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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:
العديد من األسباب  الضوَء عىل  والدراساُت  البحوُث  فقد سلَّطت 
واخللل  بالدين،  كاجلهل  األفراد،  لدى  الغلو  لظهور  والنفسية  الرشعية 
ذلك،  وغري  الشخصية،  والرغبات  واألهواء  الدين،  تلقي  مصدر  يف 
لكّن هذا ال ُيفسِّ سبب ظهور مجاعات الغالة املعارصة، ورسعة تطور 
أفكارها وانتشارها، وتضخمها السيع، وامتالكها اإلمكانيات الكبرية 
عىل املستوى اإلعالمي والعسكري واملادي وغريها، مع النظر لظروف 
نشأة هذه اجلامعات، وعالقاهتا باحلراك الثقايف يف املجتمعات التي ظهرت 
فيها، ومرشوعها يف إقامة الدولة، وعالقتها بالدول والشخصيات التي 

يفرتض أهنا تناصبها العداء.
ويتطّلب  واالستفهامات،  األسئلة  من  الكثري  طرح  إىل  يدعو  وهذا 
ل فكر هذه اجلامعات وظهورها  البحث يف العوامل احلقيقة املؤثرة يف تشكُّ

وانتشارها))).
))) دراسة هذه املسألة أمر يف غاية األمهية الستكامل تقييم أفكار مجاعات الغلو املعارصة، 
وفهم ظروف نشأهتا وتطورها، والتنبيه عىل العوامل املشاهبة التي قد توضع فيها خمتلف 

اجلامعات اإلسالمية حلرف مسارها أو التأثري فيها دون أن تنتبه هلا.   =
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ويف هذا البحث املخترص كشف عن أهم عوامل ظهور الغلو املعارص 
وانتشاره، وأثر املذاهب الفكرية التي أثرت يف نشأته، ودور األنظمة يف 

متكني مجاعات الغلو ودعمها.
ملفهوم  الغالة  »تصّور  عن  حالًيا  اإلعداد  قيد  كتاب  من  جزء  وهو 

الدولة يف اإلسالم«.
أسال اهلل تعاىل أن ينفع به، وأن جيعله خالًصا لوجه الكريم،، 

واحلمد هلل رب العاملني

* * *

=    وحق هذا املوضوع اإلفراد بدراسات متعمقة، ولعل دراسات أخرى تستكمل املوضوع 
من نواٍح تارخييٍة واجتامعية أوسع وأشمل.



أهم عوامل ظهور الغلو املعارص 

وانتشاره
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بدايًة البد من اإلجابة عن السؤال التايل:
املجتمعات  يف  املنترش  اجلهل  أو  الناس،  عىل  الواقع  الظلم  كان  هل 
اإلسالمية، أو الفكر اإلسالمي والرتاث العقدي والفقهي: دافًعا لظهور 

أفكار الغلو املعارصة وانتشارها؟

العامل  يعيشه  كان  الذي  الواقع  من  الرغم  فعىل  االضطهاد:  أما 
اإلسالمي من ختّلٍف وجهٍل واضطراٍب أيام حقبة االستعامر، ثم املآيس 
املسلمني وتآمرهم معه ضد  أبناء  التي خّلفها، وخيانات بعض  الرهيبة 
بلداهنم، إال أن حركات الغلو مل تنشأ يف صفوف املجاهدين الذين هّبوا 
حكوماٍت  ظل  يف  طويلة،  سنوات  بعد  نشأت  وإنام  االستعامر،  ملقاومة 
مستقرة وظروف خمتلفة، مع أنَّ املنطق يقتيض أن تنشأ يف تلك الظروف 

نظًرا لوجود مسوغات أشد لظهورها.
ثم إنَّه عىل الرغم من مرور سنوات طويلة من حكم األنظمة احلالية 
االضطهاد  صور  من  للكثري  حكمها  حتت  الشعوب  تعّرضت  والتي 
آالف  وقْتِل  والديني،  واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس  واالنتهاك 
أنَّ  إال  آخرين،  آالف  عرشات  وسجن  وتعذيبهم،  املتدين  الشباب 
الغلو مل يعّم تلك الشعوب، ومل يظهر بني أولئك املضطهدين عىل وجه 
اخلصوص)))، بل كان ظهور الغلو يف جمتمعات معّينة ويف فئات مل يطلها 
))) ففي سورية مثالً: شهدت سنوات الثامنينيات من القرن املايض أعامل اضطهاد  ممنهجة =
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االضطهاد غالًبا.
واسًعا  انتشاًرا  حققت  التي  اجلامعات  أتباع  غالب  أنَّ  ُيلحظ:  فمام 
كتنظيمي )القاعدة(، و)الدولة( قدموا إليها من مناطق تتمّتع باالستقرار، 
كحال  اضطهاد،  أو  حروب  فيها  يوجد  وال  العالية،  الرفاهية  ورّبام 
املنضّمني  غالب  كان  وكذا  اخلليج.  دول  من  وعدٍد  أوربا  من  القادمني 
طالب  من  كانوا  واهلجرة؛  التكفري  كجامعة  األوىل  الغلو  جلامعات 

املدارس واجلامعات وعامة الناس.
حمنتي  خالل  اإلسالمية  املجتمعات  عانته  ما  إىل  بالتاريخ  وبالعودة 
بني  الغلو  تنتج  مل  احلروب  هذه  أن  سنجد  الصليبية،  واحلروب  التتار 
الغالة  كان  بينام  اخلصوص؛  وجه  عىل  واملجاهدين  عموًما  املسلمني 
ذلك  قبل  ظهروا  الذين  اخلوارج  مجاعات  سليل  هم  وقتها  املوجودون 

بعصور طويلة.
ومجيع ما سـبق يعني أنَّ الظلم واالضطهاد ليس هو املحـرك األول 
التاريخ، وإْن  مّر  الغلو ومجاعاته وانتشارها عىل  وال األهّم لظهور فكر 

كان من أسباب اعتناق بعض األفراد لفكر الغلو.

ة الفعل عىل اجلهل: فقد مّرت األمة -عرب العصور- بفرتات  وأما ردَّ
=  ويف غاية العنف والبشاعة عىل املعتقلني، والتي استمرت سنوات طويلة، ومع ذلك مل 
تشهد تلك السجون أو املفرج عنهم حركات غلو كالتي ظهرت أثناء الثورة احلالية )))20).
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الفكري  الغزو  خالل  أثره  واشتدَّ  واجلهل،  والتخلف  االنحراف  من 
زمن  آخر  يف  املنحرفة  الدويالت  وانشقاق  الصليبي،  للغزو  املصاحب 
اخلالفة العباسية، ثم يف عهد االستعامر، ومع ذلك مل ُتنتج تلك األحداث 
الغالة  أفكار  وجود  من  الرغم  عىل  ومجاعاهتم،  الغالة  أفكار  ظهور 
ظروٍف  يف  خرجت  أن  إىل  املجتمعات،  وذاكرة  الكتب  يف  وتلبيساهتم 
واالنحراف  اجلهل  الفعل عىل  رّدة  أنَّ  يعني  مما  بياهنا،  أخرى كام سيأيت 

ليس هو املحرك الرئيس للغلو املعارص.

وإن  الغلو،  يف  سبًبا  فليس  والفقهي:  العقدي  والرتاث  الفكر  وأما 
أساء املنحرفون عن الدين الصحيح -من الرافضة، والباطنية، واملعتزلة، 
واخلوارج، وغريهم- التعامل معه واالستشهاد به، فانحرافهم ناتج عن 
القرآن والسنة،  نّية، وال تتحّمل نصوص  جهل، أو سوء فهم، أو سوء 

وال أقوال العلامء مسؤولية هذا االنحراف!
ر منه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم- يف حق اخلوارج  وهذا ما حذَّ
خصوًصا فقال: )َيْقَرؤوَن الُقْرآَن الَ ُيَاِوُز َحنَاِجَرُهْم()))، وقال: )َيُقوُلوَن 

ِة()2). يَّ ِمْن َقْوِل َخْيِ اْلَبِ
ر من االنخداع هبم بسبب كثرة استشهادهم باآليات القرآنية  فقد حذَّ

))) أخرجه البخاري )37/4)، برقم 3344(، ومسلم )742/2، برقم 064)).
)2) أخرجه البخاري )6/9)، برقم 6930(، ومسلم )746/2، برقم 066)).
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ر من منهجهم يف حفظ  وأحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم، كام حذَّ
النصوص دون فهمها الفهم الصحيح.

فمجرد االسـتدالل واالسـتشـهاد ال يعني املسـؤولية؛ فام من كالم 
أو قول إال وهناك من ييسء استخدامه أو يفهمه عىل غري وجهه، ولو جاز 
...إلخ(  والتكفري  واملهدي،  والرباء،  والوالء  )اخلالفة،  بأحكام  الطعن 
بسبب خطأ الغالة فيها، جلاز الطعن يف أحكام الصالة والصيام واحلج، 

واحلالل واحلرام، وسائر أمور الدين لوقوع اخلطأ واالختالف فيها!

ويشهد ملا سبق: أنَّ الغلو األول الذي ظهرت بوادره يف عرص الرسول 
-صىل اهلل عليه وسلم- ثم استعلن  يف عرص الصحابة، واستمر يف عهد 
ة الفعل عىل اجلهل  الدولتني األموية والعباسية؛ مل يكن دافعه الظلم أو ردَّ
أو االنحرافات املوجودة يف املجتمع، وال كان ناجًتا عن مشكلة فكرية، 
أو موروثات فقهية أو عقدية، وإنام كانت له دوافع وعوامل أخرى تتعلَّق 

بشخصية الغالة أنفسهم.
وال يعني هذا نفي أن يكون لالضطهاد أو االنحراف أثر يف اعتناق 
بعض األفراد للغلو واالنتساب جلامعاة الغالة، لكنه ليس بالقطع السبَب 

املبارش لظهور هذه اجلامعات املعارصة وانتشارها.

* * *



العوامل التي أثّرت يف نشأة 

جامعات الغلو املعارصة
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من املعروف يف علم األديان والِفَرق أن لنشأة أي فرقة أسباًبا داخلية 
وخارجية، مبارشة أو غري مبارشة؛ تسهم يف تكوينها الثقايف واملادي، ويف 
هذا املوضع سأكتفي باإلشارة لنوعني من العوامل كان هلا أكرب األثر يف 

نشأة الغلو املعارص وانتشاره، وهي العوامل الفكرية والعوامل املادية.

أوالً: العوامل الفكرية: 
تنظيامت  ظهور  أنَّ  يتبني  الفكرية  وتياراته  املعارص  التاريخ  بدراسة 
مرص؛  يف  -وخاصة  املشاهبة  األفكار  من  نوعني  واكَب  املعارصة  الغلو 
مهد مجاعات الغلو املعارص- والتي تقوم عىل مبادئ الثورة عىل الدولة 
واملجتمع باستخدام العنف، ثم إعادة تشكيله بالقوة بام يشبه أدبيات هذه 

اجلامعات)))، وهذان الفكران مها:

يف  الكثريون  هبا  افتتن  التي  الرافضية:  اخلمينية  الثورة  األول:  الفكر 

))) ورد تفصيل هذه األفكار واملصطلحات وكامل مرشوع الغالة إلقامة الدولة يف كتاب: 
اإلسالمي،  العامل  يف  احلكم  أنظمة  كافة  كتكفري  اإلسالم،  يف  الدولة  ملفهوم  الغالة  تصور 
األنظمة،  ضد  السالح  بحمل  اإلسالمي  العامل  يف  واإلصالح  التغيري  مرشوع  وحرص 
مع  واملجاهدة،  الدعوية  اجلامعات  مجيع  وتضليل  وختوينهم،  األمة  علامء  كافة  وإسقاط 
حرص احلق والطائفة املنصورة يف أنفسهم، واستغالل أحوال املجتمعات ومقدراهتا للقيام 
بمرشوعها، ثم الزج بالشعوب اإلسالمية وتوريطها يف الرصاعات الدموية إلجبارها عىل 
االنخراط يف مرشوعهم ومحله، واالستهانة بام يراق من دماء يف سبيل إنجاح هذا املرشوع، 

وبذل كل وسيلة -ولو كانت غري مرشوعة- ألجله.



16

باملرشوع  املنادين  بعض  واخّتذها  ظهورها،  بداية  يف  اإلسالمي  العامل 
هذه  أفكار  فشاعت  املنشودة،  اإلسالم  لدولة  ُيتذى  مثااًل  اإلسالمي 
الصف  داخل  واأللُسن  األقالم  وتناقلتها  ومؤلفاهتا،  وأدبياهتا  الثورة 

اإلسالمي.

فمن مبادئ الثورة اخلمينية:
ورّدة  كفر  أنظمة  واعتبارها  اإلسالمي،  العامل  دول  كاّفة  تكفري   -(
طاغوتية، باإلضافة لكل ما يتعلق هبا من مؤسسات عسكرية، أو أمنية، 

أو علمية، ونحو ذلك.
2- الثورة عىل أنظمة احلكم يف دول العامل اإلسالمي وقْلبها، وإعادة 

تشكيل جمتمعاهتا إلقامة حكم إسالمي يمهد لعوة املهدي املنتظر.
3- إقامة هذا احلكم عىل أسس املذهب الرافيض وفق نظرية )الويل 
إيرانية،  فارسية  شخصيات  طبقة  يف  إقامتها  تنحرص  والتي  الفقيه(، 
تتوىل صيـاغة كاّفة أمور الدولة السـياسية، واالقتصـادية، والتارخييـة، 

والعلميـة ...إلخ.
درجاته؛  بأقىص  وممارسته  العنف،  يف  والشعوب  باملنطقة  الزّج   -4
هبدف االنتقام من املخالفني، وهتيئة الظروف خلروج املهدي، وعمل أي 
يشء يف سبيل حتقيق هذا احللم، ولو كان بالتحالف مع من يّدعون أهنم 
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أعداٌء هلم.
أفكار  مع  الكبري  التشابه  يتَّضح  اخلمينية  الثورة  ألدبيات  وبالرجوع 

ومصطلحات الغالة، ومن األمثلة عىل هذا التشابه قول اخلميني: 
»الرشع والعقل يفرضان علينا أاّل نرتك احلكومات وشأهنا ... توجد 
نصـوٌص كثرية تصـف كّل نظـاٍم غرِي إسـالمّي بأّنه شـرك، واحلـاكـم 

أو السلطة فيه طاغوت ...
يف ظـلِّ ُحكٍم فرعـويّن يتحّكـم يف املجتمـع وُيفسـده وال ُيصلحـه: 
ال يستطيع مؤمن يّتقي اهلل أن يعيش ملتزًما وحمتفًظا بإيامنه وهديه، وأمامه 
يتمّرد  أو  ُمرِدَية،  ارتكاب أعامل  ُيْقَسَ عىل  أن  إّما  ثالث هلام:  سبيالن ال 
عىل  آثاره  من  ُيقلِّل  أو  إزالته،  وُياول  وُياربه،  الطاغوت  ُحكم  عىل 
األقل. وال سبيل لنا إاّل الثاين، ال سبيل لنا إاّل أن نعمل عىل هدم األنظمة 

الفاسدة املفسدة، وُنحطِّم زمر اخلائنني واجلائرين من حّكام الشعوب.
هذا واجب ُيكلَّف به املسلمون مجيًعا أينام كانوا، من أجل خلق ثورة 

سياسّية إسالمّية ظافرة منترصة«))).

(: جُيرب، و)ُمرِدَية(:  ))) احلكومة اإلسالمية يف فكر اخلميني ص )47(، ومعنى: )ُيْقَسَ
أي مهلكة.

ومما ُيذكر يف سرية حياة »صالح رسية« رائد فكرة العمليات املسلحة واالنقالب عىل أنظمة 
احلكم، وواضع مؤلف )رسالة اإليامن( التي سار عىل منواهلا سائر الغالة بعد ذلك، أنَّه   =
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الفكر الثاين: الثورة الشيوعية: التي انترشت أفكارها يف القرن امليالدي 
املايض، حتى أصبح املدَّ الشيوعي املاركيس يشّكل هتديدًيا حقيقًيا الستقرار 

=   كان من املتأثرين بفكر »عيل رشيعتي« الذي ُيعّد أهم املنظريني الفكريني للثورة اإليرانية. 
التي  أفكاره  عىل  مجاعاهتم  وسارت  الغالة،  شخصيات  ُملهم  رسية«  »صالح  أصبح  فقد 
وضعها، ومحلوا مرشوعه الذي حاول القيام به، ومن أشهر من تأثر به واعتربه مثله األعىل: 
املؤسس احلقيقي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، فقد  أثنى عىل علمه، وجعله قدوة له 
-أثناء دراسته اجلامعية، حيث كانت اجلامعات املرصية تعّج بالتيارات الفكرية املختلفة- 
قائاًل: » كان صالح رسية حمدًثا جذاًبا، ومثقًفا عىل درجة عالية من االطالع واملعرفة، وكان 
حاصاًل عىل درجة الدكتوراه يف الرتبية من جامعة عني شمس، كام كان متضلًعا يف عدد من 
العلوم الرشعية، وقد رأيته مرة واحدة أثناء إحدى املعسكرات اإلسالمية يف كلية الطب، 
حني دعاه أحد املشاركني يف املعسكر إىل القاء كلمة يف الشباب، وبمجرد استامعي لكلمة 
هذا الزائر أدركت أن لكالمه وقًعا آخر، وأّنه يمل معاٍن أوسع يف وجوب نرصة اإلسالم. 

وقررت أن أسعى للقاء هذا الزائر، ولكن كل حماواليت للقائه مل تفلح«.
ومما ُعرف عن »صالح رسية« أنَّه كان غامض املنهج، ومثرًيا للشك يف عالقاته ومشاريعه؛ 
فقد أسس مع رفاقه جبهة التحرير الفلسطينية عام 959)م والتي انضمت الحًقا إىل حركة 
فتح، كام ارتبط بعالقة قوية مع النبهاين مؤسس حزب التحرير، وقيل إنه انضم للحزب، 
العسكري،  جناحها  يف  قائًدا  وكان  العراق،  يف  املسلمني  اإلخوان  إىل  انضم  أنَّه  ذكر  كام 
وضابًطا برتبة نقيب يف فوج التحرير الفلسطيني الذي شّكله الرئيس العراقي عبد الكريم 

قاسم يف )96)م. 
غادر إىل مرص بعد مشاركته بمحاولة فاشلة لالنقالب عىل أمحد حسن البكر، وكان جمهواًل 
زينب  السيدة  طريق  عن  اإلسالمي  العمل  قيادات  عىل  فتعّرف  فيها،  اإلسالمي  للتيار 
النظام، عمل عىل  السالح ضد  التي قدمته هلم، ولـاّم مل جيد عندهم رغبة يف محل  الغزايل 
احلركة  بقيادات  عالقته  واستغل  السادات،  عىل  لالنقالب  هيدف  مستقل  تنظيم  تأسيس 

اإلسالمية للتواصل مع شباب حركتهم واستاملتهم لتنظيمه.
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عدٍد من الدول اإلسالمية، وافتتن هبا الناس، وانترشت أفكارها لدرجة 
تبنّي عدٍد من املنادين باملرشوع اإلسالمي ببعض أدبياهتا، ونسبتها لإلسالم!

فمن مبادئ الشيوعية:
الربوليتاريا  طبقة  لتتوىل  احلكم  أنظمة  وقلب  العامل  عىل  الثورة   -(
عىل  وتشّكله  املجتمع  إصالح  فتعيد  )الديكتاتوري(،  املستبد  احلكم 

أسس الفكر املاركيس))). 
احلروب  يف  بالعامل  والزّج  العنف،  طريق  عن  للحكم  الوصول   -2

والرصاعات لتحقيق هدف الثورة.
كانت  مهام  عمل  بأي  القيام  يمكن  اهلدف  هذا  حتقيق  سبيل  يف   -3
إنام اليشء  العامل ليس بيشء،  بشاعته، قال لينني: »إن هالك ثالثة أرباع 
اهلام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعيًّا«. وأحداث التاريخ شاهدة عىل 

بشاعة ضحايا الشيوعية.
واخليانة  الغدر  استعامل  يمكن  األهداف  حتقيق  سبيل  يف   -4

واالغتياالت إلزاحة اخلصوم ولو كانوا من الشيوعني أنفسهم)2).

يف  يشتغلون  الذين  اأُلجراء  العامل  طبقة  عىل  يدل  ماركيس  مصطلح  ))) الربوليتاريا: 
اإلنتاج الصناعي، ومصدُر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل.

العاملية  الندوة  املعارصة،  واألحزاب  واملذاهب  األديان  يف  امليسة  املوسوعة  )2) ينظر: 
للشباب اإلسالمي )0/2)9).
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وُيلحظ التشابه الكبري بني هذه املبادئ وأفكار الغالة)))، بل ُوِجد عند 
العديد من منظري هذه اجلامعات االستشهاد بكالم ومنظري الشيوعية 
قتادة  )أبو  حممود  عمر  من  ذلك  تكرر  كام  وخطواته،  مرشوعهم  عىل 
اية)2)  الدَّ هو  »العنف  لينني:  بقول  استشهاده  ذلك  ومن  الفلسطيني(، 
ب بقوله: »إذا أردنا أن نصنع التاريخ، وإذا أردنا أن نوّلد  للتاريخ« ثم عقَّ

منه احلقائق جيب أن يكون هناك ثمة عنف«)3).

ثانًيا: العوامل املادية التي أّثرت يف نشأة مجاعات الغلو املعارصة: 
الزمن،  عرب  وتداخلت  تشابكت  التي  العوامل  من  جمموعة  وهي 
وصلت  حتى  استخباراٍت؛  وأجهزِة  حكٍم  أنظمِة  من  وتسيري  وبتدّخل 

))) عرَض »د. رفعت سيد أمحد« وثائَق وأفكاَر أوائل مجاعات الغالة يف كتابه: »وثائق 
من  مؤلف  الكتاب  أنَّ  ومع  ونقد«،  دراسة،  عرض،  السبعينات:  يف  اإلسالمي  الغضب 
ح ذلك يف العديد من واضع كتابه، بل  سنواٍت طويلة إال أنَّه حلظ هذا التشابه والتأثر، فوضَّ

كانت تسمية الكتاب نابعة من ذلك.
والقارئ ألدبيات أوائل هذه اجلامعات يلحظ استعامهلم ملصطلحات تدل عىل هذه األفكار 
والتي هجرها الالحقون إىل مصطلحات دينية تناسب تطور فكرها، كهجر كلمة )ثورة(  

إىل كلمة )جهاد(.
»ظأر«  مادة  العروس  تاج  ينظر:  واحلاضنة،  املرضعة،  عىل  اللغة  يف  الداية  )2) تطلق 
)2)/465(، ومادة »حضن« )443/34(، كام تطلق عىل القابلة التي تتوىل توليد املرأة، 

ينظر: املعجم الوسيط، مادة »دوي« ))/306(، وهي املقصودة هنا.
)3) يف رشيطه: مناقشة كتاب احلرب العاملية الرابعة.
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أفكار هذه اجلامعات إىل ما هي عليه، ويمكن إمجال هذه العوامل بام ييل: 
التي تتحكم هبا  الغلو املعارصة بحياة السجون  )- ارتباط حركات 

األنظمة وترشف عليها:
السجون، كام هو حال  أقبية  فبداية ظهور هذه اجلامعات كان يف  أ- 
شخصيات  من  شخصيٌة  توجد  تكاد  وال  األوىل.  املرصية  اجلامعات 
الغالة املؤثرة إال وقد تعرضت لالعتقال، وُيكثر الغالة من احلديث عن 
وتبلور  اآلخرين،  من  الفكرية  االستفادة  ناحية  من  عليهم  السجن  أثر 

مرشوعهم املستقبيل الذي يعملون عليه))).
 ومع ما كان يالقيه سائر املعتقلني يف هذه السجون من تضييق، وتقييد 
حريات، ومنع جتمعات، وغري ذلك، إال أنَّ حتركات الغالة وخالفاهتم 
إدارات  أنظار  وحتت  أكرب،  بحرّية  جتري  كانت  ونقاشاهتم  وحتالفاهتم 

السجون ومراقبتها!
ب- عمدت األنظمة إىل متكني الغالة من نرش أفكارهم بني السجناء، 

التبليغ،  ابتدأ عضًوا يف مجاعة  الذي  ُيذكر يف تقلبات عمر حممود )الفلسطيني(  ))) ومما 
ثم موظًفا يف دائرة اإلفتاء التابعة للجيش األردين: أنَّه توىل اإلمامة يف أحد السجون ألربع 
سنوات التقى فيها بكافة التيارات واملناهج كالبعثيني والتنظيامت الفلسطينية ذات الفكر 
إثرها  ترك عىل  وحوارات،  نقاشات  بينهم  ودارت  الغالة،  من  بعدٍد  التقى  كام  اليساري، 
الوظيفة وخرج ألفغانسـتان للقاء بمنظري الغالة، ثم بدأ فكـره يتبلـور حتى وصـل إىل 

ما هو عليه اآلن.
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حتى  اجلامعات  هلذه  منتمني  غري  بسجناء  ودعاهتم  رؤوسهم  وخلطت 
يتأثروا هبم، حتى وصل احلال إىل غّض الطرف عن تداول كتب الغالة 
العراق)))،  يف  االحتالل  سجون  يف  هو  كام  املساجني،  عىل  وتوزيعها 
السجن،  خارج  أتباعهم  مع  التواصل  من  الغالة  منظري  ومتكني 
حال  يف  كام  الطرفني،  كال  بني  عنها  واإلجابة  األسئلة  و)هتريب(! 

الربقاوي والفلسطيني.
ج- إطالق كثرٍي من املتهمني بـ )اإلرهاب( من السجون دون أسباب 

مقنعة، مع معرفة األنظمة بأفكارهم وارتباطاهتم.
الذين  الشباب  مع  اعتقاهلم  ُيعاد  أن  إما  رساحهم:  املطلق  وهؤالء 
التّفوا حوهلم؛ ليكملوا يف السجن تعليمهم وتلقينهم كام تقّدم، مما يدل 
مجاعات  وتكوين  أفكارهم  نرش  عىل  هؤالء  حتفيز  هو  املقصود  أنَّ  عىل 

تنترش يف املجتمع.
أو ينجح بعضهم يف اخلروج من البالد إىل مناطق الرصاع عىل الرغم 

))) سمحت إدارات السجون األمريكية يف العراق بدخول وتداول كتب منظري الغلو، 
وعملت عىل الزج بآالف الشباب السني يف السجون مع قيادات تنظيم القاعدة لسنوات طويلة،  
»وكلام حرض سجني جديد، كان زمالؤه يعلمونه، ويلقنونه، ويعطونه توجيهاٍت، فيغادر 
املعسكر كأنه هلٌب مشتعل«، ينظر مقال: السرية الكاملة للبغدادي، موقع قاسيون اإلخباري.

ومقال: احلياة مع اجلامعات املسلحة داخل السجون اجلزائرية، جريدة احلياة اللندنية، العدد 
)5)35)( بتاريخ 2)/2000/3م.

كام شهدت العديد من سجون األنظمة العربية أموًرا مشاهبة بدرجات متفاوتة.
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من منعهم من السفر! أو يقومون بتنفيذ اعتداءات مسّلحة رغم الرقابة 
التقارير اإلعالمية لذلك، ومحلت ترصيات  عليهم! وكثرًيا ما أشارت 
بعض املسؤولني اهتامات لتلك اجلهة أو أخرى ملسؤوليتها عن إطالقهم، 
عىل الرغم من املعرفة التامة بارتباطاهتم وتدريباهتم، وتنتهي عند هذا احلد!

بل وصل األمر ببعض األنظمة إىل إطالق عٍدد من السجناء املتهمني 
باإلرهاب برشط توجههم إىل مناطق الرصاع يف سورية والعراق.

وقد أطلق النظام السوري عام 2005م شاكر العبيس املتهم بالتخطيط 
لعمليات إرهابية، وعالقات مع كبار زعامئها، وتسهيل وصوله إىل لبنان، 
ووجود أنباء عن دعمه باملال والسالح للقيام بعمليات ضد )إرسائيل( 
واستغالل ما يثريه من اضطراب يف عودة النظام السوري إىل لبنان، وما 

تبع ذلك من أحداث هنر البارد عام 2007م.
 كام أطلق النظام السوري يف بدايات الثورة احلالية  عدًدا من املعتقلني 
املسلحة  املجموعات  من  عدد  منهم  تكونت  والذين  اإلرهاب،  بتهم 
املغالية، وفعل النظام اليمني األمر ذاته عند بدايات عملية عاصفة احلزم 

ضد احلوثيني؛ مما مكنهام من دعم جمموعاهتم واالنتشار يف البالد.
التعرف  ملدٍد طويلة، بحّجة عدم  اعتقاهلم  بعد  ُأطلق رساحهم  وممن 
عىل هويتهم احلقيقية، وانتحاهلم أسامء ومهية: القاري سعيد يف اجلزائر)))، 

))) وكان قد اشرتك بعملية عسكرية عىل األمريية البحرية يف اجلزائر، واعُتِقل، ثم قاد  =



24

وأبو عمر البغدادي وأبو بكر البغدادي زعيمي القاعدة يف العراق، وأبو 
يف  سنوات  لعدة  اعتقال  بعد  سورية،  يف  القاعدة  زعيم  اجلوالين  حممد 

سجون االحتالل يف العراق. 
والواقع يدل عىل أنَّ هذه األنظمة تعرف تفاصيل شخصيات وتاريخ 
الغالة، بام متلكه من وسائل التعرف عىل اهلوّية، وباالستعانة باجلواسيس 
الذين تدّسهم يف صفوف السجناء؛ ومن األدلة عىل ذلك أهنا تسارع إىل 
نشـر صورهــم وأسـامئهـم احلقيقيـة بمجـّرد قيامهـم بأعامل مسـلحة 
كـ )جون اجلهادي( الذي يقوم بعمليات الذبح يف تنظيم )الدولة(، أو جمرد 
توليهم ملنصب معني، كأيب عمر وأيب بكر الغدادي، واجلوالين، وبتوقيت 
يسبق إعالن هذه التنظيامت بوقٍت طويل، مما يدل عىل أنَّ إطالقهم كان 
هبدف استغالل حتركاهتم الحًقا، وال ُيستبعد تتبع حتركاهتم بعد إطالقهم 

بطريقٍة وأخرى، مما جيعلهم حتت رقابة تلك األجهزة ومتابعتها))).
التكفريي  للفكر  منظرتني  شخصيتني  أكرب  إطالق  ذلك:  ومن 
التجربة  ينظر:  املسلحة!  اإلسالمية  اجلامعة  أسس  ثم  السجن،  من  اهلروب  عملية    =

اجلزائرية، أليب مصعب السوري، ص )4).
القاعدة يف سورية مفاجأة كبرية، حيث  قادة  اغتيال بعض  ))) شّكل عدٌد من عمليات 
كشفت عن وجود شخصيات مل ُيعرف وجودها يف البالد حتى من أتباع تلك التنظيامت 
نفسها، ومثل ذلك اغتيال شخصيات من قادة تنظيم )الدولة( غري املعروفة لعامة الناس 
وأتباع التنظيم، مما يؤكد أنَّ حقيقة هذه اجلامعات وأفرادها معروفٌة ألجهزة االستخبارات 

العاملية، وأنَّ رسيتها إنام هي عن الشعوب فحسب.
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الربقاوي،  عصام  األردنية:  السجون  من  اإلجرامية  العمليات  وتأييد 
وسائل  عرب  والتوجيهات  الفتاوى  إصدار  من  ومتكينهام  حممود،  وعمر 
االتصاالت املختلفة دون رقابة أو حماسبة حملية أو عاملية، بداللة واضحة 

عىل استثامر فتاوى وتأثري هؤالء يف جمريات األحداث عىل الساحة))).
د- شهدت خمتلف السجون )هروب( مئات املعتقلني من أفراد هذه 
طويلة،  عقوٍد  مدى  عىل  تكررت  مريبة  عمليات  يف  حرًصا،  التنظيامت 
املفرتضة عىل هذه  والرقابة  السجون،  الرغم من شّدة حتصني هذه  عىل 
الشخصيات اخلطرية، وتبع هذا )اهلروب( تصاعد نشاط هذه اجلامعات 

وتوسع عملياهتا، ومن األمثلة عىل ذلك: 
- هروب 400) سجني من اجلامعة اإلسالمية )اجليا( يف اجلزائر من 
اجلامعة  تقوية  من  تبعها  وما  994)م،  عام  باتنة  بوالية  »المبيز«  سجن 

ودخوهلا يف حتالفات، وتصاعد عملياهتا.
 23 هروب  أشهرها:  ومن  اليمن،  يف  القاعدة  هروب  عمليات   -
سجينًا عام 2006م، بعضهم من قيادات القاعدة، وبعضهم ممن شارك 

من  عدٍد  يف  األمنية  األجهزة  من  مبارًشا  توجيًها  شهدتا  الشخصيتني  هاتني  إنَّ  بل    (((
لتوجيه  تلفزيونية مبارشة  إىل شاشة  السجن  الربقاوي من  املواقف، ومن أشهرها خروج 
للدولة  تكفريه  من  الرغم  عىل   ، الكساسبة  معاذ  الطيار  حادثة  يف  )الدولة(  لتنظيم  انتقاد 
هبذا  القيام  قبل  أنه  إال  الكفار،  مواالة  من  ذلك  ويعد  معها  التعاون  ويرفض  وأجهزهتا، 

الدور مقابل إطالقه من السجن.
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يف تفجري حاملة الطائرات األمريكية كول.
 (4 هروب  أشهرها:  ومن  العراق،  يف  القاعدة  هروب  عمليات   -
حمكوم  بعضهم  2)20م،  عام  بكركوك  التسفريات  سجن  من  سجينًا 
باإلعدام، وهروب ما بني 500 - 000) سجني بينهم شخصيات كبرية 

من سجني التاجي وأبو غريب عام 3)20م.
هذا  عىل  تواطؤ  وجود  والتحقيقات  األخبار  من  العديد  أثبتت  وقد 
)اهلروب(، مع االكتفاء بإلقاء املسؤولية عىل موظفني صغار، دون حماسبة 

أو متابعة.
وإذا ُأضيف إىل ذلك إدراك مدى حتكم األنظمة بالسجون من خالل 
وحتكمها  السجناء،  وطبائع  لنفسيات  ودراستها  واجلواسيس،  املراقبة 
بظروف سجوهنم، ووضعهم يف ظروف خمتلفة من العقوبة أو املكافأة: 
وأفكارهم،  السجناء  بشخصيات  كبرية  معرفة  عىل  جيعلها  ذلك  فإنَّ 
ومن ثم توّقع خطواهتم القادمة، وعالقاهتم، وردود أفعاهلم، مما ُيسهل 

التحكم هبا والتأثري عليها.
األنظمـة  أهـداف  مـع  وحتركاهتـم  الغـالة  عمليـات  تقاطـع   -2
احلاكمـة، فكانـت عملياهتـم جتـري بعلـم تلـك األنظمة، وبتسـهيالهتا 
التـي تقدم هلم بطـرق غري مبارشة، هبـدف الوصول إىل أغـراض معينة، 

ومـن أشـهر تلـك العمليات:
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- حادثة قتل الشيخ الذهبي وزير األوقاف يف حكومة السادات، فقد 
بمحاسبة  النظام  وحتدي  الفساد،  عازًما عىل حماربة  الذهبي  الشيخ  كان 
املتالعبني واملتورطني، مما شـكل إحراًجا للحكومة وقتها، ثـم رسعان 
ما انتهت القضية باختطاف الشيخ واغتياله بطريقة غامضة عىل يد مجاعة 
شكري مصطفى، ثم ُقبض عىل كافة أعضاء اجلامعة، وأعدم عدٌد منهم، 
اجلامعة،  عمل  بتسهيل  األمنية  األجهزة  تورط  عىل  دالئل  وجدت  وقد 
باإلضافة إىل إدعاءات أعضاء اجلامعة أثناء حماكمتهم بمسؤولية أجهزة 

األمن عن العملية.
- نفَّذت )اجليا( يف اجلزائر غالب عملياهتا ضد أعضاء جبهة اإلنقاذ 
اإلسالميني  شعبية  مناطق  ويف  االنقالب،  لنظام  املعارضة  واجلامعات 
ورضب  اجلامعات،  تلك  قيادات  من  التخلص  إىل  أدى  مما  خصوًصا، 
ل عىل االنقالبيني إحكام السيطرة عىل احلكم وإيقاف  حاضنتها، ما سهَّ
)اجليا(  مجاعة  اخرتاق  مدى  تبنّي  وقد  واالحتجاجات،  الرفض  حركة 
عىل  واحلصول  املناطق،  بني  التنقل  يف  ألفرادها  املقدمة  والتسهيالت 

السالح))).
- أحداث )) سبتمرب / أيلول التي انطلق منفذوها عرب إيران، وبعلم 

))) ينظر تفاصيل ذلك عىل سبيل املثال كتايَب: »َمن َقَتل يف بن طلحة«، لنرص اهلل يوس، 
و»احلرب القذرة«، حلبيب سويدية.
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السلطات األمريكية ومراقبتها كام تشري إىل ذلك العديد من الدراسات، 
بّرر  مما  مبارشة؛  العملية  ُبَعيد  منفذهيا  وأسامء  صور  لنرش  ومسارعتها 
ألمريكا احتالل أفغانستان والعراق، وتغيري خارطة التعامل مع خمتلف 

القضايا يف العامل اإلسالمي: فكرًيا، واقتصادًيا، وغري ذلك.
- سيطرة تنظيم )الّدولة( عىل املوصل منتصف 4)20م بعد أن كان 
حمصوًرا يف بضع مناطق صحراوية،  وقد استوىل خالل هذه العملية عىل 
كمياٍت هائلٍة ِمن أموال البنوك، واألسلحة احلديثة، اسُتخدمت فيام بعُد 
استيالؤهم  وكذلك  سورية،  يف  املجاهدة  الفصائل  ورضب  حصار  يف 
باألسلحة،  املدججة  الروسية  ومعسكراهتا  السورية،  تدمر  مدينة  عىل 

واستعامهلا يف التصدي لعملية درع الفرات))).
إىل  وصوهلم  وتسهيل  القاعدة  قادات  من  عدد  عن  إيران  إفراج   -
سورية مقابل إطالق دبلاميس إيراين خمتطف يف اليمن، ورسعان ما استلم 

هؤالء املفرج عنهم مناصب قيادية يف التنظيم.
- انتقال عرشات من أفراد القاعدة -بينهم قياديون كبار- يف سورية 
من حوران جنوب البالد إىل إدلب شامهلا يف شهر كانون األول - ديسمرب 
حواجز  عرب  السيارات  بعرشات  هؤالء  انتقل  وقد  5)20م،  العام  من 

للكاتب، موقع  الرهان عىل »حصان« داعش،   .. تدمر  إىل  املوصل  ))) ينظر مقال: من 
هيئة الشام اإلسالمية.
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إطالق ضباط  اللبناين، يف صفقة شملت  اهلل  وميليشيات حزب  النظام 
إيرانيني، وقد حتول هؤالء إىل رأس حربة يف مرشوع القاعدة يف الشامل 

السوري.
معرفة  من  الرغم  عىل  البلدان  بني  وتنقلهم  الغالة  سفر  تسهيل   -3
املشتبه هبم، وإىل مناطق  السفر عىل  أشخاصهم وانتامءاهتم، وإجراءات 
احلروب، فقد سافر الكثري من الغالة إىل أفغانستان بطرق واضحة رغم 
العراق  إىل  األوربيني  آالف  سفر  عن  النظر  وُغّض  املعروف،  انتامئهم 
تنظيم  قادة  من  عدد  تنقل  كام  )الدولة(،  بتنظيم  لاللتحاق  وسوريا 

)الدولة( من العراق وصوالً إىل ليبيا ثم الرجوع إليها.
تاٍم  شبه  واطالٍع  كبرية  معرفة  عىل  األنظمة  جعل  التقاطع  وهذا 
بتحركـات هذه اجلامعـات، وأفرادها، وقادهتا، ومن ثم التحكـم فيهـا 

أو التأثري عليها بطرٍق شتى.
4- تقديم التسهيالت العسكرية واملالية بطرق غري مبارشة:

من  إليه  حتتاج  بام  اجلامعات  هذه  تزويد  عىل  األنظمة  عملت  فقد 
مبارٍش  دعم  يف  دعوهتا،  نطاق  وتوسيع  بعمالهتا  للقيام  وأموال  أسلحة 
اجلامعات  باقي  عىل  عسكرًيا  تفوقها  عىل  وحرص  اجلامعات،  هلذه 

اجلهادية والثورية.
ومن األمثلة عىل ذلك: 
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 - الشبهات املثارة حول تسهيل وصول السالح لقتلة السادات.
جلامعة  االستخبارات  أجهزة  توصله  كانت  الذي  والسالح  املال   -

)اجليا( اجلزائرية.
استيالئه  أثناء  )الّدولة(  تنظيم  عليه  سيطر  الذي  والسالح  املال   -
عىل املوصل منتصف 4)20م، ثم يف تدمر، وما كشفت عنه العديد من 
التقارير من إسقاط طائرات التحالف لكميات من السالح )باخلطأ( عىل 

مواقع التنظيم!

ويف سورية: 
هامجت القاعدة عدًدا من الفصائل واستولت عىل أسلحتها ومقدراهتا 
املالية، عىل مرأى ومسمع دون أي تدخل من احللف الذي يّدعي احلرب 
دها  وزوَّ احللف  هبا  درَّ لفصائل  أسلحة  عىل  استولت  إهنَّا  بل  عليها)))، 

بأسلحة حديثة بمجرد دخوهلا لألرايض السورية دون أي رد فعل.
»إتاوة«  نسبًة  واملتناحرة  الصغرية  الفصائل  عىل  القاعدة  فرضت  كام 
التي تستلمها من ُغَرف الدعم الدولية التي ترشف  معينة من األسلحة 
عليها احلكومات الداعمة للثورة، والتي ترتاوح بني 20- 50 % مما حتصل 

))) محلت األنباء وصول هتديدات دولية جدية لعدد من الفصائل والقوى األخرى يف 
حال تدخلها ضد اعتداءات القاعدة عىل عدد من الفصائل األخرى ابتداء من ثوار سوريا 

)مجال معروف(، وحركة أحرار الشام مؤخًرا.
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عليه هذه الفصائل، يف مقابل عدم مهامجة هذه الفصائل وإهنائها))).
بل عمدت القاعدة إىل دعم إنشاء فصائل عسكرية مبايعة هلا يف الس؛ 
لتشرتك يف غرف العمليات التي ترشف عليها احلكومات الداعمة للثورة، 
وتستلم أسحلة ومعدات، ثم ُتعطي للقاعدة نصيًبا من هذه األسلحة)2).

قيامها  تكرار  القاعدة:  عليه  حصلت  دويٍل  متويٍل  أرصح  أنَّ  عىل 
الدوالرات،  باختطاف عدد من األشخاص ثم إطالقهم مقابل ماليني 
واإلعالميني،  الراهبات،  من  عدًدا  سورية  يف  القاعدة  اختطفت  فقد 
فعل  وكذلك  مليونية،  دولية  باتفاقيات  ذلك  بعد  لُيطلقوا  واإلغاثيني، 

فرع تنظيم القاعدة يف كل من اليمن، واملغرب العريب.
مع أنَّ املعتاد يف مثل هذه احلاالت ومع هذه التنظيامت عدم القبول 

باملفاوضات أو التنازل لدفع مقابل هذه االختطافات.
))) ومع ذلك تتبجح القاعدة وزعيمها اجلوالين أهنا ال تتلقى أي دعم دويل، وأن متويلها 
ذايت فحسب؛ فالقاعدة ختّون من يتلقى دعاًم دولًيا وتكّفره، وتستبيح قتاله بذلك، وأخذها 
للمعونات هبذه الطريقة من جنس حتايل اليهود عىل رشائعهم، وال ُيغري من الواقع شيًئا يف 
َم ُشُحوَمَها مَجَُلوُه،  حقيقته أو حكمه، قال صىل اهلل عليه وسلم: )َقاَتَل اهللَُّ الَيُهوَد إِنَّ اهللََّ مَلَّا َحرَّ
 ،(207/3( ومسلم   ،)2236 برقم   ،84/2( البخاري  أخرجه  َثَمنَُه(  َفَأَكُلوا  َباُعوُه،  ُثمَّ 

برقم )58)).
اعتداءاهتـا،  للقاعـدة يف متويلهـا وتقويتهـا يف  الفصـائل رشيكـة  أنَّ هذه  )2) ال شـك 
وال يعفيها دفعها لنصيب من األسلحة واألموال للقاعدة خوفها من االعتداء عليها؛ فقد 
كان يمكنها التنازل لفصائل أخرى ألجل االندماج أو الرشاكة معها، لكنها فّضلت تزويد 

هذه اجلامعات بام يقويلها يف اعتداءاهتا، وهي مسؤولة عن هذا االختيار. 



32

5- اخرتاق األنظمة جلامعات الغالة:
هلا؛  االستخباراتية  األنظمة  اخرتاق  بسهولة  الغالة  مجاعات  تتميز 

وذلك لسببني:
مّكن  مما  باألشخاص،  التعريف  يف  ية  السِّ منهج  اتباعها  األول: 
األمر  هذا  لكّن  احلقيقية.  هوياهتم  إخفاء  من  اجلامعات  هبذه  امللتحقني 
سّهل -يف الوقت نفسه- عىل األدعياء وعمالء االستخبارات االلتحاَق 
هبم واخرتاق صفوفهم، ابتداء بمرص، ومروًرا باجلزائر وأفغانستان، ثم 

العراق وسورية، وغريها))).  
الثاين: طريقة اعتامد التزكية والرتشيح ألعضائها وقياداهتا؛ فلألوضاع 
األمنية التي تعيشها هذه اجلامعات، وطابع السية فيها، وتباعد أماكنها، 
األعضاء  قبول  يف  تعتمد  فإهنا  أفرادها،  من  بالكثري  القيادة  وجهالة 
بالطريقة  ني  ُمَزكَّ تزكيات آخرين قد يكونون  املناصب عىل  وترقيتهم يف 
نفسها، وغالًبا ما يكون مدار التزكية: دخول السجن، أو ادعاء مقارعة 
الطواغيت! ونحو ذلك مما ال يصل به علم، وال ترتفع به جهالة؛ فيدخل 
واالستخبارات  واملصالح  األهواء  أهل  أخالط  من  اجلامعات  هذه  يف 

))) محاية الصف اإلسالمي من االخرتاق من قبل األعداء أو ذوي األهواء واألهداف 
ن الصف اإلسالمي  الشخصية مسألة يف غاية األمهية، ينظر: مساجد الرضار - كيف نحصِّ

من املنافقني، للشيخ »حممد رسور زين العابدين«.
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اليشء الكثري))).
وهذا ما مّكن األنظمة من زرع استخبارات وصلت يف أحيان كثرية 
هذه  توجيه  من  مكنهم  مما  اجلامعات،  هذه  صفوف  يف  عليا  لقيادات 

اجلامعات أو التأثري يف قرارها)2).
القعقاع( يف اخرتاق صفوف  )أبو  ُقل أغايس  وال خيفى حال حممود 
عميل  وهو  سورية،  يف  وأنصارها  العراق  يف  )اجلهادية(  احلركات 

االستخبارات املعروف.
6- معرفة األنظمة ألفكار هذه اجلامعات ومعتقداهتا، وطريقة عملها.

ت قيادة القاعدة العامة قادة القاعدة يف العراق، واليمن، وسورية، وأعطتهم  ))) فقد زكَّ
حق الوالية، وأوجبت عىل اآلخرين بيعتهم واالنضامم هلم، وخلعت عليهم أعظم األلقاب 
بناء عىل أخبار متناقلة، وهي ال تعرف أسامءهم وال أشخاصهم، أو سرية حياهتم، ومن 
النرصة  جبهة  إمارة  حول  مقال:  ينظر  اخلالفة!  أعلن  الذي  البغدادي  بكر  أبو  أشهرهم: 

)5(: القيادة السياسية جلبهة النرصة، للكاتب.
ية يف التعامل مع املوافقني واملخالفني من جمرد وسيلة  لت هذه السِّ )2) ومع مرور الزمن حتوَّ
إىل هدٍف يف حّد ذاهتا، ثم أثرت يف التكوين الفكري هلذه اجلامعات؛ إذ أصبحت تضيف نوًعا 
من اهليبة واملكانة لعنارص هذه اجلامعات، ثم أصبح إخفاء الوجه بالقناع أو اللثام يعطي متيًزا 
وتفوًقا ملن يلبسه عن بقية الناس، وهو ما يتوافق مع نفسية الغالة يف التكرب وتعظيم النفس 

وازدراء اخلَلق، فظهر احلرص عىل ارتدائه حتى ولو انتفت احلاجة الفعلية إليه.
ثم تطورت هذه السية وإخفاء احلقائق إىل ظهور الكذب باسم املصلحة ومحاية اجلامعة، 
عوا فيه جًدا حتى أصبحت التقيُّة إحدى أهم سامت مجاعات الغلو املعارصة، وظهر  ثم توسَّ
اخلوارج  يف  سابًقا  يظهر  مل  بام  السنة  ألهل  املنتسبني  صفوف  يف  الكذب  إباحة  مرة  ألول 

األولني، مضاهاًة لتقية الرافضة، وربام تأثًرا هبا.
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يف  املتفرقني  ألتباعها  أفكارها  نرش  عىل  اجلامعات  هذه  عملت  فقد 
لتجاوز  حماولة  يف  االنرتنت،  عىل  املفتوح  العام  النرش  طريق  عن  العامل 
إشكالية االجتامعات والتواصل الصعب واخلطِر، ولغرض جتنيد املزيد 

من األشخاص وضّمهم إىل صفوفها.
إعالن  أنَّ  واعتربت  العامل،  مع  املصادمة  مبدأ  تبنَّت  عندما  ا  أهنَّ كام 
كامل أفكارها وخططها هو من الوالء والرباء وحتقيق التوحيد، وخمالفة 
وكيفية  الفكري،  مرشوعها  تفاصيل  نت  دوَّ والسوء؛  الضالل  مشايخ 
نت خرباهتا العسكرية واألمنية بأدق  اجتذاب األعضاء وجتنيدهم، كام دوَّ
تفاصيلها، فأصبحت كتاًبا متفتوًحا أمام أجهزة االستخبارات، يعرفون 
جلمع  اخلاصة  املراكز  وأنشؤوا  حتركاهتا،  ويتوقعون  خطواهتا،  تفاصيل 
ووجهوا  عليها  فأثروا  الالحقة،  خطواهتا  و)توقع(  عنها،  املعلومات 

مسارها بافتعال أحداث معينة.
سواء  معلومات،  من  األنظمة  عليه  حصلت  ما  لذلك  ُأضيف  وإذا 
أو من خالل  التنظيامت خالل فرتة سجنهم،  أفراد هذه  ببعض  املتعلقة 
واهلياكل  -كاخلطط  املهّمة  الوثائق  أو  اجلامعات،  هذه  صفوف  اخرتاق 
التنظيمية وغريها- التي حصلت عليها بعد العمليات األمنية واملدامهات 
ملقّراهتم يف شتى أنحاء العامل، كوثائق )بوت آباد( عن القاعدة، ووثائق 
حجي بكر التي نرشهتا جملة دير شبيغل عن تنظيم )الدولة(: فقد أصبح 
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وقادهتا  اجلامعات  هذه  عن  وتفاصيل  معلومات  األنظمة  هذه  لدى 
وخططها أكثر مما يملكه كثري من قادهتا أنفسهم.

7- سالح اإلعالم:
ُيعدُّ اإلعالم من أقوى األسلحة وأشدها فتًكا يف الوقت احلايل، ويمكن 
عن طريقه حتقيق ما تعجز اجليوش عنه، كام أنَّه من أهم أدوات تشكيل 
ثقافة املجتمع؛ لذا فإن ما يتم نرشه خيضع لسياسات صارمة عاملية، ومع 
أنَّ مجاعات الغالة ُتصنف عىل أهنا مجاعات إرهابية؛ مما يستدعي أن يكون 
اإلعالم حرًبا عليها ومتصدًيا هلا، إال أنه حتول يف العديد من األحيان إىل 

مرّوج هلذه اجلامعات وداعم هلا! وذلك من خالل:
لقاءات  وعقد  القاعدة،  تنظيم  زعامء  وتوجيهات  أرشطة  بث   -(
صحفية وتلفزيونية مع منظري الغالة، واستضافتهم يف خمتلف الربامج، 
فأصبحت تلك األجهزة املصدر األول -وذلك قبل انتشار االنرتنت- 
عنها  للبحث  الشباب  ومشوقًة  ومواقفها،  الشخصيات  هلذه  للرتويج 
املصداقية  شعار  حتت  ذلك  وكّل  هبا،  والتأثر  لتوجيهاها  واالستامع 

واملوضوعية وحرية اإلعالم!.
2- املبالغة يف نرش أخبار عمليات القاعدة يف كلٍّ من العراق وسوريا 
الواقع  يعرف  ال  ملن  يوحي  مما  واجلامعات؛  الفصائل  بقية  حساب  عىل 
من  مزيًدا  يغري  مما  للقاعدة،  هو  واألساس  األكرب  العمل  أّن  اجلهادي 
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األشخاص لإلعجاب بمنهجهم، أو حماولة اللحاق هبم))).
3- مل تكتف بعض وسائل اإلعالم بإبراز الصورة اإلجيابية للقاعدة، 
بل امتنعت عن اإلشارة للصورة السلبية هلا، فلم تنرش أخبار اعتداءاهتا 
عىل الفصائل العسكرية واجلهات الثورية واملجتمعية وخاصة يف العراق 
بيانات  هلا  املخالفني  وإصدار  االعتداءات،  هذه  كثرة  مع  وسورية، 
مصري  عىل  االعتداءات  هذه  أثر  وشدة  املخالفات،  هبذه  وتوثيقات 

البلدين.
بل شهد الواقع اصطفاف عدد من مراسيل هذه الوكاالت اإلعالمية 
إىل جانب القاعدة، والتحّيز هلا يف نرش األخبار واملجريات عىل األرض، 

وترديد التهم واألخبار التي تنرشها القاعدة. 
احلاليـة،  بصـورهتا  التنظيامت  هذه  عىل  اإلعالمية  احلـرب  متثل   -4
وما تتضمنه من إصدار لوائح للمطلوبني دعاًم كبرًيا هلا؛ فهي تزيد الغالة 
ومقارعة  اجلهاد  يف  احلق  طريق  عىل  م  أهنَّ واعتقادهم  بأنفسهم  غروًرا 
األعداء(،  به  شهدت  ما  )واحلق  مقولة  كالمهم  يف  يكثر  لذا  الطغيان؛ 

واالستشهاد عىل صحة املنهج بكثرة األعداء)2).
ونسبة  فيها،  واملبالغة  سورية  يف  القاعدة  حتركات  أخبار  إفراد  تعمد  األمثلة:  ))) ومن 
االنتصارات هلا ولو مل تكن مشاركة يف بعض املعارك، وإمهال بقية الفصائل واإلشارة هلا 

بطريقة عامة.
)2) ينظر: شبهات تنظيم الدولة، للكاتب ص )86).
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وُتسهم هذه اإلعالنات املبالغ فيها يف التعريف باجلامعات وبفكرها، 
وخيشاها،  الغرب  يارهبا  التي  احلقيقة  اجلامعات  ا  أهنَّ الشباب  وإهيام 

ويتخذها آخرون مثااًل ُيتذى يف القوة والشجاعة.
 5- ومن جهٍة أخرى فإنَّ ترصيات األنظمة التي ُتثني عىل منافيس 
خدمة  ُتقدم  اإلرهاب(  وحماربة  والوطنية  بـ)االعتدال  اجلامعات  هذه 
كبرية هلذه اجلامعات؛ حيث إهنا تستخدم هذه األوصاف لالستدالل هبا 
عىل عاملة وخيانة منافسيها، ومن ثّم قتاهلم، وعىل أهنم املنافس واخلطر 

احلقيقي هلذه األنظمة.
 وبالرجوع إىل بيانات أيب عمر البغدادي وأيب محزة املهاجر وكلامت 
استشهادهم  كثرة  يلحظ  وغريه،  الظواهري  قبلهم  ومن  اجلوالين 
من  يعتقدونه  ما  عىل  هبا  واستدالهلم  الغربيني  ومواقف  بترصيات 

أحكام، ويتخذونه من ترصفات))). 

))) ومن األمثلة عىل ذلك: تضمن تقرير »مايكل راتني« مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا 
موقف أمريكا من »هيئة حترير الشام« وخالصته: أن الواليات املتحدة َتعترب املكون األسايس 
هليئة حترير الشام هي جبهة النرصة، وأهنا منّظمة مدرجة عىل الئحة اإلرهاب، وأّن هذا التصنيف 
ساري املفعول بغّض النظر عن التسمية التي تعمل حتتها وأي جمموعات أخرى تندمج معها، 

مؤّكدًا أن بالده ستتعامل مع القاعدة يف سوريا بنفس الطريقة التي تتعامل هبا مع داعش.
وُيلحظ عىل التقرير أنَّه ُأعد بطريقة مدروسة؛ فقد اقتبس من خمالفي القاعدة أدّق عباراهتم، 
إعانة  بتهمة  األخرى  الفصائل  عىل  القاعدة  أتباع  حتريض  يف  زيادة  الرشعية؛  وأحكامهم 

الكفار عىل املسلمني.



وهبذا ُيعلم كم يسهل توجيه هؤالء والتالعب هبم بترصيات إعالمية 
ليس إال!

* * *



هل جامعات الغالة عميلٌة 

لألنظمة تابعٌة لها؟
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هذه  تفاصيل  كافة  يف  تتحكم  األنظمة  أنَّ  يعني  ال  تقريره  سبق  ما 
اجلامعات، أو أهنا خططت منذ البداية للوصول هبا إىل ما هي عليه اليوم، 
ما جيري من أحداث؛ ودور هذه اجلامعات هو  ترسم خمططات  أهنا  أو 

التنفيذ فقط.
ا مرشوع  ولكنها وجدت أّن لدى هذه اجلامعات أفكاًرا مدّمرة، وأهنَّ
تكفري وقتل وتدمري، وحتمل عداوًة كبريًة للمشاريع اإلسالمية األخرى، 
فأيقنت أهنا هي السالح األنسب لرضب احلركات واجلامعات اإلسالمية، 
وأهنا الطريقة األفضل لتقويض املرشوع اإلسالمي بأكمله؛ فعمدت إىل 
استغالل هذه اجلامعات لصاحلها، ثم استثمرت يف هذه األفكار ملا رأت 
أّن نتائجها عىل األرض تأيت يف صاحلها، وعملت عىل وضع الشخصيات 
املؤثرة يف مجاعات الغلو حتت التوجيه والضغط املتنوع)))، وتعاملت مع 
وتفاعل هذه  الزمن  مرور  ومع  والتوجيه،  االحتواء  بطريقة  املخرجات 

))) ألجهزة االستخبارات طرق كثرية وخطرية يف التأثري واالحتواء، تارة تكون مبارشة، 
وتارة غري مبارشة دون أن يشعر هبا املتلقي، والتي تأيت بعد بحث عن شخصيات مناسبة 
األفكار  لتعتنق هذه  فيها؛  تؤثر  أو  تدّس  معينة عن طريق شخصيات  أفكار  إليها  ب  ُتسَّ
وتعمل عىل تطويرها ونرشها، ومن األمثلة عىل تأثري الدول يف نشأة الفرق والتأثري عليها: 
يف  النكراين«  »عيسى  باسم  اإلسالم  واملدعي  الغوركي«  »كينازد  الرويس  اجلاسوس  أثر 
بث التبشري بقرب ظهور املهدي املنتظر يف إحدى احللقات العلمية الشيعية، مما أدى بعد 
واملذاهب  األديان  يف  امليسة  املوسوعة  ينظر:  والبهائية،  البابية  الديانتني  ظهور  إىل  ذلك 

واألحزاب املعارصة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ))/409).
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له: حدث تطور ألفكار  ما سبقت اإلشارة  األفكار والشخصيات، مع 
هذه اجلامعات لتصري إىل ما هي عليه اآلن.

وبام أنَّ هذه األنظمة لدهيا القوة املادية املطلوبة، وهي املمسكة بزمام 
األمور واملبادرة، فقد حرصت عىل تطوير وحتديث خططها بام يستجد 
عىل األرض، كام حدث يف تدارك االحتالل األمريكي هلزيمته يف العراق 
عن طريق تسخري تنظيم القاعدة للقتال ضد الفصائل األخرى، وكذلك 
فعل النظام يف سورية وحلفاؤه حيث استخدموا تنظيم القاعدة وتنظيم 

الدولة يف إضعاف الثورة وحماولة إجهاضها. 
ألماكن  استدراجها  اجلامعات:  هبذه  األنظمة  حتّكم  من  بلغ  وقد 
ومعارك معينة؛ لتحقيق أهداف حمددة، كتسويغ احتالل بلدان، أو تقليم 
أظافر تلك اجلامعات، كام حصل الستدراج القاعدة يف أفغانستان هبدف 
املرشوع  لرضب  وسورية  العراق  يف  واستدراجها  طالبان،  حكم  إهناء 
كمعركة  ترصفاته  ألكثر  )الدولة(  تنظيم  واستدراج  السني،  اجلهادي 
مناطق  عىل  لالستيالء  واستدراجه  )كوباين(،  العرب  وعني  املوصل، 
واستعبادهم؛  سبيهم  من  تبعه  وما  محايتهم،  عن  التخيل  مع  األيزيديني 

لتحقيق أهداف فكرية بعيدة املدى.
كذلك تستطيع األنظمة التحكم يف هذه اجلامعات -من خالل األدوات 
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السابقة- ومنعها من جتاوز حدود معينة يف االنتشار أو التوسع))). 

معينة  ظروف  يف  ومجاعات  شخصيات  وضع  عىل  األمثلة  أبرز  ومن 
الستفزازها ودفعها باجتاٍه معني: 

- نشأة مجاعة املسلمني )التكفي واهلجرة(:
فقد اعتقل شكري مصطفى ضمن من اعتقل من الشباب املتديِّن عام 

965)م بتهمة تكوين مجاعات لقلب نظام احلكم.
كان طالًبا جامعًيا، متوقِّد العاطفة، فصيح اللسان، شاعًرا)2)، تعرض 

))) فقد منعت إيران تنظيم القاعدة من الوصول إىل مناطق الشيعة يف العراق فضاًل عن 
االقرتاب من احلدود اإليرانية عىل الرغم من مرور السنوات الطويلة عىل وجوده، وأبقته 
حمصوًرا يف مناطق السنة، كام فعل النظام السوري واإليراين مع القاعدة يف سورية بحرصها 
مناطق  إىل  بالدخول  له  املسموح  جتاوز  يف  )الدولة(  تنظيم  أمريكا  منعت  وكام  إدلب،  يف 

حلفائهم األكراد يف العراق وسورية.
بل الالفت أنَّ »معّرف أبو عامر الشامي« املتحدث باسم القاعدة يف سورية )الذي تغري إىل 
حسام الشافعي( رّصح: أنَّ النظام لن يستدرجهم إىل معركة الساحل! علام أنَّ الساحل هو 

معقل النظام.
أثرت عىل فكره وعقيدته، فجعلت  ما  )2) لعل عاطفة »شكري مصطفى« وخياله هي 
لديه ردة فعٍل عنيفة يعتنق بسببها عقائد التكفري من بني أقرانه، كام كان هلا األثر الكبري يف 
التخطيط العسكري لتنظيمه، وخياله املستقبيل لبناء الدولة، وادعائه املهدية، وتعامله مع 

نصوص آخر الزمان.
وهو صاحب أشعار عديدة ما زال يتغنى هبا الكثريون دون أن يعلموا أنه صاحبها، وقد 
مه عىل  مُجعت يف كتاب باسم بـ )ديوان شكري مصطفى(، ممن جهَل حاله فأثنى عليه، وقدَّ
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يف سجنه مع بقية املعتقلني لتعذيب شديد بإرشاٍف من قيادات الدولة، ثم 
حماولة إجبارهم عىل تأييد الرئيس مجال عبد النارص، مما جعله يستهجن 
صدور هذا التعذيب من مسلمني، فكان يكرر أنَّ هذا التعذيب ال يمكن 

أن يصدر من مسلمني، وكان هذا بداية ظهور الغلو يف تفكريه.  
التقى يف السجن بعيل إسامعيل))) فأعجب بأفكاره التي القت هوًى 
يف نفسه، فاعتنقها ونافح عنها حتى أصبح زعياًم هلذه اجلامعة يف السجن، 
ثم اعتزلوا بقية املساجني، وامتنعوا عن الصالة خلفهم، وبدؤوا بإطالق 

أحكام التكفري عليهم ألهنم مل يكّفروا احلكام )املرتدين(. 
وإباحة  التكفري  وأحكام  املغايل  فكره  من  به  ُعرف  مما  الرغم  وعىل 
فكره،  لصياغة  التفرغ  من  نه  مكَّ مما  السجن،  من  أطلق  أنه  إال  الدماء 

وإعداد جمموعته، وضّم األتباع هلا، حتى بويع أمرًيا للمؤمنني.
ثم اعتقل مرة أخرى بتهمة التخطيط ألعامل عنف، ورغم اكتشاف 
رئايس!  بقراٍر  رساحه  إطالق  ُأعيد  أنه  إال  وأفكاره،  وتنظيمه  خمططه 

أنه قامة فكرية شعرية إسالمية يف مقاومة دولٍة بوليسية! 
أحد  إسامعيل،  الفتاح  عبد  الشيخ  شقيق  األزهر،  خرجيي  أحد  إسامعيل  عيل  ))) هو: 
 = السجن،  يف  املغالية  الفئة  هذه  إمام  عيل  كان  قطب.  سيد  مع  إعدامهم  تم  الذين  الستة 
متأثًرا  والسنة  القرآن  بنصوص  عليها  مستدالً  والتكفري،  العزلة  مبادئ  هلم  صاغ  وقد   =
مصطفى  شكري  لكّن  منها،  براءته  وأعلن  أفكاره،  عن  تراجع  أنه  إال  اخلوارج،  بأفكار 

أخذها عنه وتبنّاها ثم زاد عليها ونرشها.
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ليعمل عىل نرش مجاعته بقوة أوسع، وعىل جتميع املتحمسني من الشباب، 
وقام بقتل شخصيٍة مزعجٍة للدولة وهو وزير األوقاف الشيخ الذهبي، 
ُألقي  ثم  وتوجيهها،  اخرتاقها  عن  الكثريون  يتحدث  خلية  خالل  من 
القبض عليه وعىل سائر مجاعته، لتمتد احلرب عىل كامل التيار اإلسالمي 

يف البالد بحجة القضاء عىل اإلرهاب.
السلطات  تنظيم مصنوٌع عىل أعني  املسملني(:  التنظيم )مجاعة  فهذا 
من بدايته لنهايته، وكان فكره وتنظيمه مؤثًرا وملهاًم لتأسيس اجلامعات 

األخرى))). 

- نشأة تنظيم القاعدة:
مل تكن »القاعدة« موجودة كـ »تنظيم« يف بداية األمر، ومل تكن أفكارها 
عىل ما هي عليه اآلن، وإّنام كانت عبارة عن الئحة إدارية )قاعدة بيانات( 
لتسجيل أسامء الوافدين العرب ألفغانستان وحركتهم عام 988)م، ثم 
أمريكا هي أول من استخدم اسم »القاعدة« للداللة عىل وجوِد  كانت 
يسّمي  نفُسه وأصبح  التنظيم  فتبناه  عليه،  يعمل  قيادة وخُمطط  له  تنظيٍم 

نفَسه به.

))) ينظر: موسوعة العنف يف احلركات اإلسالمية املسلحة، خمتار نوح، الفصل اخلامس: 
التيارات  باقي  رضب  يف  واستخدامها  واهلجرة،  التكفري  مجاعة  استدراج  يف  األمن  خطة 

اإلسالمية يف مرص، ص )225).
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تنظيم  هناك  أن  الغرب  يصّورها  كام  املسألة  »فليس  الدن:  ابن  قال 
خاص باسم كذا، هذا االسم قديم جًدا ونشأ بدون قصد منا، كان األخ 
الشباب  لتدريب  معسكًرا  كّون  البنشريي  اهلل-  رمحة  -عليه  عبيدة  أبو 
الباغي، الغاشم، امللحد، اإلرهايب حقيقة  للقتال ضد االحتاد السوفيتي 
هذا  نام  ثم  تدريب  كقاعدة  القاعدة  نسميه  كنا  املكان  فهذا  لآلمنني، 

االسم«))).
كام مل يكن األشخاص املنتسبني للقاعدة متجانيس الفكر؛ نظًرا لتعّدد 
بداية  ويف  متباعدين،  الفكر  متنافري  منهم  العديد  كان  بل  خلفياهتم، 
األمر مل يعتنق ابن الدن ومن كان معه غالب األفكار واملعتقدات احلالية 
رجاالت  من  بعدد  عالقته  كانت  بل  واألنظمة،  احلكومات  تكفري  من 
احلكم يف العامل اإلسالمي معروفة، وكان يطُرُد من معسكراته من يعتنق 

هذه األفكار.
لكن التصنيف الدويل جلميع هؤالء يف إطاٍر واحد، وإعالن احلرب 
إىل  وصوهلم  كيفية  عن  النظر  وغّض  وفكرًيا،  إعالمًيا  مجيًعا  عليهم 
ضد  الشخصيات  هذه  تقارب  يف  أسهم  فيها،  حصارهم  ثم  أفغانستان 
عدّوها املشرتك، فصدرت وثيقة )اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود 
ُتّوجت  أن  إىل  الدن،  وابن  الظواهري  بني  998)م  عام  والصليبيني( 

))) ينظر: لقاء ابن الدن مع تيسري علوين عام )200م لصالح قناة اجلزيرة.
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ببيعة العديد من زعامء هذه اجلامعات البن الدن عام )200م، ومن َثّم 
متازجت األفكار وتقاربت، ثم أسهمت عوامل أخرى يف تطّور الفكر إىل 

أن وصل إىل ما هو عليه اآلن.
وألهدافها  علينا  فرضت  قد  »أمريكا  السوري:  مصعب  أبو  قال 
من  وكثري  اجلهادي  التيار  كافة  عىل  فرضت  وعمد؛  علم  عن  اخلاصة 
عليهم  وعّممته  القاعدة«  »مسمى  احلاليني  اجلهادية  الظاهرة  مكونات 
راضني أم كارهني، وجعلته اساًم شاماًل لكافة مكّونات التيار اجلهادي، 

وجّرهتم حلرهبا كذلك طوًعا أو كرًها«))).

* * *

))) دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ص )787).





ما الفائدة التي تجنيها األنظمة 

من استفزاز الغلو وظهور 

جامعاته؟
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من  والعاملية  املحّلية  األنظمة  تدنيها  التي  الفائدة  ما  يسأل:  أن  لسائل 
استثامرها يف مجاعات الغلو؟

ر  ُتقدَّ تكاد  ال  كبرية  ذلك  من  األنظمة  علها  حتصل  التي  الفوائد  إنَّ 
بثمن، لعّل من أبرزها:

)- إشغال العامل اإلسالمي -واجلامعات اإلسالمية بخاّصة- باملعارك 
الداخلية الفكرية والعسكرية، فيبقى يف محأة الرصاع وأتون احلروب، مما 
خدمة  يقدمون  بذلك  والغالة  مرشوعها،  ومنافسة  النهضة  عن  يشغله 
ر بثمن، بل إَنه يعجز عن تنفيذها من دون  للمرشوع االستعامري ال تقدَّ

هذه اجلامعات.
2- قد تستفيد بعض األنظمة من هذه اجلامعات يف القيام بعمليات 
يف  للعمل  هلا  الفرصة  إتاحة  أو  توجيهها  طريق  عن  صاحلها  يف  تصّب 
لرضب  )اجليا(  استغالل  يف  اجلزائري  النظام  فعل  كام  معينة،  مسارات 
املرصي  النظام  واستغالل  لالنقالب،  املعارضة  اإلسالمية  احلركات 
احلركة  ورضب  خصومه  بعض  تصفية  يف  املرصية  )اجلهاد(  مجاعات 
للضغط عىل  )للقاعدة(  السوري  النظام  واستغالل  املعتدلة،  اإلسالمية 
الوجود األمريكي يف العراق وجتنيد بعض أفرادها لتصفية رئيس الوزراء 
اللبناين رفيق احلريري، ثم استغالل منطقة إدلب لتجميع القاعدة فيها، 
وإتاحة الفرصة هلا إلقامة إمارهتا، ورضب بقية قوى الثورة مما مل يتمكن 



52

النظام والقوة املتحالفة معه من حتقيقه.
اليمن  يف  للقاعدة  احلوثيني  مع  املتحالف  اليمني  النظام  وإطالق 
إىل  املهمة  بتلك  وقيامها  العريب،  التحالف  قوات  ملواجهة  وتسليحها 
عملية  إلفشال  األنظمة  بعض  قبل  من  املدعوم  )الدولة(  تنظيم  جانب 

»عاصفة احلزم«.
القضاء  للقاعدة يف  له  الداعم  العراقي واالحتالل  النظام  واستغالل 
عىل الفصائل العراقية ورضب اجلهاد، ثم استغالله مرة أخرى يف رضب 

احلراك السني السلمي.
أهل  سيطرة  مناطق  يف  ظهرت  التنظيامت  هذه  مجيع  أن  واملالحظ 
والفساد،  واخليانة  األنظمة  مع  التعامل  بحجة  الفصائل  فقاتلت  السنة، 
مناطق  عىل  فاستولت  لألنظمة،  مستفزة  بطريقة  وجودها  عن  معلنة 
فاهنار  أفرادهم،  ورشدت  مجاعاهتم،  وفككت  وأسلحتهم،  املجاهدين 
األنظمة،  أمام  الصمود  تستطع  مل  ثم  تركيبته،  وختلخلت  املجتمع، 
من  )الدولة(  تنظيم  انسحاب  يف  كام  باتفاقيات،  أو  منهزمة  فانسحبت 
حلب،  مدينة  ثم  حلب،  ريف  من  القاعدة  وانسحاب  وتدمر،  املوصل 

وحي برزة يف دمشق، وعرسال.
وشبكات  معه،  املتعاطفني  أو  اجلهاد  يف  الراغبني  عن  الكشف   -3

دعمهم وتواصلهم؛ مما يؤدي لفائدتني هلذه األنظمة:
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اجلهاد  يسبب هلا إلزعاج ممن يمل عاطفة  التخلص من كل من   -
استفزاز  عىل  فتعمل  ذلك؛  عىل  يعمل  أو  املسلمني،  أجماد  بإعادة  ويلم 
الطرف  تغض  ثم  إليهم،  بالوصول  الغالة  ملنتجات  بالسامح  عاطفتهم 
عن سفرهم وتنّقلهم، وحترص عىل جتميعهم يف منطقة واحدة، مما ُيسهل 
من  الكبرية  اهلجرة  ظاهرة  يفّس  ما  وهو  واحدة)))،  مرة  عليهم  القضاء 

آالف الغربيني وعدم عرقلتها لاللتحاق بالقاعدة و)الدولة(.
- كام تؤدي هذه الطريقة للكشف عن كل من لديه استعداد للبذل يف 
سبيل اهلل باملال أو اإلعالم أو الدعوة، مما يمكنها من القضاء عليهم بيس 

وسهولة. 
واجلامعات  واحلركات  اإلسالمي  املرشوع  لرضب  ذريعة  إجياد   -4
فيها  التي خرجت  الدول  اإلرهاب، كام حدث يف كل  باسم  اإلسالمية 
والتضييق  والدعاة  اإلسالم  بحرب  االستعالن  ثم  ومن  الدول،  هذه 

عليهم، والعمل عىل تغريب املجتمع باسم الوسطية وحماربة اإلرهاب.
كام أوجد الغالة الذريعة للمستعمر اجلديد الحتالل البالد اإلسالمية 
بحجة القضاء عىل املنظامت اإلرهابية، ودعم األنظمة املستبدة يف العامل 

اإلسالمي.

))) تعرف هذه اخلطة يف التجميع باسم )جتميع اجلرذان - أو الفئران( وهي نظرية تتمتع 
بدراسات وتوصيات يف الدول الغربية.
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ألحكام  مشّوه  تطبيٌق  اجلامعات  هذه  وممارسة  غلو  عن  ينتج   -5
اإلسالم وشعاراته؛ مما يؤدي لتشويه عامة املرشوع اإلسالمي وإسقاطه 
موجات  عادة  يتبعها  الغلو  حركات  فإنَّ  لذا  الشعوب؛  حسابات  من 

تفلُّت من الدين أو زهٍد فيه، قد تصل يف بعض األحيان إىل اإلحلاد.

تتعرض  وهي  الغالة  يف  تستثمر  األنظمة  هذه  إن  يقال  كيف  تساؤل: 
خلسائر برشية ومالية هائلة؟

سبق التأكيد عىل أنَّ األنظمة ال تتحكم بكافة تفاصيل هذه اجلامعات 
تقاس  ال  واألنظمة  الدول  خسائر  فإنَّ  ذلك  ومع  أحداثها،  وجمريات 
باألشـهر واأليام، وال بسـقوط ناطحـة سـحاب أو تفجـرٍي يف مطعـم 

أو ملهى، وال تسقط بذلك.
التكاليف  هذه  فإنَّ  منها  ُأنجز  وما  احلرب  هذه  أهداف  إىل  وبالنظر 
دون  تتحقق  أن  يمكن  ال  بكثري،  أضخم  ألهداف  ثمٌن  هي  الضخمة 
هذه اخلسائر اجلانبية، وحسابات الدول ال تقاس بعدد القتىل وال املبالغ 

املدفوعة، بل بالعائد من هذه العمليات.
فمن غري عملية )) أيلول - سبتمرب مل يكن ألمريكا أن حتتل أفغانستان 
والعراق، وال أن جتهض املقاومة العراقية، وال أن متّكن إيران من التسلط 

عىل مناطق أهل السنة وتغرّي اخلارطة البرشية.
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أمكن  ملا  سورية  شامل  إدلب  يف  الوجود  من  القاعدة  متكني  ولوال 
القضاء عىل أكثر من عرشين فصياًل ثورًيا، وإخراج آالف املقاتلني من 

املعركة ضد النظام السوري.
اجلامعـات  هـذه  يف  االسـتثامر  يف  األنظـمة  بذلتـه  ملا  وبالرجـوع 
فإنـه ال ُيقارن مع ما بذلته قوى االستعامر يف محالهتا السابقة عىل العامل 

اإلسالمي بمختلف صورها.
هذه  تدفعها  ال  احلروب  هلذه  األكرب  الكلفة  أنَّ  إىل  التنبه  املهم  ومن 
الدول؛ فاحلروب تقوم يف مناطق أهل السنة، والتدمري يقع يف مقدراهتم 
وومتلكاهتم، وغالب الضحايا من املسلمني، سواء منهم من انضم هلذه 
اجلامعات وقتل حتت لوائها، أو من املدنيني الذين يقتلون بحجة احلرب 

عىل اإلرهاب.
كام أنَّ عدًدا من الضحايا هم من أهل تلك املناطق من غري املسلمني 
واألنظمة  احلكومات  تلك  جتد  ال  والذين  واأليزيديني،  كالنصارى، 

حرًجا يف التضحية هبم هبدف الوصول إىل أهدافها.
كام يتبع ذلك ما ُيسمى بـ )إعادة اإلعامر( والذي حتتكر تلك الدول 

واألنظمة القيام به، وتأخذ كلفة إعادة بناء ما دمرته أضعاًفا مضاعفة.
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مشاريع  غي  أخرى  مشاريع  استعامل  األنظمة  بوسع  يكن  أمل  تساؤل: 
الغالة؟ بدالً من هذا املرشوع اخلطي ذي العالقة بالناحية الدينية التي قد 

ينفجر يف وجهها؟
املجتمعات  إفساد  عىل  األنظمة  عمل  هو  بالفعل:  حدث  ما 
تشويه  وماركسية، ومحلة  تغريبية،  علامنية،  بمشاريع عديدة:  اإلسالمية 
جّبارة  بجهود  السنني،  عرشات  مدى  عىل  وأذناهبم  املسترشقون  قادها 
املرجّوة  النتائج  وإمكانيات ضخمة، لكّن هذه اجلهود فشلت ومل حتقق 
منها، وزادت من متسك الناس بدينها، وإرصارها عىل مشاريع تنبع من 

هوّيتها ومتثل دينها ومعتقدها، فسقطت هذه املشاريع.
 فكانت اخلطة البديلة هي إجياد مشاريع أخرى حُتارب هبا الشعوب يف 
دينها وهويتها، فوقع االختيار عىل الغلو ملحاربة الدين باسم الدين، وتشويه 
املرشوع اإلسالمي باسم اإلسالم، والقضاء عىل دعاته بأيدي من ينتمون 

إليه، كأنه يقال للشعوب: تريدون اإلسالم؟ فتذوقوا طعم اإلسالم! 

تساؤل: أال تدرك هذه اجلامعات ما تقوم به األنظمة يف التعامل معها؟
وما النتيجة التي تتوقعها من ذلك؟

عندما تقوم مجاعات الغالة باستغالل ما تقدمه األنظمة هلا، أو تتفق 
ا تدرك ما تقوم به، وما هي مقدمة  معها فيه ولو بطريقة غري مبارشة، فإهنَّ
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عليه، وتندفع فيه ألقىص حّد، معتربة ذلك من اجلهاد يف سبيل اهلل!
 وبالنظر إىل أدبياهتا فإهنا ال جتد حرًجا يف ذلك مهام تناقض مع موقفها 
من الفعل نفسه إذا قامت به مجاعات أخرى، ومهام كانت نتيجة ذلك عىل 

البالد والعباد، والسبب يف ذلك أمور:
ا ترى نفسها املفّوضة عن األمة هبذه الترصفات، فهي تترصف  )- أهنَّ
لغريها،  جتيز  ال  ما  لنفسها  فتجيز  الفعيل،  والسلطان  املتمكن  كاحلاكم 

وترى أنَّ فعلها رشعي وفعل غريها افتئات عىل الرشع.
فعلت  مهام  ا  أهنَّ تعتقد  ا  فإهنَّ املنصورة:  الطائفة  أهنا  العتقادها   -2
لصاحلها؛  والنهاية ستكون  األخرية(  )اجلولة  فإنَّ  وتراجعت  وأخطأت 
إيامًنا بالوعد اإلهلي هلا بالنرص والتمكني! فال هيمها ما ارتكبت من أفعال 

وما وقعت فيه من أخطاء))).
أنَّ  يرون  فإهنم  ونكبات  مآٍس  األعامل من  له هذه  تؤدي  ما  أما   -3

))) من الغريب أن هذه الفكـرة تتكرر عند كل من النصارى واليهـود والرافضة، فكل 
وأن  أعدائه،  عىل  سـتدور  النهـاية  وأن  له،  سـيكون  العـامل  مـلك  أنَّ  يزعم  هـؤالء  من 
عاقبـة ما جيري من أحداث ستكون يف صاحله، فيعملون عىل استدراج األحداث وافتعال 
عدوهم  ضد  املؤقت  التعاون  من  لدهيم  مانع  وال  الزمان،  آخر  وعود  لتتحقق  األزمات 

املشرتك وهم املسلمون، مع اعتقاد كٍل منهم أن العاقبة له وحده.
ينظر عىل سبيل املثال: »محى سنة 2000«، د. عبد العزيز كامل.

ومجيع هذا من ضمن ما تسلل مؤخًرا للغالة؛ فأصبح مكوًنا أساسًيا يف فكرها، وحاكاًم عىل 
ترصفاهتا.
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بلغت هذه  الشعوب عىل خوض معركتهم، مهام  هذا رضوري إلرغام 
التضحيات واملآيس فهي خرٌي من سيطرة املنافسني عليها.

وبالتايل فإنَّ تأثري األنظمة عىل هذه التنظيامت ال يعفيها من املسؤولية 
األعامل  هبذه  القيام  اختارت  من  فهي  ترصفاهتا؛  عن  واجلنائية  الفكرية 
للقيام  تسهيالت  من  هلا  ُقدم  ما  استغلَّت-  -أو  وتعاملت  ومبارشهتا، 
لكنّها  ومفكرهيا،  لعلامئها  واللجوء  لألمة  االنحياز  بإمكاهنا  وكان  هبا، 
عليهم  وسّلط  فيهم  طعن  من  أول  كانت  بل  عنهم،  التاميز  اختارت 

سالحها الفكري والعسكري.
وقد فهم األعداء هذه العقلية، وقاموا باستغالل أصحاهبا، وتعاملوا 

معهم بالتوجيه واالحتواء.
ومن األمثلة العملية عىل ذلك: ما ُيعرف عن هذه اجلامعات من بحثها 
عن أماكن الثورات واجلهاد يف املناطق السنّية للقيام بمرشوعها، ومن ثم 
إجبارها ألهل السنة عىل بيعتها واالنضامم هلا، والذي رسعان ما يتحول 
فقامت  اجلامعات؛  هذه  عىل  بالقضاء  ينتهي  وقتال  وتكفري  لتخوين 
والثورات  اجلهاد  مناطق  إىل  اجلامعات  هذه  وصول  بتسهيل  األنظمة 
نية وتقديم ما حتتاجه بطريٍق مبارٍش أو غري مبارش؛ لتصطدم باجلامعات  السُّ
السنّية األخرى، وهبذا يتحقق هدف تلك األنظمة وُيقىض عىل اجلامعات 
هذا  تكرر  وقد  نفسه،  اإلسالمي  الصف  داخل  من  والثورية  اجلهادية 
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أهل  مناطق  يف  والدمار  القتل  حصل  حيث  وسورية،  العراق  يف  األمر 
السنة وُقيض عىل املجاهدين والثوار فيها.

* * *





مدى ارتباط فكر الغلو املعارص 

بأفكار الجامعات والتيارات 

األخرى
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يعمد بعض الكّتاب والباحثني إىل نسبة أقوال الغالة وترصفاهتم لعدٍد 
من املدارس اإلسالمية، أو بعض املفكرين اإلسالميني؛ بحجة استشهاد 
الغـالة ببعض أقوال علامء ومفكـري تلك املدارس، أو لقـاء بعضهـم، 

أو انتساٍب سابٍق لبعض الغالة هلذه املدراس.
الرتبوية،  املحاضن  من  لعدٍد  والغالة  الغلو  بنسبة  آخرون  ويشتط 

ومناهج املواد الدينية يف املداس واملساجد.
يكون  أن  إما  وقائلها  والعوار،  التهافت  ظاهرُة  باطلٌة  النسبة  وهذه 
جاهاًل بحقيقة الغلو والغالة وحقيقة هذه املدارس، أو أنَّ لديه رغبة ما 

يف اإلساءة إليها؛ لكوهنا خمالفة له فكرًيا أو سياسًيا.
ثقافية  أو  فكرية  مدرسة  نتاج  ليس  واملعارص-  منه  -القديم  فالغلو 

إسالمية، وال نتاج حراك فكري، أو تراكم ثقايف فكري، كام سبق))).

فمن الناحية العلمية: الغالب األعّم من الغالة املعارصين مل ُيعرفوا بسابق 
علم، وال اشتغاٍل فيه، بل أغلبهم من اجلهلة بالدين، وكثري منهم له سابقُة 

انحراٍف عن الدين)2).

))) ينظر ص )9).
الصادرة عن كلية واست بوينت  العاملية لدولة اخلالفة(  )2) ينظر مثاًل: دراسة )القوى 
الرشعية  بالعلوم  معرفتهم  املقاتلني  من   %  70 أنَّ   فيها:  جاء  ومما  األمريكية،  العسكرية 

حمدودة، وأنَّ عدد املتخصصني يف العلوم الرشعية هو 2.) %.
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كام أنَّ من سبق له أن التقى ببعض املشايخ قلة قليلة، وكان لقاؤهم 
منهج،  اكتساب  أو  علم،  لبناء طالب  يكفي  وال  دراسة،  ُيعد  ال  قصرًيا 
عنه،  ونكصوا  منهجهم  املشايخ، وطعنوا يف  متّردوا عىل هؤالء  إهنم  ثم 
مما  والعيوب،  النقائص  بكل  ورموهم  وعلمهم،  طريقتهم  وسّفهوا 

جيعلهم خارجني عن طريقتهم ومنهجهم، منقطعي الصلة العلمية هبم.

املعارصة  الغلو  مجاعات  أفكار  استعراض  فعند  التارخيية:  الناحية  ومن 
وتارخيها يلحظ ثبات األصول العامة هلذه اجلامعات، مع تطّور تفصيالهتا 
ملدارس  أتباعها  منظروها وعدٌد من  انتسب  فقد  وتطبيقاهتا، ومع ذلك 

خمتلفة املنهج.
فقد كانت مجاعات الغلو يف بداياهتا جمرد أفكار عامة ال تنسب جلهٍة 
معينة بل ُتساق األدلة الرشعية عليها بأفهامهم ومنظورهم كام ظهر عند 

حممد عبد السالم فرج.
ويف مرحلة الحقة ظهر االستدالل برتاث اخلوارج واملعتزلة األولني 

كام عند عيل إسامعيل وشكري مصطفى.
ثم توسع التأصيل والتفريع هلذه األصول باالستدالل بأقوال املذاهب 

األربعة واملفسين وسائر أهل العلم، كام ظهر يف كتابات سيد إمام.
ثم ظهر االستدالل بكتابات أبو األعىل املودوي وسيد قطب -رمحهام 



65

من  التيار  هلذا  انتسب  ومن  املرصية،  )اجلهاد(  مجاعات  سائر  عند  اهلل- 
املنشقني عن مجاعة اإلخوان املسلمني.

حممود  عمر  هلا  انتسب  من  أشهر  ومن  للسلف،  االنتساب  ظهر  ثم 
)أبو قتادة الفلسطيني( أثناء تبنّيه للـ )اجليا( اجلزائرية، وجهيامن العتيبي، 
عند  كام  النجدية  الدعوة  أئمة  بكتابات  باالستدالل  احلال  انتهى  أن  إىل 

الربقاوي )أبو حممد املقدريس(.
الفروع  اجلامعات واضطرادها يف  ثبات أصول هذه  الرغم من  فعىل 
وتطبيقاهتا العملية، إال أهنا انتسبت ملدارس خمتلفة عرب عقوٍد من الزمن، 
الفكر يف  االنتساب صورٌي غري حقيقي، وأنَّ هذا  أن هذا  يدل عىل  مما 
نتيجة  يكن  ومل  مدارسها،  أو  اإلسالمية  املجتمعات  وليد  ليس  حقيقته 
ثقافٍة داخلية جمتمعية، أو تطوٍر طبيعي ألفكاره، وإنام هو طارٌئ عليها، 
اجتهاًدا مرجوًحا-  أو  إن كان خطًأ  فيها -حتى  ما ورد  لبعض  مستغٌل 
يف  أسالفهم  ملنهج  اتباًعا  وغلوهم،  انحرافهم  عىل  االستدالل  بغرض 

حتريف كالم اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم))).

جمال  يف  العاملة  الفكرية  أو  اإلسالمية  املدارس  بعض  عن  الغالة  من  عدٍد  ))) انشقاق 
احلق  فاالنحراف عن  أمر طبيعٌي ومتوقع؛  الناس  لعامة  ه  املوجَّ والرتبية  والتعليم  الدعوة 
يمكن أن يصل يف أي وقٍت ومكان، وقد خرج اخلوارج من بني ظهراين الصحابة، وانشق 

واصل بن عطاء )رأس املعتزلة( عن احلسن البرصي، واألمثلة كثرية.
كام أنَّ موافقة اجتهادات بعض أهل العلم، أو عبارات عدٍد من املفكرين لبعض أحكام   =
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* * *

=   الغالة ال يعني التسوية بينهام؛ الختالف األصول التي ُبنيت عليها هذه املسائل، والنتائج 
العملية املرتتبة عليها، فهو تشابٌه جزئي لفظي يف سياق خمتلف.

فبينام أقواُل أهِل العلم مبنّيٌة عىل علٍم واجتهاٍد ونظٍر، يف دائرة مجاعة أهل الّسنة وإن أخطؤوا 
فارقوا هبا  بِدعّية  مبنّيٌة عىل أصوٍل  اخلوارج ومعتقداهتم  أقوال  فإنَّ  اجتهاداهتم،  يف بعض 

اجلامعَة، وواَلوا وعاَدوا عليها، وهي تنتظُم يف سلسلٍة ِمن االنحرافات والبدع األخرى.
قال الشاطبي يف االعتصام )2/2)7(: »هذه الفرق إّنام تصري فرًقا بخالفها للفرقة الناجية 
يف معنى ُكيلِّ يف الّدين، وقاعدٍة ِمن قواعد الرّشيعة، ال يف جزئيٍّ ِمن اجلزئيات ... وإّنام ينشأ 

الّتفّرُق عند وقوع املخالفة يف األمور الكلّية«.
ابُن تيمية يف جمموع الفتاوى )349/3(: »الّطوائف املنتسبة إىل متبوِعني يف أصول  وقال 
الّدين والّكالم عىل درجاٍت: منهم َمن يكون قد خالف الّسنَّة يف أصوٍل عظيمٍة، ومنهم َمن 

يكون إّنام خالف الّسنَّة يف أموٍر دقيقٍة...
عليه  يوالون  املسلمني؛  مجاعَة  به  يفارقون  قواًل  ابتدعوه  ما  جيعلوا  مل  إذا  هؤالء  ومثُل   

ويعادون؛ كان ِمن نوع اخلطأ. واهلل سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثِل ذلك«.
املنشقني، وأعامهلم،  واملدارس من هؤالء  املشايخ واجلامعات  براءة  إىل ذلك  وإذا أضيف 

وتفنيد أفكارهم، والتحذير منها، فلم يبق لنسبتهم إليه وجه، إال من أراد اإلساءة!
قال الّشاطبي يف »املوافقات« ))/)4)(: »وللعامل املتحّقِق بالعلم أماراٌت وعالماٌت ...

إحداها: العمُل بام علم حتى يكون قوُله مطابًقا لفعله، فإن كان خمالًفا له فليس بأهٍل ألْن 
يؤخذ عنه، وال أْن ُيقتدى به يف علم ...

والّثانية: أْن يكون ممّن رّباه الّشيوخ يف ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته هلم ...
بالنّبي،  الّصحابة  اقتداء  ِمن  علمَت  كام  بأدبه  والتأّدُب  عنه،  أخذ  بَمن  االقتداُء  والثالثة: 
البدُع  َرفعت  الوصُف  هذا  ُترك  فلاّم   ... قرن  كلِّ  يف  وهكذا  بالّصحابة،  الّتابعني  واقتداء 

رؤوَسها؛ ألنَّ ترَك االقتداء دليٌل عىل أمٍر حدث عند الّتارك أْصُله اّتباُع اهلوى«.



67

خامتة

ما دامت أفكار الغلو جتد هلا من يؤيددها ويتبنّاها من جهلة املسلمني؛ 
ومادام  الغلو،  مجاعات  تبّثها  التي  املغرية  الكاذبة  الدعايات  نتيجة 
يف  والغالة  الغلو  من  مستفيدين  املنطقة  يف  وأذنابه  اجلديد  االستعامر 
رضب املرشوع اإلسالمي، وهم مستمرون يف تغذيته، وحريصون عىل 
عند  -والعلم  الفكر  هلذا  اختفاًء  القريب  الوقت  يشهد  فلن  استمراره؛ 
يعاود  ثم  األوقات،  قد يشهد ضموًرا وكموًنا يف وقٍت من  اهلل-، لكن 
الظهور؛ ليقوم بأداء أدوار ُتراد منه، يف هذا البلد أو ذاك، بحسب احلاجة 

إليه ممن يسرّيه ويغّذيه ويتويه.
لذا فإنه احلل األمثل للتعامل مع انحرافات هؤالء الغالة: يكون برفع 
الرشعي  العلم  ونرش  اإلسالمية،  الشعوب  عن  والتلبيس  اجلهل  ُظلمة 
الصحيح، وبيان األخطاء العقدية والفقهية التي يرتكبها هؤالء يف حق 
األمة والدين، والتصدي بقوٍة وحزم هلذا الفكر ومحلته، مهام رفعوا من 
املستعمر  أداة  الرافضة-  جانب  -إىل  فهم  بوعود،  وتزينوا  شعارات، 
هذا  تقويض  يتم  ولن  اإلسالمي،  العامل  يف  مشاريعه  تنفيذ  يف  اجلديد 

املرشوع االستعامري إال بمحاربة أدواته.
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ورعايتها،  اجلامعات  هذه  نشوء  يف  األنظمة  دور  ببيان  رضورة  مع 
املائع  الوسطي(  )اإلسالم  ودعم  اإلرهاب،  حماربة  ادعاءاهتم  وكذب 

املنهج، الزائغ الطريقة يف احلقيقة))).
نسأل اهلل -تعاىل- أن يربم هلذه األمة أمًرا رشًدا، ُيعّز فيه أهل طاعته، 
املسلمني  املنكر، وأن هيدي شباب  فيه عن  وُينهى  باملعروف  فيه  ويؤمر 

ويرّدهم إليه رًدا مجياًل. 

واحلمد هلل رب العاملني

* * *

بناء شـبكات مسلمة معتدلة،  راند، كتقرير:  تقارير مؤسسة  األمثلة عىل ذلك:  ))) من 
و: اإلسالم املدين الديمقراطي: رشكاء، موارد واسرتاتيجيات، وما كتب عنهام من بحوث 

ودراسات.
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