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 مدخل تمهيدي 

في   "الجهادية"  اإلسالموية  الحالة  تحليل ودراسة تشظي  األخيرة على  السنوات  في  العربية  الدراسات  عكفت مجمل 

افية بعينها، ولم تلتفت إلى نظيراتها التي ال تقل عنها من حيث األهمية والخطورة، إذ كان واضحا حجم   مناطق جغر

التحلي في الشرق  اإلنتاج الوفير من املقاالت واألبحاث والدراسات  لية، متناولة الحالة الجهادية وتمركزاتها النشطة 

( ثم امتداداته بعد ذلك  2017-2014عقب ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" في الفترة ما بين ) خاصة األوسط،  

الدراسات  هذه   -أو تراخت- وذلك في الوقت الذي غفلت   -في السنوات التي تلت خسائره في الرقة واملوصل-في أفريقيا  

سواء أكان من قبل تنظيم القاعدة  -واملعالجات البحثية عن تسليط الضوء على تناول تأثيرات هذا الصعود الجهادي  

افيتها عن مناطق الصراع في الشرق األوسط   -أم داعش أقاليم ال تقل أهمية عنها وإن كانت تبعد بجغر على مناطق و

 ق آسيا واملحيط الهندي. وشمال أفريقيا، كما هو الحال في دول جنوب شر 

كشفت إحداثيات صعود الجهاد املعولم عن نتائج في غاية األهمية، كان أبرزها ما أحدثته هذه التنظيمات الجهادية  و 

افيات التي نشطت فيها أو تلك التي استهدفتها وأخضعتها لحوكمتها ببعضها البعض، وذلك تحت   من ربط كل الجغر

تت منهجية  بمقاربات  عدة  بين  مسميات  تأرجحت  التراثي  الفقهي  الدوالب  من  استدعتها  واإلدارة  الحكم  بنظم  علق 

مسمى "الوالية واإلمارة" وغيرهما من املترادفات الجهادية التي باتت مألوفة في اللحظة الراهنة، وهو ما عزز من أهمية  

ين املركز واألطراف، وهو ما يفسر  كل هذه األقاليم سواء القريب منها أم البعيد، نظرا ملا حققته من توثيق الصلة ب

مشاركة عدد ليس بالقليل من إسالميي جنوب شرق آسيا والهند في أنشطة جهادية في كٍل من أفغانستان وباكستان  

والعراق وغيرها من البلدان اإلسالمية األخرى التي تعايش مواجهة كبرى مع مثل هذه التنظيمات من القاعدة وأخواتها  

 اإلسالمية "داعش". إلى تنظيم الدولة 

وبصعود   جهة،  من  اإلسالمية  الوهابية  بتفسيرات  كبير  بقدر  تأثرت  التي  الدول  تلك  من  واحدة  املالديف  وتعد جزر 

وصغر   املكاني  بعدها  من  الرغم  على  وذلك  أخرى،  جهة  من  وداعش  القاعدة  تنظيمى  في  ممثلة  املعوملة  الجهادية 

افية وطبيعة تضاريسها التي  تتشكل من مجموعة من الجزر املتراصة واملتناثرة في املحيط الهندي، ما  مساحتها الجغر

التنظيمات   خاللها  تتمركز  التي  تلك  أو  اإلقليمي  الجوار  دول  من  نظائرها  عن  كبير  بشكل  ومغايرة  مختلفة  جعلها 

 الجهادية في مناطق أخرى من العالم العربي واإلسالمي. 

في  إذ شهدت جزر املالديف صعودا ملحوظا لألص  إليها  الوهابية  السلفية  ولية اإلسالمية، وذلك منذ بدايات زحف 

القاعدة   تنظيمي  من  كل  في ظهور  ذلك  وتجلى  املاض ي،  القرن  وتسعينيات  ذلك  داعشثم  ثمانينيات  بداية    بعد  مع 

لدينية في جزر  ، وهو ما يجعل من وضع الحالة املجتمعية اعرجةاأللفية الثانية، وإلى يومنا هذا على امتداد جزرها املت

املالديف تحت املجهر البحثي وتسليط الضوء على تحوالت الحالة اإلسالمية هناك خاصة الجهادية منها من األهمية  

الراهنة   الجهادية  الحالة  طموحات  وفهم  قرب  عن  الديني  واملجتمعي  السياس ي  املشهد  استقراء  بهدف  بمكان، 
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افية النائية ذات الطبيعة  وتطلعاتها املستقبلية، وقبل ذلك كله الوقوف عل ى السياقات التي أنتجتها في هذه الجغر

 التضاريسية الخاصة.

إلى سبر أغوار الحالة اإلسالمية في جزر املالديف وتحوالتها السياسية والجهادية، وذلك من خالل    الدراسةوتهدف هذه  

تنوع   من  وما شهدته  املتعاقبة  ومحطاتها  السياسية  للسياقات  متأنية  متوالية  قراءة  على  واختالفها  الحكم  أنظمة 

تاريخها من السلطنة إلى امللكية ومنه إلى الجمهورية وتأثيراته على تخلقات الحالة الدينية في مجتمع املالديف، خاصة  

التقاطعات   وحجم  الديني،  التطرف  من  الكبير  القدر  هذا  أفرزت  التي  األسباب  في  يبحث  ثم  الدينية،  الناحية  من 

لتي جمعت هذه النظم السياسية املتعاقبة بمخاضاتها الدينية املختلفة واملتنوعة، وما أسهمت فيه من  والتشاركات ا 

لقبول التشدد والتطرف، وذلك بعد أن شكلت الوهابية الوعاء الذي انطلقت    -في جزء كبير منه- تهيئة مجتمع الداخل  

 لجهادية في جزر املالديف. منه كل االنحيازات الجهادية داخلها، مختتما بمستقبل الظاهرة ا
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 تقديم

الهندي  املحيط  وسط  شمال  في  املالديف  دولة  أو  املالديف  جمهورية  الجهة  1) 1تقع  من  االستواء  خط  بها  ويمر   )

الـ2) 2الجنوبية  تقارب  الرملية  والضفاف  الصغيرة  املرجانية  الجزر  من  من سلسلة  منها    1200(وتتكون    200جزيرة، 

كم جنوب غرب البر الرئيس ي الهندي،    600جزيرة مأهولة بالسكان، وتقع أقص ى جزيرة مرجانية في الشمال على بعد  

( وتقع مجموعة هذه الجزر جنوب غرب  3) 3كم جنوب غرب سريالنكا  645بما في ذلك جزيرة "ماليه" العاصمة وتبعد  

 (4) 4دولتي سريالنكا والهند 
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 5شكل يوضح التعداد السكاني لجزر املالديف                                                      

 إلحصائيات األمم املتحدة لعام    543,619ويبلغ إجمالى عدد سكان جزر املالديف بنحو  
ً
وينتمي سكان  20216نسمة تبعا

املجموعة اإلثنية املالديفية، التي هي نتيجة لشعوب مختلفة استقرت في الجزر على  جزر املالديف بالكامل تقريًبا إلى  

امتداد متوالية تاريخها، وُيعتقد عموًما أن املستوطنين األوائل كانوا من "التاميل" و"السنهاليين" من جنوب الهند  

م التجار  من  للعديد  متعددة  القرون رحالت وهجرات  مر  على  وقد شهدت  ومن  وسريالنكا،  العربية  األقطار  ن شتى 

"املالديفية"   أو  الديفيهي  وتسمى  الرسمية  لغتها  أوروبية"  الـ"هندو  والصين(وتعد  إندونيسيا  مدغشقر،  )املااليا، 

وبجوارها العديد من اللغات األخرى مثل العربية والهندية واإلنجليزية، فيما يعد الدين اإلسالمي هو الديانة الرسمية  

 7للبالد

 

 

 

 

 8يطة توضح تضاريس جزر املالديفخر 
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   9شكل يوضح التكوين العرقي في جزر املالديف 

 

 

 10شكل يبرز املناطق الريفية والحضرية في املجتمع املالديفي 
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 11شكل يبرز التصنيف العمرى 

 تاريخية الدين وتأسيس الدولة في جزر املالديف 

تتعدد الروايات وتتنوع في تاريخية وصول اإلسالم إلى جزر املالديف، وتشير بعض منها إلى أن اإلسالم قد تم إحضاره  

م على يد شيخ اسمه "أبو البركات البربري" من املغرب العربي )بعض الروايات تشير إلى    1153إلى جزر املالديف عام  

والذي غالًبا ما ُينطق بشكل خاطئ باسم باربارين، فيما تعارضها رواية أنه جاء من سريالنكا وتحديدا ميناء بيرواال،  

أخرى مؤكدة على أن للشيخ الفارس ي "يوسف شمس الدين" الفضل في وصول اإلسالم إلى جزر املالديف، وال ينفي  

اآلسيوية والهندية  تعدد الروايات دور التجار املسلمين "الرحل" في هذا الصدد إذ لم تكن املالديف بمعزل عن األقاليم  

افيات املترامية األطراف  افل التجارية العربية دورا كبيرا في نشر اإلسالم وسط هذه الجغر  12األخرى التي لعبت القو

وابتداء من مطلع القرن الثاني عشر أصبحت جزر املالديف دولة مسلمة، ومع توالي القرون ترسخ اإلسالم وتجذر في  

ملذهب الشافعي ذو التوجه الصوفي بمثابة املرجعية الفقهية والتقليدية آلالف املسلمين  البنى املجتمعية هناك، وكان ا 

السنة في جزر املالديف، التي عرف عنها التسامح واالعتدال على مدار تاريخها، إلى أن زحفت األفكار السلفية الوهابية 
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ة من التحوالت املجتمعية أفرزت قدرا كبيرا  وعرفت طريقها داخلها مع نهايات القرن العشرين لتبدأ معها مرحلة جديد

 13من املتغيرات الجوهرية لدى تصورات الشعب املالديفي الدينية تجاه العالم من حوله 

وشهدت جزر املالديف منذ منتصف القرن الخامس عشر غزوات استعمارية غربية توالت عليها واستهدفت احتاللها 

وانتهاء بالحماية البريطانية   1654مرورا بالهولندي في    1558حتالل البرتغالي في  ومكثت فيها لقرون متتالية ابتداء من اال 

وهو 1965وما أعقبها من تحوله إلى احتالل مكتمل األركان لم تنفك عنه إال حينما استقلت عنه في    1796التي بدأت مع  

  14التاريخ الذي تحتفل به الجمهورية املالديفية من كل عام 

ن عاما من االحتالل البريطاني ثم االستقالل عنها عايشت جزر املالديف تحوالت سياسية مهمة،  وبعد ثمانية وسبعي

آخر ملكي تحت إمرة "محمد فريد ديدي" الذي نصب نفسه  كان أبرزها االنتقال من نظام حكم قائم على السلطنة إلى 

البالد كسلطنة ملدة   بقاء  التي كانت تفضل  بريطانيا  انتخابات على شكل  س  3ملكا رغم تحذيرات  نوات لحين إجراء 

إلعالن الجمهورية، لكن السلطان    1953النظام الذي يطالب به شعب الجزر، وذلك علما بأن ثمة محاولة قد جرت في  

بالتعاون مع البريطانيين تمكنوا من إفشالها، ما جعله يبادر بحث البريطانيين للمرة األولى بانشاء قاعدة عسكرية على  

 15، مقابل حصول إدارته على ألفي جنيه إسترليني سنويا  1957الديفية في األراض ي امل

 1967نوفمبر  لكن املطالبة بالنظام الجمهورى لم يهدأ إذ كان يساور أحالم الساسة الجدد ما بعد االستعمار، وفي  

من   املكون  املالديفي  البرملان  بين    44أجرى  واملفاضلة  لالختيار  تصويتا  بين  عضوا  وما  الدستوري  امللكي  النظامين 

عضوا لصالح الجمهورية وتبع ذلك إجراء استفتاء شعبي حول املوضوع ذاته فجاءت   40النظام الجمهوري، فصوت 

بأن    93.34النتيجة   كبير  بقدر  كاشفة  املتعاقبة  السياسية  املحطات  تلك  وكانت  الجمهوري،  النظام  لصالح  باملائة 

لتبدأ البالد معها 1968اقعا ال فكاك عنه، وهكذا أعلنت الجمهورية في األول من نوفمبر النظامين الجمهوري أصبح و 

   16مرحلة جديدة، إال أن بداياتها اتسمت بعدم االستقرار السياس ي

كان إبراهيم ناصر أول رئيس للجمهورية، إال أن تأثيراته السياسية الواضحة وبصمته الحقيقية على مشهد األحداث  

( التي اتجهت خاللها البالد نحو التحول    1965  -  1957الل فترة شغله ملنصب رئيس الوزراء في الفترة من )  هناك كانت خ

إلى دولة حديثة، مكتملة بالبنية التحتية الالزمة للمشاركة في االقتصاد العاملي للقرن العشرين، إال أنها في ذات الوقت  

رته في نهاية املطاف إلى التقاعد من الحكومة، فكان أقرب  لم تخلو من اضطرابات سياسية وقالقل مجتمعية اضط 

رغم من التجانس العرقي واللغوي والديني النسبي للمجتمع املالديفي، الذي كان من  وعلى ال  17إلى االستقرار الهش  
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داخل، إال أن  املفترض أن يمثل عامال مهما ومحفزا رئيسا نحو االستقرار والسالم البيني بين املكونات املجتمعية في ال 

املمارسات السياسية من لدن السلطة ودوائر الحكم لطاملا كانت املشكلة الكبرى في جزر املالديف وأحد األسباب في  

 18في جزر املالديف الهادئة -كما سنبين الحقا-إنتاج العنف والتشدد 

العقد السابع من القرن املاض ى ببساطته  لقد اتسم التدين الشعبي في جزر املالديف على متوالية تاريخه إلى نهايات  

وغلبت الشعائرية الصوفية التقليدية دون تشدد أو غلو، يشترك في ذلك على مجمل الفئات العمرية املختلفة من  

أبناء الجزر وقاطنيها، وتبدى ذلك بوضوح في التساهل في زى املرأة وشكل لباسها، فإلى وقت قريب لم يكن ُيطلب من  

نفسهن بالكامل أو ارتداء أي شكل من أشكال الحجاب الذي كان قاصرا فقط على النساء املتقدمات  النساء تغطية أ

منهن  والعجائز  العمر  الدولة    19في  تحددها  التي  املساجد  في  للرجال  بالنسبة  الجمعة  كانت صالة  الوقت  ذات  - وفى 

ياة االجتماعية والسياسية في املعامالت  ويعاقب على من يتخلف عنها، وكانت الشريعة اإلسالمية أساس الح  - إلزامية

  20وأحكام األسرة وغيرها، لكن عقوبات الحدود، مثل قطع األيدي، لم يكن يرحب بها في املجتمع املالديفي 

وفي نهايات القرن املاض ي وتحديدا مع مطلع الثمانينيات، رغبت جزر املالديف في الظهور بشكل أقوى على الخارطة  

املنظمات  العاملية وفك عزلته في  املشاركة  نحو  فاتجهت  املكاني،  وبعدها  افية  الجغر التضاريس  عليها  التي فرضتها  ا 

اإلسالمية الدولية مثل منظمة املؤتمر اإلسالمي وغيرها، ونجحت في ذات الوقت نحو جذب القوى العظمى للتنافس  

اقع وأغراض عسكرية بداية مابين الواليات املتحدة   واالتحاد السوفيتي ثم الحقا بين الهند  على استخدام جزرها ملو

 21والصين، وعلى إثره انضمت جزر املالديف إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية

من صعيد   أكثر  على  املالديفي  الداخل  في  تأثيرا  األكثر  الدولية  الفواعل  رأس  على  السعودية  العربية  اململكة  وتأتي 

ال اقتصادي، بفعل العالقات  وثيقة التي نشأت بين جزر املالديف واململكة العربية السعودية،  سياس ي ومجتمعي و

 ضخمة من اململكة العربية السعودية خاصة فترة الرئيس عبدالقيوم، وهو ما سنورده بالتفصيل  
ً
حيث تلقت أمواال

 22دراستنا  في 

 

 

 
18 https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106/860 

 
19 https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106 

 
20 https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106 

 
21 https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106/860 

 
22 https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106/860 

https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106/860
https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106
https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106
https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106/860
https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106/860


اقع الحالة اإلسالمية ومستقبل التهديد الجهادي في جزر املالديف يجية : مصطفى زهران، مركز رؤية للدراسات االسترات إعداد -و  10 

 

 متعرجات املشهد السياس ي في املالديف 

بداية لتحوالت جذرية في املشهد السياس ي خاصة    1968للمالديف عامكان لتولى »إبراهيم ناصر« السلطة كأول رئيس  

بعد االنتقال نحو النظام الجمهوري وتبعه بطبيعة الحال املجتمعي منه و االقتصادي، فقد شهدت البالد فترة رئاسته  

ومي، وفي  إجراء أول تعداد سكاني، كما شهدت تطور قطاعها السياحي وتحوله إلى مصدر مهم من مصادر الدخل الق

السياسية   االنقسامات  كانت  الوقت  ومعارضيه–ذات  أنصاره  بين  فترة    -ما  السياس ي  املشهد  على  الغالبة  السمة 

حكمة، توازيا مع أحداث أخرى ألقت بظاللها على الداخل مثل إلقاء القبض على رئيس الوزراء املنتخب "أحمد زكي"  

نفيه عام   ثم  اقتص  1975ومن  بريطانية قرارا قض ى بتصفية  وتداعيات ذلك سياسيا و اديا، وما رافقه من إصدار 

قاعدتها العسكرية، وأمام تلك التطورات لم يجد الرئيس "ناصر" من وسيلة لتفادي نقمة الشعب سوى الفرار إلى  

 . 23ومعه ماليين الدوالرات من أموال شعبه الفقير  1978سنغافورة في عام 

حكم خاللها    200824حتى عام    1978لفترة تجاوزت الثالث عقود من عام    مأمون عبد القيوم" ليحكم البالد "  ثم جاء

البالد بقبضة من حديد، رغم ما أطلقه من وعود بداية حكمه بالقيام بإصالحات ليبرالية، لكنه سرعان ما انقلب على  

تلك الرؤية وقام بتعزيز سلطويته من خالل استبدال قادة األجهزة األمنية باملوالين له من أقربائه، فقام بتعيين شقيقه  

ا لجميع املحافظات، و صهره رئيسا لألمن والتجارة، وصهًرا آخر يقوم باالشراف على "عبد هللا حميد" حاكًما رئيسيً 

 .25محطة إذاعية محلية، فكان الجهاز الحكومي للدولة أشبه بملكية خاصة تابعة له 

أمض ى فيها سنوات عديدة    بعد أن  26والجدير بالذكر في هذا الصدد أن عبد القيوم قد تلقى تعليمه الدينى في مصر  

في األزهر  ال 27الشريف  عندما كان يدرس  "حسني مبارك" من    راحل و قد صاغ نظامه على غرار دولة الرئيس املصري 

أثناء إقامته في مصر، وفي ذات الوقت نسج عالقات قوية مع    حيث املزج بين اإلسالم والعلمانية نظرا لتأثره الكبير به 

 28الغرب وعمل على تشجيع االستثمارات األجنبية  

سعى عبدالقيوم ابتداًء من منتصف التسعينيات في توظيف الدين لخدمة سلطته السياسية، وهو ما جعله في مرحلة  

ان له عميق األثر بعد ذلك في انقسام املشهد الديني  زمنية من حكمه يذهب نحو دعم التيار السلفي الوهابي، الذي ك 

، الذي يحظر  1994في جزر املالديف، ويمكن مالحظة ذلك الدعم من خالل تمريره قانون حماية الوحدة الدينية عام  
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الذي سيصبح بعد    1996وضع اللبنة األولى للكيان الحكومي عام  ، ثم  فعليا ممارسة أي دين آخر غير اإلسالم السني

 29ك "وزارة الشؤون اإلسالمية" ذل

أدى االحتكاك الناتج بين أنظمة القيم املتنافسة ، املؤيدة للغرب بشكل متزايد من ناحية واملحافظة بشكل متزايد  و 

 30من ناحية أخرى ، إلى زيادة الشعور بالغربة لدى العديد من املالديفيين. 

اتجه نحو قمع املعارضة السياسية والدينية على حد  عبد القيوم ومع تمدد الحالة الدينية اإلسالمية الوهابية  بيد أن  

ت الظروف السياسية بقدر كبير مع اتساع وتمدد موجات  سواء، إال أنه ومع بدايات العشر األول من األلفية الثانية تغير 

في  الغضب تجاه املطالبة برفع قبضته األمنية ومزيد م ن الحريات السياسية واملمارسة الديمقراطية وهو ما جعله 

 31نهاية املطاف يرضخ ملطالبهم أمام املعارضة املتصاعدة 

اقع الثقافة اإلسالمية املعتدلة واملتسامحة في جزر املالديف   وكانت لهذه املمارسات القمعية تداعيات كبيرة على و

سل نحو  السلطة  لقمع  مواجهتها  سياق  في  التطرف  فعملت  تجاه  نحت  الوقت  ومع  مغايرة  احتجاجية  مسارات  ك 

والتشدد، ومع أوائل األلفية الثانية ظهرت على سطح املشهد السياس ي واملجتمعى ظواهر لم تكن تألفها املالديف من  

إذ  قبل بعد أن بدأ املتطرفون اإلسالميون في ممارسة خطف الفتيات وإجبارهن على اتباع أسلوب حياة أكثر تطرفا،  

 32كانت املرأة التمظهر األكثر بريقا في سياق التحول الذي هدف إليه التيار األصولي الناش ئ هناك  

وهو أحد مؤسس ي  ،  2008تمت برقابة دولية عام  االنتخابات الرئاسية التي  عقب  الحكم    "محمد نشيد"تولى الرئيس  

الديمقراطي املالديف باسم    يالحزب  املالديفي"املعارض، واملعروف شعبيا  بين سندان    "مانديال  البالد  وحينها تسلم 

 33الفقر والتراجع االقتصادى ومطرقة التطرف والتشدد  

ســاهم   في املجتمع املالديفيوبدايات التغيير الســياســ ي في البالد دفع ذلك قدر من االنفتاح  مع وصــول رشــيد للســلطة  و 

اتســــــــــــاع نطاق الحقوق والحريات الشــــــــــــخصــــــــــــية، واندفع األفراد  "،و الجديدة"مع املدني  ازدهار مؤســــــــــــســــــــــــات املجتفي 

  34والجماعات على جانبي الطيف الديني مللء الفراغ تزامنا مع صعود وسائل التواصل االجتماعي 

 بين الواليات    ،  في املنطقة  يها للتنافسمباشرة إلالقوى العظمى  تمكنت جزر املالديف من جذب    وفي خضم ذلك ،
ً
أوال

ا
ً
والصين الحق الهند  ثم  السوفيتي  واالتحاد  املالديف  ،وهدفت  املتحدة  العديدة الستخدام جزر  األجنبية  املحاوالت 
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  ، عسكرية  اقع  االنتقال  و كمو االستبدادي  السياس ي  مع  الرئيس  القيوم"من  عبد  الحزب    "مأمون  رئيس  إلى 

اقع سياس ي ومجتمعي مغاير    عززت جزر املالديف األمل في  "  2008محمد نشيد في عام  "الديمقراطي املالديفي   خلق و

   35. عن سابقه 

اقع لم ترق ســــياســــات رشــــيد إســــالمي املالديف التي رأوا فيها أنها تحمل رؤى أيديولوجية علمانية معادية للدين   في الو

في معــارضـــــــــــــة ســــــــــــلطتــه   2008ابتــداء من  وتمظهراتــه داخــل املجتمع وانطلق حزب العــدالــة ذي املرجعيــة اإلســــــــــــالميــة 

  36السياسية، مطالبين خالل تظاهرات بالعاصمة مالي باستقالته وتنحيته عن الحكم والسلطة

بتحرك جماهيري واسع تحت    "عبد القيوم"بدعم من الرئيس السابق    ةإسالمي  مت مجموعاتقا  2011وفي ديسمبر  

فلم يجد مخرجا لذلك سوى  األمور قد خرجت عن نطاق سيطرته،أن  "نشيد"، وحينها شعر  "حماية اإلسالم"شعار  

 .37إدارة البالد بقبضة حديدية" ، وذلك لرغبته في عدم شاشات التلفازتقديم استقالته أمام 

إلى   2012فبراير    7وعلى إثر استقالة الرئيس "محمد نشيد" تولى نائبه محمد وحيد حسن مهام الرئاسة في الفترة من  

 " عبد هللا يمين " فترة نمو اقتصادي كلي كبير  2013نوفمبر    17
ً
، ثم كانت فترة والية الرئيس الثاني املنتخب ديمقراطيا

لجزر املالديف، مع توسع صناعة السياحة وتزايد العالقات االقتصادية مع الصين، إال أنها شهدت في ذات الوقت  

ارسات الدينية، ما أدى إلى مقتل العديد من املدونين  خالل هذه الفترة تصاعدا في النزاعات حول حرية التعبير واملم 

  38الليبراليين البارزين والشخصيات السياسية 

ޓީ حزب العدالة املالديفي اإلسالمي ذيڤهي ) 
ާ
ޕ
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ަ
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ދ
ަ
 ( ޢ

ޓީ )    هي ڤي ذاملالديفي اإلسالمي  تأسس حزب العدالة  
ާ
ޕ
ު
ތ
ަ
ލ
ާ
ދ
ަ
وبمرجعية    2005في الثامن عشر من أغسطس لعام  ީ(ޢ

يقف على الضفة األخرى من القوى العلمانية  و مؤسسوه،    قدمهاي  كما  عن التطرف والغلو   ة بعيدوسطية    إسالمية

واإلسالمية املتطرفة ويناصبهما العداء، وقد تولد في سياق سياس ي شهد جملة من التحوالت عقب احتجاجات واسعة  

   39األولى بمزاولة أنشطتها في املجتمع املالديفي النطاق مطالبة بالديمقراطية كان أبرزها السماح لألحزاب للمرة

حيث تقوم شعبية  أول رئيس للحزب  ويعد الشيخ "حسين رشيد أحمد" الذي يحظى بمكانة كبيرة في الداخل املالديفي  

، نظرا الرتحال قادته ودعاته  املالديفي    في الداخل ه الكبير  طانشب   تسم الحزباو الحزب على عضوية كبار املشايخ فيه،  

 
35 https://www.economist.com/asia/2021/05/15/in-the-maldives-an-ominous-rise-in-intolerant-islam 

36 https://www.nonviolent-conflict.org/maldives-dictatorship-democracy-back / 

 
37 https://www.alayam.com/Article/courts-article/84300/Index.html 

38 https://www.luminaegroup.com/blog/understanding-extremism-maldives 

39https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_(
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"إلياس   الشيخ  يترأس  فيما  واإلسالمية،  السياسية  الفكرية  وأطروحاتهم  أفكارهم  إلى  الدعوة  بهدف  الجزر  ملختلف 

بعد انتهاء مدة رئاسة الشيخ "حسين رشيد أحمد" أصبح  و  40حسين" أشهر خطباء املالديف، مجلس علماء املالديف 

 . 41رئيس لحزب العدالة الشيخ "عمران عبد هللا" ثاني 

  اقتيد بإنهاء الفساد واإلصالح القضائي اعتقل الشيخ عمران و طالبت    2015وأثناء مظاهرات أقامها الحزب في مايو  

  42إلى السجن بدون محاكمة بتهمة التخطيط النقالب ضد النظام الحاكم 

في ذلك  عبر متحدثها    هذا اإلعتقال الذى أقدمت عليه السلطات السياسية في املالديف،  وانتقدت الخارجية األمريكية

اعتبره لم يخضع للقانون والدستور املالديڤيين، فضال عن كون سجن  ،الذى    2016فبراير    17في    مارك تونر   الوقت

  43في الداخل املالديفي   عمران هو ثالث حكم بالسجن ملدة طويلة ضد معارض 

سببا في نشوب الخالف الكبير بين الرئيس "عبد هللا    2016أبريل    18سنة سجن في الـ  12بـعلى عمران  الحكم  كان  إذ  

يمين" والقضاء متهما األخير بميله إلى املعارضة، ما دفعه إلى شن حملة اعتقاالت كبيرة طالت الرئيس األسبق "مأمون  

املح  وقضاة   " نشيد  "محمد  السابق  والرئيس  القيوم"،  ووضع  عبد  الطوارئ  حالة  إعالن  وتم  ورئيسها،  العليا  كمة 

حتى جاءت االنتخابات الرئاسية والتفت املعارضة حول مرشحها "إبراهيم    -املشددة- البرملان تحت حراسة الجيش  

باملئة بعد أن أقرت املحكمة العليا هذه النتائج،    16محمد صليح" وتلقى الرئيس "عبد هللا يمين" هزيمة ثقيلة بفارق  

وتبعا لذلك أصدرت املحكمة أمرا بخروج املعارضين من السجون وعودة املفصولين من البرملان والذي كان من بينهم  

أعيد انتخابه  ثم    44الذي تولى وزارة الداخلية بعد ذلك في مشهد أعاد للمعارضة اعتبارها  " عبد هللا عمران"الشيخ  

إل  للمرة  رئيسا  الحاكم  العدالة  حزب  بشكل  ئتالف  للرئيس   
ً
نائبا عمران،  نائب  شريف،  أحمد  خب 

ُ
وانت الثانية 

 .45افتراض ي 

 

 
40https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_(
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%DA%A4 ) 

41https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_(
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%DA%A4 ) 
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43 Deputy Spokesperson Toner on Sentencing of Maldives Opposition... 

https://www.facebook.com/statedept/videos/10153367107356074 
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 األسباب والعوامل التي ساهمت في التطرف العنيف بـ"جزر املالديف":

 أوال: تأثيرات السلفية الوهابية وتمثالت القاعدة  

ي، وفتحت عوامل عدة الطريق  زحف الفكر السلفي الوهابي إلى جزر املالديف في سبعينيات وثمانينيات القرن املاض 

أمامه لتهيئة الظروف وقبوله في املشهد املجتمعي الديني في الجزر، تمثل أول هذه العوامل في سفر العديد من الطالب  

املالديفيين للدراسة في الخارج خاصة نحو باكستان وااللتحاق باملدارس الدينية هناك ثم الخليج وعودتهم متأبطين  

ابي لنشره داخل الجزر، وكان لدعم رئيس جزر املالديف السابق مأمون عبد القيوم دور كبير في  الفكر السلفي الوه

انتشاره أيضا، بعد أن انتقل من مواجهته إلى مهاجمته، وذلك بغرض توظيفه ألهدافه السياسية خالل فترات حكمه  

 46هوية اإلسالمية وترسيخها في البالد التي دامت ألكثر من ثالثة عقود متتالية فضال عن مزاعمه في الحفاظ على ال

العلل االجتماعية مثل تعاطي املخدرات  خلق الكثير من    و   معدالت البطالةفي ازدياد    التنمية االقتصاديةتراجع    وساهم

افدة وتعارضها هذا من جهة ،و والجريمة غير املنظمة وغيرهم ،  اليد الدينية  مع األعراف والتقمع موجات التغريب الو

ن املنظمات االجتماعية واملدنية اإلسالمية من التسلل  ي تمك  عوامل على هذه المن جهة أخرى ، عملت كافة ،   املحلية

 47إلى حد كبير وترسيخ جذورها.

املالديفية تحت رئاسة "عبد هللا يمين" عميق األثر في التحول الذي شهده املشهد   - العالقات السعودية كان لتعميق و 

لجزر املالديف، بعد أن دفعت طموحات الرئيس السابق الكبيرة في النهوض بالتنمية االقتصادية للبالد من  الديني  

خالل تعزيز عالقاته مع اململكة، وذلك على الرغم من تدفق الكثير من األموال الصينية إلى املالديف، لكنها لم تقارن  

"بن الدن" االستثمارية العقارية بعقود بناء كبيرة، فضال    حظيت مجموعة  2013بنظيرتها السعودية الكبيرة، ففي عام  

مليون دوالر في شكل قروض ميسرة مع اعتزام الجانب السعودى في ذلك    300عن وعود الرياض آنذاك بتقديم أكثر من  

 48الوقت شراء جزيرة " فافو أتول" بالكامل

من املساجد في جزر املالديف، بما في ذلك مسجد    ببناء عدد كبير ت اململكة العربية السعودية  ، تعهد2014وفي عام  

طوابق واملركز اإلسالمي في العاصمة "ماليه"وعلى اثر ذلك توالت رحالت الدعاة والوعاظ    10امللك سلمان املكون من  

دفع  الذي  األمر  املتناثرة،  األرخبيل  جزر  امتداد  على  املالديفيين  نظرائهم  لتثقيف  الجزر  نحو  السعوديين    والعلماء 

 

46 https://thediplomat.com/2019/12/violent-extremism-in-the-maldives-the-saudi-factor / 
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بالرئيس "يمين" للترويج للدين بنسخته السلفية الوهابية في املجال العام وكان لتقديمه عقوبة اإلعدام على الردة  

 49أحد تمظهرات التأثير السلفي الوهابي في املالديف 

لكة العربية  ولم يختلف األمر كثيرا فترة الرئيس "ناصر" التي شهدت هي األخرى ارتحال الكثيرين من املالديفيين إلى املم

التعليمية حفزته عروض   الفرص  نطاق  لتوسيع  محاولة  من  كجزء  الديني،  التعليم  أجل  من  وباكستان  السعودية 

إدراكه   ومع  لكنه  بديلة،  وسائل  لديها  ليس  التي  تلك  خاصة  ملجانيتها،  نظرا  العائالت  من  للعديد  املغرية  التعليم 

وال الدينى  املالديفي  اقع  الو على  ذلك  انتهج  النعكاسات  الخليج  نحو  وموجهة  محافظة  اتجاهات  ظهور  ومع  ثقافي 

افد، خشية أن يحدث إخالال بالتوازن الثقافي في الجزر، وذلك بعد أن انتهى   سياسة معادية لهذا التأثير السلفي الو

في الخارج،  أو غيرها من املؤسسات الدينية املتشددة    -املطاف بالطالب املالديفيين في املؤسسات الدينية الوهابية  

اقع األثر بعد ذلك في نثر بذور التشدد في بيئة   فقد عادوا إلى جزر املالديف بهذه التعاليم واألعراف وهو ما كان له و

 50املالديف الهادئة  

وحينما جاء عبد القيوم أزال الحواجز التي اصطنعها "محمد نشيد" بين الدعاة الوهابيين واملشهد الديني واملجتمعي  

اقه، إذ كان األئمة والنشطاء الوهابيون آنذاك يخضعون  في   املالديف بعد سنوات من حكمه فشلوا خالله من اختر

اقبة أمنية عالية، وفي الوقت نفسه كان لخروجهم على هذا النحو من أجل التغلغل في املجتمع املالديفي أضر كثيرا   ملر

 51باملشهد املجتمعي ككل 

فغانية السوفييتية في أواخر الثمانينيات من القرن املاض ي وبداية التسعينيات كبير األثر  كانت للحرب األ   في موازاة ذلك 

في سفر العديد من الشباب املالديفي من املدارس الدينية عبر باكستان الذين كانوا يدرسون فيها إلى معسكرات تدريب  

وباكستان أفغانستان  بين  الحدود  منطقة  في  مختلفة  ال52جهادية  هذا  من  وظهر  العديد  تواجد  في  التأثر  من  قدر 

لصقات التي تمدح زعيم القاعدة آنذاك أسامة بن الدن معلقة على جدران بعض األماكن في املالديف كما هو الحال  امل

 . 53في "جزيرة إيدجيافوش ي" على حجم هذا التأثر الكبير بظاهرة السلفية الجهادية داخل جزر املالديف 
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إليه   في مقابلة أجرتها معه قناةوهو ما أشار  كشف خاللها عن تجنيد اآلالف من    2009في   CNN-IBNالرئيس نشيد 

الشباب املالديفي من قبل التنظيمات الجهادية وذلك أثناء دراستهم في املدارس الدينية بباكستان بهدف االنضمام  

أفغانستان، وفي العام نفسه أثار املقط  ع التسجيلي املصور والدعائى للقاعدة  إلى العمليات الجهادية في باكستان و

الذي ظهر خالله رجل يدعى "على جليل" ليعلن من خالله اعتزامه القيام بعمل انتحاري، الكثير من الجدل واللغط  

حوله، خاصة بعد أن أظهر حجم التطور الذي لحق بالحالة الجهادية في املالديف، وبجانب ذلك كان لجهادي املالديف  

أخرى   روابط  التالي جاء    2009مع هجمات بومباي  ثمة  العام  وفي  استخباراتية هندية.  تقارير  ما كشفت عنه  وهو 

القبض على تسعة مسلحين مالديفيين بمنطقة وزيرستان الشمالية في باكستان ليؤكد على أن جزر املالديف باتت  

افيات الجماعات الجهادية املعوملة متأثرة على وجه الدقة    54في هذا الفترة بتنظيم القاعدة جزءا ال يتجزأ من جغر

 ثانيا: الظروف االقتصادية واالجتماعية  

 على السياحة الفاخرة، وكان من املفترض  
ً
 ليكون قائما

ً
دفع عبد القيوم خالل فترة رئاسته االقتصاد املالديفي تدريجيا

ا بشدة في مقابل
ً
تعاظم ثروة عبدالقيوم إذ كان    أن يرتفع معه مستوى دخل الفرد ومع ذلك كان توزيع الدخل منحرف

 55اإلنفاق الشخص ي لـ"قيوم" وحاشيته ورجال السلطة "خارج نطاق السيطرة" 

االضطراب االقتصادى الناجم عن التوزيع غير العادل للثروة وعدم املساواة االقتصادية بظالله على املشهد    القىو 

القيم املجتمعية األصيلة   التقليدية وزعزعة  الهياكل األسرية  تفتيت  في  أثر كبير  إذ كان لهما  املالديف،  في  املجتمعي 

ل الضمان االجتماعي، وبناء عليه أفرزت جملة من املشكالت كان  واملتوارثة التي كانت تعمل في السابق كشكل من أشكا

   56أبرزها العوز والجريمة والتطرف اإلسالمي وتعاطي املخدرات. 

التجانس العرقي واللغوي والديني النسبي للسكان أرس ى األرضية لألمل في  ول على أن  إذ كان املعول الرئيس في املقام األ 

 .  57نف الطائفي واإلرهاب ، الذي ابتليت به دول جنوب آسيا املجاورة املتنوعة أن جزر املالديف ستنجو من الع

التي تولدت منها   في الشرق األوسط  اقع كان السياق السياس ي في جزر املالديف مشابها لدرجة كبيرة لنظائره  في الو

التنمية االقتصادية قابله  مظاهر العنف والتطرف، فزيادة نسب البطالة والتراجع االقتصادى والضعف في مؤشر  

سمنة مفرطة من لدن رجال السلطة وسياسييها، ما شجع الشباب نحو التوجه إما إلى تعاطى املخدرات أو االنخراط  

 
54 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS 

ISLAMISM AND RADICALISM IN THE MALDIVES by Hassan Amir December 2011 Thesis Advisor: Mohammed M. Hafez 
Second Reader: Anshu Chatterjee 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a556001.pdf 

 
55 https://www.nonviolent-conflict.org/maldives-dictatorship-democracy-back / 

56 https://www.nonviolent-conflict.org/maldives-dictatorship-democracy-back / 

57 https://www.economist.com/asia/2021/05/15/in-the-maldives-an-ominous-rise-in-intolerant-islam 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a556001.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/maldives-dictatorship-democracy-back/
https://www.nonviolent-conflict.org/maldives-dictatorship-democracy-back/
https://www.economist.com/asia/2021/05/15/in-the-maldives-an-ominous-rise-in-intolerant-islam


اقع الحالة اإلسالمية ومستقبل التهديد الجهادي في جزر املالديف يجية : مصطفى زهران، مركز رؤية للدراسات االسترات إعداد -و  17 

 

في ظل هذه الظروف تمكنت تلك املنظمات اإلسالمية املتشددة من التسلل ومن  في الجماعات الراديكالية األخرى ف 

  58ثم تثبيت جذورها. 

الظروف االجتماعية واالقتصادية وما يعتريها من مشكالت دون تسليط الضوء على ما تمثله من  إغفال  فال يمكن  

عددهم   يقارب  الذين  بالسكان  املكتظة  وحدها  مالي  العاصمة  ففي  واإلرهاب،  التطرف  عملية  في  نشطة  محفزات 

لنمو 100000 أرض خصبة  في خلق  يسهم  ما  وهو  افية صغيرة جدا،  في مساحة جغر مثل    نسمة  املجتمعية  اآلفات 

 59البطالة وتعاطي املخدرات وعنف العصابات وغيرها

إلى تعميق مظلومية لدى    - في أوقات تقلبه عليهم    – أدى قمع "القيوم" للمعارضة بما فيهم اإلسالميون  إضافة إلى ذلك  

التأويالت والت  في الداخل املالديفي، الذي بدوره عزز من  فسيرات الراديكالية املعارضة  األطياف اإلسالمية املختلفة 

اتساع رقعة   في  أيضا  األثر  له عميق  السياسية وممارساتها تجاهها، وهو ما كان  السلطة  للقمع والتضييق من قبل 

  60العنف لدى بعض إسالمي الداخل 

املتطرفون في الغالب  تفاقم األمور ، حيث كان املالديفيون  لعب هو األخر دورا في    الذى  تعاطي املخدرات  فضال عن  

 .61أعضاء في عصابات. 

 ثالثا: العلمانيون وخصوم اإلسالميين  

شهدت جزر املالديف في السنوات األخيرة سجاال فكريا وأيديولوجيا على أكثر من صعيد سياس ي ومجتمعي، نجم عنه  

ناك، ساهمت فيه بشدة  مزيد من االضطرابات والقالقل التي عملت على اتساع الفجوة بين املكونات املجتمعية ه

التداخالت اإلقليمية لعدد من الدول أبرزها الصين والهند والباكستان وتجاذباتهم حيال املشهد السياس ي في الجزر،  

وهو ما نشأ عنه ظهور مجموعات ترى في الهند حليفا قويا وآخرون يسعون لتوثيق عالقاتهم مع باكستان فضال عن  

 62العالقات بين الصين واملالديف 

ونتاجا لذلك اتسعت دائرة النقاشات الفكرية البينية خاصة فيما يتعلق بأنظمة الحكم وتمظهراته، مابين فريقين  

يرى كل منهما شكل الحكم وطبيعته انطالقا من منظوره األيديولوجي سواء أكان ذلك علمانيا أم دينيا، ومضت هذه  
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تجاه محافظ يسعى نحو أسلمة املجتمع ينحدر منه اتجاه  املناقشات نحو تقسيم املجتمع على أساس فكري ما بين ا

أكثر راديكالية وآخر يسعى لتقديم العلمانية سواء بمفهومها الشامل أو اآلخر الجزئي كأساس لنهضة املالديف، وهكذا  

الشح من  أجواء  تخللتها  التي  الفكرية  واملبارزة  الصدام  نحو  وانطلقت  املجتمعية  املكونات  بين  الفجوة  ن  اتسعت 

والتعبئة تصل إلى حد املواجهة أحيانا، فالنشطاء الليبراليون وبعض األحزاب الديمقراطية األخرى في سياق مواجهتهم  

الفكرية مع خصومهم من اإلسالميين، قد ترتفع انتقاداتهم لتطول في كثير من األحيان الدين اإلسالمي نقدا وتجريحا  

 63ضر بوحدة املجتمع املالديفي املسلم التي بدورها تثير عاصفة من الغضب تجاههم وت

 الجنوح نحو التطرف والتشدد في املجتمع املالديفي  

للجهادية  أيضا مهدت  وإنما  الوهابية وحسب،  السلفية  لتموضع  ليس فقط  أرضية خصبة  السياقات  وفرت هذه 

في   األحزاب  متعددة  ديمقراطية  انتخابات  أول  إجراء  ومع  وجودها،  لترسيخ  الفاعلون    ،2008املعوملة  هؤالء  دعا 

الديمقراطية   عن  كبديل  إسالمية"  "دولة  قيام  إلى  والراديكالية  منها  الحركية  تنويعاتهم  اختالف  على  اإلسالميون 

 .64"املرتدة" 

وفي هذا السياق البد من اإلشارة إلى التحوالت التي عايشتها الحالة اإلسالموية في الداخل املالديفي مع مطلع األلفية  

سبتمبر  الثانية،   من  عشر  الحادي  ألحداث  كانت  راديكالية    2001إذ  أكثر  ورؤى  تصورات  بلورة  على  الواضح  أثرها 

قبل   من  ميديا  السوشيال  وتوظيف  املجتمعى  التواصل  اقع  مو ظاهرة  دور  بروز  مع  أوسع  نطاق  على  وتمددت 

إلى أن ذللت لهم ما كان عصيا عليهم   التجنيد والتعبئة،  في  في املاض ى القريب من خالل طرح  التنظيمات الجهادية 

التي كانت  أفكارهم العقدية وااليدلوجية بكل سهولة ويسر متعدية كل الحواجز ومذللة كافة العقبات  تصوراتهم و

 .65يصعب تحقيقها قبل ظهور الوسائط املتعددة والتكنولوجيا الرقمية والسيبرانية  

في التواصل مع عدد من قيادات    2007ابتداء من    –ي املالديف  أي اإلسالميين الجهاديين ف– وبطبيعة الحال مكنهم ذلك  

في استخدام منصات   في وقت مبكر  التي بدأت  في جزيرة مثل "هيماندهو"  القاعدة وظهر ذلك بشكل واضح  تنظيم 

يمكن  اإلنترنت لتدشين املنتديات الجهادية للتعبئة والتجنيد، إضافة إلى دور اإلعالم الجديد في الفضاء السيبرانى، و 

 .66اإلشارة في هذا الصدد إلى مجلة "كوريبواش ي" الجهادية التي تعنى " القمة" 
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ޫهيماندهو ) الديفيهي :  ްނދ 
ެ
 التجربة األولى للسيطرة على األرض من قبل الجهاديين :( ޫ ިހމ

ީ، سيطرة كاملة على جزيرة هيماندهو ) الديفيهي :  2006فرضت مجموعة من اإلسالميين املتشددين في عام  
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.وفي مسجد شيدته داخلها بشكل غير قانوني أطلقوا    68  وهي إحدى الجزر املأهولة في "أليف أتول "بجزر املالديف 67

" الخوير"عليه  األخير دار  كان  إذ  أنشطتهم  ،  الجهادية  التنظيمات  قادة  خالله  من  تدير  الذي  الرئيس  املركز  بمثابة 

الجديدة في الجزيرة ومركز التقاء جهادي الداخل بالخارج، وهو األمر الذي أكدته تقارير األجهزة األمنية في املالديف  

افدت على دار    عن ثمة عالقات نسجها املتشددون في ذلك الوقت مع جماعات إسالمية جهادية من دول  مختلفة تو

الجامعة السلفية اإلسالمية في )فيصل أباد( التي ترتبط بجماعة عسكر طيبة، وجماعة الحديث في شبه  الخوير، مثل  

الجزيرة العربية فضال عن جماعة املسلمين في بريطانيا. الذين كانوا ينشطون في العمل الجهادي العابر للحدود في  

 69ذلك الوقت  

هذه   والتى  ساهمت  األمنية  القوى  استنفار  على  لسيطرتها  هيماندهو  الجهادية  التنظيمات  اخضاع  من  التطورات 

في بلد كانت    - سارعت ملواجهتهم ووقف تمدداتهم وبعد مقاومة شديدة أسفرت عن مقتل مسئول حكومي في الجزيرة  

و أعادت هذه القوى سيطرتها مرة - شددة  جرائم القتل فيه نادرة للغاية منذ فترة طويلة قبل ظهور هذه الجماعات املت 

  70أخرى على الجزيرة وأخضعتها لحوكمتها من جديد 

في موازاة ذلك كانت ملمارسات الجهاديين الحادة واملتشددة في التعامل مع أبناء الجزيرة في نفور البعض منهم، خاصة  

قبل نجاح القوى األمنية في كبح    - زيرة  وأنهم وفي سبيل فرض وصايتهم وهيمنتهم عبر تأسيس سلطة موازية داخل الج

عملوا على منع العديد من طالب الجزيرة الذهاب إلى مدارسهم بدعوى الحفاظ عليهم من التأثيرات الفكرية    - جماحهم  

بفرض   وقاموا  االنجليزية،  اللغة  بتعليمهم  يقومون  والذين  منهم  األجانب  خاصة  "العلمانيين"  واملعلمين  لألساتذة 

 71كل نساء الجزيرة بالقوة الجبرية . الحجاب على 

 جماعة "دوت" بين القاعدة وداعش  

ظهرت في جزر املالديف جماعة جهادية محلية عرفت باسم "دوت" كانت لديها روابط أيدلوجية وتنظيمية مع عدد  

التسعينيات ومطلع  الثمانينيات  أواخر  وغيرها  باكستان  في  الجهادية  الجماعات  إليها  ،  من  نشوء  ويرجع  في  الفضل 

 
67 https://journals.tplondon.com/ijor/article/view/1106 

واآلتوالت هي جزر تكونت نتيجة تراكم الشعاب  املرجانية على صخور بركانية غارقة يف مياه احمليط، يستمر منو هذه الشعب املرجانية وتراكم رمال احمليط حوهلا حىت تُكّون جزيرة جديدة، و تشمل أراضي جزر   68
 ستا وعشرين آتوال، إضافة إىل بعض اجلزر والشعاب.  املالديف 
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لهذه املجموعة الصغيرة  2004أتاحت أحداث تسونامي في املحيط الهندي عام . و  72الحالة الجهادية في جزر املالديف

من املتشددين اإلسالميين الفرصة لنشر أفكارهم أو تصوراتهم العقدية الجهادية داخل الجزر على نطاق واسع في ذلك  

ا عززته  عالوقت،  الناجمة  في  الضطرابات  الديني  املشهد  في  األيديولوجية  واالنقسامات  السياسية  التحوالت  ن 

 2003.73املالديف منذ عام 

و  أنه  عام  بيد  في  اإلسالمية  للخالفة  إعالن داعش  أحدثه  ما  املحلية    2014بعد  األصعدة  كافة  على  كبيرة  زلزلة  من 

لى إثره جماعة "دوت" وانشطرت إلى نصفين،  واإلقليمية والدولية، وصلت ارتداداتها إلى جزر املالديف، انقسمت ع

  74  ففي حين أعلن جزء منها والئه للتنظيم الدولة اإلسالمية داعش حافظت البقية على والئها لتنظيم القاعدة

وجاء   2013وظهرت أولى الحاالت املوثقة لسفر املالديفيين إلى العراق وسوريا من أجل االنضمام إلى داعش في عام  

اقع تفش ي فيه    -كما روج لها أنصار التنظيم  -غالبيتهم من العاصمة مالي، رغبة في اللحاق بدولة الخالفة   وهربا من و

 .75الفقر والتهميش، يدفعهم الشعور بضرورة مؤازرة ونصرة مسلمى سوريا وتحريرهم من قمع بشار األسد ونظامه

ا لبعض التقارير الحكومية  
ً
دة من أكثر الدول التي خرج منها عدد كبير من املقاتلين األجانب  جزر املالديف واحتعد  ووفق

مابين   الفترة  في سوريا خالل  القتال  في  منها  2014-2013للمشاركة  مؤكدة  173،  النساء   26حالة  من  منهم  املائة  في 

 76.سجينا مالديفًيا في مخيم الهول السوري 50البالغات، ويتواجد في اللحظة الراهنة أكثر من 

د في اللحظة الراهنة العديد من العائالت املالديفية املقاتلة وأبنائهم في معسكرات االحتجاز لدى قوات الحماية  وتوج

وهى قضية مثار نقاش كبير داخل    2017الكردية في مخيم الهول بعد سقوط حواضر التنظيم في املوصل والرقة عام  

 77.قبل البعض من تداعياتها األمنية على الداخل املالديفي  الدولة املالديفية وتمثل معضلة كبرى نظرا للتخوفات من 

 من من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية املالديفيين   33ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"يعيش ما ال يقل عن  
ً
طفال

وكان لهذه  أرملة في مخيم الهول، تضغط أسرهم وعائالتهم على الحكومة املالديفية لعودتهم لوطنهم،    12إضافة إلى  

القضية كبير األثر في االنقسامات الحادثة بين قيادات الحزب الديمقراطي املالديفي الليبرالي الذي يسيطر حالًيا على 

آيتام داعش    –وقد وعد الرئيس إبراهيم محمد صلح بالتحرك نحو عودة النساء واألطفال    78.كل من الرئاسة والبرملان 

من مقاتلي داعش املالديفيين إلى الوطن حسب وصفه ولكنهم قبل ذلك سيقومون بنقلهم إلى دولة أخرى  –وأراملهم  
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توط إلعادة  تهيئتهم  أجل  من  التطرف  بمكافحة  يعنى  وثقافى  فكرى  لتأهيل  يخضعونهم  جزر  حتى  في  مجددا  ينهم 

 79املالديف 

 داعش في جزر املالديف 

املعوملةاجتذبت   الجهادية  اإلسالمية  الجماعات  الدولة  وتنظيم  القاعدة  األخيرة   مثل  السنوات  خالل   ،" "داعش 

املالديفي   إلى صفوفهالشباب  والعراق   و ا.ملالنضمام  سوريا  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عمليات  ذروة  الفترة    في  في 

مما    لتحاق بدولة الخالفة اإلسالمية في كل من الرقة واملوصل ،مالديفًيا لال  450و    250، غادر ما بين    ( 2013-2017) 

 80. من أهم البلدان التى التحق أبناؤها بداعش جعل جزر املالديف 

ما   ذلك  على  أكتوبر    عنه  كشفتومايدلل  في  دولية  واستخباراتية  أمنية  جزر    2013تقارير  من  جهاديين  وجود  عن 

دللت على  في الوقت نفسه  يقاتلون جنبا إلى جنب مع التنظيمات الجهادية هناك، و  81 في تلك الفترة  سورياباملالديف  

الدعوة إلى القتال والجهاد صدى كبيرا لدى شباب    ن القتخاصة بعد أ قدرة اختراق داعش للجزر املالديفية الهادئة،

 82الجزرمن اليائسين واملحبطين واملهمشين 

في مقابلة مع صحيفة  وبدأت جزر املالديف ، إلى حد ما ، تتحول إلى أرض خصبة لتنظيم الدولة اإلسالمية.  ومع الوقت  

في منفاه الحكومة أنذاك أنها تدعم  الرئيس السابق محمد نشيد  اتهم  ،    2014سبتمبر    14اإلندبندنت البريطانية في  

 على ذلك بسماحها  الجماعات املتطرفة الراديكالية في جزر املالديف ،
ً
 200سفر مايقارب من  -أى الحكومة  - مستدال

ي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا للقتال إلى جانب مقاتلي إلى األراض   2014في عام  مالديفي  

   83داعش والجماعات األخرى التابعة لها.

(  ISMدولة املالديف اإلسالمية )   -جماعة تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية    عن ظهور ،    2014في يوليو  وسرعان ما أعلن  

ومن خالل مقطع تسجيلي مصور"مرئي"حث الفرع املالديفي  ي الدولة الجزرية.  أول وجود لداعش ف  بذلك   ، مسجلة 

، والوقوف ضد نظام  في الجذر املتناثرة نحو االلتحاق  بدولة الخالفة والعمل من أجلها  الشباب  الداعش ي الجديد  

 .  84، الذي دمر جزر املالديف"  العلماني-الحكم الديمقراطي

قناته     2015أغسطس    31وفي   على  لداعش  اإلعالمي  الجناح  إلى    YouTube  بـأصدر  "رسالة  بعنوان  فيديو  مقطع 

والدعوة إلى  بقتل رئيس املالديف آنذاك عبد هللا يمين ،جهادى داعش  ثالثة من    تضمن تهديد  حكومة جزر املالديف"  
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الذى    الق سراح زعيم املعارضة الشيخ عمران عبد هللاإطوالالفت في املقطع املرئي مطالبتهم   تنفيذ هجمات في البالد.  

 .  85كان رهن االعتقال  

الحقيقة   مباشرة    في  املالديف  جزر  حكومة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  فيها  يخاطب  التي  األولى  املرة  هي  هذه  كانت 

إنكار   تحمل تهديدا واضحا وصريحا،ورغم ذلك    بتصريحات قوية في حالة  السابقة  الحكومة  للتهديد املتزايد  ظلت 

سبتمبر   5في و،للصعود الجهادي األخذ في التمدد باملالديف ،رغم انعكاساته وأثاره املحتملة على االقتصاد،ومع ذلك 

رتدين  يامرأة    30  راجلة  ضمت  مسيرة من املتعاطفين مع داعش قارب عددهم مائتى فؤدا ،    نظمت مجموعة  2014

"نريد قوانين  "،تطبيق الشريعة اإلسالمية  ،مرددين شعارات منها "علم داعش    ينملاأطفال  ح   10و    النقاب األسود

عام  ،والعلمانيةب  ومنددينالقرآن"،   الدولة    2017في  تنظيم  من  اثنين  على  القبض  املالديفية  األمن  قوات  ،ألقت 

 .  86 "  حسين عفيف" و "إسحاق علي يدعى كل منهما " تفجير انتحاري خطيط لتاإلسالمية بتهمة الت

أبريل   جزيرة 2020وفي  في  وتحديدا  املالديف  جزر  في  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  وناجح  مؤكد  هجوم  أول  تنفيذ  تم 

 87"ماهيبادهو". 

 أبرز األعمال الجهادية في جزر املالديف: 

 تفجير حديقة "السلطان" بالعاصمة "مالى". -

حينما استهدفت حديقة "السلطان" بالعاصمة  م، وذلك    2007وقعت أولى األعمال الجهادية في جزر املالديف عام  

إصابة   عن  أسفرت  ناسفة  بعبوة  أجنبيا  12"ماليه"  املؤيد  81)   88  سائحا  الحراك  ذروة  في  االستهداف  (وجاء 

عام   في  االحتجاجات  وتصاعد  للرئيس  2007للديمقراطية  التابعة  األمنية  األجهزة  ألقت  الحادثة  من  أيام  وبعد  م، 

افاتهم على أنه عمل جهادي مأمون   (82) . 89عبدالقيوم القبض على عدد من اإلسالميين املتشددين وكشفت اعتر

اب وأصحاب الرأي. -
ّ
ت
ُ
 استهداف الك

عناصر جهادية تنتمى لتنظيم القاعدة أنها تقف خلف اختفاء    2014اتهمت السلطات األمنية في جزر املالديف عام  

( األمر الذي  83) 90الصحفي "الليبرالي" أحمد رضوان املحرر في صحيفة "مالديفز إندبندنت" وتعرضه للقتل بعد ذلك  

 (84)  91على أيدى تنظيم داعش في جزر املالديف  الذي قتل هو اآلخر  2017تكرر مع املدون يمين رشيد عام  
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 استهداف الجوار اإلقليمي.  -

عام   من  سابق  وقت  في  املاليزية  األستخبارات  األجهزة  األمريكية    2015عثرت  القنصليتين  الستهداف  مخطط  عن 

 ( 85) .92ديف القيام به واإلسرائيلية في تشيناي وبنغالورو، وكالهما في جنوب الهند، كان يعتزم ثالثة شبان من جزر املال

 استهداف الرئيس السابق محمد نشيد.  -

استهدف الرئيس السابق محمد نشيد ورئيس البرملان الحالي في السابع من شهر مايو املاض ى وذلك عن طريق وضع 

ة  قنبلة على دراجة نارية كانت متوقفة بالقرب من سيارته تم تفجيرها عن بعد، وألقت الشرطة القبض آنذاك على ثالث

اقبين السياسيين  86) .93جهاديين وثيقي الصلة بالشبكات اإلسالمية املتطرفة في البالد  ا للمر
ً
(ولطاملا كان نشيد، وفق

ا للمتطرفين اإلسالميين منذ أن ظهر كأول رئيس منتخب ديمقراطًيا للبالد في عام  
ً
، وحجة  2008في جزر املالديف هدف

 (87) 94مسلًما بما فيه الكفايةاإلسالميين الجهاديين في ذلك أن نشيد ليس 

 االعتداء على ثالثة أجانب بالطعن في هولهومالي.  -

أجانب   مواطنين  ثالثة  ورجلين صينيين    - تعرض  أسترالي  فبراير    -أحدهم  ماليفي  "هولهومالي"بالعاصمة  في  للطعن 

الطعن ووصفت نفسها بجنود  ، وأعلنت آنذاك جماعة محلية تدعى "املستقيم ميديا" مسئوليتها عن عمليات  2020

 (88) 95داعش في جزر املالديف، إال أن وسائل اإلعالم تابعة لداعش لم تعلن مسئوليتها عن الهجمات

 الهجوم على ميناء جزيرة ماهيبادو.  -

نوفمبر   في  "داعش"  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  والتابع  املالديف  جزر  في  الخالفة"  "جنود  على  2020تبنى  هجوما   ،

وهو الهجوم األول الذي يتبناه تنظيم  ( 89)   96ن القوارب الراسية في ميناء جزيرة ماهيبادو والتابعة للحكومةمجموعة م

 (90) .97األسبوعيته " النبأ "  وتورده صحيفته في جزر املالديف الدولة اإلسالمية "داعش" 

غير الحكومية لحقوق املرأة بحملة    Uthema، استهدفت الجماعات اإلسالمية املتطرفة منظمة    2020ابتداًء من يونيو  

املالديف   امتثال جزر  لإلسالم حول  معادي  أنه  ُيزعم  تقرير  إلنتاج  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  املضايقات  من 

 . 98التفاقية األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
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 واستنتاجات خالصة 

افية جزر املالديف، واستهدافه لها يثير وصول الجهادية املعوملة واملمث لة في تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" إلى جغر

على النحو الذي تم عرضه في سياق الدراسة، إلى جملة من التساؤالت، التي من خالل املحاولة لإلجابة عليها قد تكون  

 .مفتاحا لفهم عمق العقلية الداعشية، وأيديولوجية سعيها لغزو هذه الجزر 

افيتها النائية في  وتقف   على رأس هذه التساؤالت: ما هي األهداف من محاولة داعش االقتراب من هذه الجزر رغم جغر

 القسم الجنوبي من قارة آسيا وتحديدا في مياه املحيط الهندي؟

افية األ اقع تنظر التيارات الجهادية بشكل عام وداعش بصفة خاصة إلى جزر املالديف، باعتبارها الجغر نسب  في الو

لتمددها وانتشارها، وذلك لطبيعتها القائمة على شكل سلسلة من الجزر تتعدى املئات، مترامية األطراف، وموزعة  

الهندي   املحيط  في جنوب  كبير  الدراسة-بشكل  في سياق  بالتوازي مع سياقات سياسية ومجتمعية    –كما عرضناه 

اقتصادية محفزة لجذب هذه التنظيمات الجهادية، من بينها   املظالم السياسية والتوزيع غير العادل للثروة والتراجع  و

االقتصادي، فضال عن ثقافة دينية وإسالمية متراجعة ومتدنية لغالبية سكان املالديف املسلمين، وهو ما يفسر لحد  

اقع  كبير قبولية بعض الشباب املالديفي لألطروحات األصولية واأليديولوجية للتنظيمات املتطرفة، رغبة في خلق و 

أفضل وفق مخيالهم الذي استقوه من دعايات هذه التنظيمات وأدواتها اإلعالمية التي عرفت طريقها نحو املالديف  

 .في السنوات األخيرة

في موازاة ذلك تتموضع فكرة األرض واالستيالء عليها في قلب اإلطار األيديولوجي لداعش وأدبياته التنظيمية، ولها في  

اقية ما بين ) ذلك تجربة ليست بالبعي ( وباملا املوزمبيقية  2017- 2014دة مثل ما حدث في الرقة السورية واملوصل العر

، ما يجعل من قبولية استنساخهم وتكرار تجربتهم في املالديف واردة بقوة، خاصة مع حدوث تجربة أولية في  2021في  

 "بتنظيم بحجم "داعشالعقد الفائت في "هيماندهو" من قبل تنظيمات جهادية بدائية، فما بالك 

الجنوب   في  العسكرية  لعملياته  تمركز  قاعدة  املالديف  من  يجعل  أن  داعش  لتنظيم  يمكن  ذلك  تحقق  حال  وفي 

اآلسيوي التي ينطلق منها الستهداف الهند بشكل خاص، وهو ما يفسر لنا التنسيق األمني الكبير بين حكومة البلدين  

وهات مستقبلية، قد تضر األمن اإلقليمي في دول جنوب املحيط الهندي، مع  في السنوات األخيرة ملواجهة هكذا سيناري

التأكيد على أن إمكانية تحقيق ذلك من السهولة بمكان، نظرا ملوقعها الجغرافي الرخو، حيث تحيطه املياه من جميع  

افتراش جزرها مساحات كبيرة، كثير منها غير مأهول بالسكان، ويسهل إحكام التنظيم  سيطرته عليها.  الجهات، و

 


