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 املقدمة: الدائرة املفرغة وحوار الطرشان 

ي اإلر  هاب "بحسب ال ريب أن كل الجهد البحثي واالستقصائي الذي ُبذل لتحليل وفهم ومعالجة ما ُسّمِّ

التعريف الغربي لإلرهاب " لم يصل إلى ش يء، ولم ُيفضِّ إلى ش يء ُيذكر، والسبب الرئيس في ذلك هو تجاهل 

السبب الرئيس أو عدم االعتراف بهذا السبب الذي هو "وجود القناعة"، وجود القناعة الحقيقية لدى املتهم 

ئهم في "اإلقناع املضاد". ونقصد باإلقناع هو ما باإلرهاب، وقدرة املروجين لألفكار على إقناعه وفشل أعدا

رسخ لدى املعنيين من قناعات تكونت، وهيمنت على صاحبها إلى درجة كبيرة. كما نقصد "باإلقناع املضاد" 

ما يمكن أن ُيبذل من محاوالت فكرية وحوارية وجدلية، مع جميع املؤثرات املساعدة لتغيير القناعة 

 ا.الراسخة األولى أو تعديله

 

 دور ضبابية التعريف الغربي لإلرهاب في فشل "اإلقناع املضاد"

ش عن تعريف لم يصدر عن املنظومة الغربية تعريف رسمي واضح لإلرهاب، 
ّ
لذلك يعَيا الباحث وهو يفت

من بعض املصادر الغربّية التي تعرف ثابت يدرجه في دراسته لإلرهاب، ويمكن التقاط بعض التعريفات 

ه:
ّ
 من وسائل اإلكراه في املجتمع الدولي،  اإلرهاب أن

ً
واإلرهاب ال يوجد لديه أهداف متفق عليها عاملًيا "وسيلة

وال ملزمة قانوًنا، وتعريف القانون الجنائي له إضافة إلى تعريفات مشتركة لإلرهاب، تشير إلى تلك األفعال 

مجموعة دينية أخرى أو مجموعة العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجًها ضد أتباع 

سياسية معينة، أو لهدف أيديولوجي، وفيه استهداف متعمد أو تجاهل لسالمة املدنيين، بعض التعريفات 

تشمل اآلن أعمال العنف غير املشروعة والحرب، واستخدام تكتيكات مماثلة من قبل املنظمات اإلجرامية 

 .1لفرض قوانينها"

 

رضت نوعيته هذه على املجتمع الدولي غير واضح، وغير التعريف الغربي الفضفاض امل
ُ
تغير لإلرهاب الذي ف

محدد، وفيه ازدواجية واضحة، ومعايير مائلة منحازة كثيرة في التطبيق، ويبدو أن هذه الضبابية مقصودة 

 متعمدة.

 

ا أن الدول الغربية  ن تعريًفا لإلرهاب! لم يضعوا إلى اآل  –وخاصة أميركا–يقول أحد الدارسين: "والعجيب حقًّ

وواضح أنهم سيدينون أنفسهم بأي تعريف يختارونه، ولذلك جعلوا اللفظة مبهمة املعنى، فتنصرف إلى من 

رض على معظم وسائل اإلعالم العاملية، وعلى 2يريدون إلصاق التهمة به"
ُ
. وهذا الضياع في التعريفات ف

 معظم الدراسات البحثية واالستقصائية.

                                                           
1 terrorism-define-to-struggle-states-member-un-http://www.ipsnews.net/2005/07/politics/ 
، سؤال وجواب سالمإل اموقع  الغرب"، وعند سالماإل  في وحقيقته اإلرهاب "تعريف، املنجدمحمد صالح 2

https://islamqa.info/ar/117724 
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ى توضيح وتقويم دور اإلقناع الفكري الشخص ي الفردي واإلقناع الجمعي في نشوء ما يطلق يهدف البحث إل

 حقيقية بأفكار ودوافع وأفعال، َيعّدها 
ً
عليه باإلرهاب، أي تسليط الضوء على اقتناع الفرد والجمع، قناعة

ا وضرورة وواجبات، ويطلق عليها اآلخرون إرهاًبا، ويطلقون على أصحابه ا إرهابيين، وهؤالء في أصحابها حقًّ

 نظر الفئة األولى املقتنعة الجازمة أعداء، أو منساقون وراء األعداء.

 

يركز البحث على مستوى اإلقناع الذي يوصل إلى القناعة التكفيرية، التي توجب عند صاحبها القتل  -

 والقتال.

ا، ويعّد العوامل األخرى يعطي البحث اإلقناع األهمية الكبرى في نشوء ظاهرة اإلرهاب واستمراره -

ئات غير جوهرية، وتصب كلها في اإلقناع.  مساعدات فحسب، وُمهّيِّ

 يعتمد البحث الربط الوثيق بين اإلرهاب والقناعة التكفيرية. -

يعتمد البحث في قياس اإلقناع ونجاحه على عدد املقتنعين وعمق اقتناعهم، بغض النظر عن الرأي في  -

 صحة القناعات.

 

شك فيه أن أغلب الباحثين األكاديميين يقول: " كثرة العدد ال تغني شيئا في االستدالل العقلي  ومما ال

ولكن مض ي الوقت  3ن الحقيقة تحتاج إلى جهد وبحث متواصلين للوصول إليها"إوالبحث املنطقي، بل 

ذكر يجعلنا نركز على قدرة األفكار في
ُ
الجذب العددي، فجزء  الطويل أمام "اإلقناع املضاد" من دون نتائج ت

 من قوة الفكرة أن تجذب إليها كثيرين.

 

 الباب األول: اإلقناع كسبب وعامل أساس ي مكّون لظاهرة اإلرهاب

 

 الفصل األول: تكّون القناعة التكفيرية 

التكفير هو الخطوة السابقة واملالزمة ألي عمل عنفي يوصف باإلرهابي في معظم هذه األعمال وقد اختلطت 

على املتلقين، لسماعهم آراء عديدة في قضية استباحة دم الكافر، وشاع الرأي بجواز قتل الكافر غير  األمور 

املقاتل، واختلط التكفير بال ضوابط مع هدر الدم بال ضوابط، فتكونت غمامة سوداء في بحر لجي وضاع 

                                                           

  
 .2016يونيو ، 15452، العدد جريدة القبس الكويتية "،بين العدد والنوعية" ،عبد املحسن يوسف جمال 3
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املهادن والذمي والحربي  الرأي القويم الراجح في عدم جواز قتل الكافر، غير املقاتل وضاع معها من هو

 4واملسالم.

ولكن، ما األسباب التي جعلت التكفير دافًعا إلى العنف والقتل؟ وهل يمكن أن يكون هناك تكفير ال يمكن 

 تجنبه من منظور عقدي، وال يدفع إلى القتل؟

 

قاصد، والخلط األسباب التي جعلت من التكفير دافًعا إلى القتل لها إطار واحد فيه الجهل الشديد في امل

الشديد في موجبات استباحة الدم والقتل، وال بّد من التمييز والفصل بين أمرين: وصف األفراد أو الجموع 

بالكفر ملا يحملون من أفكار ]من جهة[، واستباحة دمائهم بسبب ما يؤمنون به من أفكار أو عقائد كفرية 

 ]من جهة أخرى[. 

وا ة ومثيالتها في أكثر من موضع في القرآن الكريم "ومن ال يستطع الجمع بين اآلية الكريم
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يَرةِّ أ ْن َمسِّ  فسيبقى في حيرة واضطراب. 6ا"مِّ

 

ليس في الكفر وحده ما يوجب القتل، وليس في التكفير من دافع للكراهية ضد الكفار، مالم يكونوا محاربين 

ا عليهم أن 
ً
أو محرضين للحرب على املسلمين. بل كان في التكفير دافع للشفقة والحرص على اآلخرين خوف

رض ي هللا عنه، عندما رأى راهًبا نصرانًيا طاعًنا في السن فبكى..."  يمسهم العذاب، كما فعل عمر بن الخطاب

ُ َعْنه ملا قدم الشام، أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد، فلما رآه عمر بكى، 
َّ

َي اَّلل روي أن عمر بن الخطاب َرض ِّ

اًرا فقيل له: ما يبكيك يا أمير املؤمنين إنه نصراني؟ فقال: ذكرُت قول هللا َعزَّ َوَجلَّ }َعا
َ
 تصلى ن

ٌ
َبة اصِّ  نَّ

ٌ
ة
َ
ل مِّ
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ً
{ فبكيُت رحمة

ً
َية  .7َحامِّ

 

 ملاذا وصل الفرد أو الجمع إلى القناعة التكفيرية؟

رين في اإلجمال ضد ثالثة أصناف:  القناعة التكفيرية املوجبة للقتل وهدر الدم ُوّجهت من املكّفِّ

 ضد الحكام وأعوانهم في البلدان العربية واإلسالمية. -

دول األجنبية غربية وشرقية، واختلط التوجه في ذلك ضد الحكومات وعموم الناس في هذه ضد ال -

 الدول.

 ضد عموم الناس في البلدان العربية واإلسالمية لركونهم إلى الحكام وإرادات الدول األجنبية. -

                                                           
  265627رقم الفتوى:، 2014-8-27 - 1435ذو القعدة  2األربعاء ، نظر: قتل الكفار.. املوجبات.. املوانع.. والضوابطا 4

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=265627 
 37سورة املائدة  5
 .كتاب الديات. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم 6914رواه البخاري في صحيحه_ 6
   (527\3صفوة التفاسير )  7

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=265627
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 وهناك جملة أسباب وأجواء أوصلت إلى هذه القناعة التكفيرية نوردها بش يء من التفصيل:

لي األمة اإلسالمية عن مسيرتها وتحولها الى أمة ضائعة مهزومة خائرة القوى، تتوزعها الشعارات تخ -

 وتقتسمها األهواء.

انتشار مفهوم عزل الدين عن الحكم والسياسة، ودعم هذا االنتشار من قبل الحكام وبعض الدول  -

نضبطة، فاإلسالم في مجال األجنبية القوية، وحصول رّدات فعل قوية، وفي كثير من األحيان غير م

الفكر والسياسة رسالة تستوعب دنيا اإلنسان وتلبي جميع حاجياته، في اإلسالم آلية تكوين تبدأ 

بالرفض ثم باإلثبات "ال إله إال هللا" وهي آلية ثورية حركية إن صحت التسمية،  وهي آلية يستفزها 

ليها املتلقي فإنه يرفض الفهم السائد بشدة مفهوم عزل الدين عن الحكم والسياسة، فإذا انتبه إ

 املدعوم، ويبحث عن املعارض الرافض حتى لو كان محاَرًبا في بعض األحيان.

الهيمنة الغربية حّد الوصول إلى مستوى الغزو االستعماري، بما في ذلك من التبعية للسياسة  -

م جميع مستويات الوعي االستعمارية، والثقافة االستعمارية، واالقتصاد التبعي، وتجلي ذلك أما

 عند الناس، وتنامي األثر النفس ي والعاطفي لذلك.

ّعل بين األمة اإلسالمية واإلنسان الغربي، ولعب فيه السياسيون  -
ُ
ن وف العداء التقليدي الذي تكوَّ

الغربيون واألحزاب اليمينية والكنيسة دوًرا بارًزا، مع وجود العمليات اإلرهابية العدوانية من بعض 

 ظيمات السرّية املّتخذة ألسماء إسالمية.التن

وجود التشويه والتزوير والنقص الشديد في ما وصل إلى املتأخرين من حوادث ووقائع تاريخية، من  -

جراء االندثار و"حركة الوضاعين" الذين كان لهم دور كبير في تشويه التاريخ اإلسالمي، على صعيد 

، ما هّيأ لظهور بلبلة فكرية هائلة في الوقائع وتحليلها املوضوعي والفكري، وقد 
ً

كان الدّس هائال

 كيان األمة.

تعرض التاريخ اإلسالمي أيًضا ملوجات من التحليل والتفسير )من الغربيين( اختلفت باختالف  -

املدارس التاريخية الغربية التي حاولت أن تصدر أحكامها من وجهة نظر غربية خالصة، وقد حاول 

التاريخ اإلسالمي تفسيًرا مادًيا واقتصادًيا، وغفلوا عن جانب املعنويات والقوة هؤالء الكّتاب تفسير 

وأثار كل ذلك رّدات فعٍل سلبية عند الشباب  8الروحية كما يقول الدكتور عبد العظيم املطعني.

 املسلم، ووسع الهوة بين الغرب، و]أعاق[ الفهم الصحيح لإلسالم. 

 الدول العربية واإلسالمية كسورّية والعراق واليمن.  سيطرة الطائفيين على الحكم في بعض -

 حصول جرائم طائفية وإبادات جماعية غير مسبوقة بدافع طائفي في البلدان املذكورة. -

وجود تعاون وتفاهم وصل إلى حد التحالف بين الحكومات الطائفية والدول الكبرى املؤثرة، وتوّضح  -

 خاصة والناس عامة في هذه البلدان. ذلك وتفاعله داخل النفوس لدى فئة الشباب 

                                                           
 05/03/2014 السعودية عددصحيفة الندوة ، لقاء، الدكتور عبد العظيم املطعني: نظرا 8
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ضعف الجهاز التعليمي والتربوي لدى كثير من الدول العربية واإلسالمية، وتفش ي الجهل واألمية  -

 وقلة االطالع.

عدم قيام حركة فكرية واعية تواجه التيارات الغازية، وتواجه مجمل تلك التناقضات والسلبيات  -

 في حياة األمة.

الغربي في تزكية التناقضات الداخلية في الدول العربية واإلسالمية، وإثارة دور التآمر أو الجهد  -

الحروب األهلية وتعميقها، وإثارة األقليات الدينية والقومية في البالد اإلسالمية، ونشر شبكات 

التجسس، وتنامي اإلحساس العام بوجود إرادة غربية تمنع أّي تغيير حضاري أساس ي وجذري في 

 ية واإلسالمية.البالد العرب

ب ضعفا عاًما  - ضعف الحكام وعجزهم عن إصالح األوضاع السياسية واالقتصادية والفكرية سبَّ

للشعوب، وَمَنع الحكم االستبدادي الشعوب العربية واإلسالمية من املشاركة في إدارة شؤونها 

 السياسية، ومنعها، بالتالي، من الحصول على الحّد األدنى من الرشد.

الوعي السياس ي لدى معظم علماء الدين، وابتعادهم من شؤون السياسة، وعن  -نعدامأو ا-ضعف  -

 االشتغال في الفقه السياس ي وتجديده.

حدوث ثورات الربيع العربي وتحالف الجهد املضاد لها على جميع األصعدة الداخلية واإلقليمية  -

 والدولية.

 

 كيف وصل الفرد أو الجمع إلى القناعة التكفيرية

ستطيع تأطير موضوعنا، وتركيز كيفية تفاعل األسباب واألجواء فيه، سنحدد املدة الزمنية املعنية حتى ن

بثالثة عقود، تفاعلت خاللها جميع األسباب واألجواء املذكورة آنًفا ودفعت األفراد واملجموعات إلى تبني 

وأفريقيا وخاليا نائمة في أميركا التكفير املوجب للقتل والتجمع من أجله في أماكن مالئمة عديدة؛ في آسيا 

 وأوروبا، ومر جميع ذلك بعدة مراحل، ومسارات فصلت بينها حوادث تاريخية مفصلية مهّمة:

 

أيلول/ سبتمبر عام  11: ونقصد ما يزيد على عشر سنوات سبقت أيلول/ سبتمبر 11مرحلة ما قبل  -1

التي تبنت القناعة التكفيرية -ين املجموعات ، واتسمت هذه املرحلة بمواجهات حادة ومزمنة مبعثرة ب2001

وحكومات دول عديدة، أغلبها دول عربية خاضعة لحكومات استبدادية، كان أغلبها متحالًفا  -املوجبة للقتل

مع دول غربية فاعلة في املنطقة، فكانت حوادث الجزائر الدامية التي تلت إلغاء نتائج فوز جبهة اإلنقاذ 

األشد، وحصل في تلك الحوادث تطبيقات لخبرات إرهابية استئصالية خطرة، كان يتم الجزائرية هي األبرز و 

من خاللها تقطيع املدنيين من قبل كتائب املوت التابعة للسلطة، والتي كانت تلبس مالبس اإلسالميين وتلقي 

خرى. وضد وحصلت حوادث أخرى مبعثرة في مصر وسورية ودول أ 9بتبعة املجازر على أفراد جبهة اإلنقاذ.
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الدول الغربية حدثت هجمات متباعدة متفرقة لم تصل إلى درجة الحدث الفاصل، وكانت أشبه بالحرب 

 الباردة بين الغرب والجماعات املضادة املكفرة له.

 

وتمتد عشر سنوات كاملة من بعد تفجيرات البرجين ومقر وزارة  أيلول/ سبتمبر، 11مرحلة ما بعد  -2

 . 2010اندالع ثورات الربيع العربي في أواخر عام  الدفاع األميركية إلى

ل في هذه املرحلة حلف دولي بقيادة أميركية اتخذت من هجمات 
َّ
شك

َ
أيلول/ سبتمبر ذريعة كبرى لضرب 11ت

كل من عّدته الواليات املتحدة معادًيا لها، وبدأت بأفغانستان ثم العراق، وفككت كل ش يء منظم في 

 البلدين. 

التعاون اإليراني األميركي بالبروز والتطور في أفغانستان والعراق في هذه املرحلة، وبرزت وبدأت مؤشرات 

كتابات وتصريحات عديدة في أميركا، تعزف وتثير الوتر الطائفي في املنطقة، فراحت تشير كاستنتاج 

(  هم العدو وتوصية أن يكون املسلمون السّنة )و هم في نظر األميركيين من استهدف الواليات املتحدة

املحتمل الجديد للواليات املتحدة، الباحثة إداراتها دائما عن عدو، تحشد لنفسها من خالل مواجهته، 

وتسوق لسالحها ومنتجاتها في سوق الحرب، وأن يكون الشيعة هم الحلفاء، وكان ملخص القول عند 

طر، لكن هذا الخيار "أرحم" من األميركيين "إن التحالف مع الشيعة في نظر املحللين األميركان صعب وخ

  10الخيارات األخرى!"

 

 مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي إلى وقتنا الراهن -3

في هذه املرحلة حصل ما بدا أنه أمر مفاجئ للمنظومة املهيمنة كلها وأقصد الحكام املستهدفين بشعار 

يركية واألوروبية، الذين كانوا على األقل "الشعب يريد إسقاط النظام" مع مسؤولي املنطقة في اإلدارات األم

 متأقلمين متفاهمين مع الحكام ومواقفهم.

على نحو فج غريب، وبدأت بالتدرج  -واملواقف األميركية خاصة-في هذه املرحلة تناقضت املواقف الغربية 

ا في مصر
ً
. يقول محمد نحو نفاق ظاهر مدّمر، فما كان مؤيًدا ومدعوًما في ليبيا، صار متناقًضا متخّبط

املنشاوي، الباحث في املركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية في القاهرة " لم تكن الواليات املتحدة تتصور 

أن معادلة الحكم في مصر قابلة للتغير؛ فطوال سنوات حكم الرئيس "حسني مبارك" كانت واشنطن تعول 

صالح األميركية في املنطقة، ومن ثم كان على استقرار نظام الحكم كأحد املحددات الرئيسة لتحقق امل

الشاغل األساس لصانع القرار األميركي يتمثل في الدعم املطلق لنظام مبارك، بصورة كشفت عن إشكالية 

كبيرة في السياسة األميركية؛ إذ إن التناقض بدا واضًحا بين خطاب املثالية األميركية الداعم للديمقراطية 
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. وانعكس ذلك في فقدان متزايد ألي صدقية 11راغماتية الباحث عن املصلحة"وحقوق اإلنسان، وخطاب الب

 للغرب، واقتنع الشباب املسلم أكثر من أي وقت مض ى بأن جهة الغرب جهة غير مأمونة وغير موثوقة.

وفي سورّية انفردت األمور وتميزت وتدرجت بحدة، ووصلت إلى درجات غير مسبوقة في اإلجرام "في القتل 

ب واالعتقال والتهجير "من طرف النظام وامليليشيات املقاتلة معه، ووصلت إلى درجات غير والتعذي

مسبوقة في النفاق الغربي وأصبحت األوضاع صارخة شديدة، مؤثرة بدرجة أكثر من البلدان التي شهدت 

ا شعبًيا مجتمعة، وأمس ى الوضع في سورّية لوحده مستفًزا، دافًعا إلى تغيير القناعات
ً
واملواقف في  حراك

  12اتجاهات يصفها الغرب، وكثيرون آخرون مؤيدون للغرب في االتجاهات والتوجهات اإلرهابية.

 

على من استند األفراد الذين ربطوا القناعة التكفيرية بالقتال جزئًيا أو كلًيا "منظرو السلفية 

 الجهادية"؟

راسات فحصت ومّحصت في ذلك، هناك أسماء كثيرة من السلف ترددت وكثر اإللصاق بها، وهناك د

سند إليهم، وأبرز السلف الذين ذكروا هو اإلمام أحمد بن تيمية رحمه 
ُ
ووصلت إلى قرار وبينة في حقيقة ما أ

 هللا.

 

 يقول هاني نسيرة في أطروحته للدكتوراه حول تأثير ابن تيمية في التنظيمات الجهادية:

وحوله، حيث أقبل عليها القدامى  -رحمه هللا -تيمية " كثرت الكتابات والترجمات عن شيخ اإلسالم ابن

ا من أفاضل علماء األمة رأوا 
ً
واملحدثون على السواء، وقد ذكر ابن ناصر الدمشقي أن ثمانية وثمانين شيخ

تسمية ابن تيمية شيخ اإلسالم في ترجماتهم، وبحسب هذه األطروحة يثبت التحليل اإلحصائي أن مقوالت 

وُيمثل ابن تيمية ركن اإلسناد السلفي ، مية هي األكثر وروًدا وتكراًرا في كتابات مرجعياتهاشيخ اإلسالم ابن تي

عندها، خاصة بعض أطروحاته، رحمه هللا، فيما يخص التكفير أو مجابهة الُحكام وفق فتوى ماردين، أو 

الحاكمية عند  بعض فتاويه األخرى. وتربط هذه الجماعات وتطابق بين نظريته في التوحيد وبين مفهوم

رغم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية لم يستخدم هذا املفهوم  -رحمهما هللا -األستاذين املودودي وسيد قطب

يوًما، ولكن ظل شيخ اإلسالم ابن تيمية أكثر حضوًرا في كتابات السلفية الجهادية عن اآلخرين، فنسبوا 

 أصابه ك
ً

 13ثير من الزلل والخطأ"إليه ما أرادوا وأكثروا من االقتباس عنه تأويال

 

                                                           
اصدارات  2014-8-21يوليو محمد املنشاوي/ 3يناير إلى ما بعد  25شهادة من الداخل: واشنطن والثورة املصرية من  11

 جيةستراتياملركز اإلقليمي للدراسات اإل 
العربية  cnn 2015-2-7 ذ اندالع الثورة السوريةإحصائية: نحو مليوني قتيل وجريح من 12

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/02/07/syria-number-deaths-revolution-starts 
نسيرة    الدكتوراه لهانيأطروحة  الجهادية.تأثير ابن تيمية على التنظيمات  13

http://www.islammaghribi.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86 
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سب، وما يصح أن ُيقاس من أقوال ابن تيمية، وال 
ُ
وما زالت هناك حاجة إلى املزيد من الدراسات حول ما ن

يمكن الطعن في مجمل مواقفه وأقواله ألنه يعد عالمة بارزة في مسائل الجهاد وقد نظر إلى فقه الجهاد في 

 ملحتلين.صورة مفصلة وقتها وقام بنفسه بالجهاد ضد ا

  

أما في العصر الحديث فيعتمد كثيرون على أطروحات الشهيد سيد قطب، وبعضهم يعّده أول منظر في 

  14فكر السلفية الجهادية ملا قدمه من صوٍغ في حقبة الستينيات، وطرحه لفكرتي الجاهلية والحاكمية.

 

ظر األول للسلفية الجهادية على املن -1985نشر عام -وُيعّد أبو محمد املقدس ي صاحب كتاب ملة إبراهيم 

مستوى العالم، وصنف من حيث األهمية ودرجة التأثير في املركز األول قبل بن الدن نفسه الذي حل في 

رين ألطروحات السلفية الجهادية 
ّ
مركز متأخر، والثاني هو أبو قتادة الفلسطيني وهو من أشهر املنظِّ

ل كتابه املثير واملهم )الجهاد واالجتهاد: تأمالت في املنهج( وخطاباتها، وأكثرهم أهمية أيًضا، وذلك من خال

، أما الثالث فهو أبو مصعب السوري الذي استأثرت تنظيراته الجهادية املبتكرة 1999الذي نشر في عام 

باهتمام جميع مراكز األبحاث والدراسات املعنية بالظاهرة في العالم كله، نظًرا إلى ما تنطوي عليه أفكاره 

دعوة املقاومة  -صفحة 1600أكثر من -هاماته من فرادة، ويتجلى ذلك واضًحا في كتابه الضخم وإس

 15 2004اإلسالمية العاملية، الذي نشر في عام 

 

الفصل الثاني: املاّدة الفكرية والفقهية والتراثية التي أوصلت إلى "القناعة 

 السلفية الجهادية".

 كتب السلف"كتب التراث القديمة " األول:املبحث 

 كتب أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما هللا. -

 مجموع الفتاوى ومنهاج السنة النبوية والعقيدة الواسطية البن تيمية. -

 كتاب الجهاد في سبيل هللا وزاد املعاد البن القيم. -

كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا: كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب القواعد  -

 ربع، كتاب مسائل الجاهلية.األ 

درجة اإلقناع في هذه الكتب كانت قوية، ألن أصحابها كانوا عاملين حركيين شموليين مخالطين  -

 للناس غير معتزلين للسياسة والحياة.

                                                           
 موقع خارج السرب "،السلفية الجهادية"، أحمد الشيخ :انظر 14
 2014-8-2، جريدة املصري اليوم "،كتب تعتمد عليها الجماعات الجهادية في بناء أفكارها10"، بسام رمضان: نظرا 15
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 املبحث الثاني: كتب املتأخرين خالل املئة سنة األخيرة

 لسيد قطب.« معالم على الطريق»كتاب  -1

، ُيعّد األساس الفكري األول لتنظيم الجهاد، والذي ألفه مؤسس الجماعة «ائبةالفريضة الغ»كتاب  -2

 اإلسالمية محمد عبد السالم فرج.

ألبي محمد املقدس ي، األردني األصل، الذي يعد املنظر األول للسلفية الجهادية على « ملة إبراهيم»كتاب  -3

 مستوى العالم، وأول من استخدم مصطلح )السلفية الجهادية(.

 ، ألبي قتادة الفلسطيني.«الجهاد واالجتهاد: تأمالت في املنهج»كتاب  -4

 ، ألبي مصعب السوري.«دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية»كتاب  -5

 لسيد إمام.« العمدة في إعداد العدة»كتاب  -6

 «.اإلرهاب من اإلسالم ومن أنكر ذلك فقد كفر»ولسيد إمام كتاب آخر اسمه  -7

 «.الوالء والبراء؛ عقيدة منقولة وواقع مفقود»م تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، كتاب زعي -8

قولوا للظالم ال، الشريعة اإلسالمية »مقاالت عمر عبد الرحمن، أبرز قياديي الجماعة اإلسالمية، منها  -9

 «.شريعة كاملة

 عزام. ، لزعيم األفغان العرب عبد هللا«آيات الرحمن في جهاد األفغان»كتاب  -10

 

درجة اإلقناع في هذه الكتب كانت قوية، ألنها برزت وطفت في أثناء صراع قوي مستمر وشامل في املنطقة 

 العربية واإلسالمية، بين الحكومات والجماعات اإلسالمية، وكذلك بين الدول الكبرى وهذه الجماعات.

 

ودورها في  الفصل الثالث: الجوانب املظهرية والدعائية "الكاريزما" وأدواتها

 اإلقناع الفردي والجمعي

مع تدشين أميركا مصطلح العوملة، كان هناك مصطلحات أخرى ترافق هذا املصطلح وتعتمد عليه، ومنها ما 

ف لصالح الغرب عموًما 
ّ
كان خاًصا بدور الدعاية السينمائية في هذه العوملة التي صبت بشكل منظم ومكث

رت ص
ّ
ناعة السينما األميركية في "هوليود" لخدمة البيت األبيض والواليات املتحدة خصوًصا، وُسخ

وسياسات أميركا الخارجية، وضد من تعّده أميركا عدًوا في كل حين، حتى إن الرئيس السوفييتي 

 16"خروتشوف" كان يقول في حينه "إنه يخش ى هوليود أكثر من خشيته الصواريخ األميركية العابرة للقارات"

 

كية بعمق شديد على عقلية األجيال الشابة في معظم أنحاء العالم، ومنها بلدان العالم وأثرت السينما األمير 

العربي واإلسالمي من غير شك، وصاغت في أذهان الشباب أموًرا كثيرة وقياسات عديدة، وغيرت في 
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ا كاس ا غربيًّ ًحا رّدات فعل ممارساتهم، وحتى في أزيائهم ومالبسهم، وتشكلت في مواجهة ما ُعدَّ غزًوا ثقافيًّ

قوية وعديدة، شاركت بدرجة ما في تكون القناعة التكفيرية وتعزيزها تجاه الغرب واملتجاوبين مع الدعاية 

 17الغربية.

 

وأخرجت "هوليود" عدة نماذج للمقاتل األميركي الذي ال ُيقهر، كان أشهرها وأكثرها تأثيرا نموذج "رامبو" 

، وصورة مميزة خارقة، حملت جميع معاني القوة من العضالت وقد رسمت "هوليوود" له "كاريزما" خاصة

املفتولة والتحمل الالمحدود، إلى القدرة على االبتكار والتصدي للعدو بال توقف أو استسالم، والوصول 

دائًما إلى النصر والتفوق. ونجحت هذه الصناعة في الوصول إلى أغراضها بتشويه صورة العدو وبرفع 

ش األميركي، وفي تكوين الرمز "الكاريزما" الذي أعجب بها الشباب وحاول كثيرون منهم املعنويات في الجي

واستفزت املبالغة الشديدة في تصوير الشخصية األميركية 18االقتداء به وتقليده في أميركا وغير أميركا.

تخدم وسائلها الخارقة كثيرين، واستنفرتهم ضد الرمزية الكاريزمية األميركية. وحاولت دول عديدة أن تس

الخاصة لصناعة رموز خاصة بها بل استخدمت "هوليوود" لذلك أيًضا، ولعل اليابان والصين قد نجحتا 

في ذلك بتشكيل وتجديد صورة ورمزية "الساموراي" عند اليابانيين، ومقاتل "الكونغ فو" الخارق لدى 

 الصينيين.

 

مة في البداية
ّ
صورة و"كاريزما" املقاتل املجاهد املسلم املعاصر  وفي الطريقة نفسها تشكلت بصورة غير منظ

وتبلورت في أفغانستان، وانعكس فيها اللباس األفغاني والعمامة األفغانية مع اللحية املطلقة والشارب 

املحفوف والشعر الطويل، ثم تبلورت هذه "الكاريزما" فيما بعد بجاذبية أكثر في صورة املجاهد "خطاب" 

الشعر الطويل بجدائل مفتولة مرتبة، وعينين مكّحلتين بنظرات حادة جادة، وفي في الشيشان حيث برز 

أنه -عليه الصالة والسالم-الحض على كثير من ذلك في أحاديث وآثار نبوية شريفة؛ إذ "ثبت عن رسول هللا

َحى" ِّ
ّ
ْعُفوا الل

َ
َوارَِّب َوأ

َّ
ْحُفوا الش

َ
سلم يصل إلى شحمة . وفي حديث آخر "وكان شعره صلى هللا عليه و 19قال: أ

يجعله أربع ضفائر. وفي  -إذا طال شعره  –أذنيه، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه، وكان يضرب منكبيه، وكان 

كما روى  20حديٍث ثالث عن أنس رض ي هللا عنه "أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يضرب شعُره منكبيه".

أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "عليكم باإلثمد،  ابن ماجة رحمه هللا: عن عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنه

 21فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر"

                                                           
 2001-11-29، جريدة الشرق األوسط "،مين في كل مكاننعم...هوليوود تؤثر على املسل"، أكبر أحمد :نظرا 17
 2007-12-12جريدة الشرق األوسط  "،ي مستديمأميركمرض "، أشرف مبارك :نظرا 18
 4654رقم 16/2أخرجه أحمد  19
 (5563حديث رقم )-رواه البخاري في صحيحه 20
 .4045صححه األلباين يف صحيح اجلامع  21
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 "كاريزما" إسالمية جهادية قوية ومؤثرة، وكان لها دور واضح في اإلثارة والجذب واإلقناع  
ً

لقد تشكلت فعال

 لدى كثير من الشباب، خاصة في سورّية.

 

اإلعالم، سواء أكان في تجنيد عناصره، أم في تصوير بعض عملياته  وتميز تنظيم الدولة باعتماده الكبير على

واستخدموا التقنية الحديثة بحرفية « الجهاد اإلعالمي»وحروبه اإللكترونية )القاسية جًدا( ، تحت مسّمى  

ومهارة عالية، ومعظم مقاتلي تنظيم الدولة كانوا من صغار السن الذين ولدوا في عصر اإلنترنت وتأثروا 

غة وسائل التواصل االجتماعي، فاستجابوا للنمطية الحديثة املتسارعة التي اتبعت  في التجنيد والحشد بل

وجذب األتباع، وفيها صناعة بيئة مترعة بلغة التكنولوجيا واأللعاب اإللكترونية، وكاريزما املالبس واألقنعة 

لذي ال يحبونه، ويريدون التمرد عليه، ا« املؤلم»والسكاكين، والفيديوهات التي تخرج الشباب عن واقعهم 

 عالوة على اللغة الجديدة التي تحثهم على قيم االنتقام ومقاومة املظلومية املزعومة بالقتل وتفجير النفس.

 

 للوقاية وعالج ظاهرة اإلرهاب "اإلقناع 
ً
الباب الثاني: اإلقناع وسيلة

 املضاد"

 

 جنوح لإلرهابالفصل األول: "الوقاية باإلقناع املضاد" من ال

ونقصد باإلقناع املضاد: هو إقناع املستهدف ببطالن بعض أو جميع ما وصل إليه أو ترسخ عنده من 

قناعات توصف بحسب مقاييس عدة بقناعات إرهابية. ونقصد باملستهدف ذلك الذي يحمل قناعات أو 

 لحمل قناعات توصف بمقاييس عدة بقناعات إرهابية.
ً
 يكون مهّيأ

 

قنع باستقالليتها عن املبحث األو 
ُ
ل: أهمية وجود الجهة الرسمية القوية التي ت

 اإلرادات الخارجية

 :22"إن هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن" -

: -رض ي هللا عنه-، ويروى عن عمر أيًضا -رض ي هللا عنه-هو قول لعثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث 

قرآن(، وأصل معناه أن بعض الناس ضعيف اإليمان ال تؤثر فيه زواجر )إن هللا يزع بالسلطان ما ال يزع بال

القرآن، ونهي القرآن لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدع، وخاف من العقوبة السلطانية 

 وفي موضوعنا فالسلطان يضبط املنفلتين ويردع املنفردين ويكشف املندسين. 

                                                           
  410ص3حاديث التفسير ملحمد املكي الناصري جالتيسير في أ الناصري، املكي محمد 22
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لة تحت حكومة غير تابعة وذات سيادة حقيقية، أو منظمة قوية هذه الجهة "السلطانية" قد تكون دو  -

 متنفذة تملك قرارها وتمويلها الذاتي املستقل.

الجهة الرسمية املستقلة تملك الفرصة األكبر وربما هي الجهة الوحيدة من غير األفراد التي يمكن أن  -

ذهن املستهدف أن هذه الجهة ال تنسق وال يصغي إليها املستهدف باإلقناع املضاد؛ لوجود الترجيح الالزم في 

 أغلب شحناته املعادية والرافضة.
ً

 تستجيب لإلرادات الخارجية املتحكمة، والتي يوجه إليها املستهدف أصال

الجهة الرسمية املستقلة قد تملك شروط الوالء لها عند بعض املستهدفين فتكون في نظرهم دولة وولي  -

 أمر.

ي يمكن أن تضع األفعال ورّدات األفعال واالنفالتات تحت السيطرة املنظمة، الجهة الرسمية هي الت -

 واالنضباط املطلوب لوجود مؤسسات ومستشارين وخبراء.

الجهة الرسمية توفر التمويل الالزم والقدرات الالزمة للقيام بعملية واسعة لإلقناع املضاد، بما في ذلك  -

 ع.وسائل اإلعالم ووسائل االتصال واالجتما

الجهة الرسمية املستقلة إن وجدت فسيكون لديها برنامج خاّص للتعامل مع التناقضات الدولية، واملعايير  -

 أمور مستفزة مستنفرة للمستهدفين، وال يمكن أن 
ً

املزدوجة، والنفاق السياس ي الدولي، وفي كل ذلك أصال

 وي من هذه التناقضات.تكون أي جهة رسمية، أو غير رسمية مقنعة، إذا لم يكن لها موقف ق

الجهة الرسمية توفر الحماية الالزمة للمستهدفين ضد أي إجراءات تعسفية من أي دولة أخرى أو تحالف،  -

 ملن يريد أن يبين موقفه، ويدفع مظلمته، وتستطيع توفير الشروط واالستشارات 
ً
وتستطيع أن تكون ملجأ

ومآل من وقع منهم في قبضة أجهزة أمنية أو استخبارية القانونية واملحامين للمستهدفين، وأن تتابع مصير 

وكل ذلك يولد ويراكم القناعة والثقة بالجهة الرسمية من  خارجية، وأن تتولى شؤونه إن أمكن ذلك.

املستهدفين وتصبح لهم جهة مأمونة يمكن الوثوق بها، واالستماع لها أومن خاللها باتجاه تغيير القناعات أو 

 تعديلها.

"غوانتنامو" نموذج صارخ مستفز، تعطي التفاصيل عنه فكرة وافية عن أهمية ما نتكلم عنه في ونموذج 

 23هذا املوضع. 

الجهة الرسمية يمكن أن توفر قنوات اتصال وحوار مع الغرب، قنوات تواصل جاّدة وموثوقة ومجدية  -

فهم وعالج ما يسمى ظاهرة  أمام املستهدفين مع جميع الجهات الدولية والعاملية املعنية بالوصول إلى

اإلرهاب، وتوفير فرصة حقيقية في اتجاه اإلقناع املضاد إليصال األسئلة الصعبة املحرجة لجميع األطراف، 

واإلصرار على الحصول على األجوبة، واستثمار هذا اإلصرار كضغط فكري على الغرب. تلك األسئلة التي 

ومنها على سبيل املثال تلك األسئلة الفاضحة: ملاذا ال تنطبق  بقيت بال أجوبة واضحة أو مقنعة طوال عقود،

تعريفات ومعايير اإلرهاب على إسرائيل؟  وملاذا يتحالف الغرب مع االستبداد في املنطقة؟ وملاذا ال يعترض 

                                                           
 2006-7-4صحيفة الخليج اإلماراتية  "،غوانتانامو.. خليج الظلم واألكاذيب"، أندي رويل انظر: 23
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الغرب على حمالت إبادة وتهجير وتنحية أهل السنة والجماعة؟ وال بّد من وضع هذه األسئلة دائما أمام 

 ال املكرر املقابل: ملاذا تستمر ظاهرة اإلرهاب وتتفاقم في املنطقة؟. السؤ 

جري أبحاثا ودراسات رصينة مقنعة مؤثرة، ال يكون البحث فيها موجًها  -
ُ
الجهة الرسمية املستقلة يمكن أن ت

 ن كذلك.يكو  -وأقول قد-أو على نتائج مسبقة مطلوبة من جهة أو جهات. والحال هنا معنا في هذا املؤتمر قد 

الجهة الرسمية املستقلة يمكن أن تضع أي نتائج أو توصيات تصل إليها األبحاث والدراسات موضع التنفيذ 

 والتطبيق، وليس موضع الخزن واألرشيف، وقد يكون الحال معنا هنا في هذا املؤتمر كذلك.

 

 املبحث الثاني: وجود املهمات الدعوية النهضوية البديلة

ا في اإلقناع توفير البدائل    - الدعوية املقنعة أمام املنساقين وراء قناعات توصف باإلرهابية هو أمر مهّم جدًّ

املضاد، وال بّد لهذه البدائل أن تتصف بمواصفات وشروط مقنعة ومجدية؛ كأن تكون هذه البدائل متجهة 

أهله، والدفع عن إلى العنوان العريض نفسه الذي اتجه إليه املستهدف بقناعاته؛ مثل عزة اإلسالم و 

 املسلمين ومعتقداتهم، وإرضاء هللا جل شأنه وتحكيم شرعه.

أن تكون هذه البدائل ماّسة باألولويات التي تخص هموم األمة اإلسالمية، وتشغل بال املستهدف، فال يمكن -

ملحاربة طرح مهمات دعوية ال صلة لها بواقع األمة وهمومها الحاضرة األولى، كالذي يتفرغ تماًما لحملة 

 التدخين في مكان وزمان يستشري فيه القتل بغير حق ليل نهار.

أن تركز املهمات الدعوية على تغيير الوسيلة ليسهل اإلقناع املضاد؛ فال يغوص بما هو مترسخ في األسباب   -

 والدوافع والتوصيف، بل يتناول الوسائل والبدائل فيها؛ فُتطرح الوسائل البديلة عن العنف والقتال

 والقتل.

أن تكون املهّمات الدعوية البديلة حقيقية، وفيها عمل حقيقي وإشغال وقت وجهد حقيقيين؛ حيث تمأل  -

 وقت املستهدف وتستهلك معظم جهده وطاقاته.

أن يكون في املهّمات الدعوية البديلة إشغال وإشباع للعاطفة واملشاعر التي دفعت أصال إلى القناعات -

 شعور بإرضاء هللا جل شأنه، والشعور بعدم التقصير تجاه حرمات املسلمين وحقوقهم.األولى ورسختها؛ كال

أن يكون في املهّمات الدعوية البديلة تدرج واستمرارية، ليكون هناك دائًما جواب للسؤال اإلستراتيجي املهّم -

 بعد الوصول إلى كل مرحلة، السؤال يقول: "ماذا بعد؟"

اب بعد إقناعهم بمشاريع عمل دعوية بديلة، ولكنهم بعد مدة وجيزة توقفوا كثيرون اشتغلوا وأشغلوا الشب

وعجزوا وفقدوا اإلقناع املضاد إلى حد كبير، ألن مشاريعهم افتقرت إلى واحدة أو أكثر من الصفات التي 

 ذكرناها في هذا املبحث، وال بّد من دراسة هذه التجارب بش يء من التفصيل في غير هذه الدراسة؛ حرًصا

(. )جهداإلطالة. على التركيز وعدم 
ً

 عمرو خالد مثاال
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 املبحث الثالث: أهمية مفهوم "الدراسة املسبقة للجدوى" في اإلقناع

ا
ً
 "الدراسة املسبقة للجدوى" أهم محاور اإلقناع املضاد مفهوًما ووسيلة وتطبيق

ْر أصل هذا املفهوم في القرآن الكريم أجده في اآلية الكريمة )) ِّ
ّ
ك
َ
ذ
َ
َرى((ف

ْ
ك ِّ
ّ
َعتِّ الذ

َ
ف
َ
ْن ن إِّ

فاآلية  فيها فعل  24

ر بعد ليعلم هل 
ّ
ر إن نفعت الذكرى، وهو لم يذك

ّ
 بفعٍل ماٍض، فكيف يكون للمخاطب أن ُيذك

ٌ
أمر مشروط

ة حقا على الدراسة املسبقة، وكأن الخطاب يقول: ادرس األمر قبل 
ّ
نفعت الذكرى أم ال، إنها آية معجزة دال

ر، وادرس جدو 
ّ
ذك

ُ
ى التذكير، وإن كان الوقت للذكرى هو األنسب واملكان هو األفضل والطريقة هي أن ت

األجدى، وانظر أيًضا إلى تجارب غيرك في ذلك، وانظر نتائجها في الجدوى واملنفعة، وحيثما رجحت لديك 

 إشارات النفع فذكر وإال فأعد حساباتك وطريقتك.

هِّ َم  ي ُوُجوبِّ  فِّ
ُ
َرط

َ
ت
ْ
َما َيُدلُّ يقول الشنقيطي: "َوُيش

َ
، ك ْيهِّ

َ
ْب َعل ْم َيجِّ

َ
يهِّ ل َدةِّ فِّ ائِّ

َ
ف
ْ
َعَدمِّ ال ْن َجَزَم بِّ إِّ

َ
، ف هِّ ْفعِّ بِّ

 النَّ
ُ
ة نَّ ظِّ

َرى."
ْ
ك ِّ
ّ
َعتِّ الذ

َ
ف
َ
ْن ن ْر إِّ ِّ

ّ
ك
َ
ذ
َ
ى: ف

َ
َعال

َ
هِّ ت ْولِّ

َ
ُر ق اهِّ

َ
ُه ظ

َ
 25ل

 

سلمين دراسات استشارية جمعية مسبقة لجميع شؤون امل -صلى هللا عليه وسلم-وفي سيرة النبي محمد 

صلى هللا عليه -ولم يكن فيها وحي حاسم. وكان ذلك منه  -صلى هللا عليه وسلم-املهّمة التي قض ى فيها النبي 

في جميع املعارك، وأفضت دراسات الجدوى املسبقة إلى ردم آبار، ومغادرة الديار، وحفر خندق،  -وسلم

 وإجالء بعٍض من األعداء، وقتل بعٍض آخر، وأمور أخرى كثيرة.

 

ْم ُجنُ 
ُ
ك
ْ
 َجاَءت

ْ
ذ ْم إِّ

ُ
ْيك

َ
ِّ َعل

َّ
 اَّلل

َ
ْعَمة ُروا نِّ

ُ
ك
ْ
يَن آَمُنوا اذ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َنا وهناك لفتة عظيمة في اآلية الكريمة: "َيا أ

ْ
ْرَسل

َ
أ
َ
وٌد ف

يًرا". وَن َبصِّ
ُ
ْعَمل

َ
َما ت  بِّ

ُ اَن اَّللَّ
َ
َرْوَها َوك

َ
ْم ت

َ
ْم رِّيًحا َوُجُنوًدا ل ْيهِّ

َ
 عظيمة في دراسة ا 26َعل

ٌ
لجدوى واتخاذ األسباب لفتة

املناسبة، كما يقول الجزائري في أيسر التفاسير: "بما تعملون بصيًرا: أي بصيًرا بأعمالكم من حفر الخندق 

 27واالستعدادات للمعركة"

 

وفي تأصيل هذا املبدأ املهم وتفعيله وإقناع املستهدفين به سبيل عظيم مهّم، تجعل أي فعل ُيدرس من 

اسة مسبقة؛ فُتحسب الخسائر واملنافع لإلسالم واملسلمين، وتوضع التجارب صاحبه قبل إتمامه در 

السابقة املتكررة في امليزان، ولك أن تتأمل لو طبق هذا املفهوم من قبل كم كان من األفعال سُيلغى أو ُيعدل 

 أو ُيستبدل، فما نفع املسلمين في دينهم ودنياهم قد بان كثير منه؟ وما ضرهم قد بان أكثر؟

 

                                                           
 9سورة األعلى  24
 (1/465)ـال 105الباب  ،أضواء البيان ظ،الشنقيطي الجكني القادر عبد بن املختار محمد بن األمين محمد 25
 9زاب سورة األح 26
 (4/247) 9 أيسر التفاسير الباب 27
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هذا املبدأ في العمل الحركي الدعوّي ُيدخل الدراسة املسبقة الرصينة املستقلة في ضرورات وجود خبراء 

ومختصين وباحثين، ويوصل إلى نتائج ثرية وقرارات إستراتيجية خطيرة ومهّمة سواء في اإللغاء أم اإلقرار. 

عن أعمالهم أو طريقتهم، وقد يكون فيه وفي تطبيق هذا املبدأ حجة بالغة أمام اإلقناع املضاد لثني كثيرين 

ستخدم في اإلقناع املضاد من قبل بعضهم، وحيثما ظهرت املنفعة ورجحت 
ُ
أيًضا إبطال لذرائع باطلة قد ت

الفائدة وفاقت املكاسب الخسائر فاملبدأ يمضيها، ومن يحتكم إليه ال بّد أن َيقبل أو تضعف حجته وربما 

 تزول.

 

 قناع املضاداملبحث الرابع: أجواء اإل

من أجرى مراجعات وحوارات مع بعض الجماعات اإلسالمية بطريقة غريبة،  -وغير مصر-هناك في مصر 

وفي أجواء عجيبة، وظن أنه فعل شيًئا أو وصل إلى ش يء، وتبين فيما بعد أنه لم يكن على ش يء ولم ُينجز 

تلك املراجعات والحوارات في السجون: شيًئا، ويبدو أنه لم يكن يرغب في تحقيق أي إقناع مضاد، فقد جرت 

في األجواء املحبوسة، وفي القاعات املقفولة البالية، ونسمات الروائح القذرة، وعلى إيقاع عص ي الجالدين، 

وتحت أنظار الضباط والعساكر املراقبة الحذرة، وفي تخيير قسري وفوقية مهينة، وإسكات لفظي ومادي، 

ن من هم أقل في العلم واالطالع لدرجة مخيبة مهينة، ويقولون عن كل ذلك واختاروا لهم في كثير من األحيا

برئ من يترك قناعاته، ويتبنى قناعات األنظمة 
ُ
مراجعات وحوارات وهي أقرب إلى محاكم التفتيش التي ت

 الحاكمة.

 

املناسبة للتجربة وال بّد من االطالع الوافي على أوضاع السجون املصرية السيئة، كأمر مهّم في مسألة األجواء 

األبرز في اإلقناع املضاد، الذي حصل في مصر في تسعينيات القرن املاض ي وبداية هذا القرن، ومدى متانة 

إّن أجواء اإلقناع املضاد مهّمة للغاية إلعطائه قوته،  28االعتماد على مثل هذا اإلقناع املضاد شبه القسري.

ًما، وال بّد من تساٍو في حصص الحوار وتبادل الكالم، وال فال بّد من أجواء مدروسة موضوعة ومالئمة تما

بّد من طريقة بعيدة من أي فوقية أو استصغار، وال بّد من استخدام ألقاب محببة مقبولة من الطرفين، 

وال بّد من عدم التشكيك في النوايا واملقاصد، وال بّد من تجنب االتهام بالعمالة أو الجهل، وكذلك ال بّد من 

الحوارات بعيًدا من السجون، وفي قاعات نظيفة مريحة هادئة حتى لو كان تحت حماية مشددة  إجراء

بعيدة غير منظورة، وإبعاد أي مظهر من مظاهر العنف أو أدواته أو رجاله، وعدم التهديد به على اإلطالق، 

 ُيستخدم الحوار وال جزء منه كدليل اتهام، أو إ
ّ

دانة في أمر سابق أو الحق، ومنح تعهدات قانونية مكتوبة أال

وإعطاء الوقت الكافي للحوار مع وجود أوقات الراحة والطعام املناسبة بين الجلسات، ووجود محاورين من 

                                                           
  ،2015-9-9تقرير موقع الجزيرة نت  ،"سجون مصر.. املوت البطيء": نظرا 28

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/5 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/5
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أصحاب العلم واالختصاص والخبرة في طرف اإلقناع املضاد وعلى أعلى مستوى، وهنا يجب اإلشارة إلى أّن 

اإلعالمية والشهرة أمر مفيد إلى حٍد ما في اإلقناع املضاد،  استخدام الدعاة املستقلين من أصحاب املنابر

وال بّد من دورات تخصصية و"بروفات" مسبقة للذين يتولون إجراء اإلقناع املضاد للتأكد من فاعليتهم 

وتأثيرهم من حيث األسلوب واملادة العلمية وقوة الشخصية، وال بّد من اتباع أساليب مبتكرة وغير تقليدية 

ناع املضاد، وتحضير املادة العلمية الشرعية والفكرية بشكل جيد ومقنع، وال بّد من توفر الشخصية في اإلق

القوية املقنعة "الكاريزما" مع االستقاللية لدى من يتولى تطبيق اإلقناع املضاد، وال بّد أيًضا من استئذان 

 وإعالم املستهدفين في أي تسجيل وتوثيق لجلسات اإلقناع املضاد.

 

توفير جميع هذه األجواء من أجل جلسات إقناع مضاد ناجحة مع تصويرها وتسجيلها وتوثيقها بتقنيات  إن

عالية، يجعل منها مادة إعالمية وتثقيفية مهّمة ومفيدة للغاية في اإلقناع املضاد، الستخدامها ونشرها في 

 األوقات الالحقة.

 

 املبحث الخامس: صناعة القدوة البديلة املقنعة

ر، ويكاد يشكل العائق املانع إن غ ياب شخصية القائد القدوة "البديل" في نظر املستهدفين هو أمر مهّم وخطِّ

الرئيس أمام اإلقناع املضاد، فغياب العلماء "املشايخ" عن املجاالت التي اهتم بها املستهدفون جعلهم في 

ية القائد السياس ي الحاكم الذي مجملهم بعيدين عن القدوة البديلة املقنعة. فنحن نعاني من غياب شخص

يملك القدرات واالستقاللية والصفات القيادية ليكون قدوة بديلة مقنعة، كما نعاني من عدم قدرة اإلقناع 

املضاد على التشكيك الناجح بالقدوات الحالية في أذهان املستهدفين. يقول ديفيد إجناتيوس في مقال مهّم 

مزية البغدادي لدى مقاتلي تنظيم الدولة:   "جميع مقاتلي تنظيم له في الواشنطن بوست حول قيادة ور 

الدولة ُيظهرون في العراق وسورّية  وعلى  مختلف املستويات اإلخالص الشديد ألبي بكر البغدادي، وهم 

على ما يبدو سوف سيذهبون إلى أي مكان وسيقومون بأي ش يء يأمرهم به، األمر يجمع ما بين العاطفة 

جة غير عادية من التنظيم واملهارة والتخطيط التكتيكي، وقد يكون البغدادي أكثر مهارة في املتعصبة ودر 

امليدان من أي من معلميه، وله صفات تستدعي والء املتعصبين من أتباعه، وهو يجسد في نظرهم مزيًجا 

ا من شخصية قوية مع التعصب والتقوى اللذين هما بمكانة الصرخة املستدعية."   30 29قويًّ

 

  

                                                           
29 The Washington Post 24” Leader Charisma,-A Terrorist with Gang“atius, David Ign 

(June, 2014), available at: 
30 Korany, Baghat123; -” 121Charismatic Leadership in Millennial Movements,“Dawson, , 
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 وجود أوضاع عامة مهيئة ومستدعية للقدوة ذات "الكاريزما"

"الحظ الباحثون أن ظهور السلطة الكاريزمية تكون في أيام الفوض ى االجتماعية الحضارية والسياسية، 

عندما تكون املعطيات التقليدية والعقالنية ال تستطيع أن تحل األزمات، فيصبح الناس )جائعين إلى 

هناك أمثلة كثيرة على ذلك )أدولف هتلر، غاندي(، ولكّن وجود عوائق  31ن حل ما."الكاريزما( للبحث ع

 32سياسية وأمنية واجتماعية كثيرة تحول دون بروز شخصية قيادية دعوية تملك صفات القيادة والقدوة.

كما أّن وجود صناعة استخبارية أمنية لبعض القادة الذين استطاعوا جمع الناس وأقنعوهم بصفاتهم 

ا فيه، أو الطريق للثقة بهذه القدوة طويلة شائكة.ال
ً
 33قيادية جعل أي بروز ألي قدوة في العلن مشكوك

 

ولكّن وجود الشخصية القيادية "القدوة" املعلنة وغير السرية وغير الغائبة أمر ضروري للغاية ويدفع كثيًرا 

ي صفاته، وهنا يجب االعتراف صلى هللا عليه وسلم_ ف-من األخطار واملخاوف، وينسجم مع سنة النبي 

بصعوبة الوصول إلى اإلقناع بوسيلة االنتخاب الختيار القائد لتكون وسيلة اختيار أو صناعة "للقدوة"، 

وهي صعوبة وليست استحالة. فإذا ُوجدت القدوة البديلة رغًما عن جميع العوائق املذكورة وغير املذكورة، 

جود جهة رسمية مستقلة داعمة وبرامج عمل متكاملة، فستكون وتولت عملية قيادة اإلقناع املضاد مع و 

النتائج املرجوة هائلة وسريعة، وال نقصد أبًدا بالنتائج ما ُيرض ي اإلرادات الخارجية، وإنما النتائج التي تفيد 

مجتمعاتنا وبلداننا العربية واإلسالمية وتحصنها وتدفعها إلى العز والتقدم، وإذا تقدم أحد الدارسين 

دراسة حول قبول وتبني أحد الرموز القيادية الحاضرة، وهو في أذهان املستهدفين أصال "قدوة" فال ينبغي ب

رد دراسته قبل التمعن فيها، والنظر في وجاهتها.
ُ
 أن ت

 

 مع جهات معنية في الدول الكبرى  غير تقليدياملبحث السادس: فتح قنوات حوار 

 يكون اإلقناع املضاد في تجاه -
ّ

املستهدفين من املسلمين فحسب، بل يجب أن يكون في  يجب أال

 اتجاه الغرب( جهٌد جهيد منظم وموجه ومحسوب.الثاني )االتجاهين، وأن ُيخّصص لالتجاه 

خّصص لإلقناع املضاد تجاه الغرب امليزانيات والقدرات والكفاءات والبرامج الالزمة. -
ُ
 يجب أن ت

 للغات الغربية كلغات أّم، وليس كلغات متعلمين أجانب.يجب أن كون اإلقناع املضاد تجاه الغرب با -

                                                           
31 26 Korany, Baghat123; -” 121Charismatic Leadership in Millennial Movements,“Dawson, , 

Social Change, Charisma and International Behaviour: Toward a theory of Policy- 

Making in the Third World (Geneve: Institute Universitaire de Hautes Etudes 

Internationales, 1976.) 
 2014-2-15لوكة شبكة األ "،القيادة وصناعة الشخصية القيادية"، أحمد جمال سالم 32
  1-10-2007العصر مجلة  "،من قتل أبا القعقاع؟، "محمد أبو رمان: نظرا 33
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يجب أن يستهدف اإلقناع املضاد تجاه الغرب الشعوب بعيًدا من اإلدارات والحكومات، بل في معزل  -

عنها، ألن اإلدارات الغربية تعاملت مع ملفات اإلرهاب بوسائل استخبارية وأمنية، من دون أي 

في كثير من األحيان في دعم أو استثمار بعض املجموعات  اهتمام فكري أو انساني، بل تورطت

 املوصوفة من جانبها باإلرهابية.

 يجب أن يصل اإلقناع املضاد تجاه الغرب إلى الصحافة الغربية بشكل دوري ومستمر. -

يجب أن يستهدف اإلقناع املضاد تجاه الغرب البرملانيين والنقابيين وقيادات االتحادات ومنظمات  -

 ملدني.املجتمع ا

يجب أن يصل اإلقناع املضاد تجاه املفاهيم الغربية املغلوطة عن اإلسالم واملسلمين إلى الجامعات  -

الغربية، وإلى مراكز البحوث والدراسات الغربية، وال بّد من حركة ترجمة متصاعدة وحثيثة في 

في الغرب لدرجة  االتجاهين؛ اتجاه لغات الغرب إلزالة الضباب الثقيل املنتشر حول فهم اإلسالم

 34تفوق كل التوقعات، والترجمة إلى العربية ملعرفة ما يكتبون ويتصورون ويروجون.

يجب أن يصل اإلقناع املضاد تجاه الغرب إلى عزل كل ما يلصق باإلسالم من افتراءات وشبهات،  -

وإلى كشف ممارسات الحكومات الغربية التي ساهمت في تأجيج وانتشار اإلرهاب والكراهية 

)كالتحالف مع االستبداد وإخفاء الحقائق عن إجرام املستبدين بل وضرب املدنيين تحت ذريعة 

 ضرب اإلرهابيين(.

 

وستكون هناك آثار إيجابية قوّية ومدهشة لإلقناع املضاد "الشعبي" في اتجاهيه مع آليات حوار وتفهم 

 رات والحكومات في كال الطرفين.وتفاعل بين الغرب والشعوب العربية واإلسالمية، في معزل عن اإلدا

 

 الفصل الثاني: "العالج باإلقناع املضاد" 

 

 الوقاية لتناسب العالج تحوير وسائلاملبحث األول: دراسة 

 يمكن تحوير اإلقناع املضاد املستخدم في الوقاية ليستخدم في العالج مع األخذ في الحسبان أموًرا عدة:

دها اإلنسان في بساطة بحكمة اكتسبها على مر السنين وتتابع "الوقاية خير من العالج" مقولة يرد -

األيام وتراكم الخبرات في جميع الحضارات وجميع اللغات، وفي اإلقناع الوقائي والتحصين التربوي 

التعليمي، واألخذ "باإلقناع املضاد" كسبيل وقاية في موضوع ما اصطلح على تسميته باإلرهاب قد 

لبية عن مجتمعاتنا، ولكن التأخر في األخذ به وبسبل الوقاية األخرى بات يكفي إلبعاد أعراضه الس

                                                           
 ،2014-11-16كلمتي  واملسلمين، موقع سالمأسباب التشويه اإلعالمي الغـربي لصورة اإل  عزوزي،حسن  34

http://klmty.net/273092%D9%85%D9%8A%D9%86.html 
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ًرا ومستمًرا. ولكن التدارك، على الرغم من هذا التأخر الشديد، ممكن لحصر العدوى  عميًقا وخطِّ

واالنتشار الضار لإلرهاب، ونؤكد مرة أخرى أن ما نقصده في الضرر هو ما يضر مجتمعاتنا العربية 

في الدرجة األولى، وما يمكن أن ينعكس علينا سلًبا من أضرار تصيب اآلخرين في الدرجة واإلسالمية 

 الثانية.

بعد تشخيص األسباب العامة في ظاهرة اإلرهاب في املنطقة كلها توضع خطة اإلقناع املضاد،  -

كخطة عالجية ضمن عالجات أخرى متالزمة، وتحسب في اإلقناع املضاد جرعات جلسات اإلقناع 

درس ونو 
ُ
عيتها ومدتها ووسائلها، ولكن األسباب الخاصة األكثر قرًبا من بلد معين أو وضع معين ت

بصورة أدّق، ويتم تشخيصها بمصطلحات أكثر تخصيًصا وتأطيًرا، وتكون هناك حسابات دقيقة 

لإلقناع املضاد املطلوب، وتسميات محددة لألشخاص الذين سيتولونه من تلك املنطقة، أو ممن 

 ا ويناسبها.يخبره

ضمن اإلقناع املضاد يمكن الترويج للتعايش مع أمور بسيطة غير جوهرية كجزء من العالج،  -

 كالتغاض ي عن كثير من الخالفات الفقهية الجزئية وعدم تعظيم خطرها.

رة قد تتفاقم وتنفجر  - ضمن اإلقناع املضاد في العالج ال يمكن الترويج للتعايش مع أمور مهّمة خطِّ

 ، فهذا ليس بعالج على اإلطالق.في أي لحظة

 لظاهرة اإلرهاب،  -
ًّ

ضمن اإلقناع املضاد كعالج ال يمكن الترويج للتعايش مع االستبداد حال

 فاالستبداد كما أسلفنا من أسباب اإلرهاب الرئيسة.

 إذا نجح العالج باإلقناع املضاد فسيكون نجاحه شافًيا، وشفاؤه دائًما في أغلب الحاالت. -

 

 اني: دراسة "االستئصال الفكري" لبعض الرموز "باإلقناع املضاد"املبحث الث

إذا توافرت شروط الدراسة الرصينة املستقلة عن بعض الرموز والشخصيات التي ألصقت بها صفة ما 

ة ممّيزة من الدارسين، 
ّ
يسمى باإلرهاب، وتوافرت الجهة الرسمية املستقلة الراعية، وكانت الدراسة من ثل

ها بالحكمة والخبرة والعلم والحيادية واإلنصاف، ووصلت هذه الثلة إلى نتائج حاسمة جازمة مشهود ألفراد

بضرورة التجريح والطعن بشخصية محددة أو أكثر، لزعزعة رمزيتها، وتعطيل االقتداء والتأس ي بها، فيمكن 

ترويج لذلك فعل ذلك بشكل مدروس مبرمج ومتالحق، كجزء مهّم من اإلقناع املضاد، مع التكرار وال

 بأسلوب مؤثر، عبر وسائل إعالم قوية متعددة.

 

يمكن أن نسمي ذلك باالستئصال الفكري لرموز تستخدم حضورها الشخص ي ودعايتها "الكاريزمية" 

الشخصية الستقطاب األتباع التجاهات ضارة، وتروج ألفكار شاذة ضارة، سواء كانت هذه األفكار 

ض لإلرهاب، أم كانت تطابق معايير أخرى، وتجب اإلشارة هنا إلى أّن متضمنة في التعريف العاملي املفرو 
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النجاح في هذا العمل ضمن حملة "اإلقناع املضاد" العالجية قد يحسم أموًرا مستعصية كثيرة، فيرجح 

 الكفة بسرعة، ويختصر كثيًرا في جهد "اإلقناع املضاد" ووقته.

"الرمز" في الجرح والطعن ألن هذا التزوير قد يقض ي يجب االمتناع عن تزوير أي معلومة أو صفة تخص 

تماًما على "اإلقناع املضاد" وفاعليته، كما يجب االنتباه إلى أّن اإلنقاص في الصفات أو املبالغة في العيوب 

أو االختالق، يقع ضمن التزوير الضار في تقويم ودراسة الشخصية أو الرمز املعني بالجرح، ويجب معرفة 

 وسائل اإلعالم بكفاءة في هذا األمر ال يعني التضخيم والدعاية املضللة إنما التوعية والتبليغ.أن استخدام 

 

املبحث الثالث: دراسة املواد الفكرية والفقهية القديمة واملعاصرة لتشخيص 

 املنحول واملجزوء واملعبوث به والباطل لزعزعة القناعة به "باإلقناع املضاد"

كرية والفقهية القديمة واملعاصرة التي اعتمد عليها املستهدفون لبناء قناعاتهم دراسة محتوى املواد الف

ا، وله األولوية في موضوع "اإلقناع املضاد"، فهذه الدراسة في الحقيقة هي مجموعة  وترسيخها أمر مهّم جدًّ

ذه دراسات ضخمة وضرورية وكثيرة وواسعة، وال بّد من مؤتمرات لعرض ما يمكن أن تتوصل إليه ه

الدراسات من نتائج واستدراكات، فيجب التحذير بشدة على الدارسين أثناء مراجعاتهم أن ال يقعوا في فخ 

الدفاع ضد ما ألصقه أو فهمه الغرب وأن يدرسوا ويستدركوا بعلمية ومهنية خالصة واستقاللية تاّمة، 

كما يجب عرض ونشر  فيتبعون الحق ويدعون التباعه، ويبطلون الباطل ويدعون لتركه واجتنابه،

الدراسات التي اختصت بتحقيق التاريخ، والتي فّصلت في شؤون التوثيق والتدقيق في جميع السير 

واملرويات واملخطوطات، إلظهار الحجم النص ي الواصل إلينا وقيمته، وعرض املعلومات املتوافرة عن حجم 

لة األموية وسقوط بغداد، وسقوط اإلتالف الذي حصل للكتب والنصوص عبر التاريخ، بعد سقوط الدو 

حرِّقت كتب العلم التي كانت بها من سائر العلوم والفنون التي 
ُ
األندلس "وخربت بغداد الخراب العظيم، وأ

، ويقول 35ما كانت في الدنيا؛ قيل: إّنهم بنوا بها جسًرا من الطين واملاء عوًضا عن اآلُجر، وقيل غير ذلك"

ن نكبات املكتبات اإلسالمية في التاريخ: "وقال بعُض املؤرخين املصريين: الباحث  نواف بن محمد الرشيد ع

ا أحرقُه الصليبيون والتتر واإلسبان("  نقطة من بحر ممَّ
َّ
. 36)إنَّ الباقي من الكتب التي ألفها املسلمون ليس إال

به من  يجب علينا عرض الدراسات واألدلة التاريخية والكتب التي اختصت بكشف املدسوس واملعبوث

الكتب التاريخية، وإجراء دراسات جديدة لتقدير حجم املندثر واملنحول واملجزوء في الكتب والنصوص، 

وعرض ونشر الدراسات الخاصة بضرورة إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي. وهنا نلفت إلى ما كتب في ذلك كان 

 37المي"للدكتور عماد الدين خليل في كتابه "حول إعادة كتابة التاريخ اإلس

                                                           
 ( 7/84الزاهرة )النجوم  35
 املكتباِت اإل "، واف الرشيدن 36

ُ
 2008-10-10جريدة الجزيرة السعودية  "،يِة في التاريِخ سالمنكبات

 ."يسالمول إعادة كتابة التاريخ اإل "ح خليل،نظر: عماد الدين ا 37
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ن القناعة وترسخها لدى املعنيين هي املآل النهائي والسبب الرئيس في انتشار ظاهرة ما يسمى       - تكوُّ

باإلرهاب، فجميع األسباب النفسية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية تشكل عوامل مساعدة 

 أو مهيئة لتكون القناعة.

لغربي عامة، واألميركي خاصة، قد شاع وفرض نفسه على الجميع، تعريف اإلرهاب في املنظور ا -

ولسنا معنيين باألخذ بهذا التعريف، وما عنيناه هنا واعتمدناه في معنى اإلرهاب ونوص ي باعتماده 

هو: االنفالت واملخالفة والخروج؛ االنفالت في فهم اآليات الكريمة وعدم األخذ بها كلها جملة واحدة 

قرآن عضين" ومخالفة جميع من في األمة حتى من هم عاملون عاملون، والخروج "الذين جعلوا ال

بتكفير األمة جميعها أو تفسيقها أو الحكم بردتها، إن لم تنضوِّ تحت الطاعة، وهدر دماء املسلمين 

 وغير املسلمين بغير حق. 

يمكن اإلقناع من كلمة اإلرهاب في املدلول اإلسالمي القرآني ليست كلمة سيئة وال مذمومة، وال  -

ْن رَِّباطِّ خالل ذمها بل هي كلمة مطلوبة وغاية، قال تعالى: " ٍة َومِّ
وَّ
ُ
ْن ق ْعُتْم مِّ

َ
ُهْم َما اْسَتط

َ
وا ل دُّ عِّ

َ
َوأ

ْم 
ُ
ك ِّ َوَعُدوَّ

َّ
هِّ َعُدوَّ اَّلل ُبوَن بِّ ْرهِّ

ُ
ْيلِّ ت

َ
خ

ْ
ولى واألوضح 60" األنفال )ال

َ
(، واستخدام كلمات بديلة هو األ

وأقترح "اإلجرام املسعور" كمصطلح بديل داّلٍ ومبين، أوص ي باستخدامه؛ فاإلجرام  واألكثر إقناًعا،

محّرم قبيح ال يمكن أن ُيلصق بدين، واملسعور صفة لالنفالت وانعدام التبرير، والسبب املفهوم 

لفعل اإلجرام، ففي هذا املصطلح يبتعد الخلط والدّس، وينفصل القتل الحرام عن القتل املانع 

ويبتعد مفهوم االعتداء عن مفهوم الدفاع عن النفس فال يستويان، ويبقى ما هو مسبب  للقتل،

 تبريره بعيًدا من غير املفهوم وغير املبرر، كالذي قتل بقصف جوي مئات من املدنيين العّزل 
ً

معقوال

ًرا قتلهم بوجود آحاد من تنظيم الدولة في منطقة اإلبادة، وآخر د خل على في منبج في سورّية، مبّرِّ

مجموعة طائفية أتت من مئات األميال لتنتهك الحرمات في سورّية، فدخل عليهم في حصونهم 

 فقتلهم. فهل يستويان؟

 

يضع الباحث كل ما ورد في فصل اإلقناع املضاد كوقاية على هيئة توصيات ضرورية أمام أي جهة 

فصل اإلقناع املضاد عالًجا، رسمية ذات قدرات واستقالل للتطبيق والتنفيذ، ويضع كل ما ورد في 

 كتوصيات ضرورية أمام هذه الجهة.
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 القومي د.ت(.
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