«السلفيون اجلهاديون» ،في األردن ،ومقاربة الثورات الدميقراطية العربية

د .محمد أبو رمان

حزيران 2011

مقدمة
عاد تيار «السلفية اجلهادية» األردني إلى الصورة اإلعالمية مع موسم الثورات الدميقراطية العربية ،بعد أن حتولت
مسيرة لهم انطلقت في مدينة الزرقاء إلى ساحة صراع مع قوات األمن وعدد من املناوئني لهم في يوم اجلمعة 15
نيسان -أبريل  ،2011ما أدى إلى إصابة قرابة ثمانني رجل أمن بجروح ،وفق رواية األمن العام ،الذي اتهم أفراد التيار
باستخدام السيوف واخلناجر والسالح األبيض.
رواية األمن العامة رافقتها صور وتسجيالت مص ّورة تظهر بعض أفراد التيار ،وهم يحملون السيوف والسالح
األبيض ،مما أثار صدمة الرأي العام األردني ،إذ لم يكن مألوفا ً لديه رؤية «شيوخ ملتحني» يحملون السيوف ويعتدون
على رجال أمن ،وهي صورة معاكسة متاما ً للمسيرات األخرى التي يتعرض فيها الناشطون السياسيون واإلسالميون
اآلخرون إلى اعتداء من رجال األمن والدرك ،وليس العكس.
ّ
وظفت احلكومة األردنية «صورة أحداث الزرقاء» جيداً ،لتعزيز تذمرها من املسيرات والتظاهرات التي تخرج باملطالبة
باإلصالح منذ ثالثة أشهر ،قبل أحداث اجلمعة ،بالتزامن مع شرارة الثورات الدميقراطية العربية ،وحتديدا ً بعد تونس
ومصر .
على الطرف اآلخر ،فإن اجلهاديني أص ّروا في روايتهم اإلعالمية ألحداث الزرقاء؛ بأ ّن قوات األمن هي التي بدأت
بالهجوم بالتعاون مع «املناوئني» ،واعتبر اجلهاديون أنّهم كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الشتائم والضرب،
واعترفوا أ ّن ما حدث كان «كمينا ً» لهم ،وأنهم استُدرجوا إليه من قبل األجهزة األمنية املعنية.
اعتقاالت واسعة في صفوف التيار ،اتخذت طابعا ً عنيفاً ،وفقا ً ألهالي املعتقلني،
مباشر ًة ،تلت أحداث اجلمعة حمل ُة
ٍ
قبل أن تفرج محكمة أمن الدولة عن قرابة سبعني شخصاً ،وتقرر محاكمة البقية قرابة  149شخصاً ،تتضمن
تهم أعمال إرهابية وإثارة الفتنة وإحداث الشغب.
صفحة «السلفية اجلهادية» لم تُط َو بعد تلك األحداث ،إذ عاد أهالي املعتقلني إلى التظاهر واالعتصام للمطالبة
بالعدالة ألبنائهم واإلفراج عن أغلبهم ،وتشكيل جلنة شعبية للدفاع عنهم ،شملت شخصيات سياسية
وعشائرية.
 .انظر صحيفة الدستور اليومية األردنية ،على الرابط التالي:

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2011%5C04%5CLocalAndGover_issue1287_day22_id320597.htm

 .انظر ،على سبيل املثال تصريحات رئيس الوزراء األردني خالل زيارته املصابني من رجال األمن العام على خلفية أحداث الزرقاء ،الرابط التالي على موقع عمون
اإلخباري:
، http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=85293

وأيضا ً تصريحات مدير األمن العام حول األمن اخلشن والناعم ومطالبته بتهدئة الشارع ،على الرابط التالي ،موقع كل األردن اإلخباري:

http://www.allofjo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10761:2011-04-15-18-56-08&catid=50:2010-09-24-07-32-07&Itemi
id=188

 .انظر حول رواية السلفية اجلهادية ،الرابط التالي في صحيفة العرب اليوم اليومية:
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=297875

 .انظر حول التهم التي وجهت إليهم الرابط التالي على موقع البوصلة اإلخباري:

http://newsite.albosala.com/Portals/Content?info=YVdROU1qWXhOamttYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpnPT0rdQ
==.plx

 .انظر حول نشاطات اللجنة الشعبية الرابط التالي على املوقع االلكتروني لصحيفة السبيل اليومية األردنية:
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املفارقة أ ّن اجلهاديني كانوا قد ّ
نظموا مسيرات واعتصامات قبل يوم اجلمعة املذكور في أربعة مواقع رئيسة
وانتهت تلك الفعاليات بال أي صدامات ،وبحضور أمني ناعم ،كان يعمل على ضمان سالمتها ،قبل أن تقع أحداث
اجلمعة ،وما أدت إليه من صدامات واعتقاالت.
أحد األسئلة الرئيسة التي شغلت مراقبني ومهتمني هو السبب الكامن وراء خروج «اجلهاديني» في هذه املسيرات
والطريقة العلنية في التعبير عن مطالبهم وأفكارهم؟ وفيما إذا كانت تعكس حتوال ً أيديولوجيا أم استثمارا ً
تكتيكيا ً لألجواء السياسية املنبثقة من الثورات الدميقراطية العربية ومن احلراك السياسي الداخلي في األردن
الذي يطالب بالدميقراطية؟ وفيما إذا كان هنالك «إفصاح» من قيادات التيار في األردن عن رؤيتهم للمسيرات
واالعتصامات واألهداف املتوقعة منها؟
تلك التساؤالت تدفع إلى مناقشة رؤية السلفية اجلهادية عموماً ،والقاعدة خصوصاً ،للثورات الدميقراطية العربية،
فيما إذا كانت ترى فيما يحدث تناغما ً مع خطابها ومسارها أم تقاطعا ً في مساحات معينة أم تضارباً ،بخاصة
ركزت على العمل السلمي والوصول إلى دول دميقراطية ،بينما اخلطاب اجلهادي ّ
أ ّن تلك الثورات ّ
ركز على العمل
العسكري واملسلح وصوال ً إلى دول إسالمية على صيغة قريبة من الشباب اجملاهد الصومالي وإمارة طالبان في
أفغانستان ()1996-2001؟
وأخيراً ،فإ ّن سؤاال ً جوهريا ً عن تأثير هذه الثورات السلمية على انقسام التيار اجلهادي األردني بني أتباع املقدسي
ومن ميُسكون بأفكار أبو مصعب الزرقاوي (قتل في العام  )2006ويصرون على العمل املس ّلح؟
بالضرورة ،فإ ّن مناقشة التطورات اجلديدة وموقع التيار منها تقتضي محاولة االقتراب من حجم السلفية اجلهادية
في األردن؟ وفيما إذا كانت تيارا ً واسع االنتشار ولديها القدرة على القيام بـ»رد فعل» على ما حدث مع أنصارها في
يوم اجلمعة ،أم أ ّن األجهزة األمنية متتلك زمام السيطرة؟
لإلجابة عن التساؤالت السابقة ،فإ ّن هذه الورقة ستتناول احملاور التالية:
 الثورات الدميقراطية« :مقاربة جهادية» مالمح التكيف األيديولوجي اجلديد اشتباك جديد مع «العمل العلني» «إعادة هيكلة» فكريا ً :املوقف من املسيرات واالعتصامات «املراوحة األيديولوجية» :بني خطاب القاعدة واملراجعات سؤال القوة واحلضور :افتقاد احلاضنة االجتماعية. صف قيادي جديد -مختلف ما وراء تراجع العمل املسلح -اخلالصة :ما بعد الضربة األمنية

 .حول مسيرات السلفية اجلهادية انظر الرابط التالي وهو تقرير ملراسل اجلزيرة نت في عمان

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/48C95998-1F96-4954-B191-9749AC893AD4.htm
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-1الثورات الدميقراطية« :مقاربة جهادية»
برأي محللني سياسيني ،فإ ّن مقتل ابن الدن لم يكن سوى «إسدا ٌل للستار» على مرحلة صعود القاعدة التي
أتت انعكاسا ً لفشل األنظمة العربية وسوء إدارتها خالل العقود املاضية ،واعتبروا أ ّن املقتل احلقيقي للرجل
والضربة القاصمة لقاعدته مت ّثال في الثورات الدميقراطية العربية ،التي قدمت خيارا ً استراتيجيا ً مختلفا ً للشباب
العربي ومغايرا ً للطريق التي تدعوهم إليها القاعدة ملواجهة األنظمة العربية.
ذلك أ ّن الثورات الدميقراطية رسمت معالم طريق مختلفة عن تلك التي وضع أسسها سيد قطب وتبعه عبد
السالم فرج ،ثم الظواهري وغيرهم؛ فالثورات تؤكد على أهمية النزوع السلمي وعلى الدولة املدنية واالنفتاح على
العالم ،وهي طريق مناقضة ،بل معاكسة متاماً ،لرهانات القاعدة أيديولوجيا ً وسياسيا ً.
إالّ أ ّن السؤال عن موقف القاعدة من الثورات الدميقراطية قد ال يُختزل في هذا املستوى من االختالف والتناقض!
فهذه الثورات ،من زاوية أخرى ،أضعفت عدوا ً صلبا ً للقاعدة ،أي األنظمة العربية احلالية ،وهي أنظمة كانت معادية
بقوة وشراسة للقاعدة واحلركات اإلسالمية عموماً ،وفتحت الطريق أمام الشعوب العربية لتكون أكثر حرية
واستقالالً ،ومتتلك القدرة على املشاركة في اختيار حكوماتها ،كما هي احلال مع مصر وتونس.
من هذه الزوايا املتباينة واملتقابلة في الرؤية ميكن االقتراب من قراءة القاعدة لهذه الثورات وتداعياتها في املنطقة
العربية .وذلك يدعونا للوقوف أوال ً عند خطاب قيادات (في القاعدة) نافذة ومؤثرة جتاه الثورات الدميقراطية ،ثم
استخالص النتائج ،على املستوى العاملي ،قبل العودة إلى «الدائرة األردنية».
في السياق العاملي؛ تبدو رسائل أمين الظواهري ،املنظر األيديولوجي للقاعدة والرجل األبرز حاليا ً فيها ،حول الثورات
الدميقراطية ،من أهم «الوثائق» بهذا اخلصوص ،وحتديدا ً ما سمي بـ»رسالة األمل والبشرى ألهلنا في مصر»
(ربيع الثاني 1432هـ)  .وكذلك مقالة أبو يحي الليبي ،وهو املفتي الشرعي والفقهي للقاعدة ،بعنوان
«ثورات الشعوب بني التأثر والتأثير» ،في العدد  18من مجلة «طالئع خراسان» (ربيع الثاني  ،)1432وهي اجمللة
األكثر تأثيرا ً وحضورا ً لدى تنظيم القاعدة ،وحتمل املواقف األكثر أهمية لقادتها ،وأخيرا ً مقالة أنور العولقي ،وهو
من أبرز منظري القاعدة حالياً ،بعنوان «تسونامي التغيير» ،في مجلة «اإللهام» التي تصدرها قاعدة اجلزيرة
العربية باللغة االجنليزية .
ّ
املنظر األيديولوجي للقاعدة ،وتناوله ملوضوع الثورات على درجة من التأثير في مسار
يعتبر الظواهري ،مبثابة
القاعدة وأفكارها ،وميكن أن مي ِّثل مالمح اخلطاب اجلديد أو التغيرات في خطابها .في رسالته؛ يخصص اجلزء األكبر
للشأن املصري ويسهب في نقاط رئيسة أبرزها:

 انظر نص الرسالة على الرابط التالي:

http://www.aljahad.com/vb/showthread.php?t=4434

انظر :ترجمة املقال بالعربية ،الرابط التالي:



http://defenderofthelands.blogspot.com/2011/03/blog-post_5449.html
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مكمل للحرب التي تخوضها القاعدة في العراق
 اعتبار أ ّن ما حدث في من ثورات دميقراطية عربية هو جزءّ
وأفغانستان ضد الغرب واألنظمة املتحالفة معه ،بهدف حترير األمة من االستبداد واالحتالل «أمتنا تخوض معركة
واحدة ضد غزاة احلملة الصليبية ووكالئهم حكامنا الفاسدين املفسدين».
 التحذير من األجندة األميركية والغربية ،والتشكيك بجدوى دعمهم للثورة املصرية ،بل والتأكيد أنّهم ال يريدونإقامة حكم ح ّر حقيقي في العالم العربي ،ميثل نظاما ً إسالميا ً شورياً ،ويرفض احتالل أراضي املسلمني ،ويواجه
املطامع اإلسرائيلية ،بل يرى الظواهري أ ّن كل ما تريده الواليات املتحدة هو «نظام يعطي الشعب بعض احلريات ،وال يهدد
مصاحلها ،وال ميس أمن إسرائيل».
 ثم يشير الرجل إلى التحالف بني الواليات املتحدة األميركية واجمللس العسكري في مصر ،معتبرا ً أ ّن ما متّ إلىّ
ومحذرا ً من أ ّن بعض اإلجنازات التي حتققت ال تعادل ما بقي على حاله ،ما
اآلن هو «ثورة انتهت بانقالب عسكري»،
يعني أ ّن األهداف احلقيقية للثورة لم تنجز ،بل متّ التحايل عليها من خالل دور اجليش.
 اجلزء األكثر أهمية في رسالته تبدو في حتذيره من «سرقة الثورة» ،بعدم حتكيم الشريعة اإلسالمية أو التالعببهوية مصر اإلسالمية ،وفي هذا السياق يطالب اإلسالميني واملصريني جميعا ً بالدفع نحو تطبيق الشريعة اإلسالمية،
موضحا ً الفوارق بني الشورى اإلسالمية والدميقراطية الغربية.
وعدم القبول باحلكم الدميقراطي بديالً عنهاّ ،
أما أبو يحي الليبي ،فهو أحد أبرز قادة القاعدة اليوم ،وحتديدا ً في مجال التنظير الفكري والفقهي ،وتبدو مقالته
ّ
«ثورات الشعوب بني التأثير والتأثر» ،أكثر حتديدا ً ودقة من رسالة الظواهري ،إذ يعرِّف فيها  -بصورة حاسمة -ألنصار
التيار في مختلف البقاع ما هو مطلوب منهم ،وما هي أهدافهم ،وما احملددات في تفاعلهم مع الثورات ،حتى ال تؤثر
سلبا ً على والء األفراد للقاعدة؛ فكرا ً وتنظيما ً.
يقدم الليبي باعتبار هذه الثورات «فرص ًة سانح ًة» يجب استثمارها ،لكن مع عدم االندفاع وراء «صيحات التغيير»
ّ
من غير تثبت واستبصار .ويصوغ لذلك قاعدة رئيسة «املطلوب من اجملاهدين أن يتقنوا الولوج لألحداث محافظني
على جهادهم ومبادئهم ،وأن يحذروا من تسلل شيء من (املفاهيم) املعوجة إليهم في غمرة االنشغال واالنفعال
مع التغيرات الكبرى املتسارعة املبهرة ،وأن تكون مرتكزات مسيرتهم راسخ ًة في أذهانهم مصقول ًة في تصوراتهم،
هم احملافظة عليها وصيانتها وتدعيمها وزيادة ترسيخها فوق كل شيء».
وأن يكون ُّ
أما أبو يحي الليبي ،فهو أحد أبرز قادة القاعدة اليوم ،وحتديدا ً في مجال التنظير الفكري والفقهي ،وتبدو مقالته
ّ
«ثورات الشعوب بني التأثير والتأثر» ،أكثر حتديدا ً ودقة من رسالة الظواهري ،إذ يعرِّف فيها  -بصورة حاسمة -ألنصار
التيار في مختلف البقاع ما هو مطلوب منهم ،وما هي أهدافهم ،وما احملددات في تفاعلهم مع الثورات ،حتى ال تؤثر
سلبا ً على والء األفراد للقاعدة؛ فكرا ً وتنظيما ً.

 .أمين الظواهري ،رسالة البشرى واألمل ألهلنا في مصر ،مصدر سابق.
 .املرجع نفسه.
 .املرجع نفسه.
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ً
ً
سانحة» يجب استثمارها ،لكن مع عدم االندفاع وراء «صيحات التغيير»
يقدم الليبي باعتبار هذه الثورات
«فرصة
ّ
من غير تثبت واستبصار .ويصوغ لذلك قاعدة رئيسة «املطلوب من اجملاهدين أن يتقنوا الولوج لألحداث محافظني على

جهادهم ومبادئهم ،وأن يحذروا من تسلل شيء من (املفاهيم) املعوجة إليهم في غمرة االنشغال واالنفعال مع التغيرات الكبرى
ً
ً
هم احملافظة عليها
راسخة في أذهانهم
املتسارعة املبهرة ،وأن تكون مرتكزات مسيرتهم
مصقولة في تصوراتهم ،وأن يكون ُّ
وصيانتها وتدعيمها وزيادة ترسيخها فوق كل شيء».

من الواضح أ ّن «املعادلة» التي يضعها الليبي توازن بني أمور عدة؛ فهو من جهة ال يريد أن تبدو القاعدة وكأنّها
اخلاسر من هذه الثورات ،بل يريد أن تظهر وكأنّها في املسار نفسه ،ومن جهة ثانية ،يدفع باجتاه املشاركة في
األحداث حتى تكون القاعدة جزءا ً من األحداث والتغييرات ،لكن في املقابل هنالك اخلشية من «االنبهار» بالثورات
ّ
ويحذر منه في فقرات متعددة من
وما تؤول إليه ،ما يضعف فكر القاعدة وخطابها ،وهذا عني ما يخشاه الرجل
مقالته.
في تعريفه ملوقف القاعدة من الثورات؛ يستعني الليبي مبثل توضيحي :انتقال سجني منذ أم ٍد بعيد «مكبل األيدي
أشعة رقيقة تخترق أحياناً ثقوباً من نافذتها»..
واألرجل داخل غرفة انفرادية ممنوع فيها من الكالم وال يرى من النور إالّ خيوط
ٍ
إلى غرفة جماعية ضمته بعدد من (السجناء األحرار) « داخل زنزانتهم املتسعة فرأى النور ،وتكلم مع رفقائه متى شاء،
وصلى معهم جماعة ،ودار معهم وسط غرفته اجلديدة برجلني طليقتني من القيود.»..

إذن؛ هو التحول من «سجن أسوأ» إلى «سجن أفضل حاال ً» ،لكن ليس التحرر النهائي ،الذي يراه الليبي فقط
بتحكيم شرع اهلل كامال ً غير منقوص« ،وأن كل حكم سواه – مهما زين في أعني الناظرين -ال يعدو أن يكون في الوصف

الشرعي اخلالص (حكماً جاهلياً)».

بعد التأكيد على هدف حتكيم شرع اهلل ،ينتهي الليبي – كما فعل صاحبه الظواهري -إلى التحذير من األجندة
الغربية واألميركية التي حتاول ركوب موجة الدميقراطيات العربية لهدفني رئيسني؛ األول بأال يكون التغيير إسالميا ً
خالصاً « ..،يعني االستقالل التام في السياسات والقرارات وبناء العالقات ،»..والثاني بالتيقن من احلفاظ على املصالح
الغربية في املنطقة ،ومن ضمنها أمن إسرائيل.
يلخص الليبي في نهاية مقالته هدف القاعدة ،الذي يقابل األهداف الغربية ،كما يلي «املطلوب هو التفكير اجلاد
ّ
العميق املثمر في كيفية االستفادة العملية الستثمار أجواء الشجاعة واجلرأة والتحدي واالندفاع التي تعيش هذه الشعوب
نشوتها خالل هذه الفترة ،لتوجّ ه معها إلى التغيير احلقيقي الذي نرنو إليه وهو إقامة حكم اهلل تعالى ،من غير فوضى وال ارجتال
وال سطحية أو تخليط حتى ال تكون النتائج عكسية.»..

 .أبو يحي الليبي ،ثورات الشعوب بني التأثير والتأثر ،مجلة طالئع خراسان ،ع  ،18ربيع الثاني1432 ،هـ.
 .املرجع نفسه.
 .املرجع نفسه.
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الوثيقة الثالثة هي مقالة أنور العولقي ،وهو املنظر الفكري لقاعدة اليوم في اليمن ،ولديه قدرة خاصة في التأثير
على األنصار واألجيال املسلمة في الغرب ،بل خصص لذلك مجلة ناطقة باإلجنليزية (إلهام) ،وقد ساهمت حياته
في الواليات املتحدة وتفاعله مع األحداث هناك في صقل إمكانيات متميزة لديه بالتأثير على اجلاليات املسلمة،
بخاصة من خالل شبكة اإلنترنت ،وكان له دور في جتنيد كل من نضال مالك (الذي قتل عددا ً من اجلنود األمريكان في
قاعدة عسكرية بتكساس  )2010وعمر فاروق (الذي حاول تفجير طائرة ديترويت) وغيرهم ممن تأثروا بأفكاره.
في مقاله «تسونامي التغيير» (في العدد اخلامس من مجلة إلهام) يبدو العولقي أكثر «براغماتي ًة» من صاحبيه
السابقني ،بل وأكثر اطالعا على القراءة األميركية للثورات وتأثير القاعدة وتأثرها بها ،مستشهدا ً بآراء وزيرة اخلارجية
األميركية ،هيالري كلنتون ،واخلبير في شؤون اإلرهاب بيتر بيرغن ،والكاتب املعروف فريد زكريا.
يحاج بها العولقي تتمثل بأ ّن انهيار هذه النظم احلليفة مع الواليات املتحدة واملعادية لـ»اجملاهدين»
الفرضية التي
ّ
هو أوال ً وأخيرا ً يخدم أهداف القاعدة وال يض ّر بها ،إذ يستبعد متاما ً أن تأتي األيام املقبلة بأنظمة شبيهة من حيث
اخلصائص والسمات باألنظمة السابقة.
يشدد العولقي على أهمية وضرورة أن تنتهي الثورات إلى حكم إسالمي ،مع عدم وضوح النتائج
وبخالف صاحبيه ال
ّ
إلى اآلن ،لكن املهم أ ّن ما يحدث سيمنح «اجملاهدين» مساحة أوسع للحركة والدعوة « نحن ال نعرف حتى اآلن ما

ستكون النتيجة ،وهو ليس مطلوباً ،ليس من الضروري أن تكون احلكومة اإلسالمية هي النتيجة بالنسبة لنا لكي نعتقد أن ما
يحدث هو خطوة في االجتاه الصحيح .بغض النظر عن النتيجة ،سواء كانت حكومة إسالمية أو أمثال البرادعي أو عمرو موسى أو
شخصية أخرى عسكرية ،وأيا كانت النتيجة ،فإ ّن إخواننا اجملاهدين في تونس ومصر وليبيا وبقية العالم اإلسالمي سيحصلون
على فرصة للتنفس مرة أخرى بعد ثالثة عقود من االختناق».

يراهن العولقي ،إذن ،على أ ّن ما يحدث هو خطوة لصالح القاعدة ،تخلصت فيها من أنظمة معادية وحليفة للغرب،
احلد األدنى من املكاسب هو «فرصة» أفضل للعمل والنشاط ،وصوال ً إلى الهدف األكبر ،طاملا أ ّن هنالك ترجيح،
وأ ّن ّ
كما يذهب الحقاً ،لقدرة التيارات اجلهادية على البروز والعمل.
يرجح جانب
باملقارنة ،فإ ّن العولقي يعطي األولية واألهمية للفرص املترتبة على جناح الثورات العربية بينما الليبي ّ
القلق واخلوف من «االنبهار» وتراجع تأثير أيديولوجيا القاعدة.
سجلها قبل
انضم إلى ترحيب أولئك القادة الثالثة زعيم القاعدة السابق نفسه ،أسامة بن الدن ،في رسالة ّ
أسبوع من مقتله على يد القوات األميركية ،وب ّثتها القاعدة الحقا ً .مضمون الرسالة لم يحمل دالالت إضافية على
ما قرأناه سابقا ً من العولقي والليبي والظواهري ،إذ اكتفى بالترحيب بـ»رياح التغيير» ،ودعوة الشباب إلى االنخراط
في التحركات اجلديدة ،محددا ً الهدف النهائي بـ»التحرر من العبودية ألهواء احلكام والقوانني الوضعية والهيمنة
الغربية».
 .انظر عن أنور العولقي ،الرابط التالي من موقع اجلزيرة نت:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9059599A-5B63-48CB-8161-72E7E83F3DA4.htm

 .أنور العولقي ،تسونامي التغيير ،مرجع سابق.
 .املرجع نفسه.
 انظر :بن الدن ميتدح ثورات العرب في رسالة صوتية مدتها  12دقيقة ،الشرق األوسط اللندنية 20 ،مايو  ،2011ع .11861
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-2مالمح التكيف األيديولوجي اجلديد
يقدمها لنا قادة مهمون في القاعدة،
في احملصلة؛ فإ ّن امللحوظات الرئيسة على القراءات والفرضيات السابقة ،التي ّ
تتمثل في:
 أ ّن القاعدة ال تعتبر هذه األحداث مدعاة ملراجعة ما استقرت عليه أيديولوجياً ،بقدر ما تسعى إلى االستفادةمن النتائج املترتبة عليه في عملها ودعوتها الفكرية والسياسية ،باستثمار «املدى األكبر» من اللحظة الراهنة،
وعدم التصادم مع موجة التحرر الشعبية العربية.
 أ ّن القاعدة ال تريد أن تظهر وكأنّها على طرف نقيض للثورات ،بل يحرص قادتها على القول إ ّن هنالك تكامالًبني دورها ونشاطها وما أجنزته الثورات في مصر وتونس وليبيا وغيرها من دول ،من خالل تأكيد القاعدة على «وحدة
املعركة» التي تخوضها عامليا ً مع الواليات املتحدة ومسار الثورات الشعبية التي حت ّرر إرادة الشعوب من األنظمة.
تبدى في «مرحلة ما بعد الثورات» يكمن في «تطبيق حكم اهلل» (الشريعة اإلسالمية)،
 أ ّن الهدف األول الذي ّوالذهاب بالثورات نحو الهوية والصفة اإلسالمية ،لتتقاطع مع أهداف القاعدة ،التي تتمثل بوجود أنظمة ليست
حليفة للغرب ،وال معادية للحركات اإلسالمية ،وتكون أكثر تقاربا ً مع أفكار القاعدة عموما ً.
 بالرغم من تركيز القاعدة على عدم «التناقض» مع الثورات اجلديدة ،إالّ أ ّن هنالك قلقا ً يبديه بعض قادتها منأن تؤثر احلالة اجلديدة واالنبهار بها (الدميقراطية) على تأييد القاعدة أو على أنصارها ،ويضعف من قوة األيديولوجيا
(العاملية -اجلهادية) التي تبنتها في السنوات املاضية.
 للمرة األولى جند في خطاب القاعدة عدم تركيز على «العامل اجلهادي -املسلح» في التغيير ،وتراجعه فيهذه الدول من مرتبة «الهدف -أي القيام بعمليات عسكرية فقط للنكاية بالنظم واملصالح األميركية» إلى
«الوسيلة» ،التي ميكن االستعانة عنها بوسائل أخرى.
بدا جل ّيا ً من خالل النصوص السابقة أ ّن قادة القاعدة حاولوا القيام بعملية «تكيف أيديولوجي» من خالل االلتفاف
على ما بينها وبني الثورات الدميقراطية اجلديدة من اختالفات جلية في اختيار طريق التغيير ،وفي الهدف من
املطالبات ،وسؤال العالقة بني الدين والدولة.
مبقارنة «النصوص» السابقة لقيادات القاعدة مبا استقرت عليه أيديولوجيتها خالل السنوات األخيرة ،جند
متس ال ُبنية الصلبة في أيديولوجيتهم :حتكيم الشريعة
أ ّن محاولة «التك ّيف األيديولوجي» التي قاموا بها ،ال ّ
اإلسالمية فريضة واجبة ،التأكيد على العداء مع الواليات املتحدة والغرب واتهامهم مبعاداة إقامة الدولة اإلسالمية
املطلوبة ،رفض وتكفير أي نظام غير النظام اإلسالمي الصلب ،التأكيد على أهمية اجلهاد في مواجهة القوى
الدولية.
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التكيف أو اإلزاحة األيديولوجية التي نلحظها في النصوص السابقة حدثت حتديدا ً في التعامل مع ما طرحته
الثورات الدميقراطية العربية من خيار «التغيير السلمي» ،ما يخالف متاما ً ما افترضته أيديولوجيا القاعدة من أ ّن
بأي درجة من درجات
التغيير ال يقع إالّ بالعمل املس ّلح ،وهو ما جتاوز قادة القاعدة احلديث عنه ،قصداً ،ولم يوحوا ّ
املراجعة خليار العمل املس ّلح ،وما جنم عنه من نتائج فكرية وفقهية وصلت إليها أدبيات القاعدة الحقاً ،وما أ ّدى إليه
من عمليات مسلحة في كثير من الدول.
وميكن ،هنا ،مالحظة أ ّن حديث كل من الظواهري والليبي والعولقي وابن الدن عن الثورات الدميقراطية انصب على
أهمية جتيير هذه الثورات لصالح التيار اإلسالمي ،مع القفز على ضرورة العمل املس ّلح لتحقيق ذلك ،كما تؤكد
أغلب أدبيات القاعدة واجلهاديني.
ما تقفز عنه نصوص قادة القاعدة ،أيضاً ،هو أ ّن هذه الثورات الدميقراطية قامت وهي تعلن أنّها تسعى إلقامة أنظمة
دميقراطية تعددية ،والتخلص من احلكم الشمولي ،حتى القوى اإلسالمية التي شاركت ،وحتديدا ً جماعة اإلخوان
املسلمني ،كانت قد أعلنت ،وما تزال ،متسكها بإقامة أنظمة دميقراطية ،وهي بالضرورة أنظمة تختلف جذريا ً عما
تطرحه أيديولوجيا القاعدة.
هذه الفجوة بني الثورات العربية وبني ما تطرحه القاعدة يضع قادتها أمام السؤال احملوري؛ فيما لو قامت أنظمة
دميقراطية في الدول العربية ،فكيف ستتعامل معها القاعدة ،هل ستصر على العمل املس ّلح أم تقبل بالدخول
بدوامة العمل السياسي وبصناديق االقتراع ،مع ما يفرضه هذا القبول من مراجعة تتجاوز سلمية التغيير أم
ميس البنية الصلبة من
عسكرته إلى النظر في طبيعة رؤية القاعدة للدولة واحلكم والعالقة مع العالم ،أي ما ّ
خطابها األيديولوجي؟
من املالحظ أ ّن هنالك تباينا ً بني النصوص السابقة في النظر إلى سيناريو التعامل مع أنظمة دميقراطية ،إذ يعيد
الظواهري في رسالته التأكيد على رفض أي نظام آخر ليس إسالمياً ،وكذلك األمر يفعل الليبي ،الذي يبدي قلقا ً
يقدم العولقي صيغة مخففة عن
من «انبهار» أنصار التيار ،بالثورات الدميقراطية ،وتخليهم عن أفكارهم ،فيما ّ
القيادات السابقة ،بإعالنه أ ّن وصول الثورات إلى أنظمة دميقراطية ال تبطن العداء ،ابتدا ًء ،مع القاعدة هو خيار أفضل
من األنظمة احلالية.
خالصة القول؛ إنّنا أمام «محاوالت» للتكيف مع عصر الثورات الدميقراطية العربية ،من خالل جتييرها مبا يخدم
أهداف القاعدة ،والقفز ،آنياً ،عما تثيره هذه الثورات من اختالفات جوهرية بني بنيتها وطبيعتها وأهدافها املعلنة
وبني البنية الصلبة للخطاب األيديولوجي للقاعدة.

 .انظر :محمد أبو رمان ،اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .260-271
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 -3اشتباك جديد مع «العمل العلني»
القراءة السابقة انعكست أيضا ً على أوساط اجلهاديني األردنيني ،الذين حاولوا االستفادة من الثورات الدميقراطية
العربية واخلروج من «املربع األمني» (أي التعامل معهم بوصفهم ظاهرة أمنية مزعجة) إلى اكتساب مساحات
سياسية وإعالمية ،عبر املسيرات والتظاهرات واالعتصامات ،ما مينحهم حضورا ً إعالمياً ،ويجعل التعامل األمني
معهم أكثر صعوبة ،طاملا أنّهم يع ّبرون سلميا ً عن مطالبهم ومواقفهم مثل التيارات واألحزاب األخرى.
جنح اجلهاديون في تنظيم مسيرات واعتصامات متعددة ،منذ بداية آذار -مارس مبسيرة أمام املسجد احلسيني ،وقد
ظهر فيه التيار على درجة من القوة واحلضور ،وحظي بتغطية إعالمية غير مسبوقة ،وهو ما أغرى قيادات التيار في
االستمرار بهذا الطريقّ ،
فنظموا اعتصامات متتالية أمام مجلس رئاسة الوزراء ،من ثم في احملافظات اخملتلفة ،إربد،
السلط ،معان ،قبل أن يقع صدام الزرقاء مع األمن.
شعارات اجلهاديني في مسيراتهم تراوحت بني اخلطاب األيديولوجي املعروف في الدعوة إلى حتكيم الشريعة
اإلسالمية ،ومعاداة أميركا ،وتأييد مواقف تنظيم القاعدة عاملياً ،وبني املطالبة باإلفراج عن احملكومني من أبناء التيار
وحتسني ظروف وجودهم في السجون ،وبني رفع سقف النقد لسياسات النظام األردني.
اجلديد في هذه املسيرات واالعتصامات هو طغيان اللغة السياسية على خطابات التيار ،بعد أن كان يتمترس عاد ًة
وراء «املصطلحات الدينية» فقط ،ما يعكس التأثير املباشر لبروز أسماء جديدة في التيار على درجة من التعليم
والثقافة ،مبا يغاير الصورة التقليدية له.
نقطة التحول كانت مع أحداث  25آذار -مارس عندما هاجم األمن وجموع من املناوئني حلركة  24آذار (مجموعة من
الشباب املتنوع أيديولوجيا ً) االعتصام املفتوح ،الذي أقيم في ميدان جمال عبد الناصر ،وجنم عنه مئات اإلصابات
ووفاة شخص ،ثم خروج مسيرات الوالء التي تهاجم األحزاب واملعارضة ،ما خلق أجوا ًء من التوتر في البالد.
اجلهاديون ق ّرروا االستمرار في فعالياتهم ،والدفاع عن أنفسهم إذا تع ّرضوا ملا تعرضت له حركة  24آذار (القريبة من
جماعة اإلخوان املسلمني) ،وقد ارتفع منسوب الثقة بالنفس (لدى اجلهاديني) عندما تفاوض مسؤولون معهم
إللغاء اعتصام لهم في ميدان جمال عبد الناصر نفسه مقابل اإلفراج عن أربعة من أنصار التيار ،وشعروا بأنّهم في
موقع قوة للمرة األولى في عالقتهم بالدولة واحلكومة.
وارتفعت الروح املعنوية أكثر لديهم ،عندما أعلن امللك في مدينة معان دراسة «عفو عام» عن املدانني في القضاء،
مما ُفهم أنه إشارة لعدد من أبناء املدينة مدانون مع أفراد السلفية اجلهادية ،في محكمة أمن الدولة.
 .انظر :محمد أبو رمان ،وللسلفية اجلهادية ،أيضاً ،رأي ،الغد اليومية األردنية 8 ،آذار -مارس 2011
 .انظر حول تلك األحداث :صحيفة العرب اليوم الرابط التالي:
 .انظر حول اإلفراج عن األفراد اجلهاديني الرابط التالي على موقع البوصلة اإلخباري:

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=290332

==http://newsite.albosala.com/Portals/Content?info=YVdROU1qVTFOemdtYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpnPT0rdQ
.plx

 .انظر حول حديث امللك عن العفو العام الرابط التالي على موقع عمون اإلخباري:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=85161

10
مركز الدراسات االسرتاتيجية  -اجلامعة االردنية هاتف 00 962 6 530 0100:فاكس00 962 6 535 5515 :
الربيد االلكرتوني css@css-jordan.org

ثم كانت أحداث اجلمعة  15نيسان -أبريل عندما أعلن اجلهاديون عن مسيرة الزرقاء ،ومت االحتكاك بينهم وبني
ّ
احلاضرين املناوئني ،ثم االشتباك مع رجال األمن ،الذي خ ّلف – وفقا ً للرواية الرسمية -ثمانني إصابة من رجال األمن،
من بينها ضربات بالسيوف واخلناجر والسالح األبيض ،في املقابل حدثت إصابات عديدة لدى أفراد التيار ،لم يتم
تقديرها؛ أل ّن أغلبهم خشي من العالج في املستشفيات كي ال يتع ّرض لالعتقال.
تقدم روايتها اإلعالمية من خالل مؤمتر صحافي ملدير جهاز األمن العام ،ومن ثم
في مساء األحداث كانت الدولة ّ
بعد ساعات قامت بحملة اعتقاالت واسعة طالت قرابة مائتني من أفراد التيار ،وامتازت بدرجة كبيرة من القساوة
والشدة.
ّ
أعلنت احلكومة عن حتويل عدد كبير من املتهمني إلى محكمة أمن الدولة ،قبل أن يتم اإلفراج بكفالة – الحقا ً-
عن أغلبهم ،ومحاكمة البقية بتهم متعددة منها القيام بأعمال إرهابية وزرع الفتنة.
في رواية اجلهاديني ألحداث اجلمعة ،فإنّهم يرون ما حدث بأنّه «كمني» نصب ألفراد التيار ،ومت اإليقاع بهم من قبل
األجهزة األمنية ،وحتضير الرأي العام للحملة ضدهم ،وتشويه صورتهم أمام اجملتمع ،وقد استُغلت صور بعض أفراد
التيار وهم يحملون السيوف ،لترهيب الرأي العام منهم.
ثمة قراءات متعددة ملا حدث في الزرقاء ،من بينها أ ّن الدولة استثمرت متاما ً تلك احلادثة إلجهاض املسيرات والتظاهرات
األخرى ،وتأليب الرأي العام عليها ،وهو ما جنحت به جزئياً ،وقد خفت احلراك السياسي الشعبي بصورة ملحوظة بعد
تلك األحداث ،مبعنى أن الدولة أعادت استخدام «اجلهاديني» كف ّزاعة من املسيرات واملطالب الشعبية باإلصالح.
فيما تشير مصادر موثوقة من «السلفيني اجلهاديني» أ ّن هنالك اختالفا ً داخليا ً حدث حول مسيرة الزرقاء ،قبل
إقامتها ،وذلك لوجود دالالت ومؤشرات على إمكانية الصدام ،وهو ما دفع بأعداد من اجلهاديني إلى االستنكاف عن
املشاركة ،درءا ً لألضرار التي ميكن أن تقع ج ّراء ذلك.

 .انظر صحيفة الدستور اليومية األردنية ،على الرابط التالي:

،http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2011%5C04%5CLocalAndGover_issue1287_day22_id320597.htm

وقارن ذلك برواية اجلهاديني ،الرابط التالي :انظر حول رواية السلفية اجلهادية ،الرابط التالي في صحيفة العرب اليوم اليومية:
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=297875.

 .انظر موقع عمون االلكتروني ،تصريح ألحد قياداتهم على الرابط التالي:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=86225

 .انظر :محمد أبو رمان ،بيع البضاعة الكاسدة ،صحيفة الغد اليومية األردنية.24-4-2011 ،
 .لقاء مع الطبيب منيف سماره ،أحد قياداتهم في مدينة الزرقاء في عيادته اخلاصة 17 ،مايو .2011
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«-4إعادة هيكلة» فكرية :املوقف من املسيرات واالعتصامات
حملة االعتقاالت الواسعة التي متّت مع أفراد التيار اجلهادي مبثابة «ضربة أمنية» قاسية ،بخاصة أنّها طاولت
األعداد الكبيرة الناشطة منهم .لكن قبل ذلك من الضروري الوقوف على النقاش األيديولوجي داخل التيار نفسه
بني مؤيدي املسيرات ،الذين يرون أنّها تؤدي إلى خدمة أهداف التيار ومطالبه ،والرافضني الذين يرون أ ّن احلل الوحيد هو
بالعمل املس ّلح وأن مثل هذه املسيرات ال تفيد شيئا ً.
االختالف يعود في جذوره إلى انقسام التيار بعد مقتل زعيم قاعدة العراق ،األردني أبو مصعب الزرقاوي (منتصف
وجه خالل السنوات األخيرة «رسائل
العام  )2006بني أتباعه ومؤيديه وأتباع شيخه أبو محمد املقدسي ،الذي ّ
نقدية» ملنهج الزرقاوي في العراق ،وفي األردن .وقد ط ّور املقدسي رؤيته بإعالن رفض تبني العمل املس ّلح في
األردن ،والتأكيد على أ ّن «دعوته» تفضل العمل السلمي فقط ،بينما تتطلع إلى نقل هذه األفكار غرب النهر (أي
فلسطني احملتلة).
ويشير مصدر موثوق داخل التيار أ ّن هنالك ميثاقا ً كان املقدسي قد أعده مع الشخصيات املؤثرة في التيار ،يتضمن
محاور رئيسة عن سلمية الدعوة في األردن ،وبعض األحكام التي تساعد على جتنب الصدام مع الدولة والقدرة على
التعبير عن طبيعة «الدعوة السلفية اجلهادية» وصيغتها املستقبلية.
وبالرغم من اعتقال أبو محمد املقدسي (الحقا ً) ومحاكمته على خلفية االتهام بدعم حركة طالبان األفغانية ،من
خالل التجنيد والدعم املالي ،فإ ّن رؤيته تأطرت بصورة أكثر وضوحا ً في الفترة الالحقة ،من خالل «مفاتيح» تنظيمية
أخرى في التيار ،وقد أفصحت عن ذلك في املقابالت واحلوارات الصحافية خالل فترة املسيرات وما بعدها.
عما رسمه قادة القاعدة
ال يبتعد انعكاس الثورات الدميقراطية العربية على فكر السلفية اجلهادية في األردن كثيرا ً ّ
عاملياً ،كما حتدثنا سابقاً ،فهم يصرون على أيديولوجيا احلاكمية والتغيير اإلسالمي اجلذري ،ويرفضون النظام
الدميقراطي بوصفه بديالً عن احلكم اإلسالمي ،لكنهم يحاولون استثمار هذه اللحظة التاريخية ،من التحركات
الشعبية ،لإلعالن عن دعوتهم ومطالبهم.

 .انظر :محمد أبو رمان ،السلفية اجلهادية في األردن بعد مقتل الزرقاوي» مقاربة الهوية ،أزمة القيادة وضبابية الرؤية ،مؤسسة فريدريش أيبرت ،عمان ،حزيران
 ،2009ص.43-52
 .لقاء خاص مبنيف سماره ،مرجع سابق
 .انظر حول تفاصيل القضية موقع اجلزيرة االلكتروني ،تقرير ملراسلها في عمان ،محمد النجار:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/820C944D-7B43-48FE-BF80-9F662E1F2BBE.htm?wbc_purpose=B

12
مركز الدراسات االسرتاتيجية  -اجلامعة االردنية هاتف 00 962 6 530 0100:فاكس00 962 6 535 5515 :
الربيد االلكرتوني css@css-jordan.org

يقود هذا االجتاه شيخ التيار املسجون اآلن ،أبو محمد املقدسي ،الذي يدعو أفراد التيار ،في سورية ،إلى االنخراط
في التظاهرات واملسيرات احلالية هناك إلسقاط نظام بشار األسد« :مبا أنه ليس لديكم القوة ما ّ
ميكنكم من إسقاط
النظام فال مفر من دعم هذه الهبة الشعبية واالنخراط في صفوف املتظاهرين .وأهم ما في املظاهرات أنّها جت ّند الشعب كله ضد
النظام».

ويقترب املقدسي من موقف العولقي في تأييده االنخراط في الثورة الشعبية حتى وإن لم تؤدِّ إلى «احلكم
اإلسالمي» ،بالضرورة كما هي احلال في سورية ،ورمبا نظام دميقراطي ،إالّ أ ّن ذلك قد يؤدي إلى «فتح باب احلريات أمام
الدعوة مما ّ
ميهد االلتزام ومن ثم املطالبة بتطبيق شرع اهلل».

ويتجاوز املقدسي غيره من قيادات جهادية عندما يعتبر املشاركة في التظاهرات «متعينة على كل قادر من املسلمني»،
حتى لو أدى ذلك إلى «سقوط بعض القتلى».
ميكن مبقارنة رأي املقدسي بآراء الظواهري والعولقي والليبي التقاط إجماع هؤالء بأ ّن الثورة الدميقراطية هي خطوة
باجتاه الهدف احلقيقي للجهاديني في «إقامة نظام حكم يطبق شرع اهلل» ،فهم يعتبرون – ضمنا ً أو صراح ًة-
النظام الدميقراطي أفضل من األنظمة الدكتاتورية العربية احلالية ،ملا مينحه من حريات ومساحات للدعوة
اإلسالمية مقارنة بالتضييق من النظام الرسمي العربي احلالي.
وبالرغم من أ ّن أحد «القيادات» املعروفة للجهاديني في األردن ،عبد القادر الطحاوي أعاد في يومية السبيل التأكيد
على املقوالت األيديولوجية للتيار ،في كثير من املواضع ،إالّ أنّه – في املقابل -طرح آراء أكثر تفصيالً عن تصورهم
«فجرها بوعزيزي» (يقصد الشاب التونسي
للثورات الدميقراطية .فهو يتفق – ابتدا ًء -بأ ّن موجة التغييرات التي
ّ
الذي أحرق نفسه وكان ذلك شرارة الثورة التونسية وإسقاط نظام حكم زين العابدين) قد «غيّرت خريطة املنطقة
بأكملها» ،ويؤكد« :نحن مع هذا التغيير ،وإن كنا نطمح أن يكون تغييراً جذرياً ،وأن تكون كلمة اهلل هي العليا وأن يكون
الدين كله هلل ،لكننا مع هذه التغيرات وإن كانت دون املطلوب » ،ويعتبر أ ّن الفائدة األساسية املترتبة عليها أنها منحت
الشعوب فسحة من احلرية وأزالت حاجز األنظمة التي منعت من إيصال الدعوة إلى الناس.
ثم ميوضع الطحاوي املرحلة القادمة ضمن نسق الصراع بني التيارين اإلسالمي والعلماني فيمن يقود األنظمة
ويفرض مفاهيمه على الشارع.

 .انظر :تصريحات املقدسي ،على موقع املسلم نقالً عن وكالة أنباء رويترز ،الرابط التالي:
 ، http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=434317وقد أخبر أحد املصادر املوثوقة في التيار الباحث بأ ّن املقدسي كان قد أرسل رسالة لبعض أفرا د
التيار يدعوهم فيها إلى املشاركة في االحتجاجات السياسية ،والتركيز على مطالب محددة ،مثل إطالق السجناء وعدم التوسع في الشعارات املرفوعة
 .املرجع السابق.
 .املرجع نفسه
 .انظر مقابلة أبو محمد الطحاوي مع صحيفة السبيل اليومية األردنية 24 ،نيسان -أبريل .2011
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وفي سياق إجابته عن جناعة املنهج السلمي الذي اعتمدته الثورات ،يجيب « :نحن ال نتحدث عن املنهجية ،بل عن
الوسائل ،فما قامت به هذه الثورات هي وسائل ،والسؤال املطروح :هل هذه الوسائل مشروعة في دين اهلل؟ اجلواب :نعم ،هذه
وسيلة من وسائل التغيير املشروعة إذ لم يرد نص في حترميها» .لكن عند محاولة احلصول من الرجل على مفاضلة

بني «الوسائل السلمية» (الثورات الدميقراطية العربية) والوسائل األخرى (العمل املسلح لدى القاعدة) ،يجيب
حينئذ إلى وسائل
محتفظا ً باخليارين« :هناك وسائل كثيرة تستخدم إذا توفرت القدرة ،أما إذا غاب شرط القدرة فإننا نلجأ
ٍ

أخرى نستطيع من خاللها إيصال املفاهيم الصحيحة للناس».

النص السابق يكشف أ ّن الطحاوي لم يُرد أن يسقط في إجابته اخليار املس ّلح نهائياً ،وقد ربطه بالقدرة ،هو ما
يوضح بصورة قطعية،
يختلف عن تصريحات ألحد الشخصيات القيادية في التيار ،الطبيب صالح العناني ،الذي ّ
املسلح في األردن بقوله «التيار يرفض أي أعمال عنف
غير ملتبسة ،كقيادات جهادية أخرى ،رفض استخدام العمل ّ
على األراضي األردنية» ،بل ويذهب العناني إلى حسم قاعدة العمل املسلح وحتديده ضمن نطاق معني ،بقوله «حلبة
اجلهاد مقتصرة على قتال الصهاينة واالحتالل في أفغانستان والعراق ،وغيرها من دول اإلسالم التي تعيش حتت نير االستبداد
األجنبي».

يحدد
التصريحات املهمة للعناني تخرج مبسار السلفية اجلهادية األردنية عن املنهج املعتمد لدى القاعدة ،فهو لم ّ
حدد ساحة العمل املسلح (اجلهاد)
كما فعل غيره حديثه ضمن التجاوب مع تداعيات الثورة الدميقراطية العربية ،بل ّ
ضمن الدول التي تقع حتت االحتالل ،وليس نطاق التغيير السياسي في الدول التي تطالب فيها احلركات بتطبيق
الشريعة اإلسالمية.
نب أي عملية مسلحة على األراضي األردنية ،بل وأعلن
بالعودة إلى شيخ التيار أبو محمد املقدسي؛ فإنّنا جند أنه لم يت ّ
سابقا ً اختالفه مع الزرقاوي فيما قام به األخير من عمليات مسلحة في األردن ،لكن في الوقت نفسه فإ ّن املقدسي
لم يُدن تلك العمليات من حيث املبدأ ،ولم يعلن منع العمليات بصورة حاسمة ومبدئية ،وإنمّ ا ترك الباب مواربا ً
وفضل ربط املسألة بشرط القدرة واالستطاعة ومببدأ املصالح واملفاسد ،كما فعل الطحاوي.
ّ

 .املرجع نقسه.

 .املرجع نقسه.
 .انظر تصريحات العناني في مقابلة مع صحيفة السبيل اليومية 23 ،نيسان -أبريل  ،2011بعنوان «اجلهاديون :نرفض أعمال عنف على األراضي األردنية» ،وميكن
قراءتها على الرابط التالي/http://www.assabeel.net/local-news :بالدنا38581-/اجلهاديون-نرفض-أعمال-العنف-على-األرض-األردنيةhtml#comment-.
26875

 .املرجع نفسه.
 .انظر :محمد أبو رمان ،السلفية اجلهادية في األردن ،مرجع سابق ،ص.53-57
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«-5املراوحة األيديولوجية» :بني القاعدة واملراجعات
ال نقرأ في التصريحات والنصوص السابقة لقادة «السلفية اجلهادية» في األردن تراجعات أيديولوجية أو تخ ّليا ً
عن منهج التغيير ،الذي رسمته القاعدة خالل السنوات األخيرة ،بل هنالك «مشاكلة» في هذه النصوص مع ما
قرأناه من نصوص لقادة القاعدة (الظواهري ،العولقي ،الليبي) في احلفاظ على البنية النظرية األيديولوجية مع
محاولة استثمار اللحظة احلالية التي تتيحها الثورات العربية تكتيكياً ،من خالل توسيع مجال حركتها ودعوتها
وأنصارها.
وبالرغم من بعض اإلشارات هنا أو هناك لدى جهاديي األردن ،وحتديدا ً تعريف صالح العناني ملفهوم اجلهاد وحدوده،
إالّ أنّها لم تصل إلى مستوى «املراجعات» ،التي قامت بها اجلماعة اإلسالمية في مصر أو تنظيم اجلهاد أو
حتى اجلماعة السلفية املقاتلة في ليبيا ،وجميعها مراجعات حملت نقد املرحلة السابقة وتفنيدها واالعتراف
باألخطاء التي متّت فيها ،والتأكيد على عدم مشروعية التغيير املسلح باملطلق ،بل وقامت اجلماعة اإلسالمية
املصرية باالعتذار للشعب املصري عن الدماء التي سالت هناك.
مع ذلك ،فإ ّن هنالك تطورا ً نوعيا ً في املشهد األردني يتمثل في مفهوم «سلمية الدعوة» ،ميكن استنباطه من
اجلمع بني نصوص املقدسي وتصريحات كل من العناني والطحاوي من جهة ،واملسار الذي اختطه املقدسي مؤخرا ً
باالبتعاد عن خط الزرقاوي ،وتقدمي خطاب يحمل ضمنيا ً املبادئ «السلمية للدعوة» ،في خالف واضح مع التيار اآلخر
الذي أص ّر على اإلمساك مبيراث الزرقاوي وبالعمل املس ّلح والوالء املطلق أليديولوجيا القاعدة.
ما هو ّ
مؤكد أ ّن املقدسي لم يقبل القيام مبراجعات أيديولوجية شبيهة باجلماعة اإلسالمية املصرية ،بل أملح إلى

انتقادها وإصراره على منهجه الذي ّ
يكفر احلكام واألنظمة والدساتير  ،مبا فيها النظام السعودي الذي يشتكي من
التأثير األيديولوجي للمقدسي على الشباب املتأثر بالقاعدة.
في احملصلة؛ نحن أمام مراوحة بني اإلميان املطلق باأليديولوجيا السلفية اجلهادية ،وحتديدا ً بشقها املتعلق بتكفير
النظم العربية احلالية من جهة ،القبول مرحليا ً بإعالن سلمية الدعوة وعدم استخدام السالح في األردن ،من دون
اإلقرار من حيث املبدأ برفض التغيير املس ّلح في التغيير السياسي ،وإن كنا قد رأينا مثل الطبيب صالح العناني
يصرح بتحديد اجلهاد فقط في مربع مقاومة االحتالل ،وهو مؤشر على اجتاهات التطور والتغير في التيار.
ّ

 .انظر :محمد أبو رمان ،مراجعات اجلهاد بني التضخيم واالختزال ،إسالم أون الين 30 ،كانون األول -ديسمبر ،2007 ،على موقع أون إسالم ،الرابط التالي:
http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/armed-action/103458-2007-12-30%2012-39-27.html

 .انظر :مراجعات اجلماعة السلفية املقاتلة في ليبيا :مجموعة من الباحثني ،مراجعات اجلماعة اإلسالمية املقاتلة في ليبيا ،اإلسالميون -إسالم أو الين .نت،
ومكتبة مدبولي ،القاهرة ،ط.2010 ،1
 .انظر :رسالة املقدسي «الثبات الثبات في زمن التراجعات ،على موقع املسلم ،الرابط التالي:
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=313722
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هذا املوقف الفكري ميكن استثماره من قبل اجلهات الرسمية بالطلب من قيادات التيار التوقيع على وثيقة تضمن رفض العمل
ّ
املسلح على األراضي األردنية وسلمية الدعوة ،وهو ما قد ينعكس الحقاً بتطورات أخرى على صعيد خطاب التيار وعالقته
باحلكومة واجملتمع والقوى السياسية األخرى ،لكن في حدود اإلطار األيديولوجي العام له ،مع التأكيد على حقه بالتعبير برغم
خطابه الراديكالي.

بالضرورة ال نتوقع تطورا ً أيديولوجيا ً شبيها ً مبا حتقق مع جماعة اإلخوان املسلمني ،التي أعلنت إميانها باللعبة
الدميقراطية والتعددية والنظام امللكي ،وأعادت إنتاج جزء كبير من خطابها السياسي ضمن احملدد الدميقراطي .ذلك
أ ّن الفرق كبير بني البنية احلركية واخلطاب األيديولوجي األخواني ،الذي يتخذ طابعا ً أقرب إلى االجتماعي والثقافي
املرن وبني التيار السلفي اجلهادي الذي يتأسس على جذور أيديولوجية دينية صلبة ،تفتقد إلى املرونة اإلخوانية.
أي وقت من األوقات إميانه باللعبة الدميقراطية وبالتخلي عن معتقداته في
ال نتوقع ،مثالً ،أن يعلن املقدسي في ّ
تكفير الدساتير واحلكومات وبالبراغماتية السياسية ،كما هي احلال بالنسبة لإلخوان ،لكن في املقابل ،فإ ّن تيار

املقدسي ميكن أن يتحول إلى جناح مييني محافظ في اجملتمع األردني ،يؤكد دوماً على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية واألخالق
الفاضلة ،ويدفع بهذا االجتاه ،من دون الوصول إلى استخدام العنف أو السالح ،فهذا أقصى مدى ميكن الوصول إليه مع هذا التيار.
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-6سؤال القوة واحلضور :افتقاد «احلاضنة االجتماعية»
أحد األسئلة الرئيسة التي تلت حملة االعتقاالت الكبيرة بحق أفراد التيار بعد أحداث الزرقاء يتم ّثل فيما إذا
كان هنالك رد فعل متوقع من التيار على االعتقاالت؟ وما هو حجمه احلقيقي في الساحة األردنية؟ وأين هي أماكن
انتشاره وحضوره؟
تقدم اجلهات الرسمية أي بيانات أو معلومات
ال توجد أرقام ومعلومات دقيقة عن حجم التيار وأفراده ،كما ال ّ
تساعد الباحثني واملراقبني ،بقدر ما حتاول إبقاء امللف طي الغموض والسرية ،وهو ما يجعل من مسألة التقدير
واملقاربة أكثر صعوبة وتعتمد على قدر أكبر من اجلهد والتحليل ،وعلى مؤشرات متنوعة ومتعددة.
املؤشر األول أننا لسنا أمام تيار هيراركي أو تنظيمي باملعني احلرفي للكلمة ،بقدر ما إننا أمام مجموعات متعددة
موحدة
تنتمي وتوالي التيار ،تتوزع جغرافيا ً بني «بؤر» متعددة ،ولها «شخصيات قيادية» ،ومع ذلك فإنّها ليست ّ
دائماً ،وكثيرا ً ما تواجه انقسامات انشطارية إلى مجموعات صغيرة ،لكل منها موقف ورأي ،وإن كانت جميعها
تلتقي حتت املظلة األيديولوجية نفسها.
وفقا ً لتقسيم املسيرات والتظاهرات األخيرة واملناطق التي تأتي منها اجملموعات التي متت محاكمتها أمام محكمة
أمن الدولة خالل السنوات املاضية ،فإنّنا أمام بؤر رئيسة تتمثل في الزرقاء ،ومخيم إربد ،ومخيم البقعة ،وبعض
مناطق عمان الشرقية ،والسلط ومعان.
يقدمها أنصار التيار أنفسهم .ففي املسيرات
املؤشر الثاني ،حول األعداد ،تشير إليه أرقام رسمية قريبة مع أرقام ّ
األخيرة كان العدد يتراوح بني  300شخص إلى  500شخص ،وهم أغلب أعضاء «النواة الصلبة» في التيار ،مع بقاء
عشرات ،بني  100-200يرفضون املسيرات أو ال يرغبون في املشاركة العلنية ،ويصرون على البقاء بعيدا ً عن الرقابة
األمنية ،ويضاف إليهم بحدود  150 100-شخص من أعضاء التيار موجدين في السجون ( «املهاجع» التي ينتمي
إليها التيار).
ضمن هذه املسافات من التقديرات؛ فعلى األغلب أ ّن النواة الصلبة وما يدور حولها في التيار تقع بني 800-1200
شخص ،رمبا يضاف إليهم أفراد موزعون هنا أو هناك ميارسون «تقية سياسية» على أفكارهم األيديولوجية ،أو ال
يشاركون في نشاطات التيار وجتمعاته لكنهم يؤمنون مبواقفه وأفكاره.
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املؤشر الثالث ،وهو األهم واألكثر حسما ً وتأثيراً ،ويتم ّثل في أ ّن التيار ال ميتلك «حاضنة اجتماعية» في األردن ،ما
يجعله محدودا ً وهامشياً ،وليس مؤثرا ً وال فاعالً اجتماعيا ً.
واملقصود بـ»احلاضنة االجتماعية» هنا؛ البيئة االجتماعية الصديقة للتيار ،التي تتوافر على الشروط التي تساعده
على البقاء واالختباء واالحتماء ،وتعويض اخلسارات.
األمثلة على «احلاضنة االجتماعية» عديدة ،وحتديدا ً في املناطق القبلية للقاعدة ،كما هي احلال لدى أهل السنة
في العراق سابقاً ،وقبائل البشتون ،وإقليم وزير ستان في باكستان حالياً ،وبعض القبائل اجلنوبية لليمن ،وقبائل في
الصومال مع الشباب اجملاهدين.
وبرغم حضور التيار في اخمليمات الفلسطينية ،إالّ أ ّن البيئة االجتماعية للمخيمات ال متنحه الشرعية أو الشعبية،
وما يزال رهانها السياسي أقرب إلى جماعة اإلخوان املسلمني أو الوقوف على احلياد ،كما أ ّن حضور التيار في مناطق
عشائرية ،كما هي احلال في مدينة السلط ومعان ما يزال محدودا ً وهامشياً ،وال يتوافر على قواعد اجتماعية
داعمة.
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-7صف قيادي جديد -مختلف
برز خالل املسيرات والتظاهرات األخيرة عدد من الشخصيات القيادية في التيار ،وتتم ّيز عن النموذج العام السائد
فيه ،بأنّها حتمل درجات علمية وأكادميية عالية ،وهي مالحظة جديرة باالهتمام ،بخاصة عند مناقشة :فيما إذا كانت
هذه الشخصيات قادرة على االجتاه بالتيار نحو مسار أكثر سلمية ورشدا ً من املسار احلالي.
النمط اجلديد من القيادات جنم عن اندماج مجموعة القادمني من خارج األجواء التقليدية للتيار مع قيادات أخرى،
متحالفة مع املقدسي ،ومت ّثل أبرز وجوهه في احملافظات.
التأثير املباشر الندماج الوجوه القدمية واجلديدة وبلورة الصف احلالي من القيادات يتمثل في بروز ما يسمى باخلط
الدعوي؛ أي التركيز على االنتشار والدعوة واحلركة السلمية واالبتعاد متاما ً عن العمل املس ّلح في األردن ،وكذلك في
التراجع عن أفكار معينة كانت حتول دون التيار واالنخراط في اجملتمع ،مثل :تعليم األبناء في املدارس ،والصالة في
مساجد األوقاف ،واملوقف من فئات اجتماعية مختلفة.
أبرز الشخصيات اجلديدة ؛ د .إياد قنيبي ،د .سعد احلنيطي ،صالح العناني ،د .أمين البلوي (شقيق أبو دجانه اخلراساني)،
منيف سماره.
أما الوجوه التقليدية؛ فمن أبرزها :أبو محمد املقدسي ،املهندس ج ّراح رحاحله ،لقمان رياالت ،د .عبد القادر الطحاوي،
 ،وسام العموش ،رشاد شتيوي.
في مقدمة الوجوه اجلديدة املعروفة:
 د .إياد عبد احلافظ قنيبي ،سكان عمان ،من مواليد العام  ،1975حاصل على الدكتوراه في الصيدلة من جامعةهيوسنت في الواليات املتحدة ،ومارس البحث العلمي في تكساس خالل  ،2000-2003يقوم بالتدريس في جامعة
العلوم التطبيقية علم األدوية ،وله مساهمات في الشعر واألدب ،وكان خطيبا ً ملسجد في عمان إلى أن مت إيقافه عن
اخلطابة في العام  ،2010متزوج ولديه أربعة أبناء.
يحاكم ،حالياً ،مع أبو محمد املقدسي وآخرين في محكمة أمن الدولة بتهمة إرسال أموال حلركة طالبان ،والعمل
على جتنيد متطوعني للقتال معها.
له موقع إلكتروني يطلق عليه الفرقان  ،http://al-furqan.org/PR/default.aspxيتضمن خطبه
ومحاضراته وأفكاره ومواقفه ،ويديره اآلن مريدوه ،وهو في السجن ،ويظهر تأثره بأفكار سيد قطب ،وتأييده للجهاد
وتطبيق الشريعة اإلسالمية ،من دون اإلفصاح متاما ً عن رؤيته للتغيير السياسي أو مدى إميانه بالعمل املسلح ،ولم
يكن محسوبا ً إلى حني اعتقاله ،وال أتباعه ،على تيار السلفية اجلهادية.
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 د .أمين البلوي ،وهو شقيق أبو دجانه اخلراساني ،األردني الذي قام بتفجير خوست املعروف ،ما أدى إلى قتل ثمانيةمن ضباط االستخبارات األميركية مع ضابط أردني .وأمين حاصل على الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية ،من
اجلامعة األردنية في الفقه اإلسالمي مؤخراً ،ومن املقربني من د .إياد القنيبي ،وقد أطلق حملة على الفيس بوك
إلطالق سراح القنيبي  ،وحملة أخرى بعنوان «شرع» لتطبيق الشريعة اإلسالمية.
هو اآلخر لم يعرف عن التقائه مع السلفية اجلهادية سابقاً ،لكنه شارك في اعتصام لهم أمام رئاسة الوزراء ،وألقى
حذر فيها من سياسة االعتقاالت والتعذيب ،وأملح إلى مالحقة ضباط اخملابرات العامة سياسيا ً وقانونيا ً
كلمة ّ
وإعالمياً ،ما استفز األجهزة األمنية ،كما يرى شقيقه ،وقامت باعتقاله وتوجيه جملة من االتهامات إليه.
 د .سعد احلنيطي ،حاصل على الدكتوراه في التربية من أوكرانيا ،في مستهل األربعينيات من عمره ،متزوج ،ومنسكان منطقة أبو علندا ،من العشائر البدوية األردنية.
له مؤلف وحيد ،وهو رسالته في املاجستير في جامعة آل البيت في محافظة املفرق في التاريخ اإلسالمي ،حول
العالقة بني الفقهاء واألمراء ،ولم يعرف سابقا ً بانتمائه للسلفية اجلهادية ،لكنه برز في املسيرات األخيرة ،وقام
بإلقاء مجموعة من الكلمات ذات الطابع السياسي احلاد ،متحدثا ً عن العالقة مع إسرائيل والفساد واألجهزة
األمنية ،وحتدث عبر الفضائيات ،قبل أن يتم اعتقاله غداة أحداث الزرقاء في منزله ،بعد أن أعلن أ ّن سيارته تعرضت
إلطالق رصاص ،حينما كان يتجه لعقد مؤمتر صحافي.
اعتُقل احلنيطي قبل ذلك بأشهر عديدة ،عندما أ ّلف رسالة تذهب إلى حرمة مشاركة القوات األردنية في أفغانستان
مع القوات األميركية ،وقد رفضت «املكتبة الوطنية» إجازتها ،وانتهى به األمر إلى االعتقال في دائرة اخملابرات العامة
قرابة عشرين يوما ً.
 الطبيب منيف سماره ،من مواليد العام  ،1964يعمل في عيادة طب عام في حي الزواهرة في الزرقاء ،وقدتع ّرضت عيادته إلى تكسير واعتداء من قبل «أفراد مدنيني» احتجاجا ً على عالقته بالتيار السلفي اجلهادي.
التقى سماره مع األفكار اجلهادية في الفليبني في أثناء دراسته الطب هناك ( ،)1985-1995ثم اعتقل في املطار
عند عودته من هناك في العام  ،1997ملدة أسبوع ،وقد كتب رسال ًة غير منشورة بعنوان «املقدسي الثروة الوطنية
املهدورة» ،ويتحدث فيها عن مسار التحول الذي يخطه املقدسي ،في محاولة إلقناع «الشباب اجلهادي» باالبتعاد
عن العمل املس ّلح في األردن ،وحماية املسار السلمي للدعوة السلفية اجلهادية.

 .انظر حول حثيثيات تفجير خوست ،موقع السي إن إن العربي 6 ،كانون الثاني -يناير  ،2010الرابط التالي:
http://arabic.cnn.com/2010/world/1/5/cia.jordan_agent/index.html

 .انظر حول حملة «كلنا إياد القنيبي» تسجيل مصور على اليوتيوب ألمين البلوي ،الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=0sgyqUjQ4t0

 .انظر حول الدكتور إياد القنيبي ،واعتقاله وحملته لتطبيق الشريعة ،مقابلة مع شقيقه أجراها موقع الكتروني هيل نيوز ،على الرابط التالي:

http://www.heilnews.com/article.aspx?articleNO=13582&%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%
AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D9%87
%D9%8A%D9%84%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%20.....%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%20%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-13582

 .لقاء خاص معه ،مرجع سابق.
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ومن الشخصيات اجلديدة ،أيضاً ،صالح عناني ،طبيب يعمل في مستشفى معان احلكومي ،وقد درس في الفليبني
الطب ،وعاد الى األردن متأثرا ً باألفكار اجلهادية ،وهو أحد أعضاء اللجنة الشعبية في الدفاع عن معتقلي السلفية
اجلهادية ،مع الشخصيات األخرى ،وقام بدور رئيس في امتصاص ردود الفعل الغاضبة لدى أبناء التيار بعد االعتقاالت
التي تلت صدامات اجلمعة مع األمن.
أما عن الشخصيات القيادية التقليدية:
عبد القادر شحاده الطحاوي «أبو محمد» في العقد اخلامس ،كان يعمل مد ّرسا ً في السعودية ،ثم عاد إلى
األردن مع حرب اخلليج العام  ،1991اعتُقل ومتت محاكمته في قضايا مختلفة ،أبرزها تنظيم الطحاوي ،الذي اتّهم
بالتخطيط لقتل ضباط مخابرات واالعتداء على صحافيني وسياسيني وأهداف أخرى.
 ج ّراح الرحاحله ،مهندس ،ومن الوجوه التقليدية في السلفية اجلهادية ،من مدينة السلط ،متزوج وله عدد مناألبناء ،في اخلمسينيات من عمره ،اعتُقل مرات عديدة على خلفية مواقفه وأفكاره اجلهادية.
 لقمان رياالت ،من الفاعلني في مدينة السلط ،حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية مناجلامعة األردنية ،في نهاية العقد الثالث من العمر ،اعتقل مرات عدة.
 وسام العموش (أبو عبيده) ،من عشيرة بني حسن املعروفة ،وهو إمام مسجد في حي ماركا الشمالية فيعمان ،كان معتقالً في اخلارج ،وقد ُفصل من وظيفته بعد مشاركة التيار في املسيرات األخيرة.
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ّ
املسلح
-8ما وراء تراجع العمل
شهد النشاط األمني والعمليات املس ّلحة للتيار هبوطا ً ملحوظا ً في األعوام األخيرة ،ولم يتم اإلعالن رسميا ً عن
عمليات أو مجموعات كبرى شبيهة بتلك التي برزت في األعوام بني .2006 2000-
وبالعودة إلى تاريخ النشاط األمني والعسكري للسلفية اجلهادية في األردن ،جند أنّها م ّرت مبراحل زمنية متباينة،
لكل مرحلة خصوصيتها وطبيعتها ،منذ اإلعالن األول عن والدة هذا التيار عبر إعالن احلكومة القبض على أعضاء
تنظيم بيعة اإلمام ،الذي كان يضم شخصيات لعبت دورا ً قياديا ً فيه ،مثل أبو محمد املقدسي نفسه ،أبو مصعب
الزرقاوي وغيرهم.
قبل ذلك كان العمل املس ّلح ينتمي إلى روافد مختلفة ،مثل قضية األفغان األردنيني ،أو جيش محمد أو غيره من
قضايا بدأ زخمها مع التسعينيات في الساحة احمللية ،قبل ذلك كانت التنظيمات السرية تركز على دعم القضية
الفلسطينية (عبر احلدود).
املرحلة األولى من بيعة اإلمام إلى هجرة الزرقاوي :منذ منتصف التسعينيات ،بدأ اسم املقدسي (العائد من اخلليج،
وصاحب املنشورات والكتب السرية) يبرز في أوساط الشباب اإلسالمي املتأثر بأفكار احلاكمية وسيد قطب وغيرهم،
ولم تكن شخصيته معروفة أو محددة متاما ً ألغلب هؤالء إلى حني مت إعالن إلقاء القبض عليه مع تنظيم «بيعة
اإلمام» في منتصف التسعينيات ،ومحاكمتهم في العام .1996
املفارقة أ ّن مرحلة السجن ّ
شكلت نقطة انطالق وانتشار ألنصار التيار ،وتع ّرف كثيرون على أفكار وكتب املقدسي
خالل هذه الفترة ،التي كانت مبثابة جتنيد وانتشار له ،في الوقت الذي بدأت تبرز فيه تنظيمات أخرى حتت اإلطار
األيديولوجي نفسه ،كما هي احلال في تنظيم «اإلصالح والتحدي» ( )1997واتّهم أبو قتادة الفلسطيني بقيادة
التيار ودعمه من لندن ،قبل أن تسقط محكمة التمييز في العالم التالي املسؤولية عن أبناء التيار .وظهرت
مجموعات شبيهة أخرى مثل «التجديد اإلسالمي» ،و»تفجير مخابرات مخيم البقعة» (.)1998
خالل تلك الفترة؛ برزت تنظيمات أمنية ومس ّلحة أخرى ال تنتمي للسلفية اجلهادية ،كما هي احلال في مجموعة
متفجرات عجلون ،واالعتداء على الدبلوماسي الفرنسي في املوجب ،وتنظيم جامعة مؤته العسكرية ،الذين برأتهم
أيضا ً محكمة التمييز (وكانوا متأثرين بأفكار سيد قطب وبحزب التحرير).

 .انظر :محمد أبو رمان ،السلفية اجلهادية في األردن ،مرجع سابق ،ص .17-26
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املرحلة الثانية منذ العام  1999إلى احتالل العراق :وشهدت هذه الفترة تنقل الزرقاوي بني أفغانستان والعراق،
وإشرافه بنفسه على الترتيب واإلعداد لعدد من العمليات الكبرى ،التي فشلت في حتقيق أهدافها ،واتسمت هذه
املرحلة بسمات رئيسة عدة :
 ازدواجية النشاط والعمل؛ إذ بدأ الزرقاوي بتنظيم مجموعات لتنفيذ عمليات مسلحة ،بعض أفرادها من الداخلواآلخر من اخلارج ،ويتولى هو ومجموعته اإلعداد والتنسيق والتخطيط لها ،في املقابل اتسمت احلركة في األردن
وموال له ،وآخرون اكتفوا بالدعوة إلى هذا اخلطاب
بطابع هالمي ضبابي ،بعض األفراد منظم ،واآلخر مرتبط بالزرقاوي
ٍ
والتعبئة االجتماعية نحوه ،ويبدو أ ّن هنالك محاوالت اتخذت طابعا ً محلياً ،واعتمدت على تخطيط ذاتي محدود
تنظيمياً ،وإن كانت تنتمي فكريا ً لتنظيم القاعدة.
– برز الزرقاوي باعتباره زعيما ً متفردا ً للتيار ،يحظى بالتأييد والوالء واإلعجاب ،بينما تراجع حضور املقدسي ودوره
حتى على مستوى التنظير الفقهي والفكري ،فضالً عن استمرار اعتقاله وسجنه أغلب تلك الفترة على خلفية
قضايا مختلفة ،على الرغم من تبرئته منها جميعها.
– شهدت هذه املرحلة هجرة كبيرة من الداخل إلى اخلارج ،فبعض األفراد حاول االلتحاق بالزرقاوي في أفغانستان،
والبعض اآلخر ،بخاصة أبناء السلط عملوا على االلتحاق برائد خريسات (أبو عبد الرحمن الشامي) في شمال
العراق في منطقة كردستان ،وكانت عمليات اخلروج تتم في األغلب األعم من خالل سورية إلى تركيا وصوال ً إلى
إيران أو العراق أو أفغانستان.
– الترتيب واإلعداد للعمليات ،خالل هذه املرحلة ،أصبح أكثر احترافا ً من املرحلة السابقة (ما قبل خروج الزرقاوي
من األردن) ،لكنها بقيت أقل تعقيدا ً وقدرة من العمليات التي جرت بعد احتالل العراق.
ميثل ما سمي بـ»تنظيم القاعدة العام  »2000أو «مؤامرة األلفية» أحد أبرز تلك اجملموعات الكبيرة ،التي ظهرت
بعمليات عسكري ٍة ضد منشآت
خالل تلك السنوات ،فقد كان هدف التنظيم ،وفقا ً للتهم املوجهة إليه ،القيام
ٍ
سياح ّية ،ومت اإلعالن عن توجيه تهم لـ  28شخصاً ،حوكم  16منهم حضوريًّا ،وفي مقدمتهم خضر أبو هوشر ،أما
الفارون ففي مقدمتهم أبو زبيدة ،وأبو قتادة ،والزرقاوي ،ومت اعتقال املقدسي على خلف ّية هذا التّنظيم إال أن احملكمة
برأته فيما بعد ،كما تس ّلم األردن خليل الديك من باكستان الذي أتهم بالتّورط بالتَّخطيط مع أبو زبيدة ،إال أنه أفرج
عنه الح ًقا لعدم توافر األدلة الكافية.
عمان ،واملكان الذي ُع ّمد فيه املسيح
كانت األهداف املزمع ضربها ضخم ًة كاستهداف فندق راديسون ساس في ّ
على ضفة نهر األردن ،وجسر امللك حسني الذي يربط األردن بإسرائيل ،وهذه من أكبر القضايا من حيث عدد املتهمني
جنسيات مختلف ٍة ،وبتنسيق بني أبو زبيدة الفلسطيني ،وال ّزرقاوي ،وخالد العاروري ،واتُهم فيها زعيم جماعة
من
ٍ
«أنصار اإلسالم» الكردية ،جنم الدين فرج أحمد املعروف باسم «املال كريكار» ،وقد ُحكم على الزَّرقاوي بخمسة
عشر عا ًما غيابيًّا.

 .انظر :املرجع نفسه ،ص.27-31
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في ذيل هذه القضية جاءت قضية ما عرف بـ»أنصار اإلسالم» ( )2003واتُهم فيها عدد من األردنيني والعراقيني
من األكراد ومن جنسيات أخرى .ومن القضايا املهمة اغتيال الدبلوماسي األميركي لورنس فولي (.)2002
وكذلك قضية ما سمي باحلركة السلفية باملفرق ،واتُهم فيها املقدسي (لكن احملكمة برأته ،مع بقائه رهن
االعتقال) ،وقضية محمد الشلبي «أبو سياف» (مفتاح هذا التيار في مدينة معان) ،وأفراده موزعون بني املفرق
ومعان والزرقاء واخلارج.
ومن أبرز القضايا محاولة اغتيال رئيس مكافحة اإلرهاب في دائرة اخملابرات العامة (شباط -فبراير  ،)2002واتُهم بها
سبعة أشخاص ،وأسفرت عن مقتل وافدين؛ األول عراقي ،والثاني مصري.
وبرزت هنالك محاوالت ،ذات صبغة محلية أكبر ،كما هو حال ما سمي بتنظيم «اخلاليا» ( ،)2002وأغلب أفراده
من سكان عمان الشرقية ،باإلضافة إلى استمرار محاوالت التسلل إلى الضفة الغربية للقيام بعمليات عسكرية
ضد اسرائيل.
املرحلة الثالثة :صعود قاعدة العراق وانعكاساته على األردن :منذ األعوام  2004إلى  ،2006برز جنم أبو مصعب
الزرقاوي في العراق بعد االحتاللّ ،
ومتكن من تكوين منظمة القاعدة هناك ،التي أصبحت الحقا ً مركزيا ً إقليميا ً
يصدر
ّ
األفراد ويستقبلهم ،ومتعدد اجلنسيات.
تلك «املرحلة الذهبية» للقاعدة في العراق ،وبخاصة منذ العام  2004إلى آواخر  ،2005انعكست بصورة كبيرة
وفاعلة على األردن بخاصة ،واملنطقة بعامة ،فقد أ ّدى هذا الصعود إلى حتول كامل في البيئة األمنية اإلقليمية
بأسرها .وقد بدت القاعدة أشد خطورة وأكثر احترافا ً وتعقيدا ً وقدرة على التأثير على احلالة األمنية في األردن من
املراحل السابقة كافة.
عمان ( ،)9-11-2005لكن سبقها
أخطر العمليات التي تع ّرض لها األردن خالل هذه املرحلة كانت تفجيرات ّ
تالق النجاح ،أبرز تلك احملاوالت كان ما سمي بـ»تنظيم كتائب التوحيد»
أيضا ً محاوالت ال تقل خطورة إال أنها لم ِ
كبير يستهدف مبنى اخملابرات العامة ،والسفارة
لهجوم كيماوي
بقيادة عزمي اجليوسي؛ فقد بدأ الزرقاوي التّحضير
ٍ
ٍ
األميركية ،ورئاسة الوزراء ،كان من املمكن أن يقتل  80أل ًفا ،بحسب عزمي اجليوسي ،الذي ظهر على شاشة
التّلفزيون األردني.
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وفي سبيل إجناح هذه الهجمات صنّع التنظيم عشرين طنًا من املتفجرات الكيماوية توضع في حاويات حتملها
عدة شاحنات ،وقد أشرف الزرقاوي على تنسيق العمل ّية ،وفي عشرين نيسان -أبريل  ،2004وقبيل تنفيذ العمل ّية
ّ
مت القبض على أعضاء التّنظيم ،و ُقتل موفق عدوان وثالثة آخرون في مواجهة مع قوات األمن األردن ّية ،وكان اجل ّيوسي
املسؤول األول قد تدرب في معسكر هيرات ،وبايع الزرقاوي ،ومتكن من دخول األردن مع موفق عدوان ،وبدأ بشراء
للدعم اللُّوجستي بقيادة
املع َّدات الالزمة بعد أن أرسل الزرقاوي له مبلغ  170ألف دوالر ،وكانت في سورية مجموعة ّ
السوري سليمان خالد دوريش (أبو الغادية).
وفي ّ 18/8/2005
جندي وإصابة آخر،
نفذت «تفجيرات العقبة» بواسطة صواريخ كاتيوشا أسفرت عن مقتل
ّ
السحلي ،وعبد اهلل محمد السحلي،
وقد أُلقي القبض على بعض املشاركني في هذه العملية ،وهم :محمد حسن ّ
العراقي محمد حميد ،وقد صدرت عن محكمة أمن
وعبد الرحمن السحلي ،وهم سوريو اجلنسية وأمير اجملموعة هو
ّ
السوريني ال ّثالثة والعراقي.
الدولة أحكا ًما باإلعدام على ّ
عمان( ،بتاريخ  )9/11/2005أخطر حدث أمني يتع ّرص له األردن خالل تاريخ اجلماعات
تعتبر «تفجيرات» ّ
عمان( :ال ّراديسون ساس ،وحياة عمان،
اإلسالمية املتشددة عموماً؛ فقد استهدفت التفجيرات ثالثة فنادق في ّ
شخصا ،وإصابة أكثر
والديز إن) ،ونفذتها مجموعة من االنتحاريني بإشراف وتنسيق الزرقاوي ،أسفرت عن مقتل 60
ً
من  100شخص.
انعكس صعود القاعدة بصورة نوعية وكبيرة على العمليات التي حتدث داخل األردن ،وعلى قوة وزخم نشاطها في
املنطقة ،وتطورت قدرات الشبكة بصورة أكثر احترافا ً وتعقيداً ،باالستفادة من اخلبرة العراقية ،وميكن التقاط ذلك
من خالل تفجيرات عمان ،إذ ّ
شكلت “اختراقا ً أمنيا ً” كبيرا ً غير مسبوق ،وبالضرورة ال يعود ذلك إلى ضعف أو تراخ
في قدرات «جهاز اخملابرات» ،إنمّ ا في تغير كبير في البيئة اإلقليمية األمنية ،جعل التعامل مع حتدي القاعدة مختلفا ً
بصورة نوعية.
في السابق كانت دائرة اخملابرات تتعامل مع مجموعات محلية ،بعضها لديه خبرة قتالية وأمنية من أفغانستان أو
جتارب أخرى ،لكن قاعدة البيانات الرسمية (التي بيد الدولة) كانت قوية وفاعلة وقادرة في أغلب األحيان على إفشال
العمليات قبل أن تبدأ.
بعد احتالل العراق تغ ّيرت احلال ،وأصبحت أغلب العناصر التي يعتمد عليها الزرقاوي من العراقيني والعرب اآلخرين،
ممن ال متتلك اخملابرات األردنية بيانات دقيقة حولهم ،فضالً عن وجود مئات اآلالف من العراقيني املقيمني في عمان،
وال توجد إمكانية الكتشاف خلفياتهم السياسية واالجتماعية والدينية ،وهو ما أدى إلى تغير كبير في طبيعة
االستراتيجية األمنية األردنية.

 .املرجع السابق ،ص .31-37
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واستمرت خالل تلك الفترة محاوالت التسلل والذهاب إلى العراق ،بصورة خاصة عبر احلدود السورية ،من قبل
أنصار السلفية اجلهادية األردنية ،وبرزت عدة قضايا لتنظيمات متخصصة في جتنيد وتسهيل سفر األفراد إلى
العراق لالنضمام إلى القاعدة ،باإلضافة إلى النشاط الدعوي نحو أفكار السلفية اجلهادية الدينية والسياسية.
في تلك الفترة بدأت تبرز اخلالفات بني املقدسي (املسجون في دائرة اخملابرات العامة) والزرقاوي إلى العلن ،مع تسرب
رسالة كان املقدسي قد كتبها بعنوان «أبو مصعب الزرقاوي :مناصرة ومناصحة» انتقد فيها العديد من أعمال
الزرقاوي في العراق ،وأملح فيها إلى خالفات شخصية حول القيادة تتجاوز اخلالفات الفكرية العامة ،كما سيأتي
الحقاً ،لكن األغلبية من أبناء التيار كانت قد انحازت إلى الزرقاوي وخطابه األكثر تشددا ً.
وازداد «النشاط االلكتروني» ألفراد هذا التيار ،نظرا ً لفعالية «قاعدة العراق» على اإلنترنت ،وازدهار سوق االتصال
املسماة بـ»اجلهاد
سجلت في األردن القضية األولى
والتفاعل عبر املنتديات واملواقع املرتبطة بالقاعدة ،وقد
ّ
ّ

اإللكتروني» ،في حني اعتُقل بعض األفراد على خلفية مشاركتهم باملنتديات اإللكترونية للقاعدة في العراق .
املرحلة الرابعة ما بعد مقتل الزرقاوي  :2006املالحظة اجلوهرية في هذه املرحلة أ ّن معدل عمليات القاعدة قد تراجع
بصورة كبيرة بعد تفجيرات عمان ،بل لم حتدث أية عملية نوعية ،فيما أفشلت السلطات األردنية (بدايات العام
 )2006محاولة تنفيذ عملية انتحارية من خارج السجن إلطالق سراح عدد من سجناء القاعدة في مقدمتهم
عزمي اجليوسي .وأفشلت عملية كان يجري التخطيط لها سابقا ً لتفجير مطار امللكة علياء الدولي وعدد من
الفنادق السياحية.
ثمة أسباب رئيسة تقف وراء تراجع العمل املس ّلح في األردن ،في هذه املرحلة ،في مقدمتها سببان:
األول؛ مقتل الزرقاوي نفسه ،الذي كان يتوافر على إمكانيات مالية وبشرية وأمنية في العراق ،غير موجودة لدى
التيار في األردنّ ،
ومتكنه من تنويع أساليبه وأهدافه.
بعد مقتل الزرقاوي تراجعت قاعدة العراق نفسها بصورة كبيرة ،ودخلت في مرحلة انحصار ،بدال ً من االنتشار
والتوسع ،كما كانت احلال في األعوام السابقة ،وبات التركيز على الساحة العراقية ومعركة البقاء ،وهو ما انعكس
على األردن بدرجة رئيسة ،وحتديدا ً أفراد التيار.

 .املرجع نفسه ،ص .37-39
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السبب الثاني؛ وال يقل أهمية عن األول ،ويتم ّثل بخروج املقدسي من السجن ،وسعيه الستعادة املشروع الذي
ّ
نظر له أيديولوجيا ً بعدما «اختطفه» منهج الزرقاوي ،وعمل املقدسي على جتميع شخصيات قيادية من التيار،
ّ
ّ
ً
ً
ودشنوا معا عملية التحول نحو «املسار الدعوي» ،بعيدا عن حمل السالح ،والتوافق على جتنب العمل املسلح في
األردن.
ويكشف الطبيب منيف سماره ،أحد الشخصيات القيادية في الزرقاء ،أنهم عملوا على صوغ ميثاق بهذا اخلصوص؛
أي سلمية الدعوة ،وجتنب األخطاء التي أدى إليها العمل املسلح ،إالّ أ ّن عدم التوافق مع األجهزة األمنية على محاور
هذا امليثاق كافة ،منع من إصداره ونشره ،ومع ذلك بقيت فكرة «سلمية الدعوة» سائدة لدى املقدسي وأغلب أفراد
التيار.
تشكل «اخلط الدعوي» ،كما ذكرنا سابقاً ،خالل العامني األخيرين  ،2010-2011مع بروز قيادات جديدة ،ووافدين
من خارج الرحم التقليدية للتيار ،وأيدهم عدد من القيادات التقليدية املوجودة.
مستقبل اخلط الدعوي مرتبط بطبيعة احلراك داخل التيار من جهة ،وبالسياسات الرسمية جتاه التيار من جهة
أخرى ،وهو ما سنتطرق إليه الحقا ً.

اخلالصة :ما بعد الضربة األمنية
مت ّثل حملة االعتقاالت التي طاولت بحدود  170شخصا ً من أبناء التيار اجلهادي مبثابة ضربة أمنية قاسية ،وقد
بقي منهم ما يزيد على املائة داخل السجون ،باإلضافة إلى من هم في السجون أصالً ،بانتظار موقف محكمة أمن
الدولة ،فإ ّن اجلزء األكبر واألهم موجود حاليا ً داخل السجون ،وليس خارجها.
إالّ أ ّن الفترة املتبقية على انتهاء مدة عدد كبير من احملكومني أصالً شارفت على االنتهاء ،وإلى اآلن لم تتضح خارطة
التوجهات الفردية واجملموعات فيما إذا كانت ستقبل بالرؤى اجلديدة التي تقدمها اجملموعة الدعوية أم ال ،وهو بالطبع
عامل حاسم على وجهة التيار في املرحلة املقبلة وطبيعة دوره املتوقع في املشهد السياسي واملعادلة األمنية.
يشير منيف سمارة إلى تص ّور يبدو أنه أقرب إلى التعبير عن اخلط الذي متثله اجملموعة الدعوية ،وهو كما وصفناه
سابقا ً يراوح بني مراجعات اجلماعة اإلسالمية في مصر وأيديولوجيا القاعدة ،ويقوم على االحتفاظ مبفهوم احلاكمية
واملفاصلة وتكفير احلكام وعدم االعتراف بشرعية املعادالت السياسية ،وفي الوقت نفسه االكتفاء بـ»مبدأ سلمية
الدعوة» في األردن ،وعدم القبول مبنهج العمل املس ّلح ،واالنخراط في العمل العلني االجتماعي والدعوي.

 .املرجع نفسه ص.45-47
 .مقابلة خاصة معه ،مصدر سبق ذكره.
 .مرجع سابق.
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يضيف (سماره) إلى ذلك التراجع عن بعض القضايا التي تبناها التيار – سابقا ً -مثل إعادة أبناء أعضاء التيار
وأنصاره إلى املدارس ،بخالف فتوى املقدسي السابقة (الفوارس في هجر املدارس) ،والصالة في املساجد خلف أئمة
األوقاف ،وتخفيف االنعزالية االجتماعية ،ومحاولة البروز اإلعالمي والتعبير عن أيديولوجيا التيار داخل اجملتمع بصورة
واضحة.
وال يخفي سمارة أ ّن املقصود بذلك مستقبالً هو تشكل تيار سلمي دعوي على الساحة األردنية ،يقوم بتقدمي
األيديولوجيا السلفية اجلهادية ،وحتديدا ً التركيز على املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية في مختلف السياسات
ومناحي احلياة ،وعرضها على الرأي العام ،وتوضيح مواقفها.
جناح مثل هذا اخلط ممكن موضوعياً ،لكنه مرتبط في بعض زواياه بوجود «صفقة» معينة مع الدولة ،تقوم على
القبول مببدأ سلمية الدعوة ،مع احلفاظ على حق التيار بالدعوة العلنية أليديولوجيته ،وهذا مستبعد ،في ضوء
السياسات الرسمية الراهنة.
بالعودة إلى السياسات الرسمية -األمنية ،فقد اتسمت عموما ً بالطابع األمني ،في مقابل ضمور املقاربة
الثقافية التي ّ
ركزت على محاولة ثني أفراد التيار في السجون عن أفكارهم .رمبا االستثناء الوحيد هو اإلفراج
قبل أعوام عن املقدسي ،مع منعه من التصريحات اإلعالمية إالّ بحدود ضيقة ،وترك اجملال له للتأكيد على مبدأ
«سلمية الدعوة» ،لكن حتى هذا االنفراج احملدود جداً ،مت التراجع عنه واعتقال ومحاكمته على خلفية تهمة دعم
حركة طالبان في أفغانستان ،وفيما يبدو كانت هنالك ضغوط من دول عربية مجاورة إلعادة اعتقاله ،تتهم املقدسي
باملسؤولية عن عمليات عسكرية فيها ،وبالتأثير الفكري على أبناء السلفية اجلهادية هناك.
إذن ،ثمة عامالن :األول ذاتي مرتبط بطبيعة احلراك داخل التيار ،والثاني بالسياسات الرسمية ،وبني هذا وذاك
فإ ّن اجملموعة الدعوية لم تستنفد بعد مدى املراجعات والتطوير املطلوب ،وهو ما ميكن أن يتعزز ويأخذ أبعادا ً أكثر
استراتيجية فيما لو كانت هنالك تفاهمات مع املؤسسات الرسمية.

 .انظر حول املقاربة الرسمية :محمد أبو رمان ،السلفية اجلهادية ،مرجع سابق ،ص.103-108
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امللحق:

ّ
املسلحة :قراءة في احليثيات واألهداف
األعمال

بتتبع مجموعة من القضايا التي متّ حتويلها إلى محكمة أمن الدولة بتهم اإلرهاب والعمل املس ّلح ،فإنّنا جند
محددة متاماً،
مؤشرات رئيسة ميكن االستعانة بها في الوصول إلى بعض الدالالت .إالّ أنّها عملية تقريبية وليست
ّ
نظرا ً لالعتماد على املصادر الصحافية ،التي قد ال تكون دقيقة ،بالضرورة ،دائماً ،في مقابل حجب رسمي للمعلومات
والبيانات املطلوبة ،مع اإلشارة – كذلك -إلى أ ّن هذه عينة من القضايا املعروفة واملشهورة إعالمياً ،بينما هنالك
قضايا عديدة أخرى ،واعتقاالت ،وقضايا لم تدرج في هذه العينة.
بالعودة إلى جملة القضايا املشهورة ،جند منها :تنظيم تهريب أسلحة للضفة الغربية ،قضية العراقيني مهنا
( ،)2003تنظيم أنصار اإلسالم ( ،)2003الفقيهي والزرقاوي ( ،)2004تنظيم شحادة الطحاوي (2004
) ،قضية الزرقاوي والدباس ( ،)2004تنظيم اجليوسي ( ،)2004قضية صواريخ العقبة ( ،)2005قضية زياد
الكربولي ( ،)2006قضية املهداوي والرفاعي ( ،)2006قضية فنادق العقبة والبحر امليت ( ،)2005قضية الرفاعي
( ،)2006قضية االعتداء على مبنى مخابرات البقعة ( ،)2007تنظيم الطحاوي  ،)2008( 2قضية املقدسي
األخيرة -دعم طالبان ( ،)2009إعادة محاكمة معمر اجلغبير على خلفية قضية اغتيال الدبلوماسي األميركي
فولي في العام .2002
مع اإلشارة إلى أ ّن هنالك أسماء وعناوين مختلفة لهذه العمليات ،ووجود قضايا أخرى ليست واضحة التفاصيل في
التغطيات اإلعالمية ،فإ ّن املالحظات التقريبية عن هذه «العينة الرئيسة» التي بني أيدينا ،حول احليثيات واخللفيات
االجتماعية واألهداف واألعمار ،بحسب اجلداول التالية:
اخللفيات االجتماعية والثقافية للمتهمني وأماكن سكناهم -:
املتهمون

أعزب

%

متزوج

النسبة

احلالة االجتماعية

31

35.6

56

64.4

الثقافة

أغلبيتهم دون مستوى الشهادة اجلامعية األولى
%

من 30 20-
سنة

%

من 40 30-

%

فوق 40

العدد

7

16.7

18

42.9

13

31.0

4

9.5

السكن

اربد

%

الزرقاء

%

السلط

%

عمان

%

31.8

2

4.5

5

9.1

10

25.0

العمر

اقل من  20سنة

احملافظة

14

اخمليمات

 13معظمهم من البقعة احلسني وسوف

مجموع املتهمني

136

%
29.5
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%

تصنيف العمليات واألهداف املقصودة ونوعياتها -:
الهــــدف

العملية

%

أجنبي

-1

استهداف أشخاص

7

58.3

5

41.7

-2

استهداف إنشاءات

11

50

11

50

محلي

األشخاص
مدنيون
7

%

اجملموع

النسبة

12

100.0

22

100

%

عسكريون

%

سياح

%

دبلوماسيون

%

اجملموع

النسبة

36.8

6

31.6

5

26.3

1

5.3

19

100

						
نوع العملية

العدد

النسبة

تفجير

10

31.3

اعتداء

10

31.3

اغتيال

7

21.9

تهريب أسلحة

3

9.4

تسلل

2

6.3

اجملموع

32

100

بحسب اخللفية االجتماعية:
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بحسب احلالة االجتماعية

التصنيف وفقا ً لألعمار
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التصنيف وفقا ً لطبيعة األهداف:

تصنيف األهداف « األشخاص « وفقا ً ألوضاعهم الوظيفية او صفاتهم -:
العدد
األشخاص
7
مدنيون
6
عسكريون
5
سياح
1
دبلوماسيون
19
اجملموع

%
37
32
26
5
100
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التصنيف وفقا ً لطبيعة األهداف:

تصنيف العمليات حسب النوع -:
نوع العملية

العدد

النسبة

تفجير

10

31

اعتداء

10

31

اغتيال

7

22

تهريب أسلحة

3

9

تسلل

2

6

اجملموع

32

100
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التصنيف وفقا ً لطبيعة األهداف:
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