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يتن�اول األكاديم�ي املغ�ريب إدري�س
شيعا :دراسات
الكنبوري يف كتابه (وكانوا ً
يف التنظيمات اجلهادي�ة املع�ارصة) ق�درة
التنظيمات اجلهادي�ة -وعلى رأس�ها قدرة
تنظي�م داع�ش الفائق�ة -على االفتراس
والوحشية بشكل فاق التصور واملخططات
العس�كرية الت�ي انتهجها ،واإلستراتيجية
اإلعالمية الت�ي وضعها لتجني�د أتباع له من
خ�ارج املنطق�ة العربية اإلسلامية ،وقد نج�ح التنظيم
فيما عدّ ه الكاتب عومل�ة العمل اجله�ادي بطريقة الفتة
جتاوزت املستوى الذي أظهره تنظيم القاعدة.

ويؤكد الكاتب أن هناية التنظيم ال تعني بأي ش�كل
م�ن األش�كال هزيم�ة الفكر اجله�ادي وزوال�ه ،إذ إنه
على مدار ثالثة عقود حدث تراكم ضخم يف األدبيات
اجلهادية التي تش�كل غ�ذاء للتنظيمات اجلهادية حول
العامل ،وتعيد معها صياغ�ة النزعة اجلهادية أكثر فأكثر،
مع إمكانية الولوج والوصول إىل مناطق أبعد مل يكن يف
التوقع الوصول إليها.
وي�رى الكنب�وري أن املش�كالت األمني�ة املتصل�ة
باحل�ركات اجلهادي�ة س�تتزايد؛ بس�بب غي�اب املرك�ز
الوحي�د يف العم�ل اجله�ادي ،وتع�دّ د املراك�ز ،وتنوع
ّ
وي�دل ه�ذا التعقي�د يف الظاه�رة اجلهادية
التعبيرات.
على أن املواجه�ة العس�كرية واألمنية ليس�ت كافية يف
حماربتها ،بل ال بد من استصحاب مجلة من اإلجراءات

العملي�ة عىل األرض ،م�ع تأكيد أن مدخل
اإلصالح الديني بمفرده ال يقود ،يف نظره،
إىل هناية هذه الظاه�رة ،بل عىل العكس قد
يكون وقو ًدا هلا يف العامل العريب اإلسالمي؛
بس�بب االس�تمرار يف اهت�ام احلكوم�ات
بالتس�اهل يف األم�ور املتعلق�ة بالدي�ن ،ما
مل تصاح�ب تل�ك املب�ادرة مداخ�ل أخرى
لإلصلاح على الصعي�د الداخلي وعلى
الصعي�د الع�ريب عمو ًما ،عبر اإلصالحات السياس�ية
واالقتصادية ،وحل املش�كالت الكربى العالقة ،وعىل
رأسها القضية الفلسطينية.

قس�م إدري�س الكنبوري كتابه إىل تس�ع دراس�ات
رئيس�ة ،جاءت األوىل بعنوان (من القاعدة إىل داعش:
تغيري الباراديغم اجلهادي) ،تناول فيها املؤلف التحول
اجلدي�د ال�ذي حصل يف احلرك�ة اجلهادية م�ن القاعدة
إىل (داع�ش) ،وم�ا ترتب عن ذلك عىل مس�توى البنية
الفكري�ة ل�كل منهام ،ثم عالق�ة ذلك التح�ول بصورة
اإلسلام واملس�لمني لدى اآلخ�ر ،ويؤك�د الكاتب يف
دراس�ته أنه من باب الع�دل واإلنصاف جيب القول إن
فكر التطرف وفقهاء التطرف يف اإلسالم لقيا حماربة ال
ه�وادة فيها من ل�دن العلامء والفقهاء على مر التاريخ،
إىل يومنا هذا ،ومؤكدً ا كذلك أن الفقه اإلسلامي ليس
يروج البعض للنيل من اإلسلام
كله ً
فقها متش�د ًدا كام ّ
مجيعا يف صف
واملسلمني ،كام أن الفقهاء والعلامء ليسوا ً
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الش�ق املتطرف يف الفقه اإلسلامي
ربا أن ّ
التطرف ،معت ً
رواج�ا طيلة العق�ود القليلة
ولألس�ف هو ال�ذي لقي
ً
املاضي�ة بس�بب التحوالت السياس�ية وغري السياس�ية
التي شهدهتا املنطقة.
واش�تغل املؤل�ف يف الدراس�ة الثاني�ة (البغ�دادي
وحلم رشيد رضا) باحلديث عن العالقة املمكنة بني ما
ّ
نظر له حممد رش�يد رضا ،أحد رواد اإلصالح األوائل
يف الع�امل اإلسلامي ،ح�ول اقتراح إقام�ة اخلالف�ة يف
املوصل بعد اهنيار اخلالفة العثامنية يف عرشينيات القرن
املايض ،وبني اهتامم تنظيم الدولة اإلسلامية يف العراق
والشام هبذه املنطقة من العراق.

وتن�اول الكنب�وري يف الدراس�ة الثالث�ة (التوحي�د
وأثره عىل النظرية السياسية جلامعات السلفية اجلهادية)
مسألة التوحيد يف اإلسالم ،وكيف صاغ منه اجلهاديون
رؤية سياسية ،ملق ًيا الضوء عىل أهم العلامء الذين نادوا
بالتميي�ز بني توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد
األسماء ،وعىل رأس�هم اب�ن تيمي�ة (728-661هـ/
مشيرا إىل أن تنظيرات اب�ن تيمية
1328-1263م)،
ً
مه�دت الس�بيل أم�ام احل�ركات اإلصالحي�ة الت�ي
ّ
ظهرت يف الق�رون التالية له ،وكذل�ك اإلمام حممد بن
عب�د الوهاب يف اجلزيرة العربية يف القرن التاس�ع عرش
وأف�كاره الت�ي عمل م�ن خالهلا على جتدي�د التوحيد
ع�رج بعد ذلك على احلديث
وتنقيت�ه من الشرك ،ثم ّ
ع�ن فكر أيب األعلى املودودي يف اهلن�د خالل النصف
األول م�ن الق�رن املايض ،كام أنه تناول مس�اعي س�يد
قطب يف مرص لتطوي�ر مفهوم (توحيد احلاكمية) الذي
ربا يف كتابه (معامل يف الطريق) أن
وضع�ه املودودي ،معت ً
التوحي�د منهج حي�اة ،وأن كلمة التوحي�د هي القاعدة
الرئيس�ة الت�ي يق�وم عليه�ا أي جمتم�ع مس�لم ،وأنه ال
جمتم�ع مس�لماً خارج ه�ذه القاعدة ،وي�رى الكاتب أن
سيد قطب قام بتعريب املفهوم الذي وضعه املودودي،
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بنقل�ه م�ن املن�اخ اهلن�دويس إىل املناخ املصري ،وأهنى
الكاتب هذه الدراسة باحلديث عن املفهوم ذاته يف فكر
التنظيامت التي ظهرت بعد ذلك داخل مرص.
أما الدراسة الرابعة فتتناول (داعش واإلسرتاتيجية
فصل فيه احلديث عن اإلسرتاتيجية
اإلعالمية) ،حيث ّ
اإلعالمي�ة لتنظي�م الدول�ة ،م�ن خالل الول�وج داخل
املنظوم�ة اإلعالمية للتنظيم،
ش�ارحا للقارئ األس�س
ً
التي تقوم عليها إسرتاتيجية التنظيم يف هذا الصدد.

وس�عى الكات�ب يف الدراس�ة اخلامس�ة (داع�ش
ومفه�وم الدول�ة وقضي�ة التمكين) إىل طرح تس�اؤل
ع�ن مفه�وم الدول�ة ل�دى ه�ذا التنظي�م ،م�ن خلال
دراس�ة بعض أدبياته التي اس�تقت رؤيته�ا من الرتاث
اإلسالمي ،وأعادت قراءته من زاويتها اخلاصة.

أما الدراسة السادسة (داعش والقاعدة :اخلصومة
السياس�ية واخللاف الرشعي) فق�د خصصها الباحث
لدراس�ة إش�كالية العالق�ة بني تنظي�م الدول�ة وتنظيم
القاع�دة ،وحم�اور الرصاع بين الطرفني ،ومس�تويات
اخلالف واالختالف عىل الصعي�د املنهجي والفكري،
وانع�كاس احلال�ة الس�ورية على وض�ع العالق�ة بين
اجلانبني.

أم�ا يف الدراس�ة الس�ابعة م�ن الكت�اب (مس�تقبل
العالق�ة بني القاع�دة وطالبان) فقد عال�ج فيها املؤلف
مس�تقبل العالق�ة بين تنظيم القاع�دة وحرك�ة طالبان
األفغانية يف مرحلة ما بعد مقتل أسامة بن الدن ورحيل
مؤسسها املال حممد عمر.
وس� ّلط الباحث الضوء يف الدراسة الثامنة (داعش
وطالب�ان :التفكير الدين�ي والتم�دد الس�يايس) على
الصراع بين تنظيم الدول�ة وحرك�ة طالب�ان ،متحدّ ًثا
عن االختالفات بني التنظيمين ،وطبيعة اجلدل القائم
بينهما ح�ول مرشوعية متثي�ل اإلمارة اإلسلامية لدى

احل�ركات اجلهادية ،والتباين بني الط�رح الوطني لدى
حركة طالبان والطرح العام املرتبط بفكرة (األمة) لدى
تنظي�م الدول�ة ،ويغوص الكنب�وري يف هذه الدراس�ة
موضح�ا وحملًل�اً العالق�ة الفكري�ة والتنظيمي�ة بين
ً
تنظيم الدولة اإلسلامية وحركة طالبان يف أفغانس�تان
وباكس�تان ،وموق�ف احلرك�ة م�ن بيع�ة البغ�دادي،
وكذل�ك موق�ف تنظيم الدول�ة من طالبان وم�ا يتعلق
باهتام احلركة بمخالف�ة املنهج اجلهادي الذي يقوم عىل
تكفير الديموقراطي�ة واالنتخابات ومجاع�ة اإلخوان
املس�لمني ،وذل�ك يف أعق�اب إص�دار طالب�ان بيا ًنا يف
يوليو  2012ترحب فيه بانتخاب الدكتور حممد مريس
لرئاس�ة مصر ،واعتبارها ذل�ك ً
فوزا إلرادة الش�عب،
وكذلك إصدارها بيا ًنا آخر يف مايو  2015تشجب فيه
احلكم الصادر بإعدام الرئيس مريس.

وأخير ا ج�اءت الدراس�ة التاس�عة (مش�ايخ
ً
اجله�اد يف مواجه�ة داع�ش :نم�وذج أيب قت�ادة
الفلس�طيني) ح�ول العالق�ة بين تنظي�م الدول�ة
ومش�ايخ اجله�اد ،م�ن خلال حال�ة أيب قت�ادة
الفلس�طيني ،لتلق�ي الض�وء عىل اجل�دل القائم بني
اجلهاديين ح�ول اجليل األول من منظ�ري اجلهاد،
واهتام�ه بالتخلي ع�ن األدبي�ات التي صاغه�ا قبل
املراجع�ة الفكري�ة الت�ي ق�ام هب�ا ع�دد م�ن أب�رز
الوج�وه يف ذل�ك اجلي�ل ،وعلى رأس�هم أب�و حممد
املق�ديس وأب�و قت�ادة الفلس�طيني.

واجلدي�ر بالذك�ر هن�ا أن كت�اب (وكان�وا
ش�يعا:
ً
دراس�ات يف التنظيمات اجلهادية املع�ارصة) صدر عن
مطبع�ة طوب بري�س باملغ�رب س�نة  ،2016وجاء يف
 200صفحة من القطع املتوسط.
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