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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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أرشف  على  والسلالم  والصلالة  العامللن،  رب  هلل  احلملد 
املرسلن، وعى آله وصحبه أمجعن.

وبعد،،،

فإنه مما ال شـك فيه أن األفـكار الدينية املغلوطة ُتَعد من 
أهـم األخطار التـي نواجهها عىل املسـتوى املحيل والدويل؛ 
وذلك ألن التطرف الديني يف العادة ال يقف عند حد الفكر 
املتشـدد املنطوي عىل نفسـه القابع يف زاويته؛ بل رسعان ما 
يتطـور إىل مرحلـة فرض الـرأي ثم حماولة تطويـع املجتمع 
بأرسه قرًسا هلذا الفكر، وال سـبيل له إال العنف واإلرهاب 

وسفك الدماء كام هو ظاهر يف مجاعة اإلخوان اإلرهابية.

وهذه املتوالية التي ُنطلق عليها التأسلم السيايس تتشابه 
وتتكرر، بل تزداد رضاوًة وتأثرًيا وعنًفا بشكل متسارع، ومل 
يعـد املتطـرف كام كان سـابًقا يطمح إىل حرق نـاٍد أو حتطيم 
ملًهـى أو هدم رضيٍح كام كان حيـدث قدياًم؛ بل مل يعد يقف 

عند حد اغتيال مواطن له رأي ما أو مسئوٍل كبرٍي.
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كل هـذه األمـور وإن كانـت حتـدث إال أهنا ُتثـل جمرَد 
ُخطواٍت أوليٍة فيام حيلم به هؤالء املتشـددون؛ فقد توسعت 
طموحات اإلرهابيني إىل حد تلقي تويالت وإقامة جيوش 
وتسـليح كتائَب واستقطاب الشـباب وتدريبهم وإعاشتهم 

ودجمهم يف كيانات وميليشيات منظمة.

هذا مع اسـتعامهلم لكافة وسـائل التكنولوجيـا احلديثة 
مـن تصوير وعـرض وغزو لوسـائل التواصـل االجتامعي 
لبث فكرهم املتطرف وجذب املزيد من الشـباب املتحمس 
ل  لدفعهـم إىل أتون احلروب والعمليـات االنتحارية؛ فتحوَّ
التطـرف واإلرهاب من ظاهـرة فردية عشـوائية إىل ظاهرة 
مجاعيـة منظََّمـة تدخـل يف حتالفات دوليـة ال تراعـي البعد 
األخالقـي وال اإلنسـاين فضـاًل عـن الديني. وال شـك أن 
هذا التطور قد تسـبب يف إجياد حالة من عدم االسـتقرار يف 

العديد من دول املنطقة العربية.

إن السـبيل إىل مواجهـة هذه األفعال اهلدامـة التي ُتؤثر 
يف اسـتقرار البرشية وتؤخر التطور اإلنساين إنام هو التعاون 
والتكاتـف بـني اجلميع، وأن تقـوم كل دولة متحرضة وكل 
جهـة حكوميـة ومؤسسـة دينيـة ومنظمة دوليـة بدورها يف 
تشـخيص مشـكلة التطرف واإلرهاب وبناء برامج الوقاية 
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منها، ووضع اآلليات املناسـبة ملواجهتها واختاذ اإلجراءات 
احلاسـمة والرادعـة جتاه الـدول التي تدعم وتـول وحتمي 

تنظيامت التطرف واإلرهاب.
ولعل من أهم آليات مواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب 
هي املواجهة الفكرية، فينبغي عىل املؤسسات املعنية خوض 
مواجهـة جادة مؤسسـة عـىل رؤية عميقة ودراسـات دقيقة 
بطريقة علمية حديثة وردود منهجية تتجاوز مرحلة الشجب 
واخلطابـة إىل مرحلـة الرصد والتحليل ومتابعـة تطور هذه 
واالجتامعيـة  التارخييـة  جذورهـا  مـن  املتشـددة  األفـكار 
حتـى وصلت إىل هـذا احلد من الرشاسـة والعنـف، ولعل 
املؤسسـات الدينية من أوىل املؤسسـات التي ينبغي أن ُتعنى 

هبذه املواجهة.
إن املواجهـة الفكريـة اجلادة سـوف تقيض عـىل ظاهرة 
التطرف واإلرهاب من جذورها، وتدعم جهود االستقرار 
األمني والسيايس واالقتصادي يف كافة دول املنطقة العربية، 
وسـوف توفر علينا كثرًيا من اخلسـائر يف الدمـاء واألرواح 
التي تزهق يف املواجهات األمنية أو يف العمليات اإلرهابية.

إضافـة إىل ما سـوف تؤدي إليـه من دفع عجلـة التنمية 
واإلصـالح االقتصادي الذي يعود بالرخاء عىل الشـعوب 

واألفراد.
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ويف هذا السياق كانت األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
يف العـامل من أهم املؤسسـات التي سـارعت منذ بداية نشـأهتا 
للمواجهـة الفكرية للتطرف واإلرهاب، وواكبت تزايد وترية 
العنف وارتفاعها يف املنطقة، واستخدمت وسائل التكنولوجيا 

احلديثة سواء عىل نطاق الوقاية أو كوسيلة للعالج.
واعتمـدت األمانة العامة األسـاليب العلميـة واملنهجية 
كوسيلة فاعلة يف هذه املواجهة الفكرية، ومن ضمن أساليبها 
الرصـد واإلحصـاء العلمـي الدقيـق الذي يرصـد الفتاوى 
التكفريية واملتشـددة وآثارها يف العامل كلـه من خالل متابعة 
ما يدور يف وسـائل اإلعالم ووسـائل التواصـل االجتامعي 
واملواقع اإللكرتونية، وإطالق املنصات اإللكرتونية املتعددة 

للرد عىل شبهات هذه اجلامعات بأساليب خمتلفة.
لقـد وضعت األمانـة العامة اسـرتاتيجية وافية ملكافحة 
التطـرف  منابـع  جتفيـف  تسـتهدف  واإلرهـاب  التطـرف 
وحمارصتـه ومنعـه مـن االنتشـار من خـالل برامـج تربوية 
وتنموية وإجراءات قانونية واجتامعية، ويتم تنفيذ ذلك كله 

عرب آليات ووسائل متنوعة.
إن األمانة العامة قد ُأنشئت كمظلة جامعة للمؤسسات 
اإلفتائيـة يف العـامل؛ وجعلت من أهـم أهدافهـا تكتيل هذه 
املؤسسـات لبنـاء حائـط صد ضـد هـذه األفـكار اهلدامة؛ 
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فاعتمـدت املبدأ املؤسـي اجلامعـي وانضوى حتـت لوائها 
أكثـر من مخسـني عضـًوا ومؤسسـة عاملة يف جمـال اإلفتاء، 
فعقـدت مؤتراهتا العاملية عىل مدار سـتة أعـوام، وكان من 
أهم حمـاور ونتائـج ومرشوعات هـذه املؤتـرات ما يتصل 

بمواجهة األفكار املتطرفة.
وسـعت األمانة العامة بخطة علمية منهجية إىل تفكيك 
مفاصل الفكر املتشـدد من جذوره املرجعية، وأثمرت هذه 
اجلهود عن إصدار موسـوعة علمية بعنوان »دليل املسلمني 
إىل تفنيد أفكار املتطرفني« كأول موسوعة تتناول -وبجرأة- 

نقد أفكار التكفري التي اعتمدهتا معظم هذه التنظيامت.
لقد أدركت األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العامل 
مـن موقع املسـئولية الدينية والوطنيـة أن خطر اإلرهاب ال 
يقترص رضره عىل الصعيد املحيل، وإنام يمتد تأثريه السـلبي 
إىل اسـتقرار وأمـن دول املنطقة بأرسهـا، وأن هذا اخلطر ما 
هـو إال نتيجة طبيعية لإلمهال واالسـتهانة لسـنوات طويلة 
بمقاومـة هـذا الفكر، ومن َثم فقد سـعت األمانة العامة إىل 
إعـداد برامج تدريب للعلامء واملفتني والدعاة عىل مسـتوى 
العـامل لكـي تؤهل هـذه الكـوادر ملواجهـة هـذا الفكر عىل 
مسـتوى العامل، وكان لتخريج هذه الكـوادر أثره الفعال يف 

مواجهة الفكر املتطرف عىل مستوى العامل.
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ومل تقتـرص األمانـة العامـة عـىل التدريـب املبـارش بـل 
خصصـت يف خطة براجمهـا التدريبيـة عن ُبعد عـدة برامج 

خاصة بمواجهة األفكار املتطرفة وآليات الوقاية منها.
ويف هذا السـياق وضعـت يف خطتها ترتيبـات لتنظيم قوافل 
خارجية لدول العامل تسعى لتفكيك األفكار املتطرفة ومواجهتها.

ويف جمـال الفضـاء اإللكـرتوين طـورت األمانـة العامة 
العديـد من الصفحات املتخصصة باللغـة العربية واللغات 
األجنبيـة لتشـخيص ومواجهـة التطـرف واإلرهـاب، من 

أمهها صفحة »داعش حتت املجهر« باللغات املختلفة.
كـام تم تدشـني »مركز سـالم ملكافحـة التطـرف« إيامًنا 
بأمهيـة املواجهـة الفكريـة للتطـرف. وقـد مثََّلـت رسـالته 
انعكاًسـا لرؤيـة الدولة املرصيـة ومؤسسـاهتا الفاعلة فــي 
املواجهـــة الشـــاملة للفكـــر املتطرف واملنحـرف عبــر 

بوابــات جتديــد اخلطاب الديني.
ويف هـذا اإلطار تأيت الطبعة الثانية من »الدليل املرجعي 
التطـرف  لفهـم  شـامل  دليـل  كأول  التطـرف«  ملواجهـة 
وتشـخيصه ومعرفـة تاريـخ الفكر املتطـرف والوقوف عىل 
تاريخ واسـرتاتيجيات مواجهته املختلفة؛ لينطلق إىل وضع 
اسـرتاتيجية عامـة تسـعى لضم سـائر اجلهود واالسـتفادة 

بجميع الطاقات كلٍّ يف موضعه.
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وختاًما أقول:
إن تأثـري اإلرهاب عـىل التنمية واالسـتقرار أصبح أمًرا 
ال جـدال فيه، وكل هتاون يف مواجهة هذا الفكر سـينعكس 
سلًبا عىل حارضنا ومسـتقبلنا وعىل شبابنا الذين هم ذخرية 

هذا الوطن وأمله يف بناء املستقبل والدولة احلديثة.
وإن األمانـة العامـة لـدور وهيئات اإلفتـاء يف العامل لن 
تكتفـي بام قدمته من برامج وآليات ملواجهة هذا الفكر َوفق 
العمـل املؤسـي املنظم الدقيـق الذي تبلـور يف العديد من 
اإلنجازات اهلامة التي ختدم قضايا اإلسـالم واألمة، بل لن 
تألو جهًدا يف اسـتخدام الرتاث اإلسالمي العريق واألفكار 
اإلنسـانية املتحرضة ووسـائل التكنولوجيـا املعارصة، ولن 
تتوانـى عن متابعـة هذه األنشـطة اهلدامة هبـدف حمارصهتا 
والقضـاء عليهـا متعاونة يف ذلك مع كل خملـص هلذه األمة 

ولقضايا اإلنسانية مجعاء.
واهلل من وراء القصد،،،

أ. د. شوقي إبراهيم عالم
مفتي الديار املرصية 

رئيس األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العامل





الفصل األول

تحديد المصطلحات
وتحرير المفاهيم
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متهيد وتقسيم:
ُتثل املفاهيـم أرقى خمرجات العمليـة الفكرية النظرية، 
وذلك ألن تلك املفاهيم نتاج جمهود ذهني متواصل ومتتابع 
أسـفر يف هنايـة األمـر عـن بنـاء متـني وصياغـة حمكمة هي 
»املفهـوم«، وأصبـح ذلك »املفهوم« شـاهًدا عـىل دينامكية 
حركة التفكري، وحماوالت تأسـيس وبناء األنساق العلمية، 
وهـذا مـا ُيعطـي قضيـة حتريـر املفاهيـم أمهيتهـا العلميـة 

والفكرية.

وإذا كانـت قضيـة حتريـر املفاهيـم العامـة واملضامـني 
الكليـة هلـا أمهيتهـا بوجه عـام، فإهنـا قد أصبحـت إحدى 
القضايا الرضورية وامللحة لدى األمة اإلسـالمية عىل وجه 
اخلصوص، ال سيام مع ما تشهده الساحة الفكرية اإلسالمية 
مـن اضطراب غري مسـبوق يف املعايـري واملفاهيم، ونحن ال 
نبالـغ إذا ادعينـا أن هـذا االضطـراب أحـد أبـرز معـاول 
هـدم املرشوع احلضاري اإلسـالمي، لكونـه يرضب الفكر 
اإلسالمي يف عمقه، وخيلق حالة فكرية مربكة إىل حد كبري.

وإذا استعرضنا الطرح النظري لدعاة التطرف يف العقود 
األخـرية، نجـده دائـاًم ما حيـاول فـرض منظومـة مفاهيمية 
جديدة، جتسـد تصـوره حول »التوحيد«، و»دار اإلسـالم« 
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و»احلاكميـة«، و»اجلهاد«، ونحو ذلك، لتمثل تلك املنظومة 
منطلقاته نحو التأسـيس ملنظومة أفكار مشـوهة أجنبية عن 

الرشيعة اإلسالمية، بل وعن كافة الرشائع الساموية.
ويف هـذا الفصـل نسـعى إىل حتريـر مفاهيـم التطـرف 
والتشـدد واإلرهاب، لكون تلك املفاهيم هلا أمهيتها يف فهم 

ظاهرة التطرف وما حييط هبا، وذلك عرب أربعة مباحث:
املبحث األول

مدخل إىل فهم التشدد.
املبحث الثاين

مدخل إىل فهم التطرف.
املبحث الثالث

مدخل إىل فهم اإلرهاب.
املبحث الرابع

الفرق بن التطرف والتشدد واإلرهاب.
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املبحث األول
مدخل إىل فهم التشدد

أواًل: التشدد يف اللغة واالصطالح
التشدد يف اللغة:

الشـني والدال أصـل واحد يدل عىل قـوة يف اليشء، 
ًة: قوي وثقل،  ء شدَّ ْ وفروعه ترجع إليه. يقال: شـدَّ اليشَّ
وشـدَّ عليـه يف احلـرب: محـل بقوة، وشـدَّ عضده وشـدَّ 
عىل يده: قواه وأعانه، وشـد العقـدة: أحكمها وأوثقها، 
فر، وشد ِمْئزره: جدَّ واجتهد  ويقال: شدَّ رحاله: هتيَّأ للسَّ

يف العمل.

والشــديد واملـتشــدد: البـخيل. قـال اهلل سبـحــانه: 
﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ﴾ ]العاديات: 8[ وشدُّ النهار: 
ه أيًضا، وشد اهلل  ه وَيِشـدُّ ه: أي: أوثقه، َيُشدُّ ارتفاعه، وشـدَّ
: قوي وزاد، يقال: اشـتدَّ  اه. واْشـتدَّ ده، أي قوَّ ملكـه وشـدَّ
مرضـه واشـتد بـه املـرض واشـتد عليـه يف األمر، واْشـتدَّ 

عر: اْرتفع وغال. فالتشديد: خالف التخفيف)١(. السِّ
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التشدد يف اصطالح الرشع:

مل جيـر مصطلـح »التشـدد« يف عـرف الرشع عـىل وترية 
واحـدة، وإنـام ورد اسـتعامله من ِقَبـل علامء الرشيعـة بإزاء 

مدلولني:

املعنى األول ملفهوم التشدد:

وهو املعنى املقبول ملصطلح التشـدد، واملـراد به املبالغة 
يف االحتيـاط للديـن، واألخـذ بالعزائـم يف خاصـة نفـس 
الشـخص واحلرص عىل إقامته الرشع يف خاصة نفسه، وقد 
ورد ذلـك يف قول أيب قتادة ريض اهلل عنـه، قال: »يا ابن آدم 
إن كنـت تريد أال تأيت اخلري إال عن نشـاط، فإن نفسـك إىل 
السـآمة والفتـور وامللل أقـرب، ولكن املؤمن هـو املتوقي، 
واملؤمن هو املتشدد«)٢(. ومراده الصلب يف أمر دينه املحتاط 

له يف حفظه ورعايته.

وروي عـن عبـد اهلل بـن عبـاس، أن عمر بـن اخلطاب 
كان يسـأل املهاجريـن عن هـذه اآليـة، ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  
]النـرص: ١، ٢[  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ 
فيـم نزلت؟ فقال بعضهـم: »أمر اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى الناس 
ودخوهلـم يف اإلسـالم، وتشـددهم يف الديـن أن حيمـد اهلل 

ويستغفره«)٣(.
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فالتشـدد يف الديـن هنـا ليـس املراد بـه التنطـع والغلو، 
ونحـو ذلك مـن املعاين التي هنـى عنها الشـارع، وإنام املراد 
ذات املدلـول الـذي عنـاه أبـو قتـادة يف األثـر السـابق مـن 

التمسك بشعائر الدين، واالحتياط فيه.

ويف إطـار ذلـك ُيفهم مـا نقل عن تشـدد عبد اهلل ابن 
عمر ، فإنه كان ُيْؤَثر عنه األخذ بالشـدائد واملبالغة يف 
تقفـي أثر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك تيممـه برضبتني: رضبة 

للوجه ورضبة لليدين، ونحو ذلك)٤(.

ولذلك ملـا أراد أبو جعفر املنصور من اإلمام مالك مجع 
املوطأ قال لإلمام مالك: جتنب فيه: »شدائد ابن عمر«.

املعنى الثاين ملفهوم التشدد:

وهـو املعنى املشـهور املتبادر إليه يف لسـان الرشع، وهو 
بمعنـى التعمق والتعنت والتنطع يف الديـن، والنزوع إىل ما 
يناقـض التخفيف والتيسـري. فهو يف حقيقتـه يدل عىل عدم 
التوازن واالعتدال يف فهم الدين وتطبيقه، والغلو يف معاملة 

النفس واألهل والناس)٥(.

ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تشـددوا عىل أنفسـكم فيشـدد 
عليكـم، فإن قوًما شـددوا عىل أنفسـهم فشـدد اهلل عليهم، 
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فتلـك بقاياهم يف الصوامـع والديار﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]احلديد: ٢٧[«.

وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الديـن يـرس، ولـن يشـاد أحـٌد الديـَن 
إال غلبـه، فسـددوا وقاربـوا وأبـرشوا واسـتعينوا بالغـدوة 

والروحة، ويشء من الدجلة«)٧(.

فالتشدد هنا فعل مذموم رشًعا، طلب الشارع جتنبه وحذر 
منه ومن مآالته، وما يفيض إليه من العنت والتفلت من الدين.

يقول ابن حجر يف بيان املراد بحديث النهي عن التشدد: 
»واملشـادة بالتشـديد املغالبة يقال: شـاده يشـاده مشادة إذا 
قـاواه، واملعنـى: ال يتعمـق أحـد يف األعـامل الدينية ويرتك 
الرفـق إال عجـز وانقطـع فيغلـب. قال ابـن املنـري: يف هذا 
احلديث علم من أعالم النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن 
كل متنطـع يف الدين ينقطع، وليس املراد منع طلب األكمل 
يف العبـادة فإنه من األمور املحمودة بل منع اإلفراط املؤدي 
إىل املـالل أو املبالغـة يف التطوع املفـيض إىل ترك األفضل أو 
إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصيل الليل كله ويغالب 
النـوم إىل أن غلبته عيناه يف آخر الليل فنام عن صالة الصبح 
يف اجلامعـة أو إىل أن خـرج الوقت املختـار أو إىل أن طلعت 

الشمس فخرج وقت الفريضة«)8(.
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والفرق بني التشدد بمدلوله املقبول وبني التشدد املنهي 
عنـه، أن األول هـو يف حقيقتـه بمعنى االحتيـاط املقبول يف 
الديـن، بخـالف التشـدد الذي يعـد تعنًتا ومغـاالة ال مربر 
رشعـي هلـا؛ فكل تشـدد يف غـري موضع التشـديد يعـدُّ من 
التنطـع املذمـوم، وما جعل اهلل فيه سـعة وجمـااًل الختالف 
للتشـديد  يكـون موًضعـا  اجتهاداهتـم ال  العلـامء وتعـدد 
واإلنكار، وهلذا تقرر يف قواعد الفقه أنه: )ال ينكر املختلف 

فيه، وإنام ينكر املجمع عليه()٩(.

يقـول ابن تيمية: »ويف صحيح مسـلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
دون يف غري  قـال: »هلـك املتنطِّعون« قاهلـا ثالثا أي: املشـدِّ

موضع التشديد«)١٠(

التمسك بشعائر الدين	•

املغاالة بال مربر	•

التشدد املحمود	•

التشدد املذموم	•

االحتياط للدين	•

التنطع والغلو	•
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ثانًيا: نمذج عملية من التشدد قديًم وحديًثا
أواًل: نمذج عملية من التشدد قديًم:

إن التشـدد املذموم بمعنـاه االصطالحي ظاهرة قديمة، 
وقـد أشـار القـرآن إىل أهنـا كانـت ظاهـرة فاشـية يف األمم 
السـابقة، وأهنا كانت سـبًبا مبارًشا جللب الشـقاوة والعرس 

عليهـم، قـال تعـاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ﴾ ]املائدة: ٧٧[.

وأشـار إىل ذلـك النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف حتذيـره هـذه األمـة من 
التشـدد، وعدم الوقـوع فيام أخطأت فيه األمم السـابقة من 
إيغاهلم يف التنطع والتشـدد والغلو، فقال: »ال تشـددوا عىل 
أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوًما شددوا عىل أنفسهم فشدد 

اهلل عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع والديار«.

- ومـن نـامذج التشـدد القديمـة قصـة أصحـاب البقرة 
التـي قصها القرآن الكريم، فهي تدل عىل تشـدد وتعنت بني 
إرسائيـل عندمـا أمرهـم اهلل تعاىل بذبـح بقـرة، وكان عليهم 
االمتثال ملا ُأمروا به إال أهنم أبوا ذلك، وآثروا التنطع والتشدد 
يف طلب مواصفات البقرة، وكلام ُبلِّغوا بوصف شـددوا عىل 

أنفسـهم بطلب وصف زائد، قال تعاىل: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  
ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  
ی   ی    ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  
ٱ   جب    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
ڀ    ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ 
ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ 

]البقرة: ٦٧ - ٧١[.

يقول الطربي: »وإن كانوا قد قالوا - بقوهلم: اآلن بينت 
لنـا احلق - هراء مـن القول، وأتوا خطأ وجهـاًل من األمر، 
وذلك أن نبي اهلل موسـى ملسو هيلع هللا ىلص كان مبينًا هلم - يف كل مسـألة 

.)١١(» سألوها إياه، وردَّ رادوه يف أمر البقرة احلقَّ

من نمذج التشدد املعارص:

هتنئة رشكاء الوطن من غري املسلمني بمناسباهتم الدينية.	•

االحتفال بشم النسيم.	•

االحتفال باملولد النبوي.	•
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االحتفال بعيد األم.	•

حتريم فتاوى االحتفال بعيد األم.	•

من تقارير املؤرش العاملي للفتوى.	•

فكل ما سـأله بنو إرسائيل بشـأن أوصاف البقرة مل تكن 
أسـئلة معتـربة، ومل يقصد هبا إال التشـدد والتعنت، ولذلك 
ُيـروى أن نتيجة تشـددهم أهنم دفعوا مـااًل طائاًل ليحصلوا 

عىل بقرة هبذا الوصف)١٢(.

ومن نـامذج التطرف القديمة أيًضا: مـا ُرصد يف العرص 
النبوي نفسه، كام روي عن أيب برزة األسلمي قال: خرجت 
يوًمـا أميش فإذا أنا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص متوجًهـا، فظننته يريد حاجة، 
فجعلت أخنس عنه وأعارضه، فرآين فأشار إيل فأتيته فأخذ 
بيـدي فانطلقنا نمـيش مجيًعا، فـإذا نحن برجـل يصيل يكثر 
الركوع والسـجود. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أتـراه مرائًيا«. فقلت: 
اهلل ورسوله أعلم، فأرسل يدي، ثم طبق بني كفيه فجمعهام 
ثم جعـل يرفعهام بحيال منكبيه ويضعهـام ويقول: »عليكم 

هدًيا قاصًدا«، ثالث مرات؛ فإنه من يشاد الدين يغلبه)١٣(.

وكذلـك يف قصة الثالثة الذين جاءوا إىل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يسـألون عن عبادته ملسو هيلع هللا ىلص، فلام ُأخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: 
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وأيـن نحن من النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قد غفر له ما تقـدم من ذنبه وما 
تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإين أصيل الليل أبًدا، وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النسـاء فال 
أتزوج أبًدا، فجاء رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فقال: »أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا، أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني 
أصـوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النسـاء، فمن رغب 

عن سنتي فليس مني«)١٤(.

نمذج عملية من التشدد حديًثا:

ومـن نامذج التشـدد يف العرص احلارض: مـا تنتهجه بعض 
التيـارات التـي تؤصل للغلو والتشـدد يف الدين، وتعمل عىل 
جعل ذلك سـمة مميزة وشـعاًرا هلا، كتحريم االحتفال ببعض 
املناسـبات التـي قـد يكون الرشع قـد ندب إليهـا كاالحتفال 
باملولد النبوي الرشيف، أو مل يأت دليل من الرشع عىل حتريمها 
كتحريم االحتفال بعيد األم أو شـم النسـيم، ونحو ذلك من 

األمور التي سكت عنها الشارع، ومل يقطع بتحريمها.

فإن هـذه التيارات حتـاول من خالل تلك التشـديدات 
املمنهجـة إضفـاء طابع مميز وخاص عـىل منظومتها الثقافية 
مدعية التمسك بأصول الدين، وهم أبعد ما يكون عن تلك 

األصول.
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ثالًثا: رأي علمء النفس واالجتمع يف التشدد
تقوم العلوم االجتامعية عموًما، وعلم النفس االجتامعي 
الـة يف فهم التشـدد من  عـىل وجـه اخلصوص بمشـاركة فعَّ
حيـث دوافعه وأسـبابه، والظروف املجتمعيـة املحتضنة أو 
املفـرزة له، ونحو ذلك من العوامل التي تسـاعد يف تفكيك 
تلـك الظاهـرة وفهمها عىل نحو جـيل، ويف اجلملة فإن علم 
النفس ينظر إىل التشدد بوصفه َعَرًضا رئيًسا للتقدير اخلاطئ 
للذات، فاملتشـدد دائاًم إما يشـعر بتميز عـن املحيطني به، أو 
يسـعى لتحقيق ذلك التميز، أو خيشـى من األصل عىل ذاته 
ووجـوده، ويسـعى للدفـاع عنـه، فالتشـدد وظيفة نفسـية 

ُيعملها املتشدد لتحقيق أحد األغراض الثالثة السابقة.

فأحياًنـا يشـعر املتشـدد بأن وجـوده عىل املحـك، وأنه 
خمتلف عـن اآلخرين، فيتخذ منهم مواقـف حادة، وجيد يف 
املامرسـات التشـددية وسـيلة دفاعية حتفظ وجـوده وهويته 

أمام هذا املجتمع املحيط به)١٥(.

ويـربر ذلك أن املتشـدد دائـاًم ما يملك منظاًرا تشـاؤميًّا 
يرى مـن خالله هـذا العداء املوهـوم، ثم يستشـعر اخلوف 
عـىل ذاته ووجـوده، ويف جتربة قام هبا جمموعـة من الباحثني 
يف عـام ٢٠١٢م أجريت للمقارنة بني جمموعة من أصحاب 



27

االجتاهـات السياسـية املتشـددة، وآخريـن أكثـر انفتاًحـا، 
تضمنت تعريضهم لسلسـلة من الصور اإلجيابية والسـلبية 
ه  عـىل شاشـة كمبيوتر مع تسـجيل حـركات أعينهـم؛ فاجتَّ
أصحاب االجتاه املتشدد إىل تأمل الصور املهددة واملزعجة، 
مثـل حطام السـيارات واإلصابات وغريهـا، وهو ما يطلق 
عليـه علامء النفس اسـم »التحيز السـلبي« الـذي يقوم عىل 
أنه عندما ينحاز االنتباه نحو اجلانب السـلبي تكون النتيجة 
تقييـاًم مفرًطـا للتهديد، ومن هنا ينظـر أصحاب االجتاهات 

املتشددة إىل العامل بوصفه مكاًنا خميًفا للغاية)١٦(.

ويف أحيـان كثـرية يرى املتشـدد أنـه مميز عـن املحيطني 
بـه، ويرى حتقيق ذلك التميز يف ممارسـة التشـدد والتعصب 
لألفـكار أو التعنـت يف تقييـم الواجبات املنوطة بـه وكيفية 
أدائهـا، ومـن َثم فهم يامرسـون تشـددهم من خـالل فكرة 
توحـي هلم بأهنـم خمتلفون عـن اآلخرين وغربـاء عنهم بل 
وهدٌف هلم؛ لذلك فهم يامرسـون تشـددهم وينرشونه بكل 
عزم اعتقاًدا منهم أن ذلك سـوف يوفر احلامية هلم، ويضمن 

هلم ذلك التميز)١٧(.

وهذا السـعي إىل التميز أو االختالف قد ينشـأ يف بعض 
األحيـان كرد فعل عكي للمتشـدد يسـعى مـن خالله إىل 
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إثبـات نتيجة معاكسـة ملعطيات الواقـع، بمعنى أن املجتمع 
الـذي يعيش فيه املتشـدد قـد يعجز عن الوقـوف يف موقف 
د والقرين ملجتمعـات أخرى حققت طفـراٍت حضاريًة  النِـّ
وتقدًمـا عـىل اجلانـب االقتصـادي والتكنولوجـي ونحـو 
ذلك، ويتفاقم أثر ذلك نتيجة التامسِّ الكبري بني املجتمعات 
وظهـور ذلـك الفارق الشاسـع، ممـا يدفع املتشـدد إىل تلك 
السـلوكيات إلثبات تيزه واختالفه عن غـريه، وأنه ما زال 

يمتلك من اخلصوصية ما جيعله متفرًدا عن غريه.
من تقارير املؤرش العاملي للفتوى.

• سعي املتشدد	
• إىل التميز أو االختالف	
• قد ينشـأ يف بعض األحيان كرد فعل عكي للمتشدد 	

يسـعى من خالله إىل إثبات نتيجة معاكسـة ملعطيات 
الواقع.
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املبحث الثاين
مدخل إىل فهم التطرف

أواًل: تعريف التطرف لغة واصطالًحا.
التطرف يف اللغة:

الطـاء والراء والفاء أصالن: فـاألول يدل عىل حد اليشء 
وحرفـه، والثاين يدل عىل حركة يف بعض األعضاء، فالطَّرف: 
وُيْسـتعمل يف األجسـام واألوقـات  النواحـي  النَّاحيـة مـن 

وغريهـا. وأطـراف األرض: نواحيها، ومنه قول اهلل : ﴿ەئ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
ىئىئ  ی  ی   ی﴾ ]سورة الرعد، اآلية ٤١[، 

أي: من نواحيها ناحية ناحية، الواحد: طرف.

ف اليشء: جعله يف الطَّـرف أو يف النهاية، ويقال:  وطـرَّ
ف اليشء: أتى الطَّرف، أو أخذه من أطرافه، أي: منتهى  تطرَّ

فت الشمس: أوشكْت أن تغرب. اليشء، وتطرَّ

ْأس.  ْجـالن والـرَّ واألْطـراف مـن البـدن: اليـدان والرِّ
واألطراف: اْسـم األصابـع، ورجل طـرف وطريف: كثري 
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اآلبـاء إىل اجلـدِّ األكرب، واإلطـراف: كثرة اآلبـاء، وأطراف 
جال: أرشافهم. وأطراف الرجل: أخواله وأعاممه، وكل  الرِّ

قريب له حمرم.
وطرْفت فالًنا أطرفه: إذا رصْفته عن يشء، وطرفه عنه؛ 

ه. أي: رصفه وردَّ
ف يف إصـدار أحكامـه: جاوز حـدَّ االعتدال ومل  وتطـرَّ
ف: املغاالة السياسـية أو الدينية أو املذهبية  ـط. والتطرُّ يتوسَّ
أو الفكرية؛ فاملتطرف: صاحب نزعة سياسية أو دينية تدعو 

إىل العنف)١8(.
مما سـبق يتبني أن املعنى اللغوي لكلمة )التطرف( يدور 
حول: حد اليشء وحرفه، واالبتعاد عن الوسطية، واخلروج 
عـن املألوف، وجماوزة احلد، والنأي إىل جهة قصوى، فضاًل 
عن خمالفة اآلخرين. بمعنى أن التطرف هو جماوزة الوسـط 
باملغاالة واإلفراط يف اليشء، أو عن طريق االعتداء، وجتاوز 
احلد واالبتعاد عـن الصواب وحد االعتدال، وعدم الثبات 
يف األمر، وهي كلمة تسـتخدم يف الداللة عىل كل ما يناقض 

االعتدال زيادة أو نقصاًنا.
التطرف يف االصطالح:

يعـدُّ مفهوم التطرف من املفاهيم التي يصعب حتديدها، 
أو إطالق تعميامت بشـأهنا؛ نظًرا ملا يشري إليه املعنى اللغوي 
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للتطـرف من جتـاوز حلدِّ االعتـدال. وحد االعتدال نسـبى 
خيتلـف مـن جمتمـع آلخر وفًقـا لنسـق القيم السـائد يف كل 
جمتمع، فام يعتربه جمتمع من املجتمعات تطرًفا من املمكن أن 
يكون مألوًفـا يف جمتمع آخر، فاالعتدال والتطرف مرهونان 
باملتغـريات البيئية واحلضارية والثقافية والدينية والسياسـية 
التـي يمر هبا املجتمع، كام يتفاوت حـد االعتدال والتطرف 
مـن زمن آلخـر، فام كان يعـد تطرًفا يف املـايض قد ال يكون 

كذلك يف الوقت احلارض)١٩(.
والتطرف مصطلح مل يعرف يف الكتب واملراجع العربية 
قدياًم بمعناه املنضبط بمعناه االصطالحي يف الوقت الراهن، 
وإن كان بعض العلامء قدياًم استخدموا كلمة التطرف الديني 
عـىل القائل املخالف للرشع، وعـىل القول املخالف للرشع، 
وعىل الفعل املخالف للـرشع، فهو فهم النصوص الرشعية 
فهـاًم بعيًدا عن مقصود الشـارع وروح اإلسـالم؛ فالتطرف 
يف الديـن هـو الفهـم الـذي يـؤدي إىل إحـدى النتيجتـني 
املكروهتـني، ومها اإلفـراط أو التفريط. واملتطرف يف الدين 
هو املتجاوز حدوده واجلايف عن أحكامه وهديه، فكل مغاٍل 

يف دينه متطرف فيه جماٍف لوسطيته ويرسه.
وبنظرة أشـمل ملفهوم التطرف نجد أنه كل ما يؤدي إىل 
اخلروج عـن القواعد الفكرية والقيم واملعايري واألسـاليب 
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السلوكية الشائعة يف املجتمع، معرًبا عنه بالعزلة أو بالسلبية 
واالنسـحاب، أو تبني قيم ومعايري خمتلفـة قد يصل الدفاع 
عنها إىل االجتاه نحو العنف يف شكل فردي أو سلوك مجاعي 
منظم، هبدف إحداث التغيري يف املجتمع وفرض الرأي بقوة 

عىل اآلخرين)٢٠(.

والتطـرف وفًقا للمفاهيم الثقافيـة والفكرية قد يتحول 
مـن جمـرد فكـر إىل سـلوك ظاهـري أو عمـل سـيايس، قد 
يتحول إىل إرهاب باللجوء إىل اسـتخدام العنف وسـيلة إىل 
حتقيـق املبادئ التي يؤمن هبـا الفكر املتطرف، أو اللجوء إىل 
اإلرهاب النفي أو املادي أو الفكري ضد كل ما يقف عقبة 
يف طريـق حتقيق تلك املبـادئ واألفكار التـي ينادي هبا هذا 

الفكر املتطرف.

فالتطرف ثورة عىل الواقع يقوم هبا الشخص الذي يعاين 
نقًصا يف إشباع حاجاته النفسية، وعدم قدرته عىل حتقيق ذاته 
يف مجاعاتـه األصلية، وعدم وجود مغزى أو قيمة حلياته، مما 

يدفعه إىل االنتامء إىل مجاعة متطرفة كي حيقق ذاته)٢١(.

مما سبق يمكن تعريف التطرف يف الرشيعة بأنه:

ا املصحوب بالغلو يف الدين، 	• اخلروج عن املألوف عقديًّ
والتجـاوز يف الفكر أو املذهـب أو العقيدة عن احلدود 
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املتعارف عليها من ِقَبل اجلامعة، والتعصب لرأي واحد 
أو استنتاج خاطئ، واملبالغة يف السلوك الناتج عن هذا 

التعصب)٢٢(.

أو: هـو الغلو والتنطـع يف قضايا الـرشع، واالنحراف 	•
املتشدد يف فهم قضايا الواقع واحلياة)٢٣(.

أو: هـو الغلـو يف عقيـدة أو فكـرة أو مذهـب أو غريه 	•
خيتص به دين أو مجاعة أو حزب)٢٤(.

واملتطرف يف اإلسـالم: هـو كل من جتاوز حدود الرشع 
وأحكامه وآدابه وهديه، فخرج عن االعتدال ورأي اجلامعة 

ا رشًعا وعرًف)٢٥(. إىل ما يعدُّ شاذًّ

ويالحظ أن التطرف اصطالًحا يشـري إىل االبتعاد بشدة 
عـام هو منطقي أو معقـول أو مقبول، كالتطـرف يف الرأي، 
وتشـري كلمـة التطـرف إىل أي ناحيتني تكونـان متناقضتني 
ومتباعدتني يف املسافة عن بعضهام البعض؛ مثل انفعال األمل 

والرسور)٢٦(.
ثانًيا: صور من التطرف قديًم وحديًثا

ذخر التاريخ بالعديد من النامذج والصور التي تعرب عن 
التطـرف الفكري، وما زالت تلك الصـور والنامذج تتجدد 
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إىل الوقـت احلـايل، ومن أبرز نـامذج التطـرف الفكري عرب 
التاريخ:

- التطـرف العنـرصي لدى كثري من اليهـود يف تكريس 
مبدأ )شـعب اهلل املختار(: والـذي حاول العديد من العلامء 
اليهـود إرسـاءه يف نصوص هلـا قوهتا الترشيعيـة كنصوص 
التلمـود، والتأكيد عـىل أفضلية اجلنس اليهودي عىل سـائر 
ُتشـتق  األرض  شـعوب  سـائر  وأن  البرشيـة،  األجنـاس 
نفوسـهم من الشـيطان، فهـي مشـاهبة لنفـوس احليوانات 
واجلـامد، بخـالف اليهود، وبنـاء عليه فإن الشـعب املختار 
وحده يسـتحق احليـاة األبدية، أما الشـعوب الباقية فمامثلة 

للحيوانات)٢٧(.

- ومـن صـور التطرف التارخيية: التطـرف املرتتب عىل 
قضيـة اإلمامة، ومسـتحقها، فتلـك القضية خلقـت إرباًكا 
ـا كبـرًيا، ودفعـت فرًقـا وطوائف إىل اختـاذ مواقف يف  فكريًّ
غايـة التطـرف جتاههـا، فعـىل سـبيل املثـال اختـذ اخلوارج 
موقًفا مناهًضا لألئمة أو للحكام املسـلمني طوال تارخيهم، 
باحلكـم  أحقيتهـم  بتكفريهـم وعـدم  وأطلقـوا األحـكام 
والواليـة، وتطرفـوا يف فهم النصـوص الرشعيـة وتأويلها 
وإسـقاطها عىل مـن ال يصلح حمالًّ هلـا، فناصبوا املسـلمني 
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العـداء وخرجـوا عـن مجاعة املسـلمني، وترتـب عىل ذلك 
سفك الكثري من الدماء.

وعـىل ذات النسـق تطـرف الشـيعة اإلماميـة يف فهـم 
النصـوص ويف مكانـة عيل بن أيب طالـب ريض اهلل عنه وآل 
البيـت، فرفعوهم إىل مكانة األنبيـاء واملعصومني، وناصبوا 
كل من مل يتفق معهم يف نظرهتم املتطرفة العداء، وكان ذلك 
التطـرف ممهًدا حلقبة زمنية تعج بالرصاعات واحلروب التي 

تكبدت فيها األمة اإلسالمية خسائر فادحة.
حتديـًدا:  العرقـي  للتطـرف  احلديثـة  الصـور  ومـن   -
التطـرف النـازي، الـذي ذهـب منظِّـروه إىل أفضليـة عرق 
عـىل عـرق، وتبنوا أفكاًرا عنرصية متشـددة جتـاه األجناس 
واألعـراق األخرى، ورشعنوا اسـتعامل العنـف والقوة يف 

قمع واضطهاد تلك األجناس.
- ومن النامذج املعارصة أيًضا للتطرف الفكري: ما تبنَّته 
العديد مـن اجلامعات والتنظيامت املتطرفـة، من فهم موجه 
للنصـوص الرشعية، وتأصيل ملجموعة من املبادئ املخالفة 
ملقاصد الرشيعـة، والتي تقف يف مواجهـة املجتمع واألمة، 
حتقيًقا ملصاحلها وتكينها من احلكم والسـيادة، ويظهر ذلك 
جليًّـا يف فكر مجاعـة اإلخـوان اإلرهابية وكتابـات منظِّرهيا 

كسيد قطب وغريه من أقطاهبا.
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وذلـك الفهـم اخلاطـئ املوجـه نتـج عنـه عـدة مفاهيم 
متطرفـة وقضايـا شـائكة؛ كالتكفـري، واخلالفـة، والبيعـة، 
والـوالء والـرباء، واحلاكمية وغريها، وسـوف نناقش تلك 

القضايا بالتفصيل يف الفصل الثاين من الباب الثامن.

نمذج من أشهر املتطرفن يف العرص احلديث

سيد قطب = تويف سنة ١٩٦٦م

أدولف هتلر = تويف سنة ١٩٤٥م.
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ثالثا: التحليل النفيس واالجتمعي لظاهرة التطرف:
ال ُيظهر املتطرف تطرفه مرة واحدة، بل حياول عرب أقنعة 
متعددة جذب وجتنيد مسـتهدفيه، وهكذا يطرح نفسه داعية 
ورسـواًل إلصالح العامل واألمـة، كام يطرح ما يؤمن به حالًّ 
ا لكل مشـكالت احلياة اخلاصة والعامة، ولكن بعض  جذريًّ

التأمل يكشف زيف وأزمات ما يدعو إليه)٢8(.

أبو األعىل املودودي = تويف سنة ١٩٧٩م

احلاخام اليهودي مائري كاهان = تويف سنة ١٩٩٠م
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وقـد نظر مجلـة كبرية مـن علـامء النفـس واالجتامع إىل 
التطـرف وخاصة التطـرف األيدلوجي )الفكـري( -الذي 
يعـد أخطر أنـواع التطرف وأكثرهـا تأثرًيا- عـىل أنه نتيجة 
لتولـد جمموعة من القيـم املضادة ملنظومـة القيم واألعراف 
السـائدة، والتـي يقع املتطرف حتـت تأثريها وينقـاد ملبادئها 
وأخالقياهتا، وهذه املنظومة املضادة تنشـأ من األساس بعد 
تنامـي حالـة االغـرتاب لدى املتطـرف بينه وبني النسـق أو 

البناء االجتامعي يف جمتمعه.

وال شـك أن تلـك احلالـة االغرتابيـة ترتسـخ داخـل 
وجـدان املتطرف تدرجييًّا لعدة أسـباب متفرقـة أو جمتمعة، 
يعـود بعضها الضطراب نفي يعاين منه املتطرف كشـعوره 
بالدونية أو اختالل اندفاعاته الوجدانية، وامليل االنطوائي، 
وتكرس التعصب والسـلطوية يف نفسه، فاملتطرف شخص 
متسـلط، يميل إىل ممارسـة ذلك التسـلط من خالل اعتناقه 
لفكـر متطرف، وتبني ذلك الفكر ملا يضمنه له ذلك النسـق 

الفكري من علو عىل غريه.

وكام يميل املتطرف إىل التسلط فإنه يفتقد مهارة التفكري 
التحلييل، ويميل دائاًم إىل جتنب الغموض والعمليات العقلية 
املعقـدة، ولعـل ذلك من أسـباب تبنـي اجلامعـات املتطرفة 
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للخطاب السهل واخليارات البسيطة التي تدعم بشكل كبري 
شعبوية خطاهبم، واجتذاهبم لعدد من الشباب)٢٩(.

وقد تكون األسـباب اجتامعية تتعلق بأسـاليب التنشـئة 
االجتامعيـة أو النمطيـات السـلبية، أو غـري ذلـك، وتلـك 
األسباب يف جمملها تعزز من شعور املتطرف بحالة صدامية 
مع جمتمعه ومع العامل بأرسه، ويميل إىل التفسـري األحادي، 

والنظر العدائي لآلخر بوجه عام)٣٠(.

وتلـك العمليـة الديناميكية املتدرجة لرتسـيخ اخلطاب 
والفكر املتطرف تعمـل بحيث يتقبل الفرد العنف اإلرهايب 
باعتبـاره جمرى عمل ممكـن، أو رشعي، وقد يـؤدي هذا يف 
النهاية -ولكن ليس بالرضورة- إىل دفع هذا الشخص نحو 

الدفاع عن اإلرهاب أو العمل به أو دعمه له)٣١(.

وعـىل كل حال فـإن املقاربات املتعـددة التي هدفت إىل 
تفسـري ظاهـرة التطـرف يف سـياق معني ال يمكـن أن حتقق 
هدفهـا مـن تفسـري الظاهـرة عـىل نحـو كاشـف ألبعادهـا 
احلقيقيـة إال إذا وضـع يف االعتبار كافـة االجتاهات املراعية 
للذاتيـة والعوامـل اخلارجيـة يف آن واحـد؛ ألن التطرف يف 
حقيقتـه أكثـر تركيًبا وتعقيًدا من أن يفهـم يف ضوء ُبعد ذايت 

منفصل عن العوامل اخلارجية أو العكس)٣٢(.
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املبحث الثالث
مدخل إىل فهم اإلرهاب

أواًل: تعريف اإلرهاب لغة واصطالًحا
اإلرهاب لغة:

الـراء واهلـاء والباء أصـالن: أحدمها يـدل عىل خوف، 
واآلخر عـىل دقة وخفة، يقـال: رِهَب َيرَهب، َرْهًبـا وَرَهًبا 
وَرْهَبـًة وُرْهًبـا، فهـو راهـب، واملفعول مرهـوب، ورِهب 
الشـخص: خـاف، وَرُجـل مرهـوب اجلانب: خُيْشـى منه، 
يرهُبـه النـاس وخيافونـه. والرهبـُة: اخلوف، وهـو الرْهُب 
فـه  والرَهـُب، واإلرهـاب: اإلخافـة، وأرهـب فالًنـا: خوَّ

فه وأفزعه. وأفزعه. واسرتهب فالًنا: أرهبه، خوَّ

واإلرهـاب: مصدر أرهب، وهو جممـوع أعامل العنف 
ولة،  التـي تقوم هبا منظمة أو أفراد قصد اإلخـالل بأمن الدَّ
ـة أو حماولـة قلـب نظام  وحتقيـق أهـداف سياسـيَّة أو خاصَّ
احلكم. واإلرهاب الدويل: أعامل ووسـائل وممارسات غري 
رة، تارسـها منظامت أو دول، تسـتثري رعـب اجلمهور  ُمـربَّ



41

أو جمموعة من الناس ألسـباب سياسـية بـرصف النظر عن 
بواعثه املختلفة.

فاإلرهـاب بصفـة عامة وصـف ُيطلق عىل من يسـلك 
سـبيل العنف، لتحقيق أهداف سياسـية أو خاصة، واحلكم 
عب واستعامل العنف  اإلرهايب: حكم يقوم عىل إرهاب الشَّ

لكبت حريته)٣٣(.

وبالنظر فيام سـبق من معاين مادة »رهب« وبعض ما تفرع 
عنها يتضح أهنا تعني: اخلوف، وهو ما يعني اإلمعان يف اهلرب 
مـن املكروه، وقد يكـون هذا اهلرب بالكف عـن فعل ما ينتج 
عنه مكروه أو ببذل األسباب التي تنع حدوثه، وأما »أرهب«، 
فتعنـي: قصد التخويف واإلفزاع والرتويع، من قوة تفوق قوة 
ذات املخوف أو املروع، فهو حالة من تسليط عنارص خارجية 
تتسـبب يف ضعف داخيل يعرتي اإلنسـان، فيجربه عىل التخيل 

عن يشء من اختصاصه، أو عن يشء حيبه)٣٤(.

وقد أقر »جممع اللغة العربية« يف القاهرة استخدام كلمة 
اإلرهاب بوصفـه مصطلًحا حديًثا يف اللغة العربية أساسـه 
)رهـب( بمعنـى خاف، وأوضـح املجمـع: »أن اإلرهابيني 
وصـف يطلـق عىل الذين يسـلكون سـبيل العنـف لتحقيق 

أهدافهم السياسية«)٣٥(.
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اإلرهاب اصطالًحا:

صـار التعريف االصطالحـي لإلرهاب حمـل اختالف 
وتبايـن يف وجهـات النظـر، وفيام يـيل بيان أهـم التعريفات 

الواردة فيه:

• عرفه املجمع الفقهي اإلسالمي بأنه: »العدوان الذي 	
يامرسـه أفـراد أو مجاعـات أو دول بغًيا عىل اإلنسـان 
-دينه ودمه وعقله وماله وعرضه- كام أكد العلامء أن 
تعريف اإلرهاب يشـمل صنـوف التخويف واألذى 
والتهديـد... وهيـدف إىل إلقاء الرعب بـني الناس أو 
ترويعهـم أو تعريـض حياهتـم أو حريتهـم أو أمنهم 

للخطر«)٣٦(.

• فت املوسوعة السياسية اإلرهاب بأنه: »استخدام 	 وعرَّ
العنف غري القانوين أو التهديد به أو بأشكاله املختلفة؛ 
كاالغتيال والتشـويه والتعذيب والتخريب والنسف 
وغريه بغية حتقيق هدف سيايس معني... وبشكل عام 
استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ ملشيئة اجلهة 

اإلرهابية«)٣٧(.

• ويف معجم مصطلحات العلوم االجتامعية عرف بأنه: 	
»بث الرعب الذي يثري اجلسـم أو العقل، أي الطريقة 
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التي حتاول هبا مجاعة منظمة أو حزب أن حيقق أهدافه 
عن طريق استخدام العنف، وتوجه األعامل اإلرهابية 
ضد األشخاص، سواء كانوا أفراًدا أو ممثلني للسلطة، 

ممن يعارضون أهداف هذه اجلامعة«)٣٩(.
• واإلرهـاب عنـد األمـم املتحـدة يقصـد بـه: »أعامل 	

العنـف اخلطـرية التي تصدر من فـرد أو مجاعة بقصد 
هتديد األشخاص أو التسـبب يف إصابتهم أو موهتم، 
سـواء كان يعمـل بمفـرده أو باالشـرتاك مـع أفـراد 
آخرين، ويوجه ضد األشخاص أو املنظامت أو املواقع 
السكنية أو احلكومية أو الدبلوماسية أو وسائل النقل 
واملواصالت، وضد أفـراد اجلمهور العام دون تييز، 
أو املمتلـكات، أو تدمري وسـائل النقل واملواصالت 
هبدف إفسـاد عالقات الـود والصداقة بني الدول، أو 
بـني مواطنـي الدول املختلفـة، أو ابتـزاز أو تنازالت 
معينـة مـن الـدول يف أي صـورة كانـت. لذلـك فإن 
التآمر عىل ارتكاب أو حماولة ارتكاب أو االشرتاك يف 
االرتكاب أو التحريض عىل ارتكاب اجلرائم يشـكل 

جريمة اإلرهاب الدويل«)٤٠(.
وبالنظر إىل التعريفات السـابقة نجد أن القاسم املشرتك 
بينها هو اسـتخدام العنف والقوة والغدر؛ حيث إن اجلميع 
يتفق عىل أن اإلرهاب هو االسـتعامل املطلق للعنف والقوة 
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جتاه املدنيني أو غريهم يف غري حال احلرب املعلنة بني طرفني 
هبدف بث الرعب دون إنذار سابق.

ورغم ذلك ال يمكن القول إن هناك اتفاًقا بشأن تعريف 
اإلرهـاب، األمـر الـذي حيتم العـودة إىل الترشيـع الوطني 
واالحتـكام إليـه، فقـد عرف املقنـن املـرصي اإلرهاب كام 
نصـت املـادة )8٦( املضافـة إىل القانون ٩٧ لسـنة ١٩٩٢م 
بـام يأيت: »يقصـد باإلرهـاب يف تطبيق أحكام هـذا القانون 
كل اسـتخدام للقوة أو العنف أو الرتويـع، يلجأ إليه اجلاين 
تنفيًذا ملـرشوع إجرامي، فـردي أو مجاعي، هبدف اإلخالل 
بالنظـام العام أو تعريض سـالمة املجتمع وأمنه للخطر، إذا 
كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، 
أو تعريـض حياهتم أو حرياهتـم أو أمنهم للخطر، أو إحلاق 
الـرضر بالبيئة، أو باالتصـاالت أو املواصالت أو باألموال 
أو باملبـاين، أو األمـالك العامـة أو اخلاصـة أو احتالهلـا أو 
االسـتيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسـة السلطات العامة 
أو دور العبـادة أو معاهـد العلم ألعامهلـا، أو تعطيل تطبيق 

الدستور أو القوانني أو اللوائح«)٣8(.

ويف قانـون مكافحـة اإلرهـاب رقم ٩٤ لسـنة ٢٠١٥م 
تـم تعريـف العمـل اإلرهايب بأنـه كل اسـتخدام للقـوة أو 
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العنف أو التهديد أو الرتويع يف الداخل أو اخلارج، بغرض 
اإلخـالل بالنظـام العـام أو تعريـض سـالمة املجتمـع أو 
مصاحلـه أو أمنـه للخطـر، أو إيذاء األفـراد أو إلقاء الرعب 
بينهم، أو تعريض حياهتم أو حرياهتم أو حقوقهم العامة أو 
اخلاصـة أو أمنهم للخطر، أو غريهـا من احلريات واحلقوق 
بالوحـدة  اإلرضار  أو  والقانـون،  الدسـتور  كفلهـا  التـي 
الوطنية أو السـالم االجتامعي أو األمـن القومي، أو إحلاق 
الـرضر بالبيئة، أو باملوارد الطبيعية أو باآلثار أو باألموال أو 
األصـول األخرى أو باملباين أو باألمالك العامة أو اخلاصة، 
أو احتالهلا أو االسـتيالء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات 
العامـة أو اجلهات أو اهليئـات القضائية أو مصالح احلكومة 
أو الوحـدات املحليـة أو دور العبـادة أو املستشـفيات أو 
الدبلوماسـية  البعثـات  أو  العلـم،  ومعاهـد  مؤسسـات 
والقنصليـة، أو املنظـامت واهليئـات اإلقليميـة والدولية يف 
مرص، مـن القيام بعملها أو ممارسـتها لـكل أو بعض أوجه 
نشـاطها، أو مقاومتهـا، أو تعطيـل تطبيـق أي مـن أحـكام 

الدستور أو القوانني أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد حتقيق أحد األغراض 
املبينـة بالفقـرة األوىل مـن هـذه املـادة، أو اإلعـداد هلـا أو 
التحريض عليها، إذا كان من شأنه اإلرضار باالتصاالت أو 
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بالنظـم املعلوماتية أو بالنظم املالية أو البنكية، أو باالقتصاد 
الوطنـي أو بمخزون الطاقة أو باملخزون األمني من السـلع 
واملواد الغذائية واملياه، أو بسـالمتها أو باخلدمات الطبية يف 

الكوارث واألزمات.
ثانًيا: نمذج عملية من اإلرهاب قديًم وحديًثا

إن العـامل مل يسـتيقظ فجـأة ليتفاجـأ بوجـود ما يسـمى 
باإلرهـاب بعد أحداث احلادي عرش من سـبتمرب ٢٠٠١م، 
أو غريها من العمليات اإلرهابية املزلزلة؛ فاإلرهاب ظاهرة 
قديمـة مقارنـة للوجود اإلنسـاين، والعالقة بـني اإلرهاب 
وبني الوجود اإلنسـاين عالقة تتسـم بالتـالزم إىل حد كبري، 
فاسـتخدام العنـف والعمليـات اإلجراميـة لنـرش الفوىض 
والرعـب والتخريب أحد الوسـائل التي مل ينفك اإلنسـان 
عـن اسـتخدامها لتحقيـق أهدافه، وإشـباع رغباتـه، وعىل 
الرغم من االختالف الكبري بني اإلرهاب القديم واإلرهاب 
احلديث نتيجة لتطـور األدوات واآلليات والتكتيكات، إال 
أن اإلرهاب ظاهرة متجـذرة تارخييًّا، وقد وجدت كثري من 

النصوص التارخيية القديمة تشري إىل وجود العنف...

- فقـد أكـدت بعـض الكتابـات املرصية عـىل الرصاع 
الكبـري بـني الكهـان وأفـراد املجتمـع، ورسـمت صـورة 
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مروعـة يف العهـد الفرعـوين عن ذلك الرصاع، واسـتخدام 
أسـاليب إرهابية فيه، ويمكن القـول إن عهد اجلمهوريات 
اليونانيـة والرومانيـة هـو بدايـة لـربوز الظاهـرة اإلرهابية 
التكفريية؛ ففي عهد أثينا القديمة كانت حماورات الفالسفة 
تتجـاوز حـدود املناقشـات إىل أفعال اخلـوف والفزع، ويف 
ضـوء املفهـوم التقليـدي لإلرهاب يرى البعـض أن اغتيال 
اإلمرباطـور )يوليـوس قيرص( واغتياالت امللـوك يف العهد 
اآلكـدي والبابيل مثاًل مـن أمثلة اإلرهاب التـي تنطبق عىل 

اغتيال رئيس دولة يف العرص احلديث.

- وتعترب حركة السيكاري أول حركة إرهابية يف التاريخ، 
وهي تثل مرحلة جديدة يف انتقال اإلرهاب من ممارسة فردية 
يقـوم هبا بعـض األفراد ألهداف معينـة إىل ظاهرة تارس من 
ِقَبـل حـركات منظمة، وهـي حركـة هيودية سياسـية متطرفة 
ظهـرت يف القـدس، وتتكون مـن جمموعة من اليهـود الذين 
وفدوا إىل فلسـطني يف هناية القرن األول امليالدي، وأسـاليب 
عملهـا بث الرعب بني صفوف الناس من خالل القيام بتنفيذ 
عمليـات يف املناطـق املزدمحة حيـث كانوا يرضبـون عدوهم 
بسـيوف قصرية تسـمى )سـيكا(، والتي اسـتمدوا منها اسم 
منظمتهـم، وكانوا خيبئوهنا حتت عباءاهتـم لتنفيذ عملياهتم يف 

وضح النهار ويف االحتفاالت العامة)٤١(.
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- ومن أبرز صور اإلرهاب يف العصور الوسطى، حماكم 
التفتيـش التـي تعترب أحد أسـاليب اإلرهـاب املقننة، والتي 
اسـُتعملت من قبل السـلطة احلاكمة فعليًّا آنذاك )الكنيسـة 
ا،  الكاثوليكية(، والتي أنشئت بغرض حماكمة املتهمني عقديًّ
أو املخالفـني ملا عليه الكنيسـة الكاثوليكية سـواء كانوا من 
املسـيحني الربوتسـتانت أو املسـلمني، أو غريهـم ِمـْن كل 
َمْن يتهم بحسـب الكنيسـة باإلحلاد واهلرطقة، وكانت تلك 
املحاكم تسـتعمل أقـى أنـواع التعذيب والبطـش للفتك 

بمعاريض الكنيسة)٤٢(.

- ومـن أبرز احلركات اإلرهابيـة التي اعتمدت التنظيم 
الرسي العسـكري حركـة القرامطة، والتـي كان هلا نصيب 
كبـري من املامرسـات اإلرهابيـة يف التاريخ اإلسـالمي، وقد 
تكونـت تلك احلركة يف القرن الرابع اهلجري، وظلت تقوم 
بالعمليـات اإلرهابيـة التي راح ضحيتها املئات من النسـاء 
واألطفال وغريهم من املدنيني، وبلغ من إيغال تلك احلركة 
يف العنف واإلرهاب أن اقتحموا مكة املكرمة وأعملوا فيها 
القتـل واحلـرق واعتدوا عىل املسـجد احلـرام وخلعوا باب 
الكعبة ورسقوا احلجر األسـود، وظـل إرهاب تلك احلركة 

ا إىل ما يقرب من مئة عام)٤٣(. مستمرًّ
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- ومـن صـور اإلرهـاب يف العرص احلديـث، املنظامت 
الصهيونيـة التـي أنشـئت خـالل العقـود األخـرية، والتي 
مارسـت صوًرا خمتلفة من اإلرهاب، ومن أشهر العمليات 
اإلرهابيـة التـي قامت هبا تلـك املنظمة مذبحة دير ياسـني، 
والتـي راح ضحيتهـا أكثـر مـن ٢٥٠ شـخًصا بينهم نسـاء 

وأطفال.

وقـد اسـتعملت تلـك املنظامت وسـائل إرهابيـة كثرية 
الفلسـطينيني،  للعـرب  عملياهتـا  وتوجهـت  ومتعـددة، 

ولليهود املخالفني للسياسة الصهيونية ولألجانب.

حماكم التفتيش أحد صور اإلرهاب يف العصور الوسطى

إن العـامل مل يسـتيقظ فجـأة ليتفاجأ بوجود مـا يســمى 
باإلرهـــاب بعد أحـــداث احلادي عشــر من سـبتـمــرب 
٢٠٠١م، أو غــريها من العملـيات اإلرهـــابـية املـزلزلة؛ 

فاإلرهــاب ظاهـرة قديمة مقارنة للوجود اإلنساين

نمذج من األساليب والوسائل

التـي اسـتعملتها واسـتحدثتها املنظـامت الصهيوينة يف 
عملياهتا اإلرهابية)٤٤(
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تاريخ أول الوسيلة
الطرف الذي املكاناستعمل

استعملت ضده

اغتيال سيايس ألعضاء 
هيودتل أبيبيوليو ١٩٣٣من اجلالية نفسها

فلسطينيونيافامارس١٩٣٧قنابل يف املقاهي

فلسطينيونحيفايوليو ١٩٣8قنابل يف األسواق

هيودحيفانوفمرب ١٩٤٠نسف سفن مع ركاهبا

إلقاء قنابل عىل دوائر 
بريطانيون وهيود تل أبيبفرباير ١٩٤٤مدنية

وفلسطينيون

اغتيال سيايس خارج 
بريطانيونالقاهرةنوفمرب ١٩٤٤فلسطني

أخذ رهائن من 
بريطانيونتل أبيبيونيو ١٩٤٦العسكريني

بريطانيون وهيود القدسيوليو ١٩٤٦نسف فنادق
وفلسطينيون

سطو مسلح عىل 
بريطانيون وهيود تل أبيبسبتمرب ١٩٦٤البنوك

وفلسطينيون

نسف سفارات خارج 
بريطانيونروماأكتوبر ١٩٤٦فلسطني
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بريطانيونبتاح تكفاأكتوبر ١٩٤٦لغم سيارات اإلسعاف

رضب رهائن بالسياط 
بريطانيونتل أبيبديسمرب ١٩٤٦علنًا

بريطانيونالقدسيناير ١٩٤٧أخذ رهائن من املدنيني

بريطانيون وهيود حيفافرباير ١٩٤٧نسف البنوك
وفلسطينيون

رسائل ملغومة خارج 
بريطانيونلندنيونيو ١٩٤٧فلسطني

بريطانيونتل أبيبيونيو ١٩٤٧قتل الرهائن

استخدام قنابل املورتر 
فلسطينيونحيفافرباير ١٩٤8ضد مدنيني

حرب نفسية حلمل 
فلسطينيونفلسطنيمايو ١٩٤8املدنيني عىل الرحيل

كتاب ملغوم خارج 
بريطانيونإنجلرتامايو ١٩٤8فلسطني

اغتيال موظفي األمم 
سويديونالقدسسبتمرب ١٩٤8املتحدة

عرب إرسائيليوناجلليلنوفمرب ١٩٤8طرد ملواطني القرى

مصادرة ملمتلكات 
فلسطينيونفلسطني١٩٤8النازحني والغائبني
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نسف املدارس عمًدا 
فلسطينيونبيت جااليناير ١٩٥٢عرب احلدود

استعامل النابامل ضد 
فلسطينيونالقدسيونيو ١٩٦٧املستشفيات

الوحشية ضد أرسى 
مرصيونسيناءيونيو ١٩٦٧احلرب العسكريني

قصف وإطالق النار 
الضفة يونيو ١٩٦٧عىل الالجئني

فلسطينيونالغربية

إتالف املحاصيل 
الزراعية بمواد 

كيميائية
الضفة إبريل ١٩٧٢

فلسطينيونالغربية

االغتيال عن طريق 
فلسطينيونبريوتيوليو ١٩٧٢لغم السيارات اخلاصة

وتأيت أحداث احلادي عرش من سبتمرب ٢٠٠١م كأشهر 
العمليـات اإلرهابيـة يف العرص احلديث، والتـي ُنفِّذت من 
خالل طيارين انتحاريني اصطدموا بطائراهتم بربجي مركز 
التجارة الدولية بمنهاتن، وتسـببت تلك العملية يف مقتل ما 

يقارب من ثالثة آالف قتيل، ونفذها تنظيم القاعدة.

ومـا زال العامل يشـهد عمليات إرهابيـة ال تكاد تتوقف 
يف كافـة أنحائه إىل تلك اللحظة، وأصبحت تلك العمليات 
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هي شـغل احلكومات الشـاغل، وقضيتهم املؤرقة واملهددة 
لسالمة وأمن الشعوب واألوطان.

ثالًثا: رأي علمء النفس واالجتمع يف اإلرهاب
يـرى عـدد مـن الباحثـني أنَّ اإلرهابيـني يعانـون مـن 
مشـكالٍت نفسـية واجتامعيـة عميقـٍة؛ فهـم: عدوانيـون، 
وجاحمون، وخمتلُّون، وسـيكوباتيون، أي متبلِّدي املشـاعر، 

ومعادين للمجتمع، ومنغلقي التفكري.

السـيكوباتية  أهنـم مزيـج مـن  البعـض اآلخـر  ويـرى 
والسوسـيوباتية، بمعنـى أهنم مزيـج من األمراض النفسـية 
واالجتامعيـة. وقال البعض كذلك: إهنم نرجسـيون، بمعنى 
أهنم مبالغون يف اإلعجاب بالنفس، أو أشـباه فصاميني، أي: 
لدهيم إحساس بالقدرة العقلية، واالنفصال عن العامل، لكنهم 

ليسوا من املرىض الفصاميني، باملعنى الطبي املعروف)٤٥(.

فاإلرهايب وفق تلك النظريات يتعرض بشـكل أو بآخر 
لنـوع اضطراب نفـي يأيت يف مرحلة الحقـة لعملية رصاع 
فكري، وقد يسـتغل مبرشو اإلرهاب تلك احلالة الرصاعية 
التي يعيشها اإلرهايب لدفعه يف االجتاه الذي يئول به إىل ذلك 
االضطراب تهيًدا لتحوله إىل اخليار اإلرهايب، وقد تصورت 
دراسـة حتليلية أجريت عىل العديـد من النامذج اإلرهابية أو 
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التـي كانـت إرهابية، مراحـل التحول اإلرهـايب من خالل 
وجود رصاع فكري حمتدم، فتسـتغل اآلليـة اإلرهابية ذلك 
الـرصاع وختتـار بعـض األشـخاص املسـتهدفني، وتبدأ يف 
اسـتغالل ذلك الـرصاع لتغذية العداء املجتمعـي، ومن ثم 
يتحـول ذلـك العـداء إىل اضطـراب نفـي ينتج عـن عدم 
تكيـف الفرد داخل ذلـك املجتمع، والذي يرتجم مع مرور 

الوقت وهتيئة البيئة املتطرفة إىل سلوك إرهايب.

رسم توضيحي يصور التحول النفي لإلرهايب)٤٦(

وقد أجريت دراسة نرشهتا منظمة األمم املتحدة يف أكتوبر 
٢٠١٧ أرجعت أسباب االنضامم إىل تنظيم إرهايب إىل:

األفكار الدينية بنسبة )٤٠٪(	•
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رغبة الشـخص يف أن يكون شـيًئا ضمـن منظومة أكرب 	•
من ذاته بنسبة )١٦٪(

البحث عن عمل )١٣٪(	•

تصديق كالم زعيمه الديني )١٣٪(	•

عوامل الصداقة والقرابة )١٠٪(	•

أسباب عرقية )٥٪(	•

األفكار السياسية للمجموعة )٤٪(	•

املغامرة )٣٪(	•

اخلدمات املقدمة من التنظيم )٣٪(	•

تصديق املعلم )٢٪(	•

العزلة االجتامعية )١٪(	•

التهميش السيايس )١٪(	•

أسباب أخرى )٣٪(.	•

وهـذا ال يتعـارض مع الدراسـة السـابقة التـي رصدت 
مراحـل التحـول النفـي لإلرهـايب، ألن األسـباب الدينية 
والرغبـة يف االنضـامم لتنظيـم أكـرب هي يف احلقيقـة ناجتة عن 
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تضخيم العـداء املجتمعي؛ ألن تنامي هـذا العداء واحتدامه 
جيعـل هذا الشـخص حياول اللجوء إىل نسـق ثقايف حيميه من 
املجتمع وفق تصوره، ويواجه ذلك املجتمع من خالله، وهنا 
ينشط دعاة التطرف واإلرهاب، ويامرسون خطاهبم التعبوي 
املعتمد عىل الدين يف غالب األحيان وعىل إذكاء روح اجلامعة 

ونحو ذلك، مما جيعلهم خياًرا منطقيًّا هلذا الشخص.
وكل تلك الرؤى النفسية واالجتامعية للسلوك اإلرهايب 
والظاهـرة اإلرهابيـة تفرتض تحـور الشـخصية اإلرهابية 
حول االضطراب النفي، بينام أظهرت دراسات أخرى أن 
حماوالت الربط بني االنخراط يف اإلرهاب والصحة النفسية 
للمنخرطني أو كنتيجة للخلل يف سلوكهم االجتامعي »غري 
جمديـة، فنتائـج رصـد معـدالت تلـك املعضالت النفسـية 
أو االجتامعيـة لـدى املنخرطـني يف أعـامل عنـف مل تتجاوز 
املعدالت نفسها التي ُرصدت يف األوساط الطبيعية، كام أن 
نسـبة كبرية منهم ال يعانون أصاًل من مثل تلك املشكالت، 
وأن العديـد من املنخرطـني يف العنف واإلرهـاب يقومون 
بأعـامل إرهابيـة عىل نحو مفاجـئ يف فرتات قـد ال تتجاوز 
عدة أيام أو أسابيع من تبنِّيهم موقًفا ما من قضية معينة«)٤8(.
يدفع ذلـك للبحث عن منظـور متكامـل لتغيري ظاهرة 

اإلرهاب، وهو ما يتناوله الباب الثاين بيشء من التفصيل.
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املبحث الرابع
الفرق بن التشدد والتطرف واإلرهاب

بعـد مـا سـبق مـن حتريـر مفاهيـم التشـدد والتطـرف 
واإلرهاب، يبدو الفرق بني مدلول كل منها، والذي يمكن 

اختصاره يف النقاط اآلتية:
أواًل: أن التشـدد والتطـرف كالمها عمـل فكري يتعلق 
بالـرأي يف املقـام األول، أمـا اإلرهـاب فهو سـلوك عميل، 
وفعل مادي، بخالف التشدد أو التطرف الذي يمثل اجتاًها 

ا. فكريًّ
ثانًيلا: أن التشـدد والتطـرف وإن كان كالمهـا متعلًقـا 
بالفكـر دون الفعل، وكالمها ينطوي عـىل غلو وجتاوز حلد 
االعتـدال، إال أن التشـدد قـد يفـارق التطـرف مـن حيث 
إن قضيـة املتشـدد ذاتيـة، بخـالف قضية املتطـرف التي قد 
تكـون ذاتيـة وقد تكـون عامة، بمعنـى أن املتشـدد يغلو يف 
حـق نفسـه، وينظر إىل تطبيـق مظاهر ذلك الغلـو عىل ذاته، 
بخالف املتشـدد الذي بجانب كونه جيعل من نفسـه بطبيعة 
احلـال حمالًّ ألفكاره املتطرفـة، إال أنه يف الوقت نفسـه ينظر 
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إىل مقتضيـات تلك األفكار عىل جمتمعه وعـىل باقي البرش، 
فعىل سبيل املثال فإن املتشدد يعنت نفسه بإلزامها أداء عبادة 
عـىل نحو معـني مل يؤمر بـه، كالصيـام أيام السـفر واملرض 
مثـاًل، فهنا قضية املتشـدد هي تطبيق لذلـك االنحراف عن 
االعتـدال عىل نفسـه، أمـا املتطرف فإنه ينظر إىل نفسـه وإىل 
العـامل، فلـو افرتضنـا مثـاًل أن شـخًصا قد تطـرف يف فكره 
واعتنق عـدة مبادئ منحرفة كام يعتقـد البعض بكفر حكام 
الـدول اإلسـالمية، فـإن تلـك الفكـرة لـدى املتطـرف هلا 
مقتضيات جيب تطبيقها بحسب رؤيته عىل ذاته وعىل الناس 
أيًضـا، فيجـب عليه التهرب من ترشيعـات الدولة، وهو ما 
جيـب عىل الناس أيًضا، كـام جيب عليهم اعتقـاد كفره، وأن 

عدم اعتقادهم لذلك هو كفر أيًضا، وهكذا.

ثالًثلا: أن العالقـة بـني التطـرف والتشـدد عالقة عموم 
وخصوص الزمة، بخـالف العالقة بني اإلرهاب وبني كل 
منها، فإهنا ال تتسـم باللـزوم، بمعنى أن التطرف والتشـدد 
يرتبطان بعالقة الزمة من حيث أن املتطرف ال بد وأن يكون 
متشـدًدا، بخالف التشـدد فإنه قد يوجد دون التطرف؛ ألن 
التشـدد يعد درجة أقل من التطرف عىل مستوى االنحراف 

الفكري، فاملتشدد ال يلزم وأن يكون متطرًفا.
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أمـا بخصـوص اإلرهاب، فـإن الشـخص اإلرهايب قد 
يكـون متطرًفـا، بـل إن احتامل كونـه حيمل أفـكاًرا متطرفة 
أو متشـددة احتـامل يف غاية القـوة، إال أن ذلك ليس بالزم، 
بمعنـى أن الشـخص اإلرهـايب قـد ال يكـون متطرًفـا يف 
األصـل، فليـس مجيـع اإلرهابيـني متطرفني. يقـول ماركو 
بينفـاري: »فـإن افرتضنـا أن مجيـع اإلرهابيـني متطرفـون، 
سـنكون -بنـاًء عليـه- نصنفهم هبذا املسـمى بأثـر رجعي. 
عىل سبيل املثال، يف حالتي جبهة التحرير الوطني يف اجلزائر 
أو احلركـة االنفصاليـة يف أيرلنـدا، قـد يكون لدهيم سـبب 
مقبول نسـبيًّا ألحقية حصول شعبهم عىل حق تقرير املصري 
فريتكبـون أفعااًل إرهابيـة ألهنم يرون أنه ال توجد وسـائل 
أخرى لتحقيق مرادهم. ومن ثم فقد ُترى أفكارهم كأفكار 
ا، وإنام ألهنا أدت إىل ارتكاب  متطرفة ليس ألهنا متطرفة حقًّ

أفعال تعترب متطرفة«)٤٩(.

التعقيـد،  شـديدة  اإلرهـايب  للسـلوك  فالدوافـع 
لدرجـة أن َمـن يقومـون بالعمل اإلرهايب أنفسـهم قد ال 
يدركوهنـا بوضـوح يف كثـري مـن األحيـان، ولذلك رأى 
البعـض رضورة الرتكيـز عـىل العامل الشـعوري النفي 
والديناميات املتنوعة التي ختلق دوافع عديدة لدى بعض 
األشـخاص لالنخراط يف اإلرهـاب والعنف يف كثري من 
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األحيان دون تبني أجندة فكرية متطرفة أو حتى التعاطف 
مع فكر متطرف معني)٥٠(.

التشدد والتطرف
كالمها عمل فكري يتعلق بالرأي يف املقام األول

أما اإلرهاب 
فهـو سـلوك عميل، وفعـل مـادي، بخالف التشـدد أو 

ا التطرف الذي يمثل اجتاًها فكريًّ



الفصل الثاني

أشكال التطرف
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متهيد وتقسيم:
إن كثرة الدوافع املنتجة لظاهرة التطرف، وتنوعها ما بني 
النفي واالجتامعي، واأليدولوجي، جعل من التطرف بناء 
متدرًجا ومتطوًرا، بداية من السياق الذي تتكون فيه الفكرة 
املتطرفـة، إىل أن يصـل اىل املامرسـة العنيفـة يف هنايـة األمر، 
وشـكلت دراسـة تلك املراحل واألشكال حموًرا مهامًّ حظي 
بعناية الدارسني والباحثني يف هذا احلقل، نظًرا الرتباط فهم 
تلك املراحل بفهم ظاهرة التطرف وتفسـريها، بل وتتجاوز 
تلك األمهية تفسري الظاهرة وفهمها إىل وضع اسرتاتيجيات 

الوقاية واملواجهة أيًضا.

وقد وقع الكثري من الباحثني واملؤسسـات يف خطأ كبري، 
وهـو عـدم التفريق بـني ألوان التطـرف ودرجاتـه، ولذلك 
تعاملـت العديـد مـن املؤسسـات االجتامعيـة واألمنية عىل 
حد سـواء مع حامل األفكار املتطرفة عىل أنه إرهايب حمتمل؛ 
لظنهم حدوث ارتباط تالزمي بني محل الفكر املتطرف وبني 

ممارسة التطرف الفعيل واالنخراط يف األعامل اإلرهابية.

واحلقيقـة أن تطور التطـرف وانتقاله بني عـدة درجات 
ا ُمسـلَّاًم، وثمة دراسـات حديثة  وأشـكال أصبح حمًورا نظريًّ
تؤكـد عـىل املفارقـة بني تطـرف الفعـل والتطـرف الفكري 



63

والتطرف القويل، وتنوعت يف ذلك اإلطار الرؤى ملسارات 
ومراحل وأشـكال التطرف، وقبل عرض أشـكال التطرف 
ـنْي من عدة نامذج  ومراحله الثالثـة نعرض لنموذجني مهمَّ

قدمت طرًحا وتصوًرا ملراحل التطرف.
النموذج األول: نموذج اهلرمن:

ويعـد ذلك النمـوذج من أبرز الدراسـات التي تناولت 
أشـكال التطـرف ومراحلـه، وقـد ظهـر ذلك النمـوذج يف 
الدراسة التي أعدها كالرك مكويل، وصوفيا موسكالينكو، 
مـن كليـة برين مـاورش األمريكيـة، وجاءت حتـت عنوان 
»فهـم التطرف السـيايس: نمـوذج اهلرمـني«. وترتكز تلك 
الدراسـة عىل تقسـيم التطرف إىل مرحلتني رئيسـتني، ومها 

التطرف يف الفعل، والتطرف يف القول.
وعـن أسـباب ذلـك التقسـيم تقـول الدكتـورة صوفيا 
موسـكالينكو يف حديـث هاتفـي لدى سـؤاهلا عـن مفهوم 
»اهلرمني«، والسبب الذي حدا هبا إىل طرحه: إن الدراسات 
السـيكولوجية حـول التشـدد واإلرهاب مل تبـدأ إال أخرًيا، 
وإن كثـرًيا من النـاس واالختصاصيني خيلطـون بني الرأي 

املتشدد وبني الفعل اإلرهايب.
ا بني محل رأي معني وبني  وأضافت: »إنَّ الفرق كبري جدًّ
تنفيـذ أي فعل لتربير هذا الرأي، فكثري من الناس يتحدثون 
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عـن آرائهم بـرضورة تدوير النفايات، إال أهنـم ال ينفذوهنا 
بالرضورة«.

أما عن طـرح مفهوم »اهلرم« فأجابت موسـكالينكو أن 
اهلرم يمثل شـكاًل هندسـيًّا بقاعدة عريضة من األشـخاص 
الذيـن حيملون اآلراء نفسـها إال أهنم خاملون، أما عند قمة 
ا من األشخاص الذين دفعتهم  اهلرم فيوجد عدد صغري جدًّ

تلك اآلراء إىل تنفيذ فعل متطرف.
وأضافـت الباحثـة األمريكية: »إن تربيـر وجود نموذج 
اهلرمني ينبع من املالحظات املستقاة التي تشري إىل أن ٩٩ ٪ 
من حاميل الفكر املتشـدد ال ينفـذون أي أفعال... ولذا فإن 
كثرييـن يلتحقـون بالعمليـات اإلرهابيـة مـن دون محلهـم 
ألفـكار متشـددة«. واعتـربت أن الربامـج املعـدة ملكافحة 
األفـكار املتشـددة التي ال تفرق بينها وبـني التطرف العنفي 
أو اإلرهـاب سـتؤدي وبال مـربر إىل مضاعفـة التهديدات 

اإلرهابية)٥١(.
وبالعـودة إىل موضـوع الدراسـة فإهنـا تعتـرب كالًّ مـن 
تطـرف الرأي وتطـرف الفعل هرمني، ينقسـم كل منهام إىل 

عدة مستويات:
أما هرم الرأي: فيأيت يف قاعدته: املحايدون؛ وهم الذين 
ال هيتمـون بقضيـة معينة، ألهنـم املتعرضون للتأثـر بالفكر 
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أو الـرأي املتطرف، لكوهنـم مل يتبنوا موقًفـا مناهًضا للفكر 
املتطرف من األصل.

ثـم يأيت بعـد ذلك يف املسـتوى التـايل املتعاطفون، وهم 
الذين يؤمنون بقضيـة معينة، لكنهم ال يربرون العنف، وال 
حياولون رشعنته أو الدفاع عن الراسخني يف األعامل العنيفة 

التي تستهدف األشخاص واملنشآت.

ثم يف قمة ذلك اهلـرم يأيت املربرون: وهم الذي يؤمنون 
بقضيـة معينة، ويربرون أعامل العنـف التي يرتكبها البعض 

يف سبيل تلك القضية والدفاع عنها وحماولة حتقيقها)٥٢(.

املربرون

املتعاطفون

املحايدون

أمـا هرم الفعل: فيأيت يف قاعدتـه اخلاملون، وهم الذين 
ال يفعلون شـيًئا يف صالح اجلامعة، يعني أهنم عىل الرغم من 
اقتناعهـم بأفـكار اجلامعـة أو التنظيم إال أهنـم غري ضليعني 

بالفعل يف أعامهلا وال يقدمون هلم الدعم العميل.

هرم الرأي وفق نموذج اهلرمني ملراحل التطرف
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ثـم يف الدرجـة التالية: النشـطاء: وهـم الذيـن يقومون 
بأعامل )قانونية( يف صالح اجلامعة التي ينرصوهنا.

ثم الراديكاليون: وهم الذين يقومون بأعامل غري قانونية 
لدعم قضيتهم.

ثـم يـأيت يف قمـة هـرم الفعـل اإلرهابيون: وهـم الذين 
يقومون بأعامل غري قانونية تستهدف املدنيني.

اإلرهابيون

الراديكاليون

النشطاء

اخلاملون
هرم الفعل وفق نموذج اهلرمني ملراحل التطرف

فبحسب تلك الدراسـة فإن مراحل التطرف مرحلتان، 
مها تطـرف الرأي وتطرف الفعل، وتضـم كل مرحلة منهام 

عدة مستويات كام تقدم.
النموذج الثاين: نموذج مراحل التطرف األربعة:

وهـذا الطرح ألشـكال التطـرف أو مراحله مـن إعداد 
إدارة رشطـة نيويـورك، ُنرش ضمن وثيقة بعنـوان »التحول 
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إىل التطـرف يف الغرب... التهديد الداخيل املنشـأ« صدرت 
عام ٢٠٠٧م، ويفـرتض هذا الطرح أن التطرف يمر بأربعة 
مراحـل، وهي )مـا قبل التطـرف، التحديد الـذايت للهوية، 

التلقني العقائدي، اجلهاد(.

أملا املرحلة األوىل: فتصـف حياة الفرد قبـل تطرفه من 
األصـل، وتفرتض ظهـور بعض مواطـن الضعف يف تلك 

املرحلة التي تهد للمرحلة التالية.

املرحللة الثانيلة: وهي مرحلـة التحديد الـذايت للهوية: 
وفيها ينتقـل الفرد إىل البحث عن اهلوية السـلفية اجلهادية، 
ويبـدأ يف االنضـامم الفعـيل إىل أصحـاب تلـك االجتاهات 

واالنخراط معهم.

املرحلة الثالثة: وهي مرحلة التلقني: ويف تلك املرحلة يتم 
غرز املعتقدات يف الفرد واعتامده من قبل األيدلوجية اجلهادية 

السلفية، ويتزايد يف تلك املرحلة دور تلك اجلامعة تكوينيًّا.

املرحللة الرابعة: مرحلة اجلهاد: وهـي املرحلة التنفيذية 
النهائيـة يف عملية التطرف، حيـث يقبل األعضاء واملنتمون 
ـا لتلـك التنظيـامت أن يكونـوا جنوًدا لتلـك األفكار،  فكريًّ
ومـن ثم يقومون بتنفيذ العمليات اإلرهابية التي تسـاعد يف 

حتقيق تلك األفكار والغايات.
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مراحل التطرف األربعة وفق إدارة رشطة نيويورك
- ما قبل التطرف

- التحديد الذايت للهوية
- التلقني
- اجلهاد

وال خيفـى أن هـذا الطـرح ملراحـل التطـرف هـو طرح 
ا، يعتمد بشـكل كبري عىل املقاربات النمطية التي  خاص جدًّ
تفرتض أن ثمـة تالزًما بني األيدلوجيـة )منظومة األفكار( 
اإلسـالمية وبني التطرف واإلرهـاب، مما يضع هذا التصور 
جنًبا إىل جنب مع تلك األطروحات املتأثرة بفوبيا اإلسالم؛ 
فاملرحلـة األوىل من ذلك التصور يـكاد أن يندرج حتتها كل 
األرس املهاجرة والشـباب العاديـني، لكوهنم مصنفني حتت 
مرحلـة »مـا قبل التطـرف«، ومن ثـم فإهنم حمل شـك عند 
القيـام بأي نشـاط قد يفهـم منه وفق ذلك التصـور انتقاهلم 

للمرحلة التالية، وهي مرحلة حتديد الذات واهلوية.
وعـىل كل حـال فإنه يبدو ظاهًرا أن هـذا النموذج يقدم 
تصـوًرا -بجانـب انحيـازه- غـري ُمـْجـٍد يف قضيـة تفسـري 
التطرف وتفعيل آليات مواجهته؛ العتامده عىل عدة فروض 

قد ال تكون واقعية)٥٣(.
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مراحل التطرف وأشكاله الثالثة
ـف  ومـن خـالل النظـر إىل نـامذج التطـرف التـي توصِّ
مراحله وأشـكاله املختلفة، يمكن تقسيم التطرف إىل ثالث 
مراحـل متعاقبـة، تثل كل مرحلـة منهم شـكاًل متميًزا من 

أشكال التطرف.
ولذلك تم تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث:

املبحث األول
التطرف الفكري.

املبحث الثاين
التطرف القويل.

املبحث الثالث
التطرف العنيف )اإلرهاب(.
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املبحث األول
التطرف الفكري

يعـرف الفكر)٥٤( بأنـه: »املعقوالت واملعـاين التي تنتج 
عـن تفكـري البرش، وتأخذ شـكل عقيـدة أو مبـدأ يؤمن به، 
فتكـون منـه العقائـد والتصـورات البرشية، وتكـون باعثة 
ومؤثرة عىل السـلوك«)٥٥(؛ حيث ال يكتفـي ذلك التعريف 
بوصـف الفكر بكونـه حركة عقلية يثريهـا يشء ما أو تبغي 
ا  ً الوصول إىل التعرف إىل جمهول ما، وإنام أشار إىل كونه معربِّ
عن العقيدة واملبادئ الناشـئة عن تفكري البرش، والتي كانت 

قبُل جمرد معقوالت ومعاٍن.
فتعريف الفكر مع تعددها يدور يف فلك الداللة اللغوية 
للجذر )فكر(؛ من إعامل العقل وإثارته يف قضية من القضايا 

أو نحو يشء من األشياء الواردة إليه.
ويعتـرب التطـرف الفكري هـو املرحلـة األوىل التي تثل 
الشـكل األول من أشكال التطرف، ويف تلك املرحلة يتخذ 
ا وسـلوكيًّا جماوًزا حلـد الفهم اجلمعي  املتطـرف موقًفا فكريًّ
ملجتمعـه، أو للتيـار الرئيـي الـذي ينتمي إليـه. فاملتطرف 
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ـا تبدأ قناعاته الشـخصية وأفـكاره يف االبتعاد تدرجييًّا  فكريًّ
عـن حـدود االسـتقامة واالعتـدال، وتقـرتب مـن الغلـو 
واألحكام الصدامية، فعىل سبيل املثال فإن صاحب التوجه 
ا  العنرصي جتاه أصحاب البرشة السـوداء يتخذ موقًفا فكريًّ
وسـلوكيًّا يتجـاوز حد املبـدأ اجلمعـي ملجتمعه الـذي ينبذ 
العنرصية والتطرف هبذا الشـأن، وعىل ذلك املتطرف بشأن 

الدين وغريه.
فالتطـرف الفكري هو اعتداء ذو نزعـة فردية أو مجاعية 
ينعكس عىل الذات أو عىل اآلخر، سواء أكان اآلخر فرًدا أم 
مجاعة أم سـلطة أم جمتمًعا أم إقلياًم أم دولة أم جمموعة دول. 
وهيدف التطرف الفكري إىل إشـاعة أفكار ليس هلا مرجعية 
معتمـدة من الـرشع أو القانون املدين أو الدويل، للتشـكيك 
يف األهـداف واملصالح والنظم والعقائد من أجل مكاسـب 
حمـدودة أو موسـعة بطـرق غـري رشعيـة. ويؤثـر التطـرف 
الفكـري عىل أمن الفرد واجلامعـة والدولة واملجتمع الدويل 
بصـورة غري سـلبية، كـام يـؤدي إىل زعزعة األمـن الفكري 
والثقـايف وإثـارة نوبـات العنـف والتطـرف واإلرهـاب يف 

بعض حاالته)٥٦(.
ويف هـذه املرحلـة تتسـم عقليـة املتطـرف بعدة سـامت 
تؤثـر يف اسـتعداده الفكـري والثقايف ويف انتقالـه يف مراحل 

التطرف، وأبرز تلك السامت)٥٧(:
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• املتطـرف يكـون مقدًمـا 	 الفكـر  الـوالء ألصحـاب 
عـىل والئه للفكـرة ذاهتـا، فـوالء املتطرفـني املنتمني 
للتنظيـامت اإلرهابيـة مقـدم عـىل والئهم لإلسـالم، 
بحيث يكـون االنتامء للجامعة هـو األصل، واالنتامء 
لإلسـالم هو الفرع، وإذا تعارضـت مصلحة اجلامعة 
مت مصلحة اجلامعة، ويربر  مع مصلحة اإلسـالم ُقدِّ
ذلك بأن اإلسـالم امتدح وحثَّ عىل العمل اجلامعي، 
وأن التكاليـف الرشعية ال تـؤدَّى إال يف مجاعة، ومن 
ثم يتحول هـذا االنتامء إىل عصبية واقتتال ألجل بقاء 

هذه اجلامعة.

• التشـبث باألفكار القديمة وتقديسـها ورفض كل ما 	
هـو جديـد أو تييـز بني اخلطـأ والصواب ممـا حتمله، 
ممـا يصيب املتطـرف باجلمـود وإلغاء الـدور النقدي 

للعقل.

• املنهج الصدامي مع كافة التيارات واألفكار املخالفة؛ 	
سـواء أكانـت تلـك التيـارات تنتمـي لـذات الديـن 
واجلنـس والعـرق أم ال، وغياب أي وسـيلة للحوار 
فيـام بينهم، والقناعة التامـة بحتمية الصدام ورضورة 

املواجهة، مع املخالفني.



مدخل إلى فهم التطرف.. المبدأ والمنتهى74

• تشـويه احلقائق: وهي سمة يتسم هبا الفكر املنحرف، 	
فتعطيـه القدرة عىل قلب املفاهيم وطمسـها، وتقديم 
أدلة وبراهني غري كافية أو مناقضة للواقع، واسـتعامل 
الكلـامت بمعـاٍن ُمبهمة غري حمـددة أو بمعـاٍن متقلبة 

وخمتلفة.

• االنغالق عىل النفس ورفض أي فكر خمالف حتى لو 	
كان صواًبا ما دام مل خيرج من بني املتأثر هبم أو املنتمي 

هلم صاحب الفكر املتطرف.

• غياب فكرة النقـد الذايت، وهي التي حتول أفراد تلك 	
اجلامعـات املتطرفة فيام بعـد إىل عقليـات ذات أفكار 
متجمـدة غري قابلة للتطويـر، فينتج عن ذلك تقديس 
رموز اجلامعة الذي حيول بني منتسبيها وبني التجديد.

• غيـاب فكـرة احلوار والتسـامح، ممـا يعزز مـن فكرة 	
التكفري، ويؤسس ملظاهر العنف فيام بعد.

سمت املنتمي للشكل األول من التطرف

- تشويه احلقائق

- التشبث باألفكار القديمة

ا سامت املتطرفني فكريًّ
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- غياب النقد الذايت
- االنغالق عىل النفس
- تبني املنهج الصدامي

- غياب مبدأ احلوار
- تقديم الوالء لصاحب الفكرة عىل الفكرة ذاهتا

وال يشـرتط أن يكـون املتطـرف يف هـذه املرحلة ضمن 
تنظيم جيمع أصحاب ذلك الفكر، فهذا الشـكل من أشكال 
التطـرف يتسـم باملرونـة الكبـرية مـن حيث غيـاب اهليكل 
التنظيمـي واالنتسـاب الظاهـر جلامعـة أو تنظيـم معـني، 
ا،  ولكـن جيمع أولئك عدة أفكار مشـرتكة تثـل رابًطا رمزيًّ
خيلـق حالة من االئتالف بينهم، وقد يسـهل من انتقاهلم إىل 
مرحلـة متطورة وشـكل آخر من أشـكال التطـرف، إال أنه 
ليس بالـرضورة حدوث ذلـك االنتقال، فقد يظـل املنتمي 
هلذا الشكل من التطرف مقتنًعا بأفكاره املتطرفة دون حماولة 
منـه إىل تطويـر ذلك للمامرسـة القوليـة أو الفعليـة، بل قد 
يكـون حامل الفكر املتطـرف رافًضا للمامرسـات التطرفية 
العنيفة وإن كان يبدي تعاطًفا معها، ويف أحيان أخرى تفهاًم 
لدوافعها، مما يضع هذا الشكل من أشكال التطرف يف دائرة 
التوجهـات اخلطـرية واملقلقـة التي تـرضب منظومـة القيم 
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واألخالق والسـياق الثقـايف للمجتمع بشـكل عام، وتظل 
احتامليات تأثريها السلبية عىل السلم العام قائمة.

ومن أهم أغراض التطرف الفكري:
حشو أذهان أفراد املجتمع -السيام شبابه- بأفكار ال . ١

تنسـجم مع األفكار األصيلة التـي تتوافق مع ثوابت 
املجتمع يف خمتلف عنارص الثقافة املرغوب فيها.

التشـكيك يف صحـة األفـكار واملامرسـات التـي هلـا . ٢
مرجعيـة ثابتـة، ممـا يتسـبب يف إحـداث ازدواجية يف 

الفهم، ومن ثم ارتكاب السلوك االنحرايف.

إضعـاف وحـدة املجتمـع وتزيـق تاسـكه وتوزيعه . ٣
عـىل كيانات واجتاهـات ذات انتـامءات خمتلفة، األمر 
الذي يتسـبب يف إثارة النعـرات الطائفية واالنتامءات 
املضللـة، وربـام أدى إىل املواجهة واالقتتـال الفردي 

واجلامعي.

تشوهيه صورة اإلسـالم واملسلمني ونعتهم بأوصاف . ٤
مضللـة؛ للتقليـل من أمهية اإلسـالم كديـن ومنهج، 
وللتقليـل مـن أمهية املسـلمني كبرش مثـل غريهم هلم 

خصوصية يف الفكر واملنهج والسلوك.
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إحداث اعتداءات فادحة عىل النفس أو عىل اآلخرين . ٥
أو عـىل املجتمـع وإحلـاق صـور مـن األذى املغلظ؛ 
إلجبـار صنـاع القرار يف املجتمع عـىل تنفيذ قناعاهتم 

املفروضة عليهم.

إجيـاد أجيـال ذات عقـول بسـيطة ال تفـرق بني احلق . ٦
وتغفـل  السـلبيات،  عـىل  إال  تنظـر  وال  والباطـل، 
اإلجيابيات، وتنبهر بام لدى الغري، وتتنكر عىل التاريخ 

والرتاث.

إجياد أجيـال تتهاون يف احرتام حقـوق النفس وحقوق . ٧
اآلخرين، كام تتهاون يف أداء الواجبات عىل نحو سليم.

نبـذ الوسـطية؛ وذلك بالغلـو يف الديـن أي بالتعصب . 8
للجامعة، والغلو يف قائدها، والتكفري باملعصية، وتكفري 
احلاكم بغري ما أنزل اهلل، وتكفري اخلارج عن مجاعتهم، 
املعـارصة،  املسـلمة  املجتمعـات  بجاهليـة  والقـول 
واحلكم عىل بالد املسـلمني بأهنا دار كفر، واسـتحالل 
الدمـاء واألمـوال بنـاء عىل ذلـك، وحتريـم الطيبات، 

والغلو بتحريم العمل يف الوظائف احلكومية.

يعتـرب . ٩ فمثـاًل  للمفاهيـم،  الصحيحـة  املعـاين  تغيـري 
االنتحار جهاًدا، وقتل النفس بغري حق استشهاًدا )٥8(.
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املبحث الثاين
التطرف القويل

يمثل التطرف القويل املرحلة الثانية من مراحل التطرف، 
وفيها ينتقـل املتطرف من اعتناق الفكرة املتطرفة إىل التنظري 
هلـا والدعـوة إليهـا عن طريـق القـول، فيامرس الشـخص 

التطرف سلوًكا قوليًّا ال فعليًّا)٥٩(.
وال شـك أن التطرف القويل هـو املمهد للتطرف الفعيل 
وللمامرسات اإلرهابية بشتى صورها، والعالقة بني الشكل 
األول )التطـرف الفكـري( وبني الشـكل األخري )التطرف 
العنيـف( ختتلـف بشـكل كبـري عـن العالقـة بـني التطرف 
القـويل والتطرف العنيـف، وجهة االختـالف الغائية بينهام 
هـي احتامالت التطور واالنتقال بني الشـكلني واملرحلتني؛ 
فاحتـامل انتقال املتطرف الفكري إىل ممـارس فعيل للتطرف 
العنيـف أقل بشـكل كبري من االحتامليـة ذاهتا بني أصحاب 

التطرف القويل والتطرف العنيف.
ولعل ذلـك يعود إىل أن القول هو أحـد مراتب الفعل، 
أو أحـد أنواعـه، واملتطـرف حينـام يبـدأ يف إخـراج أفكاره 
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املتطرفـة عن طريق تنظـريات وترصحيات وحـوارات، هو 
يف احلقيقـة بـدأ فعليًّا يف ممارسـة التطـرف، وإن كان مل يصل 
بعد إىل املامرسة العنيفة، فاالنتقال بني املرحلتني وإن مل يكن 
حتميًّا شـأنه يف ذلك شـأن االنتقال بـني الفكر والعنف، إال 
ل  ا، ومنطقية أيًضا، حتى أن البعض نزَّ أن احتامليته كبرية جدًّ

التطرف القويل منزلة اإلرهاب والتطرف العنيف.

ونحن نتفق بشـكل كبري مع الطرح الذي يعترب التطرف 
القـويل هـو املرحلـة االنتقالية للتطـرف العنيـف، وأن ثمة 
ارتباًطـا أغلبيًّـا بني وجـود التطرف القويل وبني املامرسـات 

العنيفة واإلرهابية.

فالتطـرف القويل هـو صياغـة وتأصيل لأُلُطـر النظرية 
للجامعـات املتطرفـة واإلرهابيـة، ويمثل اإلنتـاُج الكالميُّ 
ألصحـاب الفكر املتطرف سـواء كان خطابات أو مؤلفات 
أو فتاوى الركيزَة األساسـيَة التي بنت عليها تلك التنظيامت 
سـلوكها وأفعاهلا اإلرهابية، فمن ذلك عىل سبيل املثال قول 
البنا مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني: »سنتوجه بدعوتنا إىل 
املسئولني من قادة البلد وزعامئه ووزرائه وحكامه وشيوخه 
ونوابه وهيئاته وأحزابه، وسندعوهم إىل منهاجنا ونضع بني 
أيدهيم برناجمنا، وسـنطالبهم بأن يسـريوا عليه.. فإن أجابوا 
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الدعـوة وسـلكوا السـبيل إىل الغايـة آزرناهـم، وإن جلئـوا 
إىل املواربـة واملراوغة وتسـرتوا باألعـذار الواهية واحلجج 
املـردودة فنحن حرب عىل كل زعيـم أو رئيس أو حزب أو 
هيئـة ال تعمل عىل نرصة اإلسـالم وال تسـري يف الطريق إىل 
استعادة حكم اإلسالم وجمد اإلسالم، سنعلنها خصومة ال 

ِسلم فيها وال هوادة معها حتى يفتح اهلل بيننا«)٦٠(.

فـإن قول البنـا وِمْن َبْعـِده تنظريات سـيد قطب فتحت 
منهاًجـا جديـًدا للعنـف وعملت عىل جتذيره عىل املسـتوى 
النظـري؛ حيث بدأت كتابـات ونصوص قيـادات التنظيم 
يف مهامجـة قيـم الديمقراطيـة واحلداثـة واحلريـة واهتامهـا 
بتخلـف املجتمعات، ومن َثم رأت رضورة طرح تصورهم 
عـن »الدولـة واحلكم« كبديـل يقوم عىل مراحـل متدرجة، 
واخـرتاق  التغلغـل  عـىل  املراحـل  تلـك  نجـاح  ويعتمـد 
املؤسسـات واملجتمعـات، مع رضورة التواصل والتنسـيق 
مع اجلامعات »اجلهادية« اإلرهابية، ورضورة بناء قوة حلامية 

اجلامعة وتأمني الوصول إىل احلكم.

وكذلك فإن العديد مـن التنظيامت اجلهادية واإلرهابية 
قـد اعتمدت بشـكل رئيس عىل كتـاب »الفريضـة الغائبة« 
ملحمـد عبد السـالم فـرج، الذي مثَّـل املرجعية األساسـية 
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لتلـك اجلامعـات ابتـداء من العقديـن األخرييـن يف األلفية 
السابقة وإىل اآلن.

وكذلك كتاب »شفاء صدور املؤمنني« أليمن الظواهري، 
مـن األدبيـات األكثـر خطـورة يف نصوصهـا، حيـث عمل 
فيـه الظواهري عىل ترشيع التوسـع يف اسـتخدام العمليات 
االنتحارية وإجازة إتالف النفس يف تلك العمليات، كذلك 
عمـل عـىل تربيـر اسـتهداف املؤسسـات احلكوميـة التابعة 
للـدول املسـلمة وعىل رأسـها البعثات الدبلوماسـية، وكان 
كتابـه حمرًكا للكثـري من التنظيـامت اإلرهابية، وعىل رأسـها 

تنظيم القاعدة بطبيعة احلال.

ومما يدل عىل إدراك العلامء حلجم وتأثري مظاهر التطرف 
القويل تصدي شـيخ األزهر يف ذلك الوقت بنفسـه الشـيخ 
جـاد احلق عـيل جاد احلـق للـرد عىل هـذا الكتـاب وتفنيد 
مزاعمه، مع مناقشـة الشـيخ عطية صقر رئيس جلنة الفتوى 
باألزهـر، ونرش هذا الرد بمجلة األزهر يف سـنة ١٤١٤هـ، 

وسامه نقض الفريضة الغائبة.

وملزيـد من التفصيل حول دور األزهر الرشيف ورجاله 
يف مواجهـة التطـرف يراجع هناية الفصـل األول من الباب 

السابع.
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وكام تثـل املقاالت والكتابات املتطرفة دورها الكبري يف 
التمهيد والتأسـيس للتطرف العنيف، تعد الفتوى أهم أبرز 
أسلحة التنظيامت اإلرهابية، حيث ُتشهره يف وجه املخالفني 
هلم متى أرادت، وتعتمد عليها يف رشعنة القتل واسـتحالل 

الدم واملال للمخالفني واملتصدين هلا.

وقد أشـار املؤرش العاملي للفتوى إىل أن تنظيم »داعش« 
دأب عـىل إصـدار الفتـاوى املفخخـة التي حتـض عىل قتال 
األقباط، وكان من أبرزها فتوى اعتبارهم ليسـوا أهل ذمة، 
ومن ثـم فإنه جيب قتاهلم وهدم كنائسـهم وعـدم ترميمها، 
وعدم توليهـم مناصب داخل الدولة، وتكفري احلاكم الذي 

ال ينفذ هذه األمور.

وأشـار املـؤرش ذاته إىل أنه يف عـام ٢٠١8م كانت ٦٠٪ 
مـن الفتاوى الصـادرة بحق املسـيحيني عىل مسـتوى العامل 
قـد صـدرت من ِقَبـل جهـات وشـخصيات غري رسـمية، 
وكان ٩٥٪ مـن مجلـة هـذه الفتـاوى يف أغلبهـا مضطربـة، 
وصـدرت عن جهات ال تتلك منهًجا علميًّا منضبًطا، ومن 
أشـخاص غري مؤهلني وال متسـلحني بالعلم الرشعي)٦١(، 
وأن من أبرز الفتاوى التي تسببت يف تأجيج الرصاع والفتنة 
واضطهاد األقباط، فتـاوى »حتريم قبول هدايا النصارى يف 
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أيـام عيدهم«، و«حتريـم هتنئتهم بعيدهـم« و»حتريم األذان 
داخـل الكنيسـة«، و»النهـي عـن توصيـل قبطي للكنيسـة 
بالسـيارة أو مسـاعدته«، و»النهي عن ترديد شعار الوحدة 

الوطنية اهلالل والصليب«.
وبجانب ذلك استعملت الفتوى كأحد أدوات حروب 
اجليـل اخلامـس لنـرش التطـرف والتحريـض عـىل األعامل 

اإلرهابية.
اء  هـذا باإلضافـة إىل إهـدار حقـوق اإلنسـان مـن جرَّ
الفتـاوى التـي تثـل أكثـر مـن ٩٣٪ مـن فتـاوى أصحاب 

االجتاهات املتطرفة، مع منافاهتا ملقاصد الرشيعة.
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املبحث الثالث
التطرف العنيف )اإلرهاب(

التطرف العنيف هـو املرتبع عىل قمة هرم التطرف وهو 
مـا يعرف باإلرهـاب، أو أحد أنامطـه، ويف مرحلة التطرف 
العنيـف )اإلرهـاب( ترتجـم تلـك األفـكار والنظريـات 
والفتـاوى إىل أفعـال عنيفـة يقوم هبـا اإلرهابيـون لتحقيق 

غاياهتم وأهدافهم)٦٢(.
فالتطـرف العنيـف )اإلرهـاب( نتـاج عملية مسـتمرة 
ومتواصلـة ال تتوقف أو هتدأ نظًرا للطبيعة املتغرية، والتنوع 
اهلائـل من السـياقات الفرديـة واالجتامعيـة، والتي تفرض 
حمدداهتا عىل تلك املرحلة، وعىل مدى مرونة االنتقال إليها.

ا مالحظة أن تلك املرحلة ليسـت مرحلة  ومـن املهم جـدًّ
الزمـة ملرحلـة أخرى، بـل هي مرحلـة تثل أقـى درجات 
اجلنوح والتطرف، قد يصل إليها الفرد مبارشة دون مقدمات 
أو صناعـة، وقد يصل إليها نتيجة عملية جتنيد متأنية، تعرض 
فيها ذلك الشـخص إلعادة صياغة ألفـكاره وتصوراته نحو 

القضايا األساسية التي تتمحور حوهلا نظريات التطرف.
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ولذلـك فإن التطـرف العنيف )اإلرهـاب( ليس منتًجا 
أليدلوجيـا معينة، بـل ليس منتًجـا أيدلوجيًّـا خالًصا؛ ألن 
املامرسـات املتطرفة قد تصـدر أثناء احتجاجـات فئوية، أو 
مطالـب سياسـية، أو حتى أعامل شـغب دافعها كراهية غري 
قائمـة عـىل فكـٍر أو أيدلوجيـة، وكذا فـإن التطـرف الناتج 
عـن مسـار أيدلوجـي ال يلتـزم بأيدلوجيا خمصوصـة، فأي 
أيدلوجيا قـادرة عىل صناعة التطرف العنيـف، وبالتايل فإن 
التطـرف العنيـف )اإلرهـاب( هـو فئـة متميزة أوسـع من 
اإلرهاب، ألنه يشـمل أيًضا العنـف الذي ال يقوم عىل فكٍر 
أو أيدلوجيـة، أو اإلجراءات التـي وإن كانت تعترب إرهابية 
يف طبيعتهـا من قبل البعض إال أهنا ليسـت حمـددة قانوًنا يف 
حد ذاهتا. وعىل ذلك فالتطرف العنيف هو عملية ديناميكية 
حيث يتقبل الفرد العنف اإلرهايب باعتباره جمرد عمل ممكن 

وربام عمل رشعي)٦٣(.

وبطبيعـة احلـال فإن تلـك املرحلة من مراحـل التطرف 
هـي املرحلـة األخطـر، حيـث تتجسـد األفـكار املتطرفـة 
واألقـوال املنظـرة للعنف واإلرهاب إىل واقـع أليم تكتوي 
بناره املجتمعات عىل اختالف دياناهتا وأجناسها وأعراقها، 
وقد رصد مرصد الفتاوى التكفريية واآلراء املتشددة التابع 
لدار اإلفتاء املرصية، يف مؤرش اإلرهاب األسـبوعي، الذي 
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هيتم بتتبع العمليـات اإلرهابية ورصدها وإجراء حتليل هلا، 
عىل سـبيل املثـال ال احلرص، عـدد )١٠( عمليـات إرهابية 
تـم تنفيذهـا خـالل األسـبوع األول مـن يونيـو ٢٠١٩م، 
العـراق،  )أفغانسـتان،  اسـتهدفت )٧( دول خمتلفـة هـي 
إندونيسـيا، سـوريا، لبنان، ليبيا، مـرص( يف مناطق جغرافية 
ه، راح  متباعـدة نفذها أكثر من مجاعة متطرفـة خمتلفة التوجُّ
ضحية تلك العمليات اإلرهابية ٥٤ قتياًل و٦٠ جرحًيا)٦٤(.

والتطرف العنيف )اإلرهاب( ليس له نمطية معينة، فقد 
ا  يامرس يف إطار تنظيمي، أو يف إطار ارجتايل، وقد يكون فرديًّ
أو مجاعيًّـا، إال أن الغالب أن التطرف العنيف يتم من خالل 
عمـل تنظيمـي لـه اسـرتاتيجيات حمـددة لكل مـن التجنيد 
والتمويـل والتنفيـذ واإلعالم، ولكل واحـدة منهم أدواهتا 
التي حتقق الغايات املرسومة يف منظومة العنف اخلاصة هبم.

التنظيـامت واجلامعـات عـىل رسيـة  كـام حتافـظ تلـك 
العالقات التي تربط بني أفرادها بشـكل بالغ، وتسعى دائاًم 
إىل تقديـم التربيرات الكافية للمنتمني هلا برضورة العمل يف 
رسية تامة حفاًظا عىل مرشوعهم وأهدافهم التي يسعون إىل 

حتقيقها.

ويعتمـد رواد التطـرف العنيـف )اإلرهـاب( والعمـل 
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اإلرهـايب عـىل تقديـم األسـباب الالزمـة للمنتمـني هلم يف 
غ هلم  الفكر أو املحتمل انتامؤهم وانضاممهم إليهم التي تسوِّ
اسـتخدام العنف جتاه املجتمع أو السـلطة، وتبدأ يف رشعنة 
ذلـك العنف املسـتخدم مـن خالل إبـراز تلك األسـباب، 
وخلـق الدوافع الكافية لدى الفئات املسـتهدفة يف ممارسـة 
العنف والعمل املسـلح، والتبشـري بمآالت األعامل العنيفة 

واإلرهابية يف الدنيا ويف اآلخرة.
وعـىل كل حال فـإن اإلحصائيات التـي ترصد األعامل 
اإلرهابيـة ومظاهر التطـرف العنيف )اإلرهـاب( تدل عىل 
التنامي الكبري لتلك الظاهرة، وعىل التوسـع والتزايد املطرد 
فيها، مما يسـتدعي احتاد كافة اجلهـود ملواجهة تلك الظاهرة 
والسـعي إىل تقويضها والقضاء عليها، كام سـيأيت بيان ذلك 
يف اسـرتاتيجيات مكافحة التطرف عىل املسـتوى اإلقليمي 

والوطني والدويل.
ا ليس كل متطرف إرهابّيً

ا وليس كل متشدد إرهابّيً
لكن بالضرورة كل إرهابي متشدد ومتطرف





الفصل الثالث

مصادر التطرف
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متهيد وتقسيم:

إن إنتاج اهلوية املتطرفة ال يسـري دائاًم عىل وترية واحدة؛ 
فصناعة التطرف والشـخصية املؤمنة بأنه خيارها األسـايس 
أمـر معقـد، يرتبط بعـدة عوامل خارجيـة متعلقة بالسـياق 
البيئـة  تعـد  التـي  الراهنـة،  املجتمعـي وتقلباتـه وظروفـه 
احلاضنـة، وبعوامـل أخـرى تتعلق بسـامت املتطـرف ذاته، 
وإشكاالته السيكولوجية، وهي حمفزات التطرف، ويف إطار 
تلـك املحددات تتم عملية التحـول واالجتاه نحو التطرف، 
وتصنع اهلويـة اجلدية للشـخص املؤمن باخليـارات العنيفة 

والصدامية.

والـذي جيب تأمله هـو أن اجلانب املعريف يف إنتاج اهلوية 
املتطرفـة هـو احللقـة األضعـف واألقـل تأثـرًيا يف تكويـن 
وصناعة ظاهرة التطرف، وليس املراد من ذلك بطبيعة احلال 
التقليل من شـأن الكتب واملواقع والقنوات امُلنظِّرة لألفكار 
املتطرفـة، ولكـن املـراد هـو التأكيـد عـىل أن تلـك املصادر 
املعرفيـة هي وسـيلة اسـتعامرية للعقـول، حتاول اسـتغالل 
العوامـل والدوافـع االجتامعية والنفسـية لدى الشـخص، 
لتأخذ موقعها يف ثقافته وعقله، وتعمل عىل إحالل تصورها 
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يـن حمل كافة األفكار واملبادئ التي كان  ورؤيتها للعامل والدِّ
يعتنقهـا الشـخص، ويؤمن هبـا، ومن ثم فـإن تلك املصادر 
تسـتمد قوهتـا مـن التهيؤ الفعـيل لـدى الشـخص وقابليته 

لالجتاه نحو التطرف.

ولعـل الدليـل عـىل ذلـك أن تلـك املصـادر املعرفية ال 
تزال جتتـذب اجلانب األقل من الزخم الشـعبي، وال زالت 
األغلبيـة املتسـمة بالعقالنيـة واالتسـاق النفـي تنحاز إىل 

الفكر املعتدل والوسطي.

فوظيفـة املصـادر املعرفيـة املتطرفة هي تدنيـس الوعي 
وتزييفـه لدى قطاع معني مسـتهدف، حترص عىل اسـتالبه 
نفسـيًّا وبشـكل كيل، مما يؤهله لالنقالب التـام عىل جمتمعه 
وثقافتـه بشـكل خميف يصـل إىل القطيعـة التامة مـع أقرب 
الدوائر االجتامعية املحيطة به، ويصري والؤه املطلق للفكرة 

واجلامعة التي ينتمي إليها.

ونعـرض يف هـذا الفصل أبـرز تلـك املصـادر الفكرية 
واملعرفية التي تسـاعد يف تكوين وبناء اهلوية املتطرفة، سواء 
كانت كتًبا أو مواقـع إلكرتونية أو صالت اجتامعية؛ وذلك 

من خالل أربعة مباحث:
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املبحث األول
الكتب.

املبحث الثاين
القنوات الفضائية.

املبحث الثالث
وسائل اإلعالم اإللكرتوين.

املبحث الرابع
االجتمع البرشي مع املتطرفن.
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املبحث األول
الكتب

ُتعتـرب الكتـب أهـم مصـادر التطـرف عـىل اإلطـالق، 
وبعبـارة أخـرى فـإن الكتـب هي املصـدر املعـريف الرئيس 
للمتطرفني، وما سواه من مصادر معرفية هو يف احلقيقة فرع 

عىل ذلك املصدر، وذلك لسببني:
أواًل: أن حمتوى املصنفات املدونة يتسم بالثبات والقدرة 
عىل مواصلة احلضور، بخالف القنـوات الفضائية واملراكز 
اإلعالميـة ومواقـع التواصـل االجتامعـي، فإهنا قـد تكون 
عرضـة للتوقـف نتيجة تتبـع األجهـزة األمنية هلـا يف حالة 
وسائل اإلعالم اإللكرتوين، أو نتيجة تغري سياسات الدول 

الداعمة للتنظيامت اإلرهابية يف حالة القنوات الفضائية.
ثانًيـا: أن الكتـب تقدم نظريـات متكاملـة، وتصورات 
شاملة للقضايا التي تثل الركيزة األساسية للفكر املتطرف، 
كالدولة والتوحيد واجلهاد، ونحو ذلك من املحاور الرئيسة 
التي يقـدم املصنفون املتطرفون تصـوًرا ورؤية بإزائها، بينام 
تكـون وظيفـة مواقـع التواصل والقنـوات الرتويـج لتلك 
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النظريـات، ولذلـك تبقـى الكتـب هـي املرجـع األصيـل 
واملصدر األهم للجانب املعريف.

وفيام ييل استعراض لنامذج من أهم الكتب التي رسخت 
لظاهـرة التطـرف واإلرهـاب واعتمدت عليهـا التنظيامت 

اإلرهابية بشكل ظاهر وكبري.

معامل يف الطريق
»إن سـيد قطب هـو الذي وضـع دسـتور اجلهاديني يف 
كتابـه الديناميـت »معـامل يف الطريق«، وإن سـيد هو مصدر 

اإلحياء األصويل«.

هكذا رصح أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، عام  
٢٠٠١م، وهكـذا نظـرت التنظيـامت واجلامعـات املتطرفة 
لسـيد قطـب، ولكتابه اخلطري »معـامل يف الطريق«، فالكتاب 
يعد اخلطوة التأسيسـية األهم للفكر التكفريي واملتطرف يف 

العرص احلديث.

سيد قطب إبراهيم حسن الشاذيل
ولد عام ١٩٠٦م يف إحدى قرى أسيوط، وقىض مرحلة 
كبـرية من حياته مهتـامًّ باألدب والشـعر، وانتمى إىل حزب 
الوفـد لفـرتة، وبعد سلسـلة مـن التقلبات انتمـى أخرًيا إىل 



95

مجاعـة اإلخـوان املسـلمني يف سـنة ١٩٥٣م تقريًبـا، وعينه 
املرشـد العام وقتها حسـن اهلضيبي رئيًسـا لقسـم الدعوة، 
وبدأ سـيد قطب يف عرض أفكاره إىل أن انتهى إىل صياغتها 
يف كتابـه األخـري »معـامل يف الطريـق« الـذي خلـص فكرتـه 

املتطرفة ونظريته اإلرهابية.

إن كتـاب سـيد قطـب يعـد اخلطـوة التأسيسـية األوىل 
واألهم للفكر املتطرف يف العرص احلديث

قدم سـيد قطب يف كتابه طرًحا شموليًّا مستنًدا عىل عدة 
أفكار أمهها عىل اإلطالق فكرة »احلاكمية«، التي اسـتعارها 
سـيد قطب مـن فكر اخلوارج، واسـتعملها بمعنـى متطابق 
ألدبياهتم، فحكم عىل سـائر احلكومـات احلالية بأهنا كافرة، 
فقـال: »كذلك ال ينبغي أن تقوم يف نفوس أصحاب الدعوة 
إىل اهلل تلك الشـكوك السـطحية يف حقيقة اجلاهلية وحقيقة 
اإلسـالم، ويف صفـة دار احلرب ودار اإلسـالم. . فمن هنا 
يؤتـى الكثـري منهـم يف تصوراتـه ويقينه. . إنه ال إسـالم يف 
أرض ال حيكمهـا اإلسـالم وال تقوم فيهـا رشيعته، وال دار 
إسـالم إال التـي هييمـن عليهـا اإلسـالم بمنهجـه وقانونه، 
وليـس وراء اإليـامن إال الكفـر، وليـس دون اإلسـالم إال 

اجلاهلية. . وليس بعد احلق إال الضالل. . .«)٦٥(.
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ومن ثم فإن الدولة اإلسـالمية وفق تصوره ال تقوم إال 
باجلهـاد إلزاحة كل من يقف يف طريق »أن يكون الدين كله 
هلل »، يقول : »واإلسالم ليس جمرد عقيدة، حتى يقنع بإبالغ 
عقيدته بوسـيلة البيان، إنام هو منهج يتمثل يف جتمع تنظيمي 
حركـي يزحف لتحريـر كل النـاس، والتجمعات األخرى 
ال تكنـه مـن تنظيم حياة رعاياها وفـق منهجه هو، ومن ثم 
يتحتم عىل اإلسالم أن يزيل هذه األنظمة بوصفها معوقات 
للتحريـر العـام، وهذا - كام قلنا من قبـل - معنى أن يكون 
الديـن كلـه هلل، فال تكون هنـاك دينونة وال طاعـة لعبد من 
العباد لذاته، كام هو الشـأن يف سـائر األنظمة التي تقوم عىل 

عبودية العباد للعباد!«)٦٦(

وأمـا الفكـرة الثانيـة التـي اعتمـد عليهـا قطـب فهـي 
فكـرة دار اإلسـالم، فحكـم قطـب بجاهليـة املجتمعـات 
اإلسـالمية، يقـول: إن املجتمع اجلاهيل هـو كل جمتمع غري 
املجتمـع املسـلم!. وإذا أردنا التحديد املوضوعـي قلنا: إنه 
هـو كل جمتمـع ال خيلـص العبوديـة هلل وحده..متمثلة هذه 
العبودية يف التصور االعتقادي، ويف الشـعائر التعبدية، ويف 
الرشائـع القانونية..وهبـذا التعريـف املوضوعـي تدخل يف 
إطـار »املجتمـع اجلاهيل« مجيع املجتمعـات القائمة اليوم يف 

األرض فعاًل«
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وهنـا أرسـى قطـب لنظريـة الـرصاع اإلثنـي األبدي، 
فجعل العامل قسـمني: قسـم مؤمن، وقسـم جاهل، وهو ما 
تلقفتـه سـائر التنظيامت واجلامعـات املتطرفـة وجعلته مبدأ 

كليًّا تارس حتت غطائه أعامهلا.
الفريضة الغائبة

مثَّـل كتـاب »الفريضـة الغائبـة« ملحمـد عبـد السـالم 
فـرج نقلـة كبـرية للفكـر املتطـرف، حيـث ألقـى الكتـاب 
عـىل كاهـل املتطرفـني عنـاء البحـث يف كتـب الـرتاث عن 
نصـوص يسـتطيعون تأويلها لتدعم أفكارهـم، أو االعتامد 
عىل مقـاالت وقصاصات من هنا وهنـاك، ليؤلف هلم أول 

الكتب التي نظَّرت للعنف والتكفري بشكل مركز ومبارش.
ولـد حممد عبد السـالم فـرج يف أوائل سـتينيات القرن 
املايض، وخترج من كلية اهلندسـة، ومال إىل دراسة العلموم 
الدينية وتأثر بشـكل بالغ بكتابات سـيد قطب ال سيام معامل 
يف الطريـق، وألف كتابـه »الفريضة الغائبـة« عام ١٩٧٩م، 
واشـرتك فـرج يف عملية اغتيال الرئيـس املرصي حممد أنور 
السادات، وألقي القبض عليه، وقدم إىل املحاكمة العسكرية 

التي قضت بإعدامه، وتم تنفيذ احلكم يف أبريل ١٩8٢م.
وعـىل الرغـم مـن أن »فـرج« كان خملًصـا لنظرية سـيد 
قطـب وتصـوره يف »معـامل يف الطريـق«، إال أنـه كان أشـد 
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رصاحة منه، وأراد أن يؤسـس ملرشوع »جهادي« متكامل، 
فجـزم بعبارات ظاهـرة ال حتتمل التأويل بكفر املؤسسـات 
احلاكمـة يف الـدول اإلسـالمية، يقـول فرج: »فحـكام هذا 
العرص يف ردة عن اإلسـالم ... فهم ال حيملون من اإلسالم 
إال األسامء، وإن صلوا وصاموا وادعوا أهنم مسلمون«)٦٧(.

ويف سـنة ١٩٦٦م ُحكـم عليـه باإلعـدام بعـد حماكمـة 
ا مسـلًحا  علنيـة ثبـت فيها تشـكيله مـع آخريـن تنظيـاًم رسيًّ
هيـدف إىل تغيـري نظـام احلكـم القائم بالقـوة باغتيال السـيد 
رئيـس اجلمهوريـة والقائمـني عىل احلكم يف البـالد وختريب 
املنشـآت العامـة وإثـارة الفتنـة يف البالد، وتزودوا يف سـبيل 
ذلك باملـال الالزم، وأحـرزوا مفرقعات وأسـلحة وذخائر، 
وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم عىل اسـتعامل هذه األسـلحة 
واملفرقعات، وحددوا األشـخاص املسئولني الذين سيجري 
اغتياهلـم، وعاينوا حمطـات توليد الكهرباء واملنشـآت العامة 
التي سيخربوهنا، ورسموا طريقة تنفيذ ذلك، وهتيئوا للتنفيذ 
الفعيل، وعينوا األفراد الذين سـيقومون بـه، وحاَل ضبُطهم 

دون تام مؤامراهتم. وكان هو أحد املتولني زعامة التنظيم.

ثم بنيَّ فرج أن السـبيل الوحيد إىل إقامة دولة اإلسـالم 
املنشـودة هو اجلهاد، والذي هو فرض عني عىل كل مسـلم، 
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وأن مـا سـواها مـن سـبل كالدعـوة إىل اهلل تعـاىل، وطلب 
العلم، وأعامل اخلري ال تأثري هلا، وال يمكن أن حترز تقدًما يف 
ذلك الشـأن، وهو بذلك يقطع الطريق عىل سـائر التيارات 
اإلسـالمية التي اعتمـدت مناهج الدعـوة والعمل اخلريي 

ونرش العلم منهًجا إصالحيًّا.

وبعـد ذلك ينتقل فرج إىل أهم مـا طرحه يف كتابه، وهو 
»قتال العدو األقرب«، وعنى هبم احلكام املسلمني يف البالد 
اإلسـالمية، وذلك املبدأ الذي أسـس له فرج يف كتابه هو ما 
تلقتـه التنظيـامت املتطرفـة واعتمدته، وعىل أساسـه نفذت 
العديـد مـن العمليـات اإلرهابية التي اسـتهدفت منشـآت 
وشـخصيات ومؤسسات، كان أبرزها قتل الرئيس املرصي 
حممـد أنـور السـادات، والذي قـام حممد عبد السـالم فرج 

بالتخطيط له بنفسه.

ورشع الكاتـب يف حماولـة رشعنة قتل اجلنود املسـلمني 
من منتسـبي أنظمـة اجليش والرشطة يف الدول اإلسـالمية، 
وحـاول إثبـات أهنـم »كفـار« النتسـاهبم إىل املؤسسـات 
التابعة للحكومات يف البالد اإلسـالمية والتي يرى كفرها، 
وبطبيعـة احلال فإن هؤالء املنتسـبني هلم كفار مرتدون أيًضا 

لكوهنم من أعواهنم)٦8(.
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وأخـرًيا وضع فرج عـدة توصيات خططيـة للجامعات 
املتطرفة لتكون مبادئ عامة يف أعامهلم اإلرهابية.

كان »فـرج« خملًصا لنظـرية ســيد قطب يف اجلمـلة، إال 
أنـه كــان أشـد صـراحة مـنـه يف إطــالق أحـكام التكفري 

بعــبـارات ظـاهــرة ال حتتمل التأويل
إدارة التوحش

هـو أحـد أهم الكتـب التـي وضعـت تصـوًرا مكتماًل 
وهلـذا  واملتطرفـة،  اإلرهابيـة  اجلامعـات  السـرتاتيجيات 
اكتسـب ذلـك الكتـاب خطورته؛ ألنـه تعدى كونـه منظًِّرا 
لبعض األفكار املتطرفة املوجهة إىل الشباب هبدف حتفيزهم 
أو هتيئتهـم لالنحراط يف األعامل اإلرهابية، بل مثَّل الكتاب 
دلياًل حقيقيًّا السرتاتيجيات ممارسة العنف وصنع الفوىض 
واستغالهلا لصالح التنظيامت املتطرفة، وليس أدل عىل ذلك 
من اعتامد الكثري من التنظيامت املتطرفة عىل االسرتاتيجيات 
املضمنـة داخل ذلك الكتـاب يف هجامهتا وخططها، كتنظيم 
داعش الذي ظهر بعد تأليف كتاب إدارة التوحش بسنوات، 

إال أنه اعتمد عليه بشكل كبري.

وعىل الرغم من شهرة كتاب إدارة التوحش يف األوساط 
املتطرفة إال أنه ال يمكن اجلزم بمؤلفه احلقيقي، حيث ترددت 
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نسـبته بني شـخصني، األول هـو أبو مصعب السـوري، أو 
عمـر عبد احلكيم، والذي له العديد من املؤلفات املشـاهبة، 
والثـاين هو أبو بكر ناجي، حممد خليل احلكايمة، الذي قتل 

يف باكستان بغارة أمريكية عام ٢٠٠8م.

واألشـهر أن مؤلفـه هو أبو بكـر ناجي، وهـو ما أكدته 
العديد من املصادر املطلعة بحسب جريدة الرشق األوسط، 
وهـو من مواليـد ١٩٦١م، وانضـم إىل تنظيـم القاعدة بعد 
مبايعته أليمن الظواهري يف التسعينيات، وعمل يف بيشاور 
بشامل غريب باكستان، يف جمال اإلعالم، ثم يف إذاعة فلسطني 
مـن إيـران يف ذلك الوقت، قبـل أن ينتقـل إىل بريطانيا طلًبا 
للجوء السـيايس، ومن هناك رحـل مرة أخرى إىل إيران مع 
أسامة حسـن، صهر الظواهري، ومنها إىل إقليم وزيرستان 
الباكسـتاين احلـدودي، ويف عـام ١٩٩٩م ُبعيـد وصوله إىل 
بريطانيا أصدر جاك سـرتو، وزير داخليـة بريطانيا يومذاك 
أمـًرا باعتقاله لقوة عالقته برفاعي طه املسـئول العسـكري 
ملا يسـمى بـ»اجلامعة اإلسـالمية«، ومهنـدس حماولة اغتيال 
الرئيـس املـرصي األسـبق حسـني مبـارك يف أديـس أبابـا 
سـنة ١٩٩٥م، ففـر إىل إيـران، ثـم الرشيـط احلـدودي يف 
أفغانسـتان، وظـل يف التنقـل إىل أن تـم قتلـه يف باكسـتان 

عام ٢٠٠8م)٦٩(.



مدخل إلى فهم التطرف.. المبدأ والمنتهى102

ويقـع الكتـاب يف حوايل )١١٠( صفحـة، وتدور فكرة 
الكتاب الرئيسـة حول اختيار بعض الدول »املرشحة« ألن 
تكون حمالًّ لـ »الفوىض املتوحشـة«، وتلـك البالد يف تقدير 
الكاتـب ابتداء هي نيجرييا واليمن والسـعودية وباكسـتان 
االختيـار  ذلـك  أن  املؤلـف  واعتـرب  واملغـرب،  واألردن 
اختيار مبدئي، وقد يتغري وفًقـا لتغري الظروف واألحداث، 
ليشـمل أي بلد عريب أو إسالمي عىل وجه العموم، وهتدف 
اسرتاتيجية الكتاب إىل إهناك وإضعاف احلكومات يف البالد 
اإلسـالمية واسـتنزاف قوهتا بالقيام بالعديـد من العمليات 
اإلرهابيـة، مما يـؤدي يف النهاية إىل خلق حالـة من الفوىض 
»املتوحشـة« الناجتة عن الفراغ اإلداري والسـيايس يف تلك 
البلدان، والتي جيب استغالهلا وإدارهتا من خالل التنظيامت 

واجلامعات املسلحة.

وبطبيعـة احلـال فـإن املؤلف مل يعبـأ بـاألرضار التي قد 
تلحـق بالوطـن وتاسـكه نتيجة لتلـك الفوىض املتوحشـة 
التي يسـعى الكتـاب إىل بيان كيفية إدارهتـا، بل إنه أكد عىل 
التغـايض عن تلك الدعوات التـي تطالب برضورة احلفاظ 
عـىل الوطـن واملصالـح الوطنيـة!، وجـاء فيه »وهنـا ال بد 
مـن التنبيـه عىل ضالل دعـوة بعض قادة احلـركات املهرتئة 
بوجـوب احلفـاظ عىل النسـيج الوطني أو اللُّحمـة الوطنية 
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أو الوحـدة الوطنيـة، فعالوة عـىل أن هذا القول فيه شـبهة 
الوطنيـة الكافرة، إال أنه يدل عىل أهنم مل يفهموا قط الطريقة 

السننية لسقوط احلضارات وبنائها«)٧٠(.
مسائل يف فقه اجلهاد

إذا كانت مشاهد قطع الرءوس وذبح الرهائن واملدنيني 
والتمثيـل باجلثـث، وغريهـا مـن املشـاهد التي بثهـا تنظيم 
داعـش ومـن قبله فصائـل الزرقـاوي قد أفزعـت املتابعني 
يف كافـة أنحاء العامل، فإهنا كانت عنـد البعض اآلخر واجًبا 
رشعيًّا، و»عنًفا مقدًسـا«، هذا ما رسخ له، وحاول رشعنته 

أبو عبد اهلل املهاجر يف كتابه »مسائل من فقه اجلهاد«.
ا، حتى أن  واملعلومـات املتاحـة عن املهاجـر قليلة جـدًّ
اسمه ليس معروًفا، إال أنه مرصي اجلنسية، شارك يف القتال 
يف أفغانسـتان، وبعـد الغـزو األمريكـي ألفغانسـتان هرب 
نحو إيـران ليعتقل سـنة ٢٠٠٢م، ثـم ُأفرج عنه، وسـلمته 
إيران للسـلطات املرصية، وعقب الثـورة املرصية ٢٠١١ م 
ُأطلق رساحه، ليلتحق بالثورة السورية سنة ٢٠١٢م، وكان 
مـع »جبهـة النرصة« يف املؤسسـة الرشعيـة، دون أن يلتحق 
بتنظيـم الدولة اإلسـالمية أو أن يعادهيا ليجـد حظوته عند 
التنظيمني، واغتالته الطائرات األمريكية يف إدلب السـورية 

يف شهر ديسمرب سنة ٢٠١٦م.
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وتوطدت عالقـة املهاجر يف فرتة عمله احلركي بشـكل 
كبـري بأيب مصعب الزرقـاوي، وكان األخري يعتز به وحيتفي 
بكتابـه، وعندما أعلن الزرقاوي تأسـيس »مجاعـة التوحيد 
واجلهاد« أواخر سنة ٢٠٠٣ م، كان حيمل معه كتاب أستاذه 
أيب عبـد اهلل املهاجر »مسـائل يف فقـه اجلهاد«. وقـام الحًقا 
بطبعـه وتوزيعه عـىل أعضاء اجلامعة، ليكـون املنهج العميل 
يف ممارسـة الفعل اجلهـادي يف العـراق، وكان الزرقاوي قد 
نرش كتاب »فقه الدماء« عىل نطاق واسـع بالنرش والتدريس 
والتلقـني. ومل َيُكـفَّ الزرقـاوي عـن االستشـهاد به يف كل 
خطبة لتربير ذبح الرهائن وقطع الرءوس والتنكيل باجلثث 

وحرق األرسى)٧١(.

ويقـع كتـاب املهاجـر فيام يقـرب مـن )٧٠٠( صفحة، 
ويتناول ٢٠ مسـألة من مسـائل »اجلهاد«، يفتتحها باملسألة 
الكربى التأسيسية التي يبني عليها مرشوعية عمليات القتال 
واالغتيال واحلرق واخلطف وسـائر املامرسـات اإلرهابية، 
فقسـم العـامل إىل دارين، حرب وإسـالم، ثـم خلص إىل أن 
البالد اإلسالمية احلالية هي يف احلقيقة دار حرب ودار كفر.

وبدأ املهاجر بعد مسـألته التأسيسية يف االنتقال إىل عدة 
مسـائل يؤصـل يف كل منهـا ملا يتبعهـا من ممارسـات عنيفة 
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ومتطرفة، فيتناول مسألة »العصمة« ويؤكد عىل أن كل كافر 
مل يؤمنه أهل اإلسالم بعهد أو أمان فال عصمة لدمه أو ماله، 
وبطبيعـة احلال فإن »أهـل اإليامن« ال ينطبق عـىل فئة معينة 
وال يدخـل فيه حكومـات الدول اإلسـالمية والعاملون يف 
مؤسسـاهتا وقطاع كبـري وغالب من أبناء األمة اإلسـالمية، 
ممـا يـؤدي يف النهايـة إىل إباحـة دم غـري املسـلمني بشـكل 
مطلـق، وعىل هـذا النحو يسـتمر املهاجـر يف رشعنة أعامل 
االغتياالت والتفجريات التي تطال املنشـآت واملؤسسات، 
ثـم يضع تأصياًل ملسـائل قطع الرءوس والذبـح، ويرى أنه 

أمر »مقصود حمبوب إىل اهلل ورسوله«)٧٢(

ى كـتـاب إدارة التوحـش وضع األطـر النظرية  تعـــدَّ
للفكـر املتطرف، ليكـون دلـياًل متكـاماًل الســرتاتيجيات 

ممارسة اإلرهاب وصـنع الفوىض.

دعوة املقاومة اإلسالمية
»اإلرهـاب فريضة واالغتيال سـنة« هكذا كان يرى أبو 
مصعب السوري مؤلف كتاب »دعوة املقاومة اإلسالمية«. 
هو مصطفى عبد القادر حسـني، أو أبو مصعب السـوري، 
وهـو مـن خمرضمـي التنظيـامت املتطرفـة، انضـم جلامعـة 
اإلخـوان املسـلمني بسـوريا، متأثـًرا بكتابات سـيد قطب، 
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وتلقـى تدريبه األول عـىل أحد كوادر اإلخوان املسـلمني، 
وقـد أشـار إليه يف كتابه املذكور دون أن يسـميه، ثم سـاهم 
يف تأسـيس تنظيم القاعدة يف أفغانسـتان، ثم سـجن فرتة يف 
سوريا وخرج من حمبسه عام ٢٠١٢ م، وتضافرت األخبار 

عىل انضاممه لداعش يف سوريا.

صـدر الكتاب عـام ٢٠٠٤م، وهـو كتـاب ضخم يقع 
األول  اجلـزء  تنـاول  صفحـة،   )١٦٠٠( مـن  جزأيـن  يف 
اجلوانـب التارخييـة للتيـارات اإلرهابية، وما أسـامه جذور 
النظام الدويل ومسـار الـرصاع، إىل أن انتهى إىل اجلزء الثاين 
والذي يضم نظرياته التطويرية السـرتاتيجيات التنظيامت. 
يقـول يف كتابـه: »ومـا أقدمه هـو يف معظمه أفـكار من نوع 
قضايـا )الـرأي واحلرب واملكيدة(. والسـيام ما خيتص منها 
بقطـاع العمـل التطبيقـي للجهاد يف عامل ما بعد سـبتمرب كام 

أتصورها«)٧٣(.

واحلقيقـة أن ما قدمـه أبو مصعب يف كتابـه كان بالفعل 
اجلامعـات  وأهـداف  اسـرتاتيجيات  يف  حقيقيًّـا  تطويـًرا 
املتطرفـة، فبجانـب كالمـه عن أسـس اإلعـداد والتدريب 
والتمويـل واجلانب اإلعالمـي للتنظيـامت، إال أن ما قدمه 
حتـت ما سـامه »نظريـة اجلهـاد الفردي« هـو بيـت القصيد 
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مـن كتابه، وهو أبـرز ما قدمه، وهو عىل حـد تعبريه »جهاد 
اإلرهاب الفردي والعمل الرسي للرسايا الصغرية املفككة 
عـن بعضهـا كليًّـا«، حيث يـرى املؤلـف أن هـذا النوع من 
»اإلرهـاب الفـردي« -عىل حـد تعبريه- هو الذي يتسـبب 
يف إهنـاك العـدو واهنيـاره، ومـن ثـم يمهد جلهـاد اجلبهات 

املفتوحة للسيطرة عىل األرض وإقامة الدولة.

ورشع أبـو مصعب بعـد ذلك يف تناول اجلهـاد الفردي 
وحرب العصابات وأصوهلا بإسهاب كبري.

ويف إطار رشح نظريته حدد أبو مصعب الساحات التي 
يامرس هبا اإلرهاب الفردي، وهي:

بلـدان اجلزيرة العربية والشـام ومرص والعـراق، وبلدان 
شامل إفريقيا من ليبيا إىل موريتانيا، وتركيا والباكستان وبلدان 
وسـط آسيا، وباقي بلدان العامل اإلسالمي، وحلفاء أمريكا يف 
بلـدان العامل الثالـث، ودول أوروبا احلليفـة ألمريكا الداخلة 
معهـا يف احلـرب، ويف قلـب أمريـكا ذاهتـا، أي أن املسـاحة 

اجلغرافية التي حددها الكاتب تشمل أغلب دول العامل.

أمـا األهـداف التـي يمكـن للعصابـات أو اإلرهابيـني 
السياسـية  الشـخصيات  فشـملت  اسـتهدافها  املنفرديـن 
الرئيسـة، واألهـداف االقتصاديـة االسـرتاتيجية الكربى، 
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واملراكـز اإلعالميـة، ومراكـز املعلومات، وغريهـا، ولكن 
أخطـر األهـداف التـي رصح هبـا أبـو مصعـب يف مدونتـه 
اإلرهابية هو »املدنيون«، وقد جعل لذلك سبًبا، وهو الردع 
ا عـىل عمل وحـيش قامت به  واملعاملـة باملثـل، فقـال: »ردًّ
أمريكا وقواهتا احلليفة؛ فاهلدف الذي يردع الدول ويسـقط 
احلكومات هو املجازر البرشية اجلامعية، وذلك باسـتهداف 
التجمعـات البرشية إلحداث أكرب كمية ممكنة من اخلسـائر 
ا لكثـرة األهـداف كاملالعـب  البرشيـة، وهـذا سـهل جـدًّ
الرياضية احلاشـدة واحلفالت السـنوية اجلامعية واملعارض 
الدوليـة الكربى واألسـواق املزدمحة وناطحات السـحاب 

والعامرات املزدمحة...إلخ«)٧٤(.

واحلفـالت  املالعـب  اسـتهداف  لإلرهابيـني  فـرشع 
والتجمعـات لعمل »جمازر برشية« عىل حـد وصفه، ويبدو 
السـتهداف  أخالقيًّـا  جانًبـا  يعطـي  أن  أراد  املصنـف  أن 
املدنيني، فاستثنى النسـاء واألطفال إذا انفردوا عن الرجال 
يف أماكـن خمصصـة هلـم كاملـدارس وسـواها مـن املجـازر 

البرشية للمدنيني!!!

وال شـك أن تعليـامت أيب مصعـب السـوري يف كتابـه 
سـارت بني أعضاء التنظيـامت املتطرفة واحتفـوا هبا احتفاء 
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ا، وال خيفى أن تنظيم داعش  كبرًيا، وأخلصوا هلا إخالًصا تامًّ
قد اسـتفاد مـن كتـاب السـوري واتبـع اسـرتاتيجياته التي 
أرسـاها يف العديد من العمليات اإلرهابية التي أودت بحياة 
العديـد من الضحايا املدنيـني، ونجحت يف صنع العديد من 

»املجازر البرشية« التي برش هبا أبو مصعب يف كتابه.
اعترب أبو مصعب السـوري أن ارتـكاب »جمازر برشية« 

يف حق املدنيني عماًل مرشوًعا للتنظيامت اإلرهابية.
يعـد تطـوًرا حقيقيًّـا يف  السـوري يف كتابـه  مـا قدمـه 

اسرتاتيجيات اإلرهاب، وبخاصة نظرية »اجلهاد الفردي«
العمدة يف إعداد العدة

أحد املصنفات التي اعتمدت عليها اجلامعات اإلرهابية 
يف أفغانسـتان، ومؤلفـه هـو سـيد إمـام الرشيـف، مرصي 
اجلنسـية من مدينة بني سويف، عمل حتت اسمني حركيني، 
ومهـا دكتور فضـل، واآلخر عبد القـادر عبـد العزيز، ترك 
مرص عام ١٩8٠م، وزامل الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، 
وانتقل معه إىل أفغانسـتان، وعمل كمسئول للجنة الرشعية 

جلامعة اجلهاد، وتم سجنه أكثر من مرة.
ويعـد كتـاب »العمـدة يف إعـداد العـدة« هـو األصـل 
الـذي اعتمدت عليه التنظيامت املسـلحة يف أفغانسـتان ويف 
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بدايـة تكوين التنظيامت اجلهاديـة يف مرص، ويعتمد الكتاب 
عىل النمطيات التي اسـتقرت يف الفكـر اجلهادي املتطرف، 
فيؤكد عىل كفر احلكام يف البلدان اإلسالمية، فيقول: »ومن 
هـذا تدرك يا أخـي املسـلم أن النظم البرشيـة املخرتعة من 
قوانـني وضعية وديمقراطية واشـرتاكية وشـيوعية وغريها 
مـن الضالالت التـي ما أنـزل اهلل هبا من سـلطان هي كلها 
كفـر بواح، وتدرك أيًضا أن حكم الطواغيت القائم -بكثري 
من بلدان املسلمني- عىل هذه النظم هو عدوان صارخ عىل 

ألوهية اهلل تعاىل خللقه يف هذه األرض«)٧٥(.

ويرى سـيد إمام أن األصل ىف عالقة املسـلمني بغريهم 
هـو اجلهاد والقتال، وأن دار احلـرب أو دار الكفر هي التي 
ال يطبق فيها أحكام الرشيعة، ويتحدث عن وجوب اهلجرة 
وطـرق إعـداد املقاتلـني، ويؤكد عـىل رضورة قتـال العدو 
األقرب، وهي احلكومات يف البالد اإلسـالمية، وأهنم أوىل 

من قتال اليهود.

إال أن سـيد إمـام تراجـع عـن أفـكاره تلـك يف وثيقـة 
ترشـيد اجلهاد، وال شك أن ذلك الرتاجع أورثه هجوًما من 
الظواهـري ومن التنظيـامت واجلامعات املتطرفـة، مما يفرس 
تراجـع االعتامد عـىل مصنفـه واالحتفاء به عنـد اجلامعات 
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حديًثـا، وأكـد إمـام يف وثيقـة الرتاجـع عـىل خطـأ بعـض 
األفكار، منها اسـتهداف املدنيني واألجانب، يقول يف وثيقة 
تراجعـه: »وبعـض من رأى أن يصطدم بالسـلطات يف بالد 
املسـلمني وعجز عن ذلـك جلأ إىل مسـالك جانبية إلزعاج 
السـلطات، وذلـك برضب املدنيـني أو األجانب والسـياح 
ببالد املسـلمني، وكل هذا غري جائز رشًعا، وإنام أجلأهم إىل 
ذلك تكليفهم أنفسهم بام مل يوجبه اهلل عليهم، فعاجلوا اخلطأ 

بخطأ ثان«.

ملة إبراهيم
مثَّـل كتـاب أيب حممـد املقـديس أو رسـالته عـىل وجـه 
الدقـة التي تتكـون من ٧8 صفحة امتـداًدا لصياغة أدبيات 
التنظيـامت واجلامعات املتطرفة التي تعتمد عىل إبراز مفهوم 
الوالء والرباء كركيزة أساسـية لتحقيق »التوحيد« بمفهومه 

السيايس الشامل من وجهة نظر تلك التيارات.

وأبـو حممد املقـديس أو عاصـم حممد طاهـر الربقاوي، 
أحد منظِّري السلفية اجلهادية، ولد بفلسطني سنة ١٩٥٩م، 
ودرس فـرتة بجامعـة املوصـل، ثـم انتقـل لدراسـة العلوم 
الرشعية يف املدينة املنورة، وتأثر تأثًرا كبرًيا بمشـايخ الدعوة 
الوهابيـة، ويبـدو هذا التأثر جليًّـا يف كتابه املشـار إليه، فإنه 
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ا، ولعـل أبـرز املفارقات  نقـل عنهـم يف مواضع كثـرية جدًّ
أن املقـديس نعى عـىل الدعـاة والعلامء يف اململكـة إغراقهم 
يف اجلوانـب النظريـة للتوحيد، وقد نقـل عنهم يف عرشات 

املواضع يف كتابه!
وانتقـل املقـديس إىل باكسـتان وأفغانسـتان يف أكثر من 
مناسبة، وربطته صالت بتنظيم القاعدة وقادته كالظواهري 

وغريهم، واستقر يف األردن.
وقد حاول املقديس يف كتابه إعطاء مفهوم الوالء والرباء 
عمًقا بحيث جعـل التوحيد الذي هو أصل األصول وغاية 
البـرش مرشوًطـا بتحقيـق الـوالء والـرباء، يقـول املقديس: 
»وقـد يظن ظان أن ملـة إبراهيم هذه تتحقـق ىف زماننا هذا 
بدراسـة التوحيـد ومعرفـة أقسـامه وأنواعه الثالثـة معرفة 
نظرية وحسـب مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعالن 

وإظهار الرباءة من باطلهم)٧٧(.
وهنـا حياول املقـديس تعميق قضية التوحيـد وإعطاءها 
ل نقطة انطـالق التيارات  البعـد السـيايس الـذي طاملا شـكَّ
اإلرهابية واملتطرفة لتكفري املجتمعات واملؤسسات احلاكمة، 

وتربير عملياهتم اإلرهابية عىل األرايض اإلسالمية.
وعىل الرغم من أن املقديس مل يرصح كغريه من منظِّري 
التيارات املتطرفة واإلرهابية بتكفري املجتمع أو حكومات 
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الدول اإلسـالمية، وإهدار دمائهم، إال أنـه أومأ إىل ذلك 
وأشـار إليه، بتأكيده عىل أن ذلك التوحيـد »ملة إبراهيم« 
ال يـأيت إال بـ »قطـع الرقـاب ومفارقة األحبـاب« يقول: 
»إن ملـة إبراهيم هـي طريق الدعوة الصحيحـة التى فيها 
قطـع الرقاب، ومفارقة األحباب، أمـا غريها من الطرائق 
واملناهج امللتوية والسبل املعوجة تلك التى يريد أصحاهبا 
إقامـة دين اهلل دون أن يسـتغنوا عن املراكـز واملناصب أو 
يفقـدوا القصور والنسـوان والسـعادة ىف األهل والبيوت 
واألوطـان فليسـت من ملـة إبراهيـم ىف يشء، وإن ادعى 
أصحـاب هذه الدعـوات أهنم عىل منهج السـلف ودعوة 

األنبياء واملرسلني«)٧8(.

لعمـل  حقيقيًّـا  تهيـًدا  يمثـل  املقـديس  كتـاب  فـكأن 
التنظيامت املتطرفة وتسـهيل عمليات التجنيد واحلشد؛ عن 
طريـق تأصيله للقطيعة بني الفرد وبني جمتمعه حتقيًقا »للرباء 

منهم«.

تراجع سيد إمام عن نظرياته يف وثيقة ترشيد اجلهاد التي 
تثل مراجعة فكرية له وألفكاره

حـاول املقـديس يف كتابـه تعميـق مبـدأ الـوالء والرباء 
وإعطاءه بعًدا سياسيًّا خيدم أفكاره يف كتابه
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إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم
ُولد ذلـك الكتاب من رحم تنظيم داعش، فمؤلفه أحد 
أبنـاء داعش الباريـن عثامن بن عبد الرمحـن التميمي، عمل 
كمسئول للهيئة الرشعية يف تنظيم »دولة العراق اإلسالمية« 
يف عهد أيب عمر البغدادي، ثم عمل يف اهليئة الرشعية لتنظيم 
داعش. وألَّف كتابه -بحسـب العدناين املتحدث الرسـمي 
ا عىل الشبهات  باسم التنظيم، الذي قدم للكتاب بنفسه- ردًّ
الدائـرة حول مرشوعية قيام »الدولة اإلسـالمية«، وُقتل يف 

كمني أمريكي بعد تأليفه لذلك الكتاب.

والكتـاب كله خيدم فكـرة الدفاع عن تأسـيس »الدولة 
اإلسـالمية« ومبايعـة البغـدادي »أمـرًيا للمؤمنـني«؛ فيبدأ 
الكتاب بأمهية قيام الدولة اإلسالمية، ثم مرشوعية قيام تلك 
الدولـة يف العراق ممهًدا لذلك بذكر طرق تنصيب اإلمام يف 
ب هبا البغـدادي أمرًيا للمؤمنني،  الفقـه، والطريقة التي ُنصِّ
وبعـده يتكلم عن واجبات األمـري الرشعية ودواعي إعالن 
»الدولة اإلسـالمية«، وأخرًيا يعرض الشبهات التي ُأثريت 

حول إعالن »الدولة«، ثم الدعوة إىل منارصهتا.

ويبـدو واضًحـا أن التميمـي ألَّـف كتابـه ليخاطـب به 
يف  الضليعـة  واجلامعـات  عموًمـا،  اإلسـالمية  اجلامعـات 
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العمليـات القتاليـة خصوًصـا؛ فالتميمي هاجـم اجلامعات 
املسـلحة األخـرى واهتمها باملتاجرة باسـم اجلهـاد لتحقيق 
مكاسـب مادية، ثم ناقش االعرتاضات عىل قيام »الدولة«، 
والتـي كانـت تناَقـش حينهـا مـن ِقَبل ناشـطني هلـم عالقة 

بتنظيامت قتالية أخرى.

ويـبدو واضــًحا أن التميمي ألَّـف كـتابه ليخاطـب به 
اجلـامعات اإلســـالمـية عمـوًمـا، واجلامعات الضليعة يف 

أعامل العنف خصوًصا
آيات الرمحن يف جهاد األفغان

سـعى كل مصنف من املصنفات السابقة أن خيدم الفكر 
املتطـرف واإلرهايب بتقديم نظريٍة كاملٍة، أو طرٍح من شـأنه 
تعميـق تلـك النظريـات القائمـة أو تطويرهـا أو خدمتهـا 
بوضع أطر ومسـارات لتوسـعها وخدمـة أغراضها، إال أن 
كتـاب »آيات الرمحن« كان له مسـاره اخلـاص الذي اعتمد 
عـىل اجلانب الدعائي خلدمـة الفكرة املتطرفـة؛ فالكتاب يف 
مجلته حماولة لتحسني وجتميل صورة املقاتلني يف أفغانستان، 

ودعوة لالنضامم إليهم.

ومؤلـف الكتـاب عبـد اهلل عزام مـن مواليد فلسـطني، 
عـام ١٩٤١م، انضـم جلامعـة اإلخـوان املسـلمني منذ فرتة 
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مبكـرة مـن حياتـه، وحصـل عـىل الدكتـوراه مـن مـرص 
عـام ١٩٧٣م، وبعـد رحلة بـني األدرن والسـعودية ذهب 
س مكتب اخلدمات  عزام إىل بيشـاور يف باكسـتان حيث أسَّ
ليكـون نقطـة جتمـع املتطوعـني العـرب. كـام أصـدر جملة 
»اجلهـاد« التي تدعو لقتـال »الكفار«. وكان عـزام من أكثر 
الشـخصيات التـي أثَّـرت يف تكويـن زعيم تنظيـم القاعدة 

األشهر أسامة بن الدن، وُقتل يف باكستان عام ١٩8٩م.
رها بإهداء ملحمد  افتتـح عزام كتابه بمقدمة طويلـة صدَّ
فرغـيل، القيادي بجامعـة اإلخـوان، واصًفا إيـاه بـ»فضيلة 
األخ املفضال األستاذ الشيخ حممد فرغيل«، كام أهدى كتابه 

إىل يوسف طلعت، القيادي اآلخر باجلامعة.
وبـدأ عـزام يف رسد فصول الكتاب مبتدًئـا بعدة فصول 
يتنـاول فيهـا طبيعـة املعجـزة والكرامـة وكرامـات النبـي 
والصحابة، ثم رشع يف ذكر حكايات خارقة مدعًيا حصوهلا 
للمقاتلني يف أفغانسـتان، ومن ضمن تلـك الكرامات أنه مل 
يَر »شـهيًدا« من هؤالء املقاتلني قد هنشته الكالب، بخالف 
الشيوعيني الذين تنهشهم الكالب، مدعًيا أن مقاتاًل ُقتل يف 
أرض املعركـة، وعندمـا ُنقل إىل منزل أبيـه، وأراد والده أن 
يرى آية تدل عىل أنه شهيد، فقال له: »يا بني إن كنت شهيًدا 

فأرين آية«، فإذا بابنه يرفع يده ويسلم عىل أبيه.
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ويف حقيقـة األمر فإن ما ذكره عزام يف كتابه ال حيتاج إىل 
مناقشة أو نقد، فإنه ظاهر البطالن، إال أن ما أسقط ادعاءاته 
كليًّـا هي شـهادة عصـام دراز أحـد املقاتلـني العائدين من 
أفغانسـتان، والذي ألَّف بعد رجوعه كتاًبا سـامه »العائدون 
من أفغانستان ما هلم وما عليهم«، وتعرض يف ذلك الكتاب 
الدعـاءات عـزام، وقـال فيـه: »لقـد اختلفت مع الشـهيد 
الدكتور عبد اهلل عـزام يف هذا املوضوع، وبدأت بجهد ذايت 
أبحث عن احلقيقة بحياد وإخالص ... وأستطيع أن أقول: 
لت إىل نتيجة خطرية، وهي أن موضوع الكرامات  إنني توصَّ
يف أفغانسـتان هو صناعـة عربية، وإذا كان قد حدثت بعض 
الكرامات -واهلل قادر عىل كل يشء- فهذا يشء خمتلف تاًما 

عامَّ ذكره الشهيد عبد اهلل عزام يف كتابه.

ث عنهم عبـد اهلل عزام،  لقد جلسـت مع جماهديـن حتدَّ
وجلسـت مـع جماهدين عاشـوا يف جبهات القتال سـنوات 
طويلـة، وكلُّهـم دون اسـتثناء واحـد قـرروا أنَّ مـا ُذكر يف 
كتـاب »آيات الرمحن« كان رضًبا مـن رضوب املبالغة، وأنَّ 
بعضهـم راجع الدكتور عبد اهلل عـزام يف هذا األمر، وهناك 
من ناقشـوه وعاتبوه عىل هذا الكتاب، بل هناك من اختلف 
ة إال أنَّ الشـهيد عبد اهلل عزام -وهـو أكثر الناس  معـه بشـدَّ
معرفـة بـأنَّ معظـم ما كتبـه فيه مبالغـة، ومل حيـدث أصاًل- 
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كان يـرى أنَّ املبالغـة مطلوبـة لكـي حيبِّب اجلهـاد األفغاين 
إىل النـاس، وقد نجح بالفعل يف حتبيـب اجلهاد األفغاين إىل 
النـاس، ومن َثـم دعمه باملـال، ولقد أطلق بعض الشـباب 
املجاهديـن عىل موضـوع الكرامات أنَّه أعظـم فكرة جلمع 
التربعـات؛ فهـو مرشوع مـايل ناجـح، ولألمانـة والتاريخ 
أقـول: لقد قمت باسـتقصاء عن املوضـوع بنفي والتقيت 
بأكثر من ١٠٠ جماهد عريب وأفغاين وسألتهم سؤااًل واحًدا: 

هل شاهدت كرامات يف أفغانستان؟
م مل يشـاهدوا، ولكنهم  كانت اإلجابة بنسـبة ١٠٠٪ أهنَّ

سمعوا جمرد سامع«)٧٩(.
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املبحث الثاين
القنوات الفضائية

إن الرسـالة التـي يريـد اإلرهابيـون إيصاهلـا من خالل 
تنفيذ العمل اإلرهايب ال تتجاوز املحيط اجلغرايف جلريمتهم، 
وال تثِّل شـيًئا ُيْذَكر، لوال التدخل اإلعالمي، فدخول ذلك 
العامل هـو الذي يعطيها زمخها وانتشـارها، ومـن هنا جاء 
نة لظاهرة التطرف  دور اإلعالم كمصدر من املصـادر املكوِّ

واإلرهاب.
وال شـك أن وجـود قناة فضائية تابعـة لتنظيم أو مجاعة 
ر  متطرفة بشـكل رسـمي أمر بالـغ الصعوبـة، ومل يكن ليقدَّ
للقنـوات الفضائيـة أن تكون منرًبا إعالميًّـا للفكر املتطرف 
لـوال تدخل بعض الدول لتقديم تلك املسـاعدة، فإن التقاء 
املصالـح بـني اجلامعات اإلرهابيـة وبني بعض الـدول دفع 
األخرية لتقديم دعـم غري حمدود لتلك اجلامعات من خالل 

قنوات فضائية أنشئت عىل عينها وبرعاية كاملة منها.
واألهـداف التي حتققهـا اجلامعات املتطرفـة من خالل 
القنوات الفضائية الداعمة هلا، تتنوع ما بني الرتويج هلم عن 
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طريـق نرش عملياهتم ولفت االنتبـاه إليها، والدعم املعنوي 
احلاصـل هلـم بذلـك، وتصديـر صـورة ترهيبيـة يمكنهـم 
اسـتغالهلا يف التفوق نفسـيًّا عىل األجهزة األمنية ووحدات 
مكافحـة اإلرهـاب، فضـاًل عن أفـراد املجتمـع، باإلضافة 
إىل حتسـني صورهتـم وتربيـر أفعاهلـم، عـن طريـق إجـراء 
لقـاءات مع قادهتم، أو نرش مقاطع فيديو هلم يعرضون فيها 

أفكارهم، وغري ذلك.

الداعمـة  الفضائيـة  القنـوات  أبـرز  نذكـر  يـيل  وفيـام 
للجامعات املتطرفة:

إن التقـاء املصالـح بني اجلامعـات اإلرهابية وبني بعض 
الدول دفع األخرية لتقديم دعم غري حمدود لتلك اجلامعات 
من خالل قنوات فضائية أنشـئت عـىل عينها وبرعاية كاملة 

منها.

قناة مكملن

الفـوىض  إشـاعة  حماولـة  يف  القنـاة  اجلامعـة  تسـتغل 
والتحريـض عىل العنف الدائم، ببث الشـائعات والبيانات 
الكاذبـة والتحليالت املضللة، وتسـتعني القنـاة بمجموعة 
كبـرية من أعضاء مجاعة اإلخوان الذين هربوا من مرص بعد 

ثورة ٣٠ يونيو.
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قناة الرشق

بـدأ بث القنـاة يف أبريل عـام ٢٠١٤م، وتـرأس جملس 
إدارهتا باسم خفاجي، رئيس األكاديمية السياسية الوطنية، 
ثم انتقلت ملكيتها يف أغسـطس من عـام ٢٠١٥م إىل أيمن 
نـور، زعيـم حزب الغـد، وال ختتلـف قناة الـرشق عن قناة 
مكملـني، فكالمهـا يبـث من تركيـا، وهو خمصـص جلامعة 
اإلخـوان، لتحقيـق أجندهتـم اخلاصـة مـن نـرش الفـوىض 
والتحريض املستمر ضد الدولة املرصية خاصة، وضد عدة 
دول عربيـة أخـرى كاململكة العربية السـعودية واإلمارات 

العربية وغريها.

وبطريقـة  مسـتمر  بشـكل  الشـائعات  القنـاة  وتطلـق 
عشـوائية، وقد كشـف عن مـدى الفسـاد اإلداري وغياب 
املهنيـة اإلعالمية للقناة اخلالُف الذي ُنـرش بني العاملني يف 
القنـاة وإدارهتـا بعـد ترسيب حمادثـة مع يـارس العمدة أحد 
قـادة اإلخوان، واعرتف بحصول أعضاء اجلامعة عىل تويل 

شهري.

فقـام العاملون بقناة الرشق باملطالبـة برفع رواتبهم، مما 
قوبـل بالرفـض من مالك القنـاة أيمن نـور، فقاموا بإعالن 
االسـتيالء عـيل الصفحـات الرسـمية للقناة ونـرش رواتب 
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املذيعني، واعرتفوا بفربكة األخبار، واستقال حسام الغمري، 
معلنًا أن معتز مطر الذي كان أبرز مذيعي القناة ينرش أخباًرا 
مفربكـة، فأعلن غلق القنـاة يوم ١٦ ينايـر ٢٠١8م قبل أن 

تعود القناة للبث مرة أخرى يف ٢٥ يناير ٢٠١8 م.

وقـد عمل املجلس األعـىل لتنظيم اإلعالم يف مرص عىل 
رصد الشـائعات التي خترج من القنوات الداعمة لإلخوان 
كالرشق ومكملني، وأظهرت جلان الرصد التابعة للمجلس 
أن هنـاك أكثر من ٦٣٠ خرًبا كاذًبا خـالل عرشة أيام فقط، 
مما يعكس اهنيار املعايري املهنية لدى تلك القنوات، وعملهم 

لتحقيق أجندات ومصالح خاصة بتنظيم اإلخوان.

بعـض  ترسيـح  والتواصـل  التنسـيق  عـن  نتـج  وقـد 
اإلعالميني املعادين ملرص من القنوات العاملة برتكيا.

قناة احلوار

قنـاة عربية ُتبـث من لندن، بـدأ بثها عـام ٢٠٠٦م، من 
ِقَبل عزام التميمي، وهو فلسطيني اجلنسية، معروف بميوله 
ودعمـه لإلخوان، وهو مؤلف كتاب »محاس من الداخل«، 
وعـىل الرغـم من أن اإلخـوان ينكـرون أي صلة هلـم بقناة 
احلـوار إال أنه وفًقا لتقارير صحفية تبـنيَّ أهنم هم يف الواقع 

من يديرون القناة)8٠(.
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وعملـت القناة يف إطار الرؤية االسـرتاتيجية لإلخوان، 
فامرسـت الضغط والتحريـض عىل عـدة دول عربية، ومن 
أبـرز محالهتـا احلملة ضد دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة، 
وذلـك بسـبب ضغط اإلمـارات عـىل املتشـددين وأعضاء 
مجاعـة اإلخوان، وقد اسرتسـلت قناة احلوار يف اسـتهدافها 
لإلمارات العربية املتحدة بأن بثت برناجمًا عىل اهلواء مبارشة 
بعنوان »هل اإلمارات مسئولة عام حيدث يف مرص«، وبدأت 
يف التحريـض عىل الدولـة، وكذا تارس القناة الدور نفسـه 

جتاه بلدان عربية أخرى.
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املبحث الثالث
وسائل اإلعالم اإللكرتوين

ل اإلنرتنت خياًرا أساسيًّا ومنطقيًّا يف الوقت نفسه  شـكَّ
للتنظيـامت واجلامعـات املتطرفـة، للقيـام بالـدور الوظيفي 
لإلعـالم، وملواجهة اهلزائم املتتالية عىل الصعيد العسـكري 
واألمنـي، وقد وضع أبـو مصعب السـوري يديه عىل تلك 
اإلشـكالية يف كتابـه »دعـوة املقاومة اإلسـالمية«، يف وقت 
مبكـر، منبًها عـىل رضورة إجياد اسـرتاتيجيات بديلة، فقال 
يف الكتـاب املذكـور بعـد إقـراره بفشـل عمليـات التجنيد 
املبـارش، ورسده ألسـباب التوجـه نحو »اجلهـاد الفردي«: 
»فشـل أسـلوب عمـل التنظيـامت الرسيـة اهلرميـة يف ظـل 
اهلجمة األمنية الدولية والتنسيق اإلقليمي والدويل، وعجز 
التنظيـامت الرسيـة عن اسـتيعاب كل شـباب األمـة الذين 
يريدون أداء فريضة اجلهاد واملقاومة باملسامهة بفعٍل ما، من 
دون االضطرار لاللتزام بتبعات االنتساب لتنظيم مركزي، 
واتسـاع تواجد العدو وتنوع أهدافه وتواجده يف بقاع كثرية 
يصعب أن تقوم فيها جبهات قتال كام يصعب أن تنشـأ فيها 
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تنظيامت مركزية، وسـقوط فكرة اجلبهات واملواجهة الثابتة 
مع العدو نتيجة استخدام العدو السرتاتيجية احلسم اجلوي 
بالقصـف الصاروخـي املدمـر والرمايـات اجلويـة املوجهة 
باألقـامر الصناعيـة التي تسـيطر عىل األرض، بـل وترى ما 
حتـت األرض بفضـل التكنولوجيـا العالية- هـو أمر جيب 

االعرتاف به والتخطيط للمواجهة عىل أساسه«)8١(.

ولذلـك كان اإلعـالم اإللكـرتوين هو طـوق النجاة 
الـذي حيفـظ لتلك التنظيـامت املتطرفـة بقاءها وانتشـار 
أيدلوجيتهـا، وجتنيـد عـدد مـن املتطرفـني يضمـن بقـاء 

هتديدها وعملياهتا.

وباإلضافـة إىل أن وسـائل اإلعـالم اإللكـرتوين حتقـق 
تفاعـاًل كبـرًيا مقارنـة بالوسـائل التقليديـة، فإهنـا يمكـن 
اسـتخدامها كأداة للرصـد واملالحظة والتجنيـد والتمويل 

بشكل أكثر فاعلية من القنوات الفضائية.

ويظهر مدى أمهية اإلعـالم اإللكرتوين لتلك التنظيامت 
مـن خالل تتبع حجم اإلصدارات املنشـورة عىل اإلنرتنت، 
والتي تتزايد بشـكل كبري يف السـنوات األخرية، ال سـيام مع 
التقـدم التقني الكبري، واسـتعانة تلك التنظيـامت بخرباء يف 

ذلك املجال.
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شكل اإلنرتنت خياًرا أساسيًّا ومنطقيًّا
يف الـوقت نفـسه للتنظـيامت واجلــمـاعات املتطـرفة، 
للقـيـام بالــدور الوظـيفـي لإلعـالم، وملواجـهـة اهلـزائم 

املتتالية عىل الصــعيد العسكري واألمني

رة  وفيـام يـيل أبـرز صـور اإلعـالم اإللكـرتوين املصـدِّ
للتطرف:

أنواع إصدارات التنظيامت اإلرهابية ونسب االعتامد عليها لعام ٢٠١8-٢٠١٩ 
)املؤرش العاملي للفتوى(

يمكـن اسـتخدام الوسـائل اإللكرتونيـة كأداة للرصد 
واملالحظـة والتجنيـد والتمويـل بشـكل أكثـر فاعليـة من 

القنوات الفضائية.
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أواًل: املؤسسات واملراكز اإلعالمية.
- مؤسسة الفرقان

وهي أقدم املؤسسات اإلعالمية التي استخدمها »تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داعش(« منذ عام ٢٠٠٦م، وظلت تقوم 
بدورهـا كـذراع إعالمية مهمـة لتنظيم الدولـة بعد تطوره، 
وبثـت املؤسسـة أكثـر من ٢٠٠ فيديو إىل جانـب الكلامت 
اخلاصـة بالبغدادي، واملتحدث اإلعالمي لداعش أبو حممد 
العدنـاين، وأشـهر إصداراهتـا »صليـل الصـوارم« بأجزائه 
املتعـددة، بـدًءا مـن صليـل الصـوارم )١( يوليـو ٢٠١٢، 
وصليل الصوارم )٢( أغسـطس ٢٠١٢، وصليل الصوارم 
)٣( ينايـر ٢٠١٢، ثم صليـل الصـوارم )٤( مايو ٢٠١٤، 
واالسـتعدادات،  املعـارك  مـن  مشـاهد  يتضمـن  والـذي 
ومذابـح حقيقية حتتوي عىل قطع الرقاب وتعليق الرءوس، 

وغريها من املشاهد الصادمة.

ويف يونيـو ٢٠١٤، قامـت الفرقـان بنـرش سلسـلة مـن 
الفيديوهـات بعنـوان »رسـالة إىل أمريـكا«، يقـوم فيـه أحد 
األشخاص املنتمني لداعش بقطع رأس الصحفي األمريكي 
جيمس فويل، ويف سـبتمرب من العام نفسـه نرشت فيديو آخر 
حيمل العنوان نفسه يتضمن قطع رأس صحفي أمريكي آخر 
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يدعى سـتيفن سـوتلوف، ثم بثت املؤسسـة رشيًطا مصوًرا 
آخر يف العام نفسـه أيًضا بعنوان »رسـالة إىل حلفاء أمريكا« 

يصور قطع رأس رهينة بريطاين يدعى ديفيد هينز.

ومن تلك اإلصـدارات الصادمة عمليـة إحراق الطيار 
األردين معاذ الكسسابة، بعنوان »شفاء الصدور«.

وإصـدار يتضمن ذبح جمموعة من املسـيحيني املرصيني 
يف ليبيا حتت عنوان »حتى تأتيهم البينة«.

- مؤسسة السحاب

وهـي الذراع اإلعالمي لتنظيـم القاعدة، بدأت إنتاجها 
عـام ٢٠٠١م، وتوالـت إصداراهتـا التـي تنوعـت مـا بني 
أفـالم وثائقية وإصـدارات مرئية وصوتية لزعـامء القاعدة، 
باإلضافة إىل املقاطع املصورة، وختصص املؤسسة جزًءا من 

املوقع لتغطية أخبار مجاعة »أنصار الرشيعة« باليمن.

ومـن أبـرز مـا قامت املؤسسـة بنـرشه حلقات مـع أيمن 
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة حتت عنوان »أيام مع اإلمام«.

- مؤسسة االعتصام

أسسها تنظيم داعش بعد توسعه يف سوريا، يف عام ٢٠١٣م، 
وهـي من أكثـر املراكز نشـاًطا يف نرش املواد الصوتيـة واملرئية، 
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د هبم َمْن  ونرشت نحو مئة إصدار، أكثرها شهرة إصدار »فرشِّ
َخْلَفهـم«، ويغطي اجلزء األول منه معركة اللواء ٩٣ يف الرقة، 
يف أغسطس ٢٠١٤م، واجلزء الثاين يغطي معركة مطار الطبقة 

يف الرقة أيًضا يف سبتمرب ٢٠١٤م.

- مؤسسة الكتائب لإلنتاج اإلعالمي

وهـي اجلنـاح اإلعالمـي حلركـة الشـباب املجاهديـن 
الصومالية، وتقوم املؤسسة بعرض وتوثيق عمليات التنظيم 

يف الصومال وكينيا وأوغندا، وبث كلامت لزعامء التنظيم.

ومن أشهر إصدارات املؤسسة سلسلة »واْغُلْظ عليهم« 
التـي تعـرض لعمليـات التنظيـم العسـكرية والكامئن التي 
ينصبوهنـا، وغري ذلك، وإصدار »لغـري اهلل لن نركع«، و»ال 
عصمة إال بإيامن وأمان«، الذي تضمن صوًرا أثناء التجهيز 
القتحام مركز للرشطـة الكينية يف قرية باندانغوا يف مقاطعة 
المو، تلتها لقطات حية لالقتحام الذي انتهى بتمكن جنود 
احلركـة مـن السـيطرة الكاملة عـىل مركز الرشطـة الكيني، 

وقتل من فيه من جنود كينيني وحرق مقراهتم.

التابعة ملركز احلياة اإلعالمي لتنظيم داعش، وختصصت 
تلـك القناة يف نرش حـوارات مع أعضاء التنظيـم، وأهم ما 
تيـزت به إصدار فيديوهات عالية اجلـودة والتطور التقني، 
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حيث ُيظهـر حمتواها جانًبـا من عمليات ومعـارك التنظيم، 
ومـن أشـهر إصداراهتـا فيديـو هليـب احلـرب الـذي ضـم 
مشـاهد بالغـة يف العنـف، ويتضمـن تغطية ملعـارك عديدة 
لتنظيم داعش ورسـالة موجهة لدول التحالف املشـاركة يف 
احلملـة عىل التنظيم، وكان صدوره عـام ٢٠١٤م، وتصدر 
فيديوهـات القنـاة باللغـة األجنبية، وحتـاول خماطبة الدول 

األجنبية بمحتواها.
- قناة احلياة

- مؤسسة املنارة البيضاء
وهي مؤسسـة إعالمية تابعـة جلبهة النرصة يف سـوريا، 
وقدمت املؤسسـة عـدة إصـدارات مرئية وصوتيـة متنوعة 
تناولـت كلـامت أليب حممد اجلـوالين زعيـم التنظيم، وعدة 

إصدارات لعمليات ومعارك التنظيم.
وأشـهر مـا أصدرتـه املؤسسـة نرشها لصـورة واضحة 
للجوالين زعيم التنظيم، وكانت املرة األوىل التي يظهر فيها 

اجلوالين.
- مؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالمي

وهي مؤسسـة تابعة لتنظيم القاعدة، وتعترب هي اجلناح 
اإلعالمـي للتنظيـم يف بالد املغـرب، وتقوم املؤسسـة بنرش 
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مـواد صوتية ومرئية لنشـاطات التنظيم وزعامئه، وما يتعلق 
ببـالد املغرب العريب، ومن أحدث ما نرشته املؤسسـة كلمة 
صوتيـة أليب عبيـدة يوسـف العنايب، رئيس جملـس األعيان 
يف تنظيـم القاعدة باملغرب، حتت عنـوان »اجلزائر واخلروج 
من النفق املظلم« بدأهـا بتكفري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
والنظـام اجلزائـري كله، وبعدها حرض الشـعب اجلزائري 

عىل »إسقاط النظام«.

ومـن أكثـر إصـدارات املؤسسـة عنًفـا إصـدار بعنوان 
»اخلونـة ٢« يظهـر فيه إعـدام لبعض األشـخاص الهتامهم 

باخليانة.

- مؤسسة البشائر لإلنتاج الصويت

هي مؤسسة تابعة جلامعة أنصار الرشيعة باليمن، وتتخصص 
تلك املؤسسة يف نرش الصوتيات الصادرة عن اجلامعة.

- مؤسسة أجناد

هـي املؤسسـة املسـئولة عـن إنتـاج األناشـيد اجلهادية 
لتنظيـم داعـش، بام يتوافـق مع أفـكار وتوجهـات الدولة، 
وكان أبـرز إنتاجاهتا املسـموعة: نشـيد أمتي قـد الح فجر، 

وهنضنا هنضنا، وموكب النور، وقد عزمنا، وغري ذلك.
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- مؤسسة البتار اإلعالمية

وهي من املؤسسات الغري تابعة تنظيميًّا ألحد التنظيامت 
املتطرفـة واإلرهابية، وكانت تقوم بجهـود إعالمية لصالح 
التنظيـامت املتطرفـة مثـل تفريق الكلـامت الصوتيـة لزعامء 

التنظيامت، وتفريغ اإلصدارات املرئية أيًضا.

ومن أشـهر أعامهلم تفريـغ اإلصدار املرئـي الذي نرشه 
تنظيـم داعـش عام أسـامه »بيعـة« بعض جماهـدي الصومال 

للبغدادي زعيم التنظيم.

- مؤسسة الراية لإلنتاج اإلعالمي

وهـي مؤسسـة مسـتقلة أيًضا، عملـت عىل نـرش املواد 
املرئية والصوتية وأخبار التنظيامت املتطرفة واإلرهابية.

ومن املواد التي قامت تلك املؤسسة بنرشها قيام ما يسمى 
بـ »الرشطة اإلسـالمية« التابعة جلامعة أنصار الرشيعة يف ليبيا 

بتنفيذ حكم اجللد يف جمموعة من املواطنني أمام الناس.

- مركز الفجر اإلعالمي

م حمتوى بالغ  هـو أحد املؤسسـات اإلعالميـة التي ُتقـدِّ
اخلطـورة، يتضمن كتًبا ومقـاالت وبرامج صوتية حتث عىل 

التطرف وممارسة العنف واألعامل اإلرهابية.
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ومـن أمثلـة مـا يقدمـة املركـز سلسـلة تعليميـة بعنوان 
»برنامج صناعة اإلرهاب« يف حلقات تتحدث عن التجنيد 

والتخطيط وما إىل ذلك من صناعة اإلرهاب فعليًّا.

ثانًيا: املجالت اإللكرتونية
- جملة دابق

وهـي جملة ورقية وإلكرتونية شـهرية، بدأ تنظيم داعش 
العربيـة  باللغتـني  وتصـدر  عـام ٢٠١٤م،  إصدارهـا  يف 
املراكـز اإلعالميـة  أبـرز  احليـاة  واإلنجليزيـة عـن مركـز 
لداعش، واهتمت املجلة بنـرش مقاالت وحتليالت املنتمني 
للتيارات املتطرفة، واهتمت املجلة بجودة الورق والتصوير 

واإلخراج الفني.

وكانـت املجلة تـوزع عـىل املناطـق التي يسـيطر عليها 
التنظيم يف سوريا والعراق، وُتباع عىل موقع أمازون، إىل أن 

سحب املوقع النسخة الورقية واإللكرتونية عام ٢٠١٥م.

- جملة صدى املالحم

اإلعالمـي  القسـم  يصدرهـا  إلكرتونيـة  جملـة  وهـي 
بتنظيـم القاعـدة يف اجلزيـرة العربية واليمن، بـدأ إصدارها 

عام ٢٠٠8م.
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وتقـوم املجلة بنرش أخبار التنظيم وبيانات قادته، ونحو 
ذلك مما يتعلق بالقاعدة واألفكار املنتمية إليها.

- جملة دار اإلسالم

وهـي جملـة شـهرية إلكرتونية تصـدر عن مركـز احلياة 
لإلعـالم التابـع لتنظيـم داعـش، واملجلـة تصـدر باللغـة 
الفرنسـية، وبدأ إصدارها عـام ٢٠١٤م، وهتتم املجلة بنرش 
األخبـار واملقـاالت املتعلقـة بعمليـات التنظيم يف فرنسـا، 
واحتفت املجلة باهلجامت اإلرهابية التي نفذها جمموعة من 

ا لداعش يف باريس عام ٢٠١٥م. اإلرهابيني املنتمني فكريًّ

ومن أشـهر مـا نرشتـه املجلة مقابلـة أجريت مـع حياة 
بومديـن، زوجـة أميـدي كوليبـايل، املسـئول عـن احتجاز 
رهائـن يف متجر كوشـري بباريـس، وقد أجـرت املجلة لقاًء 

مطواًل معها.

- جملة رومية

وهـي جملـة تصـدر عـن تنظيـم داعـش بثـامين لغـات 
والروسـية  والرتكيـة  واألملانيـة  والفرنسـية  )اإلنجليزيـة 
واإلندونيسـية والبشـتو واليجور( ويظهر من عدد اللغات 
التي تصدر هبا املجلة حماولة التنظيم إلرسـال رسالته لكافة 
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أنحاء العامل، وغالًبا ما تتضمن املجلة هتديدات لدول خمتلفة 
بتنفيذ هجامت إرهابية عىل أراضيها ورضب مصاحلها.

ومـن أمثلـة ذلـك مـا نـرش يف العـدد الثالث عـرش من 
املجلـة، حيث تضمـن هتديدات لدول أوربا بشـن هجامت 
سـوف ينفذها التنظيم يف مدهنم، ومتوعًدا الدول املشـاركة 
يف التحالـف الدويل هبجامت تطال كافة أراضيهم. كام أعلن 

مسئوليته عن عدة هجامت أخرى.
- موقع النداء

موقع إلكرتوين أطلقه تنظيم القاعدة، عرب شبكة اجلهاد، 
وتبنيَّ من التحقيقات األمريكية أن تنظيم القاعدة اسـتخدم 
رشكات يف كـراكاس وبانكوك السـتضافة املوقع، وقام من 
خاللـه بتوجيه رسـائل إىل منارصيه وإعطاء تعليامت بشـن 

هجامت جديدة.
وكان املوقـع ينـرش أخبـاًرا خاصة بالتنظيـم، ومقاالت 
ملنارصيـه، وكان يف وقت مـن األوقات املوقع الوحيد الذي 

ُيستخدم لتوزيع بيانات القاعدة وحركة طالبان.
- وكالة أعمق

وهـي وكالـة األنبـاء الرسـمية ملؤسسـة اإلعـالم عنـد 
داعش، وتقـوم بنرش أخبار التنظيم السياسـية والعسـكرية 
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عىل مـدار السـاعة، وبثِّ تسـجيالت مصـورة ملعاركه وما 
يتعلق هبا، ورسـومات بيانية إخباريـة )إنفوغراف( توضح 
»إنجازاتـه« امليدانية، وُتفصح عن العمليـات ومنفذهيا وما 

ترتب عليها.

وقـد شـنت الرشطـة الفيدراليـة البلجيكيـة ومكتـب 
الرشطـة األوروبية »يوروبول«، هجوًمـا إلكرتونيًّا أدى إىل 

تعطيل عمل الوكالة.

- شبكة اجلهاد العاملية

وهـي موقع إلكـرتوين إخبـاري هيتم بنرش مجيـع أخبار 
وأنشطة وإصدارات تنظيم القاعدة حول العامل، ومن أشهر 
ما قدمته تلك الشـبكة تقريًرا يكشـف عـن معلومات حول 
وجـود تنظيم »القاعدة« يف سـوريا، وقد جـاء التقرير حتت 
عنوان »ملاذا مل تظهر القاعدة يف سـورية؟«، حيث استعرض 

التقرير وجود »القاعدة« حتت أسامء أخرى.

رابًعا: مواقع التواصل االجتمعي
اسـتفادت التنظيـامت واجلامعـات املتطرفـة واإلرهابية 
من وسـائل التواصل االجتامعي إىل حد كبري، وكانت تلك 

الوسائل جاذبة هلم لعدة أسباب، وهي:
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قدرهتـا عىل حتقيـق التواصل االجتامعـي مع اآلخرين . ١
بكل اللغات والثقافات ملختلف شعوب العامل.

عدم وجود رقابة عىل التواصل بني أطراف االتصال.. ٢

تيُّز االتصاالت باخلصوصية.. ٣

إقبال الشباب عىل هذه الوسيلة بشكل كبري.. ٤

التكفـريي . ٥ الفكـر  لرمـوز  الفكريـة  املواقـع  انتشـار 
وتواصلهـا بخطـاب حتريـيض جـذاب مـع زوارهـا 

ومعتنقي هذه األفكار.

يعلـم املتطرفـون اجلـدد أن رمـوز الفكـر التكفـريي . ٦
مل ُيعرفـوا بشـكل مجاهـريي إال عـن طريـق املواقـع 
اإللكرتونيـة التـي روجـت ألفكارهـم واسـتقطبت 

األتباع.

تشـكل املنتديـات احلواريـة املتطرفـة وقـود الـرصاع . ٧
الفكـري للفكـر املتطرف مـع خصومه، بـل إن بعض 
هـذه املواقع يكاد يتجاوز عـدد زواره ربع مليون زائر 

يف إجازات هناية األسبوع.

تشـكل القوائـم الربيديـة التـي يـرشف عليهـا مديرو . 8
املواقـع اإللكرتونية حلقة الوصل بني أقطاب األفكار 
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املضللة واألتباع الذين ينرشون هذا الفكر يف دوائرهم 
اخلاصة، وهو ما يعزز من تأثريها)8٢(.

وعـىل الرغم مـن أن تنظيم القاعدة قد بدأ يف اسـتخدام 
مواقـع التواصل منذ وقت مبكر، السـيام فيسـبوك وتويرت، 
وسـعى من خالل ذلـك إىل تعزيز اسـرتاتيجية ال هتدف إىل 
نرش ثقافته املتطرفة والتكفريية فحسـب، بل إىل شـن حرب 
نفسـية للتأثري يف اخلصوم، والسـعي إىل استقطاب الشباب، 
للتطـوع يف صفوفه والقتال يف البلدان التي حيارب فيها مثل 
أفغانسـتان والعراق وسـوريا واليمـن ودول أخرى، إال أن 
تنظيـم داعش يبقـى أكثـر التنظيامت اسـتخداًما لشـبكات 
التواصـل االجتامعـي مقارنـة بالتنظيـامت اإلرهابيـة التـي 

سبقته مثل القاعدة وبوكو حرام)8٣(.

واسـتطاع الداعـون إىل الفكـر املتطـرف حتقيـق عـدة 
أهـداف مـن خـالل مواقـع التواصـل االجتامعـي أبرزهـا 
الدعايـة والتجنيـد، عن طريق نـرش الفيديوهـات والصور 
واألخبـار املتعلقة بالتنظيـامت اإلرهابيـة وحماولة التواصل 
مع الشـباب الذين يريدون االنضـامم لتلك اجلامعات، وقد 
سـهلت بالفعل تلك املواقع انضامم وسـفر أعداد كبرية من 
خمتلـف أنحاء العامل للقتال يف سـوريا والعـراق وغريها من 
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أماكـن انتشـار تلـك اجلامعات، وقـد أكد مرصـد الفتاوى 
التكفرييـة التابـع لدار اإلفتاء املرصيـة يف تقرير له أن وحدة 
التحليـل باملرصـد أكـدت أن شـبكات ومواقـع ومنصات 
التواصـل االجتامعي تثل جامعـًة إلكرتونية إلعداد وجتنيد 
الذئـاب املنفردة وأداة خصبة لنرش أفكارهم املتطرفة، حيث 
تقـوم تلك التيـارات بتصنيف مواقع التواصـل االجتامعي 
وفق اسـتخدامه املناسـب. ورضبـت وحـدة التحليل مثاًل 
ا ترى  بموقـع »فيس بوك« ذاكـرًة أن التيارات املنحرفة فكريًّ
أن الفيس بوك يسـاعد يف جتنيد الذئاب املنفردة بسهولة عرب 
استدراج الشـباب وجتنيدهم بطريقة غري مبارشة. أما موقع 
»تويرت« فتسـتخدمه اجلامعات املتشـددة لنـرش األخبار التي 
ج ألفكارها، ورصـد ردود األفعال الرسـمية والعادية  تـروِّ
من الدول واألفراد جتاه خمتلف القضايا التي تشـغلها خالل 
الفرتات املستقبلية. وبالنسبة ملوقع »تليجرام« فإن التيارات 
املتشددة تبدي اهتاممها به ملسامهته يف نرش أدبياهتم وكتاباهتم 
وأفكارهـم وكلامهتم الصوتية ألمراء اجلهـاد، ونرش روابط 
تقاريرهـم املصـورة واملرئيـة لرتويـج نجاحهـم املزيـف يف 
سـاحات القتـال عـىل قنـوات موقـع اليوتيوب الـذي يعد 
هـو اآلخر من أوائـل املنصات التي اسـتخدمتها التنظيامت 
اإلرهابية لتمرير خطاهبا الدعائي، حيث تسـتغل اجلامعات 
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اإلرهابية املوقع لتمكني مشـاركيها من حتميل الفيديوهات 
قبـل احلذف، حيث إن نظـام املراقبة اخلاص باملوقع يتم بعد 

رفع الفيديوهات عليه.

ه مسـئولون بمنظمة الرشطـة اجلنائيـة الدولية  وقـد نـوَّ
)اإلنرتبـول( بـأن أكثـر من ١٥ ألـف مقاتـل أجنبـي مـن 
نحو 8١ دولة توجهوا للقتال يف صفوف اجلامعات املتطرفة 
يف العراق وسوريا، ومنهم ٣ آالف مقاتل من الغرب، وألف 
منهم عىل األقل من القـارة األوروبية )نحو ٥٠٠ منهم من 
اململكة املتحدة و٢٥٠ من بلجيكا(. وحتوي صفوفهم نحو 

مائة مواطن أمريكي)8٤(.

ومـن أمثلة نشـاط دعاة التطـرف عىل مواقـع التواصل 
صفحة املدعو ترمجان األسـاوريت عىل فيسبوك وتويرت، فقد 
تردد ذلك االسم بوصفه واحًدا من أشهر منارصي داعش، 

حيث كان يصدر فيديوهات من إنتاجه وجهده الشخيص.

وحظـي حسـابه بشـهرة وشـعبية واسـعة بـني أعضـاء 
وأنصـار الفكر املتطـرف، وبغض النظر عن كون احلسـاب 
يعود لشـخص واحد أو لعدة أشـخاص، فإن صفحة ذلك 
الشـخص قد قامـت بدور دعائـي كبري لتنظيـم داعش عىل 

وجه اخلصوص.
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املبحث الرابع
االجتمع البرشي مع املتطرفن

نسـتعرض يف هذا املبحـث أهم األماكـن واملواقع التي 
حيـرص املتطرفـون عىل ارتيادهـا وخمالطة النـاس فيها؛ كي 
يمكنهـم بـث سـمومهم وأكاذيبهـم يف عقول النـاس ظلاًم 

وعدواًنا وفيام ييل أبرز تلك األماكن:

أواًل: املساجد.
ال شـك أن املسجد يعرب عن جوهر الرشيعة اإلسالمية، 
وقيمهـا اإلنسـانية واالجتامعيـة؛ فاملسـجد الـذي كان يف 
صدر اإلسـالم هو املدرسـة والديوان وجملس القضاء، قبل 
اسـتقاللية تلك املؤسسات وتنظيم الدولة، وقد ظل حمتفًظا 
عىل مدار تلك القرون املتعاقبة برسـالته التوعوية الشـاملة، 

وظل متضلًعا بدوره اإلنساين واالجتامعي.

وقد فطنـت اجلامعات املتطرفة ألمهية املسـجد ومكانته 
يف البيئـة اإلسـالمية، ولذلـك وجهـت جهودهـا حماولـة 
اسـتغالل املسـجد بالوجه الذي حيقق هلم غايتهم، ال سـيام 
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وأن التواصـل املبـارش يف املسـجد بني داعيـة التطرف وبني 
األشخاص أكرب تأثرًيا وأكثر فاعلية من التواصل عرب مواقع 

التواصل أو الكتب املطبوعة.
فاإلخوان عىل سـبيل املثال كانت تعتمد اسـرتاتيجيتهم 
يف التجنيـد -يف وقت سـابق- عىل املسـاجد بطريقة رئيسـة 
عـن طريـق نـرش األفـراد املكلفـني بالتجنيـد وتوجيههـم 
السـتقطاب مرتـادي املسـجد مـن كافـة الفئـات العمريـة 
عن طريـق األنشـطة وحلقات حتفيـظ القـرآن، والدروس 
الرشعيـة، واألنشـطة االجتامعيـة، ونحـو ذلك مـن آليات 
االستقطاب التي تتبعها اجلامعة يف كسب األتباع واملؤيدين، 
بل إن اسـتغالل املسـاجد يتخطى ذلك احلـد، ليصبح منرًبا 
دعائيًّـا لتحقيـق أهداف سياسـية، وقـد ظهر ذلـك جليًّا يف 
االنتخابـات الربملانيـة والسياسـية التي شـهدهتا العديد من 

الدول العربية التي تنشط فيها مجاعة اإلخوان.
وقد نرشت مؤسسة أبحاث مكافحة التطرف األمريكية 
يف ٦/٣/ ٢٠٠8م تقريـًرا يتحدث عن اسـتخدام اإلخوان 
ملسـاجد أمريكية يف الدفاع عـن متورط يف قضايا اغتصاب، 
ُيدعـى طارق رمضان، وهو حفيد مؤسـس مجاعة اإلخوان 
جـون  األمريكـي  السـيايس  املحلـل  وقـال  البنـا.  حسـن 
روسوماندو: إن اإلخوان استخدموا مسجدين يف العاصمة 
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واشـنطن، للدعـوة إىل تنظيم مظاهرات منـارصة لرمضان. 
وأضاف روسوماندو أن اإلخوان نظموا برامج أيديولوجية 
يف املسـجدين، هتـدف إىل تنظيـم محـالت تطالـب بإطالق 

رساح رمضان)8٥(.

أما معهد بحوث إعالم الرشق األوسط األمريكي، فقد 
سلط الضوء عىل استخدام مساجد فرنسية من ِقَبل اإلخوان 
للحديـث عن طارق رمضان، ودحض هتم اغتصاب موثقة 
لدى السـلطات الفرنسـية. ونـرشت أرسة التحريـر تقريًرا 
تقـول فيه: إن إمام مسـجد عائشـة دي مونبلييه يف فرنسـا، 
حممـد خطايب، أسـهب يف احلديث عام أسـامه فضائل طارق 
رمضـان خـالل خطبـة اجلمعـة يف الثامـن مـن حزيـران/

يونيـو ٢٠١8م، واسـتغل العبـادة للدعـوة إىل الوقوف إىل 
جانبه، وعدم التزام الصمت. وأشار املعهد إىل أن استخدام 
ا، بل جرى نرش اخلطبة  املسـجد يف هذا الغرض مل يكـن رسيًّ

عالنية عىل موقع يوتيوب.

ومل تقـل اجلامعات املتطرفة األخرى عن مجاعة اإلخوان 
يف اسـتغالل املسـاجد، ففي دراسـة أعدها مرصد الفتاوى 
ـت  التكفرييـة يف دار اإلفتـاء املرصيـة أكـدت أنـه منـذ عمَّ
الفوىض ليبيا واسـتحكمت سـيطرة اجلامعات املتطرفة عىل 
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مناطـق عـدة هناك؛ شـهد الكثري من املسـاجد عدة تغريات 
سـببها السـيطرة التي خضعت هلا من ِقَبل هـذه اجلامعات، 
ومـن ذلـك السـيطرة عـىل عقـول الشـباب عـرب اخلطـب 
والدروس التي تقدم يف املسـاجد، موضحـة أن قيام العوام 
باخللـط ما بني العامل واإلمام اهلـاوي واإلمام الكفء كان 

من أسباب تدد أفكار تنظيم داعش عرب املساجد.

وذكـرت الدراسـة أن التنظيـم اسـتعان بالعنـارص التي 
تـم جتنيدها يف املسـاجد للقيـام بالعمليـات االنتحارية ضد 
أهـداف حمددة، موضحـًة أن تفجري املرفأ النفطي الذي وقع 
يف عـام ٢٠١٦م بالعاصمـة طرابلـس، تـم من خـالل أحد 

املراهقني الذين تم جتنيدهم داخل أحد املساجد.

ورصدت الدراسة شهادات ألشخاص حول استغالل 
تنظيـم داعش للمسـاجد يف املـدن الليبيـة، حيث أفصحت 
إحـدى الليبيـات عـن جتربـة أبنائهـا مـع التنظيم عـرب أحد 
املسـاجد هناك، فقد تعرض ابنها إىل حماولة التجنيد من ِقَبل 
تنظيم داعش عرب املسـجد واخلطـب والدروس التي أقامها 
نظام احلسـبة، وذلك بعد أن قامت السـيدة بإرسـال أبنائها 
إىل املسـجد من أجل حفظ القرآن الكريم خشية االنحراف 
واألمية، خصوًصا بعد توقف الدراسة يف مدينة درنة بسبب 
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تـردي األوضاع األمنية، إال أن األمـر انتهى بانضامم أبنائها 
إىل التنظيم)8٦(.

جت مجاعات إسالمية من داخل املساجد،  ويف تونس روَّ
لفكرة اجلهاد يف أفغانسـتان، ثم يف سـوريا حديًثا. وعىل إثر 
ذلـك انتقـل آالف التونسـيني مـن بلدهـم إىل أفغانسـتان 
وسـوريا، وكانت تونـس من بني أكثر الدول التي أرسـلت 
مقاتلـني منهـا إىل مجاعـات متطرفـة، كداعـش والقاعـدة. 
وقـدرت تقاريـر إعالمية أعداد التونسـيني الذيـن انضموا 

لتنظيم داعش وحده بقرابة ٦٠٠٠ مقاتل)8٧(.

ُتسـتغل مـن جانـب اجلامعـات  املسـاجد  وإذا كانـت 
املتطرفة يف البلدان العربية واإلسـالمية، فإن استخدامها يف 
البلدان األوربية وغري اإلسـالمية يكون أشـد تأثـرًيا، نظًرا 
لقلـة مصـادر التوعية ملسـلمي تلـك البلـدان، والعتامدهم 
عىل املسجد بشكل أسـايس للحفاظ عىل ارتباطهم هبويتهم 
الثقافية والدينية، مما كان له انعكاساته السلبية يف حالة ما إذا 
كان املتصدرون للدرس واإلفتاء واخلطابة يف تلك املساجد 
مـن أصحاب االجتاهـات املتطرفة، فـ »أن يتمتـع اإلمام أو 
خطيب املسجد بشخصية كاريزمية كفيل بأن يمنحه القدرة 
عىل اجتذاب الشباب والتأثري فيهم لاللتحاق بتنظيم الدولة 
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اإلسـالمية« هبـذه الكلـامت وصـف اجلهـادي املوقوف يف 
أملانيـا أيـوب )٢٧ عاًمـا( دور اإلمام يف جذب الشـباب إىل 
داعش خالل اعرتافاته أمام حمكمة مدينة سـيلة شامل أملانيا، 
وقـد اعـرتف أنه تأثر بأحد أئمة املسـاجد لينضـم بعدها إىل 
تنظيـم داعش، وقد سـلطت اعرتافاته الضـوء يف الصحافة 
األملانية عىل الدور السلبي الذي يلعبه أئمة املساجد يف خلق 

وصناعة اجلهاديني .

الدسـتور  محايـة  مكتـب  رئيـس  رصح  مـا  وبحسـب 
بوالية شـامل الراين وسـتفاليا يف غرب أملانيا بوركارد فراير 
فإن ١٠٩ مسـجًدا مـن جمموع 8٥٠ مسـجًدا موجـوًدا يف 
الوالية ختضع ملراقبة السلطات األمنية، وأكد فراير يف مؤتر 
صحفـي عقـده األربعاء الثالـث من تـوز/ يوليو ٢٠١٩م 
يف مدينة دوسـلدورف أن هذا العدد ازداد بشـكل ملحوظ 
يف األعـوام األخـرية، وأوضـح املسـئول األمنـي بأنـه يتم 
تصنيـف مسـجٍد مـا بكونه ذا ميـول تطرفية عندمـا يقصده 
الكراهيـة،  خطابـات  فيـه  تتكـرر  أو  متطرفـون  سـلفيون 
ومـن بني ١٠٩ مسـجًدا خاضًعـا لرقابـة اجلهـات األمنيـة 
هناك٧٠ مسـجًدا حتوم الشـكوك حول توجهاهتا السـلفية، 
وتعتـرب السـلطات أن ١٦مسـجًدا أخرى هلا ارتبـاط مادي 

وهيكيل بجامعة اإلخوان املسلمني)88(.
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وقـد نـرشت صحيفـة الـرشق األوسـط يف ١٢ أبريـل 
٢٠١٩م تقريـًرا عـن تنامـي أعداد األئمـة املتطرفني، حيث 
وصـل عـدد األئمة املشـتبه يف عالقتهـم بالفكر املتشـدد يف 
بلجيـكا، وخيضعـون لرقابة جهـاز أمن الدولـة البلجيكي، 
خـالل العـام املـايض، إىل ٧٢ إماًمـا، بينـام كان الرقـم 8٥ 
إماًمـا عـام ٢٠١٧م، وكان ٣٧ إماًمـا فقـط عـام ٢٠١٦م. 
وبنـاء عىل ذلك تكون األرقام قـد تضاعفت خالل العامني 
الـذي عـرف تعـرض  األخرييـن، مقارنـًة بعـام ٢٠١٦م 
بلجيـكا لتفجريات ٢٢ مارس )آذار(، التي شـملت مطاًرا 
وحمطـة قطارات داخلية، وأسـفرت عن مقتل ٣٢ شـخًصا 

وإصابة ٣٢ آخرين.

وكـام تعـد املسـاجد هدًفـا للتنظيـامت املتطرفـة بغرض 
التجنيـد والتعبئـة والدعاية فإهنـا أيًضا تعد هدًفـا مرشوًعا 
العرقـي؛  االنتقـام والتصفيـة والتطهـري  لتنفيـذ عمليـات 
فالفتـاوى التـي تبيح اسـتهداف املسـاجد كأحـد األهداف 
املرشوعـة أكثـر من أن حتـى، وتكفـي اإلشـارة إىل أنه يف 
السـنوات العرش املاضية تـم تنفيذ )١8٤( عمليـة إرهابية، 
وراح ضحيتها أكثر من )٣٤٤٧( شهيًدا، وأصيب أكثر من 
)٦٣٣٣(. وشهد منحنى العمليات اإلرهابية ضد املساجد 
تصاعـًدا كبـرًيا منذ عـام ٢٠١٥م مع صعـود تنظيم داعش 
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اإلرهايب يف سوريا والعراق وتدده يف مناطق عدة، وكذلك 
تنامـى نشـاط تنظيم بوكو حـرام وحركة طالبان باكسـتان، 
وهـي اجلامعـات األكثـر تنفيـًذا للعمليـات اإلرهابيـة ضد 

املساجد.

وكان هنـاك بـني كل تلـك اهلجـامت مخـس هجـامت 
إرهابيـة تعـد هي األكثر عنًفـا ودموية ضد املسـاجد خالل 
السـنوات العـرش املاضيـة، وهـي )هجوم مسـجد الروضة 
بمرص ٢٠١٧م، مذبحة مساجد كوكاوا بنيجرييا ٢٠١٥م، 
هجامت مسـجدي بدر واحلشوش بصنعاء اليمن ٢٠١٥م، 
هجـامت رضيـح السـيدة زينـب بسـوريا ٢٠١٦م، هجوم 
املسجد الكبري بمدينة كانو بنيجرييا ٢٠١٤م(، وقد نتج عن 
تلك اهلجامت اخلمس سـقوط )8٤٦( شهيًدا أي ما يوازي 
)٢٥٪( مـن مجلة الشـهداء خالل السـنوات العرش املاضية 

جراء الـ ١8٤هجوًما.

ثانًيا: شبكلات العللالقات وامللصلالح االقتصادية
تعتمـد التنظيامت املتطرفـة عىل عدة عوامـل حتاول من 
خالهلـا التمدد واالنتشـار بام يسـمح هلا بتوسـيع نشـاطاهتا 
اإلجرامية، فبجانب العامل الرئيس وهو اجلانب اإليدلوجي 
الفكـري، حتـاول التنظيـامت املتطرفـة االهتـامم بعامل آخر 
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ال يقـل خطـورة عن نـرش فكـر وإيدلوجيا التطـرف، وهو 
عامـل شـبكات العالقات، فإن شـبكات العالقـات تؤمن 
ا غري حمدود لتلـك التنظيامت، وتكون يف  ـا وبرشيًّ دعـاًم ماديًّ
بعض احلاالت هـي الرقم األصعب يف خطـورة التنظيامت 

اإلرهابية.

وتتعدد األنامط املكونة لشبكات العالقات التي تستفيد 
منها التنظيـامت اإلرهابية، وكثرًيا ما تكون تلك الشـبكات 
عبـارة عـن عصابـات وجمموعـات إجراميـة، وبالطبع فإن 
ذلـك يزيد من تعقيـدات وحتديات اسـرتاتيجيات مواجهة 
التيـارات املتطرفـة؛ إذ التحالـف بـني التنظيـامت اإلرهابية 
وبـني املجموعات اإلجرامية األخـرى يؤمن مصادر تويل 
ضخمـة، ويف بعض األحيان يسـهل من تأمـني جتنيد ونقل 

العنارص املتطرفة، ومن أهم أشكال تلك الشبكات:

عصابات االجتار يف املخدرات:

وقـد كان التعـاون بـني حركـة طالبـان يف أفغانسـتان 
وبـني جتار املخدرات مثااًل ظاًهرا عـىل ذلك؛ حيث حتولت 
أفغانستان إىل مركز عاملي إلنتاج األفيون، وبلغ هذا اإلنتاج 
سـنة ١٩٩٩م ٤٥8١ طنًّا، ووجـد التنظيـم يف إنشـاء تلك 
الشبكات مصدًرا رئيًسا لتمويل النشاطات اإلرهابية، وهذا 
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مـا دفع املديـر التنفيذي ملكتـب األمم املتحـدة للمخدرات 
واجلريمة أنطونيو ماريو كوستا للترصيح بأن »األدلة تتزايد 
بشـأن اسـتخدام عائدات املخـدرات يف تويل النشـاطات 
مـدى  وعـىل  منهـا«،  اإلرهابيـة  ذلـك  يف  بـام  اإلجراميـة 
السـنوات اخلمس والعرشين املاضية، وعىل مدار السنوات 
الثالثـني املاضية كانـت هناك روابط عديـدة بني املخدرات 
واإلرهـاب؛ فمن بني املنظامت الثـالث واألربعني املعروفة 
رسـميًّا منظـامت إرهابيـة أجنبيـة، وجـدت إدارة مكافحة 
املخـدرات األمريكيـة إىل عام ٢٠١٤م أن تسـع عرشة منها 
ترتبـط بشـكل أو بآخر بتجـارة املخدرات العامليـة، وتعتقد 
اإلدارة أن مـا يصـل إىل ٦٠ ٪ من املنظامت املسـلحة ترتبط 

بالتجارة غري املرشوعة، وهي جتارة املخدرات)8٩(.

عصابـات هتريـب اآلثـار والتجـارة فيها: فقـد تعـاون 
تنظيم داعش مع عصابات هتريب وتسـويق اآلثار، ال سـيام 
بعـد اسـتيالء التنظيـم عىل مناطـق أثرية يف كل مـن العراق 
وسـوريا، ورغـم ظهـور التنظيـم يف عدد مـن الفيديوهات 
حيطـم آثـار مدينة تدمر السـورية وغريهـا، إال أنـه قد ثبت 
قيـام التنظيـم بتهريـب اآلثار، ويمكـن اجلزم بـأن العرض 
أصبـح كبرًيا يف سـوق اآلثـار املنهوبة من سـوريا والعراق، 
فبحسـب سلطات اجلامرك األمريكية ازدادت واردات قطع 
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الـرتاث الـواردة من سـوريا بمعـدل ١٤٥يف املائة، يف حني 
زادت واردات الـرتاث الثقـايف مـن العـراق بواقـع ٦١ يف 
املائـة مـا بـني عامـي ٢٠١٣ - ٢٠١١م؛ مما يعنـى أن تلك 
التجـارة املحظـورة باتـت تعتمد بشـكل كبري عـىل التجارة 
الرشعية. ويرى خرباء أجهزة االسـتخبارات الغربية أنه مع 
اسـتمرار الرصاع أصبحت اآلثار تثل مصدًرا كبرًيا لتمويل 

داعش)٩٠(.

ويف ترصحيات لسـفري روسـيا لدى األمـم املتحدة فيتايل 
تشـوركني، أكد أن تنظيم داعش يف سـوريا والعراق جيني ما 
ا جراء بيع اآلثار املنهوبة. بني ١٥٠ و٢٠٠ مليون دوالر سنويًّ

وكشـف مايـكل دانتـى، وهـو مـن أكـرب األثريـني يف 
الواليـات املتحدة وأسـتاذ بجامعة بوسـطن، أن بيع اآلثار 
املنهوبـة يتـم عـن طريـق وسـطاء، يقومـون بتهريبهـا عرب 
الدول املجاورة، مثل تركيـا ولبنان وغريها. وبعض هؤالء 
الوسـطاء هم من أعضـاء عصابات اجلريمـة املنظمة الذين 
يتاجـرون يف كل يشء، لكن تنظيم داعش وجد فيهم حليًفا 
ا، ويزيد دخلهم وحجم تويلهم، باإلضافة إىل  يفيدهم ماديًّ
أن عصابات اجلريمة املنظمة تعترب بالنسـبة لداعش مصدًرا 
أساسـيًّا لتوريد األسلحة هلم، كام ذكرت صحيفة »واشنطن 
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بوسـت« نقاًل عن خـرباء يف جمـال مكافحة هتريـب اآلثار، 
أن تنظيـم »داعش« اإلرهايب باع أكثـر من ١٠٠ قطعة أثرية 
منهوبة من سوريا والعراق، موضحني أن تلك القطع جرى 

هتريبها إىل بريطانيا)٩١(.
منظـامت اهلجرة غـري الرشعية: وهي تثل مصـدًرا مهامًّ 
مـن مصـادر التنظيـامت اإلرهابيـة، حيـث تسـتطيع تلـك 
املنظـامت غـري الرشعيـة بالتعاون مـع التنظيـامت اإلرهابية 
حتقيـق عائـد مـادي كبـري، وقـد أوضـح تقريـر أمنـي أن 
»الصـالت التـي كشـفتها الرشطـة األوروبيـة » يوروبول« 
والرشطة الدولية »إنرتبول« بني اإلرهاب وشبكات اهلجرة 
الرسية تكمن أساًسـا يف اسـتغالل وسـائل لوجستية لدعم 
األنشـطة املرتبطة باإلرهاب«. وأشـار التقريـر الذي تناول 
شـبكات اهلجـرة الرسية إىل أوروبا إىل أهنـا أضحت مصدر 
أربـاح هائلـة للجريمة املنظمـة التي نجحت العـام املايض 
يف مجـع ما يناهز سـتة مليـارات دوالر. ودخل مـا يربو عىل 
مليون شـخص أوروبا يف ٢٠١٥م. وتشري تقديرات إىل أن 
كالًّ منهم دفع ما بني ٣٢٠٠ و٦٥٠٠ دوالر لتسهيل رحلته 

كام جاء يف التقرير)٩٢(.
السـجون: فقد  داخـل  اإلرهابيـة  التنظيـامت  عنـارص 
ل العنارص املتطرفة داخل السـجون شبكة مهمة لنرش  تشـكِّ
الفكر املتطـرف والقيـام بتجنيد عنارص جديـدة للتنظيامت 
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اإلرهابيـة، وتكمن خطـورة تلك الشـبكات خصوًصا، يف 
البيئة التي تلتقي هبا مع األشـخاص املسـتهدفني، فالسجن 
يف حـد ذاته بيئة حاضنة للفكر املتطرف، ويشـكل يف الكثري 
ل عىل تلك  مـن األحيان نقاط حتول فكرية صادمة، مما يسـهِّ
الشـبكات إقنـاع املسـجونني بتلـك األفكار، وقـد أوضح 
مرصد األزهر الرشيف يف دراسة له أنَّ كثرًيا من اإلرهابيني 
الذين خطَّطوا لتنفيذ هجامهتم يف إسـبانيا، كانوا يقيمون هبا 
منذ عدة سنوات، حيُث تبنَّوا الفكر املتطرف داخل السجون 
مـن خـالل عنـارص التنظيـامت املتطرفـة داخل السـجون، 
وذلك عن طريق رشح بعض املفاهيم الدينية بشكٍل خاطئ 

وُمَضلِّل، وتفسريها حسبام خيدم أهواءهم.
العامـة  »األمانـة  طرحتهـا  التـي  للبيانـات  ووفًقـا 
للمؤسسـات اإلصالحيـة« فـإن هناك ٢٥٧ سـجينًا داخل 
السـجون اإلسـبانية حتـت املراقبـة لتورطهـم يف األعـامل 
اإلرهابيـة أو اتصاهلم بالسـجناء املتطرفـني؛ حيث تصنفهم 
اإلدارة إىل ثـالث جمموعـات؛ املجموعـة األوىل )A( هـم 
املدانـون بجرائـم مرتبطـة باإلرهـاب وهم ١٣٤سـجينًا؛ 
واملجموعـة الثانية )B( تضم سـجناء ُحوِكموا بجرائم غري 
مرتبطـة باإلرهاب، لكنهـم ُمدَرجون عىل قائمـة املتطرفني 
 )C( املحتملني، وعددهم ٤٢ سـجينًا، أما املجموعة الثالثة

فهم سجناء عىل استعداد لقبول الفكر املتطرف)٩٣(.
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ويف قصـة نرشهتـا صحيفـة التايمز الربيطانيـة تروي أن 
أحـد السـجناء الذي أطلق رساحه بشـكل مرشوط تعرض 
ملحاوالت لتجنيده خالل قضائه فرتة يف سـجن وودهيل يف 
ميلتـون كينز مـن قبل نزالء أقدم منه، وكيـف عرضوا عليه 
بعد نقله من السـجن مسـاعدته يف تسهيل سـفره إىل سوريا 

لينضم إىل داعش.

ويـرسد تقريـر الصحيفة ما تقـول أهنا أكدتـه من أقوال 
السـجني، عرب التحقق من وجود األشخاص الذين ذكرهم 
يف السـجن نفسه يف تلك الفرتة وممارساهتم التي لفتت انتباه 
احلراس والقائمني عىل السـجن، خاصـة تعمدهم مضايقته 

أمام السجن)٩٤(.

وبحسـب مـا قالـه أحـد املصـادر بـوزارة اخلارجية 
العراقيـة جلريـدة الـرشوق يف حتقيق هلا فإن سـجن بوكا 
جنـوب العـراق كان بيئـة مصطنعـة لتحويـل قيـادات 
تـم  متطرفـني  إىل  العراقـي  باجليـش  سـابقة  عسـكرية 
اإلفـراج عنهم يف مرحلـة الحقة ليكونوا نـواة لداعش. 
السـجن  إىل  العراقيـة  القيـادات  فعندمـا دخلـت هـذه 
اختلطـوا باملتطرفـني، وكانت هنـاك حرية حركـة كبرية 
داخل السـجون خالل سـيطرة اإلدارة األمريكية عليها. 
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ونقـاًل عـن مصـدر آخـر يؤكـد ذات الفكـرة بصحيفـة 
ـا بل كان  اجلارديـان فإن سـجن بوكا مل يكن سـجنًا عاديًّ
مدرسـة ضمت تشـكيلة متنوعة من األفـكار واملواهب 
والطاقات العراقيـة، كان نزالء املعتقل ضباًطا يف اجليش 
واملخابـرات وجهاز األمن الوطنـي، وعنارص وموظفي 
منظومـة التصنيع العسـكري العراقي، وموظفي منشـأة 
تـوز النووية، وعلامء وخرباء عراقيـني بارزين، وأعضاء 
بحزب البعث وعنارص املقاومة العراقية الوطنية الرافضة 
لالحتالل، أضيف إليهم عرشات املعتقلني من املتطرفني. 
فيام تشري إحصائيات غري رسمية إىل أن ١٧ شخصية من 
جمموع ٢٥ شخصية تدير داعش قضوا فرتات بالسجون 

األمريكية يف العراق يف الفرتة من ٢٠٠٤-٢٠١١م)٩٥(.

أبرز شلبكات العالقات التي متثل مصدًرا رئيًسلا لدعم 
التطرف:

- شبكات املتطرفني داخل السجون

- عصابات هتريب وجتارة اآلثار

- منظامت اهلجرة غري املرشوعة

- عصابات جتارة املخدرات
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ثالًثا: العالقات االجتمعية )القرابة واملصاهرة(
ا  تعتمـد التنظيامت اإلرهابية نموذًجـا أمنيًّا متحفًظا جدًّ
أثناء عمليـة التجنيد، لكون عملية التجنيـد الفعلية تنطوي 
عىل خطـورة كبرية تتمثل يف الكشـف عن بعـض األعضاء 
املهمـني يف شـبكات تلك املجموعـات، وتعريـض أولئك 
األعضـاء ملخاطـر االعتقال أو التتبع األمنـي، إذا ما أفصح 
الشـخص املـراد جتنيده عـن تلك املحـاوالت، ولذلك فإن 
ة  عمليـة دراسـة احلالـة للشـخص املـراد جتنيـده تتـم برويَّ
وبحـذر، لتتأكـد تلـك الشـبكات مـن صالحية الشـخص 

املستهدف، ومن ثم تبدأ خطوات التجنيد الفعلية.

ومـن هنـا تـربز أمهيـة العالقـات االجتامعية مـن قرابة 
ومصاهرة يف تلـك العملية؛ فالعالقات االجتامعية األرسية 
والعائليـة تعطي غطـاء أمنيًّا كافًيا يسـمح بحـدوث عملية 
التجنيد ومـا بعدها من عمليات التخطيط يف إطار من الثقة 

واخلصوصية.

ولذلـك تعتمـد التنظيـامت اإلرهابيـة واملتطرفـة عـىل 
العالقات االجتامعية وصالت القرابة، لكوهنا ُتَثِّل صعوبة 
يف االخـرتاق، فوفًقـا الجتاهـات عديـدة، هـي تعتمـد عىل 
عالقـات األخوة وصـالت القرابة، حتى تبقى أنشـطتها يف 
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إطار من الكتامن، ومن ثم االلتفاف عىل كل حماوالت كشف 
عنارصها من ِقَبل األجهزة املعنية بمكافحة اإلرهاب.

وخطـورة نمـط اإلرهـاب العائيل تكمن فيـام يمكن أن 
حيدثـه من تأثري سـلبي يف نطاق حتركـه، ويف ظل التعامالت 
اليوميـة املعتادة بني أعضائه، فتعد العالقات العائلية إحدى 
آليـات التجنيـد للتنظيـامت اإلرهابيـة واملتطرفـة، وهلا دور 
فعـال ىف التأثـري عـىل أذهـان األفـراد، وأسـهمت يف إعادة 
إنتاج اإلرهـاب، وتوريث قيم التطـرف ومنظومته الفكرية 
مـن جيل آلخر، حيث تقوم عنـارص تربطهم عالقات قرابة 
ووشـائج اجتامعية باسـتقطاب الرجال والنسـاء والشباب 
بدعوهتـم املزيفة للجهاد، واالنضامم لداعش، ويتضح تأثري 
العالقـات العائليـة ودورهـا ىف آليات التجنيـد يف كثري من 

العمليات اإلرهابية)٩٦(.
وعمليـة التجنيد ليسـت هي اهلدف الوحيد السـتغالل 
اجلامعات املتطرفة للعالقات االجتامعية -وإن كان أبرزها- 
فباإلضافـة إىل حتقيـق معـدالت نجـاح مرتفعـة يف عمليـة 
التجنيد، تسـعى التنظيـامت املتطرفة السـتخدام العالقات 

االجتامعية لتحقيق عدة أهداف أخرى، وهي:
• مواجهـة القيود األمنية: فتحـاول التنظيامت اإلرهابية 	

من خالل جتنيد عائالت متطرفة بأكملها التحايل عىل 
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القيـود املشـددة التي تفرضها أجهـزة األمن يف الدول 
املختلفة، باعتبـار أن ارتباط اإلرهابيني بصالت قرابة 
يسـهل من عملية التنسـيق فيام بينهم، ال سـيام يف حالة 
مـا إذا اجتهـوا إىل تنفيـذ عملية إرهابيـة، ويصعب من 
عمليـات رصـد حتركاهتم مـن جانب أجهـزة األمن. 
وربـام يفرس ذلك -إىل حـد ما- أسـباب نجاح بعض 
األشـقاء يف تنفيذ عمليات إرهابية داخل بعض الدول 
األوروبية، رغم أن بعضهم خضع ملراقبة ومالحقات 

أمنية قبل ذلك.

• تصفية املنشـقني: فتشري بعض االجتاهات إىل أن بعض 	
التنظيـامت اإلرهابيـة تسـعى من خالل جتنيـد أعضاء 
جـدد من عائلـة واحـدة إىل تصفية أعضـاء آخرين يف 
تلـك العائلة، خاصـة الذيـن أعلنوا انشـقاقهم عنها، 

نتيجة اتساع اخلالفات فيام بينهام.

• املسـاعدة يف تنفيـذ العمليات اإلرهابيـة: إذ أن وجود 	
أكثـر من شـخص إرهـايب داخل عائلة واحـدة يمكن 
أن يعـزز مـن رؤيـة التنظيـامت اإلرهابيـة، مـن حيث 
قدرهتـا عىل تنفيذ عمليات إرهابيـة، من خالل العمل 
عىل تقسـيم املهام فيام بينهم، حيـث يقترص دور بعض 
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األشـخاص يف هـذه احلالـة عـىل تقديـم مسـاعدات 
لوجيسـتية، عـىل غـرار توفـري املـواد املسـتخدمة يف 
العملية اإلرهابية ووسيلة االنتقال وحتديد اهلدف، إىل 

اإلرهابيني الذين يتم تكليفهم بتنفيذها)٩٧(.

أهداف استخدام العالقات االجتمعية

- تصفية املنشقني

- مواجهة القيود األمنية

- تسهيل عمليات التجنيد

- املساعدة يف تنفيذ العمليات

وقـد أشـار مرصـد الفتـاوى التكفرييـة لـدار اإلفتـاء 
املرصيـة، إىل أن عـدًدا مـن التقارير الدولية قـد أكد أن أكثر 
من ربـع املقاتلـني األجانب يف سـوريا والعـراق كانت هلم 
صـالت قرابـة بدرجـات خمتلفة مـع املتطرفني هنـاك، وأن 
التنظيـامت اإلرهابية قد طـورت آلياهتا للتوغل داخل البنى 
االجتامعية، وربام شهدت اجلامعات اإلرهابية انضامم أشقاء 
أو أقارب بدرجة ما، لكن ما تم استحداثه يف الفرتة األخرية 
هـو قيام أبناء األرسة أو العائلة الواحدة باملشـاركة يف تنفيذ 
عـت التنظيامت اإلرهابية وسـائل  عمليـة إرهابيـة، وقـد نوَّ
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التجنيـد العائيل، ففي بعض األحيـان تتبنى تلك التنظيامت 
خطاًبـا عاطفيًّـا يرتكـز عـىل مقولـة أن العـامل يف حاجـة إىل 
»العائلة« كنواة لبناء املجتمع النقي الذى يسود العامل بالفهم 
الصحيح للدين، كام تسعى هذه التنظيامت لتكثيف خطاب 
آلتهـا اإلعالمية خللـق َوهٍم لدى عنـارص األرسة أو العائلة 
املسـتهدف جتنيدهـا حلجـب الوضـع القائـم وخلـق واقع 

افرتايض من صنع التنظيم.

وتربز تداعيات اسـتخدام العالقات االجتامعية يف عدة 
أمثلة دلـت عىل اعتـامد التنظيامت واجلامعـات املتطرفة عىل 

تلك االسرتاتيجية عىل نطاق واسع.

أحلداث احلادي عرش من سلبتمرب 2001م: قام بتنفيذها 
١٩ إرهابيًّـا عـىل األراىض األمريكيـة، واسـتهدفت رمـوز 
ة، شارك  ة والعسكريَّ اهليمنة األمريكيَّة السياسـيَّة واالقتصاديَّ

ىف تنفيذها ستة أشقاء.

تفجلرات مدريلد: ضلـع األخـوان حممد ورشـيد ولد 
عكشـة يف ١١ مارس عام ٢٠٠٤م يف االشـرتاك بتفجريات 
مدريـد، وهي سلسـلة مـن التفجريات اسـتهدفت خطوط 
السـكك احلديديـة يف العاصمـة األسـبانية، وأسـفرت عن 

سقوط ١٩١ قتياًل و١٧٥٥ مصاًبا.
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تفجريات بوسطن: قام األمريكيان من أصول شيشانية، 
تيمـور لنـك، وجوهـر تسـارناييف، بتفجـريات ماراثـون 
بوسـطن يف أبريـل ٢٠١٣م، والتـي أسـفرت عـن مقتـل 

وإصابة ٢٦٤ شخًصا.
هجلوم شلاريل إبدو: اهلجـوم عىل صحيفة شـاريل إبدو 
الفرنسية األسـبوعية يف يناير ٢٠١٥م، قام بتنفيذه األخوان 

سعيد ورشيف كوايش، ومها من أصول جزائرية.
هجوم مدينة سلان براندينو: يف عام ٢٠١٥م، قتل سـيد 
رضوان فاروق وزوجته تاشفني مالك، ١٤شخًصا وأصابا 
آخريـن، عندما فتحـا النار خالل مأدبة غـداء عمل لصالح 

زمالء فاروق يف إدارة الصحة العامة يف سان برناردينو.
هجمت باريس: اشـرتك إبراهيم وصالح عبدالسـالم، 
يف سلسـلة هجـامت يف نوفمـرب ٢٠١٥م؛ عـىل العاصمـة 
باريس، واشـتملت العملية عىل ثالث تفجـريات انتحارية 
يف حميط ملعب فرنسـا يف ضاحية باريس الشاملية، وأسفرت 

اهلجامت عن مقتل ١٣٠ شخًصا.
إبراهيـم وخالـد  األخـوان  قـام  بروكسلل:  تفجلرات 
البكـراوي يف مـارس ٢٠١٦م هبجـوم انتحـاري عـىل مطار 
بروكسل الدويل، وحمطة مرتو مالبيك، مما أسفر عن ٣١ قتياًل 

و٢٧٠ جرحًيا.
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اهلجلوم على كنائلس سلورابيا: حيـث قامـت جمموعة 
من أرسة واحـدة بينهم مراهقون بتفجري أنفسـهم يف ثالث 
كنائس بسـورابايا ثاين أكرب مدن إندونيسـيا، عام ٢٠١8م، 
مما أدى ملقتل ١٣ شـخًصا وإصابة ٤٠ آخرين، وكانت تلك 
األرسة واحـدة مـن ٥٠٠ أرسة أخـرى عائـدة مـن سـوريا 

ومؤيدة لتنظيم داعش.
أبلرز اهلجلمت اإلرهابيلة التلي شلارك فيها أشلخاص 

تربطهم عالقات اجتمعية:
- تفجريات١١ سبتمرب ٢٠٠١.

- تفجريات مدريد ٢٠٠٤.
- تفجريات بوسطن ٢٠١٣.
- هجوم شارل إبدو ٢٠١٥.

- هجوم سان براندينو ٢٠١٥.
- تفجريات بروكسل ٢٠١٦.

- هجوم كنائس سورابيا ٢٠١8.
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