إمجال:
موضوع كتاب (السعودية واحلرب على داعش) ً
كتاب (السعودية واحلرب على داعش) ملؤلفه :حسن سامل بن سامل ،وهو من إصدارات
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،يضع النقاط على احلروف يف قصة هذا
التنظيم ،وجييب عن الكثري من التساؤالت ،إال أن اجلانب األهم الذي تناوله الكتاب هو :من
تساؤال حول التهمة املوجهة للدعوة السلفية:
أين يستقي داعش مصادره العلمية؟ وهو ما يثري ً
هل داعش نبتة سلفية؟ وبعبارة أصرح :هل داعش امتداد لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
رمحه هللا؟
وقد أجاب املؤلف عن هذا التساؤل ،وذكر بعض ما يتعلق به يف مواضع أخرى متفرقة،
وكان موقفه فيه حسنًا ،فهو يرى أن األكثر موضوعية ابلنظر يف سلوك داعش أن هذا التنظيم
متعدد األوجه ،وال ميكن أن يعزى إىل شخص واحد أو حركة أو حقبة واحدة ،واالعتماد على
عناوين املصادر واملؤلفات اليت يستخدمها التنظيم ميكن أن يزيد من غموض فهم أيدلوجيته.
كما ذكر -وهو يتحدث عن عدد كبري من الدول اليت ال تتبن املناهج اإلسالمية يف مقرراهتا
ايدا يف عدد املتطرفني لديها -أن هذا مما يضعف إلصاق التهمة
الدراسية ،ومع ذلك تشهد تز ً
ابلرتاث السلفي.
واملؤلف استقصى االجتاهات يف تناول املوضوع ،وأحسن العرض والتحليل ،إال أنه مل يتوسع
يف مناقشة األفكار ،وقمنا ابلتعليق على بعض املواضع من الكتاب من ابب زايدة اإليضاح،
متييزا له عن عبارات
والتأييد ملا ذكره املؤلف ،وجعلنا تعليقنا بني معقوفني مصد ًرا بكلمة (تعليق)؛ ً
املؤلف وأفكاره.
مع الكتاب:
ابلرجوع إىل الباب الثاين -وابلتحديد يف الفصل اخلامس من الكتاب -عنون املؤلف هلذا
الفصل بعنوان" :داعش وجدل االنتماء إىل السلفية الوهابية".
وصدر املؤلف اجلواب عن هذا السؤال بقول أحدهم يف تغريدة له يف تويرت ،جاء فيها:

"داعش نبتة سلفية حقيقية ،جيب أن نواجهها بكل شفافية".

وقال يف لقاء تلفزيوين" :الفكر الذي حيمله تنظيم داعش فكر سلفي ،فهم يستدلون مبا

يف كتبنا ،وإن أكثر من يهاجم هذا التنظيم وينقده ل يهاجم أو ينقد أفكاره ،وإمنا أفعاله
اإلجرامية".
وذكر يف الفصل الرابع بعض من نا هذا املذهب ،ممن اهتم املشايخ والعلماء -حتت مقال:
"املشايخ الكساىل" -أبهنم ل يقومون ابلرد على الفكر التكفريي املتطرف إل وهم كساىل؛
ألهنم يردون دون قناعة منهم ،ويردون مع فقدان منطق اإلقناع يف خطاهبم ،وذلك ملخالفته ملا يف
صال؛ ولذلك يتكاسلون يف الرد ،وأكرب دليل على ذلك استمرار وجود هذا الفكر
ضمائرهم أ ً
ومتدده وزايدة انتشاره واستناده يف غلوه وتطرفه إىل كتب ومقاالت ما زالت تكررها تلك املدارس.
بل يرى أن إنكار بعض العلماء عالقة موسوعة (الدرر السنية) ابلتكفري ابلباطل وعدم
التبرؤ منها هو مبنزلة (خيانة األمة والوطن) ،وأن اإلنكار والدفاع الدائم عن أخطاء وردت

يف هذه املوسوعة هو ما أبقى أفكارها املتطرفة حيةً بني الناس ،ويعاد إنتاجها وتوليدها يف
رسائل جامعية وعدد من احملاضرات العلمية.

والدعوة من بعض املتشرعني إىل تنقيح الرتاث الدين وتصحيحه قوبلت ابإلشادة والدعم من
مثقفني وكتاب ليرباليني.
[تعليق :نرى أن من أحلق تنظيم داعش ابملدرسة السلفية استند إىل املراجع واملصادر اليت يستقي منها
نصوصا واردةً يف بعض كتب أئمة الدعوة يف جند قد غلت وجانبت الصواب يف بعض
التنظيم ،فبما أن هناك
ً

مسائل التكفري ،واحتجت هبا داعش؛ فالنتيجة إذن أن داعش مل تتغذ فكرااي إال من خالل هذا الرتاث
أيضا أن العالج يبدأ من إصالح اخللل املوجود يف كتب الرتاث السلفي ،وقد دعا بعضهم
السلفي .وهذا يعن ً
إىل ذلك صراحةً .فإذا اعرتفنا بوجود هذه األخطاء نكون قد توصلنا إىل إجهاض أهم مصادر التطرف واحلد
من انتشاره.

وهذه النظرة األحادية يف احلكم على كتب الرتاث السلفي وإلصاقه بتنظيم متعدد األوجه ومتشابك
األطراف ،مع ما يكتنفه من غموض يف بعض فرتاته التارخيية ،يعد نظرة قاصرةً يف النظر جملرايت األحداث،
كما سيأيت يف ترجيح املؤلف.
واحلق أن أي خطأ يف كتب الرتاث  -سواء كان سلفياا أو غريه -ال بد من إصالحه ،وهذا ينبغي أن
يدا
يكون حمل وفاق بني كل من يناقش هذه املسألة وغريها .لكننا يف هذه املسألة خاصة نريد أن نلقي مز ً
من األضواء حول حقيقة هذا التنظيم ،ومىت تلحق به السلفية الوهابية كفكر؛ حىت يصدق عليه أنه نبتة

سلفية.
بدال من السلفية ،ونتأمل يف طبيعة
يسريا يف هذه املقارنة ،فنضع اإلسالم هنا ً
تغيريا ً
"دعوان ندث ً
النتائج:
إن الغالة ينتسبون إىل اإلسالم ،ويستدلون أبصوله لغلوهم ،فيربهنون على صحة أفعاهلم أبدلة الكتاب
والسنة ،وينسبون هذا كله إىل تراث املسلمني وأقاويل الصحابة ،فالغلو -بناء على هذا -نبتة إسالمية!
والربط بني اإلسالم والغلو ليس ربطًا حجاجياا إلزامياا فقط ،بل له حضور كبري يف األوساط اإلعالمية
والثقافية املعاصرة ،فكثري من وسائل اإلعالم الغربية هي بني مصرح هبذا الربط ،أو مضمر له ،وهي تنْطلق
من التسليم أبن هناك عالقةً بني الغلو واإلسالم؛ بناءً على ما يرونه من انتساب بعض الغالة إىل اإلسالم،
واستنادهم إىل نصوصه وأحكامه.

دليال على أن الغلو
فحقيقة األمر :أن من جيعل انتساب الغالة إىل السلفية واستدالهلم هبا وأبدبياهتا ً
نبتة سلفية فهو ميارس ذات الدور الذي يقوم به من ينسب الغلو إىل اإلسالم ،ويقع يف ذات اخللل العلمي
والغلط املنهجي وجتاوز العدل واإلنصاف الذي يقع فيه من ينسب الغلو إىل اإلسالم.
وهلذا لو جرب من يربط بني الغلو والسلفية أن يرد على من يربط بني اإلسالم والغلو سيجد أنه يقدم
أدلةً ترد على مقارنته الساذجة والسطحية بني الغلو والسلفية .فهو يقول :وجود غالة ينتمون إىل اإلسالم ال
يعن أن الغلو متعلق ابإلسالم نفسه ،وأن استدالل الغالة ابإلسالم ال يعن أن هذه األفعال يقرها اإلسالم
فعال.
ً
فهذه الردود تسري كما ترى على طريقة موضوعية صحيحة يف بيان فساد ربط الغلو ابإلسالم ،وأنه ربْط
جاهل ساذج قاصر ،مبن على حتيز وظلم وبغي ،لكنها يف احلقيقة متثل ذات الطريقة اليت تكشف أن ربط
ومبن على حتيز وظلم وبغي.
الغلو ابلسلفية هو كذلك ربط جاهل وساذج ي
إ ًذا ،فربط الغلو ابلسلفية بناءً على وجود غالة ينتمون إىل السلفية ويستدلون مبقوالهتا ويقرؤون كتبها
ويثنون على علمائها طريقة ساذجة سطحية هزيلة ،ال يليق مبن حيرتم البحث املوضوعي ويعظم احلكم العلمي
العادل أن يتفوه هبا؛ ألن فسادها ظاهر أبدىن نظر عقلي.
فمشكلة من يربط بني الغلو والسلفية أنه عاجز عن التمييز بني املقوالت واألفكار واألشخاص ،فإذا
رأى أن الغالة يستدلون مبنهج سلفي ،ويكررون مقوالت ابن تيمية ،ويستندون إىل قواعد سلفية معروفة ،قال
مباشرة :إذًا هذه فكرة سلفية ،وجيب أن نعيد تصحيح السلفية حىت ال تنتج الغلو!!
فمنشأ اخللل دخل عليهم من عدم قدرهتم على التمييز بني األصول نفسها وحدود عملها ،وبني توظيف
الغالة هلا ،وكان الواجب عليهم أن يرجعوا ألهل العلم حىت مييزوا هلم احلد الشرعي املعترب والتجاوز الغايل

بدال من ذلك استندوا إىل قصورهم العلمي ،فانطلقوا منه للطعن يف السلفية ذاهتا.
الذي وقع ،لكنهم ً
وهلذا ،فإذا أردت أن تثبت أن الغلو نبتة سلفية فالطريقة الصحيحة أن تثبت وجود مقوالت سلفية
دليال على وجود غلو متفق عليه ،وإن كانت حمل
صحيحة هي من الغلو نفسه ،فإن كانت حمل إمجاع تكون ً
خالف تنسب املقولة الغالية إىل أصحاهبا ،مث ينظر يف هذه املقولة :هل هي غل يو قطعي ،أم خمالفة اجتهادية؟
منهجا عا اما؟ مث تنظر فيما ميكن أن يساء فهمه من
وهل هي من قبيل الزلة والغلط الفردي ،أم هي متثل ً
مقوالت ومدى حضورها عندهم ،وهل وجدت عندهم ضماانت تدفع هذا الوهم الفاسد.
هذه هي الطريقة الصحيحة إلثبات وجود غلو يف املنهج السلفي أو يف أي مجاعة معينة ،فهل من يقول:
إن الغلو نبتة سلفية قدم شيئًا من ذلك؟!
نعم ،بعض القائلني هبذا قدموا شيئًا من ذلك ،فحكموا -ولو بال وعي -على بعض النصوص الشرعية
أبهنا من قبيل الغلو! كما حاربوا مجلةً من األحكام الشرعية بذريعة الغلو ،وحكموا على اجتهادات فقهية
معتربة ابلغلو ،وهكذا وقعوا يف مصادمة مع أحكام ونصوص إلثبات وجود الغلو ،ففي سبيل إثبات وجود
غلو يف املنهج السلفي أظهروا أن مشكلتهم ليست مع الغلو ،بل مع النصوص ذاهتا! وأما أكثر القائلني فإهنم
أصال ،وإّنا يكتفون بذكر العالقة الساذجة بني الغالة والسلفية.
ال يقدمون شيئًا من ذلك ً
دليال على الغلو ،وليس
ومث قلة من الناقدين تذكر بعض املقوالت وتستشكل بعض العبارات اليت تراها ً
املقام لبياهنا ومناقشتها ،وإّنا نقرر هنا أن هذه طريقة صحيحة يف إثبات العالقة ،وهي أن تذكر املقوالت
اليت ترى أهنا تتضمن غل اوا معي نًا -عند مذهب أو مدرسة أو عامل معني -وتضع نقدك عليها حبسب حجم
املخالفة اليت وقعت فيها ،ويكون بيان ذلك بعلم وعدل .هذا املستوى من اخلطاب هو الذي يستحق أن
جياب عنه؛ ألنه يتحدث بطريقة قد تظهر وجود عالقة ،فال بد من أن يناقش بعلم وعدل فيما يذكر.
شائعا عند عامة
أمرا ً
وأنت إذا تدبرت ً
كثريا مما ت تهم به السلفية وجيعل أمارة وداللة على غلوها وجدته ً
كثريا مما ينقم على السلفية هو مقرر يف املذاهب الفقهية ،فاحلكم
فقهاء اإلسالم يف القدمي واحلديث ،فإن ً
على األقوال السلفية يف حد الردة وحترمي االختالط وتكفري النصارى وغري ذلك أبهنا أدلة على وجود غلو
مثال ليس
عندهم؛ ينجر على غريهم مما يتوهم املخاصم أهنم خارجون عن هذا احلكم ،فإن القول هبذه األمور ً
خصيصة سلفية كما يتوّهه املخالف ،بل هو أمر شائع جداا يف الرتاث اإلسالمي ،وهو ميثل يف عامة موارده
مناطق إمجاع أو مذهبًا للجمهور.
كثريا من االنتقادات على السلفية بسبب الغلو تنسبهم إىل الغلو أبفعال ليست
فمن املهم أن يالحظ أن ً
خمتصة هبم ،بل هي موجودة يف الرتاث الشرعي والفقهي نفسه؛ ولذلك جتد أن النقد العلماين كان أكثر
اتساقًا يف هذا ،فهم ال خيصون نقدهم لفصيل فقهي معني ،بل يتهمون السياق الفقهي كله هبذه التهمة ،وما

أدركوه يف حمله ،وسيبقى النزاع معهم يف حتقيق هذه التهمة ،هل هي هتمة أم هو احلق الذي يتعني األخذ به؟
فنزاعنا معهم ليس يف نسبة هذه املقولة للرتاث الفقهي ،وإّنا املنازعة يف حقيقة هذه املقولة وعالقتها ابلغلو.
واخلالصة اليت جيب أن نراعيها يف نقد األشخاص واالجتاهات والطوائف :االنطالق يف نقدها من
مقوالهتا ،وما تفرزه تلك املقوالت ويلزم عنها ،ويف حجم وجود الضماانت اليت حتفظ لتلك املقوالت انضباطها
الشرعي فتصوهنا من التطرف والغلو ،وفرز ذلك كله من املمارسات البشرية اليت هي عرضة للخطأ والزلل
والتقصري ،فاألصل أن ال حتاسب االجتاهات واملذاهب مبجرد ممارسات أصحاهبا ،بل األصل حماسبة
االجتاهات مما تتبناه من رؤى وأفكار وتصورات ،ولتكن املمارسات البشرية قرينةً أو أمارةً حتمل الباحث على
التفتيش عن موجب تلك التصرفات ،فقد تكون تلك املمارسات انشئةً حقاا عن مقوالت مقررة يف املذهب،
اتبعا للمقوالت ،ال جمرد املمارسات والتصرفات" .انظر :زخرف القول معاجلة
وقد ال تكون ،فيكون احلكم ً
ألبرز املقوالت املؤسسة لالنراف الفكري املعاصر ،لفهد العجالن وعبد هللا العجريي (ص.])341-337 :

قليال ابلسؤال عن عالقة داعش ابخلوارج.
مث استطرد املؤلف ً
كبريا من املنظمات واهليئات
وحتت عنوان" :داعش وخوارج العصر" ذكر املؤلف أن ً
عددا ً

الشرعية حكمت أبن داعش ميثل ّنطًا خارجياا ،فم ْن مْنظورهم أن داعش يلتقي مع اخلوارج يف
التكفري وسياسة القتل اجلماعي يف حق خمالفيهم مستحلني دماءهم وأعراضهم.
ومن أبرز الشواهد :حكمهم على عموم بالد املسلمني ابلكفر والردة؛ لذا يوجبون اهلجرة إىل
مناطق سيطرهتم ونفوذهم؛ ألهنا إسالمية! ويصفون كل من خيالفهم يف الفكر أو يعاديهم ابخليانة
والعمالة ،وكذا يكفرون من يتعامل مع احلكومات واألنظمة األخرى.
وممن أطلق عليهم وصف اخلوارج املؤسسة الدينية يف اململكة العربية السعودية ،وكثري من
املشايخ والدعاة ،وكذا شيخ األزهر ،والعديد من اهليئات واملؤسسات يف سوراي ،مثل هيئة الشام
اإلسالمية ،وجبهة علماء حلب ،واجمللس اإلسالمي السوري ،واألمانة العامة لرابطة علماء املغرب
العريب ،وغريها من اهليئات واملؤسسات الدينية.
وداعش تتبأ من وصفها ابخلوارج عب مسارين:
األول :نفي املتحدث الرمسي ابسم التنظيم أيب حممد العدانين يف أكثر من بيان وخطاب.
الثاين :التأليف يف الرد على هذه التهمة بذكر الفروق يف أصول املعتقدات بينهم وبني اخلوارج.
[تعليق :من منطلق قاعدة "من فمك أدينك" ننظر ماذا يقول التنظيم يف هذا الباب.

يف احلقيقة إن دفاع داعش عن نفسها متعلق ابلقواعد العامة يف التكفري ،وهذه القواعد يتفق معهم فيها
السلفيون وغريهم من حيث األصل ،لكن إشكال هذا التنظيم أييت يف التطبيق ،والوقائع اليت ميارسوهنا.
فمن منهج التنظيم العام ما قاله أبو عمر البغدادي يف كلمة (ق ْل إين على بينة من ريب) يف  23صفر
مسلما صلى إىل قبلتنا ابلذنوب ،كالزان وشرب اخلمر
1428ه املوافق 2007 /3 /13م" :ال نكفر امرأ ً
والسرقة ما مل يستحلها ،وقولنا يف اإلميان وسط بني اخلوارج الغالني وبني أهل اإلرجاء املفرطني ،ومن نطق
ابلشهادتني وأظهر لنا اإلسالم ومل يتلبس بناقض من نواقض اإلسالم عاملناه معاملة املسلمني ،ونكل سريرته
فعال ،لكن
إىل هللا تعاىل ،وأن الكفر كفران :أكرب وأصغر ،وأن حكمه يقع على مقرتفه
اعتقادا أو ً
قوال أو ً
ً
تكفري الواحد املعني منهم واحلكم بتخليده يف النار موقوف على ثبوت شروط التكفري وانتفاء موانعه" انتهى.
فهذا الكالم الذي يقوله أبو عمر البغدادي يتوافق مع املذهب السلفي يف االحتياط يف ابب التكفري،
لكن حني أنيت على أرض الواقع وننظر يف تنزيلهم هذه القواعد جند البون الشاسع حينها؛ فالبغدادي يقول
يف كلمة (ق ْل إين على بينة من ريب)" :ونعتقد أبن الداير إذا علتها شرائع الكفر ،وكانت الغلبة فيها ألحكام
الكفر دون أحكام اإلسالم ،فهي داير كفر ،وال يلزم هذا أن نكفر ساكن الداير ،ومبا أن األحكام اليت تعلو
مجيع داير اإلسالم اليوم هي أحكام الطاغوت وشريعته ،فإننا نرى كفر وردة مجيع حكام تلك الدول
وجيوشها ،وقتاهلم أوجب من قتال احملتل الصلييب؛ لذا وجب التنبيه أننا سنقاتل أي قوات غازية لدولة اإلسالم
يف العراق ،وإن تسمت أبمساء عربية أو إسالمية" انتهى.
ويقول املتحدث الرمسي أبو حممد العدانين يف كلمته (السلمية دين من؟) بتاريخ 2013 /8 /31م" :ال
بد لنا أن نصدع حبقيقة مرة لطاملا كتمها العلماء ،واكتفى ابلتلميح هلا الفقهاء ،أال وهي :كفر اجليوش احلامية
ألنظمة الطواغيت ،ويف مقدمتها اجليش املصري ،واجليش اللييب ،واجليش التونسي ،قبل الثورة وبعدها ،وهذا
اضحا حىت عند العجائز ،قال هللا تعاىل{ :إن ف ْرع ْون وهامان وجنودّها كانوا
اجليش السوري قد ابت كفره و ً
خاطئني} .البد لنا أن نصرح هبذه احلقيقة املرة ونسطع هبا؛ ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حيي عن
بينة .إن جيوش الطواغيت من حكام داير املسلمني هي بعمومها جيوش ردة وكفر ،وإن القول اليوم بكفر
هذه اجليوش وردهتا وخروجها من الدين ،بل ووجوب قتاهلا ويف مقدمتها اجليش املصري هلو القول الذي ال
يصح يف دين هللا خالفه ،وهو الذي تشهد له األدلة الشرعية من القرآن والسنة وكالم العلماء األفذاذ الفحول
قطعا من أقوال أهل الغلو والتكفري بغري وجه حق" إخل.
املعتربين ،وليس هو ً
فمن يتأمل يف مثل هذه األقوال من منابرهم الرمسية ،وتصرحياهتم الواضحة يف مسائل التكفري ،ال يشك
أهنم ميارسون أخطاء جسيمةً يف العقيدة ،فهذا التنظيم يعترب بعض البلدان العربية اإلسالمية داير كفر وردة،
ويكفر حكامها وجيوشها؛ وهلذا جند يف مقرراهتم الدراسية خريطة كلها سوداء ما عدا املناطق اليت يسيطرون
عليها تشع ابللون األبيض!

كما أن التنظيم يكفر من يشارك يف العملية السياسية (الدميقراطية)؛ ألن قوانني هذه الدول ال تطبق
أحكام الشريعة اإلسالمية كاملة؛ فهو ال يفرق بني احلكم بغري ما أنزل هللا وبني املشاركة السياسية ،قال أبو
عمر البغدادي يف كلمة (ق ْل إين على بينة من ريب)" :نرى كفر وردة كل من اشرتك يف العملية السياسية،
كحزب املطلق والدليمي واهلامشي وغريهم".
بل التنظيم يكفر حىت رموز التيارات اليت تنتمي جلماعة اإلخوان كالرئيس املصري السابق حممد مرسي،
والتونسي راشد الغنوشي ،ويروهنم أشد فتنةً على املسلمني من غريهم ،يقول أبو حممد العدانين يف كلمة
(السلمية دين من؟)" :فلتعلموا -اي أهل السنة الثائرين يف كل مكان -أن داءان ليس هو األنظمة احلاكمة،
وإّنا القوانني الشركية اليت هبا حيكمون ،فال فرق بني حاكم وحاكم ما مل نغري احلكم ،ال فرق بني مبارك ومعمر
وابن علي ،وبني مرسي وعبد اجلليل والغنوشي ،فكلهم طواغيت حيكمون بنفس القوانني ،غري أن األخريين
أشد فتنة على املسلمني" انتهى.
فكيف ال يكفر التنظيم كل أولئك إن كانوا يكفرون مجيع الفصائل اجملاهدة ابخليانة والعمالة والردة،
وأهنا صحوات ،وقاتلتها واستهدفتها بذلك ،فقتلت مئات اجملاهدين والقادة والعلماء والدعاة هبذه التهمة،
بل اعتربت أن قتاهلا أوىل من قتال الصلييب احملتل!
كما أنه من املهم أن يعلم أن حماولة داعش إجياد الفروق يف أصول املعتقدات بينهم وبني اخلوارج ال يغري
من حقيقتهم شيئًا؛ فاخلوارج مروا بفرتات زمنية متعددة ،ويف كل فرتة يظهر فيهم معتقدات قد ال تكون فيمن
مالزما هلم ،ووص ًفا منضبطًا ،فاألحاديث مل تصف اخلوارج أهنم
قبلهم ،وقد ال يكون ذلك الوصف الزائد ً
يكفرون ابلكبرية؛ لذا نرى أن التكفري ابلكبرية هو وصف اخلوارج يف فرتة ما ،واخلوارج يف عهد علي كذلك
مل يكفروا ابلكبرية ،مث ظهر من اخلوارج من يقول بقول املعتزلة كما يف خلق القرآن ،وإنكار عذاب القرب؛ لذا
من أراد أن يوجد الفرق بني داعش واخلوارج هبذه الطريقة فلن يكون هناك خارجي اليوم!
والوصف الذي مييزهم أهنم يكفرون املسلمني مبا ليس مبكفر ،ويستحلون دماء خمالفيهم .فإذا انطبق

ذلك على مجاعة فهم من تلك الفئة وإن مل يتسموا ابخلوارج].
أسباب التصاق داعش ابلدعوة السلفية:
يرى الفريق الذي يلحق داعش ابخلوارج أن تبيني أوجه التشابه بينهما للناس هو ما أدى أن
يلتصق داعش بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويترتس هبا كما يف التأليف يف الردود؛ ألجل
حتقيق غاايته ومكاسبه السياسية ،وإلضفاء الصبغة الشرعية يف استحالل دماء املعصومني وأمواهلم،
وتربير سلوكياهتم اإلجرامية البشعة.

[تعليق :سيأيت أن هذا التعليل ظهر جلياا يف التنظيم حني دخل سوراي ،إضافةً إىل أن التمسك ابملرجعية

السلفية ظهر جلياا منذ اجلهاد األفغاين الذي شارك فيه كثري من أبناء هذا التيار.

كما أن تدخل الشيعة يف سوراي قد زاد من وترية النهج الطائفي الذي سبق أن أتجج يف العراق ،وكرس
أبو مصعب الزرقاوي التوسع يف تكفري كل الشيعة؛ ولذلك حاول مناصرو التنظيم العمل على االستشهاد

بفتاوى ونقوالت عن بعض علماء الدعوة السلفية].
اخللل املنهجي يف الستدلل:
وهذا من أوجه مباينة داعش ألتباع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ فالواقع أن هذا
التنظيم ال يسري وفق منهجية معتدلة ،فهو ينتقي أشد اآلراء واألقوال من الرتاث السلفي.
وهو ال يكتفي ابالقتباس من نصوص كتب أتباع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ورسائلهم ،بل يتجاوز ذلك إىل كتب فقهاء املذاهب األربعة.
أهم مصادر داعش الفكرية:
من خالل الرجوع ألهم مصادر داعش ومراجعهم الفكرية -وهي جملة (دابق) الناطقة ابسم
التنظيم -جند التنوع واالختالف والتباين ،ففيها نقول عن املذاهب األربعة وكتب ابن تيمية وحممد
بن عبد الوهاب واإلحياء للغزايل املعروف بتصوفه ،وعن املعاصرين املعتنني ابملقاصد كالشيخ
طاهر بن عاشور.
لغة األرقام تتحدث:
فمن بني ( )145إحالة مرجعية يف األعداد العشرة األوىل من جملة (دابق) جند اآليت:
( )16إحالة على مؤلفات علماء دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعها.
وأهم مصدر ومرجع للتنظيم يف املنهج والعقيدة القتالية هو كتاب "مسائل يف فقه اجلهاد"
املعروف ابسم" :فقه الدماء" أليب عبد هللا املهاجر املصري ،والذي يبلغ أكثر من ()600
صفحة .وقد استغل الكاتب رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة ،مع رجوعه
إىل الكتاب والسنة وآراء املذاهب األربعة.
وهذا ال يعن ابلضرورة انتماء هذا التنظيم ملدرسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،فكما أن

أفكارا مشرتكة إل أن هناك فروقًا كثرية بينهما ،فهناك خلل يف فهم نصوص أولئك األئمة
هناك ً
وتفسريها ،وهناك دراسات غربية تدعم هذه الرؤية.

داعش والسلفية الوهابية ..التشابه والختالف:
تتبن املراكز البحثية واملقاالت الصحفية الغربية القول بوجود عالقة بني داعش وتراث دعوة
الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،خاصة بعد أحداث  11سبتمرب 2001م.
عموما وبدعوة الشيخ حممد بن
أما يف السعودية فالكتاابت اليت تلصق التهمة ابلسلفية ً
خصوصا على فئتني:
عبد الوهاب
ً
الفئة األوىل :التيار الليربايل ،وقد استخدم يف أغلب األحوال "السلفية والرتاث السلفي" دون
اإلشارة إىل الوهابية إال يف أحوال قليلة .وكذا تناولت صحف حملية سعودية بعض املقاالت
النقدية للفكر السلفي ،ومحلته مسؤولية الفكر الداعشي وتبعاته.
الفئة الثانية :ألقت الضوء على نشأة الوهابية اليت ترافقت مع الدولة السعودية األوىل،

وزعمت أن داعش امتداد ملفاهيم الوهابية يف العهد القدمي ،وأهنم قريبون من (إخوان من أطاع
هللا) الذين طبقوا نصوص الوهابية ،إال أن امللك عبد العزيز بعد أن استتب له األمر شرع يف
أتسيس هنج جديد وتغيري للخطاب الوهايب.
وجها
وهناك دراسة أخرى تقول :إن داعش نسخة من السلفية الوهابية ،وإن هناك تسعة عشر ً
من أوجه التشابه املتعلقة ابلتكوين العقدي والعلمي والرتبوي ،والفارق بينهما يف حتقيق املناط
واحلكم على الوقائع ،فتنظيم داعش حسب الوصف السلفي خارجي؛ ألنه ابلغ يف تطبيق أحكام
التكفري والردة على املسلمني ،وإن كانت املنطلقات اليت يستدلون هبا والنظرايت سلفي ًة مئة ابملئة،
ومل يقوموا إبضافات عليها ،إال أن املشكلة تكمن يف التوسع يف تطبيق النظرية.
الرافضون هلذا الطرح خيتلفون يف التعليل:
هناك من يرى أن نشأة داعش يف العراق كان لعوامل مؤثرة يف البيئة اليت خرجت منها ،وإىل
الظروف السياسية بعد االحتالل األمريكي عام (2003م) وما جنم عنه من تدمري لكل مقومات
الشعب والدولة ،وأن انتساهبا للوهابية هو جمرد لباس إلبعاد التهمة عن حلفائها وإلصاقها مبحيط
آخر هو املتضرر احلقيقي من وجودها ،وأن السلفية بشكل عام ليست مسلحة.

وهناك من رفض حبجة أن إطالق الردة عند الوهابية على بعض البلدات النجدية مل يكن
القصد منه إال القيادات السياسية للبلد وال يشمل كل السكان ،وأشار قائله إىل سبب استخدام
اللغة الدينية يف التعبري عن املواقف والرؤى إىل أهنا كانت اللغة الوحيدة اليت يعرفها اجملتمع النجدي،

بل اجملتمع العريب كله ،ابلتايل يكون املقصود بردة البلد يف األساس ردة سياسية وليست دينية(.)1

وهناك من يرى خطأ اترخيياا مه اما ملن ذهب ابلربط بينهما ،وهو أن الدعوة الوهابية يف
احلروب اليت خاضتها يف سبيل إقامة دولتها وبسط دعوهتا كانت خاضعة ملنطق عصرها ،وهو
منطق اإلخضاع القسري لكل املخالفني للدخول يف حيز الدولة ،ورفض التعايش مع أي فكر
خمالف هلا ،وكل الدول املعاصرة للحركة كانت خاضعة للمنطق نفسه ،وهو منطق التوسع واهليمنة
عن طريق القوة ،ومبقارنتها ببعض الدول واألحداث املعاصرة هلا كأحداث الثورة الفرنسية وسقوط
خضوعا لذلك املنطق ،وتنظيم داعش يف فكرته ومنهجه ودعوته مل
الدولة الصفوية ،جندها األقل
ً
خيرج من فكر القرون الوسطى ،وأن املفرتض ربطها بذلك العصر ،ال ابلوهابية وحدها.
لكن الواقع أن تنظيم داعش حيلو له أن يلتصق بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب،
وهذا ما يروجه بصورة مكثفة من خالل منشورات التنظيم ومؤلفاته ،إضافة إىل تناول مؤلفات
علماء الدعوة ورسائلهم بتدريسها ،ووصف حاهلا اليوم مع أعدائها كحال املفرتين على دعوة
الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وتشبيه دولتهم ابلدولة السعودية األوىل ،وأن اهلدف من الدولتني
حماربة الشرك جبميع صوره ،وتطبيقهم الشرع مباشرة مبجرد سيطرهتم على األرض.
[تعليق :ال مقارنة بني تنظيم داعش والدولة السعودية األوىل ،فداعش ال تقاتل على أصل دين صحيح،

أانسا على مناطات تفيد دالئل اترخيية أهنم كانوا متورطني هبا ،وهي مناطات كفر
وأما الوهابية فقد قاتلت ً

وفق تقريرات حتققات سلفية سابقة على الوهابية .انظر :ما بعد السلفية (ص.])547 :

مث رجح املؤلف أن األكثر موضوعيةً ابلنظر يف سلوك داعش أن هذا التنظيم متعدد األوجه،
كثريا" ،نشر يف جريدة احلياة الدولية
( )1وممن نا هذا النحو خالد الدخيل ،يف "مراجعات للوهابية أتخرت ً
للنشر ،بتاريخ  21سبتمرب 2014م .وينبه إىل أن الدخيل له نظرات حول الوهابية يف النشأة وغريها؛
فهو يرى أن الوهابية نشأت كنتيجة طبيعية للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف تلك الفرتة،
ال ألجل الدين ونبذ الشرك أو مظاهر البدع اليت يرى أهنا كانت حمدودة يف تلك الفرتة ،وهذا ما يؤكده
يف كتابه "الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة".

وال ميكن أن يعزى إىل شخص واحد أو حركة أو حقبة واحدة ،واالعتماد على عناوين املصادر
واملؤلفات اليت يستخدمها التنظيم ميكن أن يزيد من غموض فهم أيدلوجيته.
قطعا ليست اتبعة للمدرسة الوهابية ،وهي بوضعها الراهن
فداعش من حيث سلوكياهتا ً
امتدادا للسلفية اجلهادية بنسختها القاعدية ومرجعيتها القطبية ،بعد أن كانت ساب ًقا جزءًا
ليست ً
منها ،ومسارها العملي يظهر تباينات منهجية مع القاعدة.
وليس هلذا التنظيم مرجعيات وأتصيالت شرعية يعتد هبا يف األوساط اجلهادية ،بل إن رموز
تنظيم القاعدة هلم موقف رافض وحمذر من داعش.
لتحديد هوية تنظيم داعش ل بد من النظر يف السياقات التارخيية والسياسية:
يعد كتاب سيد قطب "معامل يف الطريق" أهم كتاب اعتمدت عليه احلركات القتالية ،ويقوم
على مفهومني أتسيسيني :على احلاكمية واجلاهلية .ويقطع قطب بغياب مفهوم األمة ،فال يراها
قائمة يف مصر وال غريها ،فوجب أن تكون هناك مجاعات جهادية لتعيد دار اإلسالم.
مث تطور الفكر اجلهادي نتيجة االلتقاء والتالقح بني املفاهيم والتصورات القطبية اإلخوانية
واملعتقدات السلفية الوهابية يف مدينة بيشاور يف ابكستان ،وهناك كتبت النصوص األخطر يف
الرتاث اجلهادي املعاصر ،وهي رسالة "ملة إبراهيم" أليب حممد املقدسي عام 1985م ،وكتابه
الشهري "الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية" عام 1989م ،إضافة إىل كتاب "العمدة يف
إعداد العدة" لعبد القادر بن عبد العزيز.
وأبو مصعب الزرقاوي املؤسس لتنظيم داعش ممن التحق ابألفغانيني عام 1989م ،لكنه مل
يقاتل الروس ،فقد كانت احلرب يف هناايهتا ،وهناك التقى ابملنظرين احلقيقيني للحركات اجلهادية
املعاصرة ،من أعضاء تنظيم القاعدة ،وعلى رأسهم أبو حممد املقدسي (أردين اجلنسية) ،وأبو عبد
هللا املهاجر (مصري اجلنسية) ،وقد تتلمذ على الثاين منهما مدة أربع سنوات ،واقتنع أبفكاره يف
العمليات االستشهادية وتكفري عموم الشيعة ومسألة الترتس وعمليات االختطاف وقطع الرؤوس،
فصار كتاب "مسائل من فقه اجلهاد" املعروف "بفقه الدماء" دليل العمل اإلرشادي لداعش؛
من حيث اإلثخان يف العدو ابحلرق واإلغراق ابملاء وهدم اجلدر والبيوت والرمي من شاهق.
وبعد االحتالل األمريكي للعراق بدت اهلوية الدينية (سنة شيعة) واإلثنية والعرقية (عرب

وكرد) ظاهرة للنفوذ والسيطرة على العراق ،مع هتميش السنة يف إجراء عقايب نتيجة الخنراطهم يف
النظام السابق.
مث التحق بشبكة الزرقاوي كثري من املقاتلني بدوافع وطنية معادية للسيطرة األمريكية ،ورغم
مبايعته الح ًقا واندماج شبكته (التوحيد واجلهاد) يف تنظيم القاعدة ،إال أن الفرع القاعدي اجلديد
خضع لتحول يف املخترب العراقي ،وذلك بعد انضمام العديد من ضباط جيش صدام واستخباراته
البعثيني إىل القتال جبانب دولة العراق اإلسالمية ،وابتت اجلماعة من خالل هذا املزيج أقرب إىل
العصاابت املنظمة منه إىل عمل اجلماعات الدينية املسلحة ،فتحولت القاعدة من شبكة دينية
مسلحة إىل منظمة خمابراتية عنيفة تقوم على العقيدة السلفية اجلهادية.
ومع تويل أيب بكر البغدادي إمارة دولة العراق اإلسالمية يف العام 2010م دخل التنظيم يف
منهجا أشد فت ًكا
طور تنظيمي عسكري أمن شديد االرتياب والسرية ،وصارت العمليات تعتمد ً
بعد هيمنة الضباط البعثيني.
أما يف سوراي فقد استخدم التنظيم األيدلوجية السلفية كأداة للحصول على الشرعية
والسلطة واملال ،وليست كغاية أساسية ،وقد قام التنظيم بعد السيطرة على بعض املناطق أبعمال
ينظر إليها على أهنا ترويج للشريعة؛ مثل حرق علب السجائر ،وتدمري قوارير الكحول ،ومعاقبة
النساء الاليت ال يرتدين احلجاب؛ هبدف إظهار أن الرتويج للشريعة من أولوايت التنظيم ،وهو
يف الوقت نفسه وسيلة لقمع كل اخلارجني عن سلطته واملخالفني له.
والعراقيون واملهاجرون هم من شغلوا مواقع القيادة يف سوراي.
مرورا
ويف سوراي ظهر حتول جديد يف الفكر اجلهادي العاملي ،فمنذ حرب أفغانستانً ،
بتفجريات احلادي عشر من سبتمرب ،إىل بداية احتجاج الشارع العريب ،كان تنظيم القاعدة يهدف
خصوصا.
عموما ،والوالايت املتحدة األمريكية
إىل قتال (العدو البعيد) ً
ً
ممثال ابلغرب ً

لكن تنظيم داعش ارتكز يف منهجه ومشروعه على مقاتلة العدو القريب ،وإنشاء (إقليم -
قاعدة) يكون منطل ًقا للعمليات اجلهادية يف خمتلف اجلهات األخرى.
ومما يعزز من تنامي هنج داعش وخطابه هو تركيزه املطلق على سياسات اهلوية الطائفية اليت
بدال من العاملية اليت هيمنت على تنظيم خطاب
جتتاح املنطقة ،وعلى الصراعات احمللية واإلقليميةً ،

القاعدة وأولوايهتا.
[تعليق :ما يتعلق ابلتحول اإلسرتاتيجي يف الفكر اجلهادي -والذي فارقت داعش فكر القاعدة يف
بعض مراحلها -أهنا ركزت على العدو القريب ،ال بد من تسليط الضوء على أن هذه سياسة اجلماعات
التكفريية من قبل ،فبعد أن كانت نظرية العدو القريب هي السائدة ،قام أسامة بن الدن وأمين الظواهري
بتغيري هذا املسار بنظرية العدو البعيد؛ ألن العدو القريب ال استمرار وال وجود له إال ابستهداف العدو البعيد
الذي يعد الداعم احلقيقي له ،وقد أنتج ذلك أتسيس "اجلبهة اإلسالمية العاملية لقتال اليهود والصليبيني
واألمريكيني" عام 1998م.
ومن التنظيمات اليت كانت تستهدف العدو القريب :تنظيم الفنية العسكرية ،وقد اعتمد التنظيم يف
أدبياته الرئيسة على أفكار صاحل سرية مؤسس التنظيم وفيلسوفه ،والذي خلف جمموعة من الكتاابت أّهها
"رسالة اإلميان" ،قام التنظيم مبحاولة انقالب من الكلية الفنية العسكرية سنة 1972م ،وكان يصف اجملتمع
أبنه يف ردة مجاعية ،وكان يدعو إىل اجلهاد؛ ألن العدو القريب أوىل وآكد من العدو البعيد.
وقد مت القضاء على هذا التنظيم يف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ،مث ظهرت تنظيمات جديدة،
منها "تنظيم اجلهاد" بزعامة حممد عبد السالم فرج ،ويرى أن اجلهاد فرض عني على كل مسلم ،وأنه جيب

قتال العدو القريب قبل البعيد .فلم خترج داعش عن هذه العباءة].
ومن القضااي اليت ذكرها املؤلف يف غري هذا الفصل ،وميكن أن تعطي مزي ًدا من القرائن

يف الرتجيح:

أول :ما يتعلق ابملنضمني هلذا التنظيم ،فقد اجنذب إىل داعش اآلالف من الشبان والفتيات
ً

من بلدان ودول ال وجود فيها للثقافة واألفكار الراديكالية ،وال أي أتثري هلا ،فمن بني جمنديه

جاء أكثر املقاتلني املنضمني إىل صفوف داعش من تونس ،وهي الدولة العلمانية اليت ترب
فيها أجيال على مناهج غربية بعيدة كل البعد عن التصورات واملفاهيم الدينية ،أو من دول
اجلمهورايت اإلسالمية اليت ظهرت بعد تفكك الحتاد السوفيييت ،أو من الدول الغربية.
فعلى سبيل املثال :فرنسا وحدها بلغ عدد امللتحقني منها بصفوف داعش -وف ًقا ملا قالته
جمموعة (صوفان غروب) األمريكية 1910 -أشخاص ،وقدر املركز الفرنسي ملنع االجنراف

الطائفي أن  80يف املئة من املتعاطفني مع التنظيم ينحدرون من عائالت غري متدينة.

وقد حرصت اجلهات األمنية السعودية يف أكثر من مناسبة على التأكيد على نفي وجود

ادا من املنتمني
ارتباط أو تعلق بني التديرن وبني النضمام إىل داعش ،وأن التنظيم جند أفر ً

إليه من خلفيات جنائية ،وأن االدعاءات أبن املناهج التعليمية سبب من أسباب التطرف الفكري
غري صحيحة ،وال توجد دالئل علمية تدل على ذلك.
كبريا من الدول ال تتبن املناهج اإلسالمية يف مقرراهتا الدراسية،
ومن جهة أخرى جتد ً
عددا ً
ايدا يف عدد املتطرفني لديها ،إال أن ذلك ال يعن نفي نور الدين والثقافة
ومع ذلك تشهد تز ً
بشكل مطلق من أن يكون من عوامل االجنذاب جتاه داعش ومن الدوافع إليها.
اثنيًا :نسبة املعتنني ابلعلوم الشرعية ممن ينتسبون إىل التنظيم:
يف واثئق تنظيم داعش املسربة للفرتة من منتصف العام 2013م إىل هناية 2014م ،هناك
إحصائيات تتعلق ب  1700عضو ممن ينتسبون إىل التنظيم ينتمون إىل ما يناهز  50جنسية،
وكان من أبرز النتائج:
معدل أعمار املقاتلني بني  26و 27سنة.
احلالة االجتماعية %61 :من غري املتزوجني.
احلالة العلمية %70 :معرفتهم ابلعلوم الشرعية حمدودة ،يف مقابل  %5قالوا :إهنم ذوو معرفة
دينية متقدمة.
اثلثًا :التخصصات العلمية (الطب  -اهلندسة) يف املنتمني لتنظيم داعش:
عند التأمل والتفكري يف األسباب اليت تقف وراء انضمام أفراد على درجة من الوعي واملعرفة
يف ختصصات علمية كالطب واهلندسة واقتناعهم إبيديولوجيات التنظيم ،قد يكون من الصعوبة
مبكان إجياد رابط منطقي بني دراسة الطب أو اهلندسة وبني امليل إىل التشدد والتطرف ،لكن
هناك فرضية طرحها الباحثان الربيطانيان ديغو غامبيتا من جامعة أكسفورد وستيفن هريتوغ من
جامعة درهام عن غلبة القابلية للتطرف على الدارسني يف التخصصات العلمية كالطب واهلندسة
والعلوم يف مجاعات التطرف والعنف من ختصصات العلوم اإلنسانية؛ حيث أجرى الباحثان حتقي ًقا
منهجياا عن مدى وجود عالقة حمتملة بني دراسة العلوم وبني اعتناق التطرف العنيف على 497
شااب جامعياا حتولوا إىل التشدد ،والتحقوا جبماعات العنف يف دول العامل اإلسالمي وبالد الغرب،
ا
خلصت دراسة العينة إىل أن الذين درسوا ختصصات مثل العلوم أو اهلندسة أو الطب كانوا األكثر

حتديدا أن املهندسني ميثلون النسبة األكرب ( )%44,9يف دول العامل
ً
متثيال ضمن املتعلمني ،ووجدا ً
اإلسالمي و( )%45,1يف بالد الغرب.
وما يثري االهتمام هو تفسري الباحثني لدارسي اهلندسة أبن هناك شيئًا ما يف طريقة تدريس

اهلندسة على وجه اخلصوص ،وأن طبيعة الدراسة يف اهلندسة والرايضيات والعلوم قائمة على منهج
علمي صارم ،ال يسمح بوجود وجهات نظر متعددة ،بل النتيجة تكون حامسة؛ حبيث ال يتعلم
خرجيو اهلندسة سوى أسلوب التفكري الثنائي -صح أو خطأ -الذي يبسط األمور ،إما إىل لون
أسود أو أبيض ،بدون جمال للتساؤل وتنمية مهارات التفكري النقدية ،كما هو احلال مع خرجيي
العلوم اإلنسانية؛ حيث يتعلم املرء يف العلوم اإلنسانية أنه إذا قدم أحد حجة فباإلمكان نقدها،
وأن التشكيك يف املعرفة املكتسبة أمر مرحب به.
ويف املقابل؛ ال توجد يف العلوم الطبيعية آراء ،بل هي حقائق فقط ،وهو ما ينتج عقلية
تتعامل مع الواقع اإلنساين مبا فيه من أفكار وأشخاص وأحداث مبقياس صارم يعتمد على ثنائية
الصواب واخلطأ ،واحلق والباطل ،وال جمال فيه لوجهات نظر أو نسبية ،وهذا ما يسهل جتنيدها
يف مجاعات العنف؛ ألن منهج تلك اجلماعات قائم على الصرامة يف فهم الدين ،والثنائية احلادة
يف فهم تعاليمه.
ويتفق هذا التفسري مع دراسة ميدانية أخرى أعدها مركز أحباث دميوس الربيطاين على جمموعة
من اإلرهابيني -ممن أجرموا جرائم وأدينوا يف أكثر من دولة أوروبية ،-وتناولت الدراسة نفسها
جمموعة متشددة مل تنخرط قط يف عمل ذي طابع إرهايب ،واشرتكت اجملموعتان يف اخللفية الفكرية
نفسها ،وبينت الدراسة أن نظرة اإلرهابيني تتسم بثنائية أبيض وأسود ،يف حني ينحو املتشددون
نو فهم ما حوهلم ،والتوسع يف إدراكه ،وأن غالبية اإلرهابيني كانوا يدرسون مواد علمية تطبيقية،
يف حني يغلب على املتشددين التخصص يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
ابعا :املقاتلون السعوديون يف سوراي بني الواقع واملبالغات:
رً
راقبت اجلهات الرمسية السعودية عن كثب كل التطورات املتعلقة بذهاب مواطنيها إىل مناطق
الصراع يف سوراي والعراق ،وحرصت على نشر أعداد السعوديني الذين ثبت لدى اجلهات األمنية
تورطهم يف القتال الدائر هناك ،وحدثت تلك األعداد حبسب ما يستجد من متغريات ومعلومات.

وكان أول إحصاء رمسي أعلنته وزارة الداخلية السعودية يف نوفمرب 2014م قد أفاد أبن عدد
السعوديني الذين أتكد ذهاهبم على مدى ثالثة أعوام ومثانية أشهر  1500شخص .وأوضح
املتحدث األمن لوزارة الداخلية يف مارس 2015م أن عدد السعوديني الذين ذهبوا للدول اليت
سعوداي.
تعاين من صراعات خالل األعوام األربعة املاضية بلغ 2284
ا
ويف آخر إحصاء رمسي صدر يف مايو ۲۰۱6م بشأن السعوديني املنضمني إىل صفوف تنظيم
داعش وجبهة النصرة ،أشار إىل أن العدد قد جتاوز ال  3000سعودي بقليل ،عاد منهم إىل
السعودية  760إما بتسليم أنفسهم ،أو ابلقبض عليهم.
هذا التقارب الكبري بني األعداد الرمسية املعلنة عن أعداد العناصر السعودية يف سوراي والعراق،
وبني األرقام الصادرة من مراكز الدراسات والبحوث الغربية املختصة ،وتضاؤل أعدادهم مقارنة
تشددا من بني اجملتمعات
بدول أخرى وجنسيات أخرى كتونس البلد األكثر علمانية ،واألقل ً
علما أبن السلطات التونسية منعت
العربية كافة اليت التحق منها ما يقرب من  6500مقاتلً ،
مخسة آالف آخرين من مغادرة تونس لالنضمام للقتال ،وإذا كان تعداد الشعب التونسي نو
نصف عدد السعوديني ،والتحق منه يف صفوف القتال أكثر من ضعف عدد املقاتلني السعوديني،
فإن ذلك ينفي وجود خصوصية متعلقة ابلعنصر السعودي جتعله أكثر قابلية من غريه لالنضمام
إىل تنظيم داعش أو غريه ،ويضعف كل احلساابت والعوامل املتعلقة بقابلية السعوديني واستعدادهم

ليكونوا أكثر الفئات التحاقًا بتنظيم داعش اليت من أبرزها دور الفكر -أو املعتقد -الوهايب،
وأتثريه يف نشر التطرف والعنف ،ويوحي إىل حد كبري بوجود تفسريات أوسع من جمرد اعتبار
ئيسا لالجنذاب نو اإلرهاب.
املناخ الدين والثقايف ً
حمددا ر ً
ختاما:
ً

من نظر إىل هذا املوضوع (عالقة داعش ابلسلفية) من الزوااي اليت ذكرها املؤلف جمتمعة ال
يسعه إال أن يربئ ساحة السلفية مما رميت به من التهم جزافًا ،وألصقت هبا من املكر الكبار
مر ًارا ،ولسنا جنعل من أخطأ يف التوصيف بعد استفراغ الوسع واالجتهاد وعدل كمن جار وعادى
سلطاان فوق اجلميع ،واحلمد هلل رب العاملني.
دون حتر وال ترو ،إال أن الدالئل والرباهني تظل
ً

