يف العراق وسوريا. وقد شهدت مرص يف رشق يلبيا وتونس يف غربها ىلع حدٍّ سواء عرشات 

املواطنني املسافرين للمناطق السورية حتت سيطرة داعش. كما أن استمرار تقدم داعش أو أي 

ا من شأنه جذب اجلهاديني من الرشق  ا جديداً مجاعة جهادية منافسة يف يلبيا يمكن أن خيلق مركزاً

األوسط وإفريقيا. 

ملاذا أجرينا هذا ابلحث؟
يكشف تتبع مسار قادة اجلهاديني إىل املناصب ابلارزة معلوماٍت هامة عن اجلهاديني اذلين 
ما زالوا يتقدمون بني الصفوف حايلًّا. وانتهاج اسرتاتيجية ››قطع الرءوس‹‹ وحدها ضد مجااعت 
اتليار اجلهادي السليف لن تكون اكفية ملواجهة هذا اتلهديد. فعلينا بناء حاجز للنار: طرق ملنع 
ظهور أجيال جديدة من القادة املتمرسني ىلع القتال يتبعون أيديولوجية توسعية وعنيفة. وهدفنا 
بناء ذلك احلاجز. وبينما أغلب  من هذا ابلحث هو معرفة كيف يمكن نلتاجئنا املساعدة ىلع 
باجلهاديني  حبثنا  يف  نتقيد  لم  السليف،  اجلهادي  اتليار  مجااعت  يف  أعضاء  ابلحث  قيد  اجلهاديني 
ا،  جدًّ هامة  الوطين  اتلوجه  ذوي  واجلهاديني  السلفيني  اجلهاديني  بني  فاتلفرقة  فقط.  السلفيني 
ولكنها ليست رضورية تلحليل هذا اتلقرير. فكالهما يهدد األمن العاليم، وجيب أن تستهدفهما 

اجلهود ادلويلة.
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قسمنا هذا اتلحليل قسمني: دراسة للشباكت اليت أدت إىل تشكيل اجلمااعت والطرق اليت 

وصل بها لكُّ فرد إىل منصبه، واخلصائص املشرتكة بني األفراد اليت من املمكن أن تكون قد أثرت 

ىلع رحالتهم حنو اجلهاد.

وأظهرت دراستنا للشباكت أهمية العالقات الشخصية تلقدم اجلهاديني يف صفوف احلركة. 

وقد تم بناء تلك العالقات يف السجن وساحة القتال واجلامعة. كما كشفت نتاجئنا عن أن احلصيلة 

احلايلة من القادة يف احلركة اجلهادية العاملية إما اتلقوا يف الرصاع األفغاين وإما تم جتنيدهم بعد 

ذلك من قبل أعضاء من تلك الشبكة، باستثناءات قليلة. وحتدث عملية مماثلة يف مراكز الرصاع 

اجلهادي احلايلة، فتحديد الشباكت من شأنه بناء قدرتنا ىلع مواجهتها. 

ا أهمية اجلمااعت اإلسالمية اليت تنبذ العنف يف السري اذلاتية اخلاصة  ويظهر حتليلنا أيضاً

باجلهاديني قيد ادلراسة؛ مما يدل ىلع أهمية األيديولوجية يف تطور احلركة. اجلمااعت اإلسالمية اليت 

وثقناها يف العينة ليست عنيفة، بل تنبذ العنف رصاحةاً يف بعض األحيان. وبالرغم من ذلك، فقد 

انتهج الكثري من اجلهاديني قيد ادلراسة األيديولوجية اإلسالمية يف هذه اجلمااعت قبل فرضها عن 

ا رضوريًّا يف مواجهته.  طريق العنف. وذللك، تعتب مواجهة األيديولوجية شقًّ

كثرياًا ما يرجع اتلطرف إىل نقص اتلعليم، ولكن أثبت هذا ابلحث أن نسبة كبرية - ىلع 

األقل بني اجلهاديني ابلارزين - من خرييج اجلامعات. ووجدنا أن الشهادات العلمية أكرث شيواعاً يف 

عيناتنا من الشهادات يف ادلراسات اإلسالمية، بما يف ذلك قادة الفكر باحلركة.  ويتماىش هذا مع 

أحباث حديثة أخرى عن اخللفيات اتلعليمية للجهاديني)8(، اليت تقرتح ضعف حجة األيديولوجية 

 - ولكن  الروايات.  مواجهة  ىلع  ترتكز  واليت  الصحيحة،  اإلسالمية  ادلراسات  أمام  اجلهادية 

السلفية اجلهادية من حيث  تنافس ادلاعية  تقديمها بطريقة  تبني من أحباث سابقة - جيب  كما 

البساطة واتلطبيق)9(. 

 

 Diego Gambetta and Steffen Hertog, Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and  (8(
Education, Princeton: Princeton University Press, 2016.

 El-Badawy, Com erford and Welby, Inside the Jihadi Mind.  (9(





القسم األول

الشباكت العاملية
تعتب احلركة اجلهادية اعملية بطبيعتها. فيف يناير 2001، قامت ىلع األقل 11 مجاعة متطرفة 

اجلمااعت  هذه  مثل  من   13 األقل  ىلع  قام   ،2011 يناير  ويف  دول.  سبع  ىلع  عنيفة  بهجمات  دينيًّا 

بهجمات وحوادث اختطاف يف 13 دولة. ويف يناير من العام احلايل، أظهرت بيانات مرصد اتلطرف 

العاليم بمركز ادلين واجلغرافيا السياسية وجود 16 مجاعة نشطة يف 21 دولة، وقد أدى عنفهم إىل 

ا ىلع األقل)10(.  مقتل 1673 شخصاً

إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  يف  ا  منحرصاً اجلهاديني  نشاط  أغلب  اكن  التسعينيات  يف 

والتسعينيات يف  اثلمانينيات  باجلهاد يف  املرتبطة  اهلجمات  اثنتان فقط من  آسيا، واكنت  وجنوب 

أوروبا)11). ولكن حبلول اعم 2000، اعنت 26 دولة منها األرجنتني واهلند والشيشان وكينيا وتزنانيا 

وإسبانيا وفرنسا وهونلدا والواليات املتحدة  وبشلٍك مبارٍش من تأثري الشباكت اجلهادية. 

إن اجلهاديني ابلارزين اذلين يُشلكون احلركة، وليس صغار اجلنود، هم من يقودون جدول 

األعمال اتلوسعية العاملية تليار اجلهاد السليف)12). 

Centre on Religion Geopolitics – Tony Blair Faith Foundation, Global Extremism Monitor.  (10(
اللبنانية، اذلي أعلنت مسئويلتها عنه منظمة اجلهاد اإلساليم،  تفجري رشكة ديساكنسو يف إسبانيا اعم 1985 املتعلق باحلرب األهلية   (11(
واختطاف طائرة الرحلة رقم 847 خلطوط الطريان العاملية املتجهة من القاهرة إىل سان دييجو اذلي تم يف أثينا، واذلي أعلنت مسئويلتها 

ا منظمة اجلهاد اإلساليم وحزب اهلل.  عنه أيضاً
“Exploiting Disorder: Al-Qaeda and the Islamic State”, International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/  (12(
    global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state.
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قاموس املصطلحات

مرسح العمليات: دولة أو إقليم شارك فيه شخص ما يف الرصاع املسلح، أو تورط مع 

مجاعة جهادية.

العائد: مقاتل أو صانع أيديولوجية قاده جهاده أو دعمه للجهاد للخارج، ولكنه اآلن 

نشط يف وطنه.

ابلايق: مقاتل أو صانع أيديولوجية يتمركز جهاده أو دعمه للجهاد يف وطنه فقط.

املركز: جممواعت إقليمية للرصاع.

)ويف  اجلهادية  اجلمااعت  قبل  من  األغلب  يف  يستخدم  تارييخ  مصطلح  خراسان: 

تصنيفنا) ليشري  إىل باكستان وأفغانستان.

الشام: مصطلح تارييخ يشري إىل مناطق كبرية من سوريا والعراق )وأجزاء من بلنان 

يف لغة بعض اجلمااعت اجلهادية).

رشق إفريقيا: يستخدم يف هذه ادلراسة ليشري إىل القرن اإلفرييق، وخاصةاً الصومال 

واملناطق الكينية اليت تأثرت باتليار اجلهادي.

ليشري  احلالة  هذه  يف  املصطلح  ويستخدم  إفريقيا،  غرب  شمال  يف  منطقة  الساحل: 

إىل املعاقل الرئيسية للقاعدة يف املغرب اإلساليم واملناطق اتلابعة هل، مثل مناطق من 

اجلزائر ومايل وموريتانيا وانليجر. 
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شلك 1.1: عدد مسارح العمليات بنسبة مئوية من جمموع العينات

ىلع األقل 1

أكرث من 1 

أكرث من 2 

أكرث من 3 

إىل  املحيل  السياق  من  ابلارزين  األشخاص  نظرة  تتحول  كيف  يف  وبانلظر  عليه،  وبناءاً 

وهناك  القتال.  بتدويل  اجلهاديني  قيام  كيفية  يف  ثاقبة  نظرة  معلوماتنا  تعطي  العاملية،  األهداف 

جانبان هلذا: أقلمة الزنااعت، وديناميكية املقاتلني األجانب من حراكت اتلمرد اجلهادية.

شلك 1.2: اجلهاديون اذلين اكنوا باخلارج بنسبة مئوية من جمموع العينات

أحدث مسارح العمليات بدل أجنيب 

العائدون من رصااعت أجنبية
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ابلاقون )ذوو انلضال املحيل فقط)

شلك 1.3: مراكز الرصاع بنسبة مئوية من جمموع العينات 

خراسان

الشام 

الساحل 

رشق إفريقيا 

جمتمعة

باٍق أم اعئد؟
الصحف.  عناوين  وسوريا  العراق  إىل  يسافرون  اذلين  األجانب  املقاتلني  موضوع  يتصدر 

تشتمل عيناتنا ىلع تقارير متنوعة عن جهاديني سافروا إىل مسارح عمليات دويلة متنقلني بني 

الرصااعت أو اعئدين إىل ادليار من هذه الرصااعت الستكمال نضاهلم املسلح. 
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أو  45% يف رصااعت  شارك  دول)13)، يف حني  نشطني عمليًّا يف عدة  عيناتنا  من  اكن %76 

ا لرتكزينا  عمليات إرهابية يف ثالث دول أو أكرث. قد تتضمن هذه الطبيعة ادلويلة بعض اتلحزي نظراً

ىلع اجلهاديني ››ابلارزين‹‹. ومن املرجح أن تمزي هؤالء داخل احلركة اجلهادية العاملية ينبع - جزئيًّا 

ىلع األقل- من خبة واسعة ودويلة. ويثبت خانة ››اخلبات السابقة‹‹ اليت نراها يف استمارات قبول 

ا - هذه انلظرية)14).   املجندين األجانب بداعش اليت تم ترسيبها مؤخراً

يبىق نسبة كبرية من املجاهدين باخلارج. اكن 49% من أحدث مسارح العمليات للجهاديني 

من العينة بالد أجنبية - بما فيها من ماتوا خارج ابلالد- وبالرغم من ذلك، فأكرث من نصف الـ%51 

اذلين تعتب أوطانهم أحدث مسارح عملياتهم اكنوا اعئدين ممن قاتلوا- أو برّشوا باجلهاد- باخلارج. 

واكن 24% فقط من إمجايل العينة من ابلاقني اذلين قضوا حياتهم اجلهادية بأكملها يف وطنهم.

يمكن استخالص معلومات هامة من املسارح اليت أبقت أو استعادت املقاتلني. فسوريا 

وايلمن وفلسطني بها نسب كبرية من اجلهاديني ابلارزين اذلين بقوا أو اعدوا للقيام بعمليات؛ حيث 

جذب الرصاع القائم يف تلك املناطق - ويف احلالة األخرية اغبلاًا ما يتمركز الرصاع يف قطاع غزة - 

الكثري من املقاتلني ذوي اخلبات األجنبية اذلين جاءوا لقتال ››العدو القريب‹‹. 

ا ملعلوماتنا، العراق ومرص واجلزائر والسعودية ويلبيا هم املصدرون  ويف الوقت نفسه ووفقاً

األساسيون لصانيع األيديولوجيات واملقاتلني. فاملقاتلون من تلك ابلدلان اغبلاًا ما يرتكون مسقط 

رأسهم لالخنراط يف أعمال العنف يف ماكٍن آخر.

››االسترياد  هذا  يف  تؤثر  السياسية  واجلغرافيا  ادلاخلية  األحداث  أن  حتليالتنا  وجدت 

داعش  راية  حتت  العالم  أحناء  من  املقاتلني  السوري  الرصاع  فجذب  للجهاديني.  واتلصدير‹‹ 

أن  بعد  العراق  املوجودين يف سوريا حايلًّا سافروا من  ابلارزين  اجلهاديني  ربع  والقاعدة. ولكن 

استخدمت  ثم   .2007 اعم  هناك  القوة  مراكز  من  املتمردين  ضد  الشعبية  االنتفاضات  حرمتهم 

داعش سوريا كمنصة إلطالق محالتها داخل العراق اعم 2014.

يتم تعريفه باالخنراط يف الرصاع املسلح أو االنضمام إىل اجلماعة اجلهادية.  (13(
Stuart Ramsay, “IS Documents Identify Thousands of Jihadis”, Sky News, http://news.sky.com/story/is-documents-  (14(
 identify-thousands-of-jihadis-10198557.
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ملف شخيص
حسن حطاب 

اجليش  إلغاء  بعد  اجلهادي  نشاطه  وبدأ   ،1967 اعم  اجلزائر  يف  حطاب  ودل 

اإلسالمية - لدلولة  إىل حركة سعيد خملويف  انضم   .92-1991  اجلزائري النتخابات 

ا.  قائداً املسلحة-، حيث اكن  ا من اجلماعة اإلسالمية  بعد ذلك جزءاً اليت أصبحت 

من  أمل  خبيبة  أصيب  أن  بعد  زيتوين،  مجيل  اجلماعة  زعيم  مع  حطاب  واختلف 

املدنيني، وانشق  بها اجلماعة اإلسالمية املسلحة ضد  اليت قامت  املذابح اجلماعية 

2003. سلم  ا اعم  تركها الحقاً واليت  والقتال،  لدلعوة  السلفية  اجلماعة  عنها يلؤسس 

نفسه للسلطات اجلزائرية اعم 2007 خالل العفو الوطين، وبيق حتت اإلقامة اجلبية 

حىت اآلن. وبالرغم من نشاطه اجلهادي، يعتقد أنه قد مجع ثروة طائلة خالل احلرب 

األهلية اجلزائرية.
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شلك 1.4: ادلول اليت مارس فيها اجلهاديون نشاطهم بنسبة مئوية من إمجايل العينة

�أفغان�ستان         
         مرص 
سوراي         

العراق          
ابك�ستان         

المين         
مايل         
كينيا         
ليبيا         

موريتانيا         
الصومال         
اجلزائر         
النيجر         

ال�عودية          
لبنان         

اإرسائيل/ فل�طني         
ال�ودان         
نيجرياي         

الوالايت املتحدة الأمريكية         
تشاد         
يران اإ         
تزنانيا         
�ألبانيا         

الأردن         
روسسيا         

�أذربيجان         
البحرين         
البوسسنة         

بوركينا فاسو         
الاكمريون         

مجهورية الكونغو ادلميقراطية         
ثيوبيا  اإ         

الهند         
الكويت          

قطر         
تونس         
تركيا         

�أوغندا          
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تُفرس عوامل حملية أخرى تدفقات املقاتلني األجانب. فشهد نهاية احلرب األهلية باجلزائر 

الوقت نفسه اعنت مرص والسعودية)15)  املغرب. ويف  املقاتلني يف أحناء  الكثري من  اعم 2002 تفرق 

ويلبيا)16) من رصااعت داخلية بني اإلسالميني اذلين ينبذون العنف واملقاتلني ومصالح ادلولة؛ 

مما دفع الكثري من اجلهاديني إىل املغادرة إىل الرصااعت اخلارجية إما بإرادتهم وإما بالقوة. وقد تم 

عكس هذه ادليناميكية يف يلبيا، فجذب الوجود املتنايم للجهاديني يف ابلالد منذ احلرب األهلية 

اعم 2014 املقاتلني الليبيني باخلارج للعودة من املناطق األخرى.

تظهر هذه ادليناميكيات اتلحدي الرئييس اذلي تواجهه ادلول اإلفريقية والرشق أوسطية 

وىلع حنو مزتايد األوروبية دلمج املواطنني العائدين من الرصااعت ورصدهم واحتجازهم- خاصةاً 

املوجودين يف العراق وسوريا حايلًّا - تلجنب انتشار األيديولوجيات والشباكت اخلطرية داخل الوطن.

مراكز الرصاع األربعة
يأيت الكثري من اجلهاديني يف العينة من بالد ىلع حدود مناطق الرصاع الرئيسية: مايل اليت 

حتد اجلزائر، وكينيا اليت حتد الصومال، وسوريا اليت حتد العراق. وقد سهلت احلدود سهلة االخرتاق 

امتداد الرصااعت؛ حيث تتيح لألفراد السفر ذهاباًا وإياباًا لدلول املجاورة بكلرِّ سهولة. ويتضح من 

دراستنا ملائة جهادي طبيعة اتلداخل بني ادلول اليت تشارك احلدود مع مناطق الرصاع الرئيسية.

مزتايد.  بنجاٍح  ايلوم  اخلطرية  األزمة  يف  رئيسية  أدواراًا  املتطرفة  احلراكت  اختذت  وقد 

السياسية اليت تعوق استجابة  فيستغلون ضعف احلكومة وعدم االستقرار والفرااغت اجلغرافية 

إقليمية متماسكة للتهديد اذلي تشلكه.

وينعكس ذلك االجتاه انلايم يف العينة. فقد اكن 76% من اجلهاديني قيد ادلراسة نشطاء يف 

أربعة مراكز رصاع إقليمية: الشام )العراق وسوريا) وخراسان )أفغانستان وباكستان) والساحل 

)اجلزائر ومايل وموريتانيا وانليجر) ورشق إفريقيا )الصومال وكينيا). ويرجع ذلك جزئيًّا إىل أن 

أغلب اجلهاديني ابلارزين يف العينة اكنوا أعضاء يف أربع مجااعت رئيسية يف هذه املناطق: تنظيم 

 Thomas Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979, Cambridge Middle  (15(
East Studies 33, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

اكن الفيلق اإلساليم ملعمر القذايف قوة أممية شبه عسكرية تأسست يف السبعينيات دلعم إقامة دولة إسالمية موحدة يف شمال إفريقيا.   (16(
وقد انضم مارتن فوغل والطوارق إىل مرتزقة القذايف، انظر:

 “Tuaregs ‘Join Gaddafi’s Mercenaries’”, BBC News, http://www.bbc.com/news/world-12647115.  
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القاعدة املركزي، وداعش، وتنظيم القاعدة باملغرب اإلساليم، ومنظمة الشباب؛ بالرتتيب. وألن 

نموذج اجلهاديني دلينا حيتوي ىلع عنارص معارصة وتارخيية، فهو ال يُوفرِّر بالرضورة ملحة عن الوضع 

الراهن للحركة، ولكن نظرة ثاقبة إىل اجلمااعت كيف استولت ىلع الرصااعت وأقلمتها يف إفريقيا 

والرشق األوسط وجنوب آسيا عب األجيال. كما يعطي فكرة عن القصة الكبى للتيار اجلهادي 

السليف خارج سوريا والعراق.

اخلصائص  من  العديد  هناك  اإلقليمية،  الرصااعت  هذه  بني  الكبري  اتلباين  من  بالرغم 

املشرتكة. تُوفرِّر احلدود الفاصلة غري املحكومة نسبيًّا والقبلية جزئيًّا يف كثرٍي من احلاالت ابليئات 

بالسياسات  احلاالت  بعض  يف  ادليناميكية  هذه  ساءت  وقد  املسلحة.  اجلمااعت  الزدهار  املثىل 

للجهاديني  السماح  طريق  عن  القويم  لألمن  وشيك  تهديد  من  للتخلص  املصممة  انلظر  قصرية 

باتلنقل حبرية بني ابلالد املجاورة. ويعتب موقف روسيا املزعوم باتلغايض عن سفر املقاتلني من 

 يستشهد به يف معظم األحيان. 
اً

شمال القوقاز إىل سوريا مثاال

وقد شهدت تلك الرصااعت بعض أشاكل اتلدخل ادلويل ردًّا ىلع حراكت اتلمرد املزتايدة. 

خصت االسرتاتيجيات األمريكية األخرية ملاكفحة اتلطرف ثالثاًا من تلك املناطق األربع )الساحل 

والشام وخراسان) كبؤر رئيسية للكٍّ من العمليات انلاعمة والصلبة)17). 

ا هذه اخلصائص عب احلدود، ومن أبرز  وقد أظهرت حراكت اتلمرد األخرى يف إفريقيا أيضاً

األمثلة ىلع ذلك أقلمة بوكو حرام حلوض حبرية تشاد. سجل مرصد اتلطرف العاليم ملركز ادلين 

واجلغرافيا السياسية يف فباير 2016 )18) نفس عدد الضحايا من املدنيني بسبب عنف بوكو حرام 

يف الاكمريون ونيجرييا. ويف شمال إفريقيا اكن للتفكك ادلاخيل يف يلبيا انعاكسات أمنية كبرية يف 

مرص وتشاد وتونس ىلع وجه اخلصوص، يف حني أعربت السودان املجاورة عن قلقها إزاء اخلطر 

الرصااعت يف  القداىم يف  املقاتلني  ا مزتايدة من  أعداداً يلبيا  داعش يف يلبيا. جتذب  تشلكه  اذلي 

سوريا والعراق، وكذلك وجوه جديدة من املقاتلني األجانب من أوروبا وبقية دول الرشق األوسط.

  

John Hudson, “Growth of Islamic State Forces State Department Overhaul”, Foreign Policy,  (17(
  http://foreignpolicy.com/2016/02/01/growth-of-islamic-state-forces-state-department-overhaul/.  

  Centre on Religion Geopolitics – Tony Blair Faith Foundation, Global Extremism Monitor.  (18(
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وإضافة إىل تلك املخاوف هناك تقارير عن اجلهاديني من كينيا ودول إفريقية أخرى سافروا إىل 
يلبيا لالنضمام إىل اجلماعة، مما يبز حجم املشلكة)19).

ليس  للرصاع،  جديد  مركز  والدة  يلبيا  يف  داعش  تقدم  استمرار  يشهد  أن  املمكن  من 

ا من شأنه أن جيذب اجلهاديني من الرشق األوسط  فقط ىلع بعد أميال من شواطئ أوروبا بل أيضاً

يضعها  قد  الفريد  يلبيا  موقع  بأن  والرصااعت  الشباكت  بني  اتلاكفلية  العالقة  وتفيدنا  وإفريقيا. 

والصحراء  األوسط  الرشق  منطقيت  من  اجلهاديني  جهود  وتسخري  اجلمايع  للعمل  مثىل  كمنصة 

تلك  مثل  تقديم  شأنها  من  اليت  القليلة  القتال  واحدة من ساحات  اللييب  الرصاع  يعد  الكبى. 

ا ألهميتها بني اثلقافات. ولكن إن اكنت ال تودل مثل هذه اإلماكنات، فذلك يطرح  الفرصة نظراً

ا: هل تعاين حركة اجلهاد العاملية من طائفية عرقية متأصلة، وأنها ىلع عكس الصورة   هامًّ
اً

سؤاال

اليت تصدرها اعمليًّا مقسمة ىلع طول خطوط اتلصداعت العرقية؟

شلك 1.5:  مراكز الرصاع األربعة: 76% من املجاهدين ابلارزين قاتلوا يف أحد املسارح األربعة 

اتلايلة

• فريقيا    الشام     خراسان	 ال�احل    رشق اإ

 Conor Gaffey, “Kenya Arrests Four Men Suspected of Trying to Join ISIS in Libya”, Newsweek,  (19( 
 http://europe.newsweek.com/kenya-arrests-four-men-trying-join-isis-libya-434628.
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ا  حمفزاً أو  سبباًا  اجلهادية  اجلمااعت  اكنت  إذا  ما  تلحديد  ادلراسة  من  للمزيد  حاجة  هناك 

وسيلتنا  أن  إىل  معلوماتنا  تشري  ذلك،  من  الرغم  املنطقة. وىلع  يف  االستقرار  نلمو عدم  نتيجة  أو 

األساسية حلرمان اجلهاديني من االنقسامات القائمة اليت تقوي موقفهم تتلخص يف رضورة بناء 

ا، وخاصةاً يف املناطق احلدودية املهملة، وتعزيز اإلحاكم حول احلدود لضمان  جمتمعات أكرث صموداً

منع الرصااعت.

دراسة حالة: مركز الرصاع األفغاين
يُعد تشكيل تنظيم القاعدة يف ثمانينيات القرن املايض خري مثال ىلع دور املعارف والرشااكت 

ا عن ميدان  يف نشأة اجلمااعت اجلهادية. بدأت العالقة بني عبد اهلل عزام وأسامة بن الدن بعيداً

ا من أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني  املعركة يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة. اكن عزام واحداً

اهلندسة  يدرس  بن الدن  السعودية، يف حني اكن  باتلدريس يف  يقومون  اذلين  املنفيني من مرص، 

املدنية، واجنذب ألفاكر أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني ابلارزين مثل عزام)20).

سيستمر االثنان يف تمثيل الكتيبة العربية يف املجاهدين العرب-األفغان، ويه كيان مرن 

ا  منخرطاً معظمهم  اكن  حيث  منهم؛  كبرية  نسبة  املرصيون  شلكَّ  العريب،  العالم  من  املقاتلني  من 

بالفعل يف أعمال جهادية يف وطنهم. واكن من هؤالء املرصيني أيمن الظواهري وسيد إمام الرشيف، 

هؤالء  اجتماع  واكن  بباكستان.  بيشاور  يف  األمحر  اهلالل  يف  طبيبني  اتلطوع  بعد  انضما  الذلان 

األربعة خطوة أساسية يف تشكيل تنظيم القاعدة.

ادلراسة،  قيد  اجلهاديني  ثلث  إيلها  سافر  حيث  حبثنا؛  يف  ارتكاز  نقطة  أفغانستان  تعد 

ا نقطة رحيل، فنحو 58% من اجلهاديني اذلين سافروا هلذه املنطقة هلم صالت مع  ولكنها تعتب أيضاً

مسارح العمليات يف باكستان ومرص واجلزائر. كما تشري نتاجئنا إىل أن تدويل الرصاع األفغاين يف 

اثلمانينيات اكن أهم حدث يف تشكيل اتليار اجلهادي العاليم حىت ظهور داعش. 

اكنت أفغانستان نقطة اتلحول يف احلياة العملية للكثري من صانيع األيديولوجيات والقادة 

 اجلهاديني ابلارزين من مجيع أحناء العالم بما فيهم عزام وبن الدن والظواهري وأبو مصعب الزرقاوي

ا.  واكن منجذباًا ملفكر جهادي آخر، وهو شقيق املفكر اجلهادي املعدوم سيد قطب اذلي اكن يعطي حمارضات باجلامعة أيضاً  (20(
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ملف شخيص
سيد إمام الرشيف 

ودل يف شمال مرص اعم 1950، ودرس 

بكلية الطب جامعة القاهرة حيث اتلىق 

الظواهري  مع  وأسس  الظواهري.  بأيمن 

قبل  مرص  يف  اإلساليم  اجلهاد  مجاعة 

للعمل  بباكستان  بيشاور  إىل  معه  السفر 

إىل  وصل  حىت  األمحر،  للهالل  طبيبني 

ضد  املجاهدين  إىل  يلنضم  أفغانستان 

كتابني  الرشيف  ألَّف  السوفييت.  االحتاد 

اإلساليم  اخلطاب  عن  األهمية  اغية  يف 

القاعدة  تنظيم  يستخدمهما  املعارص 

أحد  اكن  القتل.  وتبير  املجندين  تللقني 

كبار  ومن  للجماعة  املؤسسني  األعضاء 

مستشاريها.

ملف شخيص
سيف العدل 

وعمل   ،1960 اعم  مرص  يف  ودل 

ا يف القوات اخلاصة باجليش املرصي  ضابطاً

اإلساليم  اجلهاد  إىل مجاعة  انضمامه  قبل 

املجاهدين  من  العدل  اكن  املرصية. 

يف  أفغانستان  يف  السوفييت  االحتاد  ضد 

بارزاًا  ليشغل منصباًا  اثلمانينيات. واستمر 

كرئيس  عمل  حيث  القاعدة؛  تنظيم  يف 

كما  باجلماعة،  االسرتاتييج  للتخطيط 

املتفجرات  ىلع  اجلدد  املجندين  درَّب 

منها  إىل دول  واالستخبارات. سافر كثرياًا 

أفغانستان وباكستان والسودان والصومال؛ 

الصومايلني  املقاتلني  بتدريب  قام  حيث 

يف  أمريكيًّا  جنديًّا   18 قتلوا  اذلين 

الدن  بن  أسامة  وُيعد  مقديشو.  يف  هجوم 

الزرقاوي  مصعب  وأبو  الظواهري   وأيمن 

وأبو خادل السوري ضمن معارفه ابلارزين.
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ا هؤالء اذلين سيقودون احلراكت اجلهادية يف إفريقيا مثل   وأبو قتادة الفلسطيين. واكن منهم أيضاً

خمتار بلمختار وعدن هايش فرح إيرو وأمحد جودان. 

العاملية ايلوم وىلع ادلاعية اجلهادية؛ حيث يشاد  وينعكس هذا ىلع وضع احلركة اجلهادية 

بأوئلك اذلين قاتلوا ضد االحتاد السوفييت ملشاركتهم يف معارك جميدة ضد ››املعتدي‹‹ اخلاريج.

حركة متماسكة
ومن  ذلك  من  وبالرغم  مشرتك.  اعليم  رصاع  من  جزء  أنها  كثرية  جهادية  مجااعت  تزعم 

اخلبات املشرتكة لكبار املقاتلني يف الرصااعت مثل أفغانستان، فاتلداخل قليل نسبيًّا بني اجلهاديني 

ابلارزين يف الرشق األوسط وإفريقيا )منطقة الصحراء الكبى باألخص) من عيناتنا.
ابليعة  املجموعة  قبلت   ،2015 اعم  فيف  ادليناميكية.  هلذه  مثىل  حالة  دراسة  داعش  تعتب 
اعتماد  أسفر عن  مما  أيب بكر شياكو،  بوكو حرام  زعيم  من  ابلغدادي  أيب بكر  ››اخلليفة‹‹  إىل 
األدلة  أن  إىل  تشري  ملقاتلينا  الشخصية  امللفات  للجماعة. ولكن  إفريقيا‹‹  ››مقاطعة غرب  اسم 
اليت  انليجريية  اجلماعة  خبالف  ا،  معاً يعمالن  الفصيلني  هذين  أن  عن  ا  جدًّ قليلة  امللموسة 
افتقار  أن  األمريكية  املخابرات  ضباط  بعض  اقرتح  وقد  داعش.  وأسايلب  مفاهيم  تعتنق 
جبد  اجلماعة  هذه  تعمل  العرب.  بتفوق  تقتنع  اليت  داعش  عنرصية  إىل  يعود  قد  اتلداخل  هذا 
هناك  ولكن  ››اخلالفة‹‹)21).  دويلة  ىلع  اتلأكيد  خالل  من  داعيتها  يف  الرواية  هذه  دلحض 
الصحراء  العرب مع مقاتيل  املقاتلني  اتلقاء  استثناءات تللك االنقسامات. من األمثلة ىلع ذلك 
اجلزائر يف  املجاورة جلنوب  املناطق  يف  اجلهادية  العمليات  قاعدة  وباألخص  الساحل،  يف  الكبى 
بوركينا  للسياحة يف  اتلحتية  ابلنية  2016 ىلع  تشري هجمات  احلقيقة،  الرصاع. يف  بعد  ما  مرحلة 
ومايل انليجر  واجه  كما  نسبيًّا.  بكر  ألرايض  اجلهادي  اتلوسع  إىل  العاج)22)  وساحل   فاسو 
ا لعمليات من تابيع القاعدة وبوكو حرام، ىلع الرغم من اختالف جمال   حتدٍّ مزدوج حيث اكنتا مقرًّ

تأثري تلك اجلمااعت.

Milo Comerford, “How Jihadis Exploit Racism for Recruitment”, Tony Blair Faith Foundation, http://  (21(
 tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics/commentaries/opinion/how-jihadis-exploit-racism-recruitment.

“Malian Spillover in Burkina Faso”, Tony Blair Faith Foundation, http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-  (22(
 geopolitics/reports-analysis/briefing-note/malian-spillover-burkina-faso; “Côte d’Ivoire Attack Was a Matter of
Time”, Tony Blair Faith Foundation,http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics/reports-analysis/briefing-

 note/c-te-divoire-attack-was-matter-time.
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أغلب أعضاء مجاعة الشباب اتلابعة تلنظيم القاعدة يف الصومال هم من املقاتلني املحليني 

اذلين لم يسافروا إىل اخلارج قط، ولكن يُعتقد أن حنو ربع اجلماعة من املقاتلني األجانب – اغبلاًا 

الصومال اكنت مرسح  أن  وبالرغم من  باخلارج)23).  الصومايل  الشتات  وأعضاء من   – كينيا  من 

العمليات األخري ألربعة من لّك مخسة جهاديني صوماليي األصل يف دراستنا، فثالثة منهم قد سبق 

تدريبهم وقاموا بعمليات مع مجااعت خارجية اغبلاًا يف أفغانستان وكينيا. يعد جتنيد مجاعة الشباب 

ا للقوة النسبية لدلولة يف كينيا. كما جنحت مجاعة الشباب يف كينيا  ا بشلٍك خاص نظراً يف كينيا مهمًّ

ا يف جذب جمندين من خارج نطاق املجتمع العريق الصومايل. أيضاً

يعتب أمحد عمر اجلهادي الصومايل ابلارز الوحيد يف هذه ادلراسة اذلي لم يسافر للخارج، 

وقد نصب أمرياًا جلماعة الشباب اعم 2014. اكن عمر نتاج مجاعة االحتاد اإلساليم املسلحة)24) ثم 

احتاد املحاكم اإلسالمية، اليت هدفت إىل إاعدة انلظام ››اإلساليم‹‹ ملقديشو اليت مزقتها احلرب 

ا بسابقيه مثل أمحد  ا متأثراً اعم 2006، وأسفرت يف انلهاية عن والدة مجاعة الشباب. واكن عمر أيضاً

ادلويلني  واملجاهدين  القاعدة  تنظيم  مع  الوطيدة  العالقات  ذي  إيرو  فرح  هايش  وعدن  جودان 

بأفغانستان.

القارة والرشق األوسط. يف فباير  الروابط عب  الطبيعة ادلويلة من خالل  ويمكن رؤية 

2016، قال الرئيس الصومايل حسن شيخ حممود ملؤتمر األمن بميونخ إن هناك ››أدلة وبراهني‹‹ ىلع 

 أنه قد تم تدريب مقاتيل بوكو حرام انليجرييني يف الصومال)25). ويمكن تتبع ››خبة‹‹ هذه اتلجارة

 ادلويلة اجلهادية من خالل عيناتنا، سواء اكن تداول هذا اتلداخل عن طريق الفيديوهات ادلاعئية 

أو اخلبات املشرتكة.

Tom Burridge, “Funding Jihad: Al-Shabab Cash Lures in Young Kenyans”, BBC News, http://www.bbc.com/news/  (23(
world-africa-30419987.

تأسست مجاعة االحتاد اإلساليم يف الصومال بني اعم 1982 و1984. سعت لإلطاحة باحلكومة الصومايلة، وحتالفت مع تنظيم القاعدة   (24(
أوائل  بري يف  الصومايل سياد  بالرئيس  اإلطاحة  املتمثل يف  املعلن  وبعد حتقيق هدفها  بن الدن اعم 1993.  أسامة  تمويالاً من  وتلقت 
ا للجبهة الوطنية للتحرير. بعد سحقهم إىل حدٍّ كبري من قبل القوات اإلثيوبية، ساعد  التسعينيات، حتول اهتمام اجلماعة إىل إثيوبيا دعماً
كثري من أعضاء االحتاد اإلساليم السابق ىلع تشكيل احتاد املحاكم اإلسالمية. وتتكهن بعض املصادر أن مجاعة االحتاد اإلساليم 
فقدت السيطرة وأنشأت أعداداًا مزتايدة من املحاكم. استوعب احتاد املحاكم اإلسالمية عدداًا كبرياًا من أعضاء االحتاد اإلساليم 

ا بارزاًا فيها. ا قائداً السابق مثل الشيخ ضاهر عويس، اذلي أصبح أيضاً
Conor Gaffey, “Is Al-Shabab Training Boko Haram Fighters?”, Newsweek, http://europe.newsweek.com/al-shabab-  (25(
training-boko-haram-fighters-426760.
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دراسة حالة: اتلوقعات ادلويلة ملختار بلمختار
ا ملعلوماتنا، اكن للجهادي الشهري خمتار بلمختار روابط ضعيفة مع الصفوف العليا تلنظيم  وفقاً

القاعدة. ولكنه اعتنق تركزي اجلماعة العابر للحدود الوطنية، مستورداًا هذا انلهج ملنطقة الساحل. 

واكن من أهم أعوانه يف الفرتة اليت قضاها بأفغانستان صانعو األيديولوجيات الفلسطينيون 

تنظيم  أسس  اذلي  الزرقاوي  مصعب  أيب  معلم  املقديس؛  حممد  وأيب  الفلسطيين  قتادة  أيب  مثل 

القاعدة بالعراق. لم يقِض وقتاًا طويالاً مع قادة تنظيم القاعدة أمثال أيمن الظواهري وأسامة بن 

أفغانستان هو موت عبد اهلل  الواقع، زعم بلمختار أن ما أهلمه لالنضمام إىل اجلهاد يف  الدن. يف 

القاعدة و››أبو اتليار اجلهادي احلديث‹‹ اذلي اكن معجباًا إىل حدٍّ  عزام؛ العضو املؤسس تلنظيم 

كبري. ولكنه لم يتم استهدافه من قبل مجاعة أو شبكة معينة.

ح قصة عودة بلمختار إىل شمال إفريقيا من أفغانستان كيف أثرت فيه أهداف عزام  توضرِّ

العابرة للحدود. وبالرغم من أن أشهر عملياته اكنت يف منشأة الغاز بأميناس باجلزائر اعم 2003، 

فإن عملياته قد امتدت لتشمل مخس دول يف الساحل حتت لواءات أربع مجااعت جهادية خمتلفة. 

الكندي روبرت فاولر يف انليجر اعم 2008، واكن  شارك بلمختار يف اختطاف ادلبلومايس 

ا يف املعقل شديد التسليح يف اغو أثناء استيالء اجلهاديني ىلع شمال مايل اعم 2012. وتوجد  متمركزاً

تقارير عن هجمة بللمختار ىلع ثكنات يف موريتانيا اعم 2005، واقتحام يلبيا اليت تعمها الفوىض 

تلجنب القوات الفرنسية اعم 2012. وقد اكنت اتلقارير عن وفاته يف اغرة جوية أمريكية يف يلبيا 

ا الحتمال تنسيقه هجمة نوفمب 2015 ىلع فندق راديسون بلو يف باماكو)26).  موضع تساؤل نظراً

 Matthew Mpoke Bigg, “Mali Hotel Attack Puts Veteran Militant Back in Spotlight”, Reuters,  (26( 
  http://www.reuters.com/article/us-mali-attacks-militants-idUSKCN0T92M320151120.
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ملف شخيص
خمتار بلمختار 

إىل  سافر  حني  اجلهادي  نشاطه  وبدأ   ،1972 اعم  اجلزائر  يف  ودل 

أفغانستان لالنضمام إىل املجاهدين العرب اعم 1991 بعد انسحاب االحتاد 

قتادة  وأيب  املقديس  حممد  وأيب  الدن  بن  بأسامة  اتلىق  حيث  السوفييت؛ 

الفلسطيين. اعد بلمختار إىل اجلزائر للمشاركة يف احلرب األهلية مع اجلماعة 

اإلسالمية املسلحة، وبعد ذلك مع اجلماعة السلفية لدلعوة والقتال؛ الفصيل 

القاعدة يف  تنظيم  املنشق عن اجلماعة اعم 1998، قبل أن يصبح عضواًا يف 

املغرب اإلساليم. سافر بلمختار كثرياًا وقام بعمليات عديدة يف مجيع أحناء 

منطقة الساحل اليت تغطي اجلزائر ومايل وانليجر وموريتانيا ويلبيا. اشتهر 

باسرتاتيجياته طويلة األمد لكسب تأييد القبائل املحلية من خالل تقديم 

››السيد ماربلورو‹‹.  القروض واملركبات وتهريب السجائر؛ مما أكسبه لقب 

تزوج ببنات أربع اعئالت بارزة يف شمال مايل من العرب والطوارق.
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اجلهاد عرب األجيال
مشرتكة  معارف  وجدنا  ابلارزين.  اجلهاديني  بني  الشخصية  العالقات  معلوماتنا  تتضمن 

للجهاديني  تعمل حايلًّا واجليل األول  اليت  الصالت بني اجلمااعت  بني أغلب عيناتنا، مما يوضح 

األجانب يف أفغانستان.

لقد تمكنا من تتبع اجلهاديني ابلارزين من ميدان املعركة يف العراق وسوريا ايلوم إىل أسالف 

اجلهادية احلديثة. ىلع سبيل املثال، يمكن ربط عبد اهلل عزام؛ العضو الفلسطيين املتشدد جبماعة 

اإلخوان املسلمني اذلي ساعد ىلع تشكيل محاس واكن زعيم صانيع األيديولوجية يف أول جتسيد 

تلنظيم القاعدة، من خالل عالقاته الشخصية بقادة جبهة انلرصة وداعش ايلوم.

بمتابعة العالقات األبرز للكرِّ جهادي بارز جند أن عزام اكن ىلع اتصال بكٍلّ من:

سيف العدل؛ عضو بارز يف مجاعة اجلهاد املرصية وتنظيم القاعدة.- 1

املرصية - 2 اجلهاد  مجاعة  يف  بارز  عضو  فضل)؛  بادلكتور  )الشهري  الرشيف  إمام  سيد 

وتنظيم القاعدة.

قيادة - 3 يف  الدن  بن  أسامة  وخليفة  املرصية  اجلهاد  مجاعة  زعيم  الظواهري؛  أيمن 

تنظيم القاعدة. 

أيب خادل السوري؛ عضو يف تنظيم القاعدة ثم أحرار الشام يف سوريا.- 4

أسامة بن الدن؛ زعيم تنظيم القاعدة.- 5

األفغانية  احلرب  يف  اثلمانينيات  يف  األفغان  العرب  املجاهدين  مع  هؤالء  لكُّ  شارك  وقد 

السوفيتية. واكنوا مجيعهم ىلع اتصال بعزام يف ذلك الوقت، كما تعرفوا بعضهم ىلع بعض. ىلع سبيل 

بأيمن  هناك  الروحاين-  مرشده  واعتبه  وثيقة  بعزام عالقة  ربطته  اذلي   - بن الدن  اتلىق  املثال، 

الظواهري اذلي بدوره تعرف ىلع الرشيف يف مدة اتلطوع اليت قضاها باهلالل األمحر يف بيشاور. 

تنظيم  والسوري وزعيم  والظواهري  بن الدن  أربع شخصيات من عيناتنا:  وتوضح دراسة 

القاعدة بالعراق أيب أيوب املرصي، الروابط بني عزام واجلهاديني ابلارزين املشاركني يف الرصاع 

السوري ايلوم.
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ملف شخيص
أبو خادل السوري

ودل يف سوريا اعم 1963، ويعتقد أنه اكن من بني كتيبة كبرية من العرب املجاهدين 

العمليات  ببعض  وقام  اثلمانينيات.  أفغانستان يف  السوفييت يف  االحتاد  قاتلوا ضد  اذلين 

يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  إىل  انضم  قد  واكن  التسعينيات.  أواخر  يف  أفغانستان  يف 

اجلهاد  من  حية  وصل  حلقة  السوري  يمثل  السبعينيات.  خالل  أفغانستان  قبل  سوريا 

األفغاين -السوفييت للرصاع احلديث بسوريا؛ حيث ساهم يف تكوين مجاعة أحرار الشام 

كمحكم  تعيينه  تم  اثلانية.  األلفية  أواخر  صيدنايا  سجن  يف  معهم  احتجز  آخرين  مع 

››مستقل‹‹ من قبل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري للمساعدة ىلع حل الزناع بني أيب 

بكر ابلغدادي زعيم داعش وأيب حممد اجلوالين زعيم مجاعة جبهة انلرصة اتلابعة تلنظيم 

القاعدة املنشقة عن داعش. ورغم إنكار السوري كونه عضواًا يف تنظيم القاعدة يف أي 

وقت مىض، هناك تقارير تفيد أنه اكن رسول أسامة بن الدن بني أوروبا والرشق األوسط، 

وأنه حرض معسكر تدريب الفاروق اذلي نظمته القاعدة يف أفغانستان. قتل السوري يف 

هجوم انتحاري ىلع حلب دلاعش يف فباير 2014.
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اتليار اجلهادي السليف من بن الدن إىل ابلغدادي
عرف لكٌّ من أسامة بن الدن وأيمن الظواهري أبا أيوب املرصي؛ فقد اكن الظواهري واملرصي 

عضوين يف مجاعة اجلهاد اإلساليم يف مرص، كما قاتل ثالثتهم يف أفغانستان. اكن املرصي من أوائل 

ا مقرباًا  القاعدة، وأصبح مساعداً تنظيم  اليت أدت إىل تشكيل  العاملية  معتنيق األهداف اجلهادية 

من الظواهري.

التسعينيات  يف  اتلعقيد  يف  اغية  عيناتنا  بني  الشخصية  واتلفاعالت  العالقات  أصبحت 

إىل  أدى  مما  قندهار،  من  بالقرب  بأفغانستان  اتلدرييب  الفاروق  معسكر  القاعدة  أنشأت  عندما 

ا تلدريب وتواصل اجلهاديني. واكنوا من هناك إما يعودون  حركة كبرية من أفغانستان وإيلها؛ ومركزاً

دليارهم وإما ينتقلون ملاكٍن آخر. وستكون معسكرات ايلوم بليبيا وسوريا والعراق؛ حيث تتحكم 

العنارص اجلهادية بمساحات شاسعة من األرايض، بال شك حاضنات للشباكت املستقبلية)27).

اكن معسكر الفاروق اتلدرييب ماكن لقاء املرصي مع اجلهادي األردين أيب مصعب الزرقاوي 

لرتسيخ  جنب  إىل  جنباًا  الرجالن  عمل  بالعراق.  القاعدة  تنظيم  زعيم  ذلك  بعد  سيصبح  اذلي 

متمردي القاعدة يف ابلالد. وتوىل املرصي قيادة تنظيم القاعدة يف العراق بعد وفاة الزرقاوي اعم 

ا من اجلهاديني الطموحني يف هذه اجلماعة مثل أيب بكر ابلغدادي زعيم  ا جيالاً جديداً 2006، مؤسساً

داعش ايلوم واذلي أصبح ربيباًا شخصيًّا هل. وبدعم منه ظل ابلغدادي يرتيق يف صفوف اجلماعة. 

وباإلضافة إىل ابلغدادي، كشفت دراستنا أن هناك جهاديني رائدين آخرين من الرصاع السوري، 

وهما أبو خادل السوري؛ أحد األعضاء املؤسسني جلماعة أحرار الشام، وأبو حممد اجلوالين؛ زعيم 

مجاعة جبهة انلرصة اتلابعة تلنظيم القاعدة - يمكن إرجاعهما إىل عبد اهلل عزام.

ا يف العراق وسوريا فقط، انظر: تقدر جملة احلرب الطويلة وجود حنو 63 خميماً  (27(
“Jihadist Training Camps in Iraq and Syria”, The Long War Journal, http://militaryedge.org/%20embedmap/?map_id=

   12222&mapZoom=6&mapCenter=35.85343961959182%2C41.7041015625.
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ملف شخيص
أبو حممد اجلوالين 

ودل يف حمافظة دير الزور بسوريا اعم 1981. هو زعيم مجاعة جبهة انلرصة القوية 

ا يف اجليش، واكن طابلاًا جنيباًا ودرس  اتلابعة تلنظيم القاعدة ومقرها سوريا. اكن وادله ضابطاً

الطب يف جامعة دمشق. وتأثر يف تلك الفرتة بادلاعية السوري املتطرف حممد األاغيس 

اذلي نسقت مجاعته غرباء الشام تهريب اجلهاديني السوريني إىل العراق. نشط اجلوالين 

بالعراق من اعم 2003 إىل 2011؛ حيث لكفه أبو بكر ابلغدادي؛ زعيم داعش حايلًّا، بإنشاء 

دمج  اجلوالين  رفض  بعد  االثنان  سيختلف  ولكن  األهلية.  احلرب  أثناء  سورية  خلية 

مجاعته مع داعش عندما توسعت يف سوريا اعم 2013 مفضالاً احلفاظ ىلع والئه تلنظيم 

القاعدة وزعيمه أيمن الظواهري.

ا كما حدث مع املرصي، تعرف السوري ىلع عزام وبن الدن والظواهري أثناء الفرتة  تماماً

اليت قضاها مع املجاهدين العرب األفغان. نمت عالقة بني السوري والظواهري اذلي طلب منه 

لم حيسم  اذلي  ذلك اخلالف  وأدى  ابلغدادي واجلوالين.  اتلدخل إلنهاء اخلصومة بني  ذلك  بعد 

والئه  ىلع  ا  حمافظاً اجلوالين  ظل  ابلغدادي،  عكس  وىلع  القاعدة.  تنظيم  عن  داعش  انشقاق  إىل 

للظواهري وتنظيم القاعدة املركزي. حافظ السوري واجلوالين ىلع عالقتهما من خالل اتلعاون بني 

أحرار الشام وجبهة انلرصة ىلع ساحات القتال السورية حىت وفاة السوري ىلع يد داعش اعم 2013.
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شلك 1.6: بناء شبكة اعملية: التسلسل الزمين للتفاعالت من وقت الرصاع األفغاين 

السوفييت إىل ايلوم

 
مام         �أمين  �أبو محمد          �أبو �كر        �أبو مصعب           �أسامة            عبد هللا           سسيد اإ

          �ن الدن            عزام             الرشيف         الظواهري ياجلوالين         البغدادي         الزرقاو
 

أبو حممد 
اجلوالين

أبو بكر 
ابلغدادي

أبو مصعب 
الزرقاوي

أسامة 
بن الدن

عبد اهلل 
عزام

سيد إمام 
الرشيف 

أيمن 
الظواهري

داعش تستويل 
ىلع املوصل وتعلن 

اخلالفة

مقتل 
بن الدن

أصبح ابلغدادي زعيم 
ادلولة اإلسالمية 

بالعراق

ابلغدادي حيرض 
معسكر اتلدريب 

يف أفغانستان ويلتيق 
بالزرقاوي

الزرقاوي يؤسس 
تنظيم القاعدة بإيران 

ويبايع بن الدن
11 سبتمب

وغزو 
أفغانستان

سافر بن الدن 
والظواهري إىل 

افغانستان

انتقل الرشيف 
والظواهري وبن 
الدن إىل السودان

مقتل عزام يف 
باكستان

يلتيق الظواهري 
والرشيف وبن الدن 
وعزام يف التشكيل 

األول للقاعدة 
بأفغانستان

الظواهري والرشيف 
يسافران إىل باكستان 

للعمل طبيبني 

اتلىق عزام وبن الدن 
للمرة األوىل يف السعودية

اتلىق الظواهري 
والرشيف يف لكية الطب 

بالقاهرة

اجلوالين رفض دعوات 
ابلغدادي إىل االنضمام إىل 

داعش وبايع الظواهري 
وتنظيم القاعدة

ابلغدادي يرسل 
اجلوالين إىل سوريا 

لتشكيل فرع ادلولة 
اإلسالمية هناك

مقتل الظواهري 
 يف اغرة 
أمريكية

الزرقاوي يكسب غزو العراق
ثقة بن الدن 

املبدئية، ويؤسس 
معسكره اتلدرييب 

يف هرات

الغزو السوفييت 
ألفغانستان

عزام وبن الدن 
يؤسسان مكتب 

خدمات يف 
باكستان

الظواهري وبن 
الدن يلتقيان يف 
جدة للمرة األوىل

الظواهري 
يسافر يلنضم إىل 

املجاهدين يف 
أفغانستان

القاعدة تفجر 
مبىن اتلجارة 

العاليم يف 
نيويورك

طابلان تستويل 
ىلع أفغانستان
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يعملون يف  اذلين  ابلارزين  اجلهاديني  إعداد  ا يف  رائداً دوراًا  والسوري  املرصي  أدى لكٌّ من 

سوريا والعراق حايلًّا، ولكن حجبت شخصيات مثل بن الدن والظواهري مدى تأثريهم وأهميته. 

ىلع هذا انلحو، نعرف القليل نسبيًّا عن شباكت الصفوف األوىل من اجلهاديني األقل شهرةاً، ومداهم 

ا ىلع صلة  ودورهم الفردي يف مثل تلك الشباكت. ومن املرجح يف السنوات القادمة أن نرى أشخاصاً

مستوى  وليس  اجلهادية،  للجمااعت  العليا  املناصب  يف  والسوري  املرصي  مثل  تنفيذية  بعنارص 

يف  للجهاديني  االهتمام  من  املزيد  إيالء  جيب  وذللك،  والظواهري.  الدن  بن  مثل  العليا  القيادة 

وافرة  وبناء شباكت  هويتهم،  الكشف عن  دون  اتلحرك  يتمتعون حبرية  اذلين  املتوسط  املستوى 

أكرث من أوئلك يف املستويات العليا. ومن املرجح أن تكون هذه العنارص اتلنفيذية اليت اكتسبت 

خباتها يف الرصااعت القائمة يف أفضل وضع للحفاظ ىلع راية اجلهاد العاملية اعيلة لألجيال القادمة.

اخلالفات والوالءات
اجلهاديني  بني  والوالءات  اخلالفات  أن  املشرتكة  والشباكت  املعارف  دراسة  تكشف 

طبيعة  دراسة  من  وباملزيد  العاملية.  احلركة  ››تكاثر‹‹  يف  ساهمت  قد  اثلمانينيات  منذ  ابلارزين 

ا بدافع األيديولوجية واالسرتاتيجية، ويف  هذه العالقات، يتضح أن الزنااعت والرشااكت اكنت دائماً

ا شخصية. الوقت ذاته دائماً

اجتاهات  يف  تغيريات  عنه  ينتج  مما  الشخصية،  اتلفاعالت  من  الزنااعت  تنشأ  أن  يمكن 

اجلماعة ويؤدي إىل تكوين مجااعت جديدة. وقد أبىق اذلين أسسوا درجة من الوالء بالقتال جنباًا 

انتقاهلم  رغم  ا  عموماً القاعدة  هلوية  والئهم  ىلع  الدن  بن  وأسامة  الظواهري  أيمن  مع  جنب  إىل 

للجهاد يف مناطق خمتلفة من العالم. اغبلاًا ما تكون الزنااعت مثل اليت حدثت بني عبد اهلل عزام 

والظواهري، وأيب بكر ابلغدادي وأيب حممد اجلوالين، حىت االنشقاقات يف مجااعت مثل القاعدة 

واملغرب اإلساليم ناجتة عن خالفات شخصية، ومع ذلك فلها تداعيات جغرافية سياسية. 

اختلف عزام والظواهري حول هدف املجاهدين العرب األفغان بعد االنسحاب السوفييت 

اعم 1989. أرص الظواهري ىلع استهداف الزعماء املسلمني اذلين اعتبهم غري إسالميني، يف حني 

ا بإرسائيل.  أراد عزام توجيه احلركة اجلهادية العاملية حنو اهلجوم ىلع األعداء غري املسلمني بدءاً
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اكن ابلغدادي قد أرسل اجلوالين إىل سوريا اعم 2011 يلؤسس جبهة انلرصة كفرع سوري 

لدلولة اإلسالمية بالعراق، ولكنهما اختلفا بعد إعالن ابلغدادي ادلمج بني جبهة انلرصة وادلولة 

اإلسالمية بالعراق تلكوين ادلولة اإلسالمية بالعراق والشام )داعش) واليت اعرتض عليها اجلوالين 

وفضل مبايعة تنظيم القاعدة وزعيمه الظواهري.

اجلماعة،  قيادة  مع  اإلساليم  املغرب  يف  القاعدة  تنظيم  قائد  بلمختار  اختلف   ،2012 واعم 

وشلك مجاعته اخلاصة )امللثمون). وبالرغم من هذا االنشقاق، بيق موايلاًا ألهداف تنظيم القاعدة، 

وظل عضواًا يف تنظيم القاعدة باملغرب اإلساليم حىت اآلن.

تكونت أعمق اخلالفات وأقوى الوالءات يف احلركة اجلهادية ىلع مستويات شخصية عميقة 

مما أدى إىل انقسام املقاتلني جممواعٍت من العقول املتشابهة. ومع الوقت أصبحت هذه املجمواعت 

غري الرسمية شباكت رسمية يكشف تتبعها عن الكثري من الفصائل اجلهادية اليت ظهرت حول 

العالم يف أواخر القرن العرشين وأوائل القرن الواحد والعرشين. 

ايلوم يمجد شباب اجلهاديني أيام املجاهدين العرب األفغان، ولكن هذه احلركة اكنت غري 

متجانسة ىلع اإلطالق. فنهجها حنو املقاومة العربية األفغانية لالحتاد السوفييت وتدفق املقاتلني 

اغدر  عندما  اشتدت  عميقة  وعرقية  وأيديولوجية  اجتماعية  خالفات  خلق  ما  رساعن  األجانب 

السوفيت أفغانستان اعم 1989 تاركني املجاهدين دون عدو مشرتك يلجمعهم ىلع هدف واحد. 

ويروي جيل كيبيل واقعة حدثت يف مارس 1989 أثناء حصار جالل أباد عندما توترت العالقة 

بني العرب واألفغان من املجاهدين؛ حيث أعلنت كتيبة عربية أن جمموعة من املساجني األفغان 

ا صغرية ووضعهم يف صناديق)28). من املرتدين، وبدأت يف تقطيعهم قطعاً

تردد هذه الواقعة صدى اتلقارير الواردة عن االقتتال بني الفصائل اجلهادية يف سوريا، وتبدو 

الصورة مألوفة بشلٍك يقشعر هل األبدان. يف الواقع، استمرت الكثري من هذه اخلالفات اليت ترسخت 

ن انقسامات عميقة داخل احلركة ايلوم. ومع ذلك قاموا خبلق روايات  أثناء اجلهاد األفغاين تُلكورِّ

متعارضة عن اتلاريخ اجلهادي اذلي يرتجم إىل روايات متضاربة عن اجلهاد ايلوم. 

 Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, London: I.B. Tauris, 2006: 148.  (28(
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دراسة حالة: الظواهري ضد الزرقاوي: اخلالفات العقائدية
كشف تقييم أيمن الظواهري وأسامة بن الدن للجهادي األردين أيب مصعب الزرقاوي عن 

اهلريم  التسلسل  اعتبه  العراق،  يف  القاعدة  تنظيم  قيادة  زمام  تويله  قبل  فحىت  به.  ثقتهما  عدم 

تلنظيم القاعدة متهوراًا قد يؤذي القضية اجلهادية. فقد ظهرت وحشية وقسوة نهج الزرقاوي من 

خالل لكماته: ››إن قتل الكفار بأي وسيلة بما يف ذلك العمليات االستشهادية عظمه العديد من 

األئمة، وإن اكن هذا يعين قتل مسلمني أبرياء ]...[ سفك دماء املسلمني مباح تلجنب الرش األعظم، 

وهو تعطيل اجلهاد‹‹)29).

يزال  ال  اذلي  الشعار  وهو  والعقول،  القلوب  معركة  كسب  ىلع  أرص  الظواهري  ولكن 

الظواهري  ينعكس يف رسائله حىت ايلوم وبيق ما يمزيه بشلك رئييس من خصمه داعش. كتب 

يف مراسالته مع الزرقاوي: ››حنن يف حرب إعالمية وسباق ىلع قلوب وعقول األمة‹‹)30). كما مد 

الظواهري سعيه لكسب القلوب والعقول يلتناول عنرص الطائفية اذلي اكن حيبذه الزرقاوي اذلي 

أعلن أن ››تنظيم القاعدة بالعراق قد أعلن احلرب ىلع لكرِّ الشيعة بالعراق‹‹)31).

وبينما اتفق الظواهري والزرقاوي ىلع اعتبار الشيعة عمالء يعملون حلساب اتلحالف اذلي 

تقوده أمريكا يف العراق، أرص الظواهري ىلع أن تركزي تنظيم القاعدة جيب أن يبىق ىلع األهداف 

األجنبية وليس الشيعة اذلين يعتبهم ذوي أهمية ثانوية. حذر زعيم القاعدة بأن اهلجمات ىلع 

الشيعة ستطرح تساؤالت حول طبيعة اجلهاد، ولن تساهم يف كسب اتلأييد الشعيب: ››تزداد حدة 

األسئلة عندما تكون اهلجمات ىلع أحد مساجدهم وتزداد أكرث إن اكنت اهلجمات ىلع رضيح 

 لألمة اإلسالمية مهما حاولت 
اً

اإلمام عيل بن أيب طالب>. أرى أن هذا األمر لن يكون مقبوال

رشحه وسيستمر انلفور منه‹‹)32).

 David Aaron, In their Own Words: Voices of Jihad — Compilation and Commentary, Rand Corporation Monograph  (29(
Series, Santa Monica, CA: RAND, 2008.

“Letter from Al-Zawahiri to Al-Zarqawi”, GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/security/library/  (30(
 report/2005/zawahiri-zarqawi-letter_9jul2005.htm.

“Al-Zarqawi Declares War on Iraqi Shia”, Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/archive/2005/09/200849143727698  (31(
   709.html.

“Letter from Al-Zawahiri to Al-Zarqawi”.  (32(
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وتعكس أسايلب داعش ايلوم - مثل اهلجمات ىلع املساجد واملزارات الشيعية - ميل أيب 

مصعب الزرقاوي؛ زعيم داعش قبل ابلغدادي. باملقارنة، جند أن جبهة انلرصة السورية، اليت تنتيم 

مقابل  والعقول‹‹ يف  ››القلوب  نهج  تعتنق  للظواهري،  واليت حافظت ىلع والئها  القاعدة  تلنظيم 

انتشار وحشية وقسوة داعش. 





القسم اثلاين

االجتاهات املشرتكة بني أبرز اجلهاديني
أدت الشباكت اليت تطورت يف أفغانستان يف اثلمانينيات إىل نمو احلركة اليت انترشت حول 

العالم. ويمكن هلذه انلتائج أن تساعد ىلع حتديد الشباكت املماثلة يف مراكز الرصاع الرئيسية 

احلروب  عن  انلاتج  العاملية  اجلهادية  احلركة  نمو  وإاعقة  اجلديدة  الشباكت  تطور  وعرقلة  احلايلة 

األهلية احلايلة. 

تصنع  اليت  االجتماعية  العوامل  عن  الفرضيات  اختبار  ا  أيضاً اذلاتية  للسري  ويمكن 

كدوافع، يف حني  اتلعليم  وسوء  واالقتصادي  االجتمايع  باحلرمان  يُستشهد  ما  وكثرياًا  اجلهاديني. 

تثبت دراستنا للجهاديني ابلارزين أن هذا ليس حقيقيًّا. كما يعرف السجن ىلع أنه ماكن للتجنيد، 

أنهم  العاديني، يف حني يوضح حبثنا  املجرمني  الكثري من اجلهاديني من  أن  افرتاض  إىل  يؤدي  مما 

قليالاً ما يصلون إىل القيادة العليا للحركة. كما تُرسم روابط روائية بني احلراكت اإلسالمية اليت 

تنبذ العنف واحلراكت اجلهادية العنيفة، وقد أظهرت أحباثنا أن أكرث من نصف اجلهاديني ابلارزين 

قيد ادلراسة اكن هلم صالت سابقة باجلمااعت اإلسالمية. 

من  بناء صورة  من  تمكنا  بارز،  ملائة جهادي  الشخصية  اتلواريخ  يف  االجتاهات  وبدراسة 

العوامل املشرتكة اليت ختلق جهاديًّا بارزاًا. 

قاموس املصطلحات

األيديولوجية  اجلماعة  أنشطة  وتوجيه  قيادة  األساسية  وظيفته  جهادي  األيديولوجية:  صانع 
واالسرتاتيجية.

تنفيذي: جهادي مسئول عن عمليات الصفوف األمامية والقيام باهلجمات وتقديم املساعدات 
اللوجستية. 

إداري: جهادي تتضمن وظيفته املهام اللوجستية واإلجرائية ادلاخلية.
STEMM: اختصار للعلوم والرتمجة واهلندسة والرياضيات والطب.

اإلسالموية: أيديولوجية دينية سياسية حديثة تتطلب تأسيس دور اإلسالم كقانون لدلولة.
اجلمااعت اإلسالمية: مجااعت دينية سياسية حديثة تسىع تلأسيس دور اإلسالم كقانون لدلولة.
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شلك 2.1: جهاديون بشهادات جامعية بنسبة مئوية من إمجايل العينات

درس باجلامعة

درس جماالت العلوم واتلكنولوجيا واهلندسة والرياضيات والطب

درس دراسات إسالمية

درس العلوم اإلنسانية

شلك 2.2: الروابط اإلسالموية قبل اجلهاد بنسبة مئوية من إمجايل العينات 

شلك 2.3: جهاديون خبلفيات إجرامية بنسبة مئوية

قىض مدة يف السجن

سجن قبل االنضمام إىل اجلهاد

سجن بعد االنضمام إىل اجلهاد
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شلك 2.4: اخللفيات العائلية بنسبة مئوية من إمجايل العينة 

خلفية عسكرية

هل عالقة باحلكومات املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية

هل خلفية هلا عالقة باللجوء السيايس

الروابط اإلسالموية
اكن لـ 51% ىلع األقل من اجلهاديني قيد ادلراسة عالقة باجلمااعت اإلسالمية قبل االنضمام 

إىل اجلهاد سواء بشلٍك مبارش كأعضاء ملنظمات إسالموية أو من خالل اجلهات اتلابعة هلا، ومنها 

للجمااعت اإلسالموية  النشط  وإنما تشلك اجلناح  بالرضورة ذات نشاط سيايس؛  هيئات ليست 

القائمة مثل أجنحة الشباب واالحتادات الطالبية واملجمواعت األخرى. 

شلك 2.5: اجلمااعت اإلسالمية حسب اجلماعة بنسبة مئوية من إمجايل اجلهاديني ذوي الروابط 

اإلسالموية

اإلخوان املسلمون

مجااعت أخرى 

محاس 

احتاد املحاكم اإلسالمية
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جملس شورى شباب اإلسالم

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 

شارك لكُّ اجلهاديني قيد ادلراسة من األردن )2) والصومال )5) يف مجااعت إسالمية قبل 

واجلزائر   (13( مرص  من  اجلهاديني  عدد  بني  توافق  فهناك  ذاته  الوقت  ويف  اجلهاد.  إىل  االنضمام 

)4) وفلسطني )7) من ذوي الروابط اإلسالموية؛ فقد اكنت ادلول اثلالثة أوطاناًا لعدٍد كبرٍي من 

اإلسالميني؛ حيث بدأت مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص اعم 1928، وأصبح هلا ماكنة قوية ىلع 

األرايض الفلسطينية قبل إنشاء فرعها هناك - محاس - اعم 1987. وألغلب اجلهاديني اجلزائريني 

قيد ادلراسة روابط مع اجلماعة السلفية اجلزائرية: اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ. أما يلبيا )2) واململكة 

العربية السعودية )1) والعراق )1) فيف هذه ادلول أقل عدد من اجلهاديني خبلفية إسالمية معروفة، 

يف حني لم يتم توثيق أي جهادي يمين يف دراستنا خبلفية إسالمية. ويمكن أن تعود هذه انلتائج 

إىل ندرة املعلومات عن الروابط اإلسالموية يف تلك ابلالد، وكذلك تدخل األحوال السياسية يف 

عرقلة نشاط اإلسالميني.

لم يستطع اإلسالميون اتلابعون جلماعة اإلخوان املسلمني العمل علناًا يف يلبيا حىت سقوط 

فقد  وكذلك  اثلمانينيات.  يف  حظرها  بعد  ا  رسًّ تعمل  اجلماعة  اكنت  إذ  2011؛  اعم  القذايف  نظام 

القاسم  الكريم  املسلمني يف عهد عبد  اإلخوان  اتلابع جلماعة  العرايق  اإلساليم  احلزب  تم حظر 

)1958-1963)، يف حني واصلت األنظمة ابلعثية اليت تلته قمع اجلمااعت اإلسالمية، ولم تستطع 

اجلمااعت العمل علناًا إال بعد سقوط صدام حسني.

احلركة  لسلطة  ا  نظراً إسالمية  مجااعت  أي  يوجد  فال  السعودية،  العربية  اململكة  يف  أما 

الوهابية اليت تراعها ادلولة. وذللك فاالرتباط باجلمااعت اإلسالمية غري رسيم. كما أدت عمليات 

قمع اإلخوان املسلمني يف عدٍد من ادلول بالرشق األوسط إىل حبث كثريين من أعضائها عن مالذ 

باململكة. ويف ضوء ذلك، فمن املرجح أن اكتشافنا أن 51% من اجلهاديني هلم خلفيات إسالموية 

ا. ا ضعيفاً يعتب تقديراً
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شلك 2.6: الروابط اإلسالموية بناء ىلع ابلدل بعدد األشخاص بالعينة

مرص 
فل�طني

ليبيا 
العراق

اجلزائر 
سوراي

اململكة العربية ال�عودية 
الصومال 
نيجرياي 

كينيا
مايل 

الأردن

تناونلاها يف دراستنا كجمااعت إسالمية غري  اليت  وقد بدأت بعض اجلمااعت اإلسالمية 

عنيفة، ومن ضمنها مجااعت من الصومال ونيجرييا ومرص واجلزائر. بدأت مجاعة جممع املحاكم 

اإلسالمية يف مقديشو اعم 1994. وسعت تلطبيق مفاهيم الرشيعة اإلسالمية يف الصومال كرد فعل 

تلدايع أجهزة ادلولة، بالرغم من أنها ال تلزتم بشلك صارم بأيٍّ من مدارس الفقه. وقامت بعض 

العنارص املتشددة من جممع املحاكم اإلسالمية بإنشاء مجاعة الشباب اتلابعة للقاعدة اعم 2006 

لدلعوة إىل اتلطبيق الصارم للرشيعة اإلسالمية. 

بدأت اجلماعة اجلهادية انليجريية بوكو حرام، اليت بايعت داعش يف مارس 2015، كحركة 

اليت أسسها حممد  العنف تسىع إلقامة دولة إسالمية يف شمال نيجرييا. وقامت اجلماعة -  تنبذ 

ا  بإنشاء املدارس واألنشطة ادلينية للعائالت الفقرية من املسلمني. كما استفادت أيضاً يوسف - 

من الشباكت القائمة جبمعية إزالة، ويه مجاعة وهابية. أدى تصاعد حدة اتلوتر مع احلكومة إىل 

صدامات قتل بسببها املئات من أعضاء اجلماعة اعم 2009؛ واكن هذا بداية حركة اتلمرد العنيف 

املستمر يف نيجرييا وحوض حبرية تشاد.
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ملف شخيص
مجال زيتوين

باجلزائر  خادم  بري  ضاحية  يف  ودل 

اإلسالمية  اجلماعة  زعيم  واكن   .1864 اعم 

اجلماعة  يف  عضواًا  زيتوين  واكن  املسلحة. 

)اجلبهة  العنف  تنبذ  اليت  اإلسالمية 

اإلسالمية لإلنقاذ) قبل املشاركة يف األنشطة 

أفغانستان  إىل  سافر  أنه  يُعتقد  اجلهادية. 

ضد  املجاهدين  العرب  جهود  يف  للمشاركة 

اجلزائر  بلدله  بعدها  من  اعد  ثم  السوفيت، 

اجلماعة  مع  اجلهاد  إىل  يلنضم   1992 اعم 

››لألفغان  ا  قائداً اكن  املسلحة.  اإلسالمية 

اجلزائريني‹‹ يف اجلماعة اإلسالمية املسلحة 

اعم  اجلماعة  زعيم  أخرياًا  يصبح  أن  قبل 

ا  أن زيتوين اكن مهتمًّ اتلقارير  1994. وتفيد 

النشاط  إىل  االنضمام  قبل  السليف  بالفكر 

السلفيني  القادة  اجلهادي، واكن معروفاًا بني 

املسلحة.  اإلسالمية  باجلماعة  املتشددين 

بقيادة  املسلحة  اإلسالمية  اجلماعة  قامت 

الفرنسية رقم 8969  زيتوين خبطف الطائرة 

يف  األهداف  من  عدد  وتفجري   1994 اعم 

باريس بني يويلو وأكتوبر 1995. 

ملف شخيص
عبد اهلل عزام

ودل يف الضفة الغربية اعم 1941، واغبلاًا 

دلوره  العاليم‹‹  اجلهاد  ››أبو  بأنه  يوصف  ما 

اجلهادية  األيديولوجية  تكوين  يف  ابلارز 

يف  عزام  خترج  القاعدة.  وتنظيم  العاملية 

الرشيعة  بكلية  بعد  عن  اتلعليم  برنامج 

الزراعة  بكلية  دراسته  بعد  دمشق  يف 

مجاعة  إىل  الفرتة  تلك  يف  وانضم  جبنني. 

مرص  إىل  عزام  انتقل  املسلمني.  اإلخوان 

ادلكتوراه  ىلع  حصل  حيث  السبعينيات  يف 

األزهر  جامعة  من  اإلساليم  الفقه  يف 

بالقاهرة. ومن املعتقد أن عزام تقرب ألفراد 

بتدريس  قام  ثم  وأفاكره.  قطب  سيد  اعئلة 

بني  األردن  جبامعة  اإلسالمية  ادلراسات 

1973 و1980 وجامعة امللك عبد العزيز بني 

الدن  بن  أسامة  اتلىق  حيث  و1981   1980

ألول مرة. سافر عزام إىل بيشاور اعم 1981 

يف  العرب  املجاهدين  إىل  االنضمام  قبل 

أفغانستان؛ حيث أدى دوراًا بارزاًا يف صناعة 

األيديولوجية واتلجنيد.
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ويف مرص، اعرضت العنارص املتطرفة يف حركة اإلخوان املسلمني نهج اتلنظيم نلبذ العنف 

يف عهد السادات، مما أدى إىل تشكيل اجلمااعت اجلهادية املنشقة. امتألت صفوف مجاعة اجلهاد 

اإلسالمية واجلماعة اإلسالمية بمرص بالعديد من أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني اذلين فّضلوا 

استخدام العنف إلقامة ادلولة اإلسالمية. 

بدأت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ كحزب سليف إساليم سيايس باجلزائر. وأدى ارتفاع نسبته 

يف نتائج انتخابات اعم 1992 إىل انقالب عسكري، كما تم حظر اجلماعة. وبدأت اجلماعة اإلسالمية 

املنشقة عن  اجلمااعت  كإحدى   - واجليش  احلكومة  تمرداًا ضد  فصيل جهادي شن   - املسلحة 

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ. ثم واصلت اهليمنة ىلع الساحة اجلهادية باجلزائر. ضمت اجلماعة أعضاء 

من املجاهدين اذلين اعدوا لدليار بعد أن شاركوا يف الرصاع األفغاين السوفييت، وكذلك أعضاء من 

احلزب السيايس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ. 

دراسة حالة: جهادي بدون مقدمات
لم يعرف عن أي من اجلهاديني ايلمنيني يف العينة انضمامهم إىل اجلمااعت اإلسالمية قبل 

احلركة اجلهادية، بما فيهم الزعيم السابق تلنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية نارص الوحييش. 

اكن بداية اخنراط الوحييش يف اجلهاد عندما انضم إىل أسامة بن الدن يف أفغانستان يف التسعينيات. 

كما اختذ اثنان آخران من ايلمنيني يف دراستنا انلهج ذاته، وهما قاسم الرويم؛ الزعيم احلايل تلنظيم 

ا املتهمان باملشاركة يف تفجريات  القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية، ومجال حممد ابلدوي؛ وهما أيضاً

ايلو إس إس كول اعم 2000. 

تنظيمات  يف  هلم  مشاركة  أي  توثيق  يتم  لم  اذلين  ابلارزين  اجلهاديني  من  العديد  هناك 

حممد  أيب  انلرصة  جبهة  وزعيم  العناين،  حممد  أيب  داعش  باسم  الرسيم  املتحدث  مثل  إسالمية، 

اجلوالين، والقائد السابق تلنظيم القاعدة يف املغرب اإلساليم خمتار بلمختار. 

أفغانستان  مثل  العالم،  أحناء  مجيع  من  اجلهاديني  جتذب  اليت  األساسية  الرصااعت  وتوفر 

للعنف.  وتوجيههم  األشخاص  تطرف  من  يرسع  أن  يمكنه  سياقاًا  ايلوم،  وسوريا  اثلمانينيات  يف 

ويف الوقت ذاته، يمكن للرصااعت املحلية جذب األشخاص املحارصين فيها، ولو لم يسبق هلم 

االخنراط يف نشاطات إسالموية أو جهادية. ويرشح هذا إىل حدٍّ ما سبب عدم وجود أدلة اكفية ىلع 
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االخنراط مع اإلسالميني قبل اجلهاد لألشخاص قيد ادلراسة من نيجرييا ويلبيا والعراق. ويثبت 

ا نتيجة لالقتناع اتلام باألفاكر اإلسالموية،  ذلك أن قرار االتلحاق باجلمااعت اجلهادية ليس دائماً

ا أن يكون بسبب اذلرائعية أو أي دافع آخر. وتشري العينة أن االنضمام إىل اجلهاد  بل يمكن أيضاً

بدأ كعملية منتظمة للبعض، يف حني بدأ آلخرين من خالل رصاع رئييس، سواء يف بالدهم أو آخر 

ذي اهتمام اعليم.

املتطرفون املتعلمون
ا اعيلاًا. فقد  ح ابلحث أن أغلب الشخصيات ابلارزة يف ادلوائر اجلهادية قد تلقوا تعليماً يُوضرِّ

 ارتاد ىلع األقل 46% من املجاهدين - يف دراستنا - اجلامعة. ودرس57% من خرييج اجلامعات - 

من عيناتنا - جماالت العلوم واتلكنولوجيا واهلندسة والرياضيات والطب.

شلك 2.7: املجاالت ادلراسية للمجاهدين بالعدد من العينة

STEMM
ادلراسات االإسالمية
مل يمت دراسسته
العلوم االإن�انية

اتلوجيه  يقدمون  من  أيديولوجيات؛  كصانيع  بتصنيفهم  قمنا  ممن   %29 درس  املجمل،  يف 

الفكري واتلبير واتلنظيم ألنشطة اجلماعة - جماالت العلوم واتلكنولوجيا واهلندسة والرياضيات 

والطب، يف حني أكمل 18% منهم دراستهم يف جماالت ادلراسات اإلسالمية. نفس احلال مع العنارص 

واللوجستيات واألسلحة. ويف  القتال  نشاطهم بشلك رئييس يف جماالت  اذلين يكمن  اتلنفيذية؛ 

الواقع عدد خرييج جماالت العلوم واتلكنولوجيا واهلندسة والرياضيات والطب أكرث من ضعف 

عدد خرييج ادلراسات اإلسالمية. 

بينما اكن عدد اجلهاديني اذلين خترجوا يف ادلراسات اإلسالمية أكب بني صانيع األيديولوجيات: 

بني  اإلسالمية  ادلراسات  خرييج  يف  فراغ  هناك  يزال  فال  اتلنفيذيني،  بني   %8 بـ  مقارنة   %18

املجاهدين يف دراستنا. فقد تم تصنيف اثنني فقط من اجلهاديني يف دراستنا كإداريني )بما يف ذلك 

املناصب الترشيعية اليت تضمن تطبيق الرشيعة) بشهادات يف جمال ادلراسات اإلسالمية.
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ملف شخيص
أبو أيوب املرصي

وقد يكون  القاعدة،  بتنظيم  اتلنفيذيني  أبرز  أحد  ودل يف مرص اعم 1968. اكن 

تأسيس داعش ايلوم تتوجياًا ملا تركه. اتلحق املرصي بكلية الصيدلة قبل حتول اهتمامه 

اجلاميع.  العام  انتهاء  قبل  السعودية  العربية  اململكة  إىل  اغدر  ولكنه  االقتصاد،  دلراسة 

درس يف السعودية علم الترشيح وحصل ىلع ابلاكلوريوس اعم 1985 من جامعة املدينة. 

اجلهاد  مجاعة  إىل  االنضمام  قبل  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  يف  بارزاًا  ا  عضواً املرصي  اكن 

كما  الظواهري.  أليمن  بارزاًا  ا  مساعداً أصبح  حيث  القاعدة؛  وتنظيم  بمرص  اإلساليم 

للمجندين اجلدد يف معسكر  اجلهادية  السلفية  القاعدة  تنظيم  أيديولوجية  بتدريس  قام 

واستمر  مرة.  ألول  الزرقاوي  مصعب  بأيب  اتلىق  حيث  بأفغانستان؛  اتلدرييب  الفاروق 

املرصي يف مساعدة الزرقاوي تلأسيس أول خلية للقاعدة يف إيران، ثم توىل القيادة بعد 

وفاة الزرقاوي اعم 2006 إثر عمليات عسكرية بقيادة أمريكا. وُصف املرصي بأنه أعنف 

من سابقيه، وأنه بىن أفاكره ىلع اخلطاب الطائيف اذلي استخدمه الزرقاوي من قبله. أعلن 

ا دلاعش )ادلولة اإلسالمية  املرصي اعم 2006 عن تشكيل ادلولة اإلسالمية بالعراق تمهيداً

بالعراق والشام).
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تعكس هذه انلتائج جهود ابلحث األخري اذلي يلمح إىل فكرة وجود عقلية تعليمية حمددة 

مرتبطة باتلطرف. وبناء ىلع هذه انلظرية، جيذب اتلطرف من حيبون احللول البسيطة، ويتمنون 

جتنب الفروق والغموض واحلوار)33). وقد تناول ابلحث اذلي قام به دييجو جامبتا وستيفن هرتج 

إن اكن األشخاص اذلين تعرضوا ملثل هذه العقلية أكرث قابلية تلبين بعض املواد، وإن اكنت طريقة 

تدريس مواد العلوم واتلكنولوجيا واهلندسة والرياضيات والطب تعزز هذه األسايلب)34).

األدلة عن سبب هيمنة  املزيد من  ادلراسة  لعينات  اذلاتية  السري  تُقِدم  ذلك،  وبالرغم من 

أن  ىلع  ديلل  هناك  املثال،  سبيل  فعىل  املسلحة.  القتايلة  ادلوائر  ىلع  العلمية  املجاالت  خرييج 

احلصول ىلع الشهادات العلمية يف املجاالت العلمية - وخاصةاً يف ادلول انلامية - مرتبط بالرتيق 

املجتميع. 

يلتحق األشخاص بمجاالت دراسية معينة للعديد من األسباب، من االهتمام باملادة العلمية 

إىل احلساب العميل للفوائد الفردية اليت ستجلبها ادلراسة. باإلضافة إىل أنه يف أغلب دول الرشق 

األوسط وشمال إفريقيا يعتمد اختيار جمال ادلراسة ىلع جمموع ادلرجات اليت حيصل عليها الطالب 

األوسط؛  الرشق  ادلراسية عب  املجاالت  أرىق  من  واهلندسة  الطب  مما جعل  اثلانوية،  املرحلة  يف 

الكبري خلرييج هذه  يتم اتلعامل مع الكم  املتفوقني. وذللك، جيب أن  ا ىلع  حيث تكون حكراً

املجاالت يف عيناتنا يف إطار هذا السياق. 

بالرغم من أن 46% من املجاهدين يف دراستنا قد اتلحقوا باجلامعة، ترك 22% منهم ادلراسة، 

وتنقل العديد منهم بني خمتلف املجاالت ادلراسية. يشري هذا إىل ابلحث عن الغاية والرضا، مما 

قد يكون السبب لرتك بعض املجاهدين يف عينتنا عرضة للجمااعت اجلهادية اليت توفر هلم فرص 

احلصول ىلع مناصب عليا ذات تأثري. 

 Martin Rose, Immunising the Mind: How Can Education Reform Contribute to Neutralising Violent Extremism?,  (33(
British Council, 2015, online e-book, https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/immunising_the_mind_
working_paper.pdf.

  Gambetta and Hertog, Engineers of Jihad.  (34(
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شلك 2.8: اتلعليم بناء ىلع املناصب القيادية باحلركة اجلهادية بنسبة مئوية

دراسة حالة: أسامة بن الدن من مهندس إىل صانع أيديولوجيات
تعد دراسة جماالت STEMM من االجتاهات األساسية بني اجلهاديني يف دراستنا. فأسامة 

بن الدن - أهم ممثيل احلركة اجلهادية العاملية - من أبرز األشخاص بهذه اخللفية األكاديمية. درس 

املحتمل  ومن  السبعينيات،  أواخر  يف  جبدة  العزيز  عبد  امللك  جبامعة  املدنية  اهلندسة  الدن  بن 

مليارات  قيمتها  تتجاوز  هائلة  إنشاءات  إمباطورية  قاد  اذلي  لوادله  يعود  املجال  اختيار هذا  أن 

ادلوالرات. صادفت فرتة دراسته باجلامعة تدفق اإلخوان املسلمني من مرص وسوريا واألردن سعياًا 

وراء األمان يف اململكة العربية السعودية بعد احلمالت املشددة ضد احلركة، وتوىل الكثري منهم 

 مناصب يف اجلامعات السعودية. واكن من ضمنهم عبد اهلل عزام؛ الرجل اذلي اشتهر بتوجيه بن الدن 

صوب اجلهاد. 

العلوم اإلنسانية ادلراسات اإلسالمية STEMM

صانعو األيديولوجيةاتلنفيذيون اإلداريون
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من  للكثري  الوصول  وإماكنية  اإلسالموية  وانلظرة  اهلندسية  اخللفية  بني  املزج  أثبت  وقد 

املوارد أهميته يف جناح املجاهدين يف أفغانستان، كما أرىس القواعد لتشكيل تنظيم القاعدة. 

الرابط احلرضي
قمنا بتحديد املدينة أو القرية اليت ودل وترىب فيها 86 جهاديًّا من عينتنا. لم تظهر انلتائج أي 

ا من الضوايح مقارنة بـ 41 من املدن الكبى. وانقسم هؤالء  اجتاهات غري متوقعة؛ فهناك 45 جمنداً

اذلين ودلوا وترعرعوا يف الضوايح بشلٍك متساٍو بني من جاءوا من ضوايح املدن، ومن جاءوا من 

القرى الريفية. 

شلك 2.9: اجلهاديون حسب حمل امليالد بنسبة مئوية من إمجايل العينة

ضاحية 

مركز 

غري معلوم 

 وعزلة عن احلكومة 
اً

اعدةاً ما تكون الضوايح يف دول الرشق األوسط وإفريقيا أكرث إهماال

املركزية. وىلع الرغم من ذلك، فإن تساوي العدد يف عينتنا بني املولودين يف الضوايح واملولودين يف 

احلرض يعين أن احلياة يف الضوايح يف حد ذاتها ليست تفسرياًا الجنذاب أهل الضوايح للتطرف. 

فقد نشأ بعض اجلهاديني األبرزين يف أحياء الطبقة الوسطى احلرضية يف العواصم أو املدن الكبى. 

نشأ أيمن الظواهري مثالاً بيح راٍق بالقاهرة، كما جاء عمر فاروق عبد املوىل انليجريي صاحب 

››قنبلة املالبس ادلاخلية‹‹ من الجوس. وكذلك يأيت لكُّ اجلهاديني العراقيني يف عينتنا من املراكز 

احلرضية مثل املوصل والرمادي أو سامراء. ولكن نشأ آخرون من عينتنا من الرشق األوسط مثل
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شلك 2.10: اجلهاديون حسب حمل امليالد بنسبة مئوية من إمجايل العينة

احلرض 

الضوايح 

الريف 

غري معلوم 

ونارص  القاعدة،  بتنظيم  ابلارز  والعضو  بمرص  اإلساليم  اجلهاد  حركة  زعيم  الرشيف؛  إمام  سيد 

العضو  إبراهيم؛  وناجح   ،2015 إىل   2009 اعم  من  العربية  اجلزيرة  بشبه  القاعدة  زعيم  الوحييش؛ 

املؤسس للجماعة اإلسالمية بمرص، يف ابلدلات الريفية ثم انتقلوا للمدن الكبى لدلراسة باملدارس 

أو اجلامعات. ومع ذلك فهناك اجتاه موحد يف العينة وهو أن للكرِّ اجلهاديني جتربة حياتية حرضية 

يف مرحلٍة ما. واغبلاًا ما يكون لقاؤهم باجلهاديني ابلارزين يف عينتنا يف املدن الكبى. ىلع سبيل 

املثال، اتلىق سيد إمام الرشيف بأيمن الظواهري بعد انتقاهل من بدلته يف شمال مرص يلدرس الطب 

بالقاهرة، يلصبحا بعد ذلك زميلني يف احلركة اجلهادية العاملية. 
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ويظهر نفس االجتاه يف منظمة الشباب؛ حيث يأيت أعضاؤها ابلارزون من الصومال وكينيا. 

وبينما يأيت ثالثة من الكينيني األربعة من مومباسا، يأيت الصومايلون األربعة من ابلدلات الريفية 

مثل كيسمايو وحدر وهرجيسا ومقديشو. فاألربعة: عدن هايش فرح إيرو )من مقديشو) وأمحد 

احتاد  إىل  انضموا  حدر)  )من  روبو  وخمتار  هرجيسا)  )من  جودان  وأمحد  كيسمايو)  )من  عمر 

ا من مناطق بائسة، جذبتهم العاصمة مقديشو  املحاكم اإلسالمية يف مقديشو. وبينما جاءوا مجيعاً

كأشخاص ذوي اتلفكري املتشابه. 

ميالد  حمل  عن  معلوماتنا  تظهر  حيث  االجتاه؛  ذلك  من  استثناء  حرام  بوكو  مجاعة  تعتب 

املجاهدين يف عينتنا مدى احنصار شبكة قيادتها. يأيت اجلهاديون انليجرييون ابلارزون يف دراستنا 

من واليات مثل يويب وبورنو وسقطو. ولكن هذا يتماىش مع فهم اتلكوين ادليموغرايف جلماعة 

بوكو حرام. فيه استثنائية فيما يتعلق بالشبكة احلايلة دلاعش؛ حيث تعتمد عضويتها ىلع االرتباط 

العريق واأليديولويج، مما يساعد ىلع تفسري ملاذا أغلب اجلهاديني انليجرييني يف عينتنا ينتمون إىل 

معاقل عرق الاكنوري. 

ملف شخيص 
أمحد جودان 

ودل يف الصومال اعم 1977، واكن زعيم مجاعة الشباب اتلابعة للقاعدة من اعم 2008 

إىل 2014، حني قتل إثر هجوم طريان أمريكي. اخنرط مع احتاد املحاكم اإلسالمية، وتم 

القاعدة  تنظيم  جودان  بايع   .2006 اعم  للمحاكم  اتلنفيذي  للمجلس  ا  اعمًّ أميناًا  تعيينه 

اعم 2009 بعد تويله زاعمة مجاعة الشباب بعد وفاة عدن هايش فرح إيرو. اكن طابلاًا جنيباًا 

السودان وباكستان،  السعودية لدلراسة يف  العربية  اململكة  وحصل ىلع منحة دراسية من 

ويست  مركز  للهجوم ىلع  املدبر  العقل  هو  أن جودان  يعتقد  منها ألفغانستان.  سافر  اليت 

جيت يف نريويب اعم 2013. 
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االستعداد للفوىض
قىض 65% من اجلهاديني قيد ادلراسة مدة بالسجن يف مرحلة ما حبياتهم، ومنهم 75% سجنوا 

بعد االخنراط يف األنشطة اجلهادية و25% فقط سجنوا قبل االنضمام إىل اجلهاد. لم يكن أغلب 

احلتمية  انلهاية  بالرضورة  ليس  واجلهاد  للجهاد،  اتلحول  قبل  ابلارزين جمرمني صغاراًا  اجلهاديني 

لإلجرام. وقد أثبتت نتاجئنا بالفعل أن إدانة أغلب اجلهاديني ابلارزين متعلقة بأنشطتهم اجلهادية. 

وألننا جنمع معلومات عن اجلهاديني ابلارزين فقط، فإن نتاجئنا عن اخللفيات اإلجرامية قد 

ال تمثل صغار مقاتيل اجلهاد العاليم اذلين يمثلون اغبلية أعضاء احلركة. ولكنها بالرغم من ذلك 

لم تستطع معلوماتنا تفسري أي عالقات  العنارص املؤثرة يف الشبكة.  ثاقبة عن حياة  تعطي رؤية 

سببية بني اجلريمة واتلطرف، ولكنها تقرتح أن السجون تسهم يف انتشار األفاكر اجلهادية وتطور 

شباكتها. 

ملف شخيص 
عدن هايش فرح إيرو

اجلناح  الشباب؛  تشكيل مجاعة  أساسيًّا يف  دوراًا  وأدى  الصومال اعم 1973،  ودل يف 

الشبايب الحتاد املحاكم اإلسالمية، كجماعة جهادية متاكملة. ترك إيرو ادلراسة يلغسل 

السيارات، وانضم إىل عصابات الشوارع اليت قاتلت حلكم الصومال بعد انهيار احلكومة 

مع  قاتل  حيث  2001؛  اعم  ألفغانستان  سافر  قد  أنه  يُعتقد  التسعينيات.  بداية  يف  املركزية 

طابلان والقاعدة ضد القوات األمريكية. وبيق هناك حىت اعم 2003 حني اعد إىل الصومال. 

السفارات األمريكية بكينيا  املخططني واملشاركني يف عملية تفجري  أنه ساعد  وُيذكر 

وتزنانيا اعم 1998.
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ملف شخيص 
زهران علوش

ودل يف دوما بسوريا اعم 1970، واكن زعيم اجلماعة اجلهادية السورية جيش 

اإلسالم حىت قتل إثر اغرة جوية يف ديسمب 2015. درس علوش ادلراسات اإلسالمية 

يف جامعة دمشق بسوريا واجلامعة السعودية لدلراسات اإلسالمية باملدينة اقتداءاً 

بوادله اذلي اكن داعية سلفيًّا بارزاًا. وُعرف علوش بأنشطته ادلعوية يف سوريا، مما 

جذب أنظار انلظام السوري إيله. اُعتقل اعم 2009 بتهمة حيازة األسلحة، وُسجن 

طِلق رساحه بعفو اعم 
ُ
يف صيدنايا مع لفيف من اجلهاديني السوريني ابلارزين؛ ثم أ

اعم 2011 بعد بداية الرصاع األهيل يف سوريا. وصف علوش داعش بأنهم ››كالب 

جهنم‹‹ لكنه قال إن االختالفات بني مجاعته ومجاعة جبهة انلرصة اتلابعة تلنظيم 

القاعدة ما يه إال خالفات أيديولوجية سطحية.

وتعتب صعوبة اتلعامل مع املساجني من أهم اجلوانب يف نتاجئنا. حيصل اجلهاديون يف السجن 

ىلع فرص عظيمة تلجنيد اآلخرين يف قضاياهم. ذلا نرى األغلبية العظىم للجهاديني قيد ادلراسة، 

قد سهلت املدة اليت قضوها يف السجن تواصلهم مع اجلهاديني اآلخرين.

ويعد اتلواصل بني القائد املستقبيل تلنظيم القاعدة بالعراق أيب مصعب الزرقاوي وصانع 

 قويًّا ىلع ذلك. فقد 
اً

األيديولوجيات اتلابع للقاعدة أيب حممد املقديس يف أحد سجون األردن مثاال

للمقديس  أبدأ عالقة مستمرة من اإلرشاد واحلوار. اكن  ا بني 1995 و1999، مما  سجن االثنان معاً

تأثري كبري ىلع رؤية الزرقاوي األيديولوجية. ويستمر االثنان يف استخدام شباكت السجون للتجنيد.
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ويظهر دور السجون يف احلركة اجلهادية يف الروابط بني الفصائل يف شبكة اجلهاد السوري. 
قبل  بدمشق  الشام مدة يف سجن صيدنايا  وأحرار  املؤسسان جليش اإلسالم  القائدان  فقد قىض 
إطالق رساحهما اعم 2011 وسط اتلظاهرات وعدم االستقرار يف سوريا. ومن املرجح أن جتربة السجن 
املشرتكة ألوئلك اذلين يقاتلون ضد نظام األسد قد سهلت الروابط بني الفصائل بالصفوف األوىل. 
فعىل سبيل املثال، وحدت اجلبهة اإلسالمية سبع مجااعت خمتلفة حتت لواء واحد حني تشلكت يف 
نوفمب 2013. وبينما يظهر فقط حسن عبود؛ مؤسس أحرار الشام، وزهران علوش؛ القائد املؤسس 
جليش اإلسالم، يف دراستنا كجهاديني بارزين، فقد سجن ىلع األقل اثنان من الستة اآلخرين وراء 

االحتاد يف سجن صيدنايا؛ وهما أمحد أبو عيىس وأبو راتب احلميص. 
قد يؤدي سجن من هلم روابط قوية أو ناشئة مع الشباكت اجلهادية بدون نظام يتم من خالهل 
للعالم  املتطرفة إىل خروج مثل هؤالء األفراد من السجن دون تغيري نظرتهم  اتلصدي ألفاكرهم 
أيمن  اقتناع  تعزيز  السجن ىلع  مدة  تأثري  إىل  اإلشارة  عينتنا  من خالل  ويمكن  تعزيزها.  حىت 

الظواهري وأفاكره.

دراسة حالة: مدة سجن أيمن الظواهري
النشطاء اإلسالميني واجلهاديني  املئات من  الظواهري اعم 1981 مع  أيمن  القبض ىلع  تم 

اجلهاد اإلساليم  الظواهري عضواًا يف مجاعة  السادات. اكن  أنور  الرئيس  اغتيال  املرصيني عقب 

واعتقل لالشتباه به كرشيك حمتمل يف اغتيال الرئيس. وحني جاء موعد املحاكمة اجلماعية، ظهر 

وحناول  بديننا،  نؤمن  مسلمون  ››حنن  للمحكمة:  يقول  تصويره  وتم  للمتهمني  كقائد  الظواهري 

تأسيس دولة إسالمية وجمتمع إساليم‹‹. اكنت هذه أوىل عالمات تويله منصب القيادة، وقد استغل 

مدة سجنه الكتساب الشهرة بني رفقائه يف السجن.

بالرغم من براءة الظواهري من اغتيال السادات، فقد تم اتهامه حبيازة أسلحة غري مرخصة، 

وقىض ثالثة أعوام بالسجن؛ حيث قامت السلطات بتعذيبه كما حيدث مع الكثري من السجناء 

السياسيني. ومن املرجح أن هذا قد زاد من صالبة آرائه املعادية للسلطات والزتامه باإلطاحة بما 

وصفه بانلظام الفاسد الاكفر. وكزعيم مجاعة اجلهاد اإلساليم بمرص بعد إاعدة تكوينها اعم 1993، 

قام الظواهري يف التسعينيات بسلسلة من اهلجمات ىلع الوزراء املرصيني. 
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سافر الظواهري إىل اململكة العربية السعودية وبعدها إىل باكستان بعد إطالق رساحه اعم 

1984؛ حيث أنشأ عالقات قوية مع زمالئه اجلهاديني وبدأ مساراًا ثابتاًا جتاه اتلطرف العنيف. 

الالجئون
تم توثيق 7% فقط من اجلهاديني بعينتنا كالجئني قبل اخنراطهم يف األنشطة اجلهادية. ويوضح 

هذا ضعف العالقة بني خلفية الالجئني والفكر اجلهادي أو ىلع األقل الرتيق بني صفوف احلركة. 

عالوةاً ىلع ذلك، فإن تقريباًا لكَّ اجلهاديني اذلين تم تسجيلهم كالجئني اكنوا من األرايض 

الفلسطينية أو خميمات الالجئني الفلسطينيني. وينعكس ذلك ىلع نشاطهم اجلهادي؛ حيث انضموا 

ا إىل محاس أو فتح اإلسالم، ويه مجااعت تعتب تدمري إرسائيل هدفها الرئييس.  مجيعاً

وصوراًا حتفزيية الستعادة  الفلسطينيني  معاناة  والقاعدة خطاباًا عن  داعش  تستخدم  كما 

القدس للحصول ىلع مزيد من ادلعم. ولكن اجلهاديون من األرايض الفلسطينية قيد دراستنا 

يميلون إىل االلزتام بقضيتهم املحلية عن اجلهاد العاليم. 

اخللفية العائلية

اجليش
اجلهاد؛  إىل  االنضمام  قبل  روابط عسكرية  اجلهاديني يف عينتنا اكن هلم  ثمانية عرش من 

حيث خدم 13 يف القوات املسلحة واكن خلمسة أفراد أقارب من ادلرجة األوىل يف اجليش. 

يعتب األشخاص ذوو اخللفية العسكرية ذوي قيمة اعيلة للجمااعت اجلهادية؛ ليس دلرجة 

ا إلعطائهم فكرة عن ممثيل ادلولة  ادلقة العسكرية اليت تنعكس يف أنشطتهم فقط، ولكن أيضاً

اذلين حياولون القضاء عليهم. 

حتتوي عينتنا ىلع عرشة من أعضاء داعش الرئيسيني، لستة منهم جتارب عسكرية سابقة، 

وقىض مخسة اخلدمة العسكرية يف اجليش العرايق يف عهد صدام حسني. وتعزز هذه املعلومات 

ا كبرياًا من القيادة بداعش. ولكن وألن  ا سابقني باجليش العرايق يشلكون جزءاً فكرة أن ضباطاً

عسكرية  جتارب  ذات  نسبة  وجود  أن  املستبعد  فمن  ابلارزين،  اجلهاديني  فقط  تتضمن  عينتنا 

يكون مصادفة.  
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بالقاعدة  بارزة يف صفوف اإلدارة اتلنفيذية  الشيشاين أدواراًا  العدل وأبو عمر  أدى سيف 

وداعش ىلع الرتتيب. كعقيد سابق باجليش املرصي، اكن العدل خبرياًا مدرباًا ىلع املفرقعات وُيعتقد 

أنه قد أدى دوراًا رئيسيًّا يف تفجري سفارة الواليات املتحدة بنريويب اعم 1998. كما درب خاطيف 

الطائرة يف هجمات 11 سبتمب تنفيذيًّا. انضم العدل إىل املجاهدين يف أفغانستان بعد أن بدأ نشاطه 

 .
اً

اجلهادي يف مرص أوال

تم جتنيده جبماعة  فقد   - بداعش  احلرب‹‹  بـ››وزير  إيله  يشار  ما  ا  ودائماً  - الشيشاين  أما 

األوىل  الصفوف  يف  واكن  جديدة،  استخباراتية  خبلية  وخدم  اجلوريج  باجليش  خاصة  تفتيش 

ا  بالرصاع ضد روسيا اعم 2008 قبيل فصله من اجليش. ساعدته جتربته باجليش ىلع الرتيق رسيعاً

أو  وفاته  2016 عن  مارس  تقارير يف  أفادت  وقد   .2013 إيلها اعم  انضم  اليت  داعش  بني صفوف 

إصابته يف اغرة جوية. 

قوية  أرسية  روابط  هلم  اذلين  اخلمسة  اجلهاديني  من  فقط  ثالثة  أن  لالهتمام  املثري  ومن 

أبو مصعب  وهم:  بالعراق وسوريا،  الرصااعت  املساهمني يف  كبار  اجليش اكنوا من  بأشخاص يف 

الزرقاوي الزعيم السابق للقاعدة بالعراق، وأبو بكر ابلغدادي زعيم داعش، وأبو حممد اجلوالين 

زعيم مجاعة جبهة انلرصة اتلابعة للقاعدة.

الروابط مع احلكومة
تم حتديد 12 من اجلهاديني يف عينتنا بعالقات مع احلكومة ومؤسسات ادلولة من خالل 

اعئالتهم. تشمل احلاالت الشهرية أعضاء اعئلة ابلغدادي اذلين انضموا إىل حزب ابلعث بالعراق، 

واعئلة أسامة بن الدن اذلين هلم روابط قوية بالعائلة امللكية يف السعودية. ومن املتوقع أن ينحدر 

اجلهاديون من اعئالت ذات صلة قوية باحلكومة من مستويات راقية.

يمكن رؤية اهليلكة واالنضباط والتسلسل اهلريم كمكونات أساسية جلميع أنواع اجلمااعت 

ا ألنها تميل إىل أن تكون متماسكة وقليلة اتلجهزي. وتعكس طريقة تنظيم هذه  اجلهادية؛ نظراً

اجلمااعت اتلنظيمات املماثلة يف احلكومة واجليش واجلمااعت اإلسالمية.





املنهجية
األوسط  الرشق  أحناء  مجيع  من  بارز  جهادي  ملائة  اذلاتية  السري  ىلع  ابلحث  هذا  يعتمد 

وإفريقيا. مُجعت املعلومات عن لكرِّ جهادي من املصادر املفتوحة. واستخدم مركز ادلين واجلغرافيا 

السياسية جمموعة واسعة من املصادر ىلع شبكة اإلنرتنت وخارجها باللغات اإلجنلزيية والعربية 

والفرنسية جلمع بيان شامل عن رحلة لكرِّ فرد للتطرف العنيف. كذلك حللنا املؤرشات االجتماعية 

بناء صورة حلياة  أجل  ادلويلة وعوامل أخرى من  والسفريات  اتلعليمية  واالقتصادية واخللفيات 

الصفات  أو  للموضواعت  ا  وفقاً اذلاتية  السري  برتمزي  قمنا  ثم  اجلهاد.  االخنراط يف  وبعد  قبل  الفرد 

. املكررة من خالل العينة، مما سمح للباحثني بتحديد كمية ابليانات وإجراء حتايلل أكرث تفصيالاً

اختيار العينة
أنور  ثالثة:  باستثناء  وإفريقيا  األوسط  الرشق  للجهاديني ىلع من هم من  اختيارنا  اقترص 

العوليق وعمر الشيشاين وعبد الرمحن ياسني؛ حيث قمنا بإدراجهم ألنهم قد صنعوا ألنفسهم سرية 

مهنية بارزة يف صفوف اجلهاد ضمن مجااعت يقترص عملها ىلع الرشق األوسط. إىل جانب هؤالء 

اثلالثة، سعينا تلمثيل اجلهاديني من الرشق األوسط وإفريقيا بشلٍك متساٍو يف عينتنا. فهناك 54 

إفريقيًّا و46 رشق أوسطيًّا يف العينة، ألننا أدرجنا العوقيل والشيشاين وياسني ضمن عينة الرشق 

األوسط يف حني حيتوي امللف اإلفرييق ىلع لكرِّ من هم من شمال إفريقيا. 

اخرتنا األشخاص اذلين اخنرطوا يف اجلهاد يف مرحلٍة ما فقط. تنتيم أغلب عينتنا إىل حركة 

انتماء اجلهادي إىل مجاعة ذات أهداف جهادية  الواسع. يف حالة عدم  السلفية اجلهادية بمعناها 

اعملية واضحة، لم نكن نسىع للتحقق من موقعهم يف حركة اجلهاد العاليم؛ حيث إن هذا ال يؤثر 

ىلع حتليلنا. وبغض انلظر عن طموحهم طويل األمد، اكن للكرِّ فرد يف عينتنا منصب بارز يف مجاعة 

تنفيذي بكفاءة اعيلة.  أيديولوجيات وإما  إما كصانع  إفريقيا  أو  بالرشق األوسط  جهادية تعمل 

اللوجيسيت يف اجلماعة ومن يعملون يف ساحة  ا من يقدمون ادلعم  ويمكن أن يشمل ذلك أيضاً

القتال بمركز قيادي أو بالصفوف األوىل.
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شلك 3.1: توزيع العينة بنسبة مئوية

إفريقيا
فريقيا  اإ

الرشق األوسط

يف  بأفغانستان  األفغان  العرب  جهاد  يف  القداىم  املقاتلني  من  عينتنا  يف  األجيال  تتفاوت 

اثلمانينيات إىل هؤالء النشطني اآلن يف الرصااعت القائمة بسوريا ومايل ونيجرييا. 

ولم يكن اختيارنا للعينة عشوائيًّا؛ فالشخصيات ابلارزة ولكُّ من يف دائرة الضوء اكنوا أكرث 

وباألخص   - ابلارزين  فقط األعضاء  نتاجئنا  تُمثرِّل  وبناءاً عليه،  قائمتنا.  عرضة ألن يكونوا ىلع 

ىلع  عينتنا  يف  جهادي  املائة  اختيار  تم  السلفية.  اجلهادية  باحلركة  للجمااعت   - القيادي  اهليلك 

أساس األهمية يف احلركة وكم املعلومات املتاحة عن لك فرد؛ مع ضمان اتلوزيع اجلغرايف القوي عب 

الرشق األوسط وإفريقيا. 

ملاذا اجلهاديون ابلارزون فقط؟ 
ا عن دراسة املركز وامللف  يؤدي ابلحث يف اجلهاديني ابلارزين فقط إىل نتائج خمتلفة تماماً
اخلاص باحلركة؛ حيث جيب افرتاض أن بينهم صفات وخصائص مشرتكة تمزيهم عن غريهم من 
القواعد الشعبية. قد تكون من بني هذه الصفات كونهم من قداىم املقاتلني يف املعركة أو كرثة 
ا، سواء يف املجاالت اتلقنية أو ادلراسات  سفرهم أو شباكت أعماهلم الواسعة، أو أنهم األفضل تعليماً
ادلينية، وربما أنهم يظهرون أنفسهم بشلك أكرث تقوى، أو ألن دليهم مهارات جتعل منهم إضافة قيمة 
لوضع اسرتاتيجيات اجلماعة. وتعد لكُّ هذه االعتبارات مهمة حني حناول فهم ما جيعل الشخص 
هو  ا رضوريًّا  أمراً ابلارزين  اجلهاديني  دراسة  ما جيعل  احلركة.  نمو  نعرقل  وكيف  للتجنيد  ا  معرضاً
اتلأثري اذلي قد تضيفه تلطور احلركة؛ حيث إن األيديولوجية السلفية اجلهادية غري ثابتة، وتتطور 

مع الوقت بتغري األوضاع وبتغري القيادة. 
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مجع املعلومات
اإلجنلزيية  باللغات  مفتوحة  مصادر  من  موادَّ  السياسية  واجلغرافيا  ادلين  مركز  استخدم 

املنشورة واألحباث  اذلاتية  والسري  تنتجه اجلماعة  الرثاء اذلي  والفرنسية، وتنوعت بني  والعربية 

األكاديمية واألدب الرمادي)35) واملواد الصحفية. حبثنا يف لكرِّ هذه املصادر عن معلومات ذات صلة 

ا لفئات حمددة. فيما ييل قائمة شاملة للكرِّ الفئات: وفقاً

	 االسم احلقييق واالسم احلريك.•

	 اتلواريخ اهلامة حبياته.•

	 حمل امليالد، ويشمل ابلدلة أو املدينة أو القرية.•

	 اجلمااعت أو الشباكت اإلسالمية اليت انضم إيلها.•

	 اجلمااعت أو الشباكت اجلهادية اليت انضم إيلها.•

	 املناصب اليت توالها يف مجيع الشباكت واجلمااعت. •

	 آخر مجاعة أو منصب.•

	 اخللفية العائلية، وتشمل أي معلومات عن الوادلين والوضع االقتصادي واالجتمايع... إلخ.•

	 اتلعليم.•

	 اتلنشئة ادلينية، وتشمل أي معلومات ذات صلة بمستوى املعرفة ادلينية.•

	 حياته، • يف  املهمة  األحداث  تشمل  وقد  واملراهقة،  الطفولة  بفرتة  ابلارزة  املؤثرات 

واألشخاص املؤثرين واألدب اذلي تأثر به. 

	 أي • رصد  معينة،  وجهات  عن  املعلومات  جانب  إىل  ا،  أيضاً وتشمل  ادلويلة  السفريات 

معلومة عن أشخاص من املمكن أن يكون قابلهم خالل السفريات.

	 املعارف املشهورون أو احللفاء املعروفون.•

	 السجل اإلجرايم قبل وبعد االخنراط يف اجلهاد. •

	 مسارح العمليات، بمعىن الرصااعت اليت شارك فيها مبارشة.•

واتلوزيع  للنرش  اتلقليدية  القنوات  خارج  مؤسسات  تنتجها  اليت  واألحباث  املواد  إىل  لإلشارة  يُستخدم  مصطلح  الرمادي  األدب   (35(
األكادييم، مثل األعمال اليت تنرشها مراكز ابلحوث واملنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين واإلدارات احلكومية والرشاكت اخلاصة 
واالستشاريون. وتشمل هذه مصادر األرشيفات وقواعد ابليانات اخلاصة واإلصدارات غري األكاديمية. لك األدب الرمادي املستخدم يف 

هذا ابلحث متاح للجمهور.
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	 األحداث املهمة يف حياته مثل وفاة أحد أفراد األرسة أو بداية احلرب األهلية يف الوطن.•

	 اتلرصحيات املهمة، بما يف ذلك الفتاوى ذات الصلة.•

	 حقائق مهمة أخرى.•

العينة، ولكن  الفئات للكرِّ فرد يف  فئة من  بذنلا قصارى جهدنا نلجد معلومات عن لكرِّ 

ا لطبيعة املصادر املفتوحة، قيدتنا الفجوات يف املعلومات املتاحة. وساعدنا اختيار اجلهاديني  نظراً

ابلارزين ىلع احلد من هذا العائق لوجود كم أكب من املعلومات عن ابلارزين ىلع املشاع. وقد 

وضعنا يف اعتبارنا اعمل اذلاتية يف مجع املعلومات وخاصةاً يف بعض الفئات. فعىل سبيل املثال، اتضح 

تقارير غري موضوعية،  تعتمد بشدة ىلع  ادلينية‹‹  ››اتلنشئة  فئة  أن  املعلومات  خالل عملية مجع 

بعض  ظهرت  كما  انلهايئ.  اتلحليل  يف  الفئة  هذه  يف  مجعها  تم  اليت  املعلومات  ندرج  لم  وذللك 

املشكالت عند مجع املعلومات عن الروابط اإلسالموية. فعند استخدام املصادر اثلانوية، ال يعد 

ا ىلع اجتاه معني. فمن املمكن ىلع سبيل املثال أن يكون هناك لعدد  عدم وجود املعلومات تأكيداً

أكب بكثري من عينتنا روابط إسالموية، ولكن نتيجة ندرة املعلومات عن اجلمااعت اإلسالمية 

السرية  يف  اإلسالمية  الروابط  تسجيل  يتم  فلم  ذلك،  من  وبالرغم  ا.  ا ضعيفاً تقديراً نتاجئنا  أظهرت 

اذلاتية ألي فرد إال إذا عرث ابلاحثون ىلع إشارة يف املصدر لعالقة مبارشة بني الشخص ومجاعة 

إسالمية أو عضو جبماعة إسالمية.

يف بعض احلاالت، أظهر ابلحث تقارير متضاربة عن تفاصيل بعض األفراد. أرشنا إىل لكرِّ 

حالة بها تعارض بني مصادر املعلومات، وقيمنا صحة املصادر املتضاربة. وكذلك حددنا اتلحزيات 

املتوقعة وفّضلنا املصادر األكاديمية ىلع األدب الرمادي والرثاء.



73مايو 2017

ترمزي ابليانات 
 Nvivo برنامج  باستخدام  يدويًّا  جهادي  للمائة  اذلاتية  السري  ترمزي  تم  انلتائج،  لقياس 

تلحليل ابليانات انلوعية. كما تمت اإلشارة إىل االجتاهات واملوضواعت املكررة ملا يمكن أن حتمله 

من أهمية. ثم تتبعنا هذه املرحلة األوىل من اتلحليل بأخرى أدق؛ واضعني يف االعتبار االجتاهات 

واالستنتاجات  انلتائج  أهمية  ابلاحثون  قّيم  ا  وأخرياً ادلراسة.  قيد  اجلهاديني  بني  شيواعاً  األكرث 

ا لدلولة واملنطقة. السياقية وفقاً
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ملحق

اجلهاديون ابلارزون يف العينة

إبراهيم ابلنا

إبراهيم الربيش

إبراهيم العسريي 

إبراهيم عمر

إبراهيم حممد فرج أبو عيطة

أبو أمحد العلواين

أبو أراكن العامري

أبو أيمن العرايق

أبو أيوب املرصي

أبو بكر ››مااكبوري‹‹ رشيف أمحد

أبو بكر ابلغدادي

أبو بكر شياكو

أبو حفص املوريتاين

أبو خادل السوري

أبو عبد اهلل اللييب

أبو عمر الشيشاين

أبو قتادة الفلسطيين 

أبو يلث اللييب
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أبو حممد اجلوالين

أبو حممد العدناين

أبو حممد املقديس

أبو مسلم الرتكماين

أبو مصعب الزرقاوي

أبو نبيل األنباري

أبو هاجر العرايق

أبو همام الشايم

أبو حيىي اللييب

أمحد إبراهيم انلجار

أمحد إسماعيل عثمان

أمحد اتللميس

أمحد اجلعبي

أمحد إيمان عيل

أمحد جودان

أمحد سالم مبوك

أمحد عشوش

أمحد عمر

أسامة بن الدن

أمادو كوفا

أنور العوليق
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إياد أغ اغيل

أيمن الظواهري

تريك ابلنعيل

جالل بلعيدي

مجال زيتوين

مجال حممد ابلدوي

مجيل موكولو

حايج بكر

حسن حطاب

حسن عبود

حسن كرايم

محادو ودل حممد خريو

خادل اإلسالمبويل

خادل باطريف

خادل حممود ادلنديش

زهران علوش

سايم العريدي

ساندا ودل بوعمامة

سيد إمام الرشيف

سيف العدل

شاكر العبيس
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شكري مصطىف

صالح عيل صالح نبهان

صالح شحادة

عبد احلكيم بلحاج 

عبد احلميد أبو زيد

عبد الرمحن ياسني 

عبد العزيز عودة 

عبد اهلل اجلنايب 

عبد اهلل عزام 

عبد املحسن اللييب 

عبد امللك دروكدال 

عبود الزمر 

عبود روجو

عثمان الغامدي

عدن هايش فرح إيرو

عدنان أبو ويلد الصحراوي

عطية عبد الرمحن

عماد عقل

عماري صاييف

عمر عبد الرمحن

عمر فاروق عبد املطلب
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عمر ودل محاها

فتيح الشقايق

فضل عبد اهلل حممد

قاسم الرييم

كبريو سوكوتو

كمال حبيب

حمسن الفضيل

حممد ››مأمان‹‹ نور

حممد ربيع الظواهري

حممد سالم ودل حممد األمني

حممد ضيف

حممد عبد السالم فرج

حممد يوسف

خمتار بلمختار

خمتار روبو

مروان عيىس

ميرس عيل اجلبوري

ناجح إبراهيم

نارص الوحييش
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حول مركز ادلين واجلغرافيا السياسية
األحداث  تتعرض  العالم.  أحناء  مجيع  يف  والرصاع  ادلين  بني  اتلفاعل  تأثري  يتجىل 

جتاهل  السياسات  لصانيع  املمكن  من  يعد  ولم  ادلينية.  للضغوط  السياسية  واأليديولوجيات 

اتلهديد اذلي تمثله األيديولوجيات ادلينية العنيفة، فال بد من فهمها من أجل القضاء عليها. 

يوفر مركز ادلين واجلغرافيا السياسية هذا الفهم ادلقيق من خالل اتلقارير املبنية ىلع األدلة 

ا مستنرياًا  وتعليقات وسائل اإلعالم، واألحداث رفيعة املستوى، واإلعالمات السياسية. نقدم فهماً

عن اتلفاعل بني ادلين والرصاع اعمليًّا، واخليارات السياسية ترىق إىل مستوى اتلحدي. 

شكر وعرفان
شكر خاص أليلكس ثورستون وراشيل بريسون دلعمهما ابلحيث.




