
 إعالم التوحش
و القتل الملون

دراسة تحليلية في الخطاب اإلعالمي للحركات الجهادية :

تنظيم الدولة اإلسالمية نموذجا

أنيس عكروتي

hamamo
Stamp


hamamo
Stamp


hamamo
Stamp






3إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون

االهـداء

 حّب الحياة ؛
ّ

اإلى والدّي الّذان زرعا في

 روح المقاومة ؛
ّ

اإلى اأيقونتي التي نفخت في

اإلى كل اأع�ساء اأ�سرة »تون�س الفتاة« الذي اآمنوا بهذا الم�سروع و�ساندوه ؛

اإلى كل من �ساهم في اإنجاز هذا الموؤلَّف ولم يّدخر جهدا في ت�سجيعي ؛

باإمكانها  الكاميرا  بندقية فحتى عد�سة  الر�سا�سة ال تنطلق دائما من فوهة   «

اإطالق الّر�سا�س، ر�سا�س يتجاوز الج�سد ليخترق العقل والوجدان...

المتجددة  الجهادية  واالأدبّيات  المعولمة  التكنولوجية  الثورة  بين  فالتزاوج 

اأنتج �سورة موغلة في التوح�س )على م�ستوى المحتوى( وم�سايرة للعولمة 

الرقمية )على الم�ستوى الفّني(..

الموؤلف
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مقدمة ال بّد منها

ع�ست   ،2001 �سنة  من  �سبتمبر  �سهر  من  ع�سر  الحادي  واقعة  قبل  �ساعات 

)يوم  الثالثاء  اأفقت �سباح  اليومي.  الم�سهد  لم تختلف عن  لحظات روتينية 

اأمر  بحدوث  يخبرني حد�سي حينها  لم  الملل.  غلبني  وقد  متثاقال  االأحداث( 

غريب في ال�ساعات القليلة القادمة. كنت وقتها مقيما بمدينة القيروان )و�سط 

اأو  »الفاتح  اأ�س�سها  التي  الجند«  قاعدة  اأو  »محطة  التون�سية(،  الجمهورية 

حديثة  مدينة  كانت  المحمدية.  الهجرة  بعد   50 �سنة  نافع  بن  عقبة  الغازي« 

�سالحة ال�ستقرار الم�سلمين المهاجرين وفي االآن نف�سه نقطة انطالق للحمالت 

الدعوية الم�سلحة.

لم تكن هذه التفا�سيل تجول بخاطري فلم اأكن اأ�ست�سعر هذا االإرث الح�ساري 

داخل ثنايا المدينة بمعمارها الحديث البارد وطق�سها ال�سيفي الحاّر اإ�سافة اإلى 

الكاآبة المر�سومة على الجدران وفي مالمح اأغلب ال�سكان.

بعد اأن طالعت بع�س المجالت التي جلبتها من مقر �سكناي ب�سواحي العا�سمة 

التون�سية، جل�ست برفقة العائلة م�ساهدا التلفاز وب�سفة خا�سة »قناة الجزيرة 

الف�سائية«.

وتقنيات  �سخمة  امكانيات  بف�سل  االعالمي  لمعانها  اأوّج  في  وقتها  كانت 

متطورة ومرا�سلين و�سبكات في كل بلد تقريبا. وكانت الم�سدر االإخباري 

االأول )دون مناف�سة في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا( الذي نتابعه 

يومّيا.

كنت �سغوفا جدا )والزلت( بمتابعة اأخبار العالم لحظة بلحظة ونادرا جدا اأن 

ينتهي اليوم دون اأن اأ�ساهد ن�سرة االأخبار اأكثر من مرة.

يومها وفي جزء اآخر من العالم اأفاق �سكان مدينة نيويورك االأمريكية )ومدن 

اأخرى كانت �ساهدة على الهجمات( وانطلق االآالف منهم نحو اأماكن العمل 
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في حين كان ت�سعة ع�سر رجال )منفذي عمليات 11 �سبتمبر( يتاأهبون ا�ستعدادا 

للحظة ال�سفر. كانوا هوؤالء كذلك يتوجهون نحو اأماكن عملهم، كّل ح�سب 

بغيته.

ح�سب الر�سالة ال�سوتية لمن�سق العمليات رمزي بن ال�سيبة ذكر اأنها »كانت 

لحظات ع�سيبة جدا فاأنت تدخل معركة كبيرة ع�سكرية غير تقليدية وتواجه 

بفتية اأقوى دولة و�سط جنودها ومراكز نفوذها وعتادها.« 

اأحد هوؤالء الفتية وهو محمد عطا )منفذ عملية تفجير الطائرة االأولى( لم تكن 

تف�سله عن بلوغ جّنة الفردو�س )ح�سب اعتقاده( �سوى بع�س الدقائق.

على  معدلة  كانت  العالم  �ساعات  فكل  حينها  المحلي  الوقت  اأ�ستذكر  اأكن  لم 

توقيت مدينة نيويورك االأمريكية.

ارتطمت طائرة  دقيقة حين  الثامنة و�ست واأربعين  اإلى  ال�ساعة  ت�سير  كانت 

ذهلت  مدويا،  اال�سطدام  كان  العالمية،  التجارة  لمركز  ال�سمالي  بالبرج 

بتقنيات  �سينمائي م�ستغل عليه  اأنني ب�سدد م�ساهدة مقطع  البداية  وظننت في 

اأ�ستفق بعد من  اأو حادث من حوادث الطائرات المرعبة. لم  عالية الجودة 

الذهول )كما لم ي�ستفق منها غيري من �سهود العيان ومتابعي التلفاز اأو حتى 

عنا�سر القيادة المركزية للقاعدة اأنف�سهم( ففاجاآني مروان ال�سحي )اأحد منفذي 

العمليات( عبر الم�سهد نف�سه وهو ي�سطدم بالبرج التواأم. دقة التنفيذ جعلتني 

اأعتقد اأنني اأمام اإعادة للم�سهد االأول.

عدة  داخلي  انفجرت  ومعها  االنفجارات  وتعددت  المماثلة  العمليات  تتالت 

ت�ساوؤالت حول ما الذي يحدث وما حيثياته واأ�سبابه وتداعياته.

فيما يهداأ الرماد ويطبق ال�سمت على ما ذابت عظامهم في الحديد و الحجارة، 

ما �ستكون تداعيات »غزوة منهاتن« )كما �سماها اأ�سامة بن الدن خالل ا�سدار 

ن�سرته موؤ�س�سة ال�سحاب لالنتاج االعالمي و تبنى من خالله م�سوؤولية تنظيم 

الزهور  فتية في عمر  يدفع  الذي  العالم ؟ وما  االأحداث( على  القاعدة على 
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بع�سهم ت�سلقوا اأعلى درجات التعليم وبع�سهم ينحدر من عائالت ثرية، نحو 

التهلكة اأو اإلى جنة الفردو�س )كما يعتقدون هم( ؟

هذه الت�ساوؤالت كانت تخالجني وقتها ولم اأكن اأملك لها اأجوبة حقيقية.

اأبو  القاعدة  في�سلوف  الهجمات �سوى تج�سيدا لروؤية  لم تكن هذه  الحقيقة  في 

م�سعب ال�سوري »ا�سرب راأ�س االأفعى، نعم ا�سرب راأ�س االأفعى، راأ�س 

و�سي�سقط  االأفعى  راأ�س  ا�سرب  المنطقة.  في  واأمريكا  ا�سرائيل  هو  االأفعى 

اذ  حينها  التنظيم  زعيم  الدن  بن  اأ�سامة  تبناها  وكما  وللحظة.«  للتو  الذئب 

قال عن القاعدة اأنها »تميزت في تركيزها على العدو االأكبر الخارجي قبل 

الداخلي واإن كان االأخير اأغلظ كفرًا اإال اأن االأول اأو�سح كفرًا كما اأنه اأعظم 

لم يع�س  الله  فاإذا قطعه  الكفر  فاأمريكا هي راأ�س  المرحلة،  �سررًا في هذه 

الجناحان.« 

تفجرت  �سمومها،  تنفث  اأن  دون  جحرها  في  االأفعى«  راأ�س  »�سرب  اثر 

)والزالت( عيون من الدماء من كل مكان.

القاذفات  حمم  اأعيننا  وت�ساهد  الر�سا�س  زخات  اآذاننا  في  تدوي  مثلما 

الكاميرا  ال�سماء �سواريخ الطائرات، هناك جنود خفاء يحملون  وتلمع في 

منظري  بتو�سيات  عمال  ب�سرا�سة  افترا�سية  و  اإعالمية  حربا  ويخو�سون 

اأبو حمزة  قول  هنا مثال  المعا�سرين. ون�ستح�سر  الجهادي وخا�سة  التيار 

محورين  على  اليوم  تدور  اأعدائهم  مع  المجاهدين  معارك  »اإن  المهاجر 

هامّين : االأول هو المحور الع�سكري، والثاني هو محور مجابهة االإعالم 

دعائم  واأر�سى  وقيمها  عقيدتها  وحّرف  االأّمة  هوّية  م�سخ  الذي  ال�سيطاني 

التبعية و الهزائم النف�سية ، فاإّن حمم قذائف االإعالم اأكثر فتكا واأ�سد خطرا 

على  ينبغي  ولذا  الطائرات،  قذائف  حمم  لهيب  من  ورجالها  االأمة  على 

اأن ينا�سلوا على  اأعدائهم ع�سكريا  المجاهدين الذين وفقهم الله لك�سر �سوكة 

جبهة اأخرى هي جبهة االإعالم.«
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�سرعيا يتم تاأ�سيل »الجهاد االإعالمي« بما ي�سّمى بجهاد الل�سان، فقد ورد عن 

 قال : جاهدوا الم�سركين باأموالكم واأنف�سكم واأل�سنتكم.« 
ّ

اأن�س اأن النبي

هاما  محورا  ي�سّكل  بات  الجهادي«  »االإعالم  اأو  االإعالمي«  »الجهاد  هذا 

في اال�ستاتيجية ال�ساملة للتنظيمات الجهادية، ناقال لعنف خطابها وم�سّورا 

له.

»الدولة  تنظيم  على  ال�سوء  ن�سّلط  اأن  الدرا�سة  هذه  خالل  من  اخترنا 

المجال  في  التقليدية  غير  النوعية  النقلة  �ساحب  باعتبارها  االإ�سالمية« 

االإعالمي االلكتروني.

الجهادية  الحركات  فكر  في  ا�ستراتيجي  كتكتيك  التوح�س  بين  مزج  تنظيم 

ال�سابقة  التجارب  من  ن�سجا  اأكثرا  فكري  اإطار  على  المرتكز  والخطاب 

�سورة  عبر  للعالم  ونقلتها  الخطاب  هذا  ت�سكيل  اأعاد  التي  المعولمة  والتقنية 

دموية على م�ستوى ال�سكل وعالية الجودة على م�ستوى الجمالية.

»القتل  بـ  الدرا�سة  عنوان  في  �سّميناه  ما  اأو  العنف«  »جمالّية  باخت�سار  اإّنها 

الملّون«..

لم  الذي  العنف  ممار�سة  اإطار  في  يندرج  ب�ساعة  االأكثر  باأ�سكاله  القتل  هذا 

ينقطع وجوده على مّر التاريخ االإن�ساني...

لذلك انطلقنا من مفهوم العنف وعالقته بالطبيعة الب�سرية ومفاهيمه من المنظور 

ال�سيكولوجي وال�سو�سيولوجي والبيولوجي الجيني والفل�سفي وال�سيا�سي...

االإاإ�سالم  ظهور  قبل  من  العربية  الثقافية  بخ�سو�سيته  العنف  في  نظرنا  ثم 

ومن بعده..

في المبحث الثاني، حاولنا الغو�س في االأدبيات النظرية الجهادية وتاريخية 

التيار الجهادي من خالل ا�ستعرا�س بع�س المفاهيم الموؤ�س�سة لفكر الجهاديين 

ونماذج من اأبرز التنظيمات الجهادية.
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اأما في المبحث الثالث، فقد اقتربنا اأكثر من ثنائية »الجهاد« و»االإعالم« لنبحث 

في الم�سارات والتجارب التي مّر بها »االإعالم الجهادي« منذ فترة »الجهاد 

االأفغاني« اإلى التنظيم االأكثر توح�سا »تنظيم الدولة االإ�سالمية«...

وفي المبحث الرابع، تطّرقنا لمالمح اال�ستراتيجية االإعالمية لتنظيم الدولة 

االإ�سالمية باأهدافها وو�سائلها وموؤ�س�ساتها..

خام�سا واأخيرا، اعتمدنا على نماذج مختلفة من عدة مواد اإعالمية للنظر في 

مطابقتها للخطاب الر�سمي للتنظيم الذي تعّبر عنه الخطابات الر�سمية للقيادات 

الهيكلية للـ »دولة«...

نريد التنويه اأّننا اخترنا عدم ايراد روابط مرجعية الإ�سدارات التنظيم المعني 

للتنظيم  مجانية  بدعاية  القيام  في  منا  م�ساهمة  اأي  لتفادي  وذلك  بالدر�س، 

الجهادي.

الجهادية  للتنظيمات  الخطابية  البنية  تفكيك  هو  العمل  لهذا  الرئي�سي  فالهدف 

للظاهرة  اأعمق  فهم  الخطاب  تفكيك  وفي  االإعالمية،  واجهاتها  خالل  من 

»ما  بالـ  باحثون  يو�سفه  الذي  الحديث  التيار  هذا  الجهادية وخا�سة  ال�سلفية 

بعد جهادي«...

ق�سم  في  )العنيفة  الفيديو  األعاب  ممار�سة  على  اأغلبهم  ن�ساأ  عنا�سره  اأّن  اإذ 

التوا�سلية  العنكبوتية والو�سائط االت�سالية  ال�سبكة  كبير منها( واالإبحار عبر 

التنظيم  يوظفها  التي  المهارات  نهلوا  خاللهم  ومن  الحديثة..  التكنولوجية 

لنقل ر�سائله لكل اأنحاء العالم وب�سكل �سينمائي جلب انتباه الجميع..

ختاما، نقول اأّن هذه الظاهرة مرّكبة جّدا وم�ستقبال ربما ن�سهد اأ�سكال جديدة 

باالأطر  معترفة  وغير  توح�سا  اأكثر  �ستكون  ربما  والذي  »االإرهاب«  من 

المكانية والزمنية التقليدية...

ربما المجال لم ي�سمح باالتيان على عدة تفا�سيل هاّمة لكن هذا البحث �سيكون 

وخا�سة  جوانبها  بكل  الجهادية  ال�سلفية  الظاهرة  حول  اأكبر  لم�سروع  بداية 

م�ستقبلها...





 الفصل األول :
العنف والعنف المقّدس

»العنف موّلد التاريخ.«

)كارل مارك�س(

»وكلم قابيل هابيل اأخاه، وحدث اإذ كان في الحقل اأن قابيل قام علي هابيل 

اأخيه وقتله، فقال الرب لقابيل : اأين هابيل اأخيك ؟ فقال : ال اأعلم، اأحار�س 

 من االأر�س.« 
َّ

اأنا الأخي ؟ فقال : ماذا فعلت ؟ �سوت دم اأخيك �سارخ اإلي

]8 - 10[ �سفر التكوين العهد القديم

ِفيَها َمن  اأََتْجَعُل  َقاُلوا  اٱاْلأَْر�ِس َخِليَفًة  اإِِنّى َجاِعٌل ِفى  ِلْلَماَلِئَكِة  َك  َرُبّ َقاَل  »َواإِْذ 

ى اأَْعَلُم َما اَل  �ُس َلَكٱ َقاَل اإِِنّ َماآَء َوَنْحُن ُن�َسِبُّح ِبَحْمِدَك َوُنَقِدّ ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك اٱلِدّ

َتْعَلُموَن 30« )البقرة، االآية : 30( القراآن



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  12

تعريف العنف واأ�سكاله : موؤ�س�سة موؤمنون بال حدود
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المبحث األّول :

 

العنف خاصّية إنسانّية ؟

اعتاد الفرد مّنا وفي كل بقعة من بقاع العالم على م�ساهد حلقات متتالية من 

م�سل�سل لن ينتهي. م�سل�سل جوهره القتل والدمار اليوميين، اأحيانا يت�سارع 

اإخبارية من تعداد  ن�سرة  يتباطوؤ. ولكن ال تكاد تخلو  اأخرى  الن�سق واأحيانا 

لقتلى وجرحى من هنا وهناك. تختلف الت�سميات بين �سهداء وقتلى، بين دم 

االأجل  من  اأي�سا  اأ�سيل  »مدّن�س«  ودم  ما  هاج�س  عن  دفاعا  �سال  »مقّد�س« 

الدفاع عن ذات الهاج�س.

فنجد  لتوظيفه  ايجاد مبررات  يمانع في  العنف ولكّنه ال  يدين  تقريبا  الجميع 

العنف المقّنن والعنف الم�سرعن والعنف المقّد�س والعنف الثوري واأ�سكال 

اأخرى.

هل العنف ي�سكل جانبا طبيعيا مالزما للذات االإن�سانية، اأم اأن ظروفا �سيا�سية 

وتاريخية هي التي تتحكم في وتيرة هذه الظاهرة ؟

اأمام م�سهد طوفان العنف والحروب التي مالأت العالم و»حفالت ال�سواء« 

الم�ستقبل  �سوؤال  يبقى  المّلون،  الموت  وم�سارح  التوح�س  باإك�ستاز  المرافقة 

اإذا تبّقى لهذه الب�سرية من �سمير  االإن�ساني هاج�سا يحّرك ال�سمير العالمي، 

.
ّ

حي

كبير  ب�سكل  انت�سرت  التي  الدينية  االأ�سوليات  ظاهرة  في  الغو�س  قبل 

تتعلق  اجتماعية  كظاهرة  للعنف  التطرق  وفي  توح�سا(  االأكثر  )وب�سكلها 

تناول  المهم  والثقافات، من  باالأفراد والمجموعات والدول والح�سارات 

العنف كجزء من تركيبة االإن�سان وكظاهرة �سيكولوجية مرتبطة باأبعاد هذا 

الكائن.
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االأر�س وهذا  �سطح  االأول على  منذ ظهوره  بداأت  باالن�سان  العنف  عالقة 

االأمر نجد له اأثرا وا�سحا �سواء في نظرة المفا�سلة التي تعامل بها االن�سان 

مع عنا�سر الطبيعة اأو في على الم�ستوى االن�ساني االن�ساني.

فمن خالل درا�سة قام بها مخت�سون من جامعة مدريد االإ�سبانية متمثلة في 

اأن  واقع  اإلى  وتو�سلوا  القدماء  االإن�سان  اأجداد  وفاة  لحاالت  اإح�ساءيات 

الق�ساوة ناتجة عن التطور واالرتقاء.

في  الوفيات  ون�سب  اأعداد  حول  المعطيات  االإ�سبانيون  العلماء  حلل  وقد 

وفاة  حالة  ماليين   4 من  اأكثر  ودر�سوا  الثدييات  ف�سائل  من  ف�سيلة   137

 %0.3 اأن  للباحثين  وات�سح  القدماء.  واالأنا�س  القديمة  الحيوانات  بين 

الموؤ�سر  هذا  اأن  علما  اأمثالها  مع  لنزاعاتها  نتيجة  تموت  الثدييات  من  فقط 

القديم. وقد مات  االإن�سان  2% عند  ليبلغ   %1.8 اإلى  الرئي�سيات  يزداد عند 

هذا  قيمة  باأن  علما  الحاالت  من   %2.3 في  العنف  نتيجة  القرود  كل  اأجداد 

محور  امتداد  على  الزمن  تعمق  مع  تقل�ست  حتى  تنخف�س  كانت  الموؤ�سر 

االرتقاء.

ومع هذا تعددت الوفيات الناتجة عن العنف مع تطور الح�سارة ب�سكل فجائي 

حيث بلغت ن�سبة هذه الوفيات 30% في الع�سر الحديدي والعالم القديم. ويعلل 

المخت�سون هذا الواقع بتغير الو�سط الطبيعي الذي بداأ يعي�س فيه االإن�سان.

ل�سالحه  الطبيعة  عنا�سر  توظيف  اإلى  ي�سعى  البداية  في  االإن�سان  كان  واإن 

�سمانا للبقاء، فاإّنه مع تقدم الزمن وتزايد عدد �سّكان الكرة االأر�سية بن�سق 

�سريع اإلى جانب قلة الموارد الطبيعية، تم تطوير العمل الزراعي وتدجين 

الحيوانات.

عالقة االإن�سان بالطبيعة في هذه المرحلة كانت بمثابة م�سدر االإلهام لل�سعراء 

فهو لم يكت�سف بعد اأكثر خفاياها وكان معجبا ومنده�سا من ظواهرها الغريبة 

وتعدد �سورها.
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هذا الرابط لم يكن يحمل اأي نزعة وا�سحة للت�سلط واال�ستغالل الفاح�س مثلما ما 

�سيح�سل في فترة الحقة )خ�سو�سا بداية من القرن ال�ساد�س ع�سر ميالدي(.

في هذا ال�سدد يقول الفيل�سوف البريطاني برتراند را�سل )1872 - 1970( »لقد كان 

العلم في بدايته راجعا اإلى النا�س الذين اأحبوا الطبيعة. كانوا ي�سرحون باأب�سارهم 

في جمال النجوم، والبحر، والريح والجبل. وكان من اأثر حبهم اإياها اأن علقت 

بها اأفكارهم. فرغبوا في فهمها اأدق مما يتيحه مجرد التاأمل الخارجي«.1

القدامى  اليونانيون  بها  التي كان ينظر  يوؤكد را�سل على نظرة االنبهار  هنا 

�سبيل  على  هيرقليط�س  طالي�س،  )مثل  خا�سة  والفال�سفة  المفكرين  وخا�سة 

اذكر( اإلى الطبيعة.

ولذلك كان تعاملهم معها معرفيا عقليا مجّردا ق�سد تف�سير الظواهر دون اأن 

تكون هناك اأي نّية لال�ستغالل وال�سيطرة المطلقة.

من قوة وعاطفة وعقل الفال�سفة اليونانيين الكبار �ستظهر حركة العلم الحديث 

كلها. هذه الحركة حولت االإن�سان من عا�سق للطبيعة ومحب لها اإلى طاغية 

جبار م�سيطر عليها.

اإلى حد  وي�سيف را�سل في خاتمة كتابه »النظرة العلمّية« لقد كان االن�سان 

نف�سه من هذا الخ�سوع، بدت  االآن مرو�سا بخ�سوعه للطبيعة. فلما حرر 

عليه نقائ�س العبد الذي �سار �سّيدا«.2

المنعرج الحاد في العالقة بين الطرفين بداأ بداية في القرنين ال�ساد�س ع�سر 

وال�سابع ع�سر ميالدي حيث �سهدنا ظهور اأطروحات جديدة تقّر ب�سرورة 

ال�سيطرة والتمّلك

،1956 الم�سرية،  االأنجلو  مكتبة  نوية،  عثمان  تعريب  العلمية،  النظرة  را�سل،  برتراند   1�

�س : 251.

،1956 الم�سرية،  االأنجلو  مكتبة  نوية،  عثمان  تعريب  العلمية،  النظرة  را�سل،  برتراند   2�

�س : 247. 
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»و�سكلت اأفكار الفيل�سوفين فرن�سي�س بيكون )1562 ــ 1626( ورونيه ديكارت 

1650( المجال النظري الذي تطور داخله هذا الت�سور. يرى كل  ــ   1596(

واحد من هذين الفيل�سوفين اأن التحكم في الطبيعة وال�سيطرة عليها، يمر اأوال 

عبر معرفتها، اأي معرفة القوانين الفيزيائية المتحكمة في حدوث وجريان 

الظواهر و�سياغتها في مبادئ ونظريات. ثم تحويلها بعد  وتكرار مختلف 

ذلك ل�سالح االإن�سان بوا�سطة التقنيات واالأدوات.«3

وبهذا �سعى االإن�سان اإلى ا�ستنزاف كل الموارد الطبيعية خدمة لنف�سه وتعزيزا 

لنفوذه، هذا التحول دفعه كذلك اإلى تمّلك �سلوكيات عنيفة تجاه االإن�سان نف�سه.

اأو  الطبيعة  علم  )مبادئ  المبادئ  هذه  »اإن   : ديكارت  يقول  االإطار  هذا  في 

الفيزياء( اأبانت لي اأنه يمكن الو�سول اإلى معارف عظيمة النفع في الحياة… 

اإذا عرفنا بوا�سطتها ما للنار، والماء، والهواء، والكواكب، وال�سماوات، 

و�سائر االأج�سام االأخرى التي تحيط بنا من قوة واأفعال، معرفة متميزة كما 

ما  جميع  في  نف�سها  بالطريقة  ن�ستعملها  اأن  ا�ستطعنا  �سناعنا،  اآالت  نعرف 

ت�سلح له من االأعمال، واأن نجعل اأنف�سنا بذلك �سادة الطبيعة ومالكيها«4

وعبر هذه المقارنة الب�سيطة بين اليونانيين القدامى وان�سان الع�سر الحديث 

باإمكاننا فهم مظاهر هذا التحول في العالقة بين االإن�سان والطبيعة.

الطبيعة في العلم الحديثالطبيعة عند اليونان

ت�سخير الطبيعةتاأمل الطبيعة

االن�سجام مع الطبيعةمعرفة الطبيعة

ال�سيطرة على الطبيعةاالإن�سات اإلى الطبيعة

ا�ستخراج خيرات الطبيعةاحترام ومحبة الطبيعة

3 مقال عالقة االإن�سان بالطبيعة : وجهة نظر فل�سفية بقلم عبد الكبير الطالب، اأ�ستاذ الفل�سفة بثانوية 

الح�سن الثاني ن�سر بموقع ميلدت بري�س بتاريخ 

4 رونيه ديكارت، مقالة الطريقة، ترجمة جميل �سليبا، بيروت 1970، �س : 196.
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حديثا ومع التطور الكبير الذي عرفته التقنية، �سيتم تغيير وجه العالم وتي�سير 

�سبل التوا�سل بين اأطرافه وبين النا�س فيما بع�سهم البع�س، اإلى جانب تعدد 

واالأدوية  واللبا�س  الغذاء  م�ستوى  على  الوفرة  وتحقيق  العلمية  االكت�سافات 

وال�سناعات المتنوعة...

»ولكن هذا العلم بنف�س الوقت اأحدث خلال في نظام الطبيعة، و�سبب التلوث 

للمواد  المدمرة  االآثار  بفعل  واالأجواء  والبحار  االأنهار  من  للعديد  البيئي 

الكيميائية والمبيدات الح�سرية التي ت�سمم االأغذية وتلوث المياه والهواء، اأو 

بفعل انبعاث الكبريت من المحطات الكبرى لتوليد الطاقة…«5

فح�سب البيانات التي ك�سفتها موؤ�س�سة ايكو اك�سپرت�س6 ت�سدرت دول مجل�س 

دول  �سبع  وجاءت  العالم،  في  تلوثًا  الدول  اأكثر  قائمة  الخليجي  التعاون 

الع�سر  قائمة  خارج  ال�سين  حلت  فيما  تلوثًا  دول  ع�سر  اأكثر  �سمن  عربية 

االأوائل.

التلوث البيئي والتغير المناخي واالحتبا�س الحراري تعد اليوم اأبرز الظواهر 

الطبيعية التي توؤرق العالم وتزداد خطورتها على ا�ستمرار الحياة باالأر�س 

من يوم اإلى اآخر.

هذا العنف المتوح�س الذي يمار�سه االإن�سان على البيئة المحيطة به، يدق به 

اآخر م�سمار في نع�سه.

فبقتله لكل ما يحيط به من نبات وحيوان وعنا�سر طبيعية وبيئية، هو يقتل 

الحياة ويقتل بذلك نف�سه.

5 محمد �سبيال، »الثورات العلمية التقنية الكبرى وتخومها الفل�سفية واالأخالقية«، مدارات فل�سفية 

عدد 16، 2008، �س : 51.

27 جانفي  ال�سادر يوم  العالم«  تلوثا في  االأكثر  بعنوان »الدولة  اك�سپرت�س  ايكو  تقرير موؤ�س�سة   6

2017، الرابط :
https://blog.theecoexperts.co.uk/most-toxic-countries?_ga=1.9054387.702319549.1486161397
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فزع  �سيحة  اإطالق  اإلى  العالم  في  وال�سحية  البيئية  المنظمات  دفع  ما  هذا 

عالية تحذيرا مما تعتر�سه الحياة على االأر�س من مخاطر.

فاأثناء البحث اعتر�ستني فقرة توعوية بموقع جمعية االأمم للبيئة »هل تعلم ؟ 

13 مليون طن من البال�ستيك في المحيطات كل عام.  ينتهي المطاف بنحو 

دعونا نعمل على التغلب على التلوث البال�ستيكي. قم بت�سجيل ن�ساطك المعني 

بيوم ـ البيئة ـ العالمي.«7

فهل ن�ستطيع فعال اأن نحد من تدخلنا في البيئة على النحو الذي يحفظ حقوقنا 

في  الراغبين  بم�سالح  �سي�سطدم  هذا  م�سعانا  اأن  اأم  الكائنات  باقي  وحقوق 

�سجين  الم�سعى  هذا  �سيبقى  حد  اأي  اإلى  ؟  االآخرين  على  وال�سيطرة  الربح 

االإتفاقيات والبروتوكوالت بين دول العالم ؟ 

هذا العنف الممار�س من قبل االإن�سان على الطبيعة تجاوز هذا الحد لي�سبح 

م�سلطا من االإن�سان على االإن�سان، لي�س دفاعا عن حقه في البقاء فقط مثلما 

كانت غريزة االإن�سان البدائي بل تو�سيعا لدائرة نفوذه.

بالرجوع اإلى ميثولوجيا االأديان االإبراهمية اأو اإلى الدرا�سات االركيولوجية 

واالحيائية التي تناولت �سلوكيات العنف لدى االإن�سان البدائي، ن�ستخل�س اأن 

�سرارة العنف انطلقت منذ ظهور االإن�سان على �سطح االأر�س.

تهديد  المالئكة والله حول  بين  الجدال  القراآني نوعا من  الن�س  فقد ورد في 

َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِِنّى  االإن�سان للحياة على اعتباره »مف�سدا و�سافكا للدماء« »َواإِْذ َقاَل َرُبّ

َماآَء َوَنْحُن  ْر�ِس َخِليَفة َقاُلوا اأََتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك اٱلِدّ َجاِعٌل ِفى اٱاْلأَ

ْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن 30« )البقرة، االآية : 30(. ى اأَ ِنّ �ُس َلَكٱ َقاَل اإِ ُن�َسِبُّح ِبَحْمِدَك َوُنَقِدّ

تجزم  اأن  تريد  وكاأنها  االأر�س  على  الحياة  م�ستقبل  المالئكة  ت�ست�سرف  هنا 

العنف  وممار�سة  بالت�سلط  وهو�سه  الب�سري  الكائن  لدى  ال�سريرة  بالنزعة 

7 موقع جمعية االأمم المتحدة للبيئة
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فكرة مركزية  اإ�سقاط  اأول موقف حاول  اعتبارها  ويمكن  الدماء«.  »�سفك 

االإن�سان في العالم.

الرد االإلهي كان مقت�سبا و»اأظهر حكمة بعيدة ي�ستع�سي على المالئكة فهمها، 

مما يبين وجود نظرتين لم�ستقبل االأر�س قبل خلق االإن�سان ؛ حيث تنطلق 

نظرة المالئكة من افترا�س وقوع تغير في نمط الحياة على االأر�س بمجرد 

اإ�سافة نوع جديد اإلى االأنواع الموجودة �سالًفا، وكذا افترا�س يمكن اأن يبين 

لنا وجود تجربة م�سبقة خلق بموجبها مخلوق قبل االإن�سان و�سدر عنه ف�ساد، 

نفيهما.  اأو  الإثباتهما  كافية  ترد بخ�سو�سهما معطيات  لم  الفر�سيتين،  وكال 

نظرة  على  تعالت  التي  »الله«  نظرة  المعر�س  هذا  في  ن�سيف  اأن  ويمكن 

المالئكة على م�ستوى اال�ست�سراف الزمني.«8

أخاه  قابيل  قتل  الدماء سريعا، حين  ُسفكت  فقد  يخطئ  لم  المالئكة  حدس 
هابيل. وورد ذكر هذا األمر في سفر التكوين، 

اإذ كان في الحقل اأن قايين قام علي هابيل  وكلم قايين هابيل اأخاه، وحدث 

اأخيه وقتله، فقال الرب لقايين : اأين هابيل اأخيك ؟ فقال : ال اأعلم، اأحار�س اأنا 

 من االأر�س.«9
َّ

الأخي ؟ فقال : ماذا فعلت ؟ �سوت دم اأخيك �سارخ اإلي

 اآَدَم ِباْلَحِقّ اإِْذ 
ْ

ْبَنى وكذلك ب�سيغة م�سابهة بالن�س القراآني ، »َوْتُل َعَلْيِهْم َنَباأَ 

َما َيَتَقَبُّل  ْقُتَلَنَّك َقاَل اإَِنّ َبا ُقْرَباًنا َفُتُقِبَّل ِمْن اأََحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقَبّْل ِمَن اْلآَخِر َقاَل اَلأَ َقَرّ

ْقُتَلَك   َيَدَك ِلَتْقُتَلِنى َماآ اأََنا ِبَبا�ِسٍط َيِدَى اإَِلْيَك اِلأَ
َّ

ِقيَن)27( َلِئن َب�َسطَت اإَِلى لَلُّه ِمَن اْلُمَتّ

ْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن  ِريُد اأَن َتُبواأَ ِباإِْثِمى َواإِ ى اأُ ى اأََخاُف لَلَّه َرَبّ ْلَعـاَلِميَن)28( اإِِنّ اإِِنّ

َفَقَتَلُه  اأَِخيِه  َقْتَل  َنْف�ُسُه  َلُه  َعْت  َفَطَوّ ـِلِميَن)29(  لَظّ َجَزاآُء  َوَذِلَك  اِر  لَنّ َحـاِب  اأَ�سْ

َبَح ِمَن ْلَخـ�ِسِريَن)30(«10 َفاأَ�سْ

�س في الفل�سفة. �سدر في موقع موؤ�س�سة موؤمنون بال  8 مقال ابراهيم نزار باحث مغربي، متخ�سِّ

حدود بعنوان »العنف خا�سية اإن�سانية«.

9 ]8 ــ 10[ �سفر التكوين العهد القديم.

10 المائدة، االآيات : 27،28،29،30
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هذه الحادثة تج�سد بداية ثقافة ال�سراع االإن�ساني االإن�ساني. فملكة التفكير التي 

تميز بها االإن�سان عن الحيوان و�سائر الكائنات والتي منحته االأف�سلية عليها، 

تم تغييبها واال�ستعا�سة عنها بقانون الغاب والبقاء لالأقوى.

ال�سلوك  هذا  باأن  القائل  بين  العنفي  للعمل  الموؤ�س�سة  الجوانب  تعدد  فاأمام 

فطري في االإن�سان منذ بداية ظهوره وبين الذي يف�سرها كممار�سة تاريخية 

و�سيا�سية تظهر �سمن �سياقات وظروف ت�ساعد على تنمية الظاهرة وت�سمح 

الذات  خارج  من  جاءت  ممار�سة  العنف  باأن  الجزم  يمكن  ال  بظهورها، 

ا اإرجاعها اإلى الفطرة، فنقول : اإن العنف فطرة  االإن�سانية، كما ي�سعب اأي�سً

اإن�سانية.

االإرهاب  )ظاهرة  عدوانية  اأكثر  اأ�سكال  واتخاذه  العنف  دائرة  تو�سع  ومع 

الجهادي مثاال واقعا( واأكثر تنظما، وجب االعتناء بدار�سة العنف من منظور 

�سيكولوجي ـــ �سو�سيولوجي اأكثر منه بيولوجي جيني )على رغم اأهميته يبدو 

قا�سرا على تف�سير اإ�سكاليات العنف ودوافعه خ�سو�سا اأن الظاهرة اأ�سبحت 

مركبة ومّرت بن�سق �سريع من العنف الفردي اإلى عنف الجماعات والكيانات 

والدول...(. 

�سيتم  الذي  المتوح�س  االرهابي  ال�سكل  )ومنها  المتعددة  وباأ�سكاله  العنف 

التركيز عليه خالل الف�سول القادمة للكتاب على اعتبار راهنيته( هو ظاهرة 

اجتماعية مرّكبة ذو اأبعاد وجوانب متعددة لهذا تعددت واختلفت التعاريف 

)حد التناق�س اأحيانا( المقدمة من عدد المفكرين والمنظرين.

في سوسيولجيا العنف :

»�سو�سيولوجيا  كتابه  في  الحيدري  ابراهيم  الباحث  يقترح  ال�سدد  هذا  في 

الم�سروع  غير  »اال�ستخدام  باأنه  للعنف  اجرائيا  تعريفا  واالإرهاب«  العنف 

للقوة المادية باأ�ساليب متعددة الإلحاق االأذى باالأ�سخا�س والجماعات وتدمير 
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الممتلكات، ويت�سمن ذلك اأ�ساليب العقاب واالغت�ساب واالعتدااأت المختلفة 

والتدخل في حريات االآخرين«.11

من خالل بحثه في الظاهرة قدم الموؤلف نظريات عديدة في تف�سير الظاهرة. 

اأوال، المدر�سة البيولوجية التي تحلل الظاهرة من خالل الغرائز البيولوجية 

التي تدفع االإن�سان اإلى القيام ب�سلوكات عنيفة.

يعّد ت�سارلز داروين )1809 - 1882( من اأبرز العلماء الذين تبنوا هذا المفهوم 

في  متاأ�سلة  بيولوجية  ينبع من غريزة  العنيف  العدواني  ال�سلوك  اأن  وراأوا 

االإن�سان »غريزة العدوان«.

ال�سلوك  ويعوز  الغرائزي  للجانب  االأحادية  الم�سوؤولية  ينفي  من  وهناك 

العنيف اإلى ما ي�سّمى ب »دافع العدوان«.

الغزيزة  االأ�سباب في  العدواني ال تختزل  الدافع  اأن نظرية  بينهما  الفرق 

بل  الخارجي(  بالمحيط  متاأثرة  غير  تلقائية  ب�سفة  تنمو  )والغريزة  فقط 

الكيمياء  في  المحفز  العامل  مثل  »موؤثر خارجي«  توؤكد على وجود 

وهو الذي يثير الغرائز ويدفع نحو ممار�سة �سلوك عدواني.

ت�سيزري  االإيطالي  الجريمة  وعالم  الطبيب  يف�سر  االإطار،  ذات  في 

1909( العنف بوجود عوامل وراثية تقف وراء هذه  لومبروزو )1835 - 

الظاهرة.

ل  تو�سّ المجرمين  االأ�سخا�س  و�سلوكات  االإجرامية  للعمليات  درا�سته  اأثناء 

اأن  لومبروزو  ا�ستنتج  المجرم.  الرجل  بنظرية  �سماها  نظرية  �سياغة  اإلى 

االأولى،  الطبعة  بيروت،  ال�ساقي،  العنف واالإرهاب، دار  �سو�سيولوجيا  الحيدري،  اإبراهيم   11

2015، �س 19.
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المجرم اإن�سان بدائي يتميز بمالمح خا�سة توفرت فيه عن طريق الوراثة، 

واأنه مطبوع على االإجرام، اأي اأنه مجرم على الفطرة.12

وهنا نت�ساءل، هل فعال يولد االإرهابي اإرهابيا ؟؟ ...

اإ�سافة اإلى ذلك اأكد عدد من الباحثين على تاأثير الخ�سائ�س المورفولوجية 

للفرد والهورمونات والغدد والكروموزومات في تنمي ظاهرة العنف عند 

االإن�سان.

»اأما بالن�سبة لكونراد لورنز )1903 - 1989(، وهو متخ�س�س في ال�سلوك 

غريزة  من  باالأ�سا�س  ينبع  االإن�ساني  العدوان  بان  يرى  فهو  الحيواني، 

غريزة  اأن  اأكد  وقد  الحيوانات.  من  غيره  فيها  ي�ساطر  والتي  النزال 

اأ�سا�سيين : االأول هو تحفز  العدوان في االإن�سان والحيوان تخدم غر�سين 

ال�سنف الحيواني على االنت�سار والهجرة وذلك بهدف الح�سول على اأكبر 

قدر ممكن من م�سادر المحيط، وهذا يت�سح من م�سالك العنف التي تبديها 

اأفرادها ودفعها للهجرة من مناطقها التي تعي�س فيها  الحيوانات نحو بع�س 

العدوان فهي  التي تخدمها غريزة  الثانية  الوظيفة  اأما  اأخرى،  اإلى مناطق 

�سمان بقاء االأقوى واالأ�سلح مما ي�سمن اإق�ساء االأ�سعف من البقاء ودوام 

االأقوى بالتكاثر. اأما الجديد والمثير في نظريته هو اأن طاقة العدوان قابلة 

للتجمع مع مرور الزمن اإذا لم ت�سرف في حينها، وبان العنف والعدوان 

ين�سا ب�سورة تلقائية ومتوا�سلة وب�سرعة ثابتة، وبان اإطالق العدوان ينجم 

عن تفاعل عاملين اأولهما مقدار الطاقة العدوانية المتجمعة، وثانيهما توفر 

الموجه  االنتقادات  ورغم  العامل.  هذا  وقوة  المحيط  في  المطلق  العامل 

اإال  الحيوان  عالم  من  ا�ستخل�ست  اأ�سا�سياتها  كون  حيث  من  النظرية  لهذه 

12 César Lombroso، L’homme criminel، Parisn Ancienne Librairie 
Germer Baillère، 1887، p. 270. Version électronique disponible en 
ligne : http://classiques.uqac.ca/classiques/lombroso_cesare/homme_

criminel_1887/homme_criminel.pdf
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ال�سلوك  �سياقات  في  مظاهرها  من  الكثير  يلتم�س  اأن  المرء  باإمكان  اإن 

االإن�ساني.«13

الجانب النفسي : 

يقول فرويد في كتابه »قلق في الح�سارة« : »اإّن ال�سعور بالذنب هو ال�سبب 

الرئي�س لتطّور الح�سارة.«14

الدمار  هذا  كل  ياأتي  اأين  من  وجوهرية؛  ب�سيطة  اأ�سئلة  »فرويد«  ت�ساءل 

هل  ؟  بغرائزه  اأم  باأفكاره  محكوم  االإن�سان  هل  بنا،  يحيط  الذي  والعداء 

ال�سر  اإلى  اأم مدفوع  والت�سامح  للخير  باالآخرين محب  في عالقته  االإن�سان 

واالعتداء ؟

الدموية  ال�سراعات  وقع  على  تعي�س  االوروبية  المجتمعات  وقتها  كانت 

وانت�سار مدار�س نظرية عنيفة كالفا�سية والنازية وغيرها.

وكانت وقتها اأغلب المقاربات، تتناول االأمر من زوايا معرفية اأو اجتماعية 

م�ساحة  داخل  بالبحث  من�سغال  فرويد  كان  و�سيا�سية،  اأيديولوجية  حتى  اأو 

االإن�سان نف�سه.

اإلى  الظماآن  ال�َسمح  الطيب  الكائن  »ذلك  هو  لي�س  االإن�سان  اأن  فرويد  يرى 

الحب، الذي يدعي اأنه ال يهاجم اإال دفاعا عن نف�سه، فهذه ال�سورة الجميلة 

في  اأما  ؛  واالأحالم  والُمثل  واالأ�سعار  الكتب  في  اإال  توجد  ال  االإن�سان  عن 

النف�سي  العنف في تكوينه  قدًرا كبيًرا من  فاالإن�سان هو كائن يختزن  الحقيقة 

وفي كوامنه الغريزية، فكل اإن�سان ميال اإلى ا�ستغالل االآخر والتفوق عليه 

مدفوع  فاالإن�سان  والنف�سية،  الع�سوية  حاجته  الإ�سباع  عليه،  واالعتداء 

موقع  والتربوية،  ال�سيكولوجية  وجذوره  ال�سو�سيولوجية  ماهيته  بين   : العنف  �سالح،  عامر   13

الحوار المتمدن العدد : 3647، �سدر بتاريخ 23 فيفري 2012

14 قلق في الح�سارة، فرويد، ترجمة جورج طرابي�سي، دار الطليعة.
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ع�سويا اإلى اإ�سباع حاجته من العدوان كما هو مدفوع اإلى اإ�سباع حاجته من 

الجن�س.«15

يوؤكد موؤ�س�س مدر�سة التحليل النف�سي اأن »هناك غريزتين متناق�ستين تف�سر 

باأن  وراأى  الحياة،  غريزة  اأو  اآيرو�س  غريزة  اأولهما  االإن�ساني،  ال�سلوك 

لهذه الغريزة طاقتها والتي اأطلق عليها م�سطلح اللبيدو، وباأن هذه الغريزة 

غريزة  هي  االأخرى  والغريزة  الحياة،  على  واالإبقاء  التكاثر  نحو  تتوجه 

وبان  طاقتها،  لها  الغريزة  هذه  اأن  وراأى  الموت،  غريزة  اأو  ثاناتو�س، 

الهدف  الغريزة  هذه  وتحقق  الحياة،  واإنهاء  الدمار  نحو  تتجه  الطاقة  هذه 

اإلى حالة ما قبل الحياة، اإال اأن  االأقوى في النف�س االإن�سانية وهي الرجوع 

هذه الغريزة اإذا ما اأحبطت فاأن لطاقتها اأن تتوجه نحو الغير بدال من توجهها 

كحاالت  الغريزة  لهذه  التنف�سية  المخارج  من  الرغم  وعلى  الذات،  نحو 

وال  موؤقتة  الحلول  هذه  اأن  راأى  انه  اإال  التناف�سية،  الن�ساطات  اأو  الغ�سب 

تجدي نفعا، اإال بالعودة اإلى ما قبل الحياة اأي الموت، وراأى اأن التعاون 

الحياة والتي ي�سع  الذي يحدث ظواهر  الغريزتين هو  بين هاتين  والت�ساد 

الموت نهاية لها.«

العنف واإلرهاب :

اللِه  َعُدَوّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  َباِط  ِرّ َوِمن  ٍة  ُقَوّ ن  ِمّ ا�ْسَتَطْعُتم  ا  َمّ َلُهْم  وا  }َواأَِعُدّ
ٍء ِفي 

ْ
ُكْم َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اللُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمن �َسي َوَعُدَوّ

�َسِبيِل اللِه ُيَوَفّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن{16

رهَب ُيرهب، اإرهاًبا، فهو ُمرِهب، والمفعول ُمرَهب.

فه واأفزعه. اأرهب فالًنا : خوَّ

15 دارات الحداثة، د.محمد علي �سبيال، ال�سبكة العربية لالأبحاث والن�سر

16 االأنفال : 60
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له  نجد  اأن  ال�سهل  من  مت�سارعة،  بوتيرة  العالم  ي�سهده  الذي  االرهاب  هل 

تعريفا مقترنا بفعل التخويف وبث الرعب والرهبة ؟ 

اأو  تو�سف  اأو  ت�سنع  الحا�سر  اأحداث  »اإّن   :  )1916  -  1861( يقول دوهام 

يخبر عنها بنظرّيات لغوّية �سنعت في الما�سي، فال يمكن فهم الحا�سر ما لم 

نفهم نظرّياتنا الّلغوّية التي اأنتجته في ما�سينا«.

ويقول )جيروم كيغان(، وهو محق في ذلك : »يتحدد معنى اأية جملة بالن�سبة 

�سوء  في  عنها،  يتحدثان  التي  الفعلية  لالأمور  وفقًا  وال�سامع  المتحدث  اإلى 

بع�س  بذلك  ي�ستلهم  هنا  و)كيغان(  الجملة«  عنها  ت�سدر  التي  االأفكار  �سبكة 

معظم  معاني  اإن  يقول  الذي  فتغن�ستاين(  )لودفيك  للفيل�سوف  الفكرية  الماآثر 

العبارات التي يتم تداولها بين النا�س هي معاٍن مبهمة.

وعلى الرغم من وجود االأمثلة الكثيرة على االأحداث االإرهابية تاريخيًا، اإال 

التا�سع ع�سر، وتعود  القرن  الحديث ظهر في منت�سف  ب�سكله  اأن االإرهاب 

كلمة اإرهاب االإنجليزية اإلى اللغة الفرن�سية المعتمدة بدورها على اأ�سل التيني 

وتعني )تخويف( وترجع تاريخيًا اإلى عام )1795( عندما ا�ستخدمت لو�سف 

الثورة  بعد  روب�سبير(  )ماك�سيمليان  بقيادة  اليعاقبة  جماعة  ي�سّمى  ما  اأعمال 

اأنف�سهم، وقد  للتعريف على  الكلمة  ا�ستخدام هذه  اأ�ساع هوؤالء  اإذ  الفرن�سية، 

المعنى  اأما  اأو الرعب(.  بفترة )الرهبة   )1799 الفترة )1789 -  و�سفت تلك 

المحافظ   
ّ

ال�سيا�سي الفيل�سوف  ا�ستخدمه  عندما  �ساع  قد  فاإنه  )االإنجليزي(، 

ب�سكل عاّم،  الفرن�سية  الثورة  اأ�سد معار�سي  الذي كان من  )اإدموند بيرك( 

واالإرهاب ب�سكل خا�ّس.

يمكن  ال  الجوانب  مت�سعبة  وثقافية  اجتماعية  كظاهرة  االرهاب  تعريف 

اأن  اإذ  معّينة،  فكرة  اأو  بعقيدة  ربطها  اأو  اللغوي  االختزال  هذا  اإلب�ساها 

التاريخ االإن�ساني ال يكاد يخلو في كل حقباته من �سرديات الحروب والعنف 

التاأ�سي�سي.
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بف�سل  وانت�سرت  اأخرى  ح�سارة  اأنقا�س  على  ُبنيت  ح�سارة  من  فكم 

»ال�سيف« وُدّونت ماآثر المنت�سرين باأحرف من ذهب.

البع�س  البع�س عمال م�سروعا، وما يراه  البع�س »اإرهابا« يراه  وما يراه 

 : ت�سوم�سكي  ناعوم  قال  »اإرهابا«  االآخر  يعتبره  االإرهاب«  على  »حربا 

»القتل الغا�سم للمدنيين االأبرياء هو اإرهاب، ولي�س حربا على االإرهاب.«

فاالإرهابي في نظر جماعة محارب من اأجل الحرية واال�ستقالل والكرامة، 

وفي نظر اآخرين، قاتل بربري متوح�س، يجب مالحقته والق�ساء عليه باأية 

طريقة.

وايديولوجية  جيو�سيا�سية  لروؤى  وخ�سوعه  المفهوم  ن�سبية  ن�ستخل�س  هنا 

مختلفة ومت�ساربة الم�سالح.

ففكل ديانة �سماوّية كانت اأو اأر�سّية، بل في االأديان التوحيدّية بالذات، ما 

يبيح القتل، كما يوجد ما يمنعه.

ا�ستقبال  تم  فمثلما  للتطويع،  قابل  متغّير  مفهوم  هو  »االإرهابي«  والأن 

العرب«  هم و»المجاهدين  االأبي�س ودعمهم  البيت  في  االأفغان  االأ�سوليين 

بالمال وال�سالح لقتال »امبراطورية ال�سر والكفر« )االتحاد ال�سوفياتي( من 

قبل حّر�س االيمان وحماة العقيدة، تّم �سن الحرب على هوؤالء اأنف�سهم تحت 

عنوان »الحرب الدولية على االإرهاب«.

المنظمات  الئحة  على  مثال  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  كانت  وقتها 

!! االإرهابّية 

»لكي نفهم االإرهاب اليوم، علينا اأوال اأن نخترع لغة �سيا�سية جديدة الإدراك 

لحظة العبور من الحداثة اإلى ما بعد الحداثة.«17

17 طوني نغري، حوار مع نغري، بيار اندري بوتونغ واآني �سوفاالي، 2004.
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من هو االإرهابي اليوم ؟ هل عدو محلي اأم هو عابر للقارات ؟ هل هو »ذئب 

عدوا  اأ�سبح  هو  اأم  الروحي  واالنف�سال  الغربة  من  حالة  يعي�س  منفرد« 

ع�سويا مندمجا ؟

النظام  بتوفير  اأو  باإنتاج  ال�سلطة  تكتفي  ال  الع�سوية،  ال�سيا�سة  مجتمع  »ففي 

ال�سيا�سي بل هي ت�سبح م�ساركة ومنخرطة في التحوالت االجتماعية والثقافية 

من  العبور  لحظة  نالحظ  اأن  يمكن  هنا  كّلها.  الحياة  وفي  واالقت�سادية.. 

المجتمع المن�سبط اإلى المجتمع المراقب بتعبير مي�سال فوكو.

كما اأ�سار اإلى ذلك مطاع ال�سفدي في تقديمه لكتاب )المراقبة والعقاب( لــفوكو، 

حين قال اإّن : »والدة المجتمع االن�سباطي ال�سامل تحققت تلقائيا، عندما تغلغلت 

�سبكات التنظيم في كل مجال فردي وموؤ�س�سي. واأ�سبح هاج�س التنظيم يبرر 

كل اأ�ساليب االإخ�ساع واالإ�سراف واالإ�سالح والتوجيه... اإذ يغدو كل فرد 

رقيبا على ذاته وغيره، ح�سوبا الأتفه الت�سرفات، مقّيما اإّياها بما ت�ستحّق اأو ال 

ت�ستحّق، تحت طائلة طبقيات ال تنتهي من القيم واالعتبارات والعادات.«18

االأطر  تجاوزت  متجددة  كظاهرة  االإرهاب  مع  ال�سيا�سيين  تعامل  اأن  بيد 

اأعلن  عندما  الكال�سيكية،  الحروب  مفهوم  يتجاوز  ال  والمكانية،  الزمانية 

طريق  عن   2001 �سنة  االإرهاب  على  الحرب  بداية  االإبن«  بو�س  »جورج 

بعمليات  قام  فمن  العدو  مفهوم  تحديد  عاجزا  كان  اأفغان�ستان  غزو  بداية 

اأ�سال،  اأفغان�ستان  يزر  فيهم من ال  اأفغان  �سباب عرب غير  هم  �سبتمبر   11

العولمة  اأبناء  هم  وفرن�سية،  واألمانية  اأمريكية  جامعات  في  متعلم  �سباب  هم 

و�سانعو االإرهاب المعولم.

االإرهاب اليوم ت�سلل اإلى الكمبيوترات مع الميكروبات والفيرو�ست والبكتيريا 

والجميع يعرف هذا، االرهاب يعي�س اليوم في المجال االفترا�سي وتمكن 

18 فوكو، مي�سال، المراقبة والعقاب، ترجمة علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع ال�سفدي، مركز 

االإنماء القومي، بيروت، 1990 م، �س 37.
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االلكتروني عن  االأمن  ايديولوجيا عنكبوتية عجزت منظومات  تاأ�سي�س  من 

مجابهتها.

االأيام  من  يوم  »ففي  دريدا  جاك  الفرن�سي  الفيل�سوف  قال  االإطار  هذا  في 

�سيقال اإن 11 �سبتمبر كانت من الما�سي الجميل. كانت اآخر حروب المرئية 

والم�سهدية.«19

ما يهمنا في هذه الدرا�سة ب�سفة خا�سة هو العنف الديني المقد�س الذي تمار�سه 

حركات جهادية، هذه الحركات اتخذت من »االإرهاب« المتعدد االأبعاد اآلية 

لبناء »دولة الخالفة االإ�سالمية«.

العنف ير�سخ فكرة  اإ�سالمية ت�سّرع لممار�سة  اأن وجود ن�سو�س دينية  فهل 

»غراهام  )كتاب  اإ�سالم«  دون  »العالم  اأن  اأم  واالإرهاب  االإ�سالم  تالزم 

فوللر( �سيكون كذلك دمويا و�سداميا بين ال�سرق والغرب ؟ وهل اأن ثقافة 

العنف متجذرة في البيئة العربية حتى من قبل اأن يظهر االإ�سالم ؟

العنف والفلسفة : 

يعتبر العنف خيبة اأمل االإن�سانية، حيث حول االن�سجام اإلى �سراع والقرابة 

اليوم  العنف  يقترن  االإن�سانية.  تهدد  كارثية  قطيعة  اإلى  واللقاء  غرابة  اإلى 

اأكثر من ذي قبل بتنامي ظاهرة االإرهاب والتع�سب للموروث الديني وهو 

مايجعل التفكير الفل�سفي مدعوا لتر�سيخ الحوار االيتيقي بين االأفراد والثقافات 

وتاأ�سيال  الح�سارات  ل�سراع  ونفيا  العنف  اأ�سكال  لكل  دحرا  واالأديان 

في  فنا  لذلك  ال�سعي  يتطلب  اإذ  االإن�سانية  الح�سارة  وهي  الواحدة  للح�سارة 

التوا�سل االيتيقي والديالكتيكي الذي يمكن اأن ي�سكل �سالحا مقاوما للخال�س 

المولع  و»هو  فيه  المتاأ�سلة  االن�سان  عدوانية  يوؤكد  فهوبز  العنف.  من 

بالحرية« و»المنقاد انقيادا اأعمى بغريزة الدفاع عن البقاء و�سمان الوجود« 

19 دريدا، جاك، حوار مع �سحيفة لوموند ديبلوماتيك في فيفري 2004 حول االإرهاب.



29إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون

تعريف الإرهاب واأهدافه : موؤ�س�سة موؤمنون بال حدود
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)الكوناتي�س Conatus(. ان هذه النزعة التدميرية المتاأتية من العمق تنعك�س 

الممار�سة  تتعين في �ساحة  البينذاتية حيث  العالقات  بال�سرورة على ميدان 

متبادل  ب�سكل  الذوات  تمار�سه  الذي  واالكراه  الت�سلط  من  عدة  ا�سكال  في 

يتج�سد في  يتخذ بعدا رمزيا  اما ان  االإن�سانية وهو عنف  العنف خيبة  فيكون 

نظرات االحتقار والتعالي التي تترجم نوازع الكره والحقد .. او ان يتخذ 

بعدا ماديا حيث االغتيال الج�سدي والت�سفية المبا�سرة .. وفي كلتا الحالتين 

يك�سف االأمر عن اختالل اأنطولوجي مدمر ؛ اختالل ذات ترف�س ان�سانيتها 

اآخر حيث يقول �سارتر : »االآخرون  فينعك�س ذلك على عالقتها بكل ماهو 

ذلك  ي�سكل  حيث   ».. نختار  ان  علينا  االآخر  او  انا  و»اإما  الجحيم..«  هم 

متبادل  التوا�سل حوار  يكون  بذلك  بالكوني  الحالم  �سدمة حقيقية في عمق 

اإذ  االإن�ساني،  الكوني  الوفاق  من  �سرب  واإر�ساء  واللهم  للتفاهم  كمقدمة 

تنخرط ممار�ساتنا العقائدية التي تحقق توا�سلنا مع المطلق وتر�سي �سربا من 

اللقاء مع االآخر حيث اإر�ساء قيم الت�سامح واالعتدال ونبذ العنف والتع�سب 

اإذ يمثل خروجا  والكراهية وبالتالي يك�سف لنا المقد�س عن وجهه االإن�ساني 

بين  العالقات  فيوطد  الجماعة  لدى  التاآزر  روح  بتحقيق  العنف  دائرة  عن 

: »ان  يقول روني جيرار  العنف وامت�سا�سه.  االأفراد عبر تحويل وجهة 

الدين ي�سعى دوما اإلى تلطيف العنف ومنعه«. التوا�سل اإذن هو رد مبا�سر 

على خيبة االأمل التي ت�سيبنا جراء ممار�سة العنف .. اإنه اأملنا و خال�سنا .. 

التوا�سل والحوار  ال�سالم. لكن البد من لغة  �سعادة ممكنة في عالم ي�سوده 

وبينثقافي  بينذاتي  باللقاء  ت�سمح  ايتيقية  مبادئ  ا�سا�س  على  مبنية  تكون  ان 

وبتحديد العنف ومحا�سرة دائرة انت�ساره من خالل االإيمان بايتيقا النقا�س و 

اآدابه كما ذهب لذلك هابرما�س، حيث نوؤمن بتجذير داللة الحوار في عمقه 

اأخالقيا  �سميرا  تمتلك  عاقلة  ذوات  مجموعة  الب�سر  يكون  اأين  ال�سقراطي، 

واإرادة ت�سمح لها بالم�ساركة في اإنتاج الحقيقة. يقول فولتار : »اأختلف معك 

لذلك  راأيك.«  لتبلغ  دمي  من  قطرة  اآخر  الإراقة  م�ستعد  لكني  و  الراأي  في 
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في  هي  التي  ورموزنا  و�ساءطنا  توظيف  في  م�سوؤوليتنا  تحمل  علينا  يجب 

التوا�سل  العقل االأداتي كان  فاإذا غلبنا منطق الم�سلحة او  اال�سل محايدة، 

خيبة وتعزيزا للعنف. واإذا تحررنا من اهواءنا واحتكمنا اإلى �سرورة عقلية 

بعالم  نحلم  ان  باإمكاننا  وكان  والعقل  والحق  للف�سيلة  االهتداء  بو�سعنا  كان 

اجمل تتناف�س فيه الذوات ال الأجل االقتتال بل الأجل الت�سحية والتنازل في 

�سبيل الحق والخير وال�سالم

العنف والسياسة :
 250 اال  خالله  يعرف  لم  �سنة   3400 حوالي  يمتد  الذي  الب�سرية  تاريخ  ان 

 : ال�سدد  بهذا  خلدون  ابن  الرحمان  عبد  يقول  اذ  الدائمة  ال�سلم  من  عاما 

الله  براأها  ان  منذ  الخليفة  في  واقعة  تزل  لم  المقاتلة  وانواع  الحروب  »ان 

وا�سلها ارادة انتقام بع�س الب�سر من بع�س...« فالقوة في العالقات الدولية 

الدولة  به  تقوم  عنيف  فعل  الحرب  والحروب،  النزاعات  ولدت  التي  هي 

انهاءها في  يتم اتخاذ قرار خو�س الحرب او  العام لذلك  ال�ساأن  كجزء من 

الدولة  �سلطة  جوهر  والأن  الديمقراطية  والم�ساركة  التداول  اآليات  اطار 

واالأمن  االجتماعي  النظام  على  للحفاظ  قوانين  وفق  �سرفه  يتم  العنف  هو 

العام من خالل �سمان توازن الم�سالح والقوى. ان دولة القانون الحديثة 

وباحتكارها للعنف نجحت في الحد منه اذ لم يعد ممار�سة ع�سوائية بل وقع 

»لقد   :  weber يقول  اذ  وموؤ�س�ساتها.  الدولة  �سلطات  خالل  من  ت�سريفه 

اتبعت المجموعات ال�سيا�سية المتنوعة بدءا بالمجموعات القائمة على روابط 

القرابة العنف المادي ك�سبيل للو�سول للحكم و على خالف ذلك يجب اعتبار 

الدولة المعا�سرة مجموعة ان�سانية ا�ستطاعت ان تحقق ما طالت به من حق 

اال�ستئثار بالعنف الم�سروع في اطار اقليم محدد يعتبر من خا�سيات الدولة، 

ان ع�سرنا على خالف الع�سور الما�سية يتميز باأنه ال يبيح للمجموعات ال 

لالفراد اللجوء الى العنف اإال بمقدار ما ت�سمح به الدولة وهكذا ت�سبح الدولة 
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عن  ينف�سل  ال  العنف  العنف20  في  الحق  منه  ي�ستمد  الذي  الوحيد  الم�سدر 

ال�سيا�سة وهو و�سيلة رامية لالخ�ساع وال�سيطرة لذلك فاإن العنف هو م�سكل 

تقول  لممار�سته،  واأخالقية  عقالنية  �سيا�سة  يتطلب  اأخالقي  وم�سكل  �سيا�سي 

حنة اأرندت : »ان ممار�سة العنف، مثل كل فعل اآخر، من �ساأنها اأن تغير 

العالم ولكن التبدل االأكثر رجحانا �سيكون تبدال في اتجاه عالم اأكثر عنفا.«21( 

وت�سيف في �سياق اآخر ان ال�سيا�سة الحقيقية تتمثل في تكري�س عالقات �سلمية 

بين مواطنين اأحرار ومت�ساوين.

20 )Max Weber : Le savant et la politique, Plon, Paris, page 113.(

21 في العنف، �سفحة 73
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 المبحث الثاني :
العنف في الثقافة العربية قبل اإلسالم

 : عنها  فيقول  لغويا  تحديدا  الثالثية  عنف  مادة  القديم  العربي  المعجم  يحدد 

اأنا، واأْعَنْفُته  به،  كَكُرَم، عليه،  َعُنَف،  ْفِق.  الِرّ ُدّ  : �سِ الَعْيِن  ُمَثَلَّثَة  )الُعْنُف، 

 

وال�سديُد  الَخْيِل،  بُركوِب  له  ِرْفَق  ال  َمن   : والَعِنيُف  ـ  َتْعِنيفًا.  ْفُته  وَعَنّ ـ 

واْعِتَنافًا، وب�سمتين،  بال�سم  ُعْنَفًة،  ا  ِمَنّ ذلك  وكان  وال�سيِر.  القوِل  من 

 

اأّوُل  اأو  ُله،  اأَوّ  : ُم�سددًة  ُه،  وُعْنُفَوّ بال�سم،  ال�سيِء،  وُعْنُفواُن  اْئِتَنافًا.   : اأي 

والَعَنَفُة،  اًل.  فاأَوّ اًل  اأَوّ  : بالفتِح  َعْنفًا،  َعْنفًا  ُعْنُفَوانًا  َيْخُرُجوَن  وهم  َبْهَجِتِه.ـ 

ْرِع.  الَزّ ِي  َخَطّ َبْيَن  وما  َحى،  الَرّ َفُيديُر  الماُء  ِرُبُه  َي�سْ الذي   : كًة  ُمحَرّ

َيُكْن  ولم  اأتاُه  اأو  وَجِهَلُه،  واْئَتَنَفُه،  واْبَتَداأُه،  بُعْنٍف،  اأَخَذُه   : االأَْمَر  واْعَتَنَف 

واِبٌل تواِفْقِني.  لم   : واالأَْر�ُس  َكِرَهُهَما،   : واالأَْر�َس  والطعاَم،  ِعلٌم.  به  له 

 

 : َرَعى اأُُنَفها. 
َ

َل عنه، والَمراِعي ُمْعَتِنَفٌة : ال تواِفُقَها. واْعَتَن َف الَمْجِل�َس : َتَحَوّ

ٍد. وطريٌق ُمْعَتِنٌف : وهو ما ي�سّب في خانة الق�سوة وال�ّسدة والحاق غيُر قا�سِ

 

رر بالّنف�س اأو بالغير �سواء باإلحاق االأذى النف�سي  ٍة(. ال�سّ َفه : الَمه بُعْنٍف و�ِسَدّ )وَعَنّ

اأو الج�سدي ومهما كانت الو�سائل بما في ذلك و�سيلة الكالم وبقية نظم العالمة.1

، وهو 
َ

هو عمرو بن عامر بن ِجْذل الطعان، وا�سمه علقمة بن ِفرا�س الكناني

الّذي يقول ي�سف بني �سّبة :

ِنْعم الفوار�س يوم جي�س محرق ◆◆◆ لحقوا وهم يدعون : يا ل�سرار !

ظهور  �سبقت  التي  الفترة  في  وخا�سة  القدامى  العرب  عند  ال�سعر  والأن 

اأراها  التي  الت�سمية  هذه  اأتفق مع  ال  اأنني  اإال  بالجاهلية  �سميت  )وقد  االإ�سالم 

ال�سيخ محمد  المحيط، �سبط وتوثيق يو�سف  القامو�س   : الدين بن يعقوب(  الفيروزبادي )مجد   1

بيروت  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  والدرا�سات،  البحث  مكتب  اإ�سراف  البقاعي، 

لبنان، د ط، 1999، �س : 756. مادة عنف.
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اأدبية  حركة  عرفت  فترة  العربي،  التاريخ  من  مهمة  فترة  حق  في  مجحفة 

و�سعرية جديرة بالبحث والتقدير. فكما هناك »جاهلية الدين« هناك بالقيا�س 

ذاته »جاهلية التدّين«( كان هو الو�سيلة المعتمدة للتدوين والتاأريخ )قبل اأن 

تم  محّمدّية(،  و�سّنة  قراآن  من  الدينّية  بالن�سو�س  وت�ستبدل  االإ�سالم  يظهر 

اأو تو�سيفا  تركيز البحث على االأ�سعار التي توؤ�س�س للعنف �سواء كان لفظّيا 

لتفا�سيل الحروب والمناو�سات.

ال�سحرواي  للمناخ  المعا�س نظرا  بيئة �سعبة  العربية وقتها  البيئة  فقد كانت 

للع�سبية  القوي  الح�سور  اإلى  اإ�سافة  والمياه،  الغذاء  م�سادر  وقلة  الجاف 

القبلية في التركيبة االجتماعية لالن�سان العربي.

لهذا �سهدت المنطقة عدة حروب ومعارك تتمحور اأ�سبابها اأ�سا�سا حول الكالأ 

والماء.

هذه البيئة المت�سلة بالبداوة كانت م�سرحا للعنف في عدة �سور.

اإنه تاريخ العنف، تاريخ ال�سيف والرمح والقو�س والقناة والخنجر، تاريخ 

الدم وال�سب وال�ستم والهجاء اأي�سا. قد تحيل اإلى ذلك مدونات ال�ّسير ومدونات 

ومهما  الحما�سي.  العربي  ال�سعر  ومدونات  �سواء  حد  على  االأدبية  الرواية 

غلبت الغنائية والذاتية والخيال المتعلق بال�سورة على ال�سعر العربي اإال اأن 

العرب  مالحم  �سرد  في  والمو�سوعية  التاريخية  الحقيقة  عنه  يلغي  ال  ذلك 

وحروبها تحديدا، وال يلغي عنه ال�سدق في �سرد تفا�سيل العنف عند العرب 

وقد  ال�ساعر،  هذا  يبالغ  قد  والجاهلية،  القبلية  والحياة  بداوة  الحياة  ظل  في 

واح�سائيات  ال�سكان  اإح�سائيات  بين  كبيرا  يكون  لن  الفارق  ولكن  ي�سيف 

القتلى والجرحى. لقد حفل التاريخ العربي قبل االإ�سالم بالعنف، لي�س الأن 

النظام لم يكموجودا ولي�س الأن ف�سائل الحكمة واالإن�سانية والرحمة لم تكن 

ي�سكله  القيم وفي غيرها مما  الحا�سل في هذه  موجودة، وانما لال�سطراب 

مبداأ المروءة. ثم اإن النظام القبلي ال�سائد اآنذاك كان مبنيا على الع�سبية حتى 

قال دريد بن ال�سمة :
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وما اأنا اإال من غزية اإن غوت +++ غويت واإن تر�سد غزية اأر�سد 

وهنا تتجلى الع�سبية القبلية..

هذه الع�سبية كان دافعا لوقوع عدة حروب منها من لم تكن اأ�سبابها ظاهرة، 

 وقتها كان يقّد�س الحرب )وهذا ما يف�ّسر الح�سور المكّثف للحروب 
ّ

فالعربي

من  اأ�سا�سي  وعن�سر  بقاء،  عامل  الحرب  »الجاهلي«(   
ّ

العربي ال�سعر  في 

مقومات الحياة.

من اأ�سكال الع�سبية القبلية وحياة البداوة، ظاهرة االأخذ بالثاأر. هذه الظاهرة 

التي �سيطرت على عقـل

وتعظم  بثاأره،  االأخذ  قبل  جفن  له  يغم�س  وال  يرتاح  ال  الذي  البدوّي، 

الم�سيبة عنـدما ال يكتفـي

الرجل بالثاأر من القاتل فح�سب، واإنما ي�سمم على اإبادة القبيلة.2

الكالأ  على  فال�سراع  اقت�ساديا،  اأما  االجتماعي،  الجانب  م�ستوى  على  هذا 

والماء كان من مميزات الواقع اليومي المعي�س. »فاإذا اأخلفت ال�سماء واأمحلت 

االأر�س، اأكل بع�سهم بع�سا.«3

الماء،  وراء  ورحيله  الغيث،  م�ساقط  البدوي  تتبع  �سبب  لنا  يبين  وهذا 

وذلك  قوي،  لكل  مطمعًا  كانت  والع�سب  بالماء  الموفرة  الخ�سبة  فاالأر�س 

ب�سبب غياب ال�سلطة التي تحكـم اأهل البادية، فالقوي ياأكل ال�سعيف، وي�سلبه 

وينهب اأمالكه.

2 �سناوي، �سعدي : اأثر ال�سحراء في ال�سعر الجاهلي، ط1، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1993 

�س 141.

 1973 بيروت،  اللبناني،  الكتاب  دار  ط2،  الجاهلي،  ال�سعر  المنعم:  عبد  محمد  د.  خفاجي،   3�

�س 91 ــ 92.
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لحماية  كالنه�سة  الحروب،  لقيام  اأخرى  اأ�سبابا  نذكر  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 

الجار، والع�سبية القبلية، والنفرة من العـار، واالعتـزاز بالقرابة الوا�سجة، 

والمفاخرة، والمنافرة، واالإباء، وال�سمم...4 

اأ�سكال رئي�سية وهي :  اأربعة  اأ�سكال الحروب ويمكن تلخي�سها في  تتعددت 

النزال، المناو�سات، الغارات وااللتحامات.

اهتمام  على  يدل  الجاهلية  والغزوات  الحروب  هذه  عن  اإلينا  و�سل  وما 

الجاهلي بها، وقد حفلت كتب التاريخ بكثير من المعارك التي قام الجاهليون 

بها، وهذه الحروب والغزوات اأطلـق عليها ا�سم االأيام.

فاالأيام هي ا�سم لتلك الحروب التي وقعت بين القبائل العربية الجاهلية لالأ�سباب 

التي تـمذكرها »وقد �سميت االأيام وعرفت باأ�سماء االأماكن التي وقعت فيها 

هذه المعـارك كيـوم كـالب و�سعب جبلة، واآراب، وجدود، واأع�سا�س، اأو 

باأ�سماء االأ�سخا�س اأو الحوادث البارزة فيها، كيـوم الب�سو�س، ويوم حليمة، 

ويوم داح�س والغبراء«.5

مظاهر العنف تم لتاأريخ لها من خالل ن�سو�س نثرية ق�س�سية اأو �سعرية. 

وما يالحظ على تركيز معنى العنف بين التعليق النثري وال�سرد الق�س�سي 

من جهة وبين ال�سعر المعبر عن الحادثة من اأي طرف كان، هو خفة حدة 

العنف في االألفاظ ال�سعرية وقوة �سحنتها الداللية في مجال العنف في النثر، 

وال�سبب في ذلك يرجع اإلى ال�سوابط ال�سكلية التي يتطلبها ال�سعر من اأوزان 

الت�سييق  يقت�سيه  مما  ذلك  اإلى  وما  باأخرى  اللفظة  تغيير  يحتم  مما  وقواف 

الوزني وت�سييق التزام القافية.

من خالل درا�سة لموؤلَّف » اأيام العرب«، نجد عدة اأمثلة للعنف اللفظي. 

4 خفاجي : ال�سعر الجاهلي، �س 90 - 92.

5 القي�سي، نوري حمودي : الفرو�سية في ال�سعر الجاهلي، ط2، مكتبة النه�سة العربية، 1984، 

�س 96.
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ففي يوم »البردان »)ن�سبة اإلى منطقة« غيل البردان وهي منطقة جغرافية 

تاريخية ا�ستهرت بوقوعها على طريق الحج بين �سنعاء ومكة المكرمة(، 

اأم الحارث بن  ال�سيباني وهي  اأن�س بنت عوف بن ملحم  اأم  دار حوار بين 

وابن  بال�سام  �سليح  ملوك  ملك من  مندلة، وهو  بن  الحارث  و�سابيها  حجر 

»اإني   : المرار  اآكل  حجر  زوجها  عن  له  قالت  اأن�س  اأم  اأن  مفاده  الهبولة 

اأدلم،  اأ�سود  رجل  اإلى  نظرت  قد  فاإني  درك،  و�سوء  ودك،  ذات  الأرى 

المرار  اآكل  )ف�سمي  برقبته  اأخذ  قد  مرار،  اآكل  بعير  م�سافير  م�سافيره  كاأن 

بذلك(.«6

المراأة هنا اأهانت زوجها الإر�ساه �سابيها حين عايرته بال�سواد و�سبهت م�سافره 

بم�سافر البعير الذي ياأكل المرار وهو �سجر مّر.

اخترنا هنا مثال واحدا ولكن االأمثلة عديدة وال يكاد العنف اللفظي يغيب على 

اأي موقعة قتالية.

بالن�سبة لل�سعر )الهجاء والحما�سة اأ�سا�سا(، فقد وردت في »اأيام العرب« عدة 

اأبيات �سعرية تحتوي على من�سوب كبير من العنف.

الهجاء والذي يعتبر في ذاته �سكال من اأ�سكال العنف. لغة : الذم، والهجاء عند 

الزمخ�سري ماأخوذة من هجاء الحروف. والمراأة تهجو زوجها اإذا عددت 

 : للمعنى االأدبي  اأ�سال  اأقرب الأن تكون  اأخرى هي  عيوبه، وللمادة معان 

ف�سع. وهجو يومنا : ا�ستد حره. وهجي : انك�سف،  فالهجاة والهاجة : ال�سّ

وقد يكون المعنى االأدبي ماأخوذا من كل هذه االأ�سول.7

6 اأبو عبيدة : اأيام العرب قبل االإ�سالم، ملتقطات من الكتب والمخطوطات، الق�سم االأول 10

درا�سة مقارنة لمالحم االأيام العربية، عادل جا�سم البياتي، مطبعة دار الجاحظ للطباعة والن�سر، 

بغداد العراق، د ط، 1976، �س 387 - 388.

7 راجع الزمخ�سري )جار الله محمود بن عمر( : اأ�سا�س البالغة، دار �سادر بيروت لبنان، د 19

ط، 1979، �س : 437 
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ال�ساعر  القديم، وقد كان  العربي  ال�سعر  اأبواب  الحما�سة فهي »باب من  اأما 

ون�سر  عنهم،  والدفاع  ماآثرهم،  ت�سجيل  في  قومه  ل�سان  القديم  العربي 

)الحما�سة(  في  عديدة  كتب  التدوين،  عهد  في  و�سعت،  وقد  محامدهم، 

طابع  عليها  يغلب  مو�سوعات  في  العربي  ال�سعر  عيون  باختيار  كلها  تعنى 

البطولة.«8 

 وهي اأي�سا » ولما كان الفخر والحما�سة من نتاج العاطفة ال�سديدة، واالنفعال 

العميق، فقد حفال بالمغاالة، وانطلق فيهما الخيال م�سخما مهوال، وبرزت 

فيهم  وا�ستدت  والخيال،  العاطفة  بجلباب  مجلببة  التاريخية  الحقائق  فيهما 

انفجارات  يرافق  هدارا،  ا�ستدادا  والحروف  واالألفاظ  الكالمية  االأ�ساليب 

النفو�س وا�سطخابات القلوب، كما يرافق في مجاالت القتال �سهيل الخيول 

وقعقعات االأ�سلحة وجلبات المنون.«9

يقول امروؤ القي�س :10

اأال قبح لله البراجم كلها ... وقبح يربوعا وجدع دارما

واآثر بالمخزاة اآل مجا�سع ... منون اإماء يغتبئن المغارما

من خالل هذه االأمتلة وغيرها، تتبين لنا ف�سول من ال�سراع الدموي العربي 

بين القبائل. �سراعات كانت الأ�سباب تافهة )ن�سبيا( في اأغلب االأحيان.

ربما كان هذا االأمر من م�ستلزمات حياة البداوة ومدفوعا بقوة الع�سبية القبلية. 

ال�سائد وقتها ولكنها لم  النظام االجتماعي  ع�سبية قبلية كانت من مرتكزات 

تكن الع�سبية الوحيدة فقد عرفت �سبه الجزيرة العربية )قبل ظهو االإ�سالم( 

حياة دينية متنوعة، وعا�س فيها عبدة االأ�سنام )في هذه النقطة هناك باحثون 

8 محمد عزام : م�سطلحات نقدية من التراث االأدبي العربي، من�سورات وزارة الثقافة ال�سورية، 

20 دم�سق �سورية، د ط، 1995، �س 195.
9 حنا الفاخوري : الفخر والحما�سة، دار المعارف، القاهرة، م�سر، ط 05، د ت، �س : 06.

10 اأبو عبيدة: الم�سدر نف�سه، �س : 419.
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يرون اأن االأ�سنام لم تكن معبودة لذاتها ولكنها كانت وا�سطة بين االن�سان 

واالله اأو االآلهة المتعددة( واالأحناف واليهود والم�سيحيين والالدينيين.

فهل اأّن »العنف المقّد�س« الذي نجد له اأثرا في عدد من الن�سو�س القراآنية اأو 

االأحاديث النبوية، قد نهل من خ�سائ�س البيئة العربية بحياتها البدوية وتنوع 

دياناتها )وخا�سة التوحيدية االبراهيمية( ؟

حّمال  اأّنه  اأم  له  ويدعو  للعنف  ياأ�س�س  ما  جوهره  في  دين  االإ�سالم  وهل 

اأوجه ؟ اذ ال تخلو ديانة ما اأو ثقافة ما اأو ح�سارة ما من ن�سو�س ت�سرعن 

العنف...





 الفصل الثاني :
الحركات الجهادية المنظمة
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 المبحث األول :
الخصائص الفكرّية

ماهي السلفية ؟

تقّدم،  : و�سلوفًا  �سلفًا  ي�سلف  »�سلف   : �سلف  مادة  في  منظور  ابن  يقول 

 

مون. وال�سالف : المتقدم. وال�سلف وال�سليف وال�سلفة : الجماعة المتقدِّ

اْلآِخِريَن«1 »َفَجَعْلَناُهْم �َسَلًفا َوَمَثاًل لِّ

والجمع  مون،  المتقدِّ اآباوؤه   : الرجل  و�سلف  مون.  المتقدِّ  : ال�سالف  والقوم 

قرابتك  وذوي  اآبائك  من  م  تقدَّ »َمْن   : اأي�سًا  وال�سلف  و�سالف…  اأ�سالف 

ال�سّن والف�سل، واأحدهم �سالٌف. وقيل : �سلف االإن�سان  الذين هم فوقك في 

االأول من  ال�سدر  ي  �ُسمِّ اآبائه وذوي قرابته، ولهذا  بالموت من  مه  تقدَّ َمْن 

التابعين ال�سلف ال�سالح«2

وقال ال�ساعر :

واِلُف           كذلك َتْلقاها الُقروُن الَخواِلُف والَقْت َمناياها الُقُروُن ال�سَّ

وقال قي�س بن الخطيم :

َلُف ّحي ِجماَله ال�سَّ لو َعّرُجوا �ساعًة ُن�ساِئُلُهْم           َرْيَث ُي�سَ

وقال ُطفيل الَغَنوي َيْرثي قومه :

جال َتَقلَُّب ْرُف الَمنايا بالرِّ ُد ال�سبيِل عليهُم           و�سَ ْوا �َسَلفًا َق�سْ َم�سَ

اأَراد اأَنهم تقّدمونا وق�سُد �َسبيِلنا عليهم ؛ اأَي نموت كما ماتوا فنكون �َسَلفًا لمن 

بعدنا كما كانوا �سلفًا لنا.

1 )56( �سورة الزخرف.

2 ابن منظور، ل�سان العرب 6 : 330 ـ 331، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1988 م.
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المدار�س  لتعدد  نظرا  محّدد  تعريف  �سمن  تاأطيره  ي�سعب  مفهوم  ال�سلفية 

الفقهية والتحوالت التي عرفها الخطاب االإ�سالمي ال�سلفي المعا�سر.

يعّرف ال�سلفّيون ال�سلفية باأنها »فهم الكتاب وال�سنة بفهم �سلف االأمة وهم النبي 

االإ�سالم  نهج  يمثل  باعتباره  التابعين  وتابعو  والتابعون  وال�سحابة  محمد 

والتم�سك باأخذ االأحكام من القراآن الكريم واالأحاديث ال�سحيحة ويبتعد عن 

بما نقل عن  االإ�سالم وتعاليمه، والتم�سك  الغريبة عن روح  المدخالت  كل 

ال�سلف.«3

ثم  يلونهم  الذين  ثم  النا�س قرني  : »خير  النبوي  الحديث  اإلى  ا�ستنادا  وذلك 

الذين يلونهم ثم ياأتي من بعد ذلك اأنا�س ي�سهدون وال ي�ست�سهدون ويخونون 

وال يوؤتمنون ويكون فيهم الكذب.«4

ويعّرف ال�سيخ اأحمد ال�سكندري في كتابه »ال�سلفية، قواعد واأ�سول« ال�سلف 

باأنهم : »ال�سحابة، والتابعون، وتابعوهم من اأهل القرون الخيرية الثالثة 

والجهمية،  والقدرية،  والمعتزلة،  كالخوارج،  البدع،  اأهل  عدا  االأول، 

ال�سلف  معتقد  يعتقدون  الذين  هم  وال�سلفيون  ال�ساللة.  فرق  من  وغيرهم 

َلف في فهم الكتاب وال�سنة«5 ال�سالح ر�سي الله عنهم، وينتهجون منهج ال�سَّ

برزت بم�سطلحها هذا على يد اأحمد بن تيمية في القرن الثامن الهجري، وقام 

محمد بن عبد الوهاب باإحياء هذا الم�سطلح من جديٍد في منطقة نجد في القرن 

�سها من اأبرز ممثِّلي هذه  الثاني ع�سر الهجري، وقد كانت الحركة الوّهابية التي اأ�سَّ

المدر�سة في الع�سر الحديث. ومن اأهّم اأعالمهم : عبد العزيز بن باز، ومحمد 

نا�سر الدين االألباني، ومحمد بن �سالح بن عثيمين، ويعقوب الباح�سين.

3 اأ�سول وتاريخ الفرق االإ�سالمية، الموؤلف/م�سطفى بن محمد بن م�سطفى، مكتبة �سيد الفوائد، 

.2003
4 البخاري )2652(، وم�سلم )2533( َعْن َعْبِد اللَِّه بن م�سعود.

5 اأحمد فريد ال�سكندري، ال�سلفية اأ�سول وقواعد : 4 - 5.
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تجد  بنية  اإلى  يرجع  ال�سلفي  االإ�سالمي  الخطاب  باأن  القول  ن�ستطيع  وبذلك 

جذورها في المدر�سة ال�سلفية الحنبلية وفي فتاوي ابن تيمية وقام محمد بن 

عبد الوهاب باحياءها في البيئة النجدّية.

بوادر  تبداأ  لم  النجدية(  وال�سلفية  الوهاب  عبد  بن  )محمد  المرحلة  تلك  في 

االنق�سامات بعد، ولكن مع �سعود التيار الجهادي في م�سر تغّير االأمر.

ال�سلفية،  الظاهرة  حول  اأ�سدقاء  عدة  مع  الحديث  تبادلت  البحث،  اأثناء 

التيارات  مختلف  بينهم  فرق  فال  واحد  عندهم  ال�سلفي  اأن  وا�ستخل�ست 

والحركات ما دامت ت�سترك في الجوهر واالأهداف.

لكن في حقيقة االأمر فاإن هذا »الباراديم« النمطي المعتاد لي�س واقعيا بالنظر 

اإلى ال�سراع القائم بين ال�سلفية التقليدية وال�سلفية الجهادية )اأو الجهادية التي 

بَغت بطابع �سلفي اأثناء التالقح بين »المجاهدين« العرب في اأفغان�ستان(. �سُ

 ،1967 هزيمة  اإثر  الم�سرية  ال�سجون  من  تخرجوا  االأوائل  »الجهاديون« 

وقتها �سهدت م�سر موجة من التدين.

وتم االإعالن عن موت القومية العربية كما عنونت بالخط العري�س جريدة 

ال�سرق االأو�سط، وذلك في ال�ساد�س من �سهر جوان.

عبد  جمال  الم�سري  الرئي�س  اإلى  حتى  امتد  المت�ساعد  الديني  النف�سي  هذا 

النا�سر مّما جعل �سحف حزب البعث تهاجمه في اأكثر من ّمرة.

وكثر  النجدي  ال�سلفي  المنهج  على  دعوية  جماعات  عدة  اآنذاك  انت�سرت 

االهتمام بكتب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير.

ال�سيخ  اأ�س�ّسها  التي  االإ�سالمية«  »الجماعة  هي  الجماعات  اأ�سهر  وكانت 

�سهادة  على  حا�سل  وهو   )2017  -  1938( الرحمن«  عبد  »عمر  االأزهري 

كما  القراآن من خ�سومه  : »موقف  )حول مو�سوع  التف�سير  في  الدكتوراة 

ت�سوره �سورة التوبة«(.
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ن�سطت الجماعة في المجال الدعوي تحت اإطار »االأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر«.

كما عرفت ال�ساحة ظهور » تنظيم الجهاد« تحت قيادة »اأيمن الظواهري« 

)1951 - االآن( والذي نهل خ�سو�سا من اأفكار �سيد قطب وخا�سة كتابي »في 

ظالل القراآن« و»معالم في الطريق«.

راأوا اأن هذه االأفكار ال يمكن تطبيقها اإال با�ستعمال العنف المقّد�س »الجهاد« 

ومن هنا تم اقتبا�س اإ�سم التنظيم )تنظيم الجهاد اأو تنظيم الجهاد االإ�سالمي(.

اأفكار  على  تبلور  اأنه  يبدو  م�سر  في  الجهادي  التيار  م�سار  اإلى  وبالنظر 

ال�سالم فرج  لمحمد عبد  الغائبة(  )الفري�سة  محددة، مثل ما جاء في كتاب 

ب�سيط  والكتاب   )! عاما   24 وعمره  اإعدامه  تم  كهربائي،  مهند�س  )وهو 

الممتنعة،  الطائفة  كحكم  مهمة،  ق�سايا  اأثار  لكنه  الحاكمية،  على  يرتكز 

العدو  قتال  هل  م�ساألة:  وطرح  )اليا�سق(،  وق�سية  )ماردين(،  وفتوى 

وانتهى  ؟،  )اأمريكا(  البعيد  العدو  قتال  اأم  اأولى  الحاكم(  )النظام  القريب 

ف حديث )جئتكم  اإلى اأن الحل بحمل ال�سالح، ويمكن اعتباره اأول من وظَّ

بالذبح(.

بم�سر  الجهادي  التيار  عند  تراكمت  االأفغانية  الجهادية  التجربة  قدوم  ومع 

اإ�سافات فقهية وحركية.

قبل ذلك وخالل بدايات القرن الع�سرين، تاأ�س�ست حركة »االإخوان الم�سلمين« 

)�سنة 1928 تحديدا( وقدمت نف�سها على اأنها حركة اإ�سالمية اإ�سالحية وبديلة 

عن النظم واالإيديولوجيات المنت�سرة اآنذاك )�سيوعية وراأ�سمالية اأ�سا�سا(.

مبادئ  اإلى  الرجوع  في  هو  »االأّمة«  الأزمات  ال�سحري  الحل  اأن  اعتبرت 

على  اأو  المجتمعي  الم�ستوى  على  �سواء  االأر�س  على  وتطبيقها  االإ�سالم 

م�ستوى الت�سريعات.
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»فالعالم كّله حائر م�سطرب، وكّل ما فيه من النظم قد عجز عن عالجه، 

وال دواء له اإاّل باالإ�سالم. فاالإ�سالم ر�سالة عالمية فيها حلٌّ لجميع الم�ساكل 

قادٌر  اإنه  الراأ�سمالية واال�ستراكية وراءها.  الح�سارة  التي كانت  والويالت 

على الوقوف في وجه هذه الموجة الطاغية من الماّدة التي جرفت ال�سعوب 

االإ�سالمية، فاأبعدتها عن زعامة االإ�سالم، وهداية القراآن.«6

ال�سلمي واأ�ّس�س  الدعوي االإ�سالحي  المنحى  التنظيم  1939، تجاوز  في �سنة 

جناحا ع�سكريا �سّماه بـ »النظام الخا�ّس«.

بيد اأّن ال�سالح لم يكن موجّها اإلى الداخل الم�سري بل اإلى القوات االوروبية 

اال�ستعمارّية في وقت ت�سهد فيه اأغلب البلدان العربية �سراعات متاأججة بين 

المقاومة المحلية وقّوات الم�ستعمر.

تح�سى  المنطقة  هذه  اأ�سبحت  فل�سطين،  اإلى  اليهود  المهاجرين  تدفق  ومع 

باهتمام التنظيم.

1948، كان  اإذ �سارك الجناح العك�سري قوات الجي�س الم�سري في حرب 

التدريب  ال�سالح ومراكز  قد �ساهم بعدد من المتطوعين و�ُسِمح له بامتالك 

واالإعداد.

وفي هذا المجال يقول محمد مهدي عاكف، الذي كان مر�سدًا للجماعة: »اإن 

قرار حّل  االأ�سا�س في  الدور  لها  فل�سطين كان  الجماعة في حرب  م�ساركة 

حلَّ  م�سر  في  الحاكم  الق�سر  ر  قرَّ العربية  الجيو�س  هزيمة  فبعد  الجماعة. 

جماعة االإخوان الم�سلمين، واعتقال جميع االإخوان. وقام الجي�س الم�سري 

باعتقال مجاهدي االإخوان من فل�سطين حّتى م�سر، وذلك بتدبير من �سفراء 

اإنجلترا واأميركا وفرن�سا، الذين طلبوا ذلك من النقرا�سي حين اجتمعوا به في 

المحاكمات الحقًا،  بَح�َسب ما ك�سفت عنه  فايد بمحافظة االإ�سماعيلية،  مدينة 

6 ح�سن البّنا، مجموعة ر�سائل االمام ال�سهيد : 176، 191، 312، موؤ�س�سة الر�سالة، دون تاريخ.
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واّتهموا الجماعة وقتها بحرق محاّلت اليهود الكبيرة، مثل : »�سيكوريل«، 

ط فيها االحتالل ؛ لتاأليب الق�سر على  على الرغم من اأن هذه االأحداث تورَّ

جماعة االإخوان الم�سلمين.«7

االأحرار«  ال�سباط  ا�ستغّلت »حركة   )1949  -  1906( البّنا  اغتيال ح�سن  اإثر 

وا�سعة  اعتقاالت  بعمليات  وقامت  االإخوانية  ال�سفوف  في  االرتباك  حالة 

قطب  �سيد  باعدام  وانتهاًء   1954 �سنة  من  بداية  التنظيم  عنا�سر  في �سفوف 

ومجموعته في �سنة 1966.

واإن كان ح�سن البّنا هو موؤ�س�س الجماعة فاإّن �سّيد قطب ُيعّد اأهم �سخ�سّية في 

تاريخ التنظيم وفي تاريخ الحركات االإ�سالمية والجهادية منها خ�سو�سا.

قطب وبعد م�سيرة اأدبية هاّمة، �سافر اإلى الواليات المّتحدة االأمريكية واإثر 

الم�سار  وفي  ال�سخ�س  حياة  في  االأخطر  المنعرج  حدث  م�سر  اإلى  عودته 

الذي عرفته الحركات االإ�سالمية في م�سر.

نماذج  اأمام  فكاأنني  البحث  خالل  اأرهقتني  قطب  �سّيد  �سخ�سية  اأن  اأعترف 

المتمّيز  الكاتب  اأمام »�سيد قطب« فوجدت  متعددة من »�سيد قطب« ولي�س 

باأ�سلوبه الجّذاب وح�ّسه الفّني ووجدت »الم�سلح االإجتماعي« المختلف عن 

اإال  اأمامه  ال�سائد وقتها ووجدت �سخ�سا راديكالّيا ال يرى  التّيار االإ�سالحي 

ثنائية » االإ�سالم والجاهلّية ».

هذه الراديكالية والعنف الخطابي )خ�سو�سا في كتابي »معالم في الطريق« 

منها  وجعلت  بعد  فيما  الجهادية  الحركات  وظفتها  القراآن«(  ظالل  و»في 

وقودا لل�سحن ال�سدامي مع اأجهزة الدولة.

قطب راأى اأن المجتمع االأمريكي هو مجتمع ماّدي ا�ستهالكي تغيب عنه القيم 

الح�سارّية. 

7 مهدي عاكف، مقابلة في برنامج مراجعات ؛ فرغ م�سمونها موقع االإ�سالم اأون الين.
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ويقول : اإنه »ال ُبدَّ من قيادة للب�سرية جديدة… اإن قيادة الرجل الغربي للب�سرية 

اأو  ماّديًا،  اأفل�َسْت  قد  الغربية  الح�سارة  الزوال .. ال الأن  اأو�َسَكْت على  قد 

�سعفت من ناحية القوة االقت�سادية والع�سكرية…، ولكْن الأن النظام الغربي 

قد انتهى دوره ؛ الأنه لم يعد يملك ر�سيدًا من الِقَيم ي�سمح له بالقيادة.«8

 : الغربية  لليبرالية  المناف�س  اال�ستراكي  ال�سرقي  المعك�سر  كذلك عن  ويقول 

»…فالنظريات االجتماعية، وفي مقّدمتها المارك�سية، التي اجتذبت في اأّول 

باعتبارها مذهبًا يحمل  ؛  نف�سه  الغرب  ال�سرق، وفي  في  كبيرًا  عهدها عددًا 

طابع العقيدة، قد تراجعت هي االأخرى تراجعًا وا�سحًا من ناحية الفكرة، 

حتى لتكاد تنح�سر االآن في الدولة واأنظمتها التي تبتعد ُبْعدًا كبيرًا عن اأ�سول 

الب�سرية ومقت�سياتها،  الفطرة  العموم تناه�س طبيعة  المذهب… وهي على 

فترات  الدكتاتوري  النظام  األفت  بيئة  في  اأو  بيئٍة محّطمة،  في  اإاّل  تنمو  وال 

طويلة…«9

من  الب�سرّية  تخلي�س  على  قادر  قيمي  منهج  هو  االإ�سالم  اأن  يرى  اأّن  اأي 

االأزمات التي تعي�سها حين يقول : »اإن الحّل يكمن في االإ�سالم ؛ الأنه ال ُبدَّ 

من قيادة تمتلك الِقَيم التي تجعلها تحر�س على اال�ستفادة من االإبداع المادي 

الذي اأنتجته العبقرية االأوروبية، و»تزود الب�سرية بقيم جديدة جّدة كاملة ـ 

بالقيا�س اإلى ما عرفته الب�سرية ـ، وبمنهج اأ�سيل واإيجابي وواقعي في الوقت 

ذاته. واالإ�سالم وحده هو الذي يملك تلك القيم، وهذا المنهج.«10

اأ�سا�سا )واأفكار الحركات الجهادية عموما(  اأفكار �سّيد قطب  وبذلك تتلخ�س 

في اإ�ستنها�س المنهج ال�سلفي النجدي من خالل فكرة »التوحيد« )مع محمد 

بن عبد الوهاب وقبله ابن تيمّية( ومزجها بروؤية »اأبو االأعلى المودودي« 

8 �سيد قطب، معالم في الطريق : 4.

9 الم�سدر ال�سابق : 3.

10 الم�سدر ال�سابق : 4.
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لم�ساألة الحاكمّية و»العنف المقّد�س« المتمثل في »الجهاد« كو�سيلة للرد على 

العنف )عنف ال�سلطة( بعنف اآخر.

بالعزلة  المت�سمة  ال�سجن  فترة  اأثناء  نمت  قطب  �سيد  راديكالية  اأن  نن�سى  ال 

والممار�سات القمعية.

لقد طغى في و�سائل االإعالم م�سطلح »ال�سلفية الجهادية« للتدليل على التيار 

ترويجه  اأن  خ�سو�سًا  دقيقًا،  يَرْونه  ال  اأ�سحابه  اأن  اإاّل  العالمي،  الجهادي 

ينطوي على ح�سر له في اأطٍر �سيِّقة، وهم واإْن كانوا يعترفون باأن الوهابية 

اأّنها  اإاّل  العالمي،  الجهادي  للفكر  والتاريخية  ال�سرعية  الم�سادر  اأحد  تمثِّل 

لي�ست الم�سدر الوحيد له.

َلفية الوهابية الجهادية هي التيار الجهادي العالمي، وال  وبناًء عليه »لي�ست ال�سَّ

اأو�سع، في مرجعياته  التيار الجهادي  اأن  ث با�سمه. كما  التحدُّ لة  المخوَّ هي 

ومكّوناته، من اأّي مرجعية منف�سلة.

كبير  ب�سكل  يعود  العالمي«  الجهادي  و»التّيار  »ال�سلفّية«  بين  التمازج  هذا 

»المجاهدين  اإلى  المنتمين  عموما  والخليجيين  ال�سعوديين  من  هام  عدد  اإلى 

العرب« خالل فترة »الجهاد االأفغاني االأّول« )اأهمهم اأ�سامة بن الدن رجل 

االأعمال ال�سعودي(.

وكانت قيادة المملكة العربية ال�سعودية وقتها تقدم لهم دعما ماليا ولوج�سيتيا 

وا�سعا.

ال�سعوديين كانوا متاأثرين بمنهج »محمد بن عبد الوهاب« في التوحيد خا�سة 

وبالمنهج ال�سلفي النجدي ذو الجذور الحنبلية عموما.

اإلى  والنظر  وعملي،  علمي  كمنهٍج  الوّهابية  َلفية  ال�سَّ بالدعوة  »اال�ستر�ساد 

كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوّهاب كاأحد المراجع الرئي�سة للتيار الجهادي 

ة الدرر ال�سنّية. فبعد  العالمي، ومن بعده ر�سائل اأئّمة الدعوة النجدية، وخا�سّ
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الجهاد االأفغاني اأ�سحى التراث الوّهابي م�سدرًا رئي�سًا اأُ�سيف اإلى م�سادر 

التراث المعرفي الجهادي، ممّثاًل بفتاوى ابن تيمية وتالميذه، و�سّيد قطب، 

ومحمد قطب، وعبد الله عّزام.«11

وبعد هجمات 11 �سبتمبر 2001، تزايد االهتمام بالتراث ال�سلفي وانتقل »التيار 

الجهادي العالمي« اإلى »التيار ال�سلفي الجهادي« كما نعرفه االآن.

والجهاد  كقيمة  التوحيد  »الجهاد«.  عبر  التوحيد«   « تحقيق  بايجاز  هو 

كو�سيلة.

الن�سبي لمفهوم »ال�سلفية الجهادية« )اأقول ن�سبيا الأن المكتبة  اإثر هذا التحديد 

م�ستوى  عى  ومتجددة  االنتاج  م�ستوى  على  غزيرة  الجهادية  ال�سلفية 

الم�سمون. اإذ اأن الحركية الي يتميز بها »التيار الجهادي العالمي« ارتقت 

بالمنهج ال�سلفي التقليدي اإلى منهج اأكثر معا�سرة ومواكبة للواقع المعي�س(، 

�سنتبين معا اأبرز الخ�سائ�س الفكرية التي تاأ�س�س عليها هذا التّيار االإ�سالمي.

التوحيد :

التوحيد هو االعتقاد بوحدانّية الله يعني اأن الله واحد، مثلما يعني عند الم�سلم 

وت�سّمى  الله«  اإال  اإله  »ال  ال�سهادة  من  االأّول  الركن  عليه  ن�س  بما  االقرار 

ب�سورة  االإخال�س  �سورة  ت�سّمى  مثلما  التوحيد،  بكلمة  الفقهية  المدّونة  في 

التوحيد. 

ِحيِم ْحَمِن الَرّ ِب�ْسِم الَلِّه الَرّ

ُكُفًوا َلُه  َيُكْن  َوَلْم   )3( ُيوَلْد  َوَلْم  َيِلْد  َلْم   )2( َمُد  ال�سَّ الَلُّه   )1( اأََحٌد  الَلُّه  ُهَو  ُقْل 

 

اأََحٌد )4(

)انظر تف�سير الطبر�سي(.

11 اأكرم حجازي، مدخل اإلى ال�سلفية الجهادية وم�سروعها الجهادي )نموذج العراق( : 6 - 7.
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وان لم ترد عبارة »التوحيد« في القراآن، لكّنها ح�سرت ب�سيغتها الفعلية في 

اأكثر من مو�سع.

وورد الله خالل ثالث ع�سر مّرة باإّنه »اإله واحد« وفي ت�سع وع�سرين منا�سبة 

ب�سيغة »ال اإله اإاّل هو« وكان التوحيد في غالبه مناق�سا لل�سرك.

وهو ما تجلى في »المنهج االإ�سالحي المجدد« لمحمد بن عبد الوهاب الذي 

يتخل�س في احياء مفهوم »التوحيد« و»الت�سدي لمظاهر ال�سرك«.

يرى ابن القيم اأن القراآن بكل تفا�سيله يحمل في طياته مفهوم التوحيد حتى 

وان لم ُتذكر ب�سريح العبارة. يقول : »اإن كل اآية في القراآن فهي مت�سمنة 

واأ�سمائه  الله  عن  خَبٌر  اإما  القراآَن  فاإن  ؛  اإليه  داعية  به،  �ساهدة  للتوحيد، 

و�سفاته واأفعاله، فهو التوحيد الِعلمي الخبري، واإما دعوة اإلى عبادته وحده 

لبي، واإما  ال �سريك له، وخلِع كل ما ُيعَبد من دونه، فهو التوحيد االإرادي الطَّ

اأمر اأو نهي واإلزام بطاعته في نهيه واأمره، فهي حقوُق التوحيد ومكمالته، 

واإما خبر عن كرامة الله الأهل توحيده وطاعته، وما فَعل بهم في الدنيا، وما 

رك، وما  ُيكِرمهم به في االآخرة، فهو جزاُء توحيده، واإما خبر عن اأهل ال�سِّ

فَعل بهم في الدنيا من النَّكال، وما يحلُّ بهم في العقبى من العذاب، فهو خبٌر 

عمن خَرج عن ُحكم التوحيد ؛ فالقراآن كله في التوحيد، وحقوِقه وجزائه، 

رِك واأهله وجزائهم.«12 وفي �ساأن ال�سِّ

ويقول عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي )1889 - 1956( وهو من �سيوخ ال�سلفية 

النجدية : »ومن كليات القراآن اأنه يدعو اإلى توحيد الله ومعرفته، بذكر اأ�سماء 

ده بالوحدانية، واأو�ساف الكمال،  الله، واأو�سافه، واأفعاله الدالة على تفرُّ

، وعبادته هي الحق، واأن ما يدعون من دونه هو الباطل،  واإلى اأنه الحقُّ

ويبين نق�س كل ما ُعِبد من دون الله من جميع الوجوه.«13 

12 مدارج ال�سالكين : )450/3(.

13 تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان.
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هذا المفهوم المّجرد للتوحيد يعتبر اأمرا بديهيا عند الم�سلم وركنا من اأركان 

االيمان )عند الم�سلمين ومقتني االأديان التوحيدية عموما(.

من  ونقله  المفهوم  اإنتاج  باإعادة  قامت  ال�سيا�سي  االإ�سالم  حركات  اأّن  غير 

الجانب النظري اإلى الجانب العملي على م�ستوى الممار�سة ال�سيا�سية.

من  والخروج  التطّور  من  مكّنته  هائلة  �سيا�سية  اأعباء  »التوحيد«  حّمل  مّما 

�سجن الن�ّس ولكن كان لهذا االأمر تداعيات وخيمة على التما�سك المجتمعي. 

واأ�سبح العنف و�سيلة لتحقيق »التوحيد«.

قدا�سة التوحيد عند الم�سلم مّكن هذه الحركات من توظيفه ل�سالحها.

هذا التوظيف تجّلى في منهج »محمد بن عبد الوهاب« )1703 - 1791( حين 

لم�ساألة  المجتمعي  االإحياء  على  ترتكز  دعوية  كانت  بدايتها  في  حركة  قاد 

التوحيد ومحاربة ما تعتبره »مظاهرال�سرك والبدع«.

المعا�سر  الحركي  االإ�سالم  راوافد  اأهم  اأحد  الوهابّية«  »الحركة  تعتبر 

وارتبطت بمنظومتين متوازيتين : منظومة عقائدية فقهية ومنظومة �سيا�سية 

�سلطوية. هذا التوازي اأفرز ما يمكن ت�سميته »دولة االأمير وال�سيخ«14

محمد بن عبد الوهاب كان فقيها حنبليا �سلفيا وال يعتبر نف�سه مجّردا عالما دينيا 

�سبه  في  المجتمعية  االأو�ساع  تغيير  م�سوؤولية  عليه  مجّدد  اإمام  اأّنه  يرى  بل 

الجزيرة العربية والعالم العربي واالإ�سالمي عموما.

اإلى  ارتّدوا  واأنهم  فقط  باالإ�سم  م�سلمون  هم  الم�سلمين  اأن  وقتها  يعتقد  كان 

»جاهلية جديدة« جاهلية ربطها اأ�سا�سا بزيارة االأ�سرحة والتبرك باالأولياء، 

وهي ممار�سات كانت منت�سرة في ذلك الوقت.

تنظيم  اإلى  االإخوان  جماعة  من  المعا�سرة  االإ�سالمية  الحركات  لدى  الجهاد  خليفي،  د.عبيد   14

الدولة االإ�سالمية، �س 246.
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وكان يعتبرها مظهرا من مظاهر ال�سرك وترك التوحيد ولذا �سعى اإلى ن�سر 

دعوته في �سفوف القبائل عبر ا�ستمالة �سيوخ الع�سائر.

اإال اأن لقاءه باالأمير »محمد بن �سعود« )1697 - 1765( اأمير منطقة الدرعية 

�سيكون مف�سلّيا في ذلك الوقت.

يقول موؤرخ الوهابية ابن ب�سر النجدي : » فلما و�سل ال�سيخ اإلى بلد الدرعية 

نزل عند عبد الله بن عبد الرحمان بن �سويلم...ف�سار اإليه محمد بن �سعود، 

ببالد خير من  اأب�سر   : وقال  به،  فرّحب  �سويلم،  ابن  بيت  في  عليه  ودخل 

بالدك، وبالعّز والمنعة، فقال له ال�سيخ : واأنا اأب�ّسرك بالعّز و التمكين والن�سر 

اإليها الر�سل كّلهم، فمن تم�ّسك بها،  المبين، وهذه كلمة التوحيد التي دعت 

وعمل بها ون�سرها ملك بها العباد والبالد، واأنت ترى نجد كّلها و اأقطارها 

لبع�سهم بع�س،  ال�سرك والجهل والفرقة واالإختالف والقتال  اأطبقت على 

فاأرجو اأن تكون اإماما يجتمع عليه الم�سلمون وذريتك من بعدك.«15 

من هنا تاأ�س�ست الدولة ال�سعودية االأولى وهي متوا�سلة اإلى حدود ال�ساعة في 

اآل �سعود » ذريتك من بعدك«.

فمحمد بن عبد الوهاب اأيقن اأن حركته الدينية االإ�سالحية في حاجة اإلى دولة 

قوّية ُتطّبق اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية كما يراها محمد بن عبد الوهاب ا�ستنادا 

اإلى الفقه الحنبلي ال�سلفي، في مقابل ذلك، يحتاج االأمير الدرعي اإلى �سرعية 

دينية كــمحّرك يوؤ�س�س من خالله دولته.

دائما  ت�ستمد  التي  المعا�سرة  ال�سعودية  الدولة  في  حتى  توا�سل  االأمر  وهذا 

االأمر   
ّ

ولي طاعة  بوجوب  النا�س  يو�سون  دين  �سيوخ  من  م�سروعيتها 

ويحّرمون الخروج عنه.

15 ابن ب�سر النجدي: عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق عبد الرحمان اآل ال�سيخ، ط4 دار الملك 

عبد العزيز، الريا�س ــ ال�سعودية، �سنة 1988، �س 41.
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الجهادية.  وال�سلفية  النجدية  التقليدية  ال�سلفية  بين  االختالفات  اأحد  وهذا 

فالتقليديون )ُيعرفون كذلك بال�سلفيين العلميين ن�سبة اإلى »العلوم ال�سرعية«( 

منهج  على  واأنهم  �سيء  في  ال�سلف  على  لي�سوا  فاأنهم  الجهاديين  يتهمون 

»الخوارج«. في المقابل يعتبر الجهاديون اأن مخالفيهم لي�سوا �سوى »علماء 

�سلطان« واأن هذا التحالف القائم بينهم وبين ال�سلطة الحاكمة هو تذكرة �سراء 

�سمتهم عن قول الحق.

تتحول  قبلية حتى  اإلى ع�سبية  يحتاج  الدين  اأن  اأيقن  الوهاب  عبد  بن  محمد 

الفكرة من مرحلة الدعوة اإلى مرحلة الدولة.

وكان محمد بن �سعود يحتاج لل�سرعية الدينية حتى يتمكن من ال�سيطرة على 

القبائل المجاورة وتوحيد المجال النجدي والحجازي.

جهاد  اأو  ال�سيف  جهاد  عبر  ال�سعودية  الدولة  فتاأ�س�ست  فعال  ح�سل  ما  وهذا 

الدولة.

وبذلك تحول التوحيد الديني اإلى توحيد �سيا�سي اأ�س�س للدولة، بف�سل البيعة 

وا�سعة  حملة  الوهاب  عبد  بن  محمد  قاد  واالأمير،  ال�سيخ  بين  الم�ستركين 

لتطبيق الحدود والت�سدي لكل«مظاهر ال�سرك والبدع والخرافات«.

 محمد ملسو هيلع هللا ىلص : دعوة وهجرة وجهاد وفتح...
ّ

و�سلك �سلوك النبي

محمدا الذي نزع منه ال�سيخ، كل ق�س�س الخوارق والقد�سية المبالغ فيها، 

واعتبره نبيا حامال لر�سالة اإلهية.

وفي هذه الر�سالة يكمن االإعجاز...

تلخي�سا لما ذكر اأعاله فاإن ابن عبد الوهاب لم يكن مجددا بمعنى »االإ�سالح 

اأو التجديد الديني« ولكنه قام باحياء اأ�س�س المدر�سة الفقهية الحنبلية ومدونة 

ابن تيمية )وهو تلميذ ابن حنبل(، م�سقطا اإّياها على البيئة المجتمعية ال�سائدة 

في نجد والحجاز ومعظم العالم االإ�سالمي.
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بيئة اعتبرها »�سركية« ويجب اأن ُيطّبق االإ�سالم )منطلقا من ركن التوحيد( 

الخراجها من »جاهلّيتها«.

الحركات  بعد  فيما  �ستوظفه  ما  وهذا  و�سيلة،  ال�سيف  في  وجد  التطبيق  هذا 

الجهادية المعا�سرة »جهاد لتحقيق التوحيد«.

»ويمثل المودودي االأ�سا�س االأّول الإنعا�س مفهوم التوحيد وتحويله اإلى اآلة 

بالتاأكيد  تكفيرّية  بحمولة  و�سحنته  ال�سيا�سي  تداوله  عّمقت  جّبارة  اإيديولوجّية 

العقيدة والفكر وال�سيا�سة والمجتمع، معتبًرا  اأ�سا�سًا �سامال في  على الحاكمية 

اأّن االألوهية ت�ستمل على معاين الحكم والملك اأي�سًا.«16

الحكمي  ال�سيا�سي  المجال  في  حا�سرا  لي�سبح  التوحيد  مفهوم  تو�ّسع  وبذلك 

ومن هنا تّمت �سياغة روؤية جديدة لثنائية »التوحيد والحاكمية«.

الحاكمية :

)ومن لم يحكم بما اأنزل الله فاأولئك هم الكافرون( اآية 44 �سورة المائدة.

الحاكمية لغًة م�ستقة من مادة الفعل )حكم(، والفعل »حكم« وم�ستقاته ورد 

في القراآن الكريم اأكثر من مائة مرة، ولذلك ت�سكلت منه معاٍن متعددة، منها 

الَّ ِللَِّه اأََمَر اأَالَّ َتْعُبُدوا اإِالَّ  ما يفيد : الت�سريع والتحريم كقوله تعالى : )اإِِن اْلُحْكُم اإِ

اُه( �سورة يو�سف، االآية 40. اأو ما يعني الق�ساء والف�سل بين المتنازعين،  اإِيَّ

�سورة  ِباْلَعْدِل(  َتْحُكُموا  اأَْن  ا�ِس  النَّ َبْيَن  َحَكْمُتْم  )َواإَِذا   : تعالى  الله  قول  ومنه 

الن�ساء، من االآية 58. ومنها ما يعني الق�ساء والقدر كقوله تعالى : )اإِْن اْلُحْكُم 

 .67 االآية  يو�سف،  �سورة  ُلوَن(  اْلُمَتَوِكّ ْل  َفْلَيَتَوَكّ َوَعَلْيِه  ْلُت  َتَوَكّ َعَلْيِه  ِلَلِّه  اإِاَلّ 

ُخِذ  َيْحَيى  )َيا   : تعالى  قوله  ؛ ومنه  والنبّوة  والفقه  العلم  يفيد معنى  ما  ومنها 

الكويت، القلم،  دار  �سياق،  محمد  تعريب:  القراآن،  في  االأربعة  الم�سطلحات  المودودي،   16�

ط 5، 1971، �س 32.
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ٍة َواآَتْيَناُه اْلُحْكَم( �سورة مريم، االآية 12. اأو ما يعني المنع والرد  اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

كقولنا »حكمت الدابة«، اأو ما يفيد االإتقان واالإحكام.

ا الأّي حكٍم ب�سريء  اأّول من رفع �سعار الحاكمية بالمعنى الذي يجعلها نقي�سً

بهذا من ارت�سى  لله« مكفرين  اإاّل  : »ال حكم  قالوا  اإذ  القدماء  الخوارج  هم 

اأبي طالب،   بن 
ّ

التحكيم الب�سري في ق�سية �سيا�سية، حينها، رّد عليهم علي

بل�سان االإ�سالم وو�سطيته : »اإّنها كلمة كلمة حّق يراد بها باطل .. نعم، اإّنه 

ال حكم اإاّل لله، ولكن هوؤالء يقولون ال اإمرة اإاّل لله .. واإّنه ال بّد للنا�س من 

اأمير بّر اأو فاجر«.

 التاريخ اإلى اأن اأحياه »اأبو االأعلى 
ّ

اإثر تلك الحادثة، دخل مفهوم الحاكمية طي

المودودي« ب�سياغة جديدة معا�سرة.

كان المودودي من تالميذ المدر�سة االإ�سالحية في الهند واأ�ّس�س »الحاكمية 

المعا�سرة« ا�ستنادا على فعل »َحَكَم« في القراآن.

كان  بل  والدولة  ال�سيا�سية  بالممار�سة  مت�سال  »الحكم«  يكن  لم  قديما، 

الخير  بين  والخطاأ،  ال�سواب  بين  للتمييز  »العقل«  تحكيم  اأو  بحكم  مرتبطا 

وال�سّر...

الحاكمية المعا�سرة تدعو اإلى تطبيق »المنهج االإلهي« )ثنائية اإ�سالم / جاهلّية( 

في تدبير �سوؤون الحكم وق�سايا الّنا�س.

اأدنا�س  من  االإ�سالم  »طتطهير   : الديني  التجديد  عن  المودودي  قال  كما 

م�س لي�س دونها غمام.«17 الجاهلّية، وجالء ديباجته حّتى ي�سرق كال�ّسّ

ما يق�سده من الجاهلّية هو غياب المنهج االلهي في الحكم والت�سريع.

17 المودودي، اأبو االأعلى، موجز تاريخ تجديد الدين واإحيائه، دار الفكر الحديث، لبنان، ط2، 

1967 م، �س 166.
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باالألوهية،  �سبحانه  الله  »اإفراد   : للحاكمية  تعريفه  في  قطب   
ّ

�سي قال  وكما 

والربوبية، والقوامة، وال�سلطان ؛ اإفراده بها اعتقادًا في ال�سمير، وعبادة 

في ال�سعائر، و�سريعة في واقع الحياة.«18

تم�سك �سيد قطب بمفهوم الحاكمية لم يكن دينيًا باالأ�سا�س، ولكنه كان �سيا�سيًا 

بالدرجة االأولى. فلقد كان العنف الممار�س اآنذاك من طرف ال�سلطة الحاكمة 

في م�سر، يحتاج ح�سب راأيه اإلى عنف م�ساّد واأكثر �سرا�سة.

لذلك فمن المهم النظر في المالب�سات التاريخية التي جعلت هذا المفهوم يحتل 

هذه االأهمية عند المودودي ومن بعده �سّيد قطب.

فالمودودي عا�س في بيئة يمثل فيها الم�سلمون اأقلّية و�سط المجتمع الهندي ذو 

االأغلبية الهندو�سية. كان الخوف من االإبادة وال�سعور بالمظلومية )خطاب 

المظلومية نجد له �سدى في الخطاب االإل�سامي الحركي �سواء عند االإ�سالم 

ال�سيا�سي ال�سيعي اأو ال�سّني(، هاج�سا يوؤرق الم�سلمين.

اأغلبية هندو�سية عبر �سناديق  المودودي كان يعتقد اأن ت�سكيل حكومة ذات 

االقتراع �سيطم�س الهوّية الثقافية لعدد هام من الم�سلمين اآنذاك.اأّما عندما ق�ّسمت 

الهند واأقام في باك�ستان مار�س العمل ال�سيا�سي ور�ّسح نف�سه في االنتخابات.

و»الم�سلح  االأدبي  والناقد  االأديب  من  م�سيرته  في  انتقل  كذلك  قطب  �سيد 

االجتماعي« اإلى الرجل االأخطر في اأدبّيات التّيار الجهادي حين تم توظيف 

المنحى الراديكالي الذي عرفته �سخ�سّية قطب اأثناء ق�سائه لمّدة في ال�سجون 

اعدام  لكّنهم عجزوا عن  اأعدموا ج�سده   .1966 �سنة  ُيعَدم  اأن  قبل  الم�سرّية 

اأفكاره، اأفكاره �سّكلت المرجعية الفكرية للحركات الجهادية المنظمة.

اإلى  اال�ستناد  فاإن  والب�سري،  االإلهي  بين  الحاكمية  مفهوم  اإلى  وبالعودة 

حجة  اعتباره  ُيمكن  ال  »الحكم«  بمفهوم  المقترنة  القراآنية  االآيات  من  عدد 

18 �سيد قطب : معالم في الطريق، �س 48
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النزاعات  لح�سم  العقل  تحكيم  جوهره  في  يعني  »الحكم«  الأن  نظرا  قوية 

والخالفات.

اأبي طالب« في موقعة �سّفين  فحتى الخالف بين »الخوارج« و»علي بن 

قراآني.  ديني  لمعجم  بتوظيف  �سيا�سيا  كان  بل  ديني  طابع  ذو  يكن  لم 

كذلك  يتنزل  عبره  فالحجاج  الم�سلمين  عند  قد�سّيته  اعتبار  على  والقراآن 

القدا�سة. في 

هنا انتقل »المودودي« من »الحكم« الب�سري اإلى »الحاكمية« االلهّية.

فاالعتراف بالحاكمية االلهية يوؤدي بال�سرورة اإلى تقوي�س العقل الب�سري 

ومنعه من اأي جهد على م�ستوى اإدارة �سوؤن النا�س وت�سريع االأحكام.

وبذلك تاأ�س�ست اأربعة اأركان متالزمة : »الحاكمّية«، »الطاعة للحاكمّية«، 

»خ�سوغ النظام ال�سيا�سي ل�سلطة الحاكمّية«، »مكافاأة ال�سلطة العليا لمن اأطاع 

اأو تمّرد على �سلطان الحاكمّية«19

الحاكمية لّخ�سها �سّيد قطب في اأربعة معاٍن اأ�سا�سّية:

الحقيقي  الحاكم  فاإّن  الحاكمية،  من  ن�سيب  الب�سر  من  الأحد  لي�س  اإنه   : اأوًل 

دونه  من  والذين  وحده،  تعالى  لذاته  مخت�سة  الحقيقية  وال�سلطة  الله،  هو 

ياأتمرون باأمره ويحتكمون اإليه.

ثانيًا : لي�س الأحد من دون الله �سيء من اأمر الت�سريع، فالت�سريع اأمر اإلهي 

خال�س.

ثالثًا : اإّن الدولة االإ�سالمية ال ُيوؤ�ّس�س بنيانها اإال على ذلك القانون االإلهي، 

الذين  النا�س  ت�ستحق طاعة  الو�سعية فال  القوانين  اإلى  ت�ستند  التي  الدولة  اأّما 

يحكمونها ب�سرع غير �سرع الله.

19 اأبو االأعلى المودودي، الم�سطلحات االأربعة ، م �س ، �س 120.



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  60

رابعًا : اإّن قيام مملكة الله في االأر�س تتطلب اإزالة مملكة الب�سر، وانتزاع 

ال�سلطان من اأيدي مغت�سبيه من العباد ورده اإلى الله وحده و�سيادة ال�سريعة 

االإلهية وحدها واإلغاء القوانين الب�سرية.

اأي اأن العقل الب�سري ال يملك اأي �سالحّيات في االجتهاد والت�سريع، وال بد 

من االلتزام بـ »حكم الله«.

»فقد ات�سع مفهوم ال�سيا�سة، بحيث يمكنه بب�ساطة اأن ي�ستوعب جميع االأن�سطة 

من عبادات ومعامالت وجهاد، في اإطار مفهوم �سيا�سي لله والدين... فالله 

ي�سبح حاكمًا، ومطلبه االأول هو اإقامة الدولة االإ�سالمية. وي�سبح كل مكون 

من مكونات الدين خا�سعًا لهذه الروؤية ال�سيا�سية، ومن ثم ي�سبح هدف اإقامة 

الدولة حا�سرًا ح�سورًا تلقائيًا في كل ركعة، ومناق�سة وريا�سة، وجمعية، 

ونظرة دون ت�ستت اأو ا�سطراب.«20

�سّيد قطب قام باإحياء حاكمية المودودي واأ�سفى عليها بعدا حركّيا رابطا اإّياها 

بالجهاد كو�سيلة �سامية وفّعالة لتحقيق التوحيد والحاكمّية.

وفي هذا االإطار يرى الباحث �سالح زهر الدين اإلى القول باأّن �سيد قطب »ال 

ينقل فقط نظرية المودودي، بل يمت�سها ويحولها ويعيد بناءها في ا�ستراتيجية 

نظرية جديدة، بعد اأن عّربها بمعنى اأّنه قدمها وا�ستوردها للعرب«.

كتابه  اأجزاء  معظم  كتب  )وخاللها  قطب  �سيد  عرفها  التي  ال�سجن  فتجربة 

 / االإ�سالم  بثنائية  عنده  االعتقاد  عّمقت  الطريق«(  في  »معالم  »الدموي«، 

اأقّلي، في الدول  الجاهلّية )مثلما كان المودودي يرى نف�سه كــعن�سر ديني 

ذات الطابع العن�سري اال�ستبدادي تجد االأقلّيت �سعوبة كبيرة في االندماج 

وهو ما يدفعها في عدة اأحيان اإلى التقوقع على نف�سها و نبذ االآخر (.

20 �سريف يون�س : �سيد قطب واالأ�سولية االإ�سالمية، القاهرة، دار طيبة، 1995، �س 210.
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المجتمع  داخل  م�سّغرة  مجتمعات  وتكوين  النف�س  على  واالنغالق  التقوقع 

»الجاهلي« �سّماها �سّيد قطب بـ »العزلة ال�سعورّية« حيث يقول : »لي�س لنا اأن 

نجاري الجاهلية في �سيء من ت�سوراتها، وال في �سيء من اأو�ساعها، وال 

في �سيء من تقاليدها، مهما ا�ستد �سغطها علينا.«

وي�سيف : »حين نعتزل النا�س، الأننا نح�س اأننا اأطهر منهم روحًا، اأو اأطيب 

منهم قلبًا، اأو اأرحب منهم نف�سًا، اأو اأذكى منهم عقاًل، ال نكون قد �سنعنا �سيئًا 

كبيرًا، اخترنا الأنف�سنا اأي�سر ال�سبل، واأقلها موؤونة.«

ار« )39( �سورة  ِم الَلُّه اْلَواِحُد اْلَقَهّ ُقوَن َخْيٌر اأَ اأَْرَباٌب ُمَتَفِرّ ْجِن اأَ اِحَبِي ال�ِسّ »َيا �سَ

يو�سف.

لتجربة  خو�سهم  خالل  »الجهاديون«  بها  ي�ست�سهد  ما  كثيرا  التي  االآية  هذه 

هنا  ال�سجن  ال�سعورية«،  »العزلة  ي�ستح�سرون من خاللها نظرية  ال�سجن، 

اأخرجوه من داللته ال�سالبة للحرّية و جعلوا منه اإطارا منا�سبا لالنعزال عن 

مظاهر »الجاهلّية« التي يعرفها المجتمع ) المالحظ اأن عدة قيادات و عنا�سر 

اأيمن  اأبرزهم  لعّل  ال�سجون  زنازين  من  و»تخّرجت«  »تكّونت«  جهادّية 

الظواهري و اأبو م�سعب الزرقاوي...(.

�سّيد قطب  ال�سابق«  قلم »االأديب  )»التغريبة«( ترجمه  اأو  هذا »االغتراب« 

وعّبر عنه »فنّيا« بق�سيدة »غرباء« :

غرباء ولغير الله ال نحني الجباه

غرباء وارت�سيناها �سعارا في الحياة

ان ت�سال عنا فاإنا ال نبالي بالطغاة

نحن جند الله دوما دربنا درب االباة

ال نبالي بالقيود �سوف نم�سي للخلود

فلنجاهد وننا�سل ونقاتل من جديد

غرباء هكذا االأحرار في دنيا العبيد
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كم تذاكرنا زمانا يوم كنا �سعداء

بكتاب الله نتلوه �سباحا وم�ساء

غرباء ولغير الله ال نحني الجباه

غرباء وارت�سيناها �سعارا للحياة

واأّداها »اأحمد النجار« في المحكمة الم�سرية اأثناء �سدور الحكم عليه باالإعدام 

اأن  )ُيذكر   1993 �سنة  الغرباء  محاكمة  اأو  القرن  بمحاكمة  يعرف  ما  خالل 

ال�سعودي �سعد الغامدي هو اأول من و�سع للق�سيد لحنا �سنة 1987(.

في  الخدمات  مكتب  اأ�سماه  ما  عّزام  الله  عبد  الفل�سطيني  اأ�س�س  ذلك،  قبل 

باك�ستاني  بدعم  العرب«  »المجاهدين  ال�ستقدام   1984 العام  في  اأفغان�ستان 

يدور  في مخيال جهادي جديد  االأ�سا�س  الحجر  اأميركي، وو�سع  �سعودي 

حول التغريبة )اأو الت�سريقة( العربية في وديان اأفغان�ستان وال�سي�سان الحقًا.

من  ن�ساأت  المودودي  حاكمية  اأن  القول  يمكن  �سابقا،  ورد  لما  ا�ستخال�سا 

العقيدة والفقه( في  اعتبار تكوينها في  الديني )على  التوحيد  بمفهوم  اهتمامه 

انطلق من  الدينية«(  »العلوم  في  يكن مخت�سا  لم  )الذي  �سّيد قطب  اأن  حين 

الحاكمية الدينية ليوؤ�س�س لحاكمية �سيا�سية اأ�سفى عليها »الجهاد« ديناميكية.

ال�سلفي  التيار  ثم  العالمي ومن  الجهادي  للتيار  االأ�سا�س  بني حجر  هنا  ومن 

الجهادي.

الجهاد : 

ِحيِم ْحَمِن الَرّ ِب�ْسِم الَلِّه الَرّ

يُن للِه َفاإِْن انَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن اإِالَّ َعَلى  )َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

اِلِميَن( )البقرة : 193(. الظَّ

ًة( )التوبة : 36(. ًة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكافَّ )َوَقاِتُلوا اْلُم�ْسِرِكيَن َكافَّ

)اَل ُيَكلُِّف اللُه َنْف�سًا اإِالَّ ُو�ْسَعَها( )البقرة : 286(.
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اللِه  َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن  ا�ْسَتَطْعُتْم  َما  َلُهْم  وا  )َواأَِعدُّ

ٍء ِفي 
ْ

ُكْم َواآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهْم اللُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوا ِمْن �َسي َوَعُدوَّ

ْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن( )االأنفال : 60(. �َسِبيِل اللِه ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَ

)َفاإَِذا ان�َسَلَخ االأَ�ْسُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُم�ْسِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم( )التوبة : 5(.

يُن ُكلُُّه لله( )االأنفال : 39(. )َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

اللُه  َم  َحرَّ َما  ُموَن  ُيَحرِّ َواَل  االآِخِر  ِباْلَيْوِم  َواَل  ِباللِه  ُيوؤِْمُنوَن  اَل  ِذيَن  الَّ )َقاِتُلوا 

ِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة  َوَر�ُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمْن الَّ

اِغُروَن( )التوبة : 29(. َعْن َيٍد َوُهْم �سَ

قال الر�سول : »اأمرت اأن اأقاتل النا�س حّتى ي�سهدوا اأن ال اإله اإاّل الله، واأن 

محمدًا ر�سول الله، ويقيموا ال�سالة، ويوؤتوا الزكاة، فاإذا فعلوا ذلك ع�سموا 

مّني دماءهم واأموالهم اإاّل بحّق االإ�سالم، وح�سابهم على الله21«.

وقال : »اغزوا با�سم الله، في �سبيل الله، قاتلوا َمْن كفر بالله«.22

اال�ستناد  يتم  المحمدّية  ال�سيرة  من  ون�سو�س  قراآنية  اآيات  عن  اأمثلة  هذه 

عليها من طرف الحركات االإ�سالمية الجهادية لت�سريع ممار�سة العنف بحق 

المخالفين.

يحتّل »الجهاد« االأهمّية الكبرى في فكر هذه الجماعات ويقّدمونهم في المرتبة 

حتى على فرائ�س اأخرى.

الجهاد من الجهد لغًة، و»الَجْهُد والُجْهُد : الطاقة، تقول: اْجَهد َجْهَدك؛ وقيل: 

الَجْهد الم�سّقة، والُجْهد الطاقة. الليث : الَجْهُد ما َجَهد االإِن�سان من مر�س اأو 

العدوَّ  المعنى…. وجاَهَد  بهذا  لغًة  والُجْهد   : قال  ؛  فهو مجهود  �ساق،  اأَْمر 

21 »�سحيح البخاري«.

22 »�سحيح م�سلم«.



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  64

الله. وفي الحديث : ال ِهْجرة بعد  ُمجاَهدة وجهادًا : قاتله وجاهد في �سبيل 

ٌة ؛ الجهاد محاربة االأعداء، وهو المبالغة وا�ستفراغ ما  الفتح ولكْن جهاد ونيَّ

في الو�سع والطاقة من قول اأو فعل، والمراد بالنية اإخال�س العمل لله اأي اإنه 

لم يْبَق بعد فتح مكة هجرة ؛ الأنها قد �سارت دار اإ�سالم، واإنما هو االإخال�س 

في الجهاد وقتال الكّفار.«23

ويقول ابن فار�س : »الَجْهُد والُجْهُد : الطاقُة. وقرئ : والذين ال َيِجدون اإاّل 

َجْهَدُهْم وُجْهَدُهْم. قال الفّراء : الُجْهُد بال�سّم الطاقُة. والَجْهُد بالفتح من قولك : 

اْجَهْد َجْهَدَك في هذا االأمر، اأي ابُلغ غايتك.

ُة. يقال : َجَهَد دابته واأَْجَهَدها اإذا حمل  وال يقال اْجَهْد ُجْهَدَك. والَجْهُد الم�سقَّ

عليها في ال�سير فوق طاقتها. وَجَهَد الرجل في كذا اأي َجدَّ فيه وبالغ.« )ابن 

فار�س، معجم مقايي�س اللغة، مادة جهد. مرجع(.

ِذيَن اَل َيِجُدوَن اإالَّ ُجْهَدُهْم(  مثلما ورد في االآية 79 من �سورة التوبة : )َوالَّ

ِذيَن  نُف�ِسِهْم ِفي �َسِبيِل اللِه َوالَّ ِباأَْمَواِلِهْم َواأَ ِذيَن اآَمُنوْا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  )اإِنَّ الَّ

ِذيَن  )الَّ 72( واأي�سا :   : َبْع�ٍس( )االأنفال  ْوِلَياء  اأَ ُهْم  َبْع�سُ اأُْوَلِئَك  ُروا  َوَن�سَ اآَوْوا 

ِعنَد  َدَرَجًة  اأَْعَظُم  َواأَنُف�ِسِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم  اللِه  �َسِبيِل  ِفي  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  اآَمُنوا 

اللِه َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن( )التوبة : 20(.

نجد هنا تقديم الم�ساهمة المالية على الم�ساهمة بالنف�س من اأجل اإحداث التغيير 

االجتماعي اأثناء فترة الدعوة المكّية.

ن�سير اإلى اأن التف�سير اللغوي للجهاد يعتبر قا�سرا عن تحديد ماهّيته ولذا فيجب 

االنطالق من الن�س القراآني واحاطته بالمالب�سات التاريخية التي ظهر فيها 

اللفظ )»الجهاد«(، فللجهاد في القراآن تاريخ.

23 ابن منظور، ل�سان العرب، مادة الجهاد.
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اإلى  القراآني و�سوال  المفهوم  الجهاد من  اإنطلقت خالل درا�سة مفهوم  لهذا 

التطبيق الب�سري لهذا المفهوم.

فــلفظ الجهاد في القراآن اقترن بثالثة اأ�سياء : »النف�س«، »المال« و»�سبيل 

الله«.

تاريخّيا، ظهر لفظ الجهاد في القراآن الأول مّرة خالل الفترة المكية الثانية 

والثالثة، وقتها ا�ستد الت�سييق واال�سطهاد بحق محّمد واأ�سحابه في مّكة.

لنيل  والنف�س  بالمال  الت�سحية  نحو مزيد من  الر�سالة موجّهة  فكانت  ولذلك 

الن�سر في الدنيا والخال�س في االآخرة.

االأنعام  �سورة  في  كما جاء  وال�سبيل  الله«  »�سبيل  في  »النف�س«  ثم  »المال« 

ُبَل  ِبُعوا ال�سُّ ِبُعوُه َواَل َتتَّ َراِطي ُم�ْسَتِقيًما َفاتَّ هو ال�سراط الم�ستقيم ؛ )َواأَنَّ َهَذا �سِ

ُقوَن( ]االأنعام : 153[. اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَّ َق ِبُكْم َعْن �َسِبيِلِه َذِلُكْم َو�سَّ َفَتَفرَّ

هذا ال�سبيل االلهي تحول في مرحلة تاريخية متقدمة اإلى �سبيل دنيوي �سرف 

متعّلق بالغنيمة.

هذا في المرحلة المكّية اأّما في المرحلة المدنّية وفي ال�سنة الثانية للهجرة �سدر 

االأمر بالقتال والنفير.

ِذيَن اأُْخِرُجوْا  ِرِهْم َلَقِديٌر اَلّ ُهْم ُظِلُموْا َواإَِنّ الَلَّه َعَلى َن�سْ َنّ )اأُِذَن ِلَلِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَ

ُهْم  َبْع�سَ الَنّا�َس  الَلِّه  َدْفُع  َوَلْواَل  الَلُّه  َنا  َرُبّ َيُقوُلوْا  اأَن  اإِاَلّ  َحّق  ِبَغْيِر  ِدَياِرِهم  ِمن 

َكِثيرا  الَلِّه  ا�سُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَم�َساِجُد  َلواٌت  َو�سَ َوِبَيٌع  واِمُع  �سَ ُهّدَمْت  َلّ ِبَبْع�ٍس 

ُهْم ِفى االأْر�ِس  َنّ َكّ ِذيَن اإِْن َمّ َنّ الَلَّه َلَقِوٌىّ َعِزيٌز اَلّ ُرُه اإِ َرَنّ الَلُّه َمن َين�سُ َوَلَين�سُ

َكوَة َواأََمُروْا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوْا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلَلِّه َعِقَبُة  َلوَة َواآَتُوْا الَزّ اأََقاُموْا ال�سَّ

.) ااْلُموِر( )الحج : 39 - 41

للفوز  طلبا  والت�سحية  الجهد  ببذل  المتعلق  القيمي  المعجم  من  هنا  نتحول 

االأخروي اإلى المعجم الحربي الع�سكري.
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وهو البعد الجهادي الذي �سي�سود بعد ذلك وكما ن�سهده اليوم من عنف تمار�سه 

الحركات الجهادية الم�سلحة.

لما  )للت�سدي  الدفاعي  العنف  عن  بديال  المبادرة  زمام  اأخذ  هجومي  عنف 

د عن �سبيل الله(. ي�سّمى بال�سّ

ون�سير هنا اإلى ابن تيمية كان قد و�ّسع اإطار الجهاد والم�ستهدف من الجهاد 

م�ستندا اإلى اأحاديث من�سوبة اإلى محّمدا نجد فيها و�سع الجهاد في مرتبة علوّية 

فوق كل الفرائ�س الدينّية.

ُل ؟ َقاَل : »اإيَماٌن ِباللِه  »عن اأبي هريرة اأَنَّ ر�سول الله �ُسِئَل : اأَيُّ الَعَمِل اأَْف�سَ

َقاَل :  ُثمَّ َماَذا ؟  ِقيَل  َقاَل : »الِجَهاُد ِفي �َسِبيِل اللِه«  ُثمَّ َماَذا ؟  ِقْيَل  َوَر�ُسوِلِه« 

»َحجٌّ َمْبُروٌر«. متفق عليه.«

الجهاد هنا �سابق للحج والحج كما نعرف هو من اأركان االإ�سالم.

ابن تيمية الذي يعّد من اأهم المراجع الفكرّية للتيار ال�سلفي الجهادي حالّيا، 

التوحيد  بعقيدة  الموؤمنين  وغير  »الم�سركين«  �سد  واجب  الجهاد  اأّن  يرى 

وبر�سالة محّمد وغير الملتزمين بعقيدة وفقة اأهل ال�سنة والجماعة )هذا ي�سمل 

عدة طوائف اإ�سالمّية منها ال�سيعة والخوارج والقرامطة...( وما �سّماهم بـ 

»اأهل البدع« وهو يق�سد المت�سّوفة.

مع لحظة ابن تيمية دخلنا مرحلة تعنيف مفهوم الجهاد والتي قادتنا �سيئا ف�سيئا 

اإلى موجة من التكفير الم�ستمر لكل المخالفين حتى داخل اإطار » اأهل ال�سّنة 

والجماعة ».

يعني اأن »الجهاد« تّم اختزاله من طرف الفقهاء )ومن اأبرزهم ابن تيمية( في 

القتال والغنائم.

وهو المفهوم ال�سائد في ع�سرنا لذلك فاإّن هذه الم�سّلمة يجب اإعادة قراءتها 

انطالقا من تحليل وفهم الن�س القراآني واأطره الزمانية والمكانية.
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من بين الفقهاء كذلك نذكر راأي »ال�سافعي« في الم�ساألة وهو الذي ق�سم الجهاد 

)التي  »الهجرة«  ثم  والنف�س«  المال  »جهاد  اإلى  الزمانية  المرحلة  ح�سب 

اعتبرها اأحد الجهادين نظرا ل�سعوبة فراق االأهل والبيت، الهجرة �ستنعر�س 

لها ب�سكل الفت خالل تناول الخطاب االعالمي للحركات الجهادية( واأخيرا 

»القتال«.

ن�سير كذلك اأن لحظة ال�سافعي كانت لحظة انت�سار الدولة اال�سالمية وتو�سعها 

حيث امتدت جغرافيا من حدود ال�سين اإلى حدود فرن�سا.

مع  العالقات  تحديد  في  هاما  وعامال  الدولة  عقيدة  الجهاد  اأ�سبح  فقد  لهذا 

الجوار )عالقة الت�سامن بين الفقيه وال�سلطان كما راأينها في التحالف بين ابن 

�سعود وابن عبد الوهاب في �سبه الجزيرة العربية(.

الجهاد خرج من ربطه بالدولة واأ�سبح عمال فرديا ومن ثم جماعيا في اأطر 

ن�سهدها  كما  علنّية  ثم  الم�سرية(  الجهاد  لحركة  االأولى  )النواة  �سرّية  بداأت 

االآن.

من  انطالقا  الجهادية،  الحركات  ظهور  اإلى  اأدت  التاريخية  ال�سياقات  هذه 

راأي الفقهاء في اأن الجهاد هو القتال.

فحتى االآيات الم�سّماة باآيات ال�سيف لم يرد فيها لفظ »ال�سيف« ولم يرد بتاتا 

في القراآن !!

َوُخُذوُهْم  َوَجْدُتُموُهْم  َحْيُث  اْلُم�ْسِرِكيَن  َفاْقُتُلوا  اْلُحُرُم  ااْلأَ�ْسُهُر  اْن�َسَلَخ  )َفاإَِذا 

َكاَة  اَلَة َواآَتُوا الَزّ ٍد َفاإِْن َتاُبوا َواأََقاُموا ال�سَّ ُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكَلّ َمْر�سَ َواْح�سُ

َفَخُلّوا �َسِبيَلُهْم اإَِنّ الَلَّه َغُفوٌر َرِحيٌم( )�سورة التوبة، االآية 5(.

الدين،  ظهور  من  وعده  الذي  باأمره  الله  اأتى  »فلما   : تيمّية  ابن  عنها  قال 

وعز الموؤمنين اأمر ر�سوله بالبراءة اإلى المعاهدين، وبقتال الم�سركين كافة، 

وبقتال اأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم �ساغرون.«
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وفي هذا المجال يقول عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه المعروف »ر�سالة 

العمدة في اإعداد العّدة« : »الجهاد في �سبيل الله لَمْن عاند واأَبى قبول دعوة 

االإ�سالم« )عبد القادر بن عبد العزيز، ر�سالة العمدة في اإعداد العدة : 286 ؛ 

موقع منبر التوحيد والجهاد( وي�ست�سهد ابن عبد العزيز بـاآية ال�سيف : )َفاْقُتُلوا 

اْلُم�ْسِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم( )التوبة : 5(. وي�ستح�سر حديثًا مروّيًا عن م�سلم 

يقول فيه : »قال الله تعالى لنبيِّه : اإّنما بعثُتك الأبتليك، واأبتلي بك… اإلى قوله: 

ا�ستخرجهم كما اأخرجوك، واْغُزهم ُيْغَز بك، واأنفق ف�سننفق عليك، وابعث 

جي�سًا نبعث خم�سة مثله : وقاتل بَمْن اأطاعك َمْن ع�ساك.« 24

وينقل حديثًا اآخر عن ابن عمر ذكر فيه : »قال ر�سول الله: اأمرت اأن اأقاتل 

ويقيموا  الله،  ر�سول  محمدًا  واأن  الله،  اإاّل  اإله  ال  اأن  ي�سهدوا  حّتى  النا�س 

ال�سالة، ويوؤتوا الزكاة، فاإذا فعلوا ذلك ع�سموا مّني دماءهم واأموالهم اإاّل 

بحّق االإ�سالم، وح�سابهم على الله تعالى.«25

النا�س  بقتال  ماأموٌر  الر�سول  باأن  اال�ستنتاج  اإلى  العزيز  عبد  ابن  ويخل�س 

د ابن عبد العزيز على حتمية  كاّفة ما لم يوؤمنوا بالله حّق االإيمان. كما يوؤكِّ

هالك الكافرين. )يقول ابن عبد العزيز : »قد كان الله تعالى يتكفَّل باإهالك 

الكافرين به وبر�سله، من لدن نوح اإلى مو�سى، ثّم �سرع �سبحانه الجهاد في 

�سريعة مو�سى بعد نجاة بني اإ�سرائيل وهالك فرعون، فقال تعالى : )َيا َقْوِم 

وا َعَلى اأَْدَباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا  ِتي َكَتَب اللُه َلُكْم َواَل َتْرَتدُّ �َسَة الَّ اْدُخُلوا االأَْر�َس اْلُمَقدَّ

ا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى َيْخُرُجوا  نَّ اِريَن َواإِ َخا�ِسِريَن * َقاُلوا َيا ُمو�َسى اإِنَّ ِفيَها َقْومًا َجبَّ

اأَْنَعَم  َيَخاُفوَن  ِذيَن  الَّ ِمْن  َرُجاَلِن  َقاَل   * َداِخُلوَن  ا  نَّ َفاإِ ِمْنَها  َيْخُرُجوا  َفاإِْن  ِمْنَها 

ُلوا  ُكْم َغاِلُبوَن َوَعَلى اللِه َفَتَوكَّ نَّ اللُه َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهْم اْلَباَب َفاإَِذا َدَخْلُتُموُه َفاإِ

ْنَت  َبدًا َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب اأَ ا َلْن َنْدُخَلَها اأَ نَّ ِمِنيَن * َقاُلوا َيا ُمو�َسى اإِ اإِْن ُكنُتْم ُموؤْ

ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن( )المائدة : 21 - 24(. فهذه بداية �سرع القتال  َك َفَقاِتاَل اإِنَّ َوَربُّ

24 الم�سدر نف�سه.

25 الم�سدر نف�سه.
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ْهَلْكَنا  في �سبيل الله تعالى. وقال تعالى : )َوَلَقْد اآَتْيَنا ُمو�َسى اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِد َما اأَ

اْلُقُروَن االأُْوَلى( )الق�س�س : 43(. قال ابن كثير : قوله تعالى : )ِمْن َبْعِد َما 

اأَْهَلْكَنا اْلُقُروَن االأُْوَلى( يعني اأنه بعد اإنزال التوراة لم ُيَعّذب اأّمة بعاّمة، بل 

اأمر الموؤمنين اأن يقاتلوا اأعداء الله من الم�سركين، كما قال تعالى : )َوَجاَء 

ِهْم َفاأََخَذُهْم اأَْخَذًة  ْوا َر�ُسوَل َربِّ ِفْرَعْوُن َوَمْن َقْبَلُه َواْلُموؤَْتِفَكاُت ِباْلَخاِطَئِة * َفَع�سَ

َراِبَيًة( )الحاقة : 9 - 10(.

ْوَراِة َواالإِنِجيِل َواْلُقْراآِن(  وقال القرطبي: قوله تعالى: )َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا ِفي التَّ

)التوبة : 111( اإخباٌر من الله تعالى اأن هذا كان في هذه الكتب، واأن الجهاد 

العزيز،  عبد  بن  القادر  )عبد  مو�سى«.  عهد  من  اأ�سله  االأعداء  ومقاومة 

ر�سالة العمدة في اإعداد العدة : 287 - 286(.

الوالء والبراء :
اأهم المرتكزات الفكرية للتّيار ال�سلفي الجهادي وهو  الوالء والبراء هو من 

�سبيه في تركيبته بعدد من الثنائيات االأخرى مثل »دار االإ�سالم ودار الحرب« 

)دار االإ�سالم هي »كل اأر�س تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها �سريعته، ودار 

الكفر هي كل اأر�س تحارب الم�سلم في عقيدته وت�سّده عن دينه( و»االإ�سالم 

والجاهلّية«...

هذا ما يبين المنحى الفكري الراديكالي لهذه الجماعات فال نجد ح�سورا لّلون 

الرمادي فاإّما اأبي�س اأو اأ�سود.

والدنو  ال�سيء،  من  والقرب  واالتباع،  والن�سرة،  المحبة،   : لغة  الولء 

منه، اأو اتخاذ مولى. 

البراء لغة : البعد، والتنزه، والتخل�س، والعداوة.

و�سرعًا : الوالء يعني الن�سرة والمحبة واالإكرام واالحترام الأهل االإيمان 

والعقيدة، والبراء، هو البعد والخال�س والعداوة بعد االإعذار واالإنذار الأهل 

الكفر وال�سرك والم�سركين.
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مفهوم الجهاد عند ح�سن البّنا : الم�سدر موؤ�س�سة موؤمنون بال حدود



71إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون

واعتبر عدد من الفقهاء هذا المبداأ، من �سروط االيمان وذلك باال�ستناد اأ�سا�سا 

اإلى االآية : )ترى كثيًرا ّمنهم يتوّلون اّلذين كفروا لبئ�س ما قّدمت لهم اأنف�سهم اأن 

 وما 
ّ

�سخط الّله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يوؤمنون بالله والّنبي

اأنزل اإليه ما اتخذوهم اأولياء ولـكّن كثيًرا ّمنهم فا�سقون(. )المائدة، االآية 80(

ُوجد  اإذا  اأنه  تقت�سي  �سرطية  جملة  »فذكر   : االآية  تف�سير  في  القّيم  ابن  يرى 

انتفاء  ال�سرط  مع  تقت�سي  التي  )لو(  بحرف   = الم�سروط  ُوجد  ال�سرط 

 وما اأُنزل اإليه ما اّتخذوهم 
ّ

الم�سروط، فقال : )ولو كانوا يوؤمنون بالله والّنبى

اأولياء(، فدل على اأن االإيمان المذكور ينفي اتخاذهم اأولياء وي�ساده، وال 

اتخذهم  اأن من  القلب، ودل ذلك على  اأولياء في  االإيمان واتخاذهم  يجتمع 

اأولياء، ما فعل االإيمان الواجب من االإيمان بالله والنبي وما اأنزل اإليه.

كما اأو�سح ابن القيم اأن تحقيق �سهادة اأن ال اإله اإال الله يقت�سي اأال يحب المرء 

اإال لله، وال يبغ�س اإال لله، وال يوالي اإال لله، وال يعادي اإال لله، واأن يحّب 

ما اأحّبه الله، ويبغ�س ما اأبغ�سه الله.

تكون  فاإنما  والمعاداة  والمواالة  والبغ�س  والحب  والذم  »الحمد   : ويقول 

باالأ�سياء التي اأنزل الله بها �سلطانه، و�سلطانه كتابه«.

ق�سمت عدد من التيارات ال�سلفية االأفراد بح�سب عقيدة والوالء والبراء اإلى 

ثالثة اأق�سام:

الموؤمنون  وهم  معها:  معاداة  ال  خال�سة  محّبًة  يحّب  من   : الأول  الق�سم   -

الخّل�س من االأنبياء وال�سديقين وال�سهداء وال�سالحين، وفي مقّدمتهم ر�سول 

والولد  النف�س  اأعظم من محبة  فاإّنه تجب محبته  و�سلم،  عليه  الله  الله �سلى 

والنا�س اأجمعين، ثم زوجاته اأمهات الموؤمنين، واأهل بيته الطيبين و�سحابته 

وال  واأئمتها،  االأمة  هذه  و�سلف  المف�سلة  والقرون  التابعون  ثم  الكرام، 

اأهل  يبغ�سهم  واإنما  اإيمان،  قلبه  في  من  االأمة  هذه  و�سلف  ال�سحابة  يبغ�س 

الزيغ والنفاق واأعداء االإ�سالم كالراف�سة والخوارج.
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محّبة  ال  خال�سين  ومعاداة  بغ�سًا  ويعادى  يبغ�س  من   : الثاني  الق�سم   -

والمنافقين  والم�سركين  الكفار  من  الخّل�س  الكفار  وهم   : معهما  مواالة  وال 

والمرتدين والملحدين.

- الق�سم الثالث : من يحّب من وجٍه ويبغ�س من وجه، فيجتمع فيه المحّبة 

ويبغ�سون  االإيمان،  فيهم من  لما  يحّبون  الموؤمنين  : وهم ع�ساة  والعداوة 

تقت�سي  ومحّبتهم  وال�سرك،  الكفر  دون  هي  التي  المع�سية  من  فيهم  لما 

ينكر  بل  معا�سيهم  على  ال�سكوت  يجوز  فال  عليهم،  واالإنكار  منا�سحتهم 

عليهم، ويوؤمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود 

والتعزيرات حتى يكّفوا عن معا�سيهم ويتوبوا من �سيئاتهم، لكن ال يبغ�سون 

بغ�سًا خال�سًا، ويتبّراأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي 

دون ال�سرك.

الوالء  عقيدة  يخ�س  فيما  والجماعة  ال�سنة  اأهل  مذهب  تيمية  ابن  يلخ�س 

والبراء، في عدد من النقاط هي :

الله في  اأنزله  لما  الحمد والذم والحب والبغ�س والمواالة والمعادة وفقًا   -

كتابه و�سنة نبيه، فمن كان موؤمنًا وجبت مواالته من اأي �سنف كان، ومن 

كان كافرًا وجبت معاداته من اأي �سنف كان.

- من كان فيه اإيمان وفجور اأعطي من المواالة بح�سب اإيمانه، ومن البغ�س 

الذنوب والمعا�سي  بالكلية بمجرد  االإيمان  بح�سب فجوره، وال يخرج من 

كما يقول الخوارج والمعتزلة.

- ال يجوز جعل االأنبياء وال�سديقين وال�سهداء وال�سالحون بمنزلة الفا�سق في 

االإيمان والدين والحب والبغ�س والمواالة والمعاداة.

ومن عقيدة اأهل ال�سنة والجماعة في هذا المو�سوع اأن الوالء القلبي وكذلك 

العداوة يجب اأن تكون كاملة.
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اأن  فينبغي  القلب وبغ�سه، واإرادته وكراهته،  تيمية: »فاأما حب  ابن  يقول 

فعل  واأما  االإيمان،  بنق�س  اإال  ذلك  نق�س  توجب  ال  جازمة،  كاملة  تكون 

البدن فهو بح�سب قدرته، ومتى كانت اإرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل 

العبد معها بح�سب قدرته فاإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل«.

ويقول محمد بن عبد الوهاب : »فالله. الله يا اإخواني تم�سكوا باأ�سل دينكم 

واأوله واآخره. اأ�سه وراأ�سه، وهو �سهادة اأن ال اإله اإال الله، واعرفوا معناها 

بالطواغيت  واكفروا  بعيدينء  كانوا  ولو  اإخوانكمء  واجعلوهم  اأهلها  واأحبوا 

وعادوهم وابغ�سوا من اأحبهم اأو جادل عنهم، اأو لم يكفرهم، اأو قال، ما 

وافترى،  الله  على  هذا  كذب  فقد  بهم،  الله  كلفني  ما  قال،  اأو  منهم،  على 

بل كلفه الله بهم، وفر�س عليه الكفر بهم والبراءة منهمء ولو كانوا اإخوانه 

واأوالدهء فالله. الله تم�سكوا باأ�سل دينكم لعلكم تلقون ربكم ال ت�سركون به 

�سيئا«.

هذه الروؤية المغالية تلقفها »�سيد قطب« وربطها بالتوحيد والحاكمية. حيث 

يقول في الوالء والبراء : »اإنه ال يجتمع في قلٍب واحد حقيقة االإيمان بالله 

ومواالة اأعدائه الذين يدعون اإلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعر�سون. 

ومن ثم جاء هذا التحذير ال�سديد، وهذا التقرير الحا�سم بخروج الم�سلم من 

اإذا هو والى من ال يرت�سي اأن يحكم كتاب الله في الحياة، �سواء  اإ�سالمه، 

كانت المواالة بمودة القلب، اأو بن�سره، اأو با�ستن�ساره )ال يتخذ الموؤمنون 

الكافرين اأولياء من دون الموؤمنين ومن يفعل ذلك فلي�س من الله في �سيء(. 

)�سورة اآل عمران، االآية 28(

اأفرد موؤ�س�س جماعة االإخوان ح�سن البنا، م�ساحات وا�سعة في ر�سائله  قبله 

لعقيدة الوالء والبراء، ففي ر�سالة التعاليم في ركن »التجّرد« يقول: »اأريد 

الأّنها  واالأ�سخا�س،  المبادئ  من  �سواها  مّما  لفكرتك  تتخّل�س  اأن   : بالتجّرد 

�سبغًة(  الله  من  اأح�سن  ومن  الله  )�سبغة  واأعالها:  واأجمعها  الفكر  اأ�سمى 
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اإذ قالوا  اإبراهيم والذين معه  اأ�سوٌة ح�سنٌة في  138(. )قد كانت لكم  )البقرة : 

لقومهم اإّنا براآء منكم ومّما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 

والنا�س   ،)4  : )الممتحنة  وحده(  بالله  توؤمنوا  حّتى  اأبًدا  والبغ�ساء  العداوة 

ادق واحٌد من �ستة اأ�سناف : م�سلم مجاهد، اأو م�سلم قاعد، اأو  عند االأخ ال�سّ

م�سلم اآثم، اأو ذّمي معاهد، اأو محايد، اأو محارب، ولكٍلّ حكمه في ميزان 

ويكون  والهيئات،  االأ�سخا�س  توزن  االأق�سام  هذه  حدود  وفي  االإ�سالم، 

الوالء والعداء« )ر�سالة التعليم(.

كذلك نجد للمفهوم ح�سورا في اأدبّيات تنظيم القاعدة، اأو�سح الظواهري في 

كتابه اأن تاريخ االأمة االإ�سالمية �سهد �سراعًا محتدمًا بين قوى الكفر والطغيان 

خطورة  الإدراك  الما�سة  الحاجة  عن  ك�سف  الذي  االأمر  الم�سلمة،  واالأمة 

ف�ساًل  فيها،  والتق�سير  التفريط  ومدى  االإ�سالم،  في  والبراء  الوالء  عقيدة 

عن مدى الخداع الذي يمار�سه اأعداء االإ�سالم بطم�س معالم هذا الركن.

العربية  الدول  المتعاونين مع جيو�س  الكتاب كل  الظواهري في هذا  وكّفر 

التي ال تطبق ال�سريعة، ف�ساًل عن تكفير كل العاملين اأجهزة االأمن والق�ساء، 

ومن يفر�سون الد�ساتير العلمانية ويحكمون بالقوانين الو�سعية ويت�سابقون 

في �سيا�سة التطبيع مع اإ�سرائيل.
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 المبحث الثاني :
أهم الحركات الجهادّية

1. جماعة الجهاد المصرية :

االإ�سالمي  والجهاد  االإ�سالمي،  الجهاد   : م�سميات  بعدة  الجماعة  تعرف 

الم�سري، والجهاد، وجماعة الجهاد، والجماعة االإ�سالمية.

يمكن  »الفرائ�س« ودونه ال  بقّية  مقّدم على  الجهاد  فاإّن  الت�سمية  تّدل  وكما 

تطبيق »�سرع الله« على االأر�س.

بل  فقط  الم�سّلح  الجانب  ن�ساطها على  في  مقت�سرة  الجماعة  اأّن  يعني  هذا ال 

اإلى  الم�سريين  من  مزيد  ل�سم  بمهمة دعوية وتحري�سية  تقوم  كذلك  كانت 

�سفوفها.

القرن  من  ال�ستينات  منت�سف  في  ت�سكلت  م�سرية  »جهادية«  مجموعة  اأول 

البرعي،  نبيل  اأبرزهم  من  الثانويات،  �سباب  من  عدد  يد  على  الما�سي، 

وعلوي م�سطفى، واإ�سماعيل طنطاوي.

لت�سكيل �سال�سل  اإطار خاليا �سرّية ويعتمد على االنتقائية  يتم في  العمل  كان 

عنقودية.

كاال�سكندرية  محافظات  عدة  من  �سبابا  و�سم  التنظيم  ن�ساط  تو�سعت 

والجيزة... كان من اأبرزهم اأيمن الظواهري.

هذا الن�ساط توّجه التنظيم بعملية نوعية، فقد اأقدم خالد اال�سالمبولي )والذي 

كان مالزما اأوال بالجي�س الم�سري( على ت�سويب الر�سا�س نحو الرئي�س 

الم�سري اأنور ال�سادات خالل احتفال ع�سكري بمنا�سبة احياء ذكرى حرب 

6 اأكتوبر 1973.
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الم�سرية  الحكومة  على  ع�سكري  بانقالب  للقيام  الجماعة  خططت  ذلك  قبل 

)ُعرف اإعالميا بعملية الكلية الفنية الع�سكرية( وجندت لذلك عدة �سبان م�سريين 

منتمين للجي�س الم�سري، لكن ا�ستعجال بع�س قادة الجهاد وخ�سيتهم من انك�ساف 

التنظيم و�سربه، جعلهم يف�سلون خيارا اآخر تمثل في اغتيال ال�سادات.

اإثر ذلك، جوبه ن�ساط الجماعة باعتقاالت اأمنية في �سفوفها حيث تم الزج 

باأغلب قيادتها في ال�سجون.

اأو �سارك في  التنظيم  لكن لم يمنع من ت�ساعد وتيرة العمليات التي قام بها 

القيام بها.

من اأبرز العملّيات : 

�سلب  ومحاولة  م   1977 عام  باالأ�سكندرية  اأجنبية  قن�سلية  حار�س  مهاجمة 

�سالحه، وقد حوكم قادة واأع�ساء التنظيم في ذلك الوقت في ق�سية عرفت 

اإعالميا با�سم ق�سية تنظيم الجهاد.

اإ�ستباك علي المغربي ع�سو تنظيم الجهاد باالإ�سكندرية عام 1977 م مع قوة 

من ال�سرطة حاولت اعتقاله وقتل في االإ�ستباك �سابط اأمن دولة كما لقي على 

المغربي م�سرعه.

اإغتيال الرئي�س اأنور ال�سادات ومجموعة من مرافقيه في العر�س الع�سكري 

في 6 اأكتوبر 1981 م على يد اأربعة من اأع�ساء تنظيم الجهاد.

اإلقاء قنبلة على مع�سكر قوات اأمن القاهرة بحي ال�ساحل ب�سبرا في 8 اأكتوبر   

1981 م.

اأحد  تفجير  عبر  االألفي  ح�سن  اللواء  االأ�سبق  الداخلية  وزير  اإغتيال  محاولة 

بالقاهرة،  االأمريكية  الجامعة  اأمام  الوزير  في موكب  نف�سه  التنظيم  اأع�ساء 

حرا�سه  من  وعدد  االألفي  ح�سن  اللواء  اأ�سيب  بينما  التنظيم  ع�سو  قتل  وقد 

بجراح بالغة )�سيف 1993 م(.



77إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون

محاولة اإغتيال رئي�س الوزراء االأ�سبق عاطف �سدقي بتفجير موكبه ب�سيارة 

م�سر  حي  في  القاهرة  �سوارع  باأحد  بعد  عن  بالتحكم  تفجيرها  تم  ملغومة 

الجديدة، ولم ي�سب رئي�س الوزراء باأذى لكن اأ�سيب بع�س المارة باإ�سابات 

مختلفة )1993 م(.

موعد  قبيل  �سدقي  عاطف  اإغتيال  محاولة  ق�سية  في  االأول  ال�ساهد  اإغتيال 

اإدالئه ب�سهادته بعدة �ساعات )1993 م(.

عدد من المحاوالت الفا�سلة الإغتيال الرئي�س ح�سنى مبارك عبر المتفجرات 

في �سوارع القاهرة، كانت اإحداها ب�سيارة ملغومة امام اأحد الم�ساجد، واأخرى 

كانت عبر تلغيم الطريق الرئي�سي الذي يمر به موكبه، وفي كل الحاالت لم 

يتم التفجير الأن الرئي�س غير م�سار موكبه في اللحظات االأخيرة.

تفجير ال�سفارة الم�سرية في اإ�سالم اأباد )باك�ستان(.

كينيا  في  االأمريكيتين  ال�سفارتين  تفجير  في  القاعدة  منظمة  مع  اال�ستراك 

وتنزانيا في وقت متزامن )1998 م(.

االن�سقاقات  من  موجة  التنظيم  عرف  والتنظيمي،  الفكري  الم�ستوى  على 

والت�سدعات داخله. فبداية من �سنة 1999، ومن داخل ال�سجون الم�سرية 

قام بع�س قادة التنظيم بمراجعات. لعل اأبرزها ما قام به �سيد اإمام ال�سريف 

فاألف »وثيقة تر�سيد العمل الجهادي في م�سر والعالم«، الإقناع قادة واأع�ساء 

والعالم،  م�سر  في  الم�سلحة  العمليات  لوقف  ال�سرعية  بالم�سوغات  الجهاد 

كتاب  فيه على  كتابا رد  واألف  اإمام  �سيد  فعاد  الظواهري،  اأيمن  ورد عليه 

الظواهري.

كان  الذي  الظواهري،  يد  في  خيوطها  واأ�سبحت  الجماعة  اإمام  �سيد  ترك 

مقيمًا بال�سودان ؛ مما اأدى اإلى ت�سدعها ب�سكل كبير، بعد اأن اأعلن اأنه يكفر 

االأعوان، وفي طريقه لتكفير االإخوان.
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حلل القيادى الجهادي ه�سام اأباظة، الحالة فقال : اإن ال�سلفية الجهادية ن�ساأت 

وعلى  الورقي،  التنظير  اإلى  القتال  فكر  يخرج  وبداأ  القاعدة،  ظهور  بعد 

االأعوان،  تكفير  ومنها  التكفيرية،  اإمام  �سيد  كتابات  وظهرت  االإنترنت، 

غير  اأم  عليه  المقدور  في  يكون  وهل  بالجهل،  العذر  وعدم  واالإخوان، 

المقدور عليه.

2. جماعة الدعوة والهجرة :

اأو  اأو كما �سّماها االإعالم بجماعة التكفير والهجرة  جماعة الدعوة والهجرة 

في  ن�ساأت  م�سرية  جهادية  حركة  هي  الم�سلحين،  بجماعة  نف�سها  �سّمت  كّما 

منت�سف ال�ستينات وتبلورت اأفكارها داخل ال�سجون.

تقوم اأفكار هذه الجماعة اأ�سا�سا على تكفير مرتكب الكبيرة الذي اأ�سّر عليها 

ولم يتب منها، تكفير الحكام لحكمهم بغير »�سرع الله«، تكفير عامة النا�س 

االإ�سالمية«  »�سريعة  للـ  المخالفة  »الو�سعية«  االأحكام  بهذه  الرا�سين  من 

وتكفير »العلماء« الذين ال يكّفرون هوؤالء الحّكام.

فالمق�سود  يثرب(  اإلي  مكة  من  المحمدية  الهجرة  اإلى  )ا�ستنادا  الهجرة  اأما 

راأيهم  في  الحالية  المجتمعات  فكّل  »الجاهلي«،  المجتمع  هجرة  هنا  بها 

وعزلة  مكانية،  عزلة  هي  عندهم  المعنية  والعزلة  جاهلية،  مجتمعات  هي 

�سعورية،

حيث تعي�س الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة االإ�سالمية اأ�سوة بالدولة التي 

اأ�س�سها النبي محمد في يثرب.

اإثر اعتقاالت 1965 وما بعدها وما تبعها من اإعدام �سيد قطب وبع�س اأتباعه 

في عهد جمال عبد النا�سر

وتحت مظلة مبداأ التقية الذي اتخذوه للخروج من ال�سجون، ُخيّر اأتباع هذا 

الفكر من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية بين المكوث في ال�سجن اأو االعتراف بال�سلطة 
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ال�سيا�سية والتخلي عن مبداأ التكفير ومراجعة االأفكار الخا�سة بالدين والحياة، 

فاختار بع�سهم الخيار الثاني التقية1. 

اأ�سوار ال�سجون، خرج بعدها اأع�ساء  اإثر حلقات النقا�س التي ُعقدت داخل 

التنظيم محّملين بعدة اأفكار وروؤى ا�ستراتيجّية.

روافد  من  مهّما  رافدا  يمّثل  فاإّنه  راهنا،  يعد  لم  وجوده  اأن  ورغم  التنظيم 

الحراك الجهادي العالمي.

فاأفكار التنظيم هي عنا�سر جوهرية في البنية الفكرية والتنظيمية للجماعات 

الجهادية الحالية، تفكير وهجرة وت�سليح.

الخالفة عند  اأو  ال�سيادة  اأو  الحاكمية  بمفهوم  التكفير والهجرة  يرتبط مفهوم 

التكفيريين، وهي تقودنا اإلى �سيء مهم، وهو اأن دعاة التكفير والهجرة في 

والزعامة،  وال�سيادة  التحكم  قوامها  �سيا�سية،  غاية  اإلى  يهدفون  ع�سر  كل 

كانوا  هكذ  اأو  عليهم،  اأميًرا  نف�سه  ون�سب  جماعته  كون  م�سطفى  ف�سكري 

يلقبونه، وتنظيم الدولة توالى عليها االأمراء منذ ن�ساأته، وقد ظهرت مظاهر 

هذه الزعامة وال�سيادة في عمل تنظيمات م�سلحة وكاأنها دولة داخل الدولة، 

رغبة في ال�سيطرة وتولي القيادة ال�سيا�سية.

ومن اأبرز ال�سخ�سيات هذه الجماعة :

ال�سيخ علي اإ�سماعيل : كان اإمام هذه الفئة من ال�سباب داخل المعتقل وهو 

اأحد خريجي االأزهر و�سقيق ال�سيخ عبد الفتاح اإ�سماعيل اأحد ال�ستة الذين تم 

لدى  والتكفير  العزلة  مبادئ  علي  ال�سيخ  �ساغ  وقد  قطب  �سيد  مع  اإعدامهم 

من  اأدلتها  لها  �سرعية  اأمور  وكاأنها  تبدو  حتى  �سرعية  اأطر  �سمن  الجماعة 

الكتاب وال�سنة ومن حياة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم في الفترتين : المكية 

المعا�سرة،  واالأحزاب  والمذاهب  االأديان  في  المي�سرة  المو�سوعة  الجهني،  بن حماد  د.مانع   1

طبعة ال�سعودية، دار الندوة ال�سعودية، ج 1، �س
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واأعلن  ر�سده  اإلى  رجع  اأنه  اإال  الخوارج  باأفكار  ذلك  في  متاأثرًا  والمدنية 

براءته من تلك االأفكار التي كان ينادي بها.

ماهر عبد العزيز زناتي )اأبو عبد الله( ابن �سقيقة �سكري م�سطفى ونائبه في 

قيادة الجماعة بم�سر وكان ي�سغل من�سب الم�سوؤول االإعالمي للجماعة اأعدم مع 

�سكري في ق�سية محمد ح�سين الذهبي رقم 6 ل�سنة 1977 م. وله كتاب الهجرة.

�سكري اأحمد م�سطفى )اأبو �سعد( اأحد الذين اعتقلوا عام 1965 م وكان عمره 

اأن تبراأ  وقتئذ ثالثة وع�سرين عامًا. تولى قيادة الجماعة داخل ال�سجن بعد 

1971 م اأفرج عنه بعد اأن  اإ�سماعيل. في عام  اأفكارها ال�سيخ علي عبده  من 

تكوين  مجال  في  التحرك  بداأ  ثم  ومن  الزراعة  بكالوريو�س  على  ح�سل 

الهيكل التنظيمي لجماعته. ولذلك تمت مبايعته اأميرًا للموؤمنين وقائدًا لجماعة 

ال�سقق  من  العديد  وا�ستاأجر  والمناطق  للمحافظات  اأمراء  فعين  الم�سلمين 

محافظات  وبع�س  والجيزة  واالإ�سكندرية  بالقاهرة  للجماعة  �سرية  كمقار 

الوجه القبلي. في �سبتمبر 1973 م اأمر بخروج اأع�ساء الجماعة اإلى المناطق 

الجبلية واللجوء اإلى المغارات الواقعة بدائرة اأبي قرقا�س بمحافظة المنيا بعد 

اأنف�سهم بالموؤن الالزمة وال�سالح  اأن ت�سرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا 

االأبي�س تطبيقًا لمفاهيمهم الفكرية حول الهجرة. في 26 اأكتوبر 1973 م ا�ستبه 

في اأمرهم رجال االأمن الم�سري فتم اإلقاء القب�س عليهم وتقديمهم للمحاكمة 

في ق�سية عدد 618 ل�سنة 73 اأمن دولة عليا.

3. تنظيم القاعدة :

 1987 عام  عالمي  جهادي  �سلفي  تنظيم  هو  الجهاد  قاعدة  اأو  القاعدة  تنظيم 

تاأ�س�س على يد عبد الله يو�سف عزام على اأنقا�س »المجاهدين« الذين حاربوا 

الوجود ال�سوفياتي في ثمانينيات القرن الما�سي باأفغان�ستان. 

اأ�سامة بن الدن اأ�سل الكلمة خالل مقابلة مع تي�سير علوني ال�سحفي  و�سح 

العامل بقناة الجزيرة في اأكتوبر �سنة 2001، فقد قال : » ظهر ا�سم القاعدة منذ 
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فترة طويلة بمح�س ال�سدفة، فالراحل اأبو عبيدة البن�سيري اأ�س�س مع�سكرات 

التدريب  ن�سمي مع�سكرات  اإرهاب رو�سيا. كنا  لمكافحة  المجاهدين  تدريب 

بالقاعدة، وبقي اال�سم كذلك.«

ل�سياء  ووفقا  الجهاد«.  »قاعدة  المجموعة  ا�سم  اأ�سبح   ،2002 اأبريل  وفي 

ر�سوان، اأن هذا كان »... نتيجة لعملية الدمج بين فرع الجهاد في م�سر 

بعد  �سيطرته،  التي تحت  الظواهري مع بن الدن والجماعات  اأيمن  بقيادة 

عودته اإلى اأفغان�ستان في منت�سف الت�سعينات.«

يواجهون  االأفغان  كان  وقتها  اأفغان�ستان،  اأر�س  من  كانت  االأولى  البداية 

الوجود ال�سوفياتي. كان »الجهاد االأفغاني« مدعوما ب�سكل كبير من الواليات 

ال�سعودية  العربية  والمملكة  القطبين(  �سراع  اإطار  )في  االأمريكية  المتحدة 

)خ�سية من التمدد ال�سوفياتي(.

تكفلت  االأموال،  نقل  م�ساألة  في  االمريكية  االإدارية  البيروقراطية  بحكم 

المالي  الدعم  م�سالك  على  واأ�سرفت  بالمهمة  ال�سعودية  العربية  المملكة 

واللوجي�ستي.

تم جمع التبرعات ون�سطت الحمالت االإعالمية الداعمة للـ »جهاد االأفغاني« 

في عدة دول عربية واإ�سالمّية.

عائلة  و�سليل  اليمنية  االأ�سول  ذي  االأ�سمر  ال�ساب  انتباه  لفت  »الجهاد«  هذا 

بن  اأ�سامة  توجه  ال�سعودية،  العربية  المملكة  بحكام  هامة  عالقات  لها  غنية 

الدن وقتها اإلى بي�ساور الباك�ستانية واأ�س�س �سحبة الفل�سطيني عبد الله عزام، 

»مكتب خدمات المجاهدين« و»مع�سكر ماأ�سدة االأن�سار« و»بيت االأن�سار« 

في �سنة 1984.

العربي  العالم  من  المتطوعين  ال�ستقبال  اإدارات  بمثابة  المكاتب  هذه  كانت 

وتقديم الدعم والم�ساندة لهم.
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لم يتوقف هذا العمل عند حدود العمل الدعوي، لكنه نقل االأمر اإلى الم�ستوى 

االأفغانية  الجهاد  �سيغة  تطوير  في  المركز  و�سارك  والتدريبي،  التنظيمي 

تحت قيادة عزام، الذي تولى التوجيه والقيادة الروحية اإلى جانب اأ�سامة بن 

الدن، وتولى م�سوؤولية تمويل اإمارة المجاهدين، وائل حمزة جليدان، الذي 

تتهمه ال�سلطات االأمريكية باأنه وفر دعما مالّيا ولوج�ستّيا لتنظيم »القاعدة«، 

وترك درا�ساته العليا في اإحدى الجامعات االأمريكية ليتولى النواحي االإدارية 

والتنظيمية.

اإلى الواليات االأفغانية،  اإر�سال بعثات الجهاد واالإغاثة  وا�ستمر الثالثة في 

لة من نحو 10 اأفراد مهمتهم اإي�سال الدعم المادي،  وكانت كل بعثة اإغاثية م�سكَّ

و�سراء ال�سالح، وفتح المدار�س والم�ستو�سفات، و�سمت كلُّ بعثة معلمين 

مختلف  في  غالبيتهم  وُقِتَل  مقاتلين،  اإلى  يتحولون  كانوا  ما  كثيرا  واأطباء؛ 

الواليات االأفغانية.

• التمويل
عمل مكتب الخدمات على ك�سب تمويله من خالل جمع التبرعات من العديد 

من البلدان الغربية، والواليات المتحدة ؛ حيث اأُن�ِسئت فروع المكتب في اأكثر 

من 33 مدينة اأمريكية؛ من اأجل دعم الجهاد االأفغاني الم�سلح، اأغلق معظمها 

G في اأعقاب حادث الحادي ع�سر من �سبتمبر)اآيلول( 2001، فعلى �سبيل المثال

لوبال Rيلييف Fوونداتيون الموؤ�س�سة العالمية لالإغاثة الخيرية، ومقرها بريدج 

خيرية  موؤ�س�سة  اأكبر  ثاني  وهي   ،1992 عام  تاأ�س�ست  اإلينوي،  بوالية  فيو، 

اإ�سالمية في الواليات المتحدة كانت على عالقة بمكتب خدمات المجاهدين، 

كما اأ�سهمت هذه الفروع في التجنيد المبا�سر؛ حيث التحق نحو 200 مهاجر من 

ال�سباب العربي، تم تدريبهم في الواليات المتحدة بحركة الجهاد االأفغاني.

الالزمة  بالتجهيزات  المجاهدين  قوافل  المجاهدين«  خدمات  »مكتب  واأمد 

على  وتوزيعهم  ترحيلهم  في  �ساعد  كما  الم�سلح،  الجهادي  عملها  الإتمام 

جبهات القتال المختلفة، و�سارك في االعتناء ب�سحايا الحروب والجرحى.
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امتد دور المكتب للعناية باأ�سر واأبناء القتلى من الجهاديين؛ حيث افتتح ق�سما 

وكان  لالأيتام،  دور  عدة  وبناء  اأفغان�ستان،  داخل  واالأرامل  االأيتام  لكفالة 

اأحد االأدوار الرئي�سية للمكتب عمليات الح�سد الدعوي والخطابات الحما�سية، 

التي ُت�سهم في رفع معنويات الم�سلحين االأفغان.

واأدى المكتب دورا مهّما في ت�سكيل لجنة العلماء المعنية باإ�سدار الفتاوى التي 

يحتاج اإليها الجهاديون لال�ستمرار في حربهم، وما يطراأ عليهم من اإ�سكاليات 

وم�سائل فقهية مختلفة.

• القاعدة

�ستة  اإن�ساء  تم   1986 عام  خالل  الدن،  وبن  عزام  بين  التعاون  ظل  في 

مع�سكرات لتدريب وتجنيد ال�سباب الحالم بمغامرات الجهاد الم�سلح.

ت�سمل  القاعدة«،  »�سجل  با�سم  معلومات،  قاعدة  اإن�ساء   1988 عام  لي�سهد 

تفا�سيل كاملة عن حركة المجاهدين العرب قدوما وذهابا والتحاقا بالجبهات، 

ومن طبيعة هذا ال�سجل تبلور ا�سم واحد من اأخطر التنظيمات االإرهابية في 

َن كلَّ  مَّ العالم، وهو تنظيم »القاعدة«، على اأ�سا�س اأن »�سجل القاعدة«، َت�سَ

التركيبة الموؤلفة من »بيت االأن�سار«، اأول محطة ا�ستقبال موؤقت للقادمين 

اإلى الجهاد قبل توجههم للتدريب، ومن ثم االإ�سهام في الجهاد ومع�سكرات 

التدريب والجبهات.

ارتباطها  ا�ستمر  التي  المجموعة  ِقَبل  من  »القاعدة«  كلمة  ا�ستعمال  وا�ستمر 

واأ�سبحت  اإدارته،  الخدمات«  »مكتب  تولى  والذي  الدن،  بن  باأ�سامة 

ال�سجالت مثل االإدارة الم�ستقلة.

وبعد مقتل عبد الله عزام 1989 مع اثنين من اأوالده عن طريق لغم اأر�سي، 

اأ�سبح »مكتب خدمات المجاهدين« تحت قيادة بن الدن، الذي �سار م�سيطرا 

على الم�سهد الجهادي في اأفغان�ستان، حتى مقتله عام 2011. 



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  84

اأزعج  الكبير  العدد  هذا   ،25.000 قرابة  وقتها  العرب  المتطوعين  عدد  بلغ 

الدخول في  تفادوا  اأنهم  االأفغان غير  االأفغاني« من  قيادات »الجهاد  بع�س 

مواجهات مبا�سرة مع العرب ما دام هوؤالء يقدمون لهم الدعم.

ولعل اأبرز المعارك التي �سمد فيها المقاتلون العرب هي التي دارت قرب 

»جاجي« في اأفريل �سنة 1987.

اأفغان�ستان  الدن  بن  غادر  االأفغاني«  »الجهاد  مرحلة  انتهاء  واإثر  ذلك  بعد 

وعاد اإلى بلده مظّفرا بالن�سر الذي �ساهم في تحقيقه وراويا تجربته.

وقتها وكما جاء في �سهادة عبد الباري عطوان )خالل مقابلته ال�سحفية مع 

اأ�سامة بن الدن(، لم يفكر بن الدن في ان�ساء تنظيم جهادي بل عاد من اأجل 

ترتيب اأعماله في المملكة العربية ال�سعودية.

بالقوات  المملكة  حكام  وا�ستنجاد  للكويت  العراقي  الغزو  اإثر  كان  المنعرج 

الع�سكرية االأمريكية طلبا للحماية من اأي هجوم عراقي محتمل.

وقتها انزعج بن الدن من الوجود االأمريكي على »اأر�س الحرمين«، و قال 

في اأحد االإ�سدارات المرئية : »اإن قتل االأمريكان هو من �سميم االإيمان.«

»جزيرة  من  »الم�سركين«  الخراج  الداعي  النبوي  الحديث  ووّظف 

عليه الله  �سلَّى  الله  ر�سول  قال   : قال  الخطاب  بن  عمر  »عن  العرب«، 

 

اإال  اأدع  ال  حتى  العرب  جزيرة  من  والن�سارى  اليهود  )الأخرجنَّ   : و�سلَّم 

م�سلمًا( اأخرجه م�سلم )1767(.«

لم يكن هذا الموقف مقبوال لدى الحكومة ال�سعودية فتم الت�سييق على ن�ساطات 

اأ�سامة بن الدن، وقتها غادر هذا االأخير بلده وتوّجه نحو ال�سودان المحكوم 

من نظام اإ�سالمي اإخواني.

بحكم ن�ساطات بن الدن في مجال المقاوالت، قام باإن�ساء م�ساريع باال�ستراك 

مع الحكومة ال�سودانية.
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لكنه �سرعان ما حّن اإلى »العمل الجهادي« و�ساعد في �سنة 1992 على تدريب 

قوات قبلية �سومالية معار�سة للوجود االأمريكي على اأرا�سيهم.

وُقتل  الريا�س  في  ال�سعودي  للحر�س  بناية  فّجرت   ،1995 نوفمبر   13 في 

14 �سخ�سا. بعدها بعام تقريبا، تعر�س مجمع �سكني للقوات االأمريكية في 

منطقة الُخبر.

من المرّجح اأن بن الدن يقف وراء الهجومين لكن لم يتم اتهامه ال من قبل 

ال�سعوديين وال من قبل االأمريكان.

ويبقى اأهم حدث في م�سيرة بن الدن، هو لقاءه بالم�سري اأيمن الظواهري 

في ال�سودان.

الظواهري �ساحب الخبرة الكبيرة في »العمل الجهادي« في م�سر منذ ت�سكيل 

الخلية االأولى مرورا بمرحلة ال�سجون ثم فراره خارج م�سر، اأعطى زخما 

حركيا مهّما للحركة الجهادية العالمّية.

الظواهري كان متاأثرا باأفكار محمد عبد ال�سالم فرج �ساحب كتاب »الجهاد 

المتحدة  للواليات  الحليفة  االأنظمة  قتال  في  تتلخ�س  التي  الغائبة«  الفري�سة 

االأمريكية ولكّن هذه الروؤية تغّيرت على اإثر لقاءه ببن الدن.

العالمي«  الكفر  »راأ�س  قّوة  من  هي  االأنظمة  هذه  قوة  اأن  الرجلين  راأى 

)ويعني بها اأمريكا( ولهذا وجب قتال االأمريكان �سواء في عقر ديارهم اأو في 

قواعدهم المتواجدة بالبلدان العربية واالإ�سالمية.

ال�سغوط  اإثر  اأفغان�ستان  اإلى  غادرا  عند  و�سوحا  ازدادت  الروؤية  هذه 

االأمريكية وال�سعودية على ال�سودان.

اأرجاء  اأغلب  على  االأفغانية  طالبان  حركة  �سيطرة  مع  تزامن  التواجد  هذا 

اأفغان�ستان وذلك �سنة 1996.
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هذه الحركة ورغم اأّنها لي�ست حركة �سلفية جهادية كما يظن العديدون )هي 

اأ�س�سها مجموعة من علماء  الديوبندية وهي مدر�سة فكرية  اإلى  حركة تنتمي 

الهند.  الدينية العربية لالأحناف في  المعاهد  اأكبر  اأ�سبحت  الهند ونمت حتى 

ومن  الندوي.  الح�سني  علي  الح�سن  اأبو  ال�سيخ  المعا�سرين  اأعالمها  ومن 

اأهداف هذه المدر�سة المحافظة على التعاليم االإ�سالمية ون�سر االإ�سالم ومقاومة 

العربية  اللغة  بن�سر  الثقافة االأجنبية واالهتمام  المذاهب »الهدامة« ومحاربة 

الحنفي في مجال  المذهب  الديوبندية  ال�سريعة. وترجح  فهم  اأداة  باعتبارها 

الفقه والعقيدة الماتريدية في مجال االعتقاد والطرق الج�ستية وال�سهروردية 

والنق�سبندية والقادرية وال�سوفية في مجال ال�سلوك واالتباع(، فاإّنها وفّرت 

اللجوء الأ�سامة بن الدن وجماعته مكافاأة لهم على جهودهم المبذولة في قتال 

اأحمد  اأبرزها »تحالف ال�سمال« بقيادة  المجموعات المعار�سة للحركة )من 

11 �سبتمبر  للقاعدة يومين قبل هجمات  تابعة  الذي اغتالته خلّية  �ساه م�سعود 

.)2001

تم  وقتها  »القاعدة«  تنظيم  لتاأ�سي�س  الفعلية  البداية  كانت   1998 فيفري  في 

على  وّقع  وال�سليبيين«.  اليهود  لقتال  العالمية  االإ�سالمية  »الجبهة  تاأ�سي�س 

طه  ورفاعي  الظواهري  واأيمن  الدن  بن  اأ�سامة  من  كل  التاأ�سي�سي  البيان 

)موؤ�س�س الجماعة االإ�سالمّية الم�سرّية( اإ�سافة اإلى جماعات جهادية باك�ستانية 

وك�سميرية وبنغالية.

دعا البيان اأ�سا�سا اإلى قتل االأمريكيين في كل مكان ودون تفريق بين مدنيين 

وع�سكريين.

المتحدة  الواليات  �سفارتي  تفجير  تّم   ،1998 اأوت  وفي  قليلة  اأ�سهر  بعد 

االأمريكّية في نيروبي ودار االإ�سالم.

2000، ُهوجمت المدمرة االأمريكية »كول« بقارب متفجر  اأكتوبر   12 وفي 

في ميناء عدن اليمنية.
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انقالبا في  اأحدث  2001، هذا الهجوم  11 �سبتمبر  ثم جاء الهجوم االأكبر يوم 

ال�سيا�سة االأمريكية واأ�سحى اأ�سامة بن الدن الرجل االأخطر والمطلوب رقم 1 

للحكومة االأمريكية.

اعتقال  اأو  وقتل   2001 �سنة  اأفغان�ستان  على  الوا�سع  االأمريكي  الهجوم  رغم 

عدة عنا�سر وقيادات للقاعدة، حدثت عدة تفجيرات من�سوبة اإليها.

حيث  القاعدية  المركزية  من  مبا�سرة  باأوامر  ُتنّفذ  لم  العمليات  هذه  اأغلب 

اإلى فكرة عالمية تجاوزت  االأر�س  يملك  تنظيم هيكلي  القاعدة من  تحولت 

االأطر المكانية.

هذه العمليات المعزولة هنا وهناك، تحولت اإثر االحتالل االأمريكي للعراق 

�سنة 2003، اإلى وجود قوّي للقاعدة.

فكما اأمات االأمريكان الوجود القاعدي في اأفغان�ستان، قاموا باحياءه ب�سكل 

م�سعب  اأبو  االأردني  اإ�سراف  مع  خا�سة  العراق  في  ووح�سية  تنظما  اأكثر 

الزرقاوي )موؤ�س�س تنظيم التوحيد والجهاد قبل ذلك( على تنظيم القاعدة في 

بالد الرافدين.

والقوات  االأمريكية  القوات  على  هجومات  عدة  ب�سن  وقتها  التنظيم  فقام 

واالأماكن  االأ�سواق  على  وحتى  ال�سيعية  الدينية  والمراقد  العراقية 

العامة.

مع ارتفاع ن�سق العنف، ت�ساعد الن�ساط االإعالمي للقاعدة بطريقة متزامنة 

حيث تاأ�س�ست عدة موؤ�س�سات اإعالمية )اأهمهما »الفرقان« التي ورثها تنظيم  

»الدولة االإ�سالمية« بعد ذلك( وتعزز الدور االإعالمي الأقدم موؤ�س�سة اإعالمية 

تابعة للقاعدة و هي موؤ�س�سة »ال�سحاب لالنتاج االإعالمي«.

رغم الخالفات التي طبعت عالقة الزرقاوي بال�سيخين اإال اأنهم حافظوا على 

حروب  من  الع�سكرية  اال�ستراتيجية  مرور  بعد  خ�سو�سا  التنظيم  تما�سك 
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الكر والفر اإلى ال�سيطرة على مناطق باأكملها )خ�سو�سا في محافظة االأنبار 

وبغداد(.

اإثر اغتيال الزرقاوي، تحقق حلمه وتاأ�س�ست »دولة العراق االإ�سالمية«.

ولكن مع اندالع »الثورة ال�سورية« تعزز الوجود الجهادي هناك واأ�س�ست 

 بـ »جبهة الن�سرة« هذا الفرع ال�سوري اأ�سبح 
ّ

القاعدة فرعا لها هناك �سمي

في خالف مع الفرع العراقي.

وقتها تمّرد اأبو بكر البغدادي على الظواهري واأ�س�س »الدولة االإ�سالمية في 

العراق وال�سام«.

والحركة  االأم  الجهادية  الحركة  بين  الخالفات  بداأت  اللحظة  هذه  من 

فكري  �سراع  اإلى  اإعالمي  �سراع  من  ال�سراع  وتحول  النا�سئة  الجهادية 

وع�سكري.

في  الن�سر  اآل  التنظيمين  بين  دموية  معارك  عدة  االأحداث،  �سجّلت  حيث 

اأغلبها اإلى »الدولة االإ�سالمية في العراق وال�سام«. االنت�سارات المتالحقة 

قيام  واإعالن  العراقية  المو�سل  محافظة  على  بال�سيطرة   2014 �سنة  ُتّوجت 

دولة الخالفة االإ�سالمية ومبايعة البغدادي كاأمير لهذه الدولة.

اأنها غير �سرعية و�ست�ساهم في ت�ستيت  البيعة رف�سها الظواهري وراأى  هذا 

الحركات الجهادية.

تنظيم  اإ�سعاف  في  كبير  ب�سكل  �ساهم  البغدادي  لتنظيم  ال�سريع  ال�سعود  هذا 

الن�سرة  جبهة  وفّكت  العراق  في  القاعدي  الوجود  انتهى  حيث  القاعدة 

اأفغان�ستان كما تراجع وجودها في  القاعدة في  واأفل نجم  بالقاعدة  ارتباطها 

اليمن والمملكة العربية ال�سعودية.

ويبقى الفرع االأكثر ن�ساطا هو »تنظيم القاعدة في بالد المغرب االإ�سالمي« 

خا�سة في الجزائر ومالي.
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4. تنظيم الدولة اإلسالمّية :

تعود  ن�سبّيا.  تاأ�سي�سه  االأقوى حالّيا رغم حداثة  الجهادي  ال�سلفي  التنظيم  هو 

النواة التاأ�سي�سية االأولى اإلى الحرب االأمريكية على العراق في �سنة 2003.

الزرقاوي  م�سعب  اأبي  اإلى  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  تاأ�سي�س  بدايات  تعود 

ال�ساب االأردني الذي �سارك في »الجهاد االأفغاني« �سد االتحاد ال�سوفياتي 

ال�سلفية  رموز  باأحد  والتقى  االأردن  اإلى  �سنوات  بعد  عاد  ثم   1989 �سنة  في 

الجهادية وهو اأبو محمد المقد�سي.

اأن�ساأ الزرقاوي �سبكة من   ،2003 اإثر االحتالل االأمريكي للعراق �سنة  على 

تولى  الذي  المهاجر  حمزة  اأبو   : نجد  ال�سخ�سيات  اأبرز  من  »الجهاديين« 

اال�سراف على التنظيم بعد اغتيال الزرقاوي، اأبو اأن�س ال�سامي وهو اأردني 

وكان اأول »�سرعي« للمجموعة وعبد الله الجبوري العراقي والمكّنى باأبي 

عّزام.

»جماعة  اإ�سم  اإطالق  تم  اليها،  عنا�سر  عدة  وان�سمام  ال�سبكة  تطور  اإثر 

التوحيد والجهاد« على التنظيم.

ثم اتفق مع قيادات تنظيم القاعدة على توحيد العمل تحت اإ�سم تنظيم القاعدة 

في بالد الرافدين.

في هذا االإطار، ن�سير اإلى اأن محللين �سيا�سيين وباحثين في �سوؤون الجماعات 

االإ�سالمية يرون اأن تنظيم الدولة االإ�سالمية هو امتداد طبيعي للقاعدة واأنه ال 

توجد بينهما خالفات فكرية بل اأن ال�سراعات هي تكتيكية في اإطار التو�سّع 

والتناف�س على مجال النفوذ.

بين  الفكرية  الخالفات  اأن  واعتبروا  هذا  نفوا  القاعدة  من  مقّربين  اأّن  غير 

الجانبين عميقة. في هذا المجال يقول اأبو حف�س الموريتاني المفتي ال�سابق 

لتنظيم القاعدة اأّن » اأبو م�سعب الزرقاوي وجماعته كانوا معنا في اأفغان�ستان 
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ولكن لم تكن هناك نّية من القاعدة ل�سّمهم اإلى �سفوفها. بعد ذلك تّم تبادل 

الليبي،  الله  وعطية  الدن  وبن  والظواهري  الزرقاوي  بين  ر�سائل  عدة 

بّينت وجود خالفات بين نهج القاعدة ونهج الزرقاوي فيما يخ�س ا�ستهداف 

الرهائن  اإعدام  ت�سوير  يخ�س  فيما  وكذلك  العراق  في  والم�سيحيين  ال�سيعة 

بطريقة ب�سعة وا�ستهداف المجموعات الجهادية االأخرى.

اأ�سا�سا(  )اأمريكا  البعيد  العدو  ا�ستهداف  اأولوية  في  ترى  كان  القاعدة 

العربية  )االأنظمة  القريب  العدو  �سرب  وجوبية  في  راأى  والزرقاوي 

واالإ�سالمية المتحالفة مع اأمريكا( وعلى اعتبار اأن اأمريكا )العدو البعيد( حّلت 

�سّهل  ما  االأقرب واالأنكى، وهو  العدو  الوقت  واأ�سبحت في ذات  بالعراق 

بيعة الزرقاوي للقاعدة.2

وتم تاأ�سي�س » تنظيم القاعدة في بالد الرافدين » باإ�سرافه المبا�سر وذلك يوم 

8 اأكتوبر �سنة 2003.

دولة  تاأ�سي�س  في  نّيته  الزرقاوي  اأبدى  العراق  في  التنظيم  نفوذ  ات�سع  مع 

اإ�سالمية وهو االأمر الذي خالفه فيه اأ�سامة بن الدن واأيمن الظواهري حين 

راأوا �سرورة االن�سحاب االأمريكي ومن ثم اإن�ساء الدولة.

اإثر تكرر الظهور االإعالمي المرئي لـفتى الزرقاء، ا�ستهدفته غارة اأمريكية 

في 6 جوان 2006 وبالتالي اإنتهت مرحلة الزرقاوي.

»اأّنها  بـ  وو�سفها  العملّية  على  االإبن  بو�س  جورج  االأمريكي  الرئي�س  عّلق 

اأنه واجه الم�سير الذي ي�ستحقه بعد »العمليات  �سربة قوية للقاعدة« معتبرا 

االإرهابية« التي نفذها في العراق. كام اعتبر وزير الدفاع االأمريكي وقتها 

دونالد رام�سفيلد اأن مقتل الزعيم الزرقاوي هو »انت�سار مهم في« الحرب 

2 الجزيرة، 10 �سبتمبر 2015، برنامج الواقع العربي، من القاعدة لـ »الدولة« : هل تغيرت ال�سلفية 

الجهادية ؟
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على االإرهاب، لكنه عاد وقال اإنه »بالنظر اإلى طبيعة ال�سبكات االإرهابية فاإن 

اأعمال العنف في العراق.  اأهميته نهاية لكل  مقتل الزرقاوي ال ي�سع رغم 

ولكن حلمه في اإن�ساء دولة قد تحقق في 15 اأكتوبر 2006.

في هذا اليوم تم االإعالن عن تاأ�سي�س »دولة العراق االإ�سالمّية« وحّل تنظيم 

القاعدة في بالد الرافدين.

بن  اأ�سامة  من  بمباركة  للتنظيم  كـاأمير  البغدادي  عمر  اأبو  على  االختيار  تم 

الدن، هذا االأخير دعا في ت�سجيل �سوتي بتاريخ 30 دي�سمبر 2007 اإلى مبايعة 

البغدادي. واأ�ساف »ال يجوز التاأخر في المبايعة«، داعيا اال�سالميين »اال 

»التع�سب  عن  واالمتناع  واالجتماع«  الوحدة  لتعطيل  الأعذار  ي�ست�سلموا 

للرجال او الجماعات بل اإلى التع�سب للحق«. بيد اأن محللين يعتقدون اأن 

البغدادي كان اأميرا �سوريا واأن القيادة الحقيقية كانت بيد اأبي حمزة المهاجر 

وزير الحرب.3

جوبه تو�سع ن�ساط التنظيم في العراق بت�سكيل ميلي�سيات �سمّيت بـ »ال�سحوات« 

ودارت بين الجانبين معارك دامية.

في 19 اأفريل 2010، اغتيل اأبو عمر البغدادي وم�ساعده اأبو حمزة المهاجر 

اإثر هجوم اأمريكي وا�سع.

اأبو بكر البغدادي وا�سمه الكامل اإبراهيم عواد اإبراهيم البدري عام 1971 في 

�سامراء، وهي مدينة عراقية تاريخية تقع على ال�سفة ال�سرقية لنهر دجلة في 

محافظة �سالح الدين، وتبعد 125 كيلومترا �سمال العا�سمة بغداد.

ويعملون  المنحّل  العراقي  البعث  لحزب  منتمين  عائلته  اأفراد  اأغلب  كان 

باأجهزة االأمن والجي�س.

3 ويليام مكانت�س، »الموؤمن : اأبا بكر البغدادي زعيم الدولة االإ�سالمية«، موقع معهد بروكنجز، 

ترجمة : حمدي الكتوت، �سبتمبر 2015.
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تخّرج البغدادي من جامعة بغداد �سنة 1996 والتحق بجامعة �سّدام للدرا�سات 

القراآن  تالوة  في  الماجي�ستير  �سهادة  لنيل  فيها  در�س  حيث  االإ�سالمّية، 

وح�سل على ال�سهادة �سنة 1999، ثم التحق ببرنامج الدكتوراة في الدرا�سات 

القراآنية.

لـجماعة  باالن�سمام  اقناعه  عّمه  فقد حاول  اأ�سدقائه  �سهادات  اإلى  وبالعودة 

حنقه  ازداد  وبمواقفهم،  باأفكارهم  مقتنعا  يكن  لم  ولكّنه  الم�سلمين  االإخوان 

عليهم حين توّلى طارق الها�سمي زعيم الحزب االإ�سالمي )مظّلة االإخوان 

الم�سلمين في العراق( من�سب نائب رئي�س الجمهورية.

رون لكن  كان متاأثرا باالأفكار ال�سلفّية الجهادية ويعتبر االإخوان »اأنا�سا ُينظِّ

ال يعملون«4

المجاهرة  اأّنه كان  �سجن »بوكا«  �سجنه في  فترة  اأثناء  البغدادي  ُيروى عن 

بالتوّح�س �سيكون المنهج الذي �ستتبعه الدولة االإ�سالمية لن�سر الرعب والخوف 

والهلع الإرهاب الخ�سوم وغير الخ�سوم، والإر�سال ر�سالة مفادها اأن كل من 

يتعاول مع اأعدائها �سيواجه القتل باأب�سع الطرق وعليه االإ�ست�سالم، وا�ست�سهد 

ْعَب ِبَما اأَ�ْسَرُكوا ِباللَِّه َما َلْم  ِذيَن َكَفُروا الرُّ باالآية القراآنّية : »�َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَّ

اِلِميَن.« )اآل عمران 151( اُر َوِبْئ�َس َمْثَوى الظَّ ْل ِبِه �ُسْلَطاًنا َوَماأَْواُهُم النَّ ُيَنزِّ

ْرُت بالرعب على م�سافة �سهر.«5 وبالحديث النبّوي الذي يقول : »ُن�سِ

ال�سنة  اأهل  »جي�س  لواء  تحت  البغدادي  خا�سه  منظم  جهادي  عمل  اأول 

القوات  قاتلت  م�سلحة  جماعة  وهي  موؤ�س�سيها(  من  كان  )الذي  والجماعة« 

االأمريكية وحلفاءها في �سمال وو�سط العراق.

4 ويليام مكانت�س، المرجع ال�سابق.

،2015 ال�ساقي،  دار  الم�ستقبل،  التوح�س،  الجذور،  االإ�سالمية  الدولة  عطوان،  الباري  عبد   5�

ط 2، �س 24.
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فرج 
ُ
في فيفري 2004 األقي القب�س على البغدادي واأودع �سجن » بوكا« و 

عنه في 8 دي�سمبر 2004.

التن�سيق«  تعيينه في »لجنة  تم   ،2006 �سنة  االإ�سالمية  العراق  قيام دولة  بعد 

»الدولة«  في  العراقية  المحافظات  قادة  اختيار  مهامها  اأهم  من  وكان 

واالإ�سراف عليهم وف�سل من العمل.

في �سنة 2010، تولى قيادة التنظيم عقب اغتيال اأبو عمر البغدادي و�سنة 2014 

تم تن�سيبه خليفة للدولة االإ�سالمية، كان الظهور المرئي االأول واالأخير )اإلى 

حدود هذه اللحظة(.

هذه نبذه ملّخ�سة عن اأبرز �سخ�سية جهادية حاليا و�سنعود اإلى الحديث عنها 

ل خالل الف�سول القادمة. ب�سكل مف�سّ

عالقة البغدادي مع تنظيم القاعدة )التنظيم االأّم( بداأت في التوتر حين رف�س 

بـجبهة  الم�سّمى  ال�سوري  الفرع  عن  الم�سرف  )وهو  الجوالني  محمد  اأبو 

»الجي�س  تنظيم  على  وا�سع  هجوم  ب�سن  البغدادي  تعليمات  تنفيذ  الن�سرة( 

ال�سوري الحّر« وهو ما اعتبره خروجا عن الطاعة.6 

�سّمى   2013 اأفريل  الجانبين وفي �سهر  بين  القطيعة  اإلى حدوث  اأدى  هذا ما 

البغدادي تنظيمه بـ »الدولة االإ�سالمّية في العراق وال�سام«.

ورّد عليه اأيمن الظواهري زعيم القاعدة وذلك في ت�سجيل �سوتي بّث بتاريخ 

وال�سام«  العراق  في  االإ�سالمية  »الدولة  باإلغاء  فيه  اأمر   ،2013 نوفمبر   8

العراق  في  االإ�سالمية«  العراق  »دولة  باإ�سم  العمل  با�ستمرار  واأو�سى 

و»جبهة الن�سرة الأهل ال�سام« في �سوريا.7 

موقع  القاعدة،  ان�سقاق  اإلى  يوؤدي  قد  والبغدادي  الظواهري  بين  «الخالف  مزاحم،  هيثم   6

المونيتور، 11 نوفمبر 2013.

نت«،  »العربية  موقع   ،“ التنفيذ  يرف�س  داع�س...والبغدادي  تنظيم  يلغي  الظواهري   7

.2014/11/09
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تجاهل البغدادي ر�سالة الظواهري وتو�سع مجال نفوذ تنظيمه اإلى اأن �سيطر 

على مدينة المو�سل واأعلن في 28 جوان 2014، قيام دولة الخالفة االإ�سالمية 

بقيادة الخليفة القر�سي الح�سيني البغدادي.

�سنتطرق الحقا للجوانب الهيكلية والتنظيمية والع�سكرية واأبرز ال�سخ�سيات 

)االإعالمية والميدانية والع�سكرية وال�سرعية( خالل تحليل المواد االإعالمية 

للتنظيم.

 اأهم الفروق بين تنظيمي القاعدة والدولة الإ�سالمية

ح�سب موقع الجزيرة.نت
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 تنظيم الدولة الإ�سالمية : البنية الفكرية وتعقيدات الواقع

ح�سب موقع الجزيرة.نت





الفصل الثالث : 
مسارات اإلعالم الجهادي
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المبحث االول :
مرحلة االفغان العرب وعولمة الجهاد

تبلور الم�سروع الجهادي العالمي خالل منت�سف ثمانينات القرن الما�سي فلم 

يعد مقت�سرا على التجربة الم�سرية المحلّية واالأفكار القطبية الداعية ال�سقاط 

الحكم القائم اآنذاك وا�ستبداله بدولة اإ�سالمية.

لتاأ�سي�س  والدافع  الفعلي  المحّرك  هو  اأفغان�ستان  في  ال�سوفياتي  التدخل  كان 

اأثرت فيما بعد  العالمي ون�ساأة حركة االأفغان العرب والتي  التيار الجهادي 

ب�سكل كبير في م�سار الحركات الجهادية.

دخلت القوات ال�سوفياتية اإلى اأفغان�ستان بتاريخ 25 دي�سمبر 1979 لدعم حكام 

»الحركة  عنوان  تحت  المتحدة  االإ�سالمية  الف�سائل  �سد  ال�سيوعيين  كابول 

االإ�سالمية االأفغانية«.

هذا التدخل ال�سوفياتي المبا�سر كان اأ�سبه باالحتالل في مخيلة ال�سعوب العربية 

دول  وفي  اأ�سا�سا  ال�سعودية  في  الدينية  المرجعيات  دفع  ما  وهذا  والم�سلمة 

اأفغان�ستان واعتباره  للجهاد في  اإ�سدار فتوى  اإلى  الخليج وم�سر وباك�ستان 

فر�س عين على كل الم�سلمين.

»فالجهاد في االأفغان من اأف�سل الجهاد وهو جهاد �سرعي، جهاد في �سبيل 

الله، جهاد الأخبث دولة واأكفر دولة وهي الدولة ال�سيوعية، فينبغي للم�سلمين 

اأن يدعموا هذا الجهاد واأن ي�ساعدوا  اأن يدعموا هذا الجهاد بل يجب عليهم 

االأثرياء،  واالأغنياء  االإ�سالمية  الدول  وال�سيما  والمال  بالنف�س  المجاهدين 

من  على  ويجب  المجاهدين،  ي�ساعدوا  واأن  الجهاد  هذا  يدعموا  اأن  يجب 

تي�سر له اأن يجاهد بنف�سه اأن ي�سارك في هذا الخير العظيم؛ الأنه عمل �سالح 

وجهاد الأخبث دولة واأكفر دولة، وفيه حماية لبالد الم�سلمين و�سيانة لبالد 
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المجاهدين  االأفغان  اإخواننا  من  والمنكوبين  للمظلومين  وم�ساعدة  الم�سلمين 

والمهاجرين منهم.

فالواجب على جميع الم�سلمين.. على جميع الدول االإ�سالمية اأن يعنوا بهذا 

ونف�س،  مال  ي�ستطاع من  بما  يدعموه  واأن  العناية  غاية  يولوه  واأن  الجهاد 

لكن لي�س لمن اأراد الجهاد وله والدان اأو اأحدهما اأن يجاهد حتى ي�ستاأذنهما 

اإيمان  اأف�سل ؟ قال :  اأو ي�ستاأذن الموجود منهما لقوله لما �سئل اأي االأعمال 

 : قال  ؟  اأي  ثم   : قيل  ال�سالة على وقتها،   : قال  لفظ  بالله ور�سوله، وفي 

بر الوالدين، قيل : ثم اأي ؟ قال : الجهاد في �سبيل الله، فجعل الجهاد بعد 

الوالدين، وجاءه رجل ي�ستاأذنه في الجهاد ؟ فقال : اأحي والداك ؟ قال : نعم، 

قال : ارجع فا�ستاأذنهما فاإن اأذنا لك واإال فبرهما.

اأعلم في الوقت  وبكل حال : فهذا الجهاد في �سبيل الله له �ساأن عظيم، وال 

اأفغان�ستان �سد اأعداء الله ال�سيوعيين،  الحا�سر جهادًا اأف�سل من الجهاد في 

وقال عليه ال�سالة وال�سالم : من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في اأهله 

بخير فقد غزا.«1

التحركات  بداأت  اأفغان�ستان،  في  للجهاد  الديني  الت�سريع  هذا  مع  بالتوازي 

الديبلوما�سية االأمريكية - ال�سعودية - الباك�ستانية من اأجل دعم »المجاهدين 

االأفغان« بالمال وال�سالح والجهد االإعالمي واالإغاثي.

ُفتحت مراكز جمع التبرعات في اأكثر من مكان ون�سطت الحمالت الدعائية 

االإعالمية للتعريف بق�سية ال�سعب االأفغاني المنكوب.

كانت بي�ساور الباك�ستانية هي المدينة المحورية في هذا الم�سروع بحكم قربها 

الجغرافي من اأفغان�ستان )تبعد حوالي 76 كم عن المنطقة الحدودية االأفغانية 

1 االإمام ابن باز: كلمة �سوتية حول الجهاد في اأفغان�ستان و�سرورة دعمه بالنف�س والمال، بتاريخ 

مار�س 1980، الموقع الر�سمي البن باز.
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والتركيبة  اآباد(  اإ�سالم  الباك�ستانية  العا�سمة  �سير عن  �ساعة ون�سف  وقرابة 

القبلية الب�ستونية الم�ستركة.

احت�سنت المدينة وفودا اإغاثية اإن�سانية من عدة دول عربية )المملكة العربية 

ال�سعودية والكويت اأ�سا�سا( لكن هذا العمل ال�سلمي �سرعان ما تحّول اإلى عمل 

ع�سكري ال�ستقبال واعداد وتدريب المتطوعين العرب.

اختلفت التقديرات ب�ساأن عددهم وقال »فيل�سوف تنظيم القاعدة« اأبو م�سعب 

ال�سوري في كتابه »دعوة المقاومة االإ�سالمية العالمية« اأنهم قرابة 40 األف 

ن�سفهم قادمين من ال�سعودية.

مثلما ما مثلت بي�ساور المدينة المحورية فاإن ال�سيخ الفل�سطيني عبد الله عّزام 

مثل ال�سخ�سية المحورية، عبد الله عزام 

من  الفقه(  اأ�سول  )تخ�س�س   1973 عام  الدكتوراه  �سهادة  على  المتح�سل 

جامعة االأزهر الم�سرية.

)كانت  الغربية  وال�سفة  باالأردن  الثانوية  المدار�س  في  اأ�ستاذا  عزام  عمل 

ق�سم  تولى  الماج�ستير  �سهادة  على  ح�سوله  وبعد  لالأردن(،  تابعة  اآنذاك 

ع�سر  االأردنية  بالجامعة  التدري�س  ومار�س  االأوقاف،  وزارة  في  االإعالم 

�سنوات انتهت بعام 1980، وفي نف�س ال�سنة غادر اإلى ال�سعودية للتدري�س في 

جامعة الملك عبد العزيز، وفي 1981 انتقل اإلى الجامعة االإ�سالمية العالمية 

في العا�سمة الباك�ستانية اإ�سالم اآباد.

وقتها التقى بزعيم »االتحاد االإ�سالمي لمجاهدي اأفغان�ستان« ال�سيخ عبد رب 

اإلى مدينة  المجاهدين  انتقل مع مجموعة من  اأيام  �سياف، وخالل  الر�سول 

بي�ساور الباك�ستانية على الحدود مع اأفغان�ستان.

في  للجهاد  المتطوع  العربي  ال�سباب  ا�ستقطاَب  بي�ساور  في  عزام  بداأ 

اأفغان�ستان، اإ�سافة اإلى ا�ستقبال ونقل الم�ساعدات ال�سحية والغذائية الإي�سالها 

اإلى الالجئين، وكذلك اإي�سال الم�ساعدات اللوجي�ستية للمجاهدين في ميادين 
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العالم  اأن�سطة متعددة في تعريف  القتال. وبجانب تلك الجهود، �سارت له 

في  الآخر  حين  من  يذهب  فكان  اأفغان�ستان،  في  باالأو�ساع  االإ�سالمي 

الجوالت  تلك  و�سملت  وال�سعبي،  الر�سمي  الدعم  لح�سد  متوا�سلة  جوالت 

تح فيها 38 مكتبا 
ُ
دوال غير اإ�سالمية مثل الواليات المتحدة االأميركية التي فـ

البنوك  في  ح�سابات  طريق  عن  ل  تحوَّ وكانت  لالأفغان،  التبرعات  لجمع 

االأميركية.

اإلى  دولة  من  ب�سهولة  يتنقل  وكان  باالإرهابي  وقتها  يو�سف  يكن  لم  عّزام 

دولة ...

بيانات  قاعدة  بمثابة  وهو  المجاهدين«  خدمات  »مكتب  بان�ساء  اأ�سا�سا  قام 

ا�ستقبالهم  يتم  القاعدة(.  تنظيم  ا�سم  اقتبا�س  تم  )ومنه  العرب  للمتطوعين 

والع�سكرية  العقائدية  النواحي  من  اعدادهم  ثم  ومن  م�سافات  في 

واال�ستخباراتية.

يقول عنه عّزام اأّن : »وظيفته هي خدمة المجاهدين االأفغان، وكان طموحه 

الخبرة  اكت�ساب  هو  الخدمات  مكتب  على  الوافدين  والم�سلمين  العرب  من 

الحربية وت�سكيل نواة �سلبة للـ »ُع�سبة المجاهدة« المنوط بها تحرير البالد 

االإ�سالمية وخا�سة فل�سطين، وجعل عبد الله عزام لهذا المكتب قاعدة بيانات 

المجاهدين.« 

اإلى جانب هذه الم�سائل المتعلقة بالجانب الديني والع�سكري، برز ا�سم عّزام 

كموؤ�س�س للـ »جهاد االإعالمي« فقد اأ�س�س بمعية عبد رب الر�سول �سياف عدة 

منابر اإعالمية �سننتطرق اإليها بالتف�سيل.

مجّلة  ن�سخ  كل  على  الح�سول  من  تمّكنت  م�سني،  جهد  وبعد  البحث  اأثناء 

الجهاد التي اأ�س�سها عزام بداية من اأول عدد �سادر بتاريخ 28 دي�سمبر 1984 

اإلى حدود اآخر عدد �سادر بتاريخ دي�سمبر 1994 - جانفي 1995.

عنوان المجلة يعك�س بو�سوح اأولوية العمل الجهادي في فكر عّزام.
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كذلك  اأو  ال�سورة  جمالية  م�ستوى  على  �سواء  متوا�سعا  االأول  العدد  كان 

على م�ستوى كثافة وتنوع المحتوى وهذا طبيعي نظرا لعدم توفر التقنيات 

التحرير  رئي�س  بكلمة  )اأ�سبه  عزام  الله  لعبد  بكلمة  افتتح  وقتها.  المتطورة 

لي�س  الذي  وهو  االعالمي(  المجال  في  للرجل  الريادي  يعك�س  ما  وهو 

بغريب عن هذا المجال باعتباره اأ�سرف على ق�سم االإعالم بوزارة االأوقاف 

االأردنية.

احتل  بمنطقة،  بلحظة ومنطقة  المعارك لحظة  اأخبار  المجلة  ا�ستعر�ست  ثم 

هذا الجانب االأغلبية ال�ساحقة من عدد ال�سفحات.

وختمت بم�ساركة �سعرية تحري�سية على الجهاد.

اأ�سير هنا اإلى �سكل ومحتوى المجلة �سهد تطورا كبيرا من عدد اإلى اآخر وهو 

ما يبين مواكبة اإدارة التحرير والجهاز االإعالمي عموما للتطور التكنولوجي 

واالأهمية الكبيرة التي اأوليت لهذا الجانب.

تلتها عدة �سحف  فقد  االأفغاني  للجهاد  الوحيد  ال�سوت  الجهاد  تكن مجلة  لم 

ومجالت اأخرى �سواء التي ت�سدر من اأفغان�ستان اأو من بلدان اأخرى.

رب  عبد  االأفغاني  القائد  اأن�ساأها  التي  المر�سو�س  البنيان  مجّلة  اأبرزها  من 

الر�سول �سّياف، بداية من �سنة 1985 اإلى حدود �سنة 1990.

عنوان المجلة وكما هو ال�ساأن بالن�سبة لمجلة الجهاد، ينتمي اإلى حقل داللي 

و�ٌس«  ْر�سُ ُهم ُبْنَياٌن مَّ ا َكاأَنَّ فًّ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِلِه �سَ جهادي. »اإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَّ

)�سورة ال�سف اآية 4(.

كافة واتحاد  تالحم  �سرورة  اإلى  كاإ�سارة  العنوان  هذا  اختيار  تم   ربما 

وحلفاءه،  ال�سوفياتي  العدو  مواجهة  في  واحد  �سّفا  االأفغان«  »المجاهدين 

اأفغان�ستان« بزعامه  ال �سيما واأن المجلة كانت ناطقة با�سم »اتحاد مجاهدي 

�سّياف.
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باللغة  ناطقة  اأفغانية، كانت  قيادات  تاأ�سي�سها من  اأّنها ورغم  الالفت لالنتباه 

ال�سعوب  من  منا�سريه  لدى  االأفغاني  بالجهاد  التعريف  لمزيد  العربية، 

العربية وربما لتوطيد العالقات مع االأفغان العرب.

فقد كان �سّياف من اأوائل المتحالفين مع عبد الله عّزام االأب الروحي لالأفغان 

العرب والتيار الجهادي العالمي.

يقول ال�سحفي الكويتي يو�سف عبد الرحمن و الذي يعمل ب�سحيفة االأنباء الكويتية 

و الذي واكب فترة »الجهاد االأفغاني« : » اليوم بعد اداء �سالة الفجر نزلت 

مكتبتي ورجعت الى اوراقي في ادراج مكتبتي واخرجت »ذخائر« اعالمية 

خزنتها ح�سيلة �سنوات ذهبت فيها الى افغان�ستان »محررا �سحافيا« احمل قلمي 

وكاميرتي النقل للقراء الحقيقة واثناء الحرب االفغانية ال�سوڤييتية برز اعالم 

م�سنوع من رحم الجهاد يقوده قادة الجهاد االفغاني لي�س له عالقة باالعالم 

الر�سمي العربي وال اال�سالمي النه ممول من التبرعات التي كانت تر�سل من 

العالم اال�سالمي في م�سارق االر�س ومغاربها لن�سرة الجهاد االفغاني.«

االفغاني والعرب  الجهاد  قادة  التي �سنعت  الدوريات  اأبرز هذه  ولعل من 

المجاهدين :

• �سوت المعركة.
• لهيب المعركة.

• البنيان المر�سو�س.
• الجهاد االإ�سالمي.

• النفير.

• الفجر.
• الموقف.
• االعداد.

• �سدى الجهاد.
• جيحون.
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وكان لل�سيخ عبد الله عزام دور كبير في ن�سر �سل�سلة من الكتب التي تعر�س 

الجهاد كفر�س عين وتدعو له وتحبب ال�سباب فيه، وقد �ساعت في االأم�سار 

اال�سالمية بعد اأن اأر�سلت من بي�ساور الى العالمين العربي واال�سالمي ولي�س 

العك�س ؟!

وكانت حينذاك الوكالة اال�سالمية )البنيان( هي اإحدى اأكبر الو�سائل الم�سموعة 

التي تجوب جبهات القتال وتنقل االخبار اأوال باأول للعالم االفغاني وت�سديه 

البطولي لالحتالل الرو�سي.« 

وعن تجربته مع وكالة البنيان ي�سيف : »زرت وكالة البنيان اآخر مرة في 

اأن قطعت الكهرباء عن منطقة بي�ساور  1989 و�سادف  8 يناير  م�ساء االأحد 

لمدة �ساعة، وهو قطع يومي ال يوؤثر عادة في االأعمال المر�سلة عبر االأثير، 

يطغى  اأن  اأجل  من  في �سمت  الكهرباء  انقطاع  في وقت  يعمل حتى  فالكل 

المنا�سرين  العالم  اأحرار  كل  الى  االثير«  عبر  المر�سل  الجهاد  »�سوت 

للحرب في اأفغان�ستان. وعلى �سوء �سمعة جل�سنا مجموعة من العرب نتحدث 

العربي  االعالم  من  اأفغان�ستان  في  المحلي«  االعالم  »دعم  �سرورة  عن 

المادية،  واإمكانياته  الب�سرية  بكوادره  االأقدر  الأنه  الر�سمي  واال�سالمي 

قادرا  االفغاني  الجهاد  مراحل  لكل  الناقل  االفغاني  االعالم  يكون  وحتى 

ن�سر  خدمة  في  العاملة  االعالمية  الكوادر  تكت�سب  وبحيث  المواجهة،  على 

ثقافة الجهاد االفغاني من تجربة االعالم الر�سمي العربي واال�سالمي المنظم 

والذي يملك تجربة كبيرة في هذا المجال.

كان االأخ الزميل االعالمي �سالح الدين م�سوؤول وكالة البنيان المر�سو�س 

لتنقل  ت�سابق الزمن  تتعلم  اأن  انها محاولة جديدة من كوادر تحاول   : يقول 

االحداث باللغة الب�ستونية واالأوردية والعربية والفار�سية والطاجيك واالأزيك 

الأهمية ن�سر االخبار على النا�س لت�سميدهم من هذه الحرب القذرة التي يقوم 

بها الرو�س على اأمة االأفغان.
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وكان االذاعة التي تطلق على نف�سها )�سوت ا�سالمي اأ�سيل في اأفغان�ستان( 

اأخبار  منهم  الوكالة  وت�ستقي  اأفغان�ستان  داخل  متطوعا  مرا�سال   33 تمتلك 

الجبهات على مدار ال�ساعة وتبث اأخبار المجاهدين والعمليات باللغة العربية 

الوكاالت  لكل  التقارير  كتابة  وهو  اآخر  دور  اأي�سا  ولها  واالنجليزية، 

وال�سحف والمجالت التي ترا�سل الوكالة وتطلب االخبار.«

وعن تطور اآليات العمل االإعالمي خا�سة مع توافد اآالف المقاتلين من عدة 

دول عربية يقول : »وهناك الكثير من ال�سور في مخيلتي مازالت لكوادر 

)�سوني  الكاميرات  كانت  يوم  الفيديو  ت�سوير  ا�ستخدام  ب�سكل م�سحك  تتعلم 

و�سانيو وغيرها من االجهزة اليابانية كبيرة، وتحمل على االكتاف لثقلها(.

كما انني راأيت معامل ال�ستخراج ال�سور في غرف العمليات الطارئة المقامة 

الفيديو  بت�سوير  عادي  غير  اهتمام  هناك  كان  ب�سيطة  وبامكانيات  ع�سوائيا 

حينذاك وفي معركة جالل اباد التي ح�سرتها راأيت �سبابا ي�سورون الحرب 

والمعارك دونما اي حماية وهذا كان قمة الخطر لوجود القنا�سة.«

وهذا تعريف موجز باأبرز المجالت ال�سادرة وقتها واأهم محتوياتها.

الجهاد : 

اأ�س�سها عبد الله عزام و هي مجلة �سهرية تهتم باأخبار »الجهاد االأفغاني«، لها 

جمهور عري�س يتابعها في داخل وخارج افغان�سان وت�سم �سفحاتها لقاء ات 

واأخبارا وتحاليال ومو�سوعات ثقافية خا�سة بن�سر عقيدة الجهاد والمقاالت 

ال�سخ�سية.

لبنيان المرصوص

هي كما تعرف نف�سها )�سوت الخط اال�سالمي اال�سيل في افغان�ستان( مجلة 

ا�سالمية �سهرية جامعة يراأ�سها عبد رب الر�سول �سياف وتت�سمن ق�سايا الجهاد 

تدور  التي  والمفاو�سات  االوروبية  التقارير  وق�سايا  المجاهدين  واخبار 
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وانت�ساراتهم  المجاهدين  واراء  اال�ستطالعية  والتحقيقات  افغان�ستان  حول 

والدرا�سات اال�سالمية والفعاليات المرافقة لن�سرة الجهاد.

الموقف :

مجلة اإ�سالمية �سهرية )�سدى الم�سلم المجاهد ال�سادق في افغان�ستان( يراأ�سها 

المهند�س قلب الدين حكمتيار وتت�سمن افتتاحية واخبار الجهاد ولقااأت القادة 

االأفغاني  الجهاد  عن  وال�سادرة  الواردة  والر�سائل  االنت�سارات  ومراحل 

التاريخ  ون�سر الدرا�سات الخا�سة بالفكر الع�سكري اال�سالمي ومواقف من 

اال�سالمي الداعي للجهاد و�سفحات خا�سة الآراء المجاهدين ون�سر و�ساياهم 

مع االهتمام بال�سور من ميادين الجهاد وابراز القادة العرب ودورهم في 

المعركة.

صدى الجهاد :

مجلة ن�سف �سهرية ي�سدرها عبد الله عزام ورئي�س تحريرها محمد يو�سف 

م�ساحة  االفغان  وتعطي  العالم  كل  في  الم�سلمين  اخبار  تن�سر  وهي  عبا�س 

وا�سعة وتربطهم بانت�سار الم�سلمين في اأكثر من مكان لرفع الروح المعنوية 

وتعطي م�ساحة وا�سعة للمجاهدين لن�سر اخبارهم وانت�ساراتهم.

اإلعداد :

مجلة ن�سف �سهرية ت�سدر عن المكتب االعالمي الذي يراأ�سه ال�سيخ محمد 

عبد ال�سالم وترفع �سعار )واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة(.

المعنوية  الروح  لرفع  اال�سالمية  االنت�سارات  اأخبار  �سفحاتها  في  وتن�سر 

والتمكين  والن�سر  والرفعة  الدين  ن�سرة  اجل  مكان من  في كل  للمجاهدين 

في االر�س وتباع بمبلغ 30 دوالرا او ما يعادلها وبرزت من خالل ن�سرها 

المذابح التي تدور في العالم اال�سالمي خا�سة في فل�سطين.
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أفغانستان :

مجلة ت�سور المذابح وتكتب عبارة جميلة دائما : »افغان�ستان.. الكفاح في 

�سبيل ا�ستعادة الحرية« وهي ت�سدر من وكالة االت�سال الدولي في الواليات 

الرو�س  اظهار  ت�ستهدف  مو�سوعات  �سفحاتها  وت�سم  بوا�سنطن  المتحدة 

لال�ستعانة  وال�سحافيين  االإعالميين  على  توزع  وهي  الوح�سية  بمنتهى 

بمو�سوعاتها وتحقيقاتها و�سورها.

أفغانستان 2 :

مجلة �سهرية تعنى ب�سوؤون افغان�ستان رئي�س تحريرها د.عبد القادر بيدل وترفع 

�سعار : )وف�سل الله المجاهدين على القاعدين اأجرا عظيما(. وتعنى بالمحتوى 

الداخلي الأفغان�ستان فهي تن�سر اخبار جبهات الجهاد والقتال مع الرو�س.

وتهتم  افغان�ستان(  ا�سالمي  )محاذملي  اال�سالمية  الوطنية  الجبهة  ت�سدرها 

دائما بعر�س الموقف الع�سكري على طول الجبهات وتن�سر الكاريكاتير وال 

افغان�ستان  في  الخا�سة  باالتفاقيات  وتهتم  غالفها  على  اإال  ال�سور  تعر�س 

وتهتم اي�سا بن�سر القادة الم�سلمين التاريخيين من امثال »الق�سام« وغيره من 

القادة الم�سلمين الذين رفعوا راية الجهاد وبذلوا ارواحهم في �سبيلها.

الجانب  باأهمية  وعت  االأفغانية  الجهادية  الحركة  اأن  القول  يمكن  وبذلك 

االإعالمي و مّرت من اإ�سدار المجالت و ال�سحف اإلى اإنجاز �سرائط الفيديو 

ونقلها اإلى اأعين العالم.

�ساهمت  الوقت،  ذلك  في  وتاأثيرها  الفيديو  �سرائط  تجربة  اأن  اإلى  ن�سير  هنا 

ب�سكل كبير في قيام الثورة االإيرانية.

فقد كانت خطابات الخميني وحواراته االإعالمية مع �سحفيين ومرا�سلين في 

الغا�سب على  ال�سعب االيراني  اأفراد  لعدد كبير من  الفرن�سي، ملهمة  منفاه 

حكم ال�ساه اآنذاك.
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هذه التجربة ا�ست�سختها الحركات الجهادية االأفغانية و » االأفغانية العربية » 

لتخو�س من خاللها الحرب االإعالمية.

هذه التجربة ا�ستفاد منها تنظيم القاعدة ليطور اأدواته االإعالمية م�ستفيدا من 

عالقتها  بداأت  طالبان  »اإمارة«  اأن  حين  في  ال�سريع  التكنولوجي  التطور 

ثم  للت�سوير،  المحّرم  الفقهي  الجانب  ل�سطوة  نظرا  محت�سمة  باالإعالم 

اإعالميا  لتوؤ�س�س جهازا  »القاعدة«  حليفتها  اأثر  واقتفت  العقبة  هذه  تجاوزت 

مواكبا للطفرة التكنولوجية.

بها  مرت  التي  المحطات  عن  فكرة  تقديم  القادم  المبحث  خالل  �سنحاول 

التراب  اأغلب  على  �سيطرتها  اإثر  طالبان  لحركة  االإعالمية  اال�ستراتيجية 

االأفغاني وتاأ�سي�سها لالمارة االإ�سالمية باأفغان�ستان �سنة 1996.

غالف العدد الأول لمجلة الجهاد بتاريخ 28 دي�سمبر 1984
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غالف العدد الأخير من مجّلة الجهاد )دي�سمبر 1994 - جانفي 1995(
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غالف العدد الرابع لمجلة البنيان المر�سو�ص )دي�سمبر 1985(
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�سحف كويتية قامت بالدعاية الإعالمية للجهاد الأفغاني

ر�سالة من عبد رب الر�سول �سياف اإلى الإعالمي الكويتي 

يو�سف عبد الرحمان يطلب منه الدعم الإعالمي
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غالف اإحدى المجالت الأفغانية الداعمة للجهاد الأفغاني
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من من�سورات التحاد الوطني لطلبة الكويت 

حين ذاك -فرع الكويت

 مبنى وكالة البنيان التي توّلت نقل اأخبار »الأفغان العرب«



115إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون

ا�ستخدام الال�سلكي اأثناء نقل اأخبار جبهات الحرب

ا�ستخدام الهاتف لنقل اأخبار المعارك
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 المبحث الثاني :
مرحلة توسع حركة طالبان وإعالم اإلمارة

ال  االأفغانية  طالبان  حركة  باأن  التذكير  يجدى  المبحث،  هذا  بداية  في 

اإلى التّيار ال�سفي الجهادي بل هي منظمة تعتمد على  تنتمي فكريا وعقائديا 

والج�ستية  م�سلكا  وال�سوفية  عقيدة  الماتريدية  على  و  فقها  الحنفي  المذهب 

طريقة.

غير اأن تجربتها الجهادية �سد الغزو ال�سوفياتي وعالقتها الجيدة مع حليفها 

ال�سلفي الجهادي »تنظيم القاعدة« جعلنا نتطرق لتجربتها االإعالمية.

ن�ساأت حركة طالبان �سنة 1994 بوالية قندهار )ذات االأغلبية القبلية الب�ستونية( 

وذلك على يد »المال محمد عمر« والذي بايعه طلبة المدار�س الدينية كقائد 

واأب روحي للجماعة.

الف�ساد  مظاهر  على  »الق�ساء  بـ  وقتها  �سمته  ما  اأجل  من  الحركة  تاأ�س�ست 

االأخالقي« واإرجاع االأمن لل�سارع االأفغاني.

النقطة الثانية خ�سو�سا هي التي دفعت عدد هام من االأفغان لمنا�سرة هوؤالء 

الطلبة وذلك في وقت ت�سهد فيه اأفغان�ستان �سراعا وتناحرا دمويا بين الف�سائل 

االأفغانية، هذه الف�سائل التي وحدها »الجهاد« �سد القوات ال�سوفياتية قد فّرقها 

ال�سراع على ال�سلطة.

نجحت طالبان في 26 �سبتمبر 1996 في ال�سيطرة على العا�سمة كابول معلنة 

تاأ�سي�س »االإمارة االإ�سالمية في اأفغان�ستان«.

قلة  متطورة رغم  اإعالمية  ا�ستراتيجية  بنى  الذي  القاعدة  تنظيم  على عك�س 

االمكانيات التقنية خالل ال�سنوات االأولى من تاأ�سي�سه، فاإّن حركة طالبان لم 

تكن عالقتها »ودّية« بالكاميرا.
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المال عمر موؤ�س�س الحركة وال�سخ�سية المحورية الغام�سة في عدة جوانب 

منها، كان ينظر اإلى هذا الجانب االإعالمي من زاوية فقهية مغلقة هي اأقرب 

اإلى االأفكار ال�سلفية التقليدية.

في حين اأن اأ�سامة بن الدن وبعد لحمته بالتيار الجهادي الم�سري، �سنع من 

الظهور االإعالمي المتعدد و�سيلة ناجعة ال�ستقطاب ال�سباب العربي والم�سلم 

الغا�سب من ال�سيا�سات االمريكية، هذه ال�سيا�سات الت�سلطية �ساهمت في بناء 

ال�سعور بالمظلومية، مظلومية تج�سدت في الخطاب االإعالمي لتنظيم القاعدة 

منذ البدايات االأولى لتاأ�سي�س جهاز اإعالمي مركزي.

موفق  »اأحمد  القطرية،  الجزيرة  بقناة  العامل  ال�سحفي  جمع  حوار  اأثناء 

زيدان« بوزير الخارجية الطالباني ال�سابق المال وكيل اأحمد متوكل1، كان 

قد وّجه له ال�سوؤال االآتي : »ما تزال موقف الحركة اإزاء ق�سية الت�سوير، 

اإزاء ق�سية الت�سوير الفوتغرافي اأو الت�سوير التلفزيوني غام�سة، فالبع�س 

اأمام  يظهر  ال  االآخر  البع�س  بينما  الت�سوير  واأمام  التلفزيون  اأمام  يظهر 

التلفزيون واأمام الت�سوير، هل هذا القرار هو فردي لكل واحد ياأخذ ال�سيء 

الذي يقتنع به ؟ اأما اأن هناك موقف من حركة طالبان اأو من حكومة طالبان 

اإزاء م�ساألة الت�سوير ؟«

فاأجابه متوكل قائال : »جزء من ال�سوؤال يعنيني، وراأي جميع اأهل المذهب 

اأدلتهم المقنعة في هذا ال�سان مهما كان  اأن الت�سوير حرام، ولديهم  الحنفي 

لجواز  الت�سوير  مثل  �سرورية  حاالت  ثمة  ولكن  الت�سوير،  و�سكل  نوع 

ال�سفر والحج والعمرة والم�ستندات، واإثبات الهويات، فهو �سروري لحفظ 

االأمن والنظام، وكذلك الت�سوير للم�سائل االإعالمية من ال�سرورات، لكن 

ال يعني هذا اأن يجل�س كل واحد اأمام الكاميرا بحجة ال�سرورة التي يمكن اأن 

ي�سدها المناطق الر�سمي با�سم الحركة.«

1 بتاريخ 3 فيفري 2000، المال وكيل اأحمد .. طالبان و�سنوات حكم اأفغان�ستان، قناة الجزيرة.
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هنا عّقب عليه زيدان بالقول : »هل هذا يعني اأن االآن مقابلة المال محمد عمر 

تلفزيونيًا اأمر ممكن ؟«

فاأجاب متوكل قائال : »المال محمد عمر يعرف من يتوفر فيه �سروط الحديث 

با�سم الحركة ر�سميًا، ولكنه ال يرى الت�سوير.«

�س لتف�سير اإ�سقاط حركة طالبان  من خالل هذا الجزء من الحوار والذي ُخ�سّ

المال عمر  اأن  ن�ست�سّف  اأولوياتها و�سيا�ساتها،  االإعالمي من جدول  للجانب 

قائد التنظيم واأمير االإمارة )اأي الدولة( كان راف�سا ب�سكل قطعي النخراط 

الحركة في العمل االإعالمي المنّظم.

بيد اأن المحّرمات تحّولت اإلى �سرورات ب�سبب �سغوط الواقع المفرو�سة 

على الحركة، الحركة التي كانت تمنع وجود و�سائل االإعالم المرئية خالل 

موؤتمراتها ال�سحفية �سمحت بذلك الأول مرة بتاريخ 25 جانفي �سنة 2000.

بمقر  �سحفيا  موؤتمرا  متوكل  المال  الطالباني  الخارجية  وزير  عقد  وقتها 

اآباد، وذلك بح�سور و�سائل اإعالم و�سحفيات  اإ�سالم  ال�سفارة االأفغانية في 

غير محجبات، و�سبقها �سماح طالبان لو�سائل االإعالم بالبث المبا�سر لحداثة 

االإفراج عن رهائن حادثة خطف الطائرة الهندية في قندهار.

االأمريكي  الغزو  اإثر  خ�سو�سا  تج�ّسد  الطالبانية  الذهنية  في  التطور  هذا 

الحركة  دفع  ما  هذا   ،2001 اأكتوبر  في  طالبان  حكم  وا�سقاط  الأفغان�ستان 

عبر  اأعداءها  �سد  االإعالمية  الحرب  وخا�ست  القاعدة  تجربة  ال�ستن�ساخ 

تاأ�سي�س مزيد من المنابر االإعالمية.

والخطاب  ال�سورة  تقنيات  اأحدث  مواكبة  على  مجبرة  نف�سها  ووجدت 

االإعالمي.

بـقدرة  اأحمد موفق زيدان  ال�سحفي  لقاء جمع  2001 وخالل  31 جويلية  في 

الله جمال وزير االإعالم في حكومة طالبان �سابقا ورئي�س اللجنة االإعالمية 
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في الحركة اآنذاك2، تحدث هذا االأخير عن اأهم الن�ساطات االإعالمية للحركة 

العربية،  باللغة  وهي  »ال�سمود«  نمار�سها  التي  االأن�سطة  من  »اإن   : قائال 

االأخبار  ينقلون  وال�سهامة ولنا مرا�سلون  الب�ستون  بلغة  ومجلة »�سر« وهي 

ب�سكل يومي فهناك اأخبار ت�سدر كل يوم تتحدث عن العمليات التي يقوم بها 

المجاهدون من هجمات على االأميركيين وعبيدهم وما يلحق بهم من خ�سائر 

المجاهدين  اإلى هجمات  باالإ�سافة  الع�سكرية وجنودهم،  اآلياتهم  على �سعيد 

بع�سها عن طريق  يوم وير�سل  االأخبار تحدث كل  على مع�سكراتهم وهذه 

م�ستمر  ن�ساطنا  وهذا  العالم  لكل  ال�سناعية  االأقمار  طريق  وعن  االإنترنت 

االأخبار،  ينقلون  معتمدون  مرا�سلون  لها  االإ�سالمية  االإمارة  لله.  والحمد 

�ساهد  »ال�سمود« وهي خير  يدي مجلة  وبين  والموثوقة،  الحقيقية  االأخبار 

»�سمود«  و  العربية  باللغة  لله  والحمد  وهي  عليها  اطلعت  وقد  ذلك  على 

ال�سجعان من العرب  الم�سلمين االأقوياء  موجهة الأولئك المحبين للجهاد من 

وهي بلغتهم حتى يفهموها اإذ لهم االأ�سبقية في االإ�سالم ولهم اأ�سبقية م�سهودة في 

االإ�سالم والجهاد وهي اأ�سبقية قوية جدا. طالبان لها اإعالمها بلغاتها المحلية 

اأو  المجاهدين  نداأت  اأو  الم�سلمين  ندااأت  اأو  االأفغان  ندااأت  اأو  ندااأتها  وتبث 

ندااأت المهاجرين ويتم اإي�سال كل هذا اإلى االآذان الراغبة بمعرفة الحقيقة. 

الكل يتذكر كيف اأنه حينما غزا الرو�س االأفغان كل الم�سلمين وقفوا معنا �سد 

االأفغاني  ال�سقيق  �ساركوا  الذين  العرب  الغزاة وبكل �سجاعة وب�سالة خا�سة 

في الحرب بكل اإخال�س ورجولة فقد جاهدوا باأنف�سهم واأموالهم واأرواحهم 

كما اأنهم �ساهموا بفاعلية في مجال االإعالم.«

»اإن   : جمال  اأفاد  االإعالمية  االآلة  مع  التعامل  في  التغير  هذا  اأ�سباب  وعن 

�سرورة االإعالم معروفة وم�سهودة في كل وقت وزمان، وظهور طالبان 

اأمام الكاميرا والت�سوير االآن هذه �سرورة ما�سة وحيوية فال�سعوب ال تعرف 

2 برنامج لقاء اليوم، 2008/07/31، قناة الجزيرة.
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نظرة النا�س اإلى طالبان وال نظرة طالبان اإلى كثير من الق�سايا ولذا اأحببنا اأن 

يعرف النا�س من نحن وماذا نريد. اأمر اآخر وهو اأن اليهود باأفعالهم ي�سللون 

الم�سلمين من خالل االإعالم الكاذب الذي يبثون ال�سائعات واالأكاذيب على 

اأمام  الظهور  اإلى  ال�سرورة  باب  ومن  طالبان  ا�سطرت  لذا  المجاهدين 

الكاميرات واإجراء المقابالت وال�سماح بالت�سوير، اإذًا هذه حاجة ما�سة فنحن 

نريد تو�سيح مواقفنا التي ال نخجل منها للعالم ونحن اأمام محتل اأجنبي وما 

نقوم به دفاعا عن اأر�سنا اأمر كفلته لنا االأديان ال�سماوية وح�سنا عليه االإ�سالم 

العظيم، وكذلك حتى �سرائعهم االأر�سية تح�س على مقاومة االحتالل فما 

نقوم به هو �سيء نفتخر به وتفتخر به االإن�سانية في مقاومة االحتالل، جهاد 

اأ�سبح عالمة م�سيئة لكل المجاهدين والمقاومين �سد االحتالل. اإن اأعداءنا 

ين�سرون بين النا�س اأكاذيب تقول اإن طالبان انتهت ومحيت ونحن نخاطب 

اأمير  اأميرنا،  اأميرها،  اأطاعت  باأن طالبان  اأجمع وكل من حولنا  الم�سلمين 

الموؤمنين المجاهد المال عمر، فقد علمنا منذ البداية باأنه اإذا ما هوجمنا ف�سوف 

نلجاأ اإلى الجبال ولكن لن نبرح اأر�س اأفغان�ستان واأن المواجهة قادمة ولو 

بعد حين وهذا ما ح�سل، لم نغادر اأر�سنا، لقد ازددنا تجربة وازددنا قوة 

وال يخفى عليك ثبات اإمارة طالبان االإ�سالمية داخل اأفغان�ستان فهي را�سخة، 

وطالبان ال زالت في اأفغان�ستان لكنهم غيروا فقط اأماكنهم وانتقلوا اإلى الجبال 

فهم ال زالوا في اأفغان�ستان وهم ال زالوا اأقوياء بل اإن هذه داللة وا�سحة حين 

يظهرون في االأفالم واالإذاعات وال�سحف وغيرها ظهور يدل على القوة 

والوجود والح�سور.«

التوا�سل  وو�سائل  العنكبوتي  المجال  وبروز  التكنولوجية  للطفرة  ونظرا 

من  لماليين  وخطابها  الحركة  �سورة  نقل  في  ناجعة  كاأداوات  االإجتماعي 

االنترنت وح�سابا  �سبكة  الحركة عدة مواقع ر�سمية على  اأ�س�ست  المتابعين، 

ر�سميا على �سبكة تويتر التوا�سلية ودخلت مجال االإ�سدارات المرئية والتي 

ي�سرف عليها طاقم تقني اإعالمي من اأ�سحاب المهارات في هذا المجال.
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عدد من اأعداد مجلة ال�سمود الإ�سالمية اأحد الأذرع الإعالمية لحركة طالبان
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الح�ساب الر�سمي لحركة طالبان على �سبكة تويتر

 �سورة من اأحد الإ�سدارات المرئية التي اأنتجها الجهاز الإعالمي الر�سمي

لحركة طالبان

لتنظيم  الرائدة  االإعالمية  للتجربة  الكبري  الف�سل  فيه  يعود  االإعالمي  التطور  هذا 

حليفتها  مع  جنب  اإىل  جنبا  اأفغان�ستان  يف  �سنوات  ملدة  تواجدت  التي  القاعدة  القاعدة. 

حركة طالبان، اأ�س�ّست ملا يعرف بـ »االإعالم اجلهادي« اأو »اجلهاد االإعالمي«.

فماهي اأهم مميزات اال�سرتاتيجية االإعالمية للقاعدة ؟ وكيف طورت القاعدة جتربتها 

االإعالمية منذ التاأ�سي�س واإىل حدود هذه اللحظة ؟
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المبحث الثالث :
مرحلة قاعدة الجهاد والنقلة النوعّية

»لقد اآن االأوان الأن يتبواأ االإعالم مكانه ال�سحيح ويقوم بدوره المطلوب، في 

مواجهة هذه الحملة ال�سر�سة والحرب ال�سليبية المعلنة، بجميع و�سائله : المرئية 

اأم  �سحفيين  اأم  كانوا  كّتابا  االإعالم  رجال  وعلى  والمقروءة،  والم�سموعة 

والحدث،  الم�سوؤولية  م�ستوى  على  يكونوا  اأن  مرا�سلين...،  اأم  محّللين 

واأن يقوموا بدورهم المطلوب في تب�سير االأّمة وبيان حقيقة العدو وك�سف 

مخططاته واأالعيبه، واأن يقفوا �سفا واحدا بكل تواجهاتهم، فالعدو اليوم ال 

يفّرق بين فئة واأخرى.«1

»اأ�ساأل الله اأن يجزي العاملين في االإعالم الجهادي خير الجزاء، واأن يثيبهم 

خير الثواب على ما يخاطرون به ويعر�سون اأنف�سهم لل�سرر من اأجل ك�سف 

من  لمزيد  واأدعوهم  الم�سلمة،  اأمتنا  �سد  اليهودية  ال�سليبية  الجرائم  حقائق 

الجهد والعطاء، واأحمد الله اأن �سهد االأعداء وفي خدمتهم االإمكانات الهائلة 

وموؤ�س�سات االإعالم الجبارة بهزيمتهم اأمام االإمكانات ال�سيئلة للمجاهدين.

ولكن المجاهدين ين�سرون الحق ال�سدوق الذي ال ي�سمد له بكل كذبه وبهرجته 

زهوقا(  كان  الباطل  اإن  الباطل  وزهق  الحق  جاء  )وقل  الزهوق  الباطل 

واأذكر هوؤالء الجنود المجهولين اأنهم على ثغر عظيم من ثغور االإ�سالم واأنهم 

يحطمون االأ�ساطير واالأوهام التي ظلت الدعايات الغربية وال�سرقية تبثها في 

اآذان �سامعينا وعقول مفكرينا ومناهج طالبنا لعقود طويلة.

فالله الله في االأمانة التي تحملونها، وليكن ال�سدق رائدكم والدعوة للتوحيد 

ال�سافي منهجكم ولت�سعوا الأن تعودوا باالأمة التي طالت غربتها عن �سريعتها 

1 اأ�سامة بن الدن، من كلمة : بعد عام من الف�سل االأمريكي في اأفغان�ستان.
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اإلى المنهل المحمدي ال�سافي و�سيرة خلفائه الرا�سدين واأ�سحابه الطيبين واآل 

المنحرفين  انحرافات  عن  بعيدًا  اأجمعين  عليهم  الله  ر�سوان  الطاهرين  بيته 

واأكاذيب رجال الدين الدجالين ومناهج االنهزام واال�ستجداء وفل�سفات التراجع 

واالنحناء وفقه المت�سولين وفتاوى علماء المارينز وم�ساومات قادة الحركات 

ال�سريعة وللع�سبية للمواطنة  للعلمانية بعيدًا عن حاكمية  الذين يجرون االأمة 

بعيدًا عن اأخوة االإ�سالم وللر�سوخ ل�سايك�س بيكو بداًل من دولة الخالفة من 

المحيط اإلى المحيط باإذن الله ويتنازلون عن اأرا�سيها بدعوى المهارة ال�سيا�سية 

والحنكة العملية وجمع ال�سمل وحقن الدم اإلى غير ذلك من الخرافات.

االإ�سالم  ر�سالة  لن�سر  �سببًا  الجهادي  االإعالم  رجال  يجعل  اأن  اأ�ساأُل  فاللَه 

الدنيا وبث الوعي ال�سادق بين جموع االأمة والإحياء روح  والتوحيد لكل 

�سفوف  بين  واال�ست�سهاد  والجهاد  والفداء  والت�سحية  والكرامة  العزة 

قدوة  يكونوا  حتى  �سفوفهم  وير�سوا  جهودهم  يوحدوا  واأن  الم�سلمين، 

لغيرهم، واأن يحر�سوا على ت�سجيل تراث االأمة الجهادي الذي لوال توفيق 

الله لهم الأ�ساعه االأعداء والعمالء، فالله اأ�ساأل واإليه اأبتهل اأن يتقبل عملهم 

الكائدين  كيد  ويقيهم  ويرعاهم  يحفظهم  واأن  الكريم  لوجهه  خال�سًا  ال�سالح 

ومكر الماكرين واأن يبارك في جهودهم واإمكاناتهم وال يحرمهم من تمكينه 

ون�سره في الدنيا واأجره في االآخرة .«2

اعترفت الواليات المتحدة بتفوق القاعدة في حربها االإعالمية االلكترونية؛ 

اإذ ت�ساعفت المواقع والمنتديات الجهادية ب�سكل كبير منذ االإعالن عن تاأ�سي�س 

»الجبهة العالمية لقتال اليهود وال�سليبيين« عام 1998 من 12 موقًعا كما ي�سير 

جبراييل ويمان اإلى اأكثر من 6000 موقع في الوقت الراهن، وتظهر وتختفي 

�سنوًيا مئات المواقع في �سياق حرب ال�سبكات التي تدور رحاها بين االأجهزة 

مع  ال�سحاب  موؤ�س�سة  لقاء  من  مقتب�سة  الجهادي،  االإعالم  رجال  اإلى  كلمة  الظواهري،  اأيمن   2

الظواهري، 2007/12/16 
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اال�ستخبارية من جهة واأتباع واأن�سار الجماعة الجهادية وتنظيم القاعدة من 

جهة اأخرى.3

اأ�سبحت  »االإعالم ن�سف المعركة« كلمة انت�سرت كثيرا بين الجهاديين فقد 

الحرب االإعالمية تمثل جانبا هاما من الروؤية اال�ستراتيجية لتنظيم القاعدة.

اأ�سامة بن الدن اأمير الحركة الجهادية الرائدة في هذا المجال، �سّكل ح�سوره 

الآالف  وا�ستقطابه  التنظيم  تو�سع  عوامل  من  عامال  المتكّرر  االإعالمي 

المقاتلين والمنا�سرين.

كان بن الدن بمثابة »�سوبرمان اإ�سالمي« في مواجهة ت�سّلط »الرجل االأبي�س 

وخا�سة  والم�سلمة  العربية  الدول  مواطني  من  كبير  ق�سم  وكان  الغربي« 

ال�سباب منهم )بمختلف توجهاتهم الفكرية( ينظر اإليه باحترام �سديد.

اأن تختلف مع هذا الرجل في اأفكاره وتوجهاته العنيفة، هذا ال يمنع من اإبداء 

القّوي له. ح�سور ممّيز يعك�س االمكانيات  بالح�سور االإعالمي  االإعجاب 

الخطابية والقيادية لبن الدن.

وهو الذي تحول من مجرد �ساب �سعودي م�ساند للـ »الجهاد االأفغاني« اإلى 

الرجل االأخطر في العالم. وان فارق الحياة فاإّن رمزّيته بقيت حّية في قلوب 

العديدين من الم�سلمين وخا�سة من منا�سري الحركات الجهادية.

وحتى الخالف الحاد الذي ن�سب بين »الدولة االإ�سالمية« و»القاعدة« لم يمنع 

مقاتلي ومنا�سري تنظيم البغدادي من االإ�سادة ببن الدن واعتباره اأبا روحّيا 

كل الجهاديين في العالم.

تنظيم  قيادات  اأهم  من  كانا  الخ�سو�س  وجه  على  والظواهري  الدن  بن 

البدايات  منذ  ومتطّور  قوّي  اإعالمي  جهاز  بناء  ب�سرورة  ايمانا  القاعدة 

االأولى لتاأ�سي�س التنظيم.

3 ح�سن اأبو هنية، تنظيم القاعدة و»الجهاد« االإلكتروني، موقع الجزيرة نت، 19 �سبتمبر 2010.



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  126

ي�سير كتاب »دور االإعالم الجديد في انت�سار ظاهرة االإرهاب« تاأليف فليب 

عالمية التي اعتمدها زعيم تنظيم  اإلى اال�ستراتيجيات االإ �سيب ودانا جانبك 

القاعدة »اأ�سامة بن الدن« قبل رحيله، فيقول اإن اإدارة اإعالم القاعدة تاأ�س�ست 

عام 1988، كجزء من الهيكل التنظيمي للقاعدة بغر�س االحتفاء بالمجاهدين 

في اأفغان�ستان الذين كانوا يحاربون االتحاد ال�سوفياتي.

والواليات  اإ�سرائيل  على  الهجوم  اإلى  تحولت  عالمية  االإ الر�سالة  اأن  غير 

نظمة العربية، وب�سكل خا�س المملكة العربية  ميركية وبع�س االأ المتحدة االأ

ال�سعودية.

مثلة الدالة على اإ�ستراتيجية القاعدة وغيرها  وقد عر�س الكتاب العديد من االأ

في  للتاأثير  كو�سيلة  عالم  االإ و�سائل  ا�ستخدام  في  رهابية  االإ المنظمات  من 

اأنها  يعتقد  التي  عالمي«  االإ نتاج  لالإ »ال�سحاب  موؤ�س�سة  ومنها  العام،  الراأي 

�سالمية العالمية. عالمية االإ انطلقت عام 2001، والجبهة االإ

نترنت على جميع المواقع  كذلك قناة الفجر التي قامت بتوزيع اإنتاجها عبر االإ

في اأنحاء العالم.

عالمية اإلى العديد من اللغات. وعادة ما تتم ترجمة المواد االإ

لن�سر   ،2002 عام  اأوائل  نترنت  االإ على  »النداء«  موقع  القاعدة  د�سنت  كما 

اأفكارها حول عملياتها اإبان الحرب في اأفغان�ستان والعراق.

اإعالم  في  قّوة  نقطة  تمثل   ،2000 �سنة  من  بداية  الجهادّية  المنتديات  كانت 

تنظيم القاعدة.

مع دخول االألفّية، بداأ ا�ستعمال االنترنت في العالم العربي واالإ�سالمي ياأخذ 

ا�ستثمار  القاعدة �سرورة كبرى في  ن�سقا ت�ساعدّيا. لذلك فقد راأت قيادات 

وال�سباب  المراهقين  �سفوف  في  وخا�سة  العنكبوتي  المجال  هذا  انت�سار 

المهتمين بالو�سائل التكنولوجية الحديثة.
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هذه ال�سرورة اأ�سبحت اختيارا ا�ستراتيجيا اإثر االحتالل االأمريكي الفغان�ستان 

�سنة 2001، حينها وجّهت القوات الع�سكرية االأمريكية �سربة قا�سية للقاعدة 

في اأفغان�ستان.

وبذلك ا�سطر التنظيم لتغيير بنيته الهيكلية واأ�سبح يحاكي التنظيمات العنقودية 

التي تتحرك في �سكل مجموعات �سغيرة قّلما يرتبط بينها توا�سل مبا�سر.

اإلى  قندهار  في  اأ�سا�سا  المتمركز  الميداني  مجالها  من  القاعدة  خرجت  هنا 

المجال العنكبوتي االفترا�سي.

ومن المفارقات اأّنها اأ�سبحت وقتها اأكثر خطرا واأ�سبح خطابها اأكثر انت�سارا 

وقبوال لدى فئة وا�سعة من ال�سباب العربي والم�سلم.

ما  االأمريكية على  والحملة   ،2001 �سبتمبر  الحادي ع�سر من  اأحداث  كانت 

ي�سمى باالإرهاب، نقطة تحول في تاريخ االإعالم الجهادي ب�سكل عام، وفي 

تاريخ ون�ساأة المنتديات الجهادية ب�سكل خا�س، فقبل �سبتمبر لم يكن م�سطلح 

المنتديات الجهادية قد انت�سر على ال�ساحة االإعالمية بال�سكل المعروف حاليًّا، 

المنتديات  عالم  اإلى  للدخول  الفردية  المبادرات  بع�س  هناك  كانت  وفقط، 

الذي  العييري  يو�سف  لل�سعودي  واالأخرى  عزام،  الله  لعبد  تن�سب  اإحداها 

كان يقود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب اآنذاك.

طالت الحملة االأمريكية ال�ساملة كافة التنظيمات الجهادية وعلى راأ�سها القاعدة، 

وانطلقت المنتديات الجهادية كنافذة لن�سر االأفكار الجهادية والترويج لها ؛ الأنها 

و�سيلة للهروب من الرقابة والحظر االأمني الم�ستمر على االإعالم الجهادي، 

وهي اأي�سا و�سيلة زهيدة الثمن فبب�سع دوالرات قليلة يمكن الأي نا�سط في اأي 

مكان بالعالم اأن ين�سئ منتداه الجهادي الخا�س به ويبث من خالله اأي مادة، 

ال يحتاج االأمر �سوى �سراء برنامج المنتدى واختيار ا�سم منا�سب للموقع، 

العنكوبية؛  ال�سبكة  المتوفرة على  اال�ست�سافة  �سركات  اإحدى  اإطالقه عبر  ثم 

وبالتالي يتم فتح المجال اأمام االأع�ساء والراغبين في الم�ساركة.
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بجانب  الجهادية،  المنتديات  ت�سبح  اأن  في  اأ�سهمت  وغيرها  العوامل  هذه 

والنقا�س  للحوار  مفتوحة  �ساحات  للحدود،  عابرة  اإعالمية  و�سيلة  كونها 

والعمليات  والتتر�س  وم�سروعيته  المعا�سر  الجهاد  باأحكام  المتعلقة  للق�سايا 

المواقع  المترددين على  التي ت�سغل بال  الق�سايا  اال�ست�سهادية، وغيرها من 

الجهادية.

» بداأت المنتديات العربية على �سبكة االإنترنت نهاية الت�سعينيات من القرن 

الما�سي وكان منتدى »اأنا عربي« الذي تحول الحقا اإلى »اأنا م�سلم« هو اأول 

 »Islam way« ال�سبكة، وتبعه موقع »�سحاب«، ثم العربية على  المنتديات 

�سمدي«  »برامودا  يدعى  �سخ�س  اأن�ساأه  م�سري  منتدى  وهو   ،2000 عام 

منتدى  ظهر  االأثناء  هذه  في  م�سر،  في  ال�سلفية  المدر�سة  تالمذة  اأحد  وهو 

»التوحيد« كاأول منتدى جهادي، ويقال اإن ال�سيخ اأبو قتادة الفل�سطيني واأبو 

حمزة الم�سري المقيمان في لندن حاليا، كانا من كتاب المنتدى، والكثير 

من الجهاديين حينها كانوا يكتبون في عدد من المنتديات ال�سيا�سية االأخرى 

كـ »االإ�سالح« و»التجديد« و»القلعة«.

م�سيرة  في  طفرة  ليحقق  »االأن�سار«  منتدى  ظهر   2003 عام  اأواخر  في 

اإيقافه  تم  والذي   ،»jehad.Net« موقع  �سبقه  وقد  الجهادية«،  »المنتديات 

بن�سره، وكانت  الذي كان يقوم  المخالف  المحتوى  واعتقال �ساحبه ب�سبب 

ليعود مرة  لفترة،  »االأن�سار«  منتدى  اختفاء  في  �سببا  اأي�سا  االأمنية  الرقابة 

اأخرى على اإثر ال�سعود الذي �سهده تنظيم القاعدة في العراق عام 2004، 

وطبقا لما يذكره اأبو الحارث المح�سار �ساحب منتدى »مداد ال�سيوف« عن 

2004 قام  اأوائل  دور منتدى االأن�سار في ن�سر العمليات الجهادية فاإنه »في 

بو�سع  وقام  العراقي«،  مي�سرة  »اأبو  يدعى  �سخ�س  المنتدى  في  بالت�سجيل 

على  فيه  النا�س  يطمئن  الزرقاوي  م�سعب  اأبو  لل�سيخ  العراق  من  �سريط 

نف�سه بعد اإ�سابته وتلقيه عالًجا، حيث انت�سرت ال�سائعات حول مقتله، وكان 

اأبو مي�سرة وقتها هو الم�سدر الر�سمي لكل ما ياأتي من العراق، وكان هذا 
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عادت  ثم  لمدة  »االأن�سار«  وقف  في  �سببا  مماثلة  اأخرى  و�سرائط  ال�سريط 

مرة اأخرى ليغلق حتى االآن«.

»االإخال�س«،  منتدى  انطلق  »االأن�سار«  اإغالق  من  وجيزة  فترة  قبل 

ن�ساط  من  عدد  بم�ساعدة  التون�سي  ال�سيخين  محب  يدعى  �سخ�س  واأ�س�سه 

لكن  االأن�سار،  منتدى  مع  التون�سي  بدايات  وكانت  االإلكتروني،  الجهاد 

ال�سابعة  الذكرى  في  وبالتحديد  اأ�سهر  عدة  منذ  اإيقافه  تم  »االإخال�س«، 

الأحداث �سبتمبر اأي في �سبتمبر 2008 �سمن حملة مو�سعة للهجوم على المواقع 

الجهادية طالت عددا كبيرا من المنتديات.

كاأحد  »الح�سبة«  منتدى  اإلى  الجهادي  االإعالم  حقل  في  الباحثون  ينظر 

المنتديات الجهادية المميزة، حيث يقدم نف�سه كمنتدى اإ�سالمي م�ستقل وغير 

تابع الأي تنظيم جهادي، وقد تعر�س القائمون عليه لحمالت اعتقال مكثفة 

االإ�سالم«  اإغالقه، وهناك بجانب »الح�سبة« منتدى »�سموخ  اإلى  ما دفعهم 

والمهاجرون  ال�سلفية،  ومعارك  الفردو�س«،  و»منتديات  و»البراق« 

الفلوجة  و»منتديات  االإ�سالمية«،  الليوث  »�سبكة  ومنتدى  والتجديد، 

العراقية« والتي تقوم بن�سر اإ�سدارات موؤ�س�سة الفرقان االإعالمية التابعة لما 

اأبو عمر  قيادة  القاعدة تحت  لتنظيم  التابعة  االإ�سالمية  العراق  بدولة  يعرف 

البغدادي.

المجاهدين  »�سبكة  منتدى  ظهر   2008 عالم  من  االأول  الن�سف  خالل 

نف�سه  ويعرف  االإنترنت،  عبر  الن�سطة  المنتديات  اأحد  وهو  االإلكترونية«، 

على اأنه »�سبكة دعوية اإ�سالمية جهادية م�ستقلة تعنى ب�سئون العالم االإ�سالمي، 

وال تنتمي الأي تنظيم اأو حزب اأو موؤ�س�سة، واأن جميع المقاالت والموا�سيع 

المن�سورة في �سبكتنا ال تخ�سع للرقابة قبل الن�سر، وال تعبر بال�سرورة عن 

اال�ستقاللية،  على  المنتدى  حر�س  وبرغم  ال�سبكة«،  اإدارة  وتوجه  راأي 

وعدم االنتماء اإلى اأي تنظيم جهادي فاإنه ينظر اإليه كمنتدى تابع للتنظيمات 
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خالله،  من  للقاعدة  الجهادية  االإ�سدارات  كافة  ن�سر  يتم  حيث  الجهادية، 

2009، وقد يكون  اأيام خالل �سهر يناير  وهو ما جعل المنتدى يتوقف لعدة 

لدى  اال�ست�سافة  قيمة  ت�سديد  عدم  هو  المواقع،  اأحد  ذكر  ح�سبما  ال�سبب، 

ال�سركة الم�سيفة، لكن المنتدى عاد اإلى الظهور مرة اأخرى مطمئنا القراء 

على ا�ستمرار ر�سالته.

لي�س  لكن  باالآالف،  يكن  لم  اإن  بالمئات،  الجهادية  المنتديات  عدد  يقدر 

المنتديات طبقا لدورها ومحتواها  �سامل بعددها، وت�سنف هذه  لدينا ح�سر 

والمواد  والبحوث  والمعلومات  االأفكار  لن�سر  منتديات  اأوال:  �سنفين:  اإلى 

ومنتدى  ال�سلفية  ومعارك  ال�سيوف  ومداد  الليوث  منتدى  مثل  االإعالمية، 

ال�سيخ نا�سر الفهد واالأثري، ومنتدى الجماعة االإ�سالمية الم�سرية وغيرها 

كبير  لعدد  والبحوث  المقاالت  بن�سر  تقوم  والتي  الم�سابهة  المنتديات  من 

اإثارة  من االأع�ساء، وثانيا : منتديات جهادية حوارية، يكون الهدف منها 

الجدل وفتح اأفق للنقا�س وتبادل االآراء فيما يتعلق بالق�سايا ال�سائكة كالهجرة 

والعمليات اال�ست�سهادية والتتر�س وحكم قتل االأجنبي والخروج على الحاكم 

فاإن  االأحيان  اأغلب  والبراء وغيرها، وفي  بالوالء  المتعلقة  والمو�سوعات 

مثل هذه المنتديات تتوافر من خاللها فر�س التجنيد للعنا�سر الجهادية اأكثر 

المنتديات  هذه  عبر  تجنيدهم  تم  الأ�سخا�س  كثيرة  اأمثلة  وهناك  غيرها،  من 

لمجرد اأنهم قرءوا بع�س الكتب والمقاالت واقتنعوا بها.

ال تخلو المنتديات الجهادية من المعارك وال�سراعات الم�ستمرة بين اأع�ساء 

المنتدى والم�ساركين فيه واأغلبهم من منظري ال�سلفية الجهادية اأ والمتعاطفين 

معها اأو الذين يعار�سون الفكرة ال�سلفية الجهادية من االأ�سا�س، اأحدث هذه 

االأن�ساري �سد  الحارث  اأبو  بقيادة  ال�سيوف«  منتدى »مداد  �سنها  المعارك 

الراحل اأبو م�سعب الزرقاوي، حيث طعن المنتدى في الزرقاوي، وقال 

اإنه كان على خالف دائم مع زوجته االأولى، واإنها كانت تتحكم فيه، واإن 

غير  �سببا  كان  العراق  في  الزرقاوي  برفقة  كانت  حينما  الأهلها  مرا�سالتها 
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اإلى  المقد�سي  اأبو محمد  ال�سيخ  اإليه وقتله، وهو ما دفع  مبا�سر في الو�سول 

كتابة مقالة مطولة فند فيها اتهامات »مداد ال�سيوف« وهاجم �ساحبه ودافع 

عن الزرقاوي ب�سدة.

كما �سن »مداد ال�سيوف« هجوًما الذًعا على مدير مركز المقريزي في لندن 

البريطانية  الحكومة  ل�سالح  بالتخابر  اإياه  متهما  ال�سباعي،  هاني  الم�سري 

اأ�سدر  اأنه  ال�سباعي  مهاجمة  في  وال�سبب  المجاهدين،  من  بعدد  واالإيقاع 

فيه  رد  المح�سار«  ب�ساأن  المقريزي  مركز  »بيان  المركز  موقع  على  بيانا 

حول ا�ستف�سار ورده ب�ساأن حقيقة تزكيته لمنتدى »مداد ال�سيوف« والم�سرف 

المح�سار، تزكية  ال�سباعي  فرف�س  المح�سار«،  الحارث  »اأبو   عليه 

االأخيار،  ال�سنة  اأهل  م�سايخ  بع�س  على  يتطاول  من  اأزكي  »كيف   : قائال 

خا�سة غمز المح�سار موؤخًرا ولمزه وطعنه وتجريحه في ف�سيلة ال�سيخ اأبي 

محمد المقد�سي«.

القائمين على منتدى  ال�سباعي عدًدا من الردود من قبل  اأ�سعلت ت�سريحات 

اأهمها رد مدير المنتدى »المح�سار«، وا�سمه وليد  »مداد ال�سيوف«، كان 

االأزهر  في  در�س  م�سري  »وهو  ال�سريف،  الح�سني  ال�ساذلي  المح�سار 

وديوبند في باك�ستان وجامعة اأم القرى في مكة المكرمة، ثم انتقل اإلى لندن، 

ويبدو اأنه في بداية االأمر كان يبحث عن موقع بين »�سيوخ لندن« لكن اأمله 

الباحث  ال�سرحان  �سعود  ذكره  لما  طبقا  اإياهم،  مهاجًما  عليهم  فانقلب  خاب 

بمعهد الدرا�سات االإ�سالمية والعربية بجامعة اإك�ستر البريطانية.

اأن  اإلى  »العربية.نت«  لموقع  بها  اأدلى  ت�سريحات  في  ال�سرحان  وي�سير 

المح�سار اأ�س�س منتدى »مداد ال�سيوف« وجعل منه طريقًا للهجوم على اأبو 

ب�سير الطرطو�سي القائد الحالي لتنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، 

ويذكر ال�سرحان اأن المح�سار ات�سل بمحمد خليل الحكايمة القيادي الجهادي 

الم�سري المن�سق، واأ�س�س له موقع »الثابتون على العهد«، وزعم المح�سار 
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تنظيم  وهو  الكنانة«،  اأر�س  في  الجهاد  قاعدة  »تنظيم  زعيم  الحكايمة  اأن 

اإنترنتي ال يتجاوز موقعي »الثابتون على العهد« و»مداد ال�سيوف«.

وقد قوبلت حملة مداد ال�سيوف على الزرقاوي والمقد�سي وال�سباعي بالرف�س 

واال�ستنكار من قبل طائفة كبيرة من المنتديات الجهادية والتي هاجمت مداد 

اإياه باأنه يدار من قبل  ال�سيوف وحذرته بقية المنتديات من خطورته متهمة 

اأجهزة المخابرات الغربية لت�سويه قيادات الجهاد ورموزه وحرقها عن طريق 

اإ�سعال ال�سراعات وتقديم معلومات جديدة يمكن اأن تميط اللثام عن وجه اآخر 

للجهاديين يختلف عن ال�سورة االإيجابية الموجودة في اأذهان اأتباعهم.

المنت�سرة في دول عدة  القاعدة وفروعه  لبيانات واإ�سدارات تنظيم  المتابع 

التي  الم�سورة  والمواد  والر�سائل  البيانات  م�ستمر من  �سيل  اأمام  نف�سه  يجد 

ال�سوؤال  القاعدة، ولعل  لتنظيم  االإعالمية  الذراع  ال�سحاب،  موؤ�س�سة  تنتجها 

بياناتها  القاعدة  بها  تن�سر  التي  بالكيفية  يتعلق  االآن  الذهن  اإلى  يتبادر  الذي 

مترامية  ال�سبكة  جمهور  اإلى  ت�سل  طريقة  وباأي  الجهادية،  المنتديات  في 

االأطراف، واالإجابة تكمن في ال�سرية التي تفر�سها القاعدة على المعلومات 

خ�سية االختراقات االأمنية، فال�سريط يخرج في �سرية تامة من اأفغان�ستان عن 

طريق ع�سو في موؤ�س�سة ال�سحاب ثم يتم رفعه في بلد ال �سيطرة لالأمريكان 

فيه كاإيران اأو باك�ستان في منطقة القبائل، ثم يتم اإر�سال رابط ال�سريط عند 

من  عدد  مع  ال�سريط  برفع  يقوم  معين  ل�سخ�س  االإلكتروني  البريد  طريق 

اأع�ساء كتيبة االإعالم الجهادي في مواقع عديدة، ثم يعطي ملًفا فيه الروابط 

القديم  اال�سم  هو  والفجر  االإعالمي«،  الفجر  »مركز  عليه  يطلق  ل�سخ�س 

ل�سبكة »الح�سبة«، ومن الفجر اإلى الح�سبة اإلى باقي المنتديات الجهادية، كما 

يقول اأبو الحارث المح�سار على موقع »مداد ال�سيوف«.

والمواد االإعالمية التي يتم بثها تحمل رمز موؤ�س�سة »ال�سحاب«، وهي بذلك 

اأو  الفلوجة  اأو  المجاهدين  �سبكة  اأو  الح�سبة  بثها عن طريق  ثم  �سواًء  معتمدة 
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غيرها من المنتديات، الهدف في نهاية المطاف هو الن�سر والو�سول الأكبر 

عدد من الجمهور، وهو ما ت�سعى اإليه القاعدة، فم�سئولو االإعالم فيها يتبعون 

اأ�سلوًبا ناجًحا في ن�سر المواد وتوزيعها، واإلى عهد قريب كانوا ين�سرون في 

قناة »الجزيرة«، فالمواد بالن�سبة لهم مجرد مادة يريدون ن�سرها، �سواء كان 

الن�سر عن طريق الح�سبة اأو الجزيرة، وقد ن�سرت البن الدن كلمة في قناة 

mbc منذ �سنوات.

اأو القر�سنة؛  اأي من المنتديات الجهادية لالإغالق  اإذا ما تعر�ست  في حال 

االإعالن عن  يتم  منتدى حتى  يغلق  اإن  فما  يتوقف،  لن  القاعدة  اإعالم  فاإن 

�سقطت حلقة  اإذا  الممتدة والم�ستمرة والتي  المنتديات  �سل�سلة من  فهي  اآخر، 

منها، فاإن هناك ع�سرات الحلقات في اإمكانها اإكمال دائرة الن�سر الجهادي، 

والمنتديات ب�سكل عام بالن�سبة للقاعدة مجرد نافذة يتم ن�سر المواد فيها وفقط، 

في  االإعالم  على  القائمين  فاإن  الكثيرين،  اأمام  مغلقة  تكون  اأنها  وبرغم 

الواقع والن�سر من خاللها بجانب  لقبول االأمر  ال�سحاب ي�سطرون  موؤ�س�سة 

طرق الن�سر االأخرى.

فهناك العديد من االآليات التي ن�سطت في االآونة االأخيرة وب�سكل فاعل، من 

ومجموعة  البريدية  »االأن�سار«  مجموعة  مثل  البريدية  المجموعات  بينها 

يفوق  قد  ن�سطة  بن ح�سن حميدات وغيرها، وهي مجموعات  ال�سيخ زهير 

تكون  والتي  الجهادية  المدونات  ف�سال عن  المنتديات،  دور  اأحيانا  دورها 

اأو تم اعتقال  اأو تعر�ست للقر�سنة  و�سائل بديلة في حال تعطلت المنتديات 

اأ�سحابها.

يحقق الن�سر عبر المنتديات الجهادية العديد من الفوائد لتنظيم القاعدة من بينها 

التاأثر الوا�سع للجمهور بر�سالة القاعدة واأفكارها وتبني مواقفها في النهاية، 

والتحليالت  االإعالم  و�سائل  في  القاعدة  لقادة  المتزايد  الح�سور  بجانب 

والتقارير االإخبارية، وحر�س هذه القنوات على التحليل والتناول الم�ستمر 
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الجهادية  المواقع  لزوار  الم�ستمر  التزايد  اأن  اإلى  اإ�سافة  القاعدة،  لبيانات 

الر�سمية  المواقع  على  ت�سل  التي  والر�سائل  الردود  وكثرة  ومت�سفحوها، 

تعطي موؤ�سرات على مدى تقبل هذه االأفكار واال�ستجابة لها.4   

ن تنظيم القاعدة  اإن تنامي �سبكة االإنترنت في العالمين العربي واالإ�سالمي مكَّ

واالنت�سار  للنمو  هائلة  اإمكانات  ال�سبكة  وفرت  اإذ  ؛  والتجنيد  االنت�سار  من 

اإليها  الم�سار  القاعدة  لتنظيم  الثالث  العمليات  ك�سفت  فقد  الجهاد،  وعولمة 

جاذبيته  ومدى  التنظيم  بناء  في  العميقة  التحوالت  طبيعة  عن  المقدمة  في 

اإيجاد نماذج مبتكرة وخاّلقة قادرة  االأيديولوجية والخطابية، وقدرته على 

الدقة  فائقة  هجومية  وممار�سات  طرائق  وابتداع  والتخفي  التجدد  على 

ما  على  حربها  اإطار  في  العالمية  اال�ستخبارية  االأجهزة  تواجه  اإذ  ؛  والقوة 

ي�سمى »االإرهاب« تحدًيا ما بعد حداثي غير م�سبوق، فقد اعتادت االأجهزة 

االأمنية على التعامل مع عدو ظاهر وا�سح المعالم، وتنظيمات تتوافر على 

هيكل تنظيمي محددة، وقيادات ورموز واقعية معروفة في اأماكن جغرافية 

محددة، اإال اأن النموذج الجديد الذي اأ�سبح اإر�سادًيا ال يقوم على الجماعات 

المنظمة في العالم الواقعي واإنما على االأفراد في العالم االفترا�سي.

ولعل اأحد اأهم التطورات التي فر�ستها العولمة في الع�سر الرقمي على تنظيم 

الفردي،  كالجهاد  والجهاديين،  الجهاد  من  جديدة  نماذج  تر�سيخ  القاعدة 

الفردي  الجهاد   : الحكايمة  خليل  )محمد  الفردي«  »الجهاد  ظاهرة  وتتميز 

ينحدرون  واأع�ساوؤها  للتنميط،  تخ�سع  ال  باأنها  مرجع(  الفردية.  والخلية 

اأنها ت�سعر بالتهمي�س  اإال  من خلفيات اجتماعية متنوعة غير مهم�سة اقت�سادًيا 

االجتماعي والثقافي، وال تتوافر لدى االأجهزة اال�ستخبارية قاعدة معلومات 

الواقعي ونا�سطون  المجال االجتماعي  فاأع�ساوؤها خاملون في  خا�سة بها، 

4 المنتديات الجهادية .. نافذة »القاعدة« واأن�سارها عبر الف�ساء االإلكتروني، ال�سيد زايد، موقع 

اإ�سالم اأون الين.نت.
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في  عالية  وتقنية  علمية  قدرات  على  ويتوافرون  االفترا�سي،  العالم  في 

اإلى خلفيات  ينتمون  القاعدة  الثالث من جهاديي  فالجيل  مجال االت�ساالت؛ 

�سبكة  على  رمزية  قيادات  مع  ويتعاملون  فعلية،  قيادات  بدون  متنوعة 

االإنترنت ال اأحد يعرف هويتها الواقعية الحقيقية، وي�سهد العالم االفترا�سي 

ظهور موجات من القيادات االفترا�سية ؛ فقد ا�سُتهر من الموجة االأولى من 

واأبو  الناجي،  بكر  اأبو  م   2002 عام  ظهرت  التي  االفترا�سيين  الجهاديين 

عبيدة القر�سي، ولوي�س عطية، ومن الموجة الثانية التي ظهرت عام 2006 م 

ح�سين بن محمود وعطية الله، ومن الموجة الثالثة التي ظهرت عام 2009 م 

عبد الرحمن الفقير ويمان مخ�سب واأ�سد الجهاد، وكان اأبو دجانة الخر�ساني 

همام البلوي مر�سًحا للدخول في هذه الحلقة.5

النقلة النوعية االأبرز في اال�ستراتيجية الع�سكرية واالإعالمية لتنظيم  وتعتبر 

القاعدة، لما اأ�سبح اأبو م�سعب الزرقاوي الم�سوؤول االأول على فرع التنظيم 

في العراق.

في  التلفاز  �سا�سات  اأمام  مذعورا  يت�سّمر  كله  العالم  جعل  الزرقاوي 

الملثمين  الرجال  من  مجموعة   ،2004 �سنة  من  ماي  �سهر  من  الع�سرين 

التي  كتلك  حمراء  بّزة  ويرتدي  غبية  مالمح  ذا  رجال  اأمامها  اأجل�ست 

يرتديها �سجناء معتقل غوانتانامو، رّدا على االنتهاكات بحق نزالء �سجن 

بالعراق. اأبو غريب 

هذا الم�سهد يبدو اأنه اأُعّد بعناية فائقة ليحمل دالالت كثيرة، جل�س الزرقاوي 

في الو�سط )كان ملثما ولكن عددا من اأ�سدقاءه القدامى رّجحوا اأن يكون هو 

الفاعل ممّيزينه عن البقية ب�سوته الماألوف لديهم( محاطا بعدة رجال مرتدين 

كوفيات مختلفة االألوان تمثل المجتمع العربي كاّفة. 
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العراقيين  وال�سوداء  الخليجيين  والبي�ساء  االأردنيين  تمثل  فالحمراء 

بلدان  عدة  من  مقاتلين  ي�سم  القاعدة  تنظيم  اأن  على  لال�سارة  والفل�سطينيين 

عربّية.

بعد اأن تلى الزرقاوي بيانا يتوعد فيه االأمريكيين وحلفاءهم بمزيد من القتلى 

ال�سحفي  راأ�س  بقطع  بنف�سه  قام  بحقهم،  الجهاد  موا�سلة  على  ومحّر�سا 

االأمريكي نيكوال�س بيرغ.

وبلغاري  اآخر  اأمريكي  راأ�س  بقطع  الزرقاوي  وا�سلها  ال�سيف  حد  �سيا�سة 

وكوري.

هذه ال�سيا�سة المرعبة باتت المميزة لتنظيم القاعدة وقامت تنظيمات جهادية 

عراقية اأخرى با�ستن�ساخ التجربة.

خطاب  على  اللعب  من  القاعدة  لتنظيم  االإعالمية  المنهجية  مّرت  وبذلك 

المظلومية من خالل نقل �سور الأطفال فل�سطينيين ُقتلوا اإثر انتهاكات للجي�س 

ونقل  مثال(  االإعالمية  ال�سحاب  لموؤ�س�سة  االأول  االإ�سدار  )في  اال�سرائيلي 

وتوثيق  الليبي...(  يحيى  اأبو  الظواهري،  الدن،  )بن  قادته  خطابات 

العمليات الع�سكرية �سد الجي�س االأمريكي، اإلى ت�سوير الموت.

هذا النهج االإعالمي المتوح�س تزامن من نهج ع�سكري اأكثر توح�سا، ف�سن 

واالأ�سواق  الدينية  المراقد  ا�ستهدفت  دموية  هجومات  وجماعته  الزرقاوي 

والتجمعات ال�سكانية.

اأ�ساليب  العراق عدة عمليات قتل بعدة  للقاعدة في  الجهاز االإعالمي  ووثّق 

)بالذبح وبالر�سا�س...( لعدة رهائن اأجانب.

هذا الت�سوير للقتل اأ�سبح �سمة اأ�سا�سية الإعالم تنظيم الدولة االإ�سالمية ولكن 

باأكثر حرفية وب�سينمائية عالية الجودة.
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في كتابه المهم »القاعدة بال�سور« )�سنة 2013(، عر�س »عبد العظيم ح�سن 

�سنة  من  بداية  للقاعدة  الب�سري  ال�سمعي  لالنتاج  ال  مف�سّ تحليال  الدفراوي« 

.2005

اأ�سبحت االآلة  العودة لل�سور واالإ�سدارات ال�سوتية والمرئية،  من خالل 

مظاهر  وخطابا(،  )م�سهدا  العنف  على  مرتكزة  القاعدة  لتنظيم  الدعائية 

الدمار، التفجيرات الدموية، االإعدامات العلنّية...

وكّل ما ي�سفي على المادة االإعالمية مزيدا من الجانب الفرجوي.

اإال  بداياته،  في  وال�سام  العراق  في  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  يقم  لم  هنا، 

با�ست�سناخ وتكثيف االنتاج لالعالمي لتنظيم القاعدة ولكن بطرق تقنية اأكثر 

تطورا وخ�سو�سا باأكثر �سرعة وانت�سار.

فقد  ال�سينمائية،  ال�سورة  اإلى  الفرجوية  ال�سورة  من  انتقل  البغدادي  تنظيم 

جمع ب�سكل اأكثر منهجية بين حركتي » القتل« و»الت�سوير«.

هذه ال�سناعة ال�سينمائية للموت هي التي �سنعت ربيع الدولة االإ�سالمية، فبتنا 

نتحدث عن اأفالم عالية الجودة وال عن مجّرد عرو�س.

�سينما التنظيم تمزج بين دموية �سينما الرعب وحركّية �سينما الحركة، �سينما 

حقيقية ُيقتل فيها الممثلون �سدقا وال تمويها !!

االإعالمية  اال�ستراتيجية  في  اأكثر  الغو�س  القادم،  المبحث  خالل  �سنحاول 

لتنظيم الدولة االإ�سالمية بالمقارنة مع ما �سبقه من تجارب عديدة ومتنوعة 

لالعالم الجهادي.
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اأبو م�سعب الزرقاوي )في الو�سط( اأثناء اأول عملية ذبح نقلت على ال�سا�سة، 

لل�سحفي الأمريكي نيكول�ص برغ



139إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون

 المبحث الرابع :
مرحلة تنظيم الدولة وإعالم التوحش

» كان الر�سول )محّمد( يهتّم بهذا النوع من الجهاد )االإعالم( فياأمر �سعراء 

الم�سلمين كـح�ّسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك باأن يهجوا خ�سومه 

من الكّفار، كما جاء عند م�سلم من حديث عائ�سة اأّنه قال : اهجوا قري�سا فاإّنه 

والقائمون عليه  االإعالم �سادقا،  كان  اإذا  هذا  بالنبل.  اأ�سّد عليها من ر�سق 

مخل�سون لدينهم واأّمتهم.«1

ال�سورة التي ينتجها تنظيم الدولة االإ�سالمية هي هوليوودية بامتياز، فهل هي 

نتيجة للتراكمات التي مّر بها »االإعالم الجهادي« بداية من مرحلة »الجهاد 

اأّنها تجربة فريدة من نوعها ومختلفة تماما عّما  اأم  اأفغان�ستان  االأفغاني« في 

�سبقها من تجارب اعتبار اإلى اأّنها وليدة هذا الع�سر المعولم؟

في حقيقة االأمر، نرى اأّن التجربة االإعالمية لهذا التنظيم الجهادي هي تجربة 

نوعية حديثة ومتطورة كثيرا عّما �ساد �سابقا وحتى حا�سرا )عند الحركات 

الجهادية المناف�سة(.

من الوا�سح اأن هناك قطيعة على م�ستوى ا�ستعمال التكنولوجيا وعلى م�ستوى 

عر�س المادة االإعالمية.

فالجهاز االإعالمي للتنظيم اأو كما ي�سمى بديوان االإعالم المركزي ينتج مواد 

اإعالمية مرتبة ومن�سقة وعالية الجودة.

فنجد مثال مجالت مثل »دابق« )�سابقا( و»رومية« حاليا، �سدرت وت�سدر 

بعدة لغات اأجنبية مما ي�سفي الطابع العالمي لن�ساط التنظيم، هذا اإ�سافة اإلى 

1 ال�سيخ حمود بن عقال ال�سعيبي من كتاب “ �سهيل الجياد في �سرح كتاب الجهاد “.
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التحريري  والفريق  المحتوى  م�ستوى  كذلك على  المتميز.  الفني  االإخراج 

ظروف  في  وي�ستغل  منظم  اإداري  تحريري  جهاز  وجود  يعك�س  ما  وهو 

الع�سكري )معارك  الم�ستوى  الميدانية ال�سعبة على  جّيدة. فرغم الظروف 

االإعالمي  الن�ساط  فاإّن  التنظيم(  عنا�سر  �سفوف  في  واعتقاالت  �سارية 

للتنظيم حافظ على ن�سقه المعتاد )بل ارتفعت وتيرته ب�سكل ملحوظ موؤخرا( 

على الم�ستوى الكّمي واأي�سا على م�ستوى الجودة.

�سورة  وتقنيين  محررين  من  ات  كفاء  لعدة  التنظيم  ا�ستقطاب  يوؤكد  مّما 

اإلى  اإ�سافة  واإ�سالمية  وعربية  غربية  دول  وممنتجين...من  و�سوت 

االإعالمي  لالنتاج  الفرقان  موؤ�س�سة  القاعدة(،  بقايا  )من  المتواجد  الفريق 

مثال وهي التي كانت تابعة لفرع القاعدة في العراق وورثها تنظيم الدولة 

فيما بعد، اإ�سافة اإلى عدة منتديات جهادية وح�سابات على و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

االأمر هنا ال يتعّلق فقط بوجود ا�ستيديوهات للت�سوير واالنتاج الفني للمواد 

االإعالمية بل بوجود �سبكات هامة من التقنيين والفنيين، اأين يوجد هوؤالء ؟ 

هذا �سوؤال محّير فعال...

اأ�ستاذ االإعالم واالت�سال بجامعة قطر :  الدين الميالدي  يقول االأ�ستاذ نور 

»اأثناء بحث اأجريته على �سبكة االنترنت وجدت قرابة 2.3 مليون فيديو موّقع 

باإ�سم وحوالي 121 األف فيديو يحمل اإ�سم تنظيم الدولة االإ�سالمية. اإ�سافة اإلى 

تنظيم  العراق،  في  الدولة  تنظيم  اإ�سم  تحت  االأر�سيفية  الفيديوهات  اآالالف 

الدولة في �سوريا، تنظيم الدولة في خرا�سان .. اأكاد اأجزم اأن هناك �سبكة 

ال�سخم  االإعالمي  الجهد  هذا  تقف وراء  الخبراء  اآالالف  متكونة من  كبيرة 

)قّدره بع�س الخبراء بحوالي 64 األف �سخ�س(.2

2 قناة الجزيرة، برنامج الواقع العربي، حلقة »م�سارات االإعالم الجهادي وتاأثيراته
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من خالل تحليل التجربة االإعالمية لتنظيم الدولة االإ�سالمية ن�ستنتج اأن اإعالم 

هذا التنظيم يرتكز على ركيزتان اأ�سا�سيتان : »التوح�س« على م�ستوى دموية 

ال�سورة وتكثيف م�ساهد القتل ب�سور ب�سعة )ذبح، حرق، رمي من اأماكن 

عالية، تنكيل بالجثث، قطع الروؤو�س...( و»التقنية العالية الجودة« على 

م�ستوى جمالّية ال�سورة وتوظيف اأحدث ما و�سلت اإليه التكنولوجيا.

على  وا�سح  ا�ستراتيجي  لعمل  ويخ�سغ  منظّما  التنظيم  اإعالم  جعل  ما  هذا 

على  واأن�ساره  التنظيم  لخ�سوم  الموجهة  )الر�سائل  المحتوى  م�ستوى 

للتطور  مواكبة  تكون  بحيث  الم�ستخدمة  التقنية  واالأدوات  ال�سواء(  حد 

ال�سباب  وخا�سة  العالم  �سكان  من  ممكن  عدد  الأكبر  وت�سل  التكنولوجي 

منهم.

ال�سباب الذين يمثلون قرابة 90% من تركيبة التنظيم بقادته وقواعده واأن�ساره 

من  هامة  مدة  ق�سوا  الذين  وهم  المعولمة  التقنية  هذه  اأبناء  هم  ومتعاطفيه، 

من�سوب  بارتفاع  بع�سها  يت�سم  )التي  الفيديو  األعاب  ممار�سة  في  مراهقتهم 

العنف( ثم في اكت�ساف الو�سائل االت�سالية الحديثة من هواتف جوالة واجهزة 

االرتباط باالنترنت..

االأولى  االأجيال  عن  تماما  مختلف  جهادي«  بعد  »ما  تّيارا  يمثلون  هوؤالء 

والثانية للحراك الجهادي.





 الفصل الرابع :
االستراتيجيا اإلعالمية لتنظيم الدولة 

اإلسالمية
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المبحث األّول :

 

األهداف والوسائل

الجهادية  للحركات  التنظيميات  التجلّيات  اأبرز  من  ب�سفته  و  القاعدة  تنظيم 

االإمكانيات  ح�سب  اأخرى  اإلى  مرحلة  من  االإعالمي  اأداءه  انتقل  العالمية، 

المتوفرة. فمن ا�ستخدام الكتيبات المطبوعة واأ�سرطة الفيديو )التي بثت قناة 

ال�سبكة  عبر  ُتنقل  مرئية  اإ�سدارات  اإلى  منها(  هاّما  ق�سما  القطرية  الجزيرة 

العنكبوتية و ت�سل اإلى اأكبر عدد من النا�س في وقت �سريع.

واالخراج  ال�سورة  مجال  في  والمخت�سين  الفنيين  من  عدد  ا�ستقطاب  مع 

انتاجا  االإعالمية  المهمة  تتولى  كيانات  تاأ�س�ست  االلكترونية،  والدعاية 

وتوزيعا.

غير اأّن ما مّيز التجربة االإعالمية لتنظيم الدولة االإ�سالمية، ال�سبغة الموؤ�س�ساتية 

وا�سحة  واخت�سا�سات  مهام  ذات  اإعالمية  موؤ�س�سات  ان�ساء  في  تجّلت  التي 

وتن�سوي جميعها في اإدارة مركزية ت�سّمى بديوان االإعالم المركزي.

وهو بمثابة وزارة الإدارة �سوؤون االإعالم واالت�ساالت.

في  الزرقاوي  مرحلة  اإلى  تعود  �سابقا(  ذكرنا  )وكما  التمايز  هذا  بدايات 

الزرقاوي حر�س  الرافدين،  بالد  في  القاعدة  لتنظيم  تزّعمه  اأثناء  العراق 

على االختالف على الم�ستويين الهيكلي والخطابي عن التنظيم االأّم.

 على االأداء االإعالمي حيث اأ�سدر الق�سم االإعالمي 
ّ

وهو ما انعك�س ب�سكل جلي

عدة مواد �سوتية ومرئية بّثت على �سبكة االنترنت وتناف�ست المنابر االإعالمية 

على نقلها.

ولعّل ما يجمع بين مختلف المواد المنتجة، اإبراز العنف �سواء على م�ستوى 

من  قيا�سي  لمن�سوب  �سّدرت  خ�سو�سا  ال�سورة  ال�سورة،  اأو  الخطاب 
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الدموّية حيث بات م�سهد ذبح الرهائن ماألوفا لدى المتابعين لن�ساطات تنظيم 

الزرقاوي في فترة االحتالل االأمريكي للعراق.

الزرقاوي نف�سه كانت جّل خطاباته تزخر بحمولة عنفّية كبيرة، وهو االأمر 

الذي ورثه تنظيم الدولة االإ�سالمية في مراحل الحقة.

: رمز  مكّوناتها  في جميع  الخوف  في �سناعة  ال�سورة  التنظيم وّظف  هذا 

التوح�س والج�سـد االإن�ساني والزي واالألوان واللقطة االحترافية...

داللة الخوف تقوم اأ�سا�سا على »�سناعة المقّد�س« اأي بمعنى المجال الذي ال 

يجوز االقتراب منه وذلك من خالل خطاب دعائي مرتكز على العنف بعدة 

اأ�سكال : العنف المبا�سر واللفظي والرمزي...

كل هذه التفا�سيل المتعّلقة بعنف الخطاب وال�سورة �سنتناولها الحقا بالتحليل 

والم�سموعة  المرئية  االإ�سدارات  من  مختارة  نماذج  خالل  من  وذلك 

والمقروءة.

بالدور االإعالمي، في  اهتماما كبيرا  الزرقاوي �سهدت  اإمارة  فترة  اأن  قلنا 

الحركات  تاريخ  في  ا�ستثنائيا  اأو  جديدا  �سيئا  االإهتمام  هذا  يكن  لم  الحقيقة 

الجهادية اأو االإ�سالمية الحركية عموما، لكّن ال�سيء المغاير يتمثل في اإعادة 

تنظيم  قيادات  خطابات  على  مرتكزة  �سورة  من  الدعائية  ال�سورة  ت�سكيل 

وتعنى  ديناميكية  اأكثر  �سورة  اإلى  اأ�سا�سا(  والظواهري  الدن  )بن  القاعدة 

باإدعاء القوة في اأق�سى تمثالتها.

�سكل  يتجاوز  تنظيمي،  بعد  ما  هدف  له  ورفاقه  الزرقاوي  نهج  الأّن  هذا 

التنظيم ليوؤ�س�س للدولة االإ�سالمية المن�سودة.

العراق  »دولة  تاأ�سي�س  عبر   2006 �سنة  اأولى  مرحلة  في  تحقق  ما  وهو 

االإ�سالمية« ثم في مرحلة اأكثر تمكينا بتاأ�سي�س »دولة الخالفة االإ�سالمية« �سنة 

2014 بقيادة اأبو بكر البغدادي )وهو الذي كان �سمن قيادات دولة العراق 

االإ�سالمية عند تاأ�سي�سها (.
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فقد  االإعالمية  اال�ستراتيجية  في  اأخرى  نوعية  نقلة  اأحدث  الدولة  هذه  قيام 

مررنا من مرحلة »اإعالم التنظيم« اإلى مرحلة »اإعالم الدولة«.

الدولة الفتية التي تواجه عدة خ�سوم دوليين و محليين، ال بد لها من جهاز 

اإعالمي قوي يمثل لها دعامة في وجه الدعاية االإعالمية الم�سادة.

الو�سول  تتيح  وكثيرة  جديدة  اأدوات  توفرت  وبذلك  التكنولوجيا  تطورت 

تقوم  ا�ستراتيجية  هناك  تكون  اأن  تعّين  لذا  العالم،  في  الم�ستهدفين  كل  اإلى 

على اإدارة ذلك ، لي�س لجهة التنفيذ فح�سب، بل و�سع المحتوى والخطط، 

وربطها بخطط التنظيم على كافة ال�سعد.

هذه اال�ستراتيجية �سنحاول تفكيكها خالل هذا الف�سل منذ بدايات تاأ�سي�س تنظيم 

الدولة اإلى اإعالن الخالفة ثم ما بعد الخالفة، وذلك عبر الوقوف بالتف�سيل 

وما  توظفها  التي  والو�سائل  اإطارها  في  تعمل  التي  الموؤ�س�سات  مختلف  عند 

حققته من تطور ملحوظ كّما وكيفا.

من خالل قراءة محتوى مواد التنظيم الدعائية منذ تاأ�سي�سه ، يمكن اال�ستنتاج 

اأّن جهاز »االإعالم الجهادي« اأر اد تحقيق عدة اأهداف منها المرحلية المتعّلة 

بو�سعه الميداني ومنها البعيدة المدى التي لها بعد ا�ست�سرافي لم�ستقبل التنظيم 

والحراك الجهادي عموما.

من اأهم هذه االأهداف، اإنتاج مادة اإعالمّية فيها من القّوة ما ي�سرعن لوجود 

»دولة« اأمام مناف�سيها من الحركات الجهادية االأخرى وخ�سومها المحليين 

والدوليين وكذلك اأمام �سعوب المنطقة و�سعوب العالم عموما.

مجاالت  عدة  في  والمخت�سين  المقاتلين  ا�ستقطاب  التنظيم  على  �سي�سّهل  هذا 

حيوية خا�سة مع ارتفاع ن�سق المعارك وتعدد اأطرها الميدانية.

وثمة هدف يتعلق بالدفاع عن �سورة التنظيم ودرء ال�سبهات واالتهامات التي 

يوجهها اإليه مناووؤه، هنا ن�سوق مثاال دارجا وهو رمي عنا�سر تنظيم الدولة 
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باأّنهم ي�سيرون على منهج الخوارج )اعتبارا للنهج التكفيري المبالغ فيه كما يرى 

خ�سومهم من المنت�سبين للتيارات ال�سلفية التقليدية اأو بقية المذاهب االإ�سالمية اأو 

حتى مناف�سوهم من الحركات الجهادية االأخرى كهيئة تحرير ال�سام مثال(.

منظّريه  اأبرز  اأحد  من  كتّيبا  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  ن�سر  االإطار  هذا  في 

ال�سرعيين »اأبو همام االأثري«، يحمل عنوان »تب�سير المحاجج بالفرق بين 

مخت�سرة«  وواقعية  �سرعية  درا�سة   : والخوارج  االإ�سالمية  الدولة  رجال 

ومن اإنتاج موؤ�س�سة » الغرباء« لالإنتاج االإعالمي.

في الموؤلف يحاول االأثري تبيان الفرق بين »جنود الدولة االإ�سالمية« وفرقة 

الخوارج وذلك من خالل اأدّلة »�سرعية«، ال �سيما واأن االأثري و هو ال�ساب 

البحريني الثالثيني »تركي البنعلي«، هو القا�سي ال�سرعي للتنظيم وكان يلقي 

درو�سا تبث �سوتيا على اإذاعة البيان اأحد االأذرع االإعالمية للتنظيم.

للمثلث  الثالثة  االأذرع  اأحد  و»االأزدي«  »ال�سنقيطي«  مع  يمثل  البنعلي 

ال�سرعي لتنظيم البغدادي.

والأن تنظيم الدولة كان ي�سّوق لنف�سه ب�سفته »الدولة« وال ب�سفته »التنظيم«، 

اإدارة االإعالم اأن تكون الدعاية الترويجية في �سورة  �سعى القائمون على 

و�سيغة دعاية كيان.

على  نف�سية  حرب  �سن  اأجل  من  االإعالمي  الت�سخير  نجد  هذا،  جانب  اإلى 

يعادي  من  كّل  �سفوف  في  الرعب  بث  جوهرها  نف�سية  حرب  خ�سومه، 

التنظيم محليا اأو دوليا.

مثل االإ�سدار المرئي الذي اأنتجته موؤ�س�سة »العبد الفقير« لالإنتاج االإعالمي 

للتنظيم ون�سطت كثيرا  اإعالمية غير ر�سمية ولكّنها منا�سرة  )وهي موؤ�س�سة 

2018 وتميزت موادها االإعالمية بجودة تقنية عاليه جدا( في �سكل  في �سنة 

العربية  باللغتين  وا�سنطن«  فتح   : قريبا  عدة حلقات ويحمل عنوان »ونراه 

واالنجليزية.
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»فتح  عملية  ي�سّور  م�ستقبلي  وهمي  فيلم  �سكل  في  ظهرت  الفانتازيا  هذه 

وا�سنطن« موظفا اأحد تقنيات الجرافيك ومنّزال للقطات من الفيلم االأمريكي 

»�سقوط البيت االأبي�س«.

كذلك اأنتج التنظيم عدة اإ�سدارات بلغات مختلفة في �سكل ر�سائل تهديد موجهة 

لقادة الدول المحاربة للتنظيم ومحذرة اإياهم من �سن عمليات وا�سعة النطاق 

في عقر ديارهم.

اإلى  اأدت  واقعية  غير  تهديدات  مجرد  فحتى  ن�سبيا  التنظيم  فيه  نجح  ما  هذا 

�سناعة مناخ من الرهبة في �سفوف عدة دول غربية.

في هذا ال�سدد الكاتب وال�سيناري�ست الفرن�سي جون لوي�س كومولي في كتابه 

»داع�س، ال�سينما والموت« : »منذ االأحداث االإرهابية التي �سهدتها باري�س، 

الحياة متوا�سلة لكن مناخ الرهبة ال يزال محيطا بنا، رعب من نوع اآخر 

النوع  ذلك  من  بعملية  نفاجوؤ  متى  ندري  ال  الحّظ،  لهام�س  لعبته  تخ�سغ 

الدموي.

هو رعب قاتل حتى دون اأن يكون هناك قتل فعال. فالمجزرة التي حدثت 

اأن  باإمكانه  فاأي واحد منا  المت�سررين،  المنفذين وال  لي�ست مرتبطة بهوّية 

يكون متواجدا في مكان وزمان عملية ارهابية ما...«  

كل هذه االأهداف وغيرها، �سّخر لها التنظيم االأخطر في العالم اإدارة للجهاز 

ي�ساعد على ذلك و باحترافية عالية في  االإعالمي وتكوين م�سمون دعائي 

اإنتاجه و توجيهه.

بنيته  تطور  مع  للتنظيم  االإعالمي  الجهاز  تطّور  الهيكلي،  الم�ستوى  على 

ال�سرعي  الجهاز  جانب  اإلى  الرئي�سية  اأجهزته  اأحد  اأ�سبح  حتى  الهيكلية 

والع�سكري واالأمني...

 مع تاأ�سي�س الدولة االإ�سالمية �سنة 2014، بديوان االإعالم 
ّ

جهاز اإعالمي �سمي

المركزي.
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وله م�سوؤول اأعلى ي�سرف عليه ويعينه م�ساعدون وفق هيكل هرمي كما هي 

البنية التنظيمية للتنظيم والدولة بعد ذلك.

البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإ�سالمية ح�سب موقع الجزيرة للدرا�سات

 هيكلة التنظيم ن�سرتها موؤ�س�سة الفرقان لالإنتاج الإعالمي

)اأحد اأهم اأذرعه الإعالمية(
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مع االنت�سارات الميدانية التي حققها التنظيم، اأ�سبحت له »واليات« ي�سيطر 

عليها بطريقة كاملة اأو جزئية.

اإطار  في  البع�س  ببع�سها  ترتبط  للواليات  اإعالمية  مكاتب  اإن�ساء  تم  بذلك 

�سبكي من�ّسق، وكان عملها ين�سوي تحت الجهاز االإعالمي المركزي تحقيقا 

لالأهداف المو�سوعة.

كذلك �سهدنا والدة موؤ�س�سات اإعالمية عديدة منها الر�سمي ومنها ما ال يوجد 

االإعالمي  بالخط  ملتزمة  جميعا  اأّنها  لالنتباه  الملفت  لكن  ر�سمّيتها  يفيد  ما 

المركزي للتنظيم وللدولة.

من خالل تنوع المواد االإعالمية المنتجة ، ن�ستخل�س تنوعا على م�ستوى الزاد 

باال�ستقطاب  المهتم  للق�سم  الدائم  للن�ساط  نظرا  االإعالم«  »جنود  لـ  الب�سري 

والموارد الب�سرية.

هوؤالء لي�س بال�سرورة اأن تكون بينهم روابط عالئقية مبا�سرة واإال ل�سعف 

وتراجع االأداء االإعالمي لتنظيم البغدادي ب�سبب الخ�سائر الب�سرية للمعارك 

اأو االإعتقاالت اأو حتى االن�سقاقات.

»نخبة االإعالم الجهادي« كما ي�سّمونهم وعلى اختالف م�ساربهم فاإنهم من 

والمرئيات  ال�سورة  �سناعة  في  والخبرة  والتخ�س�س  المواهب  اأ�سحاب 

البرمجيات  وهند�سة  ال�سينمائي  والت�سوير  والمونتاج  والجرافيك  الدعائية 

والموؤثرات ال�سوتية والمرئية والمزج بين ال�سورة وال�سوت..

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  الت�سويق  في  المخت�سين  اإلى  اإ�سافة 

)فاي�سبوك، تويتر ، تيلغرام...( عبر ن�سر المواد اأو االختراق و القر�سنة 

واإدارة الحرب االلكترونية الم�سادة.

بالهجرة  ي�سّمى  ما  اأو  اال�ستقطاب  بخ�سو�س  هامة  نقطة  اإلى  اأي�سا  ي�سار 

فالنا�سوؤون والمقيمون في  اإلى يثرب(،   محمد من مّكة 
ّ

النبي )اأ�سوة بهجرة 
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عربية  دول  من  االآتين  عن  وخطابهم  تكوينهم  في  يختلفون  غربية  دول 

واإ�سالمية.

العربي  الجمهور  عن  جذبه  طرق  في  يختلف  المَخاَطب  الغربي  فالجمهور 

وهذا االأمر يتطلب وجود عنا�سر من �ستى اأ�سقاع العالم.

اإ�سافة اإلى الفنيين والتقنيين تمّكن التنظيم من توظيف اأدوات تكنولوجية هي 

االأحدث حاليا وهو ما يتجّلى في الجودة العالية ال�سدارات التنظيم، �ساعده 

اأثناء �سيطرته على عدة مدن  اأموال طائلة  التنظيم من ح�سد  في ذلك تمّكن 

حيوية و ا�ستراتيجية.

للدولة  للتنظيم،  االإعالمي  للخطاب  الم�سموني  بالجانب  يتعلق  فيما  اأما 

االإ�سالمية فريق من المحررين من تكوينات مختلفة ي�سهر على اإدارة محتوى 

االإ�سدارات.

اإ�سدارات منها ما رّكز على الجانب الدعائي المرتبط بالعنف والتوّح�س ومنها 

المعارك  لي�ست قائمة على  الدولة االإ�سالمية  الحياة داخل ربوع  اأن  بّين  ما 

فقط بل اأّنهم نجحوا في ت�سيير �سوؤون النا�س بطريقة عادلة وحرفّية، ومنها 

ما قام على الدين و�سردياته ورموزه...

وكثيرا ما جاء الم�سمون مزيجا بين كل ذلك.

خالل المبحث القادم �سنحاول التعّرف على الموؤ�س�سات االإعالمية الر�سمّية 

للتنظيم واأبرز اإ�سداراتها.

لتنظيم  االإعالمي  الجهاز  هيكلة  حول  الحقائق  بع�س  �سنتبّين  هذا،  قبل  لكن 

الدولة لي�س من خالل التحليالت المختلفة بل من خالل وثائق ر�سمّية �سرّية 

م�سّربة داخليا.

�سنعر�س بع�سا منها ق�سد مزيد االي�ساح وال�سرح.

لمكافحة  االأمريكي  المركز  خالل  من  الوثائق  هذه  على  لنا  تح�سّ لالإ�سارة، 

االإرهاب.
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غير  اإعالمية  �سبكات  و  لموؤ�س�سات  ومواقع  ح�سابات  عدة  ظهور  اأمام 

ر�سمّية ق�سد فّك ال�سغط عن كل ما يرتبط ب�سفة ر�سمية بالجهاز االإعالمي 

الخط  يخ�س  ما  في  التجاوزات  بع�س  اأحيانا  حدثت  للتنظيم،  المركزي 

التحريري والخطابي.

هذه التجاوزات من �ساأنها اأن تبث الريبة في �سفوف منا�سري هذا النوع من 

التنظيمات الجهادية �سيما واأن الحديث عن خطر االختراق اأمر �سائع وكثيرا 

من نبهت منه قيادات هذه الجماعات.

لذلك فقد �سدر للجهاز االإعالمي الر�سمي بيان داخلي للم�سّمين بالمجاهدين 

االإعالميين ياأمرهم بالرجوع للم�سرفين على الهيكل المركزي ق�سد تفادي 

اأي تجاوزات ممكنة.
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وثيقة داخلية ر�سمية تو�سيحية حول الموؤ�س�سات الإعالمية لتنظيم الدولة

وفي وثيقة ثانية ، يبّين التنظيم ب�سفة تف�سيلية التوجهيات العامة التي يجب اأن 

تقتدي بها المكاتب االإعالمية للواليات الر�سمية التابعة للتنظيم �سواء الخا�سعة 

جزئيا اأو كلّيا لل�سيطرة الميدانية اأو التي توجد بها بيئة مهيئة للوجود الع�سكري 

المنّظم.
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وثيقة ر�سمية داخلية بعنوان : التوجيهات والتعميمات العاّمة

وبخ�سو�س الهيكلة الهرمية للجهاز االإعالمي نجدها مف�سلة في وثيقة اإعالمية 

داخلية.
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االإعالمي  الجهاز  بهيكلة  اأ�سا�سا  المتعّلقة  الوثائق  من  القدر  بهذا  هنا  نكتفي 

وتحديد الموؤ�س�سات االإعالمية الر�سمية للتنظيم ونعر�س الحقا وثائق اأخرى 

مت�سلة بهذه الموؤ�س�سات وطرق ا�ستغالها ومتابعتها لفاعلية الن�ساط االإعالمي 

ق�سد التقييم وتح�سين الجودة.
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 المبحث الثاني :
 المؤسسات اإلعالمية الرئيسية

)الرسمية والمناصرة(

)مرئية  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  ين�سرها  التي  االإعالمية  المواد  كل 

االأولى  الواجهة  وتمثل  الأخباره  ترّوج  التي  ومكتوبة(  وم�سموعة 

ارتباطها  ُيعرف  ما  منها  اإعالمية  كيانات  باأ�سماء  غالبا  ُتّوقع  لدعايته، 

يوؤكد  ما  يوجد  ال  ما  ومنها  للتنظيم  المركزي  االإعالمي  بالجهاز  ر�سميا 

ال�سبكات  من  تعد  فاإّنها  الر�سمية  االأخيرة رغم عدم �سفتها  هذه  ر�سميتها. 

ترتكز  التي  الخطابية  باال�ستراتيجية  غالبا  وملتزمة  للتنظيم  المنا�سرة 

الدولة. تنظيم  بروباغندا  عليها 

التي  المعلوماتية  االأمنية  والرقابة  العزلة  فّكت  الموؤ�س�سات  هذه  بع�س 

التنظيم وُعرفت موؤخرا با�سداراتها المرئية النوعية والفائقة  تمار�س على 

)�سنعر�س الحقا بع�س  الر�سمية  الموؤ�س�سات  تفوقت على  اأنها  الجودة حتى 

االأمثلة(.

للموؤ�س�سات  االإعالمية  للمواد  والترويج  الن�سر  على  دوره  يقت�سر  ما  ومنها 

الر�سمية حتى ت�سل لعدد اأكبر من المتابعين حول العالم وهذه المهمة ال تحتاج 

غالبا لهيكل اإعالمي بقدر ما تحتاج اإلى عدد كبير من االأ�سخا�س المنتمين اأو 

المنا�سرين للتنظيم.

في  التمّعن  يجب  طبيعته،  و  االإعالم  دور  على  اأكثر  نتعرف  لكي  بداية، 

الن�ساطات االإعالمية الر�سمية كونها االأهم و المعبر الر�سمي و الحامل لكل 

االأهداف والر�سائل.
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1. مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي :

)يا اأيها الذين اآمنوا اإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا( االأنفال/29 

فقد  القراآن،  في  وردت  التي  المعاني  عن  معناها  يختلف  ال  لغوّيا  الفرقان 

للكلمة : »التفريق بين الحق والباطل والحجة  اللغوية  التفا�سير  اأحد  جاء في 

وال�سبهة، �سواٌء اأكان بما يدركه الب�سر اأم تدركه الب�سيرة« 

من خالل هذا التمهيد، اأردنا التبيان اأن االأ�سماء المختارة للموؤ�س�سات االإعالمية 

التابعة )كما عناوين االإ�سدارات( للتنظيم ال تتم بطريقة اعتباطية بل اأنها تحل 

دالالت ورموزا ور�سائل من�سجمة مع جوهر الدعاية االإعالمية.

الفرقان، هي اأقدم موؤ�س�سة اإعالمية مرتبطة بالتنظيم وتعود بداياتها اإلى �سنة 

2006 مع اإعالن تاأ�سي�س »دولة العراق االإ�سالمية«.

قبل هذا كانت المواد االإعالمية لجماعة التوحيد و الجهاد ثم مجل�س �سورى 

اإطار  في  تن�سر  العراق(  في  جهادية  حركات  عدة  �سم  )الذي  المجاهدين 

مركز الفجر لالإعالم وعبر المنتديات الجهادية المختلفة )على راأ�سها منتديات 

»الح�سبة« و»الفلوجة« و»�سموخ االإ�سالم«(.

مركز الفجر كان بمثابة المظّلة التي ت�ستقبل كل المواد الم�ستقاة من مختلف 

وموؤ�س�سة  لالإنتاج  ال�سحاب  كموؤ�س�سة  القاعدة  لتنظيم  االإعالمية  الموؤ�س�سات 

المالحم وموؤ�س�سة االأندل�س االإعالمية وغيرها...

دون  تن�سر  مادة  االإعالمية وكل  المواد  لن�سر  الوحيد  المخول  كان  المركز 

اأي  التنظيم  يتحمل  وال  ر�سمية  غير  تعتبر  االإعالمية«  »اللجنة  هذه  موافقة 

م�سوؤولية عن محتواها.

اإثر بداية اأفول زمن المنتديات، قرر تنظيم دولة العراق االإ�سالمية )الفرع 

النواة االأولى وال�سلبة لظهور  اأن ي�سبح الحقا  القاعدة قبل  لتنظيم  العراقي 

تنظيم الدولة االإ�سالمية ( وباقتراح من »اأبي ح�سن المهاجر« وهو محارب  
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الغرباء«  »�سرايا  اأن�ساأ  عراقي  )جهادي  الجبوري  حرامي  لطيف  الله  عبد 

في العراق بعد االحتالل االأمريكي وهو ف�سيل جهادي ان�سوى تحت راية 

»مجل�س �سورى المجاهدين«، بعدها وخالل اإ�سدار مرئي لموؤ�س�سة الفرقان 

ظهر ب�سفته الناطق الر�سمي لدولة العراق االإ�سالمية معلنا ن�ساأتها و ت�سكيلتها 

الوزارية(.

الجبوري كان ي�سطلع بخطة الناطق الر�سمي لدولة العراق االإ�سالمية ويدير 

مع  بالتعاون  االإعالم  بوزارة  ي�سّمى  ما  اأو  للدولة  االإعالمي  الجهاز  بذلك 

الوزير »اأبو محمد الم�سهداني«.

�سورة من مقطع ل�سدار مرئي لموؤ�س�سة الفرقان يظهر فيه محارب الجبوري 

معلنا قيام دولة العراق الإ�سالمية
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المرئية  منها  اإعالمية  مواد  عدة  تاأ�سي�سها  اإثر  اأ�سدرت  الفرقان  موؤ�س�سة 

والم�سموعة والمكتوبة وتعّر�س مقّرها بالمو�سل العراقية للهجوم اإثر اغتيال 

اأبي عمر البغدادي ورفيقه اأبي حمزة المهاجر �سنة 2010 ثم عادت للعمل مرة 

اأخرى.

االإ�سالمية  العراق  دولة  على  الم�سرفون  يعتمدها  التي  التامة  لل�سرية  نظرا 

وخ�سو�سا في اإبقاء هوّيات بع�س م�سوؤوليها اال�سترتيجية غير معلنة للعموم، 

اأ�سماء الم�سرفين الميدانيين على الجهاز  اأن نتعّرف على  لي�س باالأمر الهّين 

االإعالمي للدولة النا�سئة.

�سورة من مقطع ل�سدار مرئي لموؤ�س�سة الفرقان بعنوان : »اإعالن الت�سكيلة 

الوزارية لدولة العراق الإ�سالمية« ويظهر فيه »اأبو محمد الم�سهداني« ب�سفته 

وزيرا لالإعالم
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مع ذلك ن�سرت بع�س المواقع االإعالمية عدة مقاالت اإخبارية بخ�سو�س قتل 

الخبري  المركز  في  ما ورد  منها  بارزين،  اإعالميين  م�سوؤولين  اعتقال  اأو 

م�سوؤول  اعتبر  والذي  الهيتي«  »اأمجد  مقتل  عن  العراقي  االإعالم  ل�سبكة 

موؤ�س�سة الفرقان االإعالمية في مدينة المو�سل.

الفرقان تعّد اأبرز موؤ�س�سة اإعالمية ورثها تنظيم الدولة االإ�سالمية، فهي ف�سال 

عن اأ�سبقيتها التاريخية تمثل التعبيرة الحقيقية واالأقوى للـ »دولة« في �سكلها 

العنيف المتوح�س.

مع تطور التنظيم هيكليا وتقدمه ع�سكريا، تطور اأداء موؤ�س�سة الفرقان خا�سة 

والمرئيات  ال�سورة  �سناعة  في  المتخ�س�سين  من  كفوؤ  لفريق  حوزتها  مع 

عالية الجودة.

اأبعاد  كل  فيها  تتج�سد  التنظيم،  عليها  يعتمد  التي  الكبرى  الموؤ�س�سة  ب�سفتها 

وفر�س  وترويج  وتجنيد  وترهيب  ترغيب  من  االإعالمية  واأهدافه  ر�سالته 

وجود وذلك من خالل اإ�سداراتها العديدة والمتنوعة.

بنيها  يجمع  وت�سجيالت م�سورة...  وثائقية  واأفالما  القيادات  كلمات  فنجد 

�سيئين رئي�سيين : وح�سية ال�سورة وعنف الخطاب.

المعركة  لجوهر  بارزا  وعنوانا  للجدل  مثيرة  االإ�سدارات  اأغلب  وتعّد 

االإعالمية النف�سية �سد خ�سوم الدولة االإ�سالمية.

ولعّل اأهم ما يمّيز المرئيات التي تنتجها موؤ�سة الفرقان هو الم�ستوى المتعّلق 

باإظهار المهارات القتالية والتطور التقني والقدرات الفنية...

�سل�سلة  في  المتمثل  الجانب وهو  مثاال معّبرا عن هذا  ن�سوق  االإطار  في هذا 

اأفالم »�سليل ال�سوارم« )�سليل ال�سوارم هو عنوان الأن�سودة اأو مجموعة 

من االأنا�سيد الجهادية من تاأليف المن�سد ال�سعودي عبد الملك العودة في �سنة 

2011 وهي تّوظف كثيرا في الخلفيات ال�سوتية لعدة اإ�سدارات مرئية متميزة 
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�سنة  من  بداية  ظهرت  التي  التوح�س(  في  الموغل  الدموي  بالجانب  اأ�سا�سا 

.2012

للوهلة االأولى ُيخّيل اإلى اأنك ت�ساهد فيلم حركي هوليوودي االإنتاج اأو عمال 

جيم�س  اأو  �سبيلبرغ  �ستيفن  اأو  �سكور�سيزي  مارتن  اإخراج  من  �سينمائيا 

كاميرون...

غير اأّن ال�سحايا الذين مور�ست عليهم اأ�سكال متوح�سة من القتل لم يكن قتلهم 

خياليا بل اإنهم ممثلون يموتون حّقا...

وانفجارات  الدرون  طائرات  عبر  جويا  م�سورة  م�ساهد  �سنجد  مرة  الأول 

كاميرا  اأجهزة  عبر  ال�سالح  فوهة  على  من  وت�سوير  البطيء  بالت�سوير 

متطورة..

كّل هذا يمّرر مرئيا بخلفية �سوتية اإن�سادية قائمة على اأ�سوات حمحمة الخيل 

و�سليل ال�سيوف وهدير الدبابات واأ�سوات البنادق اإ�سافة اإلى فوا�سل لغوية 

نارية تعتمد على مفردات الحرق والتدمير والقتل.. واأخرى موؤ�س�سة لثنائية 

االإ�سالم / الكفر.. اإلى جانب اإبراز �سورة »المجاهد« كبطل اأ�سطوري على 

�ساكلة باتمان و�سوبرمان، جاء ليخل�س اأهل االأر�س من ال�سرور...

ق�سوته  و  لتوقيته  نظرا  اأهميته،  االأكثر  الرابع  الجزء  جاء  ال�سدد،  هذا  في 

حيث ظهر في �سهر ماي 2014 م�سجال �سيطرة التنظيم الع�سكرية على مدن 

عراقية، وكيفية �سقوطها، وعر�س م�ساهد لعمليات قتل وتفجيرات، لذلك 

اأثرا دعائيا كبيرا، خا�سة مع الترويج وا�سع النطاق له على المواقع  ترك 

الخالفة ويطور  التنظيم يدخل مرحلة  الجهادية، في وقت كان  والمنتديات 

من ا�ستخدامات اإعالمه في الحرب التي دخلها لتو�سيع �سيطرته وتمدده.

نف�س  تحمل  »جهادية«  الكترونية  لعبة  التنظيم  اأ�سدر  الن�سيد،  اإلى  اإ�سافة 

االإ�سم، في م�سعى منه لرفع معنويات »المجاهدين« وتربية الفئة النا�سئة على 

اكت�ساب مهارات القتل وتكتيكات الحرب والتخفي...
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في  التنظيم  5« وقال عنها  اوتو  ثافت  االمريكية »جراند  باللعبة  �سبية  اللعبة 

نحن  ت�سدرونها،  التي  »األعابكم   : انتاجها  قبل  للعبة  دعائي  فيديو  ت�سجيل 

نمار�س نف�س هذه االأاأفعال المتواجدة في �ساحات القتال.« )في ر�سالة موجهة 

اأ�سا�سا اإلى الواليات المتحدة االأمريكية والغرب عموما(.

�سورة لإعالن لعبة �سليل ال�سوارم

في البداية قلنا اأن هذه الموؤ�س�سة االإعالمية الرائدة في مجال االإعالم الجهادي 

تعد التعبيرة االأقوى على النهج المتوح�س لخطاب التنظيم، هذا الدور ت�ساعد 

وتيرته بعد اإعالن الحرب الدولية على »جند البغدادي«.

واأ�سبحت الفرقان بذلك في الواجهة االأمامية للحرب االإعالمية و اأ�سدرت 

المحاربة  الدول  �سعوب  و  قادة  اإلى  �سكل ر�سائل موجهة  في  عدة مرئيات 

للتنظيم وذلك من خالل قطع روؤو�س عدة رهائن اأجانب )فيديو »ر�سالة اإلى 

واأحيانا  فولي«...(  جيم�س   « االأمريكي  الرهينة  ذبح  عملية  وفيه  اأمريكا« 

عمليات تهديد بذبح الرهائن.
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هذه االأ�سرطة ج�سدت مفهوم وروؤية التنظيم لتوظيف العنف وتطور م�ستواه 

االأعنف  باأنه  يو�سف  كان  �سريطا،  الفرقان  اأ�سدرت  فكلما  وت�سديره، 

واالأ�سد وح�سية...

موؤ�س�سة  عر�ستها  التي  الك�ساب�سة  معاذ  االأردني  الطيار  حرق  عملية  مثل 

الفرقان في �سكل عمل �سينمائي �سخم تحت عنوان »�سفاء ال�سدور«.

وحتى  وح�سية  بطرق  ت�سفيتهم  م�ساهد  على  ظهورهم  يقت�سر  لم  الرهائن 

غريبة وم�ستحدثة بل تجاوز ذلك اإلى االإعتماد عليهم لت�سويق �سورة غارقة 

في المثالية عن التنظيم مثل �سل�سلة الحلقات »اأعيروني �سمعكم : ر�سائل من 

االأ�سير البريطاني جون كانتلي«، كانتلي هو مرا�سل �سحفي اعتقل من قبل 

تنظيم الدولة في نوفمبر 2012.

حكومتي  مهاجما  �سوداء،  خلفية  وراء  البرتقالية  بالبدلة  كانتلي  ظهر  بداية 

الواليات المتحدة االأمريكية وبريطانيا معتبرا اإياهما �سبب تدهور االأو�ساع 

االن�سانية والحروب في �سوريا والعراق وكل العالم.

ظهر  حيث  ال�سل�سلة  من  االأخيرة  اال�سدارات  خالل  نوعية  نقلة  حدثت  ثم 

يظهر  اعتقله،  الذي  للتنظيم  تابع  �سحفي  كمرا�سل  بل  كاأ�سير  لي�س  كانتلي 

بلبا�سه الطبيعي ولحيته المحلوقة ناقال �سورة مغايرة عن الحياة  البريطاني 

داخل المناطق التي ت�سيطر عليها الدولة االإ�سالمية.

بالموت،  ال  بالحياة  تنب�س  التي  االإ�سدارات  من  نوعية  عن  نتحدث  هنا، 

يحب  االإعالم  »اإن   : المو�سل  في  الم�سورة  المقاطع  اأحد  في  قال  حيث 

النا�س يم�سون  اأنها موح�سة، واأن  الدولة االإ�سالمية على  الحياة في  ت�سوير 

في ذّل، ب�سال�سل، ت�سربهم قوانين حكم ا�ستبدادي لكن �سوى الجو ال�ستوي 

البارد رغم ظهور ال�سم�س، فاإن العي�س هنا في المو�سل طبيعي.« ) اإ�سدار 

: »من داخل  تلفزيوني  تقرير  �سكل  االإعالمية في  الحياة  اإنتاج موؤ�س�سة  من 

المو�سل«(.
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كانتلي بدا في جل االإ�سدارات مرتاحا و هادئا كاأنه مرا�سل فعلي للتنظيم.

على �سعيد اآخر وثقت موؤ�س�سة الفرقان م�ساهد فيها تعظيم لـ »فر�سان الدولة 

االإ�سالمية« واإ�سفاء هالة من القدا�سة عليهم، تج�سد هذا االأمر خ�سو�سا من 

خالل ال�سل�سلة الم�سماة بـ »فر�سان ال�سهادة«.

قدمت ال�سل�سلة عددا من ال�سير الذاتية للمقاتلين وجانب من اأقواالهم وو�ساياهم 

وبطوالتهم...

احتفى التنظيم كذلك وعبر موؤ�س�سة الفرقان بانجازته م�سفيا عليها مبالغة كبيرة 

على الم�ستويين الم�سهدي والكالمي، مثل الذي ورد في �سل�سلة »ر�سائل من 

اأر�س المالحم«.

»الجهاد«  على  المقاتلين  ل�سان  على  تحري�سا  ت�سمّنت  الر�سائل  مجموعة 

الب�سرية  الموارد  وتدعيم  اال�ستقطاب  وتيرة  من  يرفع  مما  و»الهجرة«، 

للتنظيم.

المهارة  من  عالية  درجة  على  عنا�سر  على  تحتوي  الب�سرية  الموارد  هذه 

والتخ�س�س في المجال االإعالمي.

لموؤ�س�سة  الترويجي  الدور  يبرز  االنتاج،  م�ستوى  على  الكفاءة  اإلى  اإ�سافة 

الفرقان.

فكل اإ�سدار ت�سبقه حملة اإ�سهارية مما يجعل عدد هاما من المنا�سرين والمتابعين 

والباحثين واالعالميين...يترقبون ظهور االإ�سدار ب�سغف �سديد.

اإ�سدارات  بقية  بين  م�ساهدة  االأكثر  الفرقان،  موؤ�س�سة  اإ�سدارات  فتعد  لهذا 

التنظيم عموما.

2. مؤسسة اإلعتصام لإلنتاج اإلعالمي :

هي ثاني اأقدم موؤ�س�سة اإعالمية ر�سمية، اأنتجت عدة اأفالم وثائقية واإ�سدارات 

مرئية عالية الجودة ومتعددة االأهداف.
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�سنة  من  بداية  المالحم«  اأر�س  على  »نوافذ  �سل�سلة  اإ�سداراتها،  اأبرز  من 

.2013

�سورة من اأحد حلقات �سل�سلة »نوافذ على اأر�ص المالحم«

تعبر مجموعة االأفالم بو�سوح عن الن�سج االإعالمي للتنظيم من حيث تطوره 

وموقع االإعالم عموما وما يحوزه من اأهمية في اال�ستراتيجية العامة.

الر�سائل فيها مزج بين عدة مواد بطريقة احترافية وتبرز اأ�سا�سا عدة مقابالت 

مع مقاتلين وت�سويرا لعمليات ع�سكرية في �سوريا اأو العراق.

ال�سل�سة تركز ب�سكل جلي على ال�سفة العالمية للتنظيم حين تك�سف عن تنوع 

»الهجرة  اإلى  جوهره  في  داع  بخطاب  توجهوا  هوؤالء  المقاتلين،  جن�سيات 

للدولة  التاأ�سي�سي  بم�سروعه  التنظيم   ، متعددة  بلغات  االإ�سالم«  اأر�س  نحو 

هو ف�سي�سفاء بين »مجاهدين« جمعت بينهم »راية االإ�سالم« كما اأ�س�س الن�س 

القراآني لخطاب موجه للـ »عالمين«...
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مظاهرا  الموؤ�س�سة  هذه  عبر  التنظيم  اأبرز  الع�سكري،  الجانب  اإلى  اإ�سافة 

م�سرقة من الحياة داخل المناطق الم�سيطر عليها.

ن�ساطات  التنظيم،  وح�سية  تعك�س  ال  رقيقة  باأ�ساليب  ال�سكان  مع  حوارات 

هياكل التنظيم من ح�سبة وديوان الزكاة و ديوان الق�ساء والملتقيات الدعوية 

وحلقات تحفيظ القراآن...

وتهديدي  تحري�سي  طابع  ذات  ر�سائل  االعت�سام  ن�سرت  هذا  اإلى  اإ�سافة 

والع�سكرية  االأمنية  واالأجهزة  والحكام  وموؤ�س�ساته  الحكم  اأنظمة  م�ستهدفة 

)التي  تون�س«  اأهل  اإلى  »الر�سالة  مثل  وعربية،  اإ�سالمية  بلدان  عدة  في 

الرئي�سي في  المتهم  التون�سي  القيادي  مقاتل«  »اأبو  الحكيم  اأبوبكر  فيها  ظهر 

اغتيال ال�سيا�سي الي�ساري التون�سي �سكري بلعيد واعترف في هذا اال�سدار 

المماثلة( و»الر�سالة  العمليات  العمل متوعدا بمزيد من  بم�سوؤوليته على هذا 

اإلى اأهل البحرين«...

تنظيريا، اأ�سدرت الموؤ�س�سة منتجا مرئيا بعنوان »�سل�سلة الحياة - من كالم 

العلماء حول م�سروع الدولة االإ�سالمية«.

ت�سمنت ال�سل�سلة اأقواال ل�سخ�سيات محورية لها االأهمية الرمزية عند مختلف 

الجهاديين حول العالم، نذكر منهم : اأبو يحيى الليبي، اأبو عمر البغدادي، 

حمزة  اأبو  الزرقاوي،  م�سعب  اأبو  العولقي،  اأنور  الدن،  بن  اأ�سامة 

المهاجر...

3. مركز الحياة لإلعالم :

من  »الجهاديين«  من  االآالف  ع�سرات  االإ�سالمية  الدولة  بتنظيم  ين�سط 

خ�سو�سيات  ذات  مجتمعات  من  قادمون  فــهم  وبالتالي  متنوعة  جن�سيات 

ثقافية مختلفة. 

ولعل اأبرز معطى ثقافي توا�سلي يتمثل في اللغة المتحدث بها.
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اللغة هنا لي�ست واحدة )وان كانت اللغة العربية تدّر�س ب�سكل منهجي ( بالتالي 

من الواجب التخاطب مع كل �سعوب العالم بلغاتهم المختلفة.

 مركز الحياة لالعالم ي�سطلع بالدور الأبرز في تاأ�سي�ص

خطاب عالمي لتنظيم اأممي.
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من  االأكبر  الجانب  يتم  خالله  من  الدولة،  لتنظيم  العالمية  الواجهة  وهو 

اال�ستقطاب والتو�سع داخل عدة دول من العالم.

االنجليزية  اللغة  واأبرزها  لغات  بعدة  الموؤ�س�سة  هذه  اإ�سدارات  جاءت 

باعتبارها اللغة االأهم عالميا.

اإ�سافة اإلى االإ�سدارات المرئية ، اأنتجت الموؤ�س�سة مجلتي »دابق« و»رومية« 

)في مرحلة الحقة لـدابق(.

بالن�سبة للمرئيات هي تقوم اأ�سا�سا على هدف التجنيد، وذلك عبر تحفيز عقدي 

للم�سلمين(  بالن�سبة  االإ�سالم  والنفير الأر�س  الم�سلمين  لغير  االإ�سالم  )اإعالن 

على »الهجرة«.

اإ�سافة اإلى تركيز على خطاب المظلومية و ادعاء تمثيل التنظيم الأهل ال�سنة 

وحمايتهم من بط�س اأعدائهم ) قوى محلية متمثلة في »ال�سيعة« اأ�سا�سا وغيرهم 

/ قوى خارجة متمثلة في الغرب و»ال�سليبيين«(.

جهد  ُبذل  لذلك  الموؤ�س�سة،  اإ�سدارات  في  بقوة  وا�سحا  كان  الدولة  خطاب 

على  الله  جنة  اأنها  على  االإ�سالمية  الدولة  مناطق  ت�سوير  في  كبير  اإعالمي 

االأر�س على عك�س ما ُيبث في االإعالم من مظاهر دموية.

وهذا يندرج في اإطار المعركة االإعالمية الم�ستعرة، معركة يريد التنظيم اأن 

يك�سبها نظرا الأهميتها في تحديد م�ستقبله.

والبقاء  بالن�سر  موؤمنين  ب�سو�سة  بوجوه  يظهرون  التنظيم  مقاتلي 

والتو�سع...

للتنظيم  االن�سمام  قبل  حياتهم  عن  م�سهب  ب�سكل  تحدثوا  المقاتلين  هوؤالء 

وحياتهم بعد االن�سمام اإليه، معبّرين عن �سعادتهم وارتياحهم.
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توثيق هذه ال�سهادات ا�ستغل عليه ب�سكل تقني مميز من خالل �سل�سلة »ق�س�ص من 

اأر�ص الحياة« وظهرت اأول حلقة في �سهر مار�ص �سنة 2015 و كان بطل الحلقة 

�سيخا فرن�سيا يدعى »اأبو �سهيب الفرن�سي«.
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يروى الرجل اأنه در�س علوم الالهوت في مدر�سة اإكليريكية كاثولوكية وبداأ 

يت�ساءل عن عدة اأ�سياء محّيرة، زادت حيرته لما لم يجد اأجوبة مقنعة.

فاتجه للبحث في االأديان واقتنع بر�سالة االإ�سالم، لم تقف حيرته اإلى هذا الحد 

و بحث في م�ساألة الجهاد اإلى اأن اآمن بمنهج التنظيم وان�سم اإليه.

جوهر الر�سالة هو اي�سال ال�سعور بالراحة والطماأنينة وال�سكينة داخل مناطق 

�سيطرة التنظيم، هذا بامكانه ت�سجيع العديدين على »الهجرة« وااللتحاق باأبي 

�سهيب ورفاقه.

باأبي  اأخرى ل�ساب كندي يدعى  اأ�سدرت الموؤ�س�سة ق�سة  في ذات االإطار، 

م�سلم الكندي.

تحدث ال�ساب عن حياة الرفاهية بين اأهله في كندا قبل هجرته وذلك للتاأكيد 

على اأن دافع »الهجرة« لي�س مادّيا بل اأخرويا.

�سور التنظيم لقاء معه ثم ظهر المقاتل في اإحدى جبهات الحرب لينتهي به 

المطاف قتيال اأو »�سهيدا« على ح�سب اأدبيات التنظيم.

�سورة  في  اإبرازه  محاولين  عليه،  القدا�سة  من  هالة  اإ�سفاء  تم  »ال�سهيد« 

المقاتل ال�سعيد الذي ال تفارقه االبت�سامة حتى مع وفاته.
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الموؤ�س�سات  مع  المركز  �ساهم  التنظيم  �سد  الدولي  التحالف  مواجهة  وفي 

االأخرى في توجيه ر�سائل وعيد للغرب وبلغته وتقنياته.

االأ�سخم  يعّد  اإ�سدارا   ،2014 �سبتمبر  �سهر  في  الحياة  موؤ�س�سة  اأ�سدرت  فقد 

واالأعلى تقنية �سّماه بلهيب الحرب.

الفيلم الوثائقي ا�ستعر�س لمحة تاريخية لمراحل ال�سراع مع الواليات المتحدة 

االأمريكية بداية من اإعالن جورج بو�س االإبن للحرب على االإرهاب مرورا 

باحتالل اأفغان�ستان والعراق وفترة حكم باراك اأوباما حاكم البيت االأبي�س 

في ذلك الوقت، وا�سفا الحرب االإعالمية الغربية بالكاذبة.

العمل �سّور المعركة باأنها بين االيمان والكفر، عار�سا م�ساهد دموية من 

�سوريا والعراق كمعركة المو�سل وعملية ال�سيطرة على مطار منغ الع�سكري 

معاقل  اأبرز  الرقة  بمحافظة   17 الفرقة  وت�سفية  �سوريا  �سمالي  حلب  بريف 

»الخالفة« ويظهر جنود �سوريين نادمين عن عملهم �سمن الجي�س ال�سوري 

وحافرين قبورهم باأنف�سهم ثم تم قتلهم بالر�سا�س.

انتهى الفيلم بر�سالة نارية للواليات المتحدة االأمريكية : » ر�سالة نوجهها اإلى 

اأمريكا، فلتعلمي يا حامية ال�سليب، اأن حرب الوكالة لن تنفعك في ال�سام، 

كما اأنها لن تنفعك في العراق، وعما قريب �ستكونين في المواجهة المبا�سرة 

مرغمة، واأن اأبناء االإ�سالم قد وطنوا اأنف�سهم لهذا ال�سيء، فترب�سوا اإنا معكم 

مترب�سون.«
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جهادية  اأنا�سيد  المركز  اأ�سدر   ، متكامال  اإعالميا  جهازا  لعمله  وا�ستكماال 

الناعمةمنها  قوته  وبناء  اال�ستقطابية  ا�ستراتيجيته  �سياق  في  متعددة  بلغات 

باللغة  الخالفة«  و»عادت  االيغورية  باللغة  �سديقي«  يا  »تعال  ن�ساد 

االندوني�سية...

دابق : 

و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  اأنَّ  عنه  الله  ر�سي  هريرة  اأبي  »عن 

فيخرج  بداِبَق،  اأو  باالأعماق  الروم  تنزل  حتى  ال�ساعة  »التقوم   : قال 

اإليهم جي�س من المدينة من خيار اأهل االأر�س يومئذ، فاإذا ت�سافوا، قالت 

ال   : الم�سلمون  فيقول  نقاتْلهم،  ا  ِمنَّ �ُسُبوا  الذين  وبين  بينا  خلوا   : الروم 

والله، كيف ُنَخلِّي بينكم وبين اإخواننا، فيقاتلونهم ؟ فينهزم ُثُلث وال يتوب 

ال  الثلث،  ويفتتح  الله،  عند  ال�سهداء  اأف�سل  ثلُثهم  وُيقَتل  اأبدا،  عليهم  الله 

َعلَّقوا  قد  الغنائم،  يقت�سمون  هم  فبينما  ق�سطنطينية،  فيفَتتِحون  اأبدا،  ُيفَتنون 

اَل فد َخَلَفكم  جَّ �ُسيوَفُهْهم بالزيتون، اإذ �ساح فيهم ال�سيطان : اإنَّ الم�سيَح الدَّ

فبينا  خرج،  ال�سام  جاوؤوا  فاإذا  باطلء  ءوذلك  فيخرجون،  اأهاليكم،  في 

عي�سى  فينزل  ال�سالة،  اأقيمت  اإذا  �سفوَفهم،  ون  ُي�َسوُّ القتال،  ون  ُيِعدِّ هم 

هم، فاإذا راآه عدو الله ذاب كما يذوب في الماء، فلو تركه  بن مريم، فاأمَّ

في  َدمه  فيريهم  الم�سيح  يعني  بيده  الله  يقتله  ولكن  يهلك،  حتى  النزاب 

اأخرجه م�سلم. حربته«. 

َو)ااْلأَْعَماق َوَداِبق( قال االإمام النووي في �سرحه ل�سحيح م�سلم : »َو)ااْلأَْعَماق 

اِم ِبُقْرِب َحَلب«. َعاِن ِبال�َسّ َوَداِبق( َمْو�سِ

كما اأ�سرنا �سابقا فاإن تنظيم الدولة االإ�سالمية بارع في اختيار اأ�سماء �سبكاته 

االإعالمية و عناوين اإ�سداراتها...

دابق هو اإ�سم اأول مجلة الكترونية ر�سمية ي�سدرها تنظيم الدولة عبر موؤ�س�سته 

االإعالمية »الحياة« وذلك في �سهر جويلية �سنة 2014.
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بلدة دابق لموقعها اأهمية ا�ستراتيجية فهي تبعد قرابة 35 كم عن محافظة حلب 

كم   45 ل�سوريا( وحوالي  االقت�سادية  العا�سمة  )تعتبر  الكبرى  االأهمية  ذات 

عن الحدود التركية ال�سورية.

هذا البعد الجغرافي تعزز ببعد ديني اأكثر قدا�سة في فكر التنظيم فهي المدينة 

التي �ستدور فيها اأعظم معركة في التاريخ »معركة دابق الكبرى« في المخيلة 

االإ�سالمية و الجهادية خا�سة.

لذلك فقد �سارع التنظم لل�سيطرة على المدينة في �سنة 2013 قبل اأن ينتزعها منه 

الجي�س ال�سوري الحر بم�ساندة القوات التركية )�سمن ت�سكيل درع الفرات ( 

و ذلك في �سنة 2016.

وتوزع  �سهرية،  اأ�سبحت  ثم  اأ�سهر  ثالثة  كل  دوريا  �سدورها  بداأ  المجلة 

مبا�سرة في مناطق �سيطرة التنظيم ودوليا عبر البريد االإلكتروني.

للوهلة االأولى ُيخيل للقارئ اأنه ب�سدد مطالعة مجلة من مجالت المو�سة اأو 

الم�ساهير اأو ال�سحة و الجمال..

العالمي  البعد  اأجنبية معبرة عن  بلغات  المجلة  ال�سكل �سدرت  على م�ستوى 

العالية  التقنية  القدرات  اأخرى  مرة  اأبرز  فقد  الت�سميم  حيث  ومن  للتنظيم 

للجنود االإعالميين وخبراء في مجال الت�سميم الحا�سوبي الب�سري »الجرافيك 

ديزاين«.

�سور منمقة باألوان بّراقة.. للداللة باأن التنظيم ال ي�سّدر الموت في �سكله 

الع�سر على  القدرة على توظيف كل مظاهر تطور  اإّنه يملك  المتوح�س بل 

الم�ستوى التكنولوجي و العلمي.

المجلة تظهر لنا من خالل �سور جميلة، م�ساهد خطابية دموية و قاتمة..

وهنا ندخل في خانة »القتل الملون« اأو » جمالية العنف«...
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ن�سير كذلك اإلى نقطة مهمة، ا�ستوقفتني خالل عدد من االإ�سدارات ووجدتها 

مج�سدة في اأحد اأعداد مجلة دابق وهي روؤية التنظيم للموت.

فاأثناء حدوث عملية اإرهابية، تقوم كل و�سائل االإعالم تقريبا بتغطية اأج�ساد 

وخا�سة وجوه ال�سحايا في حين اأن تنظيم الدولة ال يجد اأي حرج في ت�سوير 

قتاله بكل �سفافية.

اأ�سكال  لمختلف  المخادعة  ال�سورة  يك�سر  ال�سورة  نقل  في  »ال�سدق«  هذا 

»البروباغندا« وهذا ي�ستدعي منا انتباها �سديدا الأنه اختيار فّعال ي�سجع على 

اال�ستقطاب.

الإ�سالم دين ال�سيف ل دين ال�سالم : اأحد المقالت 

التحري�سية بمجلة دابق
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دابق وكمنجز من منجزات مركز الحياة، لم تغفل عن العناية بمظاهر الحياة 

اليومية داخل مناطق �سيطرة التنظيم وو�سع هذا االأمر �سمن خطاب الدولة.

فمثال جاء في اأحد اأعداد مجلة دابق �سرح الأ�ساليب الرعاية ال�سحية المعتمدة 

في مناطق دولة الخالفة داعين كل الخبراء في هذا المجال لاللتحاق ب�سفوف 

التنظيم ق�سد مزيد تح�سين االإدارة ال�سحية.

�سورة دعائية لقتلى التنظيم بمجلة دابق
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مقال حول الرعاية ال�سحية جاء في عدد من مجلة دابق
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المجلة وعلى امتدادها احتفت دائما بمقوالت الرموز الجهادية وال �سيما اأبو 

»اإن   : دابق  فيه  يذكر  الذي  قوله  نقل عنه  ما  اأهم  الزرقاوي، من  م�سعب 

تحرق  حتى  الله  باإذن  اأوراها  و�سيتعاظم  العراق  في  انقدحت  قد  ال�سرارة 

جيو�س ال�سليبيين في دابق.«

عموما كانت م�سامين المجلة موزعة بين : الدعوة اإلى » الجهاد«، االلتحاق 

بدار »الخالفة«، العداء مع االآخر )الغرب، القوى المحلية المعادية...(، 

واأحاديث  قراآنية  اآيات  توظيف  ال�سريعة،  بتطبيق  المتعلقة  الفقهية  االأحكام 

نبوية ومقوالت لعلماء �سرعيين ورموز التنظيم...، اقتبا�سات من كلمات 

قادة التنظيم المتعلقة اأ�سا�سا بطاعة اأولي االأمر.

ح�سر كذلك الجانب االجتماعي متمثال في الدعوة اإلى تعزيز القيم االجتماعية 

)على المنوال االإ�سالمي( والعناية بتنظيم العالقات االأ�سرية واإ�سدار اأحكام 

فقهية اإجتماعية في �سكل فتاو غالبا.

»الدينار  االإ�سالمية  بالعملة  االحتفاء  في  تجلى  فقد  االقت�سادي  الجانب  اأما 

يخ�س  ما  في  وكذلك  العالمي  للنظام  الت�سدي  اأ�سكال  من  ك�سكل  الذهبي« 

م�سادر تمويل التنظيم وميزانياته واأحكام فقهية متعلقة بـ : الخراج والخم�س 

والفيئ والغنيمة والجزية...

االأفكار  ت�سف  مقاالت  عدة  �سدرت  ال�سيا�سي،  المجال  مع  العالقة  في  اأما 

والنظم ال�سيا�سية المخالفة كالديمقراطية والقومية باالأ�سنام و تناولت العالقات 

ال�سيا�سية الدولية وال�سراعات الجيو�سيا�سية...

4. المكاتب اإلعالمية للواليات :

بعد اإعالن قيام الخالفة من الم�سجد الكبير في المو�سل، قام التنظيم بتطوير 

هياكله لت�سبح التركيبة مماثلة لما نجده في الدول من وزارات ومحافظات 

ودوائر بلدية وغيرها من موؤ�س�سات الدولة الحديثة.
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تاأ�س�ست الواليات وتاأ�س�ست معها عدة اأجهزة تابعة لها منها الجهاز االإعالمي 

اأو ما ي�سّمى بالمكتب االإعالمي للوالية.

الوالية هي وحدة اإدارية يراأ�سها وال يعاونه مجموعة من االأمراء : �سرعي 

واأمني وع�سكري.

ولكنها  جزئية(  )المركزية  حدة  على  ت�ستغل  والية  لكل  االإعالمية  المكاتب 

تعمل مجتمعة داخل ا�ستراتيجية اإعالمية مركزية محكمة.

عملة الخالفة الذهبية كما وردت في اأحد مجالت دابق



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  180

بعد اخ�ساغ التنظيم عددا هاما من المناطق ل�سيطرته، اأ�س�س عدة واليات في 

�سوريا ولعراق وكذلك في دول اأخرى.

االأنبار، والية �سالح  العراق : والية نينوى، والية كركوك، والية  في 

الدين، والية �سمال بغداد، والية الجنوب، والية الجزيرة، والية دجلة

في �سوريا : والية الرقة، والية الخير، والية حلب، والية دم�سق، والية 

حم�س، والية حماة، والية البركة، والية البادية، والية الفرات

اليمن : والية �سبوة، والية �سنعاء، والية ح�سرموت، والية عدن،  في 

والية البي�ساء، والية لحج

في ليبيا : والية طرابل�س، والية برقة، والية فزان

في نيجيريا : والية غرب افريقيا

في الجزائر : والية الجزائر

في ال�سعوية : والية نجد، والية الحجاز

في اأفغان�ستان وباك�ستان : والية خرا�سان

في مناطق �سمال القوقاز : والية القوقاز

في م�سر : والية �سيناء

الدولة  ل�سيطرة  كليا  بال�سرورة خا�سغة  لي�ست  الواليات  هذه  اأن  اإلى  ي�سار 

االإ�سالمية ففيها من تكون ال�سيطرة عليها جزئيا وفيها من فقد التنظيم �سيطرته 

عنها لكنه ببع�س الجيوب التي تقوم بعمليات من حين اإلى اآخر وفيها ما لي�س 

وبالتالي  النائمة  للخاليا  مالئمة  بيئة  لكنها  للتنظيم  علني  ع�سكري  وجود  بها 

العمل على اال�ستقطاب من جهة والقيام بعمليات نوعية.

تغطية ع�سكرية  �سكل  فتكون في  المكاتب  لهذه  المرئية  بالن�سبة لال�سدارات 

للمعارك التي يخو�سها التنظيم في الوالية المعنية �سواء عبر هجومات على 
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اأو  جنود  قن�س  اأو  اغتيال  عمليات  اأو  حكومية،  مواقع  اأو  ع�سكرية  ثكنات 

م�سوؤولين، اأو المتعلقة بالمواجهات مع تنظيمات اأخرى تقاتله.

اإلى  ل�سمه  جديد  مكان  على  ال�سيطرة  عمليات  كذلك  المكاتب  هذه  تعر�س 

من�سوب  يكون  التغطيات  من  النوع  هذا  جديدة،  والية  الإعالن  اأو  الوالية 

العنف فيه عاليا جدا، حيث ي�ستعر�س فيه التنظيم قوته وبط�سه بكل من يعاديه 

و يقف اأمام تحقيق حلمه باإحكام ال�سيطرة على كل المناطق.

تظهر كذلك »الغنائم« وقتلى الخ�سم و»�سهداء« التنظيم...

اإ�سافة اإلى هذا الجزء الحربي، توجه مكاتب الواليات ر�سائل تحمل وعيدا 

وتهديدا لحكومات وجيو�س الدول التي فيها تلك الواليات.

وهو   ،»... في  اأهلنا  اإلى  »ر�سالة  عنوان  تحت  تاأتي  اال�سدارات  غالبا 

وال�سعب  بالحرب  الم�ستهدفة  الحكومة  بين  الف�سل  يريد  التنظيم  اأن  يبين  ما 

الم�ستهدف باال�ستقطاب الممنهج.

عنوان »مجموع  تحت  تجّمع  يومية،  ن�سرة  الواليات  مكاتب  كذلك  ت�سدر 

عبر  بكثافة  وترّوج  للتنظيم  التابعة  المواقع  على  وتن�سر  الواليات«  تقرير 

تويتر وتليغرام اأ�سا�سا.

هذا اإ�سافة اإلى تقارير م�سّورة م�سابهة في المحتوى لالإ�سدارات المرئية، 

اأ�سا�سا من قبل  الم�ستهدفة  المرئيات  ال�سغط عن  المادة وتخفيف  ن�سر  لمزيد 

اأجهزة الرقابة المعلوماتية.

وبخ�سو�س  الع�سكرية،  العمليات  عن  �سهرية  اح�سائيات  جانب  اإلى  هذا 

الجانب »الحياتي« للتنظيم تعر�س هذه المكاتب تقارير م�سورة عن م�ساهد 

الحياة اليومية في تلك الواليات واإبراز ال�سكل الموؤ�س�سي للدولة.

ديوان  »عمل  اإطار  في  المحتاجين  على  غذائية  مواد  توزيع  عر�س  مثال 

الزكاة« واإعالن لطلب تقنيين ومتخ�س�سين في عدة مجاالت »اإعالن مكتب 

التعليم في والية الرقة »...
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من  جانبا  لهم  تخ�س�س  حيث  »�سهداءها«  بـ  كذلك  الواليات  مكاتب  تحتفي 

اأجل  من  النف�س  وفداء  الت�سحية  جانب  ت�سور  التي  المرئية  االإ�سدارات 

»اإعالء راية ال اإاله اإال الله«...

5. إذاعة البيان : 

هي اأول اإذاعة ر�سمية يوؤ�س�سها التنظيم في جويلية 2014.

�سا�سعة  وم�ساحات  والمو�سل  كالرقة  كبرى  مدن  على  التنظيم  �سيطرة  اثر 

وا�ستغل  المحلية  االإذاعات  بث  بايقاف  قام  و�سوريا،  العراق  من  اأخرى 

موجات بثها ومقراتها الي�سال ر�سائل مغايرة عما كان يبث �سابقا.

على  الدعوي  بالجانب  تهتم  اإذاعية  وبرامج  القراآن  تالوة  على  التركيز  تم 

اأن  التي يجب  ال�سلوكات  الجهادي والجانب االأخالقي حول  ال�سلفي  المنهج 

يّتبعها اأو يمتنع عنها �سّكان تلك المناطق.

اإذاعة افتتحت من المو�سل العراقية عا�سمة الخالفة االإ�سالمية الجديدة وكان 

بمثابة ال�سوت الر�سمي للتنظيم لالأهالي.

ن�سرات  تبث  »االإذاعة   : القطرية  الجزيرة  لقناة  المو�سل  �سكان  اأحد  قال 

اإعداد  اإخبارية على راأ�س كل �ساعة، تت�سمن اأخبارا محلية وعالمية. ويتم 

من  باالإذاعة عدد  ويعمل  متخ�س�س،  كادر �سحفي  قبل  من  الن�سرات  هذه 

الكوادر الفنية والمذيعين ـ وفق الم�سدرـ الذي اأكد اأن برامجها تتوزع بين 

اإ�سافة لبرامج  اأبو بكر البغدادي )الخليفة(  اأيات القراآن الكريم وخطب  بث 

اأخرى ت�سم خطبا عقدية ومنهجية«.

الجزيرة  موقع   ،2014/08/09 المو�سل،  في  للخالفة  اإذاعة  )البيان..اأول 

نت(

اإذاعة البيان في محافظة الرقة ال�سورية و تو�سع  بعد مدة ق�سيرة ظهر بث 

بثها اإلى عدة مناطق.
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وهذه بع�س موجات البث :

المو�سل 99.3/92.5 اإف اإم 

الفلوجة 93.6 اإف اإم

الرقة 99.9 اإف اإم

تدمر 99.3 اإف اإم 

�سرت 87.8 اإف اإم

درنة 95.5 اإف اإم

بنغازي 94.3 اإف اإم

البيان كذلك منخرط في الطابع االأممي لر�سائل التنظيم، حيث بثت االإذاعة 

والكردية  والفرن�سية  االنجليزية  منها  العربية  غير  لغات  بعدة  ن�سرات  عدة 

والتركية...

االإذاعة لم ت�ستثني االأطفال من حيز برمجتها حيث خ�س�ست لهم مجموعة 

»اأ�سبال  بـ  التنظيم  ي�سمونهم  ما  اأو  النا�سئة  الفئة  ت�ستهدف  التي  البرامج  من 

الخالفة«.

يعتمده  الذي  وال�سوري  الخطابي  العنف  مع  من�سجم  االإخباري  الن�ساط 

لرموز  واأقوال  خطب  من  اقتبا�سات  من  اإخبارية  ن�سرة  تخلو  فال  التنظيم 

جهادية تحّر�س على مزيد �سفك الدماء.

فاإنها حافظ على  مناطق  في عدة  لالإذاعة  الر�سمي  البث  انقطاع  مع  وحتى 

ن�ساطها االإعالمي المرتكز على العمل االإخباري )باأخبار المعارك ون�ساطات 

دواوين دولة الخالفة واأحوال النا�س في المناطق الم�سيطر عليها...(.

وان اأفلت موجة البيان فمن الموؤكد اأن التنظيم ترك اأفكارا ور�سائل ت�سبح في 

مخيلة وذاكرة الذين عا�سروا زمن البث الر�سمي، وربما يدرك التنظيم اأنه 

معّر�س للهزيمة الع�سكرية لذلك اأراد ك�سب تعاطف النا�س..
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معاركه  في  للتنظيم  هامة  حا�سنة  ي�سكلنوا  اأن  الممكن  من  هوؤالء 

لم�ستقبلية. ا

6. وكالة أعماق :

وم ِبااْلأَْعَماِق اأَْو ِبَداِبٍق( اأخرجه م�سلم. اَعة َحَتّى َتْنِزل الُرّ )اَل َتُقوم ال�َسّ

َدة َوَفْتحَها،  ااْلأَْعَماق ِبَفْتِح اْلَهْمَزة َوِباْلَعْيِن اْلُمْهَمَلة، َوَداِبق ِبَك�ْسِر اْلَباء اْلُمَوَحّ

ي  ِحيح اْلَم�ْسُهور، َوَلْم َيْذُكر اْلُجْمُهور َغْيره. َوَحَكى اْلَقا�سِ َواْلَك�ْسر ُهَو ال�سَّ

َقاَل  َمْعُروف.  ع  َمْو�سِ ِا�ْسم  َوُهَو  َغْيره،  َيْذُكر  َوَلْم  اْلَفْتح،  اْلَم�َساِرق  ِفي 

ل ِا�ْسم َنْهر. َقاَل:  �سْ ُه ِفي ااْلأَ َنّ ْرف؛ اِلأَ اْلَجْوَهِرّي: ااْلأَْغَلب َعَلْيِه الَتّْذِكير َوال�سَّ

َرف. َوَقْد ُيوؤََنّث، َواَل ُي�سْ

َو)ااْلأَْعَماق َوَداِبق( قال االإمام النووي في �سرحه ل�سحيح م�سلم : »َو)ااْلأَْعَماق 

اِم ِبُقْرِب َحَلب«. َعاِن ِبال�َسّ َوَداِبق( َمْو�سِ

وكالة اأعماق هي وكالة االأخبار الر�سمية لتنظيم الدولة االإ�سالمية ، ظهرت 

الأول مرة في �سهر اأوت �سنة 2014.

لها تطبيق ي�ستغل على اأجهزة االنرويد و لكنه ال ُيعر�س بطريقة عادية على 

في  اإال  التطبيق  ي�ستغل  المعلوماتية ال  االأمنية  للرقابة  تفاديا  اإذ  متجر غوغل 

مناطق �سيطرة التنظيم وُيحّمل عبر روابط م�سفرة ومخترقة للرقابة.

و  للجهاديين  بالن�سبة  رقابة  االأقل  تيلغرام  تطبيق  على  وجود  كذلك  للوكالة 

تبث االأخبار لحظة بلحظة.

االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  في  جنونية  ب�سفة  ينت�سر  ت�سوغه  الذي  الخبر 

عبر »جنود افترا�سيين« يقومون بالمهمة على اأف�سل وجه.

اأعماق ال تكتفي ب�سياغة الخبر كتابيا بل تبث مقاطع مرئية لبع�س العمليات 

بيانية  اإلى ر�سوم  اإ�سافة  الميدانيين  القادة  الع�سكرية و�سوتية لكلمات بع�س 

)انفوجراف( توثق انجازات التنظيم.
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7. مؤسسات مناصرة غير رسمية :

وربما  المقاتلين  من  االآالف  ع�سرات  وان�سمام  ميدانيا  التنظيم  انت�سار  مع 

اأو اأكثر من المنا�سرين، ا�ستقطب عدة متخ�س�سين من عدة  مئات االآالف 

مجاالت وخا�سة االإعالم االلكتروني.

هوؤالء الجنود االإعالميون اأو »المجاهدون االإعالميون« كما ي�سّميهم التنظيم 

اكت�سبوا عدة مهارات في طرق ترويج المواد االإعالمية وانتاج مواد عالية 

التقنية وتوظف فيها اأحدث التكنولوجيات الرقمية اإ�سافة اإلى اأ�ساليب القر�سنة 

واالختراق والتخفي والت�سوي�س...

مع اإعالن الخالفة واتخاذ التنظيم ر�سميا �سكل الدولة اأ�سبحت هياكله الر�سمية 

�سبه مك�سوفة وعلنية لذلك �سهلت رقابتها وحذف موادها االإعالمية ومواقعها 

الر�سمية..

عالية  بحرفية  موادها  تت�سم  حديثا  المتاأ�س�سة  خا�سة  و  المنا�سرة  الموؤ�س�سات 

حيث اأنتجت اإ�سدارات مرئية في �سكل اأفالم وثائقية ذات جودة عالية وكذلك 

لتوجيهات  باالإ�سافة  هذا   ، البرمجيات  اأحدث  م�ستخدمة  بيانية  ر�سومات 

معززة بال�سرح المف�سل حول طرق التخفي من الرقابة المعلوماتية و االنتباه 

لعدة تفا�سيل اأثناء  االإبحار على �سبكة االنترنت.

واالأمر االأكثر جلبا لالهتمام يتمثل في عمل هذه الموؤ�س�سات )رغم طابعها غير 

الدولة  تنظيم  يعتمدها  التي  الر�سمية  االإعالمية  اال�ستراتجية  الر�سمي( �سمن 

االإ�سالمية فنادرا جدا ما ُت�سّجل خروقات بخ�سو�س المفاهيم والم�سطلحات 

والخطاب الموجه عموما.
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 المبحث الثالث :
تكنولوجيا التطّور والدعاية :

 

القنوات والوسائط

بالبحث  المنا�سرة(  الموؤ�س�سات  )وبع�س  الر�سمية  الموؤ�س�سات  تناول  اثر 

في  االأهم  ال�سيء  يتمثل  ور�سائلها،  اأهدافها  واأبرز  اأهّمها  على  وتعّرفنا 

در�س كيفية ن�سر وترويج المواد االإعالمية المنتجة من قبل هذه الموؤ�س�سات 

وال�سبكات والمكاتب االإعالمية.

فالمادة االإعالمية ما لم ت�سل ب�سرعة قيا�سية اإلى اأكبر عدد من النا�س حول 

العالم �ستظل جهدا مبذوال دون قيمة ُت�ستخرج منه.

التنظيم ُعِرف وبث دعايته عبر �سبكة االنترنت، ال�سبكة التي تجلب وت�ستهوي 

ف�سال  التي  الكال�سيكية  االت�سالية  الو�سائل  النا�س على عك�س  هاما من  عددا 

عن تراجعها االهتمام بها، تمثل لقمة �سهلة قابلة لالجهاز من طرف هياكل 

الرقابة.

مع ذلك حاول التنظيم اأن يراوح بين هذا وذاك واأ�س�س اإذاعة ر�سمية وحاول 

اإن�ساء قناة تلفزية في المناطق الم�سيطر عليها، اإ�سافة اإلى طباعة عدد كبير من 

الكتيبات والمل�سقات والمطويات الدعائية وتوزيعها في الم�ساجد والحلقات 

الدعوية وال�سوارع ومختلف من�سئات الدولة...

»الجهاد  للتنظيم،  االإعالمي  للجهاز  خ�سبا  مجاال  االنترنت  يظل  لكن 

على  وممثال  التنظيم  قوة  نقاط  اأهم  من  اأ�سحي  االلكتروني«  االفترا�سي 

وجوده حتى مع بداية زمن توغله الميداني..

�سنعر�س االآن اأهم الو�سائط االلكترونية التي اعتمد اأو يعتمد عليها التنظيم في 

اي�سال ر�سالته وخو�س �سعير الحرب النف�سيه.
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موقع يوتيوب : 

�سبكة االنترنت ويتابعه  المواقع م�ساهدة على  اأهم واأكثر  يعتبر من  يوتيوب 

الماليين من �سكان االأر�س.

يعتبر الموقع ثالث اأكثر المواقع �سعبية بعد موقعي في�سبوك وغوغل واختارته 

مجلة »تايم« االأمريكية ك�سخ�سية هامة عام 2006 لدورِه في اإعطاء الفر�سة 

لزواره في اإنتاج المواد التي يعر�سونها في الموقع.

التاأثير  ممار�سة  في  فعال  دور  له   ،2.0 الويب  مواقع  من  ك�ساأنه  يوتيوب 

االجتماعي على متابعيه.

حتى اأنه بات ي�سكل خطرا على عدة دول منعت عمله في فترات زمنية �سهدت 

تغيرات �سيا�سية كبيرة.

الوظائف المتعددة التي يمنحها الموقع لمتابعيه من رفع وم�ساهدة وم�ساركة 

لمقاطع الفيديو، جعل التنظيم يوظفه في مجال الترويج الدعائي.

فهو يمثل م�سرحا للدعاية و التجنيد من قبل الجهاديين، ال �سيما واأن الفيديو 

العالم  في  بل  فح�سب  للتنظيم  لي�س  االعالمي  االنتاج  اأ�سكال  اأهم  يعتبر 

اأجمع.

فم�ساهدة فيلم هو اأمر اأهم بكثير من قراءة بيان عند العديدين !!

العالية  الرقمية  ال�سورة  ع�سر  وتحديدا  ال�سورة..  ع�سر  نعي�س  فنحن 

الجودة.

افراد  عن  وف�سال  المرئية  باإ�سداراته  الموقع  التنظيم  اأغرق  فقد  لذلك 

الموؤ�س�سات االإعالمية الر�سمية بقنوات يوتيوب ر�سمية تم ت�سجيل هذه المقاطع 

ون�سرها من قبل ح�سابات الأ�سخا�س، فيهم من يقدم هويته الحقيقية وفيهم من 

يتخفى وراء هوية مزيفة.
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الرقابة،  حملة  بداأت  حين  الموقع  اإدارة  مع  كبيرة  معارك  التنظيم  خا�س 

حيث حذفت عدة فيديوهات ومعها القنوات الر�سمية للموؤ�س�سات االإعالمية.

هذا لم يمنع التنظيم من ن�سر واإعادة ن�سر ع�سرات االآالف من المقاطع اإلى 

حدود بداية �سنة 2015.

قبل ك�سب المعركة من طرف اإدارة الموقع وتخلي التنظيم نهائيا عن اأ�سلوب 

التحدي، بث تنظيم الدولة مقطعا ترويجيا اأعلن من خالله اأنه ب�سدد اإعالن 

»قناة الخالفة« �سبث من خالل �سبكة االنترنت.

ن�سط الجهاز االإعالمي للتنظيم في و�سائط التوا�سل االجتماعي مروجا لهذا 

متوقعا  كان  وكما  الموقع  اإدارة  لكن  العظيم  واالنجاز  اال�ستثنائي  الحدث 

�سيقت على موقع القناة وعطلته قبل اأن ينطلق ن�ساطها الفعلي.

التنظيم لم يرمي المنديل وظل متم�سكا باإن�ساء موؤ�س�سة اإعالمية تلفزية، لي�س 

الأحد  وعر�سا  للقوة  ا�ستعرا�سا  بل  االعالمي  الدعائي  لجهازه  تعزيزا  فقط 

تجليات الدولة. )قام بالدعاية الن�ساء قناة تلفزية تبث على ال�سبكة االأر�سية 

في �سنة 2014 لكن لم يكتب للم�سروع اأن يرى النور(

اأن يبرز  تلفزية ر�سمية والتنظيم يريد  العالم تملك قنوات  الدول حول  فكل 

للعالم اأنه بنى دولة حتى وان لم تنل اعتراف المجموعة االأممية.

فمعاهدة  االإ�سالمية«  »الدولة  كّفة  ترجح  العالمية  المواثيق  جملة  فحتى 

مونتيفيديو للعام 1933 الخا�سة بحقوق الدول وواجباتها تن�س على اأّن هناك 

نوعين من الدول : نوع يتم االإعالن عن ن�سوئه، ونوع يتم تاأ�سي�سه.

النوع االأول ي�سترط اأنه من اأجل اإعالن كيان ما اأنه �سار دولة فاإنه يجب 

ثابت  ب�سكل  يعي�سون  ومواطنون  بو�سوح،  محددة  حدود  لديه  تكون  اأن 

اأر�سه، وحكومة قادرة على ممار�سة �سلطاتها على �سعبها واأرا�سيها  على 

ومواردها.
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تكون  عنها  االعالن  يتم  التي  الدولة  اأن  المعاهدة  تحدد  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 

موجودة بغ�س النظر عن اعتراف الدول االخرى بها.

فاعتراف االآخر لي�س �سرطا للوجود الفعلي للدولة ، فــ »الدولة االإ�سالمية« 

اأعلنت عن وجودها بم�ساحة جغرافية كبيرة ت�ساهي م�ساحة المملكة المتحدة 

تقريبا )في اأوج تمددها( وي�سكن بها »مواطنون« )لم يتم التحديد على �سرط 

هذه  في  ال�سكان  �سوؤون  تدير  »حكومة«  ولها  هناك(  االقامة  اختيار  حرية 

المناطق الخا�سعة ل�سيطرة الدولة. 

بقطع النظر عن اتفاقنا اأم ال مع ممار�سات هذا الكيان واأفكاره فاإّن التنظيم 

في اإحداث هذا النقلة النوعية في ال�سكل التنظيمي من »التنظيم« اإلى »الدولة« 

فترات  في  البلدان  من  بعدد  الواحد  الحزب  كــدولة  الواحد  التنظيم  )دولة 

زمنية مختلفة(.

اأما بخ�سو�س اأهم القنوات التي حا�ست بمتابعة عدد كبير من النا�س، اإ�سافة 

اإلى قنوات الموؤ�س�سات االإعالمية الر�سمية ظهرت قنوات تتبنى فكر التنظيم 

والدفاع عنه والترويج لخطابه ولمواده االإعالمية.

نذكر منها ح�ساب »ترجمان االأ�ساورتي لالإنتاج االإعالمي« الذي لم يقت�سر 

دوره على الترويج بل تجاوزه اإلى االنتاج.

ُعرف خا�سة بجودة اأفالمه الوثائقية التي �سجلت اأرقاما قيا�سية في المتابعة 

والم�ساركة.

وتبقى اإلى حدود كتابة هذه االأ�سطر، هوية »االأ�ساورتي« مجهولة.

حيث  تويتر  �سبكة  نحو  توجه  مرات،  عدة  ح�سابه  غلق  وبعد  »ترجمان« 

ببع�س الحيز من الحرية في البداية قبل اأن ت�سن عليه اإدارة الموقع و�سبكات 

اإعالمية معادية للتنظيم، حملة وا�سعة الإغالق ح�ساباته وح�سابات النا�سرين 

ال�سداراته.
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مثل   للتنظيم  ترّوج  اأخرى  ح�سابات  هناك  كانت  الح�ساب،  هذا  اإلى  اإ�سافة 

»ب�سائر اليوم« و»اأبو قتادة ال�سامي« و»نا�سر الخالفة«...

واإغالق  المنع  على  تقت�سر  لم  الجهادي  التنظيم  على  الموقع  اإدارة  حملة 

بنف�س  التنظيم  لمحاربة  م�ستحدثة  طريقة  ابتكرت  بل  والح�سابات  القنوات 

اأ�سلحته.

عن  وتك�سف  باالرهاب  تندد  فيديو  مقاطع  عدة  برفع  »يوتيوب«  قام  حيث 

وجهه الدموي كنوع من الدعاية الم�سادة.

مواقع التواصل اإلجتماعي : 

اأ�سبحت  حيث  الرقمي،  التكنولوجي  المجال  في  ثورة  اليوم  نعي�س  نحن 

جوانبه  بكل  باالإن�سان  تحيط  منها  والتوا�سلية  االت�سال  وخا�سة  التقنيات 

وتتدخل في كل تفا�سيله اليومية...

وكما �سهّلت التقنية المعولمة حياة االإن�سان وقّربت الم�سافات ووفّرت مجاال 

حيويا باإمكان اأن يتح�سل من خالله على عدة اأ�سياء يرغب فيها حتى ا�ستبدل 

الو�سائل التقليدية باأخرى اأكثر تطورا، من جهة اأخرى لها عدة �سلبيات منها 

خطر االإدمان واال�ستعا�سة عن العالم الواقعي باآخر اأكثر افترا�سية واالأخطر 

من ذلك كله اأنها مكنت من ارتفاع ن�سق اال�ستقطاب و التجنيد �سمن منظمات 

تعرف بالمتطرفة واالرهابية...

تم  ف�سابقا  الجهادية  للتنظيمات  تدري  اأن  دون  هدية  قدمت  فالتكنولوجيا 

االإطاحة بعدة �سبكات وخاليا نائمة وحتى قيادات عليا وو�سطى بف�سل الجهد 

االأمني الذي من ال�سعب االفالت من رقابته.

االآن ومع اإزالة حاجز الخ�سو�سية وتطور تقنيات التخفي والتوا�سل ال�سري 

مكا�سب عظيمة خا�سة  التنظيمات  هذه  مثل  الرقيب، جنت  اأعين  بعيدا عن 

على م�ستوى تدعيم الموارد الب�سرية.
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من اأبرز التجليات التكنولوجية التي تجلب اهتمام النا�س وتاأخذ منهم وقتا هاما 

يوميا، نجد »مواقع التوا�سل االجتماعي«، وهي بمثابة من�سات ايديولوجية 

لخطاب التنظيمات الجهادية.

الحجم، حتى  هذا  ليبلغ  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  يكن  لم  الو�سائط  هذه  دون 

و»والية  تويتر«  »والية  عن  اأو  افترا�سية«  »خالفة  عن  نتحدث  اأ�سبحنا 

تيلغرام«...

فتركيز تنظيم الدولة مثال على و�سائل التوا�سل االجتماعي لي�س بهدف ت�سهيل 

ن�سر المواد االإعالمية وترويجها بل لوعيه بخطورتها في التاأثير االجتماعي 

واإحداث رجة فكرية في عقل المتلقي. فقام با�ستقطاب عدة متخ�س�سين في 

»هجومات  �سن  عبر  التنظيم  اأفكار  ترويج  في  �ساهموا  المعلوماتي  المجال 

وتيلغرام  وتويتر  فاي�سبوك  مواقع  عبر  وال�سورة  بال�سوت  افترا�سية« 

وغيرها من المواقع المت�سابهة على م�ستوى الوظائف...

التخفي  تقنيات  م�ستوى  على  التكنولوجي  التطور  على  التنظيم  اعتمد  كذلك 

ومنها تغيير عنوان االآي.پي بكل حا�سوب للحيلولة دون الوقوع في �سباك 

االأجهزة اال�ستخباراتية..

ت�سكل »الذئاب اأو االأ�سود المنفردة« حاليا ظاهرة متجاوزة لاليديولوجيات 

الحركات  ا�ستراتيجيات  في  بديال  ثانويا  خيارا  كانت  اأن  بعد  واالأديان 

التقنية  وو�سائلها  العولمة  ب�سيرورة  مرتبطة  ظاهرة  وهي  »الجهادية«، 

والتكنولوجية الرقمية.

هذا ال�سكل الحديث من »االرهاب« هو اأخطر بكثير من اإرهاب المنظمات وربما 

�سيتجاوزه في الم�ستقبل القريب مع الطفرة التكنولوجية المت�سارعة...

عليه  نطلق  اأن  يمكن  لما  االأ�سا�سي  العماد  �سي�سكلون  المنفردة«  »الذئاب 

م�سطلح »الخالفة االفترا�سية« قريبا خ�سو�سا مع اقتراب االجهاز على كل 

تجّمع منّظم للحركات »الجهادية«...
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»االرهاب  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  عن  نتحدث  لن  قريبا  وربما  م�ستقبال 

الكال�سيكي« ...

االن�سان نف�سه �سواء كان منخرطا في مجموعات ارهابية اأو ال هو في حد ذاته 

اأ�سبح يتجه �سيئا ف�سيئا نحو الكائن االفترا�سي.

ين�سرون  م�ساحة  فاي�سبوك ولهم  يملكون ح�سابات على موقع  النا�س  فاأغلب 

اجتماعي  الثقافية ك�سخ�س  االن�سان هويته  فقد  اأفكار،  يريدون من  ما  عليها 

افترا�سية وهناك  اآخر هويته  اإن�سان  اإلى  يتوا�سل مع غيره بطريقة مبا�سرة 

حتى من يعّبر عن اأفكاره من وراء �سخ�سية وهمية خيالية.

الموقع التوا�سلي الكال�سيكي واالأكثر انت�سارا ومتابعة هو موقع فاي�سبوك.

لم تدم العالقة طويال بين تنظيم الدولة وفاي�سبوك حيث قامت اإدارة الموقع    

بحجب كل ال�سفحات والح�سابات وحتى التدوينات والتعليقات والفيديوهات 

وال�سور وكل ما له عالقة بالتنظيم.

التنظيم نف�سه وعى مبّكرا اأن خو�س المعركة مع اإدارة الموقع �ستكون م�سنية 

ودون نتيجة اإيجابية، وذلك نظرا للرقابة االأمنية ال�سديدة التي يفر�سها الموقع 

والتي ين�سّق فيها مع وكاالت اال�ستخبارات العالمية وال�سلطات االأمنية لجّل 

دول العالم تقريبا.

اتجه التنظيم �سريعا نحو موقع م�سابه وهو »تويتر« وذلك لبناء امبراطوريته 

االعالمية االفترا�سية.

تويتر يمكن م�ستعمليه من اإر�سال ر�سالة ق�سيرة ومكثفة وت�سمى بالتغريدة، 

عادة ما تكون مرفقة بـو�سم اأو ما ي�سمى بالها�ستاغ، وهو و�سيلة لن�سر الر�سالة 

بطريقة اأ�سرع.

�سهر متوا�سل  لمدة  تويتر  ببحث على  البحث، قمت  لهذا  اجرائي  مثال عند 

وجدت اأن ها�ستاغ #الدولة االإ�سالمية يظهر بمعدّل 600 تويت يوميا، فيهم 

الموؤيد وفيهم المعار�س طبعا...
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وفي اإطار الدعاية والدعاية الم�سادة، ظهرت عدة ح�سابات معار�سة لفكر 

التنظيم وم�ستنكرة لممار�ساته..

تقوم هذه الح�سابات اأحيانا با�ستعمال ها�ستاغ تتميز بها ر�سائل التنظيم ويرفقه 

بمن�سور م�ساد.

مثال كاأن ي�سع تحت المن�سور »ها�ستاغ #والية ننيوى« حتى ي�ستدعي انتباه 

يتم  البحث، وبذلك  الها�ستاغ في مفتاح  الذين ي�سعون نف�س  التنظيم  اأن�سار 

ا�ستفزاز فكر المتلقى وربما يراجع اأفكاره عن التنظيم.

التنظيم نف�سه وعبر منا�سريه ، ي�ستعمل االأ�سلوب ذاته، كاأن ي�سع مثال تحت 

من�سور به رابط الأحد اأحدث اإ�سدارات التنظيم، ها�ستاغ الأحد مباريات كرة 

وربما  اال�سدار،  م�ساهدة  نحو  ويدفعه  الباحث  ف�سول  يدغدغ  حتى  القدم 

يوؤثر عليه وي�سبح م�ستقبال جندا من جنود التنظيم.

لجاأ  والح�سابات،  المن�سورات  وحذف  االأمنية  الرقابة  واأمام  كذلك  التنظيم 

اأرقام  اأ�سماء في �سكل  اإن�ساء ح�سابات �سخ�سية تحمل  اأ�سلوب فريد وهو  اإلى 

ميوالت  يعرف  اأن  بتويتر  الك�سف  لنظام  يمكن  ال  بحيث  وهمية،  واأ�سماء 

�ساحب الح�ساب.

هذا االأخير يقوم بن�سر المادة لت�سل في ظرف ثوان معدودات الأكبر عدد من 

المتابعين ثم يقوم بغلق الح�ساب اأو باالمتناع عن الن�سر.

ورموز  و�سحابة  كنيات  الأ�سماء  حاملة  الح�سابات  اأغلب  كانت  �سابقا، 

جهادية...

وبالن�سبة للر�سوم التي ينت�سر من خاللها ما يخ�س التنظيم فاأبرزها : #باقية 

وتتمدد، #دولة الخالفة، #الخالفة االإ�سالمية..

وهناك اأي�سا الو�سوم المتعلقة باأخبار و ا�سدارات الواليات، #والية �سيناء، 

#والية االأنبار...



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  194

الموجود  ذاته  تقريبا  فهو  التغريدات  في  الموجود  بالخطاب  يتعّلق  ما  وفي 

التنظيم فهذا االأخير نجح في تكري�س معجم خطابي مفهومي  اإ�سدارات  في 

بالغي ينطق به ل�سان كل منت�سبيه والمتعاطفين معه.

جنود التنظيم على تويتر يمكن تق�سيمهم اإلى عدة اأق�سام : 

* ق�سم اأول يمثل مقاتلي التنظيم والعاملين فيه

* ق�سم ثان يمثل الموؤمنين بالمنهج ال�سلفي الجهادي وفيهم غير المتنّظم وفيهم 
اإلى لّم �سمل كل المجموعات  متنّظم في جماعات مناف�سة ولكّنه ي�سعى دائما 

تحت راية واحدة.

* ق�سم ثالث يمثل المتعاطفين مع التنظيم لعدة اأ�سباب منها التاأثير العاطفي عبر 
المتعّلق  ال�سنة ومنها  اأهل  الم�سلمين من  تمثيل كل  المظلومية وادّعاء  خطاب 

باأ�سباب جيو�سيا�سية خا�سة مع تدهور االأو�ساع في عدة دول عربية خا�سة.

االأنباء  �سبكات  اأحد  ن�سر  فاي�سبوك ،عند  �سبكة  اأنه على  هنا ولو  اأ�سوق مثال 

العربية لخبر حرق الطيار االأردني معاذ الك�سا�سبة، الحظت تحت المن�سور 

مقتله  في  ت�سفيهم  يبرزون  لكنهم  جهاديين  غير  الأ�سخا�س  تعليقات  وجود 

وبالتالي يبررون هذا العمل ال�سادم.

بخ�سو�س المعركة بين التنظيم واإدارة الموقع يعترف الم�سرفون على تويتر 

باأنهم عجزوا عن اإزاحة تنظيم الدولة تماما من مجالهم الحيوي.

العامة والعالقات الحكومية في  ال�سيا�سات  قال جورج �سالمة، رئي�س ق�سم 

 600 اأغلق في الفترة الما�سية  اإن الموقع  ال�سرق االأو�سط بموقع »تويتر«، 

األف لتنظيم الدولة، الفتا اإلى اأن »تويتر« تتعاون مع مراكز وجهات مختلفة 

مثل هداية و�سواب، لمكافحة االإرهاب االإلكتروني. 

والذي  االإلكتروني،  االإرهاب  لتجريم  الدولي  بالموؤتمر  كلمته  في  اأ�ساف 

مدار  على  وي�ستمر  االإثنين،  اأبوظبي،  االإماراتية  العا�سمة  في  انطلق 
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عن  الحديث  حال  الموجود  المحتوى  ت�سنيف  ال�سعب  من  اأنه  يومين، 

محاربة االإرهاب، فالمو�سوع معقد ويتطلب مجهوات، كبيرة وتعاون من 

االأطراف المختلفة.

وفي  الموؤتمر  هذا  في  تويتر  ك�سركة  الموؤتمر  في  التواجد  »ي�سرفنا  وتابع 

معنا«،  التعاون  يحب  من  وكل  المدني  والمجتمع  الحكومات  مع  التعاون 

 320 وتحدث عن بع�س االإح�سائيات، منها اأن عدد اأع�ساء الموقع تخطى 

اللغات  اأعلى  في   3 رقم  المرتبة  تحتل  العربية  اللغة  واأن  م�ستخدم،  مليون 

ا�ستخدامات بالموقع.

واأ�سار اإلى اأن 62% من م�ستخدمي تويتر في مرحلة ال�سباب من 14 لـ 34، 

عدد  في  زيادة  وهناك  المتحدة،  الواليات  خارج  الم�ستخدمين  من  و%80 

الم�ستخدمين ت�سل اإلى 9 ماليين �سهريا، مو�سحًا اأن 90% من ملوك وروؤ�ساء 

العالم متواجدون على تويتر، وي�ستخدموه في التخاطب، وهناك تناغم بين 

القادة وال�سعوب على الموقع. 

مع زيادة الخناق على التنظيم في هذا المجال التوا�سلي ،ي�سعى دائما اليجاد 

الحلول الكفيلة بموا�سلة ن�ساطه.

في ظّل �سعي تويتر لخو�س المعركة مع التنظيم باأ�ساليب اأكثر نجاعة، يذهب 

التنظيم �سيئا ف�سيئا نحو اال�ستقرار في »والية تيلغرام«

تيلغرام اأو المن�سة االأكثر �سرا�سة ، هو تطبيق �سبيه بتطبيق وات�ساب اأو فيبر، 

يمكن »جنود الخالفة« من التوا�سل بين بع�سهم البع�س بكل حرية ودون 

رقابة.

هي هجرة جزئية من »دار الحرب« : تويتر اإلى »دار االإ�سالم« : تيلغرام..

التطبيق يمكن اأع�ساء التنظيم من تبادل ر�سائل دعائية ومن ثم محاولة ن�سرها 

ب�سكل مكثف على و�سائط اأخرى اأو حتى داخل التطبيق نف�سه، واالأخطر من 
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بن�سق  يعمل  نف�سه  �سيجد  باعتباره  اال�ستقطاب  يمكن من دعم جهاز  اأن  ذلك 

�سريع و بكل طماأنينة...

بعد هجمات باري�س �سنة 2015، منع پافيل دوروف موؤ�س�س تطبيق تيليغرام 

وثيقًا  ارتباطًا  جميعها  ترتبط  لغة،   12 بـ  متحدثة  عامة  قناة  و�سبعين  خم�سًا 

بتنظيم الدولة لكنه اأكد اأن لي�س باإمكانه غلق المحادثات بين الجهاديين..

التوا�سلية  اأ�ساليبه  التنظيم  فقد طور  للعموم،  المعروفة  الو�سائط  اإلى  اإ�سافة 

باالت�سال  لك  ي�سمح  الذي  »تور«  مت�سفح  مثل  اأحدثها  ي�ستخدم  وبات 

والتوا�سل والبحث بعيدا عن الرقابة.
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 المبحث الرابع :
كتائب الجهاد االلكتروني

مجال القر�سنة لي�س في �سواحل ال�سومال فقط !!

القر�سنة اليوم هي الكترونية بامتياز، فقر�سان الدولة االإ�سالمية يخو�سون 

معارك مع اإدارات مواقع التوا�سل االجتماعي..

معارك اأ�سر�س من معارك الميدان، ميدانيا بامكانك اأن تفقد ال�سيطرة على 

منطقة ما وتعاود الكّرة مجددا ال�سترجاعها �سريعا.

خ�سر  لو  معي  تخيلوا  وجود،  معارك  فهي  االلكترونية  المعارك  اأما 

وجود  عن  نتحدث  اأن  بامكاننا  فكيف  االلكترونية  معاركه  جّل  التنظيم 

؟... للتنظيم  فعلي 

من ح�سن حظ التنظيم اأن مواقع التوا�سل االجتماعي مثال اأفاقت متاأخرة جدا 

من غفوتها ولما هّمت ب�سن الحرب وجدت اأن التنظيم قام بتعزيز خطوطه 

الدفاعية والهجومية بخبراء ومخت�سين في هذا المجال الرقمي.

بداأت المعركة بانتهاج �سيا�سة الحذف لكل ح�ساب اأو موقع اأو مادة لها طبيعة 

ترويجية لتنظيم الدولة غير اأن الحذف لم يكن حال ناجعا فكلما يرتفع ن�سق 

حمالت الحذف والتعطيل كلما تن�ساأ ح�سابات جديدة.

بالتوازي مع جهد الم�سرفين عن المواقع، برزت حمالت قر�سنة وتخريب 

لكيانات الكترونية تابعة للتنظيم.

اأعقاب  في  2015، وذلك  نوفمبر  في  اأنونيمو�س  اأبرزها حملة مجموعة  من 

اأحداث باري�س..

اإ�سافة اإلى القر�سنة، وجدت ومازالت توجد اإلى االآن حمالت ت�ستهزء من 

التنظيم وت�سخر من هزائمه المتكررة.
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كذلك �ساعدت مثل هذه المجموعات التقنية على اغالق عدد من الح�سابات 

التوا�سل  مواقع  الإدارات  الر�سمي  المجهود  بذلك  م�ساندة  والمواقع 

االجتماعي.

وتكبده  االلكترونية  المعركة  ا�ستداد  ومع  الجهادي  التنظيم  فاإن  المقابل  في 

لعدة خ�سائر اأثرت على فاعلية ن�ساطه الدعائي، �سور المعركة باأن معركة 

منت�سبيه  تحفيز  لمزيد  والكفر..ولذلك  االيمان  وبين  والباطل،  الحق  بين 

ومنا�سريه على خو�س المعركة بكل �سجاعة و�سرا�سة.

االإعالم« من  التنظيم »جنود  !! هكذا خاطب  االإعالمي«  اأيها  اأنت  »مجاهد 

خالل كتّيب �سهير.

التنظيم ووفاء منه للمعجم الحربي عنون اأحد تحركاته الدفاعية )والتي اأتت 

في �سكل توجيهات( بـ »غزوة ف�ساء االنترنت«..

بديلة  مواقع  نحو  للتوجه  اأن�ساره  التنظيم  دعوة  التوجيهات،  اأهم  بين  من 

التنظيم  باإ�سم  �سفحات  الإن�ساء  لنكيدين  وموقع  بال�س  غوغل  كموقع  لتويتر 

وغزو المواقع بمواد اإعالمية وح�سابات منا�سرة.

هذا باالإ�سافة اإلى محاولة العودة نحو »والية فاي�سبوك« الأنها ت�ستقطب اأكثر 

التنظيم  ال�سديدة يريد  الرقابة االأمنية  العالم، رغم  المتابعين حول  عددا من 

في  المخت�سين  من  بطاقم  االن  معززا  وهو  مجددا  المعركة  هذه  خو�س 

المجال االلكتروني واالعالميين...

وموقع  بتويتر  ال�سبيهين  و»ديا�سپورا«  »فين«  بموقعي  االهتمام  كذلك 

اإثر  الفيديوهات  حذف  بعدم  يتميز  الأنه  الرو�سي  التوا�سلي  »ف.ك« 

الن�سر.

بالن�سبة للفيديوهات ، ي�ستخدم التنظيم حاليا عدة مواقع بديلة مثل : »فيميو«، 

»اآر�سيف«، »دايلي مو�سن«...
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هذا  اإر�سادات حول  التنظيم  ين�سر  ما  فدائما  التخفي  اأ�ساليب  واأما بخ�سو�س 

االأمر الأّنه االطاحة بعنا�سر تابعة للتنظيم عبر الرقابة �سيهدر جزًء كبيرا من 

الجهد الذي بذله التنظيم في اال�ستقطاب ور�ّس ال�سفوف...

على  االلكترونية  المواقع  تنتهجها  التي  الحمالت  اأن  القول  يمكن  ختاما، 

التنظيم وان حققت نتائج ايجابية في مجملها فاإنها لم تنجح في اإزاحة التنظيم 

من مجالها الحيوي..

لذا فمن االأجدر خو�س المواجهة على اأ�سا�س م�سمون الر�سائل الأن مواجهة 

الحجم بالحجم والحملة بالحملة الم�سادة �سيظل دائما في �سالح التنظيم ، وهو 

ما يجعله متواجدا بقوة اإلى حدود كتابة هذه االأ�سطر.

الأن قدراته االنتاجية كبيرة وحتى م�سمون الحمالت الم�سادة اأ�سعف بكثير 

خطابيا من بنية مادة التنظيم الدعائية.

فاإنهم  الع�سكريين  اإن يكونوا من  التنظيم وحتى  اإلى  المنت�سبين  اأن  نن�سى  وال 

اإطار  في  يتنزل  يبذل  جهد  فكل  تفا�سيلها،  بكل  ع�سكرية  عقيدة  يحملون 

»الجهاد«...

بعد اأن اطلعنا على اأهم جوانب اال�ستراتيجية االعالمية لتنظيم الدولة �سنحاول 

الغو�س االأكثر في هذا المجال المت�سّعب من خالل درا�سة نماذج من منتجات 

اإعالمية مرئية و�سوتية )ت�سجيالت واأنا�سيد( ومكتوبة.





 الفصل الخامس :
 ايديولوجيا الخطاب الجهادي

 لتنظيم الدولة : قراءة في نماذج
من مواده اإلعالمية
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 المبحث األول :
 الخطاب اإلعالمي المرئي

»تحليل نماذج من اإلصدارات المرئية«

تنظيم الدولة تحول من مجرد هيكلي تنظيمي جهادي ك�سائره من الحركات 

الجهادية ال�سابقة اإلى ظاهرة ت�ستدعي منا قراءة دقيقة وملّمة للبنية االيديولوجية 

النظرية وعالقتها بالممار�سات العملية.

الجهادية  الحركات  مختلف  بين  يجمع  هام  نظري  م�سترك  وجود  رغم 

غير اأن تنظيم الدولة �ساغ خطابا مغايرا وخا�س حتى معارك �سر�سة مع 

مناف�سيه.

مما  نظرية  اختالفات  على  قامت  المعركة  اأن  هو  هنا  لالنتباه  المثير  االأمر 

يوحي بتغير منهجي في االيديولوجيا الجهادية و بتنا نتحدث عن تنظيم جديد 

»ما بعد جهادي« يختلف ب�سكل راديكالي عن ال�سائد وال�سابق.

نقول هذا الأن الباحثين في هذا المجال اختلفوا في ت�سخي�س اأ�سباب الخالفات 

بين تنظيم الدولة و القاعدة مثال ، فهل هو اختالف تكتيكي في اإدارة المعارك 

اأم هو اختالف اأعمق من هذا ويخ�س الجانب الفكري ؟

وهل الخالف مرحلي وربما م�ستقبال ن�سهد �سلحا بين التنظيمين ؟

لاليديولوجيا  المكونة  ال�سلبة  العنا�سر  في  تمايز  هو  التمايز  هذا  اأن  وهل 

الجهادية عموما ؟

اإ�سداراته  من  نماذج  تحليل  نحو  اتجهنا  الدولة  تنظيم  خطاب  بنية  لتفكيك 

االإعالمية المختلفة بما اأنها واجهة التنظيم وتعبر بكل و�سوح عن كل اأفكاره 

ور�سائله واأهدافه...
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للقوة  ا�ستعرا�سي  وخطاب  موؤامرة  وخطاب  مظلومية  خطاب  فنجد 

اأمرا  لجعلها  »الخالفة«  الدولة  لحلم  يروج  وخطابه  والتمدد  واال�ستمرارية 

واقعا...

�سنبداأ بال�سكل االأكثر تاأثيرا وهو ال�سكل المرئي.

تاريخ  في  واالأولى  ن�ساطا  االأكثر  للموؤ�س�سة  اإ�سدار  هو  االأّول  النموذج 

التنظيم.

منذ  التنظيم  �سلكه  الذي  المتوح�س  النهج  عن  وا�سح  ب�سكل  تعبر  التي  وهي 

تاأ�سي�سها.

اإ�سدار موؤ�س�سة الفرقان المعني بالتحليل، يزخر بعدد هام من الر�سائل الدينية 

وال�سيا�سية والع�سكرية واالجتماعية.

ر�سائل تبين بع�س مواقف التنظيم واعتماده على منهجية وا�سحة في اي�سال 

ما يريد من معان.

عنوان االإ�سدار : على منهاج النبوة

مدة االإ�سدار : 36 دقيقة و7 ثوان

تاريخ االإ�سدار : 07 جانفي 2015

قام التنظيم بحملة ترويجية لهذا االإ�سدار قبل ن�سره، والقى ظهوره ردود 

فعل كبيرة �سواء في �سفوف المنا�سرين اأو المعار�سين لفكر التنظيم.

قبل الغو�س في م�سمون الفيديو ننطلق بالبحث في اختيار العنوان.

»على منهاج النبوة« وُيق�سد بها »الخالفة« ن�سبة اإلى حديث نوبي.

روى االإمام اأحمد عن النعمان بن ب�سير ر�سي الله عنه الله، قال: كنا جلو�سًا 

في الم�سجد فجاء اأبو ثعلبة الخ�سني فقال : يا ب�سير بن �سعد اأتحفظ حديث ر�سول 

الله �سلى الله عليه و�سلم في االأمراء، فقال حذيفة : اأنا اأحفظ خطبته. فجل�س 

اأبو ثعلبة. 
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ما  فيكم  النبوة  تكون   : و�سلم  عليه  الله  الله �سلى  قال ر�سول   : فقال حذيفة 

�ساء الله اأن تكون، ثم يرفعها الله اإذا �ساء اأن يرفعها، ثم تكون خالفة على 

منهاج النبوة فتكون ما �ساء الله اأن تكون، ثم يرفعها الله اإذا �ساء اأن يرفعها، 

ا فيكون ما �ساء الله اأن يكون، ثم يرفعها اإذا �ساء الله اأن  ثم تكون ملًكا عا�سً

يرفعها، ثم تكون ملًكا جبرية فتكون ما �ساء الله اأن تكون، ثم يرفعها الله اإذا 

�ساء اأن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم �سكت. قال حبيب : 

فلما قام عمر بن عبد العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن ب�سير في �سحابته، 

اأمير  يكون  اأن  اأرجو  اإني   : له  فقلت  اإياه.  اأذكره  الحديث  بهذا  اإليه  فكتبت 

ـ بعد الملك العا�س والجبرية، فاأدخل كتابي على عمر  ـ يعني عمرـ  الموؤمنينـ 

بن عبد العزيز َف�ُسرَّ به واأعجبه. 

�سيتمحور  الذي  الفيديو  م�سمون  ن�ست�سرف  اأن  يمكن  العنوان،  خالل  من 

حول »اإعالن الخالفة«...

الفيديو تم ن�سره اأ�سهر بعد اإعالن قيام »دولة الخالفة« من المو�سل منت�سف 

�سنة 2014، وياأتي في اإطار الحفاظ على وجود هذه الدولة الفتّية والذود عنها 

بكل الو�سائل الممكنة.

التي  ال�سيارات  من  كبير  لعدد  التنبيه«  »اآالت  �سوت  على  الفيديو  انطلق 

والمنا�سبات  لالأعرا�س  االحتفالية  بالمواكب  يذكرنا  موكب  �سكل  في  تظهر 

ال�سعيدة.

ودبابات  ع�سكرية  و�سيارات  �سيارات  من  مكون  ال�سخم  الموكب 

خيوال  يركبون  وفر�سان  الع�سكري،  التفوق  على  كداللة  ومدفعيات 

الم�سرق  بالتاريخ  واالعتزاز  االأ�سالة  على  اإحالة  هذا  وفي  المدن  تجوب 

الفتح... الإ�سالم 

اأعالم التنظيم حر�ست الكاميرا على تبيانها عالية مرفرفة في ال�سماء كم�سهد 

من م�ساهد االفتخار باالنت�سارات االأخيرة التي حققها التنظيم.
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بما  اأ�سوة  االأولى  الم�ساهد  هذه  في  البطئ  الت�سوير  اعتماد  تم  اأنه  اإلى  ي�سار 

الفنية  القيمة  يعك�س  ما  ال�سينمائية، وهو  الفنية  االأعمال  في عدد من  ن�ساهده 

العالية لخبراء التنظيم.

الت�سوير تم من عدة زوايا، وذلك الإ�سفاء ال�سكل ال�سينمائي للعمل.فالتنظيم 

من  الم�ساهد  توؤطر  التي  الكال�سيكية  المرئية  االإ�سدارات  اإطار  من  خرج 

خالل زواية يتيمة.

في  جهادي  ن�سيد  يظهر  المرئية  اال�سدارات  وككل  كذلك  لالنتباه  الملفت 

مع  ومتنا�سقا  موّظفا  ح�سوره  يكون  ما  دائما  الجهادي  والن�سيد  الخلفية، 

م�سمون الم�سهد.

الن�سيد الذي ابتداأ به العمل يحمل عنوان »هذا الطريق وهذه االأعالم« وكلماته 

تقول :  

» هذا الطريق وهذه االأعالم

فا�سدع باأمرك اإنه االإ�سالم

قد عاد يعلو نا�سرًا نور الهدى

بغداد قامت وا�ستفاق ال�سام«

وكما اأوردنا �سابقا نجد الن�سيد مطابقا لل�سورة، الطريق وهو الطريق الذي 

ت�سير فيه ال�سيارات وبقية العربات والخيول، االأعالم وهي اأعالم التنظيم ، 

اال�سالم »عاد يعلو« في اإ�سارة الإعالء التنظيم لراية االإ�سالم، »بغداد قامت 

اآنذاك، حين بداأ  ال�سام« وهي عبارة متعلقة بالو�سع الجيو�سيا�سي  وا�ستفاق 

التنظيم م�سيرته الجهادية من العراق )بغداد العا�سمة وتمثل العراق وتمثل 

على  كذلك  وتحيل  تحديدا  )�سوريا  بال�سام  واألحقها   ) العبا�سية  الخالفة  مجد 

الخالفة االأموية(...

مظاهر  الجميع  وجوه  على  وتبدو  اأهالي  �سم  قد  مقاتلين  �سم  كما  الموكب 

الفرح واال�ستب�سار بهذا »الفتح«...
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دون  الوجوه  بع�س  تفا�سيل  في  ليدقق  يقترب  فهو  للغاية  حرفي  الت�سوير 

واأن  البع�س  بع�سه  بين  مت�سامن  الجميع  اأن  مفادها  ر�سالة  ليو�سل  غيرها 

اأّنه  االإعالم  في  يظهر  ما  عك�س  على  ال�سكان  على  خير  طالع  هو  التنظيم 

مرفو�س من عامة النا�س.

خلفية الفيديو ال توظف االأنا�سيد الجهادية فقط بل يظهر في اأكثر من مرة راو 

اأو معّلق على االأحداث مما ي�سفي الطابع الوثائقي للعمل.

الرواي تحدث بداية عن امتداد �سيطرة التنظيم نحو اأكثر من منطقة وبذلك 

تحقق �سرط التمكين ووجب اإقامة الخالفة وتن�سيب »خليفة للموؤمنين«.

وهذا ما حدث فعال باإعالن قيام »دولة الخالفة« ،وهو لي�س بالحدث العادي 

في تاريخ التنظيم والتنظيمات الجهادية عموما.

لذلك حر�س التنظيم على االحتفاء بهذا الحدث على اأكمل وجه..فتحديات 

»الدولة« اأكبر من تحديات التنظيم...

قامت الخالفة وتم اختيار اأبوبكر البغدادي خليفة..مع هذه الجملة ، �ساح 

االحتفال  باب  في  يدخل  هذا  �سكر..و  �سجود  و�ساجدين  مكبرين  النا�س 

بالحدث..

البغدادي وفي  الن�ّس،  بكلمات  ت�سجيل �سوتي م�سحوبا  نقل عنه  البغدادي 

لبالغته الكالمية وف�ساحة عباراته.

من اأبرز ما ت�سمنه خطابه هو الر�سالة ال�سيا�سية التي وجهها �سد نظم �سيا�سية 

والقومية  بال�سنم  اإياها  وا�سفا  الديمقراطية  مثال  الجهاديين  لمنهج  مخالفة 

وا�سفا اإياها بالوثن.

معجم ديني لتو�سيف مفاهيم �سيا�سية، فالدين عند الجهاديين ال يتوقف دوره 

عند العبادات والطقو�س واالأحكام الفقهية فح�سب بل يتجاوزه لُيقّدم كو�سيلة 

يرتكز عليها الحكم ال�سيا�سي.
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فرحين  التنظيم  جنود  من  مجموعة  نحو  بعد  فيما  الكاميرا  ت�سحبنا 

البيعة  ن�س  حما�س  بكل  ويرددون  الخالفة  دولة  قيام  خبر  ب�سماع 

للبغدادي...

هم يريدون القول من خالل هذا الم�سهد اأن البيعة �سيء مقّد�س يجب تالوتها 

يتلوه  الذي  الق�سم  وبين  بينها  يقارنون  بذلك  وهم  وحما�س..  خ�سوع  بكل 

الم�سوؤولين عن الحكم بالدول المدنية..

البيعة تمت في اإطار مجموعة وباأ�سوات جماعية متنا�سقة كداللة على تما�سك 

التنظيم �سمن وحدة متكاملة...

ال�ساأن  اإلى  وانتقلنا  بالحكم  المتعلق  ال�سيا�سي  االإطار  هذا  من  خرجنا  ثم 

من  مجموعة  يخاطب  ع�سكري  قائد  ال�سورة  في  يظهر  حيث  الع�سكري، 

المقاتلين ويعلمهم باأمر مهم.

المقاتلون يظهرون بلبا�س مختلف ووجوه مختلفة تدل على الطبيعة »االأممية« 

للتنظيم.

قائد الكتيبة اأبلغ الجنود اأن المعركة القادمة �ستكون في مدينة �سامراء العراقية 

ودعاها بـ »عا�سمة ال�سرك«..

نفتح هنا قو�سا مهما حول هذه المدينة وطبيعتها الديمغرافية، �سامراء مدينة 

اأغلبية �سنّية ولكنها تعتبر من المدن المقد�سة عند  عريقة تاريخيا وتعي�س بها 

هي  اأخرى،  ومراقد  الع�سكريين  االإمامين  مرقدي  ت�سم  باعتبارها  ال�سيعة 

تعتبر مثاال حيا عن التعاي�س بين ال�سنة وال�سيعة وتمثل العراق بتنوعه..

هنا يريد القائد الع�سكري تحفيز الجنود عبر اللعب على ثنائية ال�سنة وال�سيعة 

وابراز العداء بين الفرقتين.

الفئة  كثيرة،  فئة  غلبت  التي  القليلة  للفئة  التاريخية  ال�سردية  يوظف  كذلك 

الكبيرة هي العدو والعدو ح�سب روؤيتهم هو »عدو الله«..
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للتنظيم يراه  التنظيم ي�ساوي بين مكانته والمكانة االإلهية، فكل عدو  اأن  اأي 

بال�سرورة عدوا لله..

اثر الكلمة التحري�سية قام كل الجنود �سوا�سية مع �سيحات التكبير التي تحدث 

دافعا قويا في نفو�س هوؤالء وتاأثيرا نف�سيا كبيرا عند المتلقي...

مع بداية اقتحام ثكنات الجي�س العراقي بمحيط المدينة، الن�سيد كموؤثر �سوتي 

مهم يظهر من جديد من�سجما مع روح الم�سهد، »�سرايا دولتي هيا...«

الدول  الوطنية والقومية في  باالأغاني  �سبيه مو�سيقيا ور�ساليا  الن�سيد هو  هذا 

العربية.. ففيه اعتزاز بالــ »دولة«..

تفا�سيلها، حيث  بكل  اللحظات  هذه  كل  توثيق  تغفل عن  لم  الكاميرا  عد�سة 

اعتمدت في اأكثر من مرة وب�سورة مقّربة على ت�سوير مالحقة جنود التنظيم 

لجنود الجي�س العراقي الهارب من المعركة.

على  التنظيم  يحققه  الذي  الن�سر  على  داللة  فيه  الم�سهد  هذا  على  التركيز 

من   111 االآية  وتحديدا  ال�سريط  في  مرة  الأول  قراآنية  اآية  موظفا  خ�سومه 

وُكُم ااْلأَْدَباَر ُثمَّ   َواإِن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَولُّ
ٱ
الَّ اأًَذى  وُكْم اإِ رُّ �سورة اآل عمران، َلن َي�سُ

ُروَن. اَل ُين�سَ

الجي�س  جنود  )والمق�سود  »مرتدين«   : لم�سطلحاته  وفيا  التنظيم  ظل  لغويا 

العراقي(، »مظاهر ال�سرك«، »اأعداء الله«...

يدخل »جنود الخالفة« مدينة �سامراء باالآالت الع�سكرية والجرافات )كداللة 

على الم�سك بزمام اأمور المدينة (.

عمومية  لموؤ�س�سات  الفتات  الكاميرا  تبرز  االإعالمية  ال�سبهات  على  وردا 

ومحالت تدل على اأن الفيديو م�سّور حقا في �سامراء..

التنظيم عليها هو مظهر من  للدولة ورفع راية  الر�سمية  الموؤ�س�سات  اقتحام 

مظاهر ال�سيطرة التامة واإدارة �سوؤون الحياة اليومية منذ تلك اللحظة..
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يت�سل�سل الفيديو ليبرز فرحة االأهالي ا�ستب�سارا بقدوم جنود التنظيم اإلى المدينة 

وفي هذا االأمر نوع من المبالغة الدعائية، فالجميع يعرف بط�س التنظيم بمن 

يعاديه..

»عا�سمة ال�سرك« كما �سماها القائد الع�سكري ، يبداأ التنظيم »تطهيرها« من 

»مظاهر ال�سرك«.. حيث تظهر م�ساهد مكثفة لهدم وجرف وتفجير مراقد 

وم�ساجد �سيعية و �سنية على حد ال�سواء...

اإقامة   « الجهادي،  والتيار  ال�سلفي  المنهج  بين  التزواج  جوهر  هو  وهذا 

التوحيد« و»نبذ مظاهر ال�سرك » عبر و�سيلة » الجهاد«...

والطواغيت  ال�سرك  موا�سع  اإبقاء  يجوز  ال   : اأنه  القيم  ابن  بقول  م�ستدلين 

وال�سرك  الكفر  �سعائر  فاإنها  واحدا،  يوما  واإبطالها  هدمها  على  القدرة  بعد 

وهي اأعظم المنكرات، فال يجوز االإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم 

الم�ساهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اأوثانا وطواغيت تعبد من دون 

الله، واالأحجار التي تق�سد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل ال يجوز اإبقاء 

�سيء منها على وجه االأر�س مع القدرة على اإزالته...

بربك  وكفى  ين�سر  و�سيف  يهدي  كتاب  الدين  }قوام   : تيمية  ابن  وقول 

هادياون�سيرا{

لتقييد  مقطع  ظهر  فقد  المتوح�سة  الدموية  النزعة  تظهر  اال�سدار  اآخر  في 

من  والخوف  المذلة  وجوهم  عل  تظهر   ، العراقيين  الجنود  من  ع�سرات 

م�سير مرعب ينتظرهم.

رغم بكاء البع�س و�سخطهم المعلن على حكام العراق لم يبد جنود التنظيم اأي 

�سفقة بهم وجمعوهم في مكان نائي واأطلقوا عليهم الر�سا�س..

ملثمين  قبل  من  عليهم  الر�سا�س  اإطالق  وتم  اأخرى  بمجموعة  جيء  ثم 

الموؤمنين،  اأمهات  بالثاأر من  ورمي جثثهم في نهر دجلة، معنونين عملهم 
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والمق�سد هو الموقف المعادي لجزء من ال�سيعة لعائ�سة اإحدى زوجات محّمد 

الر�سول.

اإلى  داعيا  »المهاجرين«  من  لمجموعة  تحري�سية  خطبة  قائد  األقى  اأخيرا، 

الذود على هذه الدولة و»النفير« اإليها من كل حدب و�سوب..

الكاميرا اأرادت اأن تبرز لنا عالمية التنظيم فاأظهرت لنا �سود الب�سرة وبي�سا، 

عربا وعجما ، �سبابا و�سيبا...

اأحد ال�سباب المغاربة الذين ظهروا في الم�سهد االأخير ، يظهر مجددا م�ستعدا للقيام 

بـ »عملية ا�ست�سهادية«، وتبدو عليها كما على �سائر »اال�ست�سهاديين« عالمات 

الرومي ب�سهيب  اأ�سوة  بالتنظيم  االلتحاق  اإلى  الجميع  داعيا  والفخر   الفرح 

وبالل الحب�سي و�سلمان الفار�سي )داللة اأخرى على البعد العالمي للتنظيم(..

يتم ت�سوير العملية من عدة زوايا كاأغلب العمليات النوعية..

التنظيم عاليا  لمقاتل يطل من مكان عال ويرفع راية  الفيلم ب�سورة  وُيختم 

ومن وراءه ن�سيد :

»�سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين

ونعيد المجد للدين وعهد ال�سالحين«

من خالل هذا العمل المرئي، نفهم اأن التنظيم يحاول اأن يذهب بخطابه اإلى 

خطاب الدولة.. الدولة التي تحتكر ممار�سة العنف وفي نف�س الوقت تدير 

بالن�سبة  القوانين  مقابل  )في  ال�سريعة  اأحكام  لتطبيق  وت�سعى  النا�س  �سوؤون 

للدول المدنية(..

)اال�ستدالل  والديني  البغدادي(  )خطبة  ال�سيا�سي  بين  مزيج  الفيديو  هذا  في 

ال�سرك«...(  »مظاهر  ونبذ  »العلماء«  واأقوال  واالأحاديث  باالآيات 

والع�سكري )عمليات ع�سكرية متنوعة من اقتحام ومهاجمة حواجز وقن�س 

وعمليات انتحارية...(



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  212

 المبحث الثاني :
 الخطاب اإلعالمي الصوتي :

تحليل نموذج من اإلصدارات الصوتية

ربما تكون المرئيات اأكثر تاأثيرا واأكثر اأهمية بالن�سبة للتنظيم نظرا الحتوائها 

على موؤثرات تقنية عالية الجودة تجب انتباه المتلقي، لكن هذا لم يمنع التنظيم 

من تنويع اأ�سكال مواده االإعالمية.

يمكن تق�سيم المواد ال�سوتية اإلى عدة اأق�سام : 

* تالوات القراآن : يبثها التنظيم عبر مختلف الو�سائط ويكون التالون اإما من 
التنظيم ولكنهم  يعا�سروا  لم  الذين  »العلماء«  اأو  منا�سريه  اأو  التنظيم  جنود 

ي�ستركون معه في اأغلب اأفكاره

بعد  البيان خا�سة  اإذاعة  رئي�سي  ب�سكل  بها  تخت�س   : االإخبارية  الن�سرات   *
انقطاع بثها على موجات االأثير

* الخطب الدينية الدعوية

* الخطب الدينية ال�سيا�سية

* الخطب االر�سادية حول مختلف التكتيكات الع�سكرية واأ�ساليب التخفي...

من  ن�سبة  اأكثر  وتجلب  كبير  ب�سكل  تروج  وهي   : التنظيم  قادة  خطب   *
المهتمين

ال  ما  وعادة  و�سائط  عدة  على  منهجي  ب�سكل  وتبث   : الجهادية  االأنا�سيد   *
ت�سملها الرقابة المعلوماتية.

قادة  خطب  واأ�سا�سا  ال�سوتية  اال�سدارات  اأحد  عن  مثاال  هنا  �سنتناول 

التنظيم.
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ونخ�س بهذا »الخليفة« نظرا لقلة ظهوره حيث ظهر في منا�سبة وحيدة خالل 

اإ�سدار مرئي اأثناء القاءه لخطبة الجمعة بالم�سجد الكبير بالمو�سل معلنا قيام 

دولة الخالفة وظهر في منا�سبات قليلة ب�سوته فقط.

عنوان المادة : وب�ّسر الموؤمنين

تاريخ الن�سر : 09 اأفريل 2013

الم�سدر : موؤ�س�سة الفرقان للنتاج االإعالمي

في هذه الكلمة ال�سوتية اأعلن البغدادي تمدد تنظيم نحو �سوريا، واألغى ا�سم 

»دولة العراق االإ�سالمية« وا�سم »جبهة الن�سرة« لين�سما تحت ا�سم واحد، 

هو الدولة االإ�سالمية في العراق وال�سام.

الهدف الرئي�سي من الكلمة هو ك�سب ال�سرعية على الكيان الجديد ومحاولة 

ا�سم الجوالني اأمير »جبهة الن�سرة« ال’ي راجت اأخبار )قبل ن�سر الت�سجيل( 

اأّنها خرج عن طاعة البغدادي راف�سا هذا القرار.

البغدادي قال عن الجوالني اأنه اأحد جنوده واأنه من اأر�سله اإلى �سوريا واأن 

»الن�سرة« هي امتداد لدولة العراق االإ�سالمية.

ال�سرعية  ايجاد  ق�سد  التنظيم  و�سرعيي  لفقهاء  التنظير  باب  الكلمة  وفتحت 

تمهيدا  وبذلك  والتمكين،  وال�سوكة  الغلبة  اأ�سا�س  على  الجديد  للكيان  الدينية 

الإعالن قيام »دولة الخالفة«.

نحو  لالأمام  خطوة  باأنه  االإ�سم  في  التغيير  هذا  كلمته  في  البغدادي  برر 

اأ�سماء  من  قيمة  اأرفع  الجهادية  الم�ساريع  واأن  االإ�سالمية«  »الدولة  تمدد 

التنظيمات.

وقال عن التوجه الجديد اأنه ارتقاء بقيمة الجهاد من مرتبة اأدنى اإلى مرتبة 

في  بعدا  تعالى  الله  اآتاه  من  »اإال   : به  يفكر  ال  االرتقاء  هذا  اإن  وقال  اأعلى 

في  المجاهدين  من  االأمة  تنتظره  وبما  العامة،  بالم�سالح  واإحاطة  النظر، 



إعـالم الـتـوحـش و الـقتـل الـملــون  214

�سبيل الله تعالى...ومن رزقه الله تعالى العلم بالمواطن التي تغيظ الكفار 

والمرتدين.«

رّكز البغدادي على م�ساألة تغيير االإ�سم واأورد اأمثلة تاريخية من حقبة االحتالل 

االأمريكي للعراق، مبينا اأن تغيرات ما فر�ست التحول من اإ�سم »القاعدة« 

اإلى اإ�سم »مجل�س �سورى المجاهدين« اإلى »دولة العراق االإ�سالمية«.

وما دام الجوالني هو »اأحد جنود التنظيم« وما دام التنظيم قد امتد نفوذه اإلى 

داخل فال بد من تجميع الجهود تحت راية اأكثر ات�ساعا.

البغدادي يظهر هنا ب�سفته ال�سيا�سية ال ب�سفته الدينية وهو يراوح دائما بين 

الم�ساألتين، فالبغدادي الحائز على دكتوراة في علوم القراآن يتميز بف�ساحة 

فترة  منذ  »ال�سيا�سية«  فتجربته  الوقت  ذات  وفي  عاليتين  كالمية  وبالغة 

التنظيمات  اأحد  في  جندي  مجرد  من  �سريعا  وتدرجه  االمريكي  االحتالل 

الجهادية اإلى »الخليفة« والرجل االأكثر خطورة في العالم...

البغدادي وبعد اأن اأعلن تمدده اإلى الداخل ال�سوري، وجه ر�سالة لل�سوريين 

محذرا اإياهم من ا�ستبدال »الحكم الديكتاتوري« بـ »حكم ديمقراطي« لم تجِن 

من  تلدغوا  اأن  »اإياكم   : قائال  »خرابا«،  اإال  العربي«  »الربيع  �سعوب  منه 

الجحر الذي ُلِدغ فيه الم�سلمون في تلك البالد«

ونهجها  بالديمقراطية  تعترف  ال  التي  دولته،  تقديم  من  جزء  هذا  وفي 

يعانيه  مما  مخل�س  على  لها  وترويجا  قوله،  ح�سب  ال�سريعة،  اإلى  وتحتكم 

ال�سوريون.
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 المبحث الثالث :
األناشيد الجهادية وتأثيراتها

المو�سيقى وبو�سفها تعبيرة فنية يو�سل الفرد من خاللها مجموعة من االأفكار 

والر�سائل، المو�سيقى تمار�س تاأثيرا كبيرا على الفرد ومزاجه اليومي.

من مّنا من لم ين�سجم يوما مع مقطع مو�سيقي اإلى حد التوهان ؟

المتلقي  على  كبيرا  تاأثيرا  تمار�س  المو�سيقى،  اأ�سكال  من  ك�سكل  االأنا�سيد 

وتوظف كثيرا في الجانب الدعوي وخا�سة منها التي ت�سعر االن�سان بالندم 

القيامة  اأهوال  اقترافه ذنوبا وتحدث فيه من�سوبا هائال من الخوف من  على 

وتحقير  االنهيار  حد  اإلى  اأحيانا  ال�سخ�س  ي�سل  االآخرة.  في  وم�سيره 

نف�سه..

االأنا�سيد كما غيرها من االأ�سكال المو�سيقية تخ�سغ لمعايير فنية جمالية، ربما 

»جمالية العنف« اأو »جمالية الن�ّس«...

تاريخيا، بداأت االأاأنا�سيد الجهادية فعليا مع المن�سد ال�سوري »اأبو مازن«..

االنترنت  ب�سبكة  البحث  محركات  على  مازن«  »اأبو  عن  نبحث  عندما 

�ستعتر�سنا حتما اأخبار عن »اأبو مازن« الفل�سطيني، القيادي في حركة فتح 

والرئي�س الفل�سطيني.

اأما اأبو مازن ال�سوري فهو �ساب دم�سقي عاد بنا اإلى فترة ال�ستينات ،وهي 

 بال�سلفي، 
ّ

 بال�سوفي
ّ

فترة �سهدت تنوعا فكريا و�سيا�سيا اختلط فيها االإخواني

رغبة  على  يلتقون  �سعيد،  جودت  وهناك  االألباني  وهناك   
ّ

ال�سباعي فهناك 

ثورية تفي�س عماًل ال�ستنها�س »الح�سارة االإ�سالمية«.

تركيبة  اإ�سفاء  في  بمجهود  قام  لكنه  االإ�سالمي  الن�سيد  مازن  اأبو  يبتكر  لم 

مو�سيقية محّددة...
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للمرور من الن�سيد االإ�سالمي الكال�سيكي والذي ُي�ستمع اإليه في حلقات �سيقة 

اإلى ن�سيد اإ�سالمي موؤطر �سمن اإطار اإيديولوجي.

من هنا بداأنا نتحدث عن �سناعة الن�سيد ودوره في التعبئة.

خالل  من  للتغيير  بنظرتهم  االخوان  بين  تجمع  بيئة  في  مازن  اأبو  تربى 

الن�ساط الحركي داخل المجتمع وبين ال�سلفية التقليدية التي تكّبل كل جهد يدفع 

نحو التجديد.

االإ�سالم  ماأ�ساة  قمر  واأن�سد  النافذين،  ق�سائد  في  االإ�سالم  اأمجاد  �سم�س  اأن�سد 

ال�ساعر الهندي محمد  اأبو مازن ق�سائد  في ق�سائد الم�سطهدين. هكذا لّحن 

اإقبال االأب الروحي لدولة باك�ستان – الذي غنت له اأم كلثوم ق�سيدة حديث 

عالميًا  م�سروعًا  االإ�سالم  تريد  التي  لنا  والعرب  لنا  ال�سين  ومنها  الروح، 

اأحمد �سوقي  اإبراهيم �سديق  اأعيدوا مجدنا لحافظ  بمالمح ح�سارية. وغّنى 

ال�سجين  للم�سري  حّر  اأنت  اأخي  ق�سيدة  اأي�سًا  لّحن  لكنه  مطران.  وخليل 

الطليعة  حركة  موؤ�س�س  حديد  لمروان  تزول  ال  قلبي  واأحزان  قطب،  �سّيد 

المقاتلة، وهما �سخ�سيتان تفّرعتا من الجذر االإخواني نحو خيار الت�سّلح في 

 الحاكم، وانتهت حياتهما في المعتقل.
ّ

وجه الخ�سم القومي

لكن ال�ساعر االأقرب اإلى اأبي مازن كان الداعية الم�سري اإبراهيم عزت، 

بق�سائد له كـملحمة الدعوة واأرملة ال�سهيد وحبيبتي بالدي. واإن كان علينا 

اأن ن�سف �سعر عزت فنقول اإنه من ال�سعر الحديث اأو الحّر، ال في �سكليته 

الدعوة  ملحمة  في  كما  في مو�سوعاته و�سوره  اأي�سًا  بل  فح�سب  وتفعيالته 

التي ينهيها بـ :

عرفت ق�سة الطريق كلَّها

الموت اأول المطاف

ريق ال ي�سيبها الجفاف لكّن خ�سرة الطَّ

قادٌم .. وقادٌم .. وقادُم
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اإ�سراقة م�سيئة تجيء في الختام

موا موا … تقدَّ موا … تقدَّ تقدَّ

فبعد لحظة من الم�سير

اإعالن

ينتهي الزحام

ينتهي الزحام

ال بديل للخلود

ال بديل للجنان

ال بديل

غام ال بديل غير ذّلِة الرُّ

راب ال بديل غير خدعة ال�سَّ

الم ال بديل غير وهدِة الظَّ

ال بديل لالإقدام … غير �سحقِة االأَقدام

كان اأبو مازن ممزقا بين حبه للمو�سيقى ومعارفه الهامة بهذا المجال وبين 

الروؤية الدينية المغلقة التي ترى في المو�سيقى مزمارا �سيطانيا ومحّرمة.

في  مو�سيقية  اآالالت  يوّظف  لم  اإذ  الم�ساألتين  بين  الجمع  حاول  مازن  اأبو 

اأنا�سيده لكنه طور االن�ساد االإ�سالمي من حيث الم�سمون وال�سكل المو�سيقى 

المتطور لجعله اأكثر ا�ستماعا وتاأثيرا.

فالهدف من الن�سيد لي�س مو�سيقيا فقط ح�سب نظره بل هو دافعا نحو اال�ستقطاب 

والتعبئة الجماهيري حول م�سروع ا�سالمي وا�سع.

نغميًا مال اأبو مازن اإلى طيف ح�ّسي يحاكي »العالمية« في اإ�سالمه، عالمية 

وفكره،  وفنونه  االإ�سالم  داخل  الفولكلورية  للنزعة  بها  يت�سدى  اأن  ينوي 

ويحمّلها »روح الع�سر« الثورية الم�سبعة بقيم العمل وبالـ »دراما الجماعية«. 

هي هنا روح »فجر االأمة )واالإله(«، على نف�س اأر�سية غ�سق االآلهة لريت�سارد 
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فاغنير، تنفيها فت�سابهها. ال نذهب بعيدًا في افترا�س النوايا الجمالياتية للفتى 

الذي كان تقريبًا في ال�ساد�سة ع�سر من عمره حين بداأ بتلحين الق�سائد واإن�سادها. 

ى التاأثيرات الكامنة في األحانه. بل قد يكون االأحرى بنا اأن نتق�سّ

اأبو مازن وهي ق�سيدة  �سجلها  التي  االأولى  الق�سيدة  اأن  �سّك مثاًل، في  وال 

الوطنية  باالأنا�سيد  المنوط  المار�س  ايقاع  مّلحنة على  اأنت حر،  اأخي  قطب 

ن�ستعيد �سريعًا بالدي بالدي  اأنت حر  اأخي  الر�ست. منذ مطلع  وعلى مقام 

الذي لّحنه �سيد دروي�س رائد الن�سيد في الم�سرق العربي، وحماة الديار من 

بين  الفارق  نف�سه  هو  الدقيق  النغمي  الفارق  ولكن  فليفل.  االأخوين  األحان 

مقامي العجم والر�ست.

منذ الثمانينات بداأت العيون االإ�سالمية تتجه نحو اأفغان�ستان، عبد الله عزام 

العرب«  »المجاهدين  م�ستقبال  للخدمات  مكتبا  اأ�س�س  كان  وقتها  الف�سلطيني 

القادمين من عدة اأقطار، في حركة �سبيهة بالهجرة المحمدية.

عّزام و�سع الحجر االأ�سا�س في مخيال جهادي جديد يدور حول التغريبة )اأو 

الت�سريقة( العربية في وديان اأفغان�ستان وال�سي�سان الحقًا. بعد عام من هذا، 

كان ال�سعودي �سعد الغامدي في الثامنة ع�سر من عمره ين�سد في الجامعة - 

بح�سب الرواية المتداولة - لحن ق�سيدة غرباء ل�سيد قطب، لي�سدره �سمن 

�سريط اأنا�سيد الدمام في العام 1987. لكن اللحن المتراوح بين الحزن والبطولة 

)على مقام الكرد(، لم يتف�ّس في االأو�ساط االإ�سالمية اإال بعد عقد من والدته 

االأولى، وتحديدًا يوم ما ي�سمى بـمحاكمة الغرباء، اأي اليوم الذي اأدانت فيه 

محكمة م�سرية متهمين من جماعة الجهاد باغتيال رئي�س مجل�س ال�سعب. عند 

�سدور الحكم باالإعدام، وقف المتهم محمد النجار في القف�س واأن�سد غرباء 

في م�سهد م�سّور اأعاد اإنتاج المظلومية المرتكزة على عذابات ال�سجون.

�سنة  االأمريكي  الغزو  فترة  مع  العراق  نحو  اتجهنا  اأفغان�ستان،  مرحلة  بعد 

.2003
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كانت اأغلب الحركات الم�سلحة وقتها من جهادية ووطنية و�سوفية وا�سالمية 

اإ�سداراتها  من  هام  عدد  في  االإن�سادي  الجانب  توظف  وغيرها..  �سيعية 

المرئية.

ومع عولمة ال�سورة بزغت �سورة الذبح، وواكبت االأنا�سيد الجهادية هذه 

التطورات على م�ستوى الخطاب والممار�سات.

انبثقت  التي  الجهادية  الحركة  واأ�سبحت  المعادلة  تغيرت  الزرقاوي  مع 

اأكثر  اأطر  عن تنظيم القاعدة ببالد الرافدين حركة جهادية تنّزل العنف في 

توح�سا.

الذي  ال�سوارم  �سليل   : لـداع�س  المالزم  الن�سيد  مثل  ذلك  على  ون�سرب 

اإعدام خ�سومهم  باإذاعة م�ساهد  المخت�سة  فيديوهات داع�س  رافق عددًا من 

الم�سلمين المرتدين كما ي�سفونهم، من اأبرزها الفيديو الهوليوودي المرّوع 

الإحراق الطّيار االأردني معاذ الك�سا�سبة.

»اإذا الكفر ماج واأرغى وهاج، مالأنا الفجاج دًما اأحمرًا«، »اأهل الجزيرة 

البغدادي«،  وبايعوا  ال�سفوف  »ر�سوا  باأيدينا«،  وال�سلخ  الذبح  جينا،  اإذا 

اإ�سدارات  لها �سدى وا�سعا في  العنف نجد  بمن�سوب  اأنا�سيد مليئة  اأمثلة عن 

تنظيم الدولة.

الحزن،  ن�سيد  المعركة،  ن�سيد   : اأنواع  عدة  اإلى  االأنا�سيد  تق�سيم  ويمكن 

ن�سيد  المدح،  ن�سيد  ن�سيد »الدولة«،  المقّد�س،  ن�سيد موت  المظلومية،  ن�سيد 

الهجاء، ن�سيد الرثاء، ن�سيد الن�سر، ن�سيد يتعلق باالأ�سر، ن�سيد يتعلق باأمهات 

»المجاهدين«.

و تظل االأنا�سيد و�سيلة هامة من الحركات الجهادية وحتى الحركات االإ�سالمية 

االأخرى )حما�س،حزب الله( للقدرة التاأثيرية العالية للمو�سيقى على الجزء 

النف�سي لالإن�سان.
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 المبحث الرابع :
 الخطاب اإلعالمي العالمي :

مجلة دابق نموذجا

ت�سدر  للتنظيم،  العالمي  ال�سوت  بعدها مجلة »رومية«( هي  )ومن  المجلة 

بلغات اأجنبية وتخاطب االآخر بخ�سو�سياته الثقافية المتنوعة ولغته المختلفة 

محاولة عر�س منهج التنظيم وت�سويقه، بما يحتويه من اأ�سول و�سرديات، 

وتف�سيله من اأجل خدمة اأهداف التنظيم وتحركاته على االأر�س.

الخطابي  دوره  جاء  كيف  يو�سح  المجلة  مادة  من  نموذجا  هنا  �سنعر�س 

م�سوغا وم�سوقا مواقف التنظيم العملية.

عنوان المقال : حلفاء القاعدة في ال�سام

العدد وتاريخ الن�سر : العدد الثامن / مار�س 2015

للف�سائل  المهاجمة  التنظيم  قادة  خطابات  مع  االإعالمية  المادة  هذه  تماهت 

على  ال�سراع  لتطورات  عاك�سة  وجاءت  �سوريا  في  المقاتلة  والجماعات 

االأر�س بين التنظيم والف�سائل المناف�سة.

ع�سكرية  معارك  عنها  انجرت  والتي  الكالمية  المعارك  وتيرة  ت�ساعد  مع 

خطا  دابق  مجلة  اتخذت  وموقعه،  الخطاب  اأهمية  منطلق  ومن  ميدانية، 

هجوميا �سد الف�سائل االخرى.

ف�سنت في عددها الثامن حملة دعائية خطابية ا�ستخدمت فيها كل الم�سوغات 

ركيزتها  كانت  والتي  والجبهات  الجماعات  تلك  مع  ل�سدامها  ال�سرعية 

االأ�سا�سية الحكم بردة هذه المجموعات وتعطيلها لقيام دولة الخالفة.

اأو�سح المقال تق�سيما للجماعات الم�سلحة في �سوريا بين جماعات »تدين بدين 
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الديمقراطية« وجماعات »فا�سدة العقيدة« وجماعات »ثابتة عمالتها للغرب« 

ومنها جماعات جهادية لكنها »تتولى المرتدين« وتتحالف معهم.

اإ�سارة  في  »ال�سحوات«  بـ  التنظيم  ي�سميها  بالقاعدة  المرتبطة  الف�سائل 

القوات  مع  وتعاونت  عراقية  ع�سائرية  قوات  من  ت�سكلت  التي  لل�سحوات 

االأمريكية في الت�سدي للتيارات الجهادية اآنذاك.

االإ�سالم  من  والخروج  الردة  حكم  اإ�سدار  اإلى  بال�سرورة  يحيل  الو�سف 

ح�سب روؤيتهم لل�سراع الفكري وذلك لعالقة بع�سها بقوى واأنظمة �سيا�سية 

معادية لتنظيم الدولة واأخرى يعتبرها التنظيم »كافرة« الأنها »عطلت ال�سرع 

مرتين«، مرة بعدم تطبيقه ومرة بقتال »الدولة الحاكمة بال�سريعة«.

المقال تبنى كذلك فكرة الموؤامرة �سد التنظيم من طرف بقية الف�سائل.

جبهة  على  هجومها  فعند  به،  خا�سة  بت�سميات  المقال  خ�سها  الف�سائل  هذه 

الن�سرة نعتتها بـ »جبهة الجوالني« في اإ�سارة اإلى الخالف الحاد بين البغدادي 

والجوالني.

نالت الجبهة من المجلة، اأحكاما بالكفر والردة وهجوما خطابيا ناريا...

عدتهما  حيث  االإ�سالم«  »جي�س  و  ال�سام«  »اأحرار  ف�سيلي  ذلك  في  �ساأنها 

جبهة  وهي  االإ�سالمية«  »الجبهة  وكذلك  ال�سحوات«  »مرتدي  من  المجلة 

�سمت 3 ف�سائل اإ�سالمية معار�سة للنظام ال�سوري الر�سمي.

والخيانة  بالعمالة  المتهمة  المرتدة«  »ال�سحوات  المجلة من  في خطاب  هي 

ومحاربة ال�سريعة في تماثل مع خطابات قادة التنظيم وخا�سة »العدناني« 

الذي و�سفها بـ »جبهة ال�سرار« و»جبهة اآل �سلول« في اإ�سارة اإلى ارتباطها 

بحكام ال�سعودية.

كذلك تناولت المجلة »الجبهة ال�سامية« وهي جبهة اأن�سئت في دي�سمبر 2014 

و�سمت كبار ف�سائل المعار�سة ال�سورية في حلب.
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الجبهة ال�سامية تم التركيز عليها باعتبارها جبهة غير جهادية وتتبنى م�سروع 

دولة وطنية تقاتل من اأجله في �سوريا.

»زكريا  للجبهة  ال�سيا�سي  المكتب  رئي�س  كلمة  اإلى  هجومه  في  المقال  ا�ستند 

مالحفجي« في »موؤتمر للقوى الثورية في حلب« الذي عقد في تركيا في 1 

مار�س 2015.

راية  تحت  ال�سوريين  كل  لتوحيد  ي�سعى  ال�سيا�سي  م�سروعهم  اأن  وقتها  قال 

وتركيا  قطر  حكومات  يعتبرون  واأنهم  منهم  اأحد  بين  تميز  ال  مواطنية 

وال�سعودية اأ�سقاء ويطالبهم بالدعم.

هذه العبارات عدها المقال »منحرفة« الأنها ت�سيد بالوطنية ، الجبهة ال�سامية 

وتحت  المنت�سبة«  القومية  الجاهلية  »راية  تحت  تقف  اأنها  المقال  عنها  قال 

»راية �سليبيين اثنيين : �سايك�س وبيكو« ال من اأجل »التوحيد والحق«

عموما، دائما ما يريد التنظيم تنقية نف�سه من اأي �سبهة بالتعامل مع الغرب اأو 

مع حكومات دول اأخرى، فهو ح�سبه اال�ستثناء الوحيد في ال�ساحة ال�سيا�سية 

ال�سورية وانتهى المقال با�ست�سراف م�سير جبهة الن�سرة : »جبهة الجوالني 

تنتهي  الدولة االإ�سالمية، �سوف  للمجاهدين واأن�سار  اأن خيانتها  �سوف تجد 

بخيانة ال�سحوات لها، وبع�س من هذا بداأ بالفعل«.
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خاتمة الكتاب

اإلى حدود كتابة هذه االأ�سطر، لم ينجح تنظيم »الدولة االإ�سالمية« في ا�سترجاع 

عدة مناطق انتزَعت منه منذ اإعالنه »الخالفة« في منت�سف �سنة 2014.

حققها  التي  الميدانية  باالنجازات  واالنت�ساء  »االمبراطوري«  التمدد  هذا 

روما  »فتح  عن  يتحدث  بات  اأّنها  درجة  اإلى  مكان  من  اأكثر  في  التنظيم 

وباري�س ووا�سنطن« !!

وربما هذا التمدد هو الذي اأخاف العالم من اإمكانية التغّول الالمتناهي للتنظيم 

في اأكثر من دولة محاذية ل�سوريا والعراق، وهذا التمدد هو الذي �ساهم في 

بداية »االأفول«...

»والية  عا�سمتها  افترا�سية«  »خالفة  عن  نتحدث  االآن  بتنا  حتى 

االنترنت«...

هما  و�سوريا  العراق  معركتي  باأن  التنظيم  قيادات  وعي  ومع  ا�ستراتيجيا 

خا�سرتان المحالة باعتبار تغّير االأو�ساع الجيو�سيا�سية في المنطقة، اتجهوا 

غرار  على  اأخرى  بدول  اال�ستقطاب  وتيرة  ورفع  ال�سفوف  ر�ّس  نحو 

اأفغان�ستان ونيجيريا التي حقق فيها التنظيم نجاحات نوعية موؤخرا.

في الم�ستبقل القريب ي�سعب االقرار باالنهيار التام للتنظيم.

الهيكلي  تما�سكه  على  محافظا  التنظيم  يزال  ال  الب�سري  الم�ستوى  على  اأّوال 

وحتى القيادات التي تم اغتيالها اأو اعتقالها، نجح في تعوي�سها.

بدرجة  يتم  يزال  ال  اال�ستقطاب  ن�سق  وحتى  المقاتلين،  لعدد  بالن�سبة  كذلك 

محترمة رغم التراجع الن�سبي.

الكمي  الم�ستوى  على  االإعالمي  ن�ساطه  بتكثيف  موؤخرا  التنظيم  قام  ثانيا، 

والنوعي.
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على  مواد  في  وتقّدم  للتنظيم  منا�سرة  اإعالمية  �سبكات  عدة  ظهرت  فقد 

الرقمي  المجال  في  متطورة  تقنيات  وت�ستخدم  الجودة  من  قيا�سية  درجة 

التكنولوجي.

فعال  فقد  التنظيم  هذا  باأّن  الت�سديق  ال�سعب  من  الن�ساط،  لهذا  متابعتنا  عند 

ال�سيطرة على عدة مناطق.

�سبتمبر  �سهر  في  ن�سرت  التي  للبغدادي  االأخيرة  ال�سوتية  الكلمة  في  حتى 

وعدم  المحن  في  لل�سبر  للتنظيم  الب�سري  الكادر  »الخليفة«  دعا   ،2018

اال�ست�سالم والثبات والتما�سك.

يومية  تغريدات  للتنظيم،  االإعالمي  الن�ساط  في  �سدى  له  وجدنا  ما  وهو 

على تويتر فيها نبرة من التحدي وال�سمود في وجه الخ�سوم، خطاب اأكثر 

ن�سق  على  حافظت  ر�سمية  مجالت  تنقطع،  لم  مرئية  اإ�سدارات  توح�سا، 

�سدورها وكاأّن �سيئا لم يحدث.

االأداء  وحتى  هوؤالء،  مواجهة  �سعوبة  من  االعتراف  من  بد  ال  لهذا 

التنظيم  )ن�سبها  دموية  هجومات  من  ت�سررت  التي  الدول  في  االإعالمي 

اإعالمي  نمودج  تقديم  عن  قا�سرا  يبدو  العربية  الدول  في  وخا�سة  لنف�سه( 

الم�سمون  م�ستوى  على  الجهادي«  »االإعالم  مواجهة  باإمكانه  بديل، 

وال�سكل.

ال�سبكات االإعالمية ف�ساء االنترنت وخ�سو�سا  اأن تغزو  ربما من االأجدى 

المعركة،  و�ساحة  ال�سراع  حلبة  تمثلت  التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

هناك يق�سي ال�سباب م�ساحة كبيرة من وقته...

وهو ما يف�ّسر اهتمام التنظيم بهذا المجال االفترا�سي وتوظيفه ل�سالح »الجهاد 

االلكتروني«، ال �سيما واأن الموارد الب�سرية للتنظيم قيادات وعنا�سر تتكون 

في ن�سبة تتجاوز الت�سعين بالمائة من ال�سباب.
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هوؤالء يجدون في التنظيم، نموذجا اأكثر جاذبية... نموذج يقوم على اإحياء 

»اأمجاد االإ�سالم« وفتوحاته وحروبه �سد »الكفار« و»ال�سليبيين« والهيمنة 

االأمريكية على المنطقة كما تقوم اأدبياتها.

ال�سباب االإ�سالمي المحبط البائ�س والذي يبحث عن اإطار ي�ستوعبه وي�سعره 

بقيمته ويعترف بقدراته ومهاراته، يوا�سل تدفقه اإلى االأرا�سي التي يوجد 

فيها تنظيم الدولة... رغم الهزائم المتكررة...

التنظيم  هيكل  في  االأهم  النواة  باعتبارها  ال�سبابية  الفئة  عن  با�سهاب  نتحدث 

لذلك  مجاالت  عدة  في  ات  كفاء  على  تحتوى  الفئة  هذه  وم�ستقبله،  وفكره 

وجب االعتناء بها واعطائها القيمة العلمية التي ت�ستحقها واال�ستفادة منها للدفع 

باالأوطان نحو االأمام.

»الجهاديين الجدد« يمثلون الخطر االأكبر على البلدان الم�ستهدفة، ف�سيناريو 

الرعب الحقيقي يكمن في االأ�ساليب االرهابية البديلة.

اإليه  لجاأ  ثانوي  ع�سكري  تكتيك  وهو  المفردة«  »الذئاب  عن  اأ�سا�سا  نتحدث 

التنظيم مرحليا لتخفيف التنظيم عن معاقله الرئي�سية واليوم ينظر اإليه كخيار 

ا�ستراتيجي اأ�سا�سي في �سلوك التنظيم.

هذه الذئاب لم تعد في حاجة اإلى مجموعة وقيادة تتحرك �سمنها، ما يحركها 

هو فكر التنظيم الجهادي.

ال�سائد،  الجهادي  الفكر  الذي تطور كثيرا عن  التنظيم  نتحدث هنا عن فكر 

وانف�سل بذلك عن الفكر العام واأ�سبح فكرا مكتمل المعالم ال مجرد تجربة 

تاريخية �سمن المنهج ال�سلفي الجهادي.

في  التدريبات  وتلقي  ال�سفر  على  هوؤالء  يعد  لم  التكنولوجيا  تطور  ومع 

التنظيم ميدانيا، بع�س الدقائق فقط تكفي لالطالع عن كل  بلدان يوجد بها 

االر�سادات والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ مثل هذه العمليات النوعية، كّنا اطلعنا 

على بع�س منها في ا�سدارات التنظيم لكننا ارتاأينا عدم عر�سها.
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هي  الكيميائي«  »االرهاب  البيولوجي«،  »االرهاب  المنفردة«،  »الذئاب 

على  حفاظا  م�ستقبال  التنظيم  يتنهجها  اأن  الممكن  من  ا�ستراتيجية  توجهات 

وجوده وخلقا الأ�سكال حديثة من العنف �سد خ�سومه...

ختاما، نريد االإ�سارة اإلى اأننا لم نتمكن من عر�س كل التفا�سيل المتعلقة بهذا 

يوميا  المت�سارعة  لالأحداث  واأي�سا  الكتابة  م�ساحة  ل�سيق  نظرا  المو�سوع 

ومواكبة التنظيم الجهادي لكل التطورات التكنولوجية الحديثة، اإ�سافة اإلى 

تفادي اال�سارة لعدد من المقاطع ال�سورية خ�سية من الوقوع في فخ الدعاية 

المجانية للتنظيم.

فما بين الدعاية والتحليل الموضوعي خيط رفيع...
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