
حتليلية مقالة 

الجيل التالي من السلفية الجهادية
بقلم حايم ملكا وويليام لورنس ملخص

التي  الشعبية  الثورات  أطلقت  لقد 

ملوجة  العنان  أفريقيا  شمال  يشهدها 

التي  اجلهادية،  السلفية  من  جديدة 

متصاعد  بشكل  السائد  اإلجتاه  تشّكل 

اجلديد  اجليل  استقطاب  إلى  وتهدف 

القاعدة  تنظيم  حث  فقد  الناشطني.  من 

الشبان على حمل السالح ضد احلكومات 

إطار  في  واحملاربة  الغرب  من  املدعومة 

إلهام  في  فشل  أنه  إال  الدولي،  اجلهاد 

فئة كبيرة من املنتسبني إليه. في حني أن 

النشاط  إلى  يلجأ  اجلديد  التطرف  هذا 

اإلجتماعي واإلنتشار كتكتيكات رئيسة، 

وفي  الهشة  احلكومات  بإضعاف  ويهدد 

نشر التطرف بني اجلماهير في املجتمعات 

املنقسمة. وفيما رّكز الرد احلكومي على 

اإلرهاب،  تكتيكات محاربة  على  القاعدة 

ال بد للعالج املضاد لهذا التطرف املتزايد 

يطال  وأن  تعقيدًا  أكثر  يكون  أن  من 

اإلقتصادية  اإلجتماعية  األصعدة  كافة 

فإن  النهاية،  في  والسياسية.  والدينية 

هذه املوجة السائدة أو السلفية اجلهادية 

الشعبية أقل درامية من نسخة القاعدة، 

إال أنها ستؤثر بشكل أوسع بكثير على 

مستقبل املنطقة.

على  واسع  بشكل  أفريقيا  شمال  في  القاعدة  تنظيم  جهود  تركزت  عقدين،  مدى  على  الوقت  معظم  خالل 

مجموعات من عشرات املقاتلني الذين يسعون إلى اإلطاحة بعنف باحلكومات املدعومة من الغرب. ويذكر أنهم 

يزعمون أنهم سلفيون يخوضون حربًا مقدسة أو يجاهدون في سبيل اإلسالم، إال أنهم، ومن خالل التكتيكات 

واإليديولوجيات التي يتبعونها، كانوا مختلفني عن تيار السلفيني التقليدي املتزمت، والذي مييل إلى أن يكون 

أكثر هدوًء في توجهاته السياسية. بالنسبة إلى اجلزء األكبر منها، فإن املجموعات السلفية اجلهادية1 التابعة 

للقاعدة تصدرت العناوين، إال أن موجة املجموعات السلفية إكتسبت العدد األكبر من التابعني لها بهدوء.

التي  اجلهادية  السلفية  من  جديدة  موجة  بظهور   2011 العام  في  قامت  التي  العربية  الثورات  لقد سمحت 

لها بنفس  التابعون  الثورات سّهلت األمر أيضًا. ويتمتع  أصبحت سائدة وشعبية أكثر فأكثر، كما أن هذه 

أهداف القاعدة ونظرتها إلى العالم إال أنهم عادة أكثر إنتقاًء خالل إستخدامهم للعنف. إذ يجمعون ما بني 

النشاط اإلجتماعي والدعوة أو التبشير، مع حماسة جديدة جتاه الصراعات العنيفة في كافة أنحاء العالم، 

والسيما محاربة نظام األسد في سوريا في الوقت الراهن. وغالبًا ما ميّجد الشباب السلفيون اجلهاديون هؤالء 

الذين يقاتلون في إطار اجلهاد السوري، فضاًل عن أسالفهم في أفغانستان والعراق وغيرها من البلدان. ومع 

ذلك، بداًل من التركيز بشكل أساس على جذب الشباب والرجال احملرومني على هامش املجتمع للتوجه إلى 

الداخل من خالل  التدريب السورية أو الصحراوية، يسعون بشكل متزايد إلى حتويل املجتمع من  مخيمات 

أعمال مباشرة. إذ بإمكانهم أن يحشدوا اجلموع للتظاهر أمام سفارة، أومهاجمة معرض فني، أو اإلحتجاج 

على سياسات يرونها هجومية. ولم يعد الهدف الرئيس لهذه السلفية اجلهادية اجلديدة وال طريقة عملها يكمنان 

في إنشاء مشاهد عنف ضد الدولة أو األهداف الغربية، مثل اإلعتداء الذي مت في العام كانون الثاني/يناير 

2013 على منشأة الغاز في عني أميناس في اجلزائر، والذي لفت اإلنتباه إال أنه لم يهدف إلى كسب تأييد 

السكان. عوضًا عن ذلك، يبذل السلفيون اجلهاديون اجلدد جهودًا أكثر استراتيجية وجذرية ألسلمة املجتمع، 

في حني يلجؤون أحيانًا إلى أعمال مباشرة هادفة، مبا في ذلك العنف، لتحقيق أهدافهم.2

المرحلة اإلنتقالية في المغرب العربي
في حني كان املغرب العربي ملدة طويلة على هامش سياسة الواليات املتحدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإن صدى اإلجتاهات البارزة في هذه املنطقة 

يتردد على نحو متزايد في جميع أنحاء الشرق األوسط. وفي هذه البيئة اجلديدة، ستستمر التطورات في املغرب بالتأثير بشكل أوسع على منطقة الشرق األوسط 

وعلى املصالح األمريكية. ويذكر أن برنامج الشرق األوسط في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية يدرس اإلجتاهات السياسية واإلقتصادية واألمنية املتغيرة 

في املغرب العربي، والذي يشمل في هذا التقرير املغرب واجلزائر وتونس وليبيا، من خالل أبحاث وحتليالت أصلية كما من خالل جتميع األحداث التي تسلط الضوء 

على قضايا مهمة في املغرب العربي بالنسبة إلى جمهور األعمال وصناعة السياسات. وعلى نطاق أوسع، يرّكز البرنامج من خالل أبحاثه على محركات التغيير 

اإلجتماعي والسياسي في الشرق األوسط. ونحن نسعى، إلى أقصى حد ممكن، أن نكون مدفوعني نحو »الفرص«، بدالً من »التهديدات«، فننشد الفرص للتغيير 

اإليجابي بدالً من إبداء رداء فعل على األزمات فقط. وللمزيد من املعلومات حول عمل البرنامج في املغرب العربي، الرجاء زيارة املوقع التالي:

https://csis.org/program/maghreb
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ومع تطور حركة السلفية اجلهادية اجلديدة هذه، تهدد بإضعاف احلكومات 

الهشة وبنشر التطرف بني اجلماهير في املجتمعات التي تنقسم أكثر فأكثر 

بسبب األزمات اإلقتصادية واإلنقسامات الثقافية واإلجتماعية اإلقتصادية. 

فمجموعة كبيرة وثابتة من التابعني الذين يلجؤون أحيانًا إلى العنف هي في 

نهاية املطاف أكثر زعزعة لإلستقرار بالنسبة إلى الدول من مجموعة صلبة من 

عشرات أو مئات املقاتلني املختبئني في اجلبال أو الصحارى. وفي حني رّكز 

الرد احلكومي على القاعدة على تكتيكات محاربة اإلرهاب، ال بد للعالج املضاد 

األصعدة  كافة  يطال  تعقيدًا وأن  أكثر  يكون  أن  من  املتزايد  التطرف  لهذا 

اإلجتماعية اإلقتصادية والدينية والسياسية. إذ ال تزال الواليات املتحدة تدعم 

اإلستقرار اإلقليمي في شمال أفريقيا من خالل النمو اإلقتصادي والتسويات 

السياسية والتعاون األمني. بالتالي، فإن حركة السلفية اجلهادية هذه ستؤثر 

الواليات  مساهمة  تواجه  جديدة  حتديات  بروز  عبر  اجلهود،  هذه  كل  على 

املتحدة في املنطقة. في النهاية، فإن السلفية اجلهادية الشعبية تشّكل مشهدًا 

القاعدة  تنفذها  التي  العنيفة  اإلعتداءات  الذي شكلته  ذلك  أقل من  إعالميًا 

واملنظمات التابعة لها، إال أن جناح هذه احلركة أو فشلها سيؤثر بشكل أكبر 

في النهاية، فإن السلفية اجلهادية الشعبية 

تشّكل مشهدًا إعالميًا أقل من ذلك الذي 

شكلته اإلعتداءات العنيفة التي ينفذها 

تنظيم القاعدة واملنظمات التابعة له، إال أن 

جناح هذه احلركة أو فشلها سيؤثر بشكل 

أكبر على توجه مجتمعات شمال أفريقيا 

وسياساتها في السنوات القادمة.

وان هذا اجلمع بني األعمال اإلجتماعية 

والعنف يشكل عامالً قوياً ويطال شريحة 

من املجتمع أكبر بكثير من تلك التي طالتها 

القاعدة من خالل تركيزها الضيق عبر 

تاريخها بأكمله. كما أنه يؤدي إلى نشوء 

غموض جديد حول استخدام العنف على 

املستوى اخلطاب كما على املستوى العملي.

السياسات واحملللني  تواجه صانعي  التي  التحديات  من  يزيد  العملي، وهو 

الذين يحاولون حتديد التغيّرات ومعاجلتها. ومبا أن الفئات السابقة للسلفية 

اجلهادية وتعريفاتها لم تعد ذات صلة مثل أي وقت سابق في البيئة اإلجماعية 

والسياسية السائدة في شمال أفريقيا، فإن فهم جديد للحركة مبا في ذلك 

تأثيرها املمكن على املجتمعات في املنطقة وكيفية مواجهته، أصبحت أمورًا 

ال بد منها.

التعريفات وحدود التصنيفات

إن السلفيني اجلهايديني جزء من احلركة السلفية األوسع، والتي حتاول من 

خالل معتقداتها وممارساتها محاكاة معتقدات وممارسات املسلمني األوائل.3 

والسّنة،  للقرآن  حرفية  مقاربة  إعتماد  إلى  املعاصرون  السلفيون  ومييل 

نظرتهم ومتزمتون  في  محافظون  هم  اليومي.  لسلوكها  دلياًل  السّنة  وتعتبر 

احلالل واحلرام  على  كبير  بشكل  يشددون  الدينية،  شعائرهم  ممارسة  في 

على  تقوم  دينية  دولة  تأسيس  إلى  يسعون  أنهم  كما  اليومية.  احلياة  في 

الشريعة اإلسالمية، إال أنهم يختلفون في طريقة حتقيق هذا الهدف. فغالبًا 

ما ينقسم السلفيون إلى ثالث فئات مختلفة ومتداخلة في الوقت عينه وهي: 

املتعلقون بالقرآن الكرمي والذين يركزون بشكل رئيس على النظرة الروحانية 

والزكاة والتعليم، والسلفيون السياسيون الذين يشاركون في متثيل السياسة 

املعاصرة، والسلفيون اجلهاديون.4

على  رئيس  بشكل  الغربية  واألعمال  التحليالت  رّكزت  قريب،  وقت  وحتى 

يرون  الذين  للسلفيني  املصطلح  هذا  خصص  وقد  اجلهاديني.  السلفيني 

الغرب  من  املدعومة  أو  »الفاسدة«  احلكومات  إلسقاط  ضروري  العنف  أن 

ولتأسيس دول إسالمية.5 ففي شمال أفريقيا ظهرت العديد من املجموعات 

العام  وفي  التسعينات.6  في  بدايًة  احلكومة  إسقاط  بعد  اجلهادية  السلفية 

2000، بايعت بعض املجموعات أسامة بن الدن وأصبحت معروفة »بتنظيم 

القاعدة املركزي«، فيما تشاورت مجموعات أخرى مع قيادة القاعدة. ويذكر 

على توجه مجتمعات شمال أفريقيا وسياساتها في السنوات القادمة.يشّكل 

منهم  القدمي  السلفيني اجلهاديني واجليل  بني اجليل اجلديد من  ما  الفصل 

إشكالية، وذلك مبا أن إنقسامات األجيال هي أكثر تقريبية من كونها فئوية. 

إال أنه يبدو جليًا أكثر فأكثر، على األقل في الوقت احلاضر، أن استخدام 

فبداًل  محدود.  غير  كونه  من  أكثر  محسوب ومدروس  للعنف  اجلديد  اجليل 

من اإلعتماد بشكل رئيس على املقاومة املسلحة لتحقيق أهدافه، يرى اجليل 

اجلديد في النشاط اإلجتماعي والسياسي أداة بذات األهمية ال بل قد تكون 

أكثر أهمية. وان هذا اجلمع بني األعمال اإلجتماعية والعنف يشكل عاماًل 

القاعدة  طالتها  التي  تلك  من  بكثير  أكبر  املجتمع  من  شريحة  قويًا ويطال 

نشوء  إلى  يؤدي  أنه  كما  بأكمله.  تاريخها  عبر  الضيق  تركيزها  خالل  من 

غموض جديد حول استخدام العنف على املستوى اخلطابي كما على املستوى 
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أن املجموعة السلفية اجلهادية األكثر شهرة هي تنظيم القاعدة في بالد املغرب 

اإلسالمي والتي ظهرت في العام 2007 من اجلماعة السلفية للدعوة والقتال 

السلفية اجلهادية  املنظمتني.7 وتتقاسم احلركات  أعوام من احلوار بني  بني 

هدفًا مشتركًا يكمن في اإلطاحة باحلكومات املرتدة، إال أن اجلهود املبذولة 

لتحقيق هذا الهدف عادة ما تنتهي بكارثة بالنسبة إلى احلركات واملقاتلني 

فيها، إذ إن عدة آالف منهم فروا أو سجنوا أو قتلوا على أيدي قوات األمن. 

أما أولئك الذين بقوا فقد تراجعوا إلى التوعية الدينية غير سياسية، وعملوا 

بسرية، أو جلؤوا إلى اخليار السياسي، ال سيما في املغرب واجلزائر.8

إن ما مييز األجيال السابقة من السلفيني اجلهاديني عن السلفيني اآلخرين 

هو رفض اللجوء إلى كل من الدعوة والسياسة كأداة رئيسة لتحقيق غاياتهم، 

مقابل التوجه مباشرة إلى اجلهاد في إطار العنف. على الرغم من ذلك فإن 

له  التابعة  اإلسالمي وسابقاته واملجموعات  املغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم 

بناء  اجلزائر من خالل  مالي وجنوب  في شمال  ما  إلى حد  نفسها  دمجت 

أبدًا  لم حتصل  احمللية، وهي  القبائل  مع  اإلقتصادي  الترابط  من  شبكات 

على دعم واسع النطاق من شمال أفريقيا، حتى في صفوف السكان الذين 

من احملتمل أن يكونوا من الذين يشعرون باالستياء من حكوماتهم والغرب. 

وهذا يعود بشكل من األشكال إلى تفضيل تنظيم القاعدة في بالد املغرب 

اإلسالمي للعنف الذي مييل إلى العشوائية والذي غالبًا ما يبدو أكثر وحشية 

من إيديولوجية.

من املؤكد أن النموذج القدمي من اجلهادية ال يزال موجودًا. إذ إن إستيالء 

امليليشيات املتحالفة مع القاعدة على شمال مالي في منتصف سنة 2012 

واإلعتداء على منشأة الغاز بالقرب من عني أميناس في اجلزائر في كانون 

السلفية اجلهادية ال  القاعدة من  أن نسخة  يبنّي جليًا  الثاني/يناير 2013 

ذلك  إلى  الدولية. إضافة  بالنسبة لألهداف احمللية كما  تهديدًا  تزال تشكل 

فإن اإلشتباكات اجلارية في تونس مع كتيبة عقبة بن نافع في جبل الشعانبي 

على احلدود بني تونس واجلزائر واستغالل املناطق اخلارجة عن القانون في 

جنوب ليبيا تبني مواظبة النشاطات السلفية اجلهادية التقليدية. مع ذلك، فيما 

قامت نسخة القاعدة من السلفية اجلهادية بشن إعتداءات إرهابية درامية، 

بقيت تشكل ظاهرة هامشية وفشلت في حتريك جماهير كبيرة. أما اليوم، فإن 

اجلهاديني التابعني للقاعدة قد ال يزالون يجذبون املئات أو حتى اآلالف في 

املنطقة للمحاربة في سوريا أو لإلنضمام إلى مجموعات املسلحة املعزولة، إال 

أنهم لم يتمكنوا من إلهام عشرات اآلالف الذين ال بد منهم لإلطاحة باحلكومة.

ويذكر أنه منذ الثورات العربية في العام 2011، ظهر جيل جديد من السلفيني 

اجلهاديني، وهذا اجليل اجلديد يفضل مزيجًا من النشاط العدواني في صميم 

املجتمع والعمل املباشر والعنف في بعض األحيان. إذ يجمعون ما بني رسائل 

السياسيني في  السلفيني  برغبة  الكرمي وما بني  بالقرآن  املتعلقون  السلفيني 

احلكم، مع اإلبقاء على خطاب مشابه للسلفيني اجلهاديني من تنظيم القاعدة 

واألكثر عنفًا. ويذكر أن إنشاء مجموعات جديدة ناشطة على الصعيد املدني 

وفي العمل السياسي املباشر الذي ال )على األقل من حيث املبدأ( يرفض 

قد أدى إلى بروز أكثر أنواع السلفية عنفًا كموجة سائدة. إال أنه كان من 

كما  وتصنيفها،  العصرية  اجلهادية  للسلفية  واضح  تعريف  وضع  الصعب 

أن األعمال واألفكار متداخلة. وفي هذا اإلطار، يعتبر ويل ماك كانتس أن 

»هؤالء  السلفيني الذين يلجأون إلى العنف ليسوا بعيدين عن السلفيني الذين 

ال يلجؤون إلى العنف. فهم يرتادون املساجد عينها، ويتبعون العلماء نفسهم، 

ويرتادون اجلامعات عينها. وهو يفترض أن ما تغّير هو السياق السياسي 

»الذي يجبر السلفيني على إعادة تقييم منهجياتهم«.9

ويقدم توماس هغهامر إحدى املقاربات لتصنيف السلفيني اجلهاديني، وهو 

اإلسالميني  من  اجلهات  مختلف  لفهم  التفضيل  على  قائمًا  تصنيفًا  يقترح 

إذ  اإلسالمية،  للمجموعات  رئيسة  دوافع  خمسة  يضع  وهو  أوسع.  بشكل 

يرى أنها قد تكون قائمة على اإلجتاه نحو احلكومة أو الوطن أو األمة أو 

األخالق أو الطائفة، ويقوم بعد ذلك بتقسيم كل مجموعة وفق املظاهر العنيفة 

الذين  اإلسالميني  معظم  وراء  الدافع  أن  يرى  وهو  العنيفة.  غير  واألخرى 

يعتمدون العنف يكمن في العديد من هذه األجندات أو فيها كلها في وقت 

واحد، ومع ذلك فإن غالبيتها تتمتع بأجندة أقوى من األخريات، واحدة حتدد 

في حني أن نسخة القاعدة من السلفية 

اجلهادية أدت إلى هجمات إرهابية 

درامية، فقد بقيت ظاهرة هامشية...إذ 

لم تكن قادرة على إلهام عشرات اآلالف 

الذين ال بد منهم لإلطاحة باحلكومة.

يتجنب اجليل اجلديد من السلفيني 

اجلهاديني غالبية الفئات والتعريفات 

بشكل ما ألن أعضاءه يعتمدون تكتيكات 

مختلفة في سياقات مختلفة، وفق الظروف 

اإلقليمية املتغيرة.
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إستراتيجياتها وأولوياتها وعادة ما حتدد إجتاه العنف الذي تتبعه وشكله.10 

أما مونيكا ماركس، والتي أجرت أبحاثًا ميدانية بني السلفيني في تونس، فهي 

ترى أن الهوية هي العامل األول الذي يحدد ما إذا كان الشخص سيصبح 

سلفيًا، وأي نوع من السلفيني سيصبح، فضاًل عن موقفه من العنف. وفق 

وجهة نظرها فإن »هؤالء  الشباب السلفيني الذين يرفضون هدوء السلفيني 

العمليني أو املتعقلني بالقرآن الكرمي والسياسة احلزبية للسلفيني السياسيني 

يتبعون بأغلبيتهم الساحقة السلفية اجلهادية«.11

والتعريفات  الفئات  غالبية  اجلهاديني  السلفيني  من  اجلديد  اجليل  يتجنب 

بشكل ما ألن أعضاءه يعتمدون تكتيكات مختلفة في سياقات مختلفة، وفق 

التي  السياسية  البيئة  فإن  السياق،  هذا  وفي  املتغيرة.  اإلقليمية  الظروف 

تتبع الثورات العربية تؤمن فرصًا جديدة للشباب السلفيني للتطور بناًء على 

ظروفهم اخلاصة. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه التصنيفات غير واضحة إلى 

حد ما ألن السلفيني أنفسهم يسعون إلى اإلستغناء عنها.

ميثل إرتفاع موجة املجموعات السلفية اجلهادية اجلديدة أكثر من تغيير في 

العاملة التجارة إليديولوجية كان بن الدن أشهر املدافعني عنها. في الواقع، 

تتشكل هذه املوجة من خالل فشل هذه اإليديولوجية. وخالل العقد املنصرم، 

قام اجلهاديون في شمال أفريقيا بالقتل والترهيب باسم اإلطاحة باحلكومات. 

هدفًا  يكون  قد  ما  حول  قوي  جدال  مع  ترافق  العنف  أن  من  الرغم  وعلى 

اإلعتداءات اإلرهابية هدفت  نتجت عن  التي  الكبيرة  املجازر  فإن  مشروعًا، 

إلى حتويل السكان احملليني في املغرب ضد اجلماعات املتمردة، حتى حيث 

كانت أصداء رسالة اإلسالميني تعلو بشكل متواصل.12

السلفية اجلهادية تستحيل اإلجتاه السائد

في البداية، أضعفت الثورات الشعبية في العام 2011 والتي شهدها شمال 

أفريقيا من نداء السلفية كمحرك أساس للتغيير اإلجتماعي والسياسي. وعلى 

الرغم من مشاركة الشباب السلفيني، إال أنهم لم يقودوا الثورات

بأنهم  الشباب  إلى  واضحة  رسالة  الغربية  الثورات  أرسلت  وقد  املتعددة. 

ومنها  فقط،  املسلحة  الثورات  من  املجتمع  لتغيير  أخرى  طرقًا  يشكلون 

مظاهرات الشعوب الالعنفية ضد األنظمة احلاكمة. ووسط هذه اإلحتجاجات 

تكّيفت  بل  السلفية  تتبخر  لم  لها،  التي مهدت  املتغيرة  السياسية  والظروف 

معها.

التيار  هذا  نحو  اجلهادية  السلفية  حركة  التكّيف  هذا  عامالت  أبرز  ومن 

كانت  والتي  اجلهادية  السلفية  من  القاعدة  نسخة  يناقض  وهذا  السائد. 

موجودة على هامش املجتمع على الصعيدين اجلغرافي واإلجتماعي. وقد أدت 

البيئة السياسية التي تلت الثورات إلى نشوء مساحة ملجموعة من الناشطني 

اجلهادية  السلفية  املجموعات  يشجعون  الذين  واإلجتماعيني  السياسيني 

احلكومات  ضد  اجلهاد  إلى  دعوا  والذين  الشريعة  أنصار  مثل  اجلديدة 

اإلستبدادية أو املدعومة من الغرب مع التركيز في الوقت عينه على النشاط 

تأسيس  النهاية  املجتمع وفي  ألسلمة  كأداة رئيسة  والسياسي  اإلجتماعي 

دولة إسالمية.13

وقد أدت احلريات التي أطلقتها الثورات في تونس وليبيا بشكل خاص إلى 

إعطاء مساحة جديدة للسلفيني اجلهاديني اجلدد لنشر رسالتهم بقيود أقل، 

ويذكر  إجتماعية وسياسية.14  كحركات  بالظهور  للمجموعات  كما وسمحت 

أنهم منفتحون في ما يتعلق مبمارساتهم الدينية والتعبير عن دعم القاعدة 

املجتمعات  وثقافة  عادات  مستمر  بشكل  يحاربون  عينه  الوقت  وفي  علنًا، 

»الفاسدة« التابعة للغرب. فاجلرأة الهائلة ألعمالهم واستعدادهم الستخدام 

القوة للدفاع عن املواقف العامة، كما هو احلال في اإلعتصامات واألعمال 

املباشرة األخرى التي أغلقت جامعة منوبة في تونس في العام 152011 أمور 

متيزهم عن غيرهم من السلفيني.

يحترم الشباب السلفيون اجلهاديون اجليل السابق من اجلهاديني، إذ إنهم 

معجبون بهؤالء  الذين أشعلوا القتال في سوريا والعراق وغيرها من البلدان. 

وهم يرفضون عامة التجارب احلالية للدميقراطية التمثيلية، وال يعتقدون فقط 

اإلستبدادية ودعمها  األنظمة  بإعداد  التاريخ  عبر  قامت  الغربية  القوات  أن 

ميثل إرتفاع موجة املجموعات السلفية 

اجلهادية اجلديدة أكثر من تغيير في 

العاملة التجارة إليديولوجية كان بن 

الدن أشهر املدافعني عنها.  في الواقع، 

تتشكل هذه املوجة من خالل فشل هذه 

اإليديولوجية.

متيل هذه املجموعات السلفية اجلهادية 

الشعبية اجلديدة إلى اللجوء إلى العنف 

لإلقتصاص من األشخاص واملمتلكات 

بداًل من مواجهة قوات األمن أو رموز 

الدولة بشكل مباشر.
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واعادة تأسيسها، بل يعتقدون أيضًا أن األنظمة اإلستبدادية السابقة تهدف 

إلى إعادة السيطرة على املنطقة. وفي حني أنهم يؤيدون شن اجلهاد العنيف 

في سوريا أو محاربة القوات األمريكية والغربية، فإنهم بشكل عام لم يدعوا 

إلى اجلهاد ضد احلكومات التي تلت الثورات العربية،16 على الرغم من أنهم 

يدعمون مجموعة من أعمال العنف التكتيكية.

وتقبل هذه املجموعات السلفية اجلهادية اجلديدة الشعبية باستخدام العنف 

كوسيلة مشروعة لتحقيق مجموعة من األهداف. فهي متيل إلى اللجوء إلى 

أو  األمن  قوات  مواجهة  بداًل من  العنف احلذر ضد األشخاص واملمتلكات 

العلن  في  السكارى  األفراد  أتباعها  يهاجم  إذ  مباشر.  بشكل  الدولة  رموز 

منهجية،  أكثر  بشكل  الكحول. ولكن  في جتارة  يشاركون  الذين  هؤالء   أو 

العشرات من األضرحة وغيرها  تونس وليبيا  املجموعات في كل من  دمرت 

من املقدسات اإلسالمية الشعبية املخصصة لتبجيل األولياء كخطوة أولى من 

التأثيرات »املفسدة«  عملية »تطهير« مجتمعاتهم من أكثر من ألف عام من 

ليبيا  في  دمرت  التي  املواقع  عدد  أن  إلى  التقديرات  تشير  إذ  لإلسالم.17 

على  أكبر  بشكل  التركيز  مع  موقع،   200 من  بني ستني وأكثر  ما  يتراوح 

بعض  في  هذه  التدمير  عمليات  متت  وقد  وبنغازي.  طرابلس  في  املناطق 

األوقات بالتواطؤ مع السلطات األمنية.18

إال أن بعض اإلجراءات كانت أكثر عدوانية وذات تبعيات أكبر. إذ مت إتهام 

أنصار الشريعة التونسيني بتدبير الهجوم على السفارة األمريكية في تونس 

العاصمة في 14 أيلول/ سبتمبر 2012، إثر الفيلم براءة املسلمني الذي أدى 

إلى إشعال الوضع، لكن قائدهم أبو إياد التونسي، الذي آثر التخفي، نفى 

بنغازي  في  الشريعة  أنصار  ينفي  الدور. وفي حني  هذا  مثل  لعب جماعته 

كمنظمة قتل السفير األميركي كريس ستيفنز وثالثة أمريكيني آخرين، لكن 

فعليًا لم ينكر أحد مشاركة أعضائها في اإلعتداء على القنصلية األمريكية. 

قد ال تكون الهجمات متت حتت قيادة أنصار الشريعة، إال أن عدد ال بأس 

به من أعضائها شارك في اإلعتدائني.19

يشعر  الذي  عينه  واإلحباط  بالغضب  اجلهاديون  السلفيون  الشباب  يشعر 

العدالة  حتقيق  إلى  يسعون  ومثلهم  السلفيني.  غير  من  الثوري  الشباب  به 

بأن  القائل  املشترك  املوقف  يوضحون  ما  وغالبًا  واإلقتصادية  اإلجتماعية 

إفالسية.  فلسفات  هي  والرأسمالية  اإلشتراكية  اإلقتصادية  الفلسفات 

ظاهريًا، يعتمد الشباب السلفيون اجلهاديون أمناط احلياة اجلهادية كجزء 

وتشّكل  فيه،  يعيشون  الذي  العالم  عن  متامًا  أنفسهم  لتمييز  محاولة  من 

)السراويل  والقميص  اللحية،  مثل  األمناط  هذه  إحدى  اجلسدية  العامالت 

الفضفاضة(، واجللباب والنقاب فضاًل عن الفصل ما بني الرجال والنساء. 

وقد اعتبرت مونيكا ماركس هذا اجليل اجلديد بأنه عبارة عن »ثقافة فرعية 

متثل شكاًل بدياًل من أشكال اإلحتجاج السياسي ومن منط احلياة« مختلفة 

عن تلك التي سادت على الثورات العربية في عام 2011 .20

بإضفاء  قامت  سائدة،  موجة  إلى  اجلهادية  السلفية  املجموعات  حتول  مع 

علني من خالل  الشعبية بشكل  الرسائل اجلهادية  املؤسساتي على  الطابع 

الشباب  مع  التفاعل  من  باملزيد  تسمح  التي  اجلديدة  والشبكات  املنظمات 

من  فرعية  مجموعة  يشجع  البعض  أن  من  الرغم  وعلى  اآلخرين.  احملليني 

الشباب على ترك املجتمع لإلجتاه نحو اجلبهات السورية، فإن هذه احلركات 

محليًا  اجلهادية  الفرص  إلى  الوصول  إلى  األول  املقام  في  اجلديدة تسعى 

والتي ليست بشكل بديهي أعمال العنف ضد احملتلني األجانب أو األنظمة 

محمد  أبو  هو  اجلديد  اجلهاد  هذا  في  األبرز  اإلرهابي  وان  »الكافرة«. 

املقدسي، الذي تؤثر أفكاره على العديد مجموعات أنصار الشريعة، والتي 

تدعو إلى العنف املدروس لها بعناية والهادف. الذي يساعد فعاًل اجلماعات 

اجلهادية على توطيد السلطة بداًل من العنف »التكتيكي« قصير املدى، والذي 

قد يؤدي إلى نتائج عكسية.21 وبالتالي، يطلق الشباب السلفيون اجلهاديون 

على أنفسهم إسم »اجلهاديني« ولكنهم مييلون إلى متييز أنفسهم عن جماعات 

فهم  املبدأ،  العنف من حيث  يرفضون  ال  أنهم  األخرى.22 وفي حني  العنف 

يسعون إلى تعزيز قيمهم من خالل الوعظ واإلقناع في املقام األول، على غرار 

ظاهريًا، يعتمد الشباب السلفيون 

اجلهاديون أمناط احلياة اجلهادية 

كجزء من محاولة لتمييز أنفسهم متامًا 

عن العالم الذي يعيشون فيه، وتشّكل 

العامالت اجلسدية إحدى هذه األمناط.

فقادتها والناشطون فيها هم أصحاب 

محالت ومعلمون وعمال بناء، )وفي اغلب 

األحيان(جهات غير رسمية فاعلة وذات 

شبكات كبيرة في القطاع اإلقتصادي. 

فوجودها في املجتمع والشبكات املوجودة 

تساعد على جتنيد آخرين.
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السلفيني العلميني، فيما يكمن الهدف النهائي في تطبيق نسخة صارمة من 

الشريعة اإلسالمية ضمن دولة إسالمية.

إن ما ميّيز هذه املجموعات عن املجموعات املسلحة التابعة للقاعدة، والذي في 

النهاية يجعلها تهديدًا استراتيجيًا أكثر فأكثر هو أنها مندمجة في املجتمع 

ومعلمون  محالت  أصحاب  هم  فيها  والناشطون  فقادتها  أوسع.23  بشكل 

في  كبيرة  شبكات  وذات  فاعلة  جهات  األحيان(  غالب  )وفي  بناء،  وعمال 

القطاع اإلقتصادي غير الرسمي. فوجودها في املجتمع والشبكات املوجودة 

تساعد على جتنيد آخرين. وعلى عكس السلفيني اجلهاديني التابعني للقاعدة، 

اجلديد  للجيل  ميكن  فإنه  اجلهاد،  حرب  لشن  املجتمع  من  يختفون  والذي 

أن يشن حرب اجلهاد فيما يبقى جزًء من املجتمع. األمر الذي يسمح لهم 

بالتفاعل بشكل مباشر مع جمهور أوسع من ذلك الذي استطاعت القاعدة 

الوصول إليه فضاًل عن التأثير فيه.

لقد كان بعض قادة السلفيني اجلهاديني اجلدد يعتمدون استراتيجية القاعدة، 

العنف،  استخدام  في  التوخي  على  الشباب  أتباعهم  يحثون  اآلن  أنهم  إال 

وحني يكون ذلك ممكنًا اختيار منهجيات أكثر سلمية لتغيير املجتمع. وفي 

حني أن هذا التغيير اإلستراتيجي يرتبط بشكل أساس على الظروف املتغيّرة 

منذ الثورات العربية، كما أنها ترتبط بكيف تغيّرت املجموعات خالل العقدين 

املنصرمني ومستوى القمع احلكومي. إذ كان قمع ليبيا إللسامليني األكثر شدة 

في شمال أفريقيا، ونتج عنه في العام 1990 نفي أو سجن كل الناشطني 

اإلسالميني في الدولة. أما قمع زين العابدين بن علي في تونس، فقد كان 

صارمًا أيضًا وأدى بشكل ما إلى إنتصار اإلسالميني في اإلنتخابات بعد 

إسقاطه. بالنسبة إلى اجلزائر، والتي بدأت بشراسة كبيرة وتستمر مبحاربة 

اخلاصة  جتربتها  بعد   1990 العام  في  الطويلة  العقود  حرب  منذ  املعاقل 

للدميقراطية، فقد عززت من عملية املصاحلة الوطنية مع املقاتلني وجنحت في 

دمج بعض اإلسالميني في الهيكليات السياسية الرسمية. كما وحقق املغرب 

جناحًا في إتاحة مساحة سياسية لبعض اإلسالميني للتعبير عن أنفسهم في 

سياق التحول إلى نظام دميقراطي بشكل تدريجي.

إن قادة لواء أنصار الشريعة في بنغازي، وال سيما الشيخ محمد الزهاوي، 

قضوا سنوات في سجون معمر القذافي، كما أن مجموعة أنصار الشريعة في 

درنة، وهي مدينة شرقي ليبيا، هي حتت قيادة املعتقل السابق في غوانتامنو 

أبو سفيان بن قمو. وبعد العام 2011، لم يدعم أي من الفريقني أعمال العنف 

ضد دولة الثورة الليبية. في الواقع، عادت مجموعة بنغازي إلى تأمني األمن 

في املستشفيات واملباني احلكومية، حتى بعد أن اشترك بعض أعضائها في 

إعتداء بنغازي.

سار أبو إياد التونسي، قائد أنصار الشريعة في تونس، أيضًا على مسار 

منوذجي من اإلقصاء التام إلى العودة. وفي أواخر العام 1990 وأوائل العام 

2000، قاد مجموعة القتال التونسية في أفغانستان قبل أن يسجن في ظل 

حكم بن علي. وفيما هو يختبأ اليوم بعد اإلعتداء على السفارة األمريكية في 

تونس في أيلول/سبتمبر 2013، يستمر في حث احلكومة التونسية والشباب 

في  له  تصريح  البعض. وفي  بعضهم  جتاه  العنف  على جتنب  له  التابعني 

السلفيني  »حماية«  إلى  التونسية  السلطات  دعى   ،2013 آب/أغسطس   5

الشباب من نتائج العنف احملتمل التي تتبع إغتيال محمد براهمي في متوز/

يوليو وهوقائد سياسي علماني.24 كما أن اجلهاديون السلفيون األكثر تقليدية 

قد حثوا أنصار الشريعة في تونس أيضًا على توخي احلذر في اإلشتباك 

مع قوات األمن بعد سلسلة من املواجهات التي شهدها شهر أيار/مايو من 

العام 2013.

ومن املبكر جدًا حتديد ما إذا كان تبني العنف مع احلد من تطبيقه يشكل 

تغييرًا في اإليديولوجية أو في التكتيكات بهدف تفادي اإلشتباك مع قوات 

األمن. ففي مناسبة واحدة على األقل قام أبو يحيى الشنقيطي، عضو في 

جلنة الشريعة في تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، بحث الشباب 

السلفيني على الصبر. ويقال إنه نشر تغريدة عبر موقع التواصل اإلجتماعي 

لقد كان بعض قادة السلفيني اجلهاديني 

اجلدد يعتمدون استراتيجية القاعدة، إال 

أنهم اآلن يحثون أتباعهم الشباب على 

التوخي في استخدام العنف، وحني يكون 

ذلك ممكنًا اختيار منهجيات أكثر سلمية 

لتغيير املجتمع.

ومن املبكر جدًا حتديد ما إذا كان تبني 

العنف مع احلد من تطبيقه يشكل تغييرًا 

في اإليديولوجية أو في التكتيكات بهدف 

تفادي اإلشتباك مع قوات األمن.
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»تويتر« ينصح فيها قائاًل: »ال تدعوا النظام وهمجيته يستفزكم مطلقًا الرتكاب 

إن  إذ  به.«25  تنعمون  الذي  املبارك  الشعبي  الدعم  تفسد  قد  أفعال طائشة 

إشتباك مباشر ومستمر قد يسمح للسلفيني باستغالل دور الضحية من أجل 

كسب الدعم الشعبي إال أنه في الوقت عينه من شأنه أن يقلل من مسامحة 

نشاطاتهم واسعة النطاق.

التصدي للسلفية اجلهادية اجلديدة

العنف  استخدام  عدم  إلى  اجلهادية اجلديدة متيل  السلفية  املجموعات  ألن 

الصعب  من  فإنه  الغربية،  األهداف  أو  احلكومات  ضد  صريح  بشكل 

عن  أفريقيا  شمال  في  احلكومات  بحثت  فقد  إيديولوجيتها.  مواجهة  أكثر 

استراتيجيات مختلفة الستيعاب هذه املجموعات، لكن هذه احملاوالت لم تكلل 

بالنجاح.

فالعالقة في تونس بني حزب النهضة وأنصار الشريعة حتولت من التسامح 

النهضة عن  بداية األمر بحث حزب  املواجهة في أقل من عامني. ففي  إلى 

إقامة حوار مع أنصار الشريعة والسلفيني اآلخرين، حتى عندما تخطوا حدود 

العنف واخلطاب العنيف.

إذ إن تسامحها بدأ يتقلص بعد إعتداء أيلول/سبتمبر 2012 على السفارة 

الوطني ألنصار الشريعة في  للمؤمتر  األمريكية في تونس، وحظر احلكومة 

األمنية  القوى  بني  اإلشتباكات  إشعال  إلى  أدى  الذي   ،2013 أيار/مايو 

أعلنت   ،2013 آب/أغسطس   32 في  ذلك،  بعد  السلفيني.26  والناشطني 

احلكومة التونسية أنصار الشريعة منظمة إرهابية، بناًء على عالقتها بكتيبة 

اليساريني  السياسيني  طالت  التي   2014 العام  وبإغتياالت  نافع  بن  عقبة 

شكري بلعيد ومحمد براهمي.27 فقد ساهمت هذه اإلغتياالت في تشكيل أزمة 

سياسية أعمق في تونس.28 إذ إن اإلنتقال إلى حظر أنصار الشريعة أعطى 

حزب النهضة فرصة إبعاد نفسه ومتييزها عن اإلسالميني األكثر تطرفًا، وه 

خطوة لم بستفد منها بالكامل حتى اآلن، وبداًل من حل األزمة السياسية في 

تونس، ستؤدي هذه اخلطوة على املدى القريب على األرجح إلى دفع السلفيني 

نحو مزيد من السرية كما ستزيد من احتمال جتدد هجمات العنف.

أما في اجلزائر، فقد رفضت احلكومة طلب السلفيني باملشاركة في السياسية 

ألنها تعتبر إضفاء الشرعية على اجلبهة اإلسالمية إللنقاذ في العام 1989 

غلطة مت إرتكابها، في حني أنه في املغرب مت اإلعفاء عن عشرات السلفيني 

أظهر  وقد  املجتمع.  في  اإلندماج  بإعادة  لهم  وسمح  السابقني  اجلهاديني 

سياسي.29ففي  حزب  تأسيس  في  إهتمامًا  الفزازي،  محمد  مثل  بعضهم، 

بتفجيرات  لعالقته  عامًا   30 ملدة  بالسجن  الفزازي  على  حكم   2003 العام 

الدار البيضاء، لكن مت اإلعفاء عنه واطالق سراحه في أوائل العام 2011.

وفي العام 2009 كتب رسالة مفتوحة إلى إبنته التي تعيش في أملانيا حاول 

من خاللها إبعاد نفسه عن ماضيه املليء بالعنف والتطرف.30 وفي حزيران، 

أعلن ثالثة سلفيني مغربيني أنهم يسعون إلى املشاركة في احلياة السياسية 

من خالل حزب سياسي قائم.31

اجليل  توجيه  األصعب  من  تونس ومصر ستجعل  في  الثورة  أن جتربة  إال 

اجلديد من السلفيني اجلهاديني نحو السلفية الهادئة الصرفة أو السياسية.

إن فشل حزب النهضة في تعزيز أجندة دينية أكثر حتفظًا وحتظير أنصار 

السلفيني  بعض  صفوف  في  املنتشر  اخلوف  أكدت  عوامل  كلها  الشريعة 

معتقداتهم.  في  التنازالت  تقدمي  على  ستجبرهم  السياسة  بأن  اجلهاديني 

الذي مت في متوز/يوليو واحلملة  العسكري  إلى ذلك، فإن اإلنقالب  إضافة 

مصر  في  املسلمني  اإلخوان  حكومة  ضد  أغسطس  آب/  في  شنت  التي 

يؤكدان لهم أن نتائج اإلنتخابات الدميقراطية ال حتترم دائمًا. إذ إن السلفيني 

في  بالفعل  يشككون  عام،  بشكل  الشباب  من  كبيرة  نسبة  مثل  اجلهاديني، 

الدولة والسياسة الدميقراطية، كما أن األحداث األخيرة تعزز هذه الشكوك.

ونتيجة لذلك فإن العديد من السلفيني اجلهاديني، سيختارون البقاء بعيدًا عن 

جتربة الثورة في تونس ومصر ستجعل 

من األصعب توجيه اجليل اجلديد من 

السلفيني اجلهاديني نحو السلفية الهادئة 

الصرفة أو السياسية.

بقدر أهمية تشجيع اجلهاديني على ترك 

العنف لصالح العمل السياسي، فإنه من 

الهام منعهم من تخطي احلدود ليصلوا 

إلى اجلهاد الشامل ضد الدولة.
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السياسة اإلنتخابية، وهو اخليار الذي ينطوي على حرية أوسع ونسبة أقل 

من الضغوطات لتقدمي التنازالت. فمن خالل البقاء خارج النظام السياسي 

سيكونوا قادرين على احلفاظ على مبادئهم ووضعهم الغامض. إذ إن هذا 

سيما  وال  صعوبة،  أكثر  معهم  التعامل  يجعل  املطاف  نهاية  في  الغموض 

بالنسبة للحكومات األضعف واملجتمعات املقسمة جدًا واملعرضة للعنف. بقدر 

أهمية تشجيع اجلهاديني على ترك العنف لصالح العمل السياسي، فإنه من 

الهام منعهم من تخطي احلدود ليصلوا إلى اجلهاد الشامل ضد الدولة، ومن 

النزاع  عبر  اإلستقرار  زعزعة  إلى  احمللي  السياسي  التنافس  من  التحول 

احمللي. ونظرًا إلى رفض اجليل اجلديد لتكتيكات السلفيني السابقة وحتكمهم 

بالسلطة والى ميلهم إلى العنف احملدود واملدروس بشكل أكبر، فإن تطبيق 

اإلستراتيجيات التقليدية لتوجيه السلفيني اجلهاديني نحو الهدوء أو السلفية 

السياسية سيصبح أكثر صعوبة.

بشكل صارم على األمن إلى نتائج عكسية . إذ يجب على احلكومات التركيز 

على العوامل الثالث األساس من إصالح القطاع األمني )مبا في ذلك كبح 

جماح قوات األمن الذي مييل إلى التزايد(، مرورًا بإصالح القطاع العدلي 

)مبا في ذلك العدالة اإلنتقالية واحلوار الوطني(، وصواًل إلى إصالح القطاع 

اإلقتصادي. وهنا فإن احللول الشاملة لن تظهر في وقت قريب ألن املهام 

التي ال بد من القيام بها هائلة، إال أنه ميكن للحكومات أن تشير إلى السكان 

القانون وأن األهداف األهم تكمن  املبدأ األهم هو سيادة  بأن  بطرق جلية 

املتطرفون  أن  كما  السياسي.  اإلقتصادي والشفافية والتمثيل  التمكني  في 

سيستمرون في العمل وفي جذب عدد معني من التابعني لهم، لتوفير حقائق 

مطمئنة في زمن يفتقد فيه اليقني الوطني.

وسيكمن التحدي القادم في الوصول إلى فهم أفضل للظروف التي يلجأ هذا 

اجليل اجلديد من السلفيني اجلهاديني في ظلها إلى العنف على نطاق واسع 

ضد خصومهم السياسيني وضد الدولة. كما أن متييزهم عن املظاهر األكثر 

عنفًا للسلفية اجلهادية، التي ميثلها تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، 

ومنعهم من جتاوز احلدود واستخدام العنف املباشر والنشاط اجلهادي، كلها 

أمور ال بد منها.

الذي  اإلسالمي  املؤسساتي  اإلصالح  كما  اإلعتدال  تشجيع  لبرامج  بد  ال 

تقوم  أن  الضروري  فمن  في هذه اجلهود.  دورًا  تلعب  أن  الدولة من  تقوده 

السلطات الدينية بالتعبير عن وجهات النظر البديلة لإلسالم والتي تقلل من 

أهمية اخلطاب السلفي اجلهادي وتشدد على مشروع إصالح املجتمع من 

أن  إلى  اإلشارة  من  بد  األسفل. وال  إلى  األعلى  األعلى ومن  إلى  األسفل 

املغرب وموريتانيا قد وضعتا استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز تفسير 

اإلسالم التي هي تتجانس بشكل أكبر مع تاريخها وثقافتها الوطنية من تلك 

على  تعمل  هذه  اإلعتدال  تشجيع  فبرامج  اإلسالميني.  بعض  يطرحها  التي 

التعليم، والسجون،  اإلعالم، ونظام  من خالل وسائل  التأثير  بعض  حتقيق 

واجليش.

التطلع إلى األمام

لم يستوِل السلفيون اجلهاديون على الثورات العربية في شمال أفريقيا، إال 

أنهم يستغلون هذه الثورات. إذ إن اإلنتقاالت السياسية والنزاعات السياسية 

األكثر إنفتاحًا توفر فرصًا جديدة للسلفيني اجلهاديني لنشر رسالتهم وجتنيد 

أتباع لهم. ونظرًا إلى إعجابهم بتنظيم القاعدة واستخدامهم أحيانًا للعنف 

ضد األفراد واملنظمات والدول، فإن هذه املجموعات اجلديدة تشكل تهديدًا 

متزايدًا.

بغية مواجهة هذا التهديد املتصاعد، ال بد من تعزيز قدرة احلكومة في الدول 

التي متر مبرحلة إنتقالية مثل تونس وليبيا ومن حتسني الشفافية في جميع 

أنحاء املنطقة. كما أنه ال بد من دعم املبادرات اإلقتصادية التي حتفز النمو 

الشامل وتؤدي إلى نشوء فرص عمل وتؤمن فرص عمل جيدة للشباب وذلك 

من أجل التوسيع من نطاق اإلستقرار. ومن املرجح أن يؤدي النهج الذي يركز 

وسيكمن التحدي القادم في الوصول 

إلى فهم أفضل للظروف التي يلجأ هذا 

اجليل اجلديد من السلفيني اجلهاديني في 

ظلها إلى العنف على نطاق واسع ضد 

خصومهم السياسيني وضد الدولة.

بغية مواجهة هذا التهديد املتصاعد، ال بد 

من تعزيز قدرة احلكومة في الدول التي 

متر مبرحلة إنتقالية مثل تونس وليبيا ومن 

حتسني الشفافية في جميع أنحاء املنطقة.
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في حني أنه ميكن لهذه اجلهود أن تكون جزًء من استراتيجية أوسع نطاقًا، 

فإن تطبيقها سيقتصر على النواحي املتقلبة سياسيًا أو ثوريًا. كما أنها أقل 

فعالية ضد السلفيني ذلك ألن السلفيني بطبيعتهم يعادون الدولة ويشكون في 

التاريخ الطويل من تالعب الدولة باإلسالم الرسمي واملشاركة في استقطاب 

املجموعات  ستستمر  القريب،  املستقبل  في  اإلسالمية.  السياسية  األحزاب 

الفوضى  واستغالل  الهشة،  السياسية  التحوالت  بعرقلة  اجلهادية  السلفية 

الناجمة عن عدم اإلستقرار السياسي وضعف احلكومات.

ومبا أن عددًا أكبر من الشباب في جميع أنحاء املنطقة يرون العنف كأداة 

تعد وال  ال  بطرق  املعتقد  لهذا  وفقًا  يتصرفون  أنهم  مقبولة، ومبا  سياسية 

حتصى، سيستمر التطرف بتقويض وعود الثورات العربية. إن عن السلفيني 

اجلهاديني الهادف وعلى مستوى متدن ال يقارن بعنف تنظيم القاعدة املروع، 

السلفية  تأثير  سيكون  القادم،  اجليل  مع  لكن،  أقل.  إهتمامًا  سيجذب  لذا 

اجلهادية الشعبية أوسع بكثير.

حول الكاتبني

في  األوسط  الشرق  برنامج  في  أقدم  وزميل  مدير  نائب  هو  ملكا  حامي 

البرنامج  عمل  على  يشرف  حيث  والدولية،  اإلستراتيجية  الدراسات  مركز 

بحوثه  تشملها  التي  األخرى  الرئيسة  املجاالت  أما  العربي.  املغرب  حول 

للعنف، واإلسالم  الدولة وتلجأ  التي تخرج عن نطاق  فهي تتضمن اجلهات 

السياسي، والصراع العربي اإلسرائيلي. وقبل إنضمامه إلى مركز الدراسات 

اإلستراتيجية والدولية في العام 2005، عمل محلاًل لألبحاث في مركز سابان 

السياسة  على  ركز  حيث  بروكينغز،  معهد  في  األوسط  الشرق  لسياسات 

اخلارجية األميركية في الشرق األوسط. وقد قضى مالكا ست سنوات في 

التلفزيونية. وهو يعلق بشكل متكرر  القدس، حيث عمل في منتجًا لألخبار 

على املنشورات املطبوعة كما في اإلذاعة والتلفزيون. وهو أحد مؤلفي دراسة 

)مركز  املغرب«  من  دروس  اخلارجية:  واملساعدات  العربية  »اإلصالحات 

مستقبل  الطرق:  »مفترق  2006( ومؤلف  والدولية  اإلستراتيجية  الدراسات 

الدراسات  )مركز  واسرائيل«  املتحدة  الواليات  بني  اإلستراتيجية  الشراكة 

جامعة  من  بكالوريوس  شهادة  حائز  وهو   )2011 والدولية  اإلستراتيجية 

واشنطن في سياتل وعلى درجة املاجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة 

في جامعة كولومبيا.

أليوت  كلية  دولية زائر في  لورنس هو أستاذ علوم سياسية وشؤون  ويليام 

العام  العام 2011 وحتى  الدولية في جامعة جورج واشنطن. من  للشؤون 

2013 كان مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة األزمات الدولية. وقبل 

انضمامه إلى هذه املجموعة، شغل العديد من املناصب في وزارة اخلارجية 

مكتب  في  العاملية  املشاركة  مستشاري  كبار  أحد  ذلك  في  مبا  األمريكية 

السفارة  لورنس في  الدولية. كما عمل  البيئية والعلمية  احمليطات والشؤون 

األميركية في طرابلس الغرب بصفته الضابط املسؤول عن الشؤون التونسية 

اإلستخبارات  لشؤون  اخلارجية  وزير  ملساعد  اخلاص  واملساعد  والليبية 

والبحوث. وهو يظهر بانتظام على اإلذاعات وفي وسائل اإلعم املكتوبة كمعلق 

على شؤون شمال أفريقيا. وقد أمضى لورنس 12 عامًا في شمال أفريقيا 

نال شهادة الدكتوراه من كلية فليتشر للدبلوماسية والقانون.

في املستقبل القريب، ستستمر املجموعات 

السلفية اجلهادية بعرقلة التحوالت 

السياسية الهشة، واستغالل الفوضى 

الناجمة عن عدم اإلستقرار السياسي 

وضعف احلكومات.
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التوعية  أو  الدعوة  على  يشددون  كما  فاسد،  تأثير  ولها  فاسدة  باعتبارها 
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اجلماعة اإلسالمية املسلحة الوحشية ضد املدنيني. لقد كافح تنظيم القاعدة 
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 http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/24610-

abou-iyadh-appelle-les-cheikhs-a-soutenir-les-jeunessalafistes

اإلرهابية  املجموعات  عن  للبحث  الدولية  اإلستخبارات  »مجموعة   .25    

:)SITE( تنظيم القاعدة يحذر السلفيني التونسني من استفزازات احلكومة«، 

وكالة فرانس برس، مايو 19، 2013 

   26. إللطالع على دراسة حول استراتيجية حزب النهضة جتاه السلفيني، 

انظر كيفن كاسي »اإلستراتيجية السلفية املتداعية،« صدى، آب/ أغسطس 

2013 ،21

 http://carnegieendowment.org/sada/2013/08/21/crumbling-salafi-

strategy/gjkq.

   27. شاركت قوات األمن التونسية في اإلشتباكات اجلارية مع املسلحني 

اجلهاديني على طول احلدود اجلزائرية في جبل الشعانبي منذ كانون الثاني/ 

تونسيني  جنود   10 قتل   2013 أغسطس  آب/  من  2013. واعتبارًا  يناير 

على األقل وجرح 24 في أعمال عنف متصلة بن لواء عقبة بن نافع، الذي له 

صالت بتنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، ويقال أنه يشمل جزائريني 

وكذلك تونسيني. لإلطالع على حتليل للصالت احملتملة بني أنصار الشريعة 

وكتائب عقبة بن نافع، انظر أندرو لوبوفيتش، »مواجهة اجلهاديني في تونس،« 

السياسات اخلارجية، أيار/ مايو 16، 2013

 http//:mideast.foreignpolicy.com/posts/2013/05/16/confronting_tu-

nisias_jihadists.

   28. عرض رئيس الوزراء التونسي علي العرّيض تقدمي استقالته لصالح 

حكومة إنتقالية إذا كان ذلك سيشكل »حاًل ملشكلة« التهديدات اجلهادية التي 

تزعز إستقرار احلكومة.

   29. الفزازي هو أحد أنصار السلفية اجلهادية الرائدين في املغرب.

   30. لإلطالع على نص الرسالة، انظر »رسالة محمد الفزازي: أملانيا ليست 

منطقة حرب«، دير شبيغل، تشرين األول/أكتوبر 29، 2009

 http://www.spiegel.de/international/world/mohammed-el-fazazi-s-

letter-germany-is-no- battlezone -a-658103.html 

   31. انظر سهام علي، »السلفيون يستولون على السياسة في املغرب«، 

املغربية، حزيران/يونيو 14، 2013

 http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2013/06/14/

feature-04.

اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  التحليلي  التقرير  هذا  بإعداد  قام 

والدولية، وهو مؤسسة خاصة معفاة من الضرائب تركز على قضايا 

السياسات العامة الدولية. أبحاثها غير حزبية وغير مسجلة امللكية. وال 

يتخذ املركز أي مواقف سياسية محددة، وبالتالي، كل اآلراء واملواقف، 

املؤلف  آراء  الواردة في هذا املنشور هي تقتصر على  واالستنتاجات 

)املؤلفني(.

من قبل مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

برنامج الشرق األوسط في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

جون ب. ألترمان

مدير ورئيس زبغنيو بري جينسكي في األمن واجليوستراتيجية العاملية 

حامي ملكا

 نائب مدير وزميل أقدم 

كارولني بارنيت

زميلة البحث العلمي

ريبيكا شيرازي

منسقة البرنامج وشريكة في البحث العلمي

عبد الله م. عرفان 

جيسون مولينز 

بريانا طومسون 

متدربون

للمزيد من املعلومات حول البرنامج، الرجاء زيارة موقعنا على العنوان 

www.csis.org/mideast :التالي
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