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  :مقدمة

ف اإلسالمي" بـ "التطر   يم  ما س  يىل ماى العقود األلرية املاضاة شك  

 ،األرثر استهالرا  ي الاتائر العلماة سابقا، ت"اإلهرها  اإلسالمي" حالاا، املادة  

ء.  استنفذ األراديماون تااخرباء   ؛ضمن هذا السااق تاملنابر اإليالماة يىل السوا

ت يىل تاإليالماون املعناون بالظاهرة سااًل من املصطلحا  تاملفاهام التي يمل

تاالزدهراء جتاه اإلسالم الذي أصبح هرديفًا  ،دأثاث تيي املتلقي بمعاين الكراهاة

 اإلهرها .تلألصولاة تالتطرف، تالعنف، 

  ي يملاة استكشافاة قادها لرباء   املعناة   ت ي االجتاه نفسه، انخرطت الاتائر  

نة ب التنظاام  تاحلررا  تاملجمويا  التي صنفت ضمن لاتخمتصون  ي دعق  

ختطت ر   ،تصادمةتهو ما أسفر ين قائمة طويلة  ؛"اإلهرها  اإلسالمي"

فاة تاللغوية تالعرقاة لتجع  من "اإلهرها   ؛احلواجز السااساة تاجلغرا

 ه تلغته تموطنه.ا رانت جنسات  اإلسالمي" أيقونة ممازة لإلنسان املسلم أي  

ً يابراً  ؛ا  ي دسويق هذا "اإلهرها "تكمعانً   ،للحاتد تالقاهرا  بايتباهره لطرا

ثمة حاجة كىل أدلة كثبا  جتع  هذا ااخطر ماثالً  ؛هياد األمن تالسلم العاملاني

قع   اإليالم تحمررا    لت به تسائ   تهذا ما دكف   ؛للعاان التواص   البحث، تموا

العا م بشتى لغاهتم  يتلقاها سكان   يوماةً  االجتاميي، بالشك  الذي جع  منه تجبةً 

 ية. يىل مااهر السا

ءد  تاستكامالً هلذا املشها  ه لاهر  احلملة املمنهجة الذي ال يمكن قرا

هرها  اإلسالمي أت عرف باإلتهو ما با  ي   ؛للتخويف من اإلسالم

ران البا من التعام  مع الظاهرة اإلسالموفوباا، تجعلها قرينة لإلهرهابوفوباا، 
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ا تهو ما درجم يملاً  ؛ا يتخطى ر  احلاتد، تهياد ر  دتل العا مبايتباهرها لطرً 

 دتل العا م. املتحاة، تدنخرط فاها معظم   بعقا حتالفا  دتلاة دقودها الواليا   

من الاتل العرباة تاإلسالماة لالنخراط  ي  تمن جهتها، دطويت الكثري  

احلملة الاتلاة بإيالهنا ين كنشاء أتل مبادهرة من نويها  ي العا م العر:ي باسم 

مي ضا اإلهرها "، تالذي أهراد له مؤسسوه أن "التحالف العسكري اإلسال

من أج  حماهربة اإلهرها  يسكريًا  ؛يعم  بتنساق مع مجاع املنظام  الاتلاة

 تفكريًا تكيالماًا.

لكافاة التعاطي األحادي تاملنحاز  تاضحةً  هذا التقايم املوجز يعطي صوهرةً 

تأصبحت  مع ظاهرة اإلهرها  حاث ايترب اإلسالم املتهم األتل تالرئاس، ب 

حة ين اإلهرها  اإلسالمي، بانام  بعض الاتائر الرسماة الغرباة دتحاث رصا

اإلهرها  تمهناسوه احلقاقاون الذين بادوا خيوضون  يغاب ين املشها صناع  

 حرتبا مستاامة لاهر  حاتدهم اجلاوسااساة.

كن هذا املنظوهر الاتيل الذي يتم من لالله دسويق ظاهرة اإلهرها   

ن من فهم  ؛ي بالرضتهرة كيادة دقاام جذهري هلذه الظاهرةستايياإلسالمي  بام يمك 

أبعادها الاتلاة، تااخلفاا  الثاتية تهراء مسلس  العاتان تحلقا  التامري 

املمنهج اللذين يتعرض هلام العا م العر:ي لاصة، تبودرية جا متساهرية، تبكلفة 

ناة تبرشية باهظة.  مادية تيمرا

يرجى منه اإلسهام  ي  الاهراسة  قرتحه هذه تهذا املنظوهر النقاي الذي د

تهو ما يماز هذا الطرح ين مئا  الناتا   ؛دقايم مقاهربة أرثر موضوياة تدقة

تاملؤمترا  التي جيرى دنظامها بودرية متساهرية، تيىل نطاق تاسع  ي ر  بلاان 

الايني، العا م العر:ي تاإلسالمي، تالتي متحوهر معظمها حول كدانة "اإلهرها  
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"، تهو ما جع  منها جمرد أداة ضمن مسلس  التضلا  طرف اإلسالميتالت

 املمنهج للرأي العام حملاًا تدتلاا.

تكسهاما منها  ي دقايم مقاهربة أرثر يلماة تموضوياة، جاء دفكري رلاة  

الرشيعة تالاهراسا  اإلسالماة بجامعة قطر بتنظام مؤمترها السابع ين 

  ،ـه1438صفر ،21 –20ا بتاهريخ "اإلهرها  تسب  معاجلته"، تالذي يق

تالذي نجح  ي التعام  مع موضوع اإلهرها   م،2016نوفمرب 21-20املوافق 

ء أرانت  بايتباهره ظاهرة كنساناة دعم سائر الثقافا  تاملجتمعا  البرشية، سوا

جمتمعا  ديناة أم يلامناة، رام جاء  لتسلط الضوء يىل الفايلني احلقاقاني الذين 

اجلنو  لاصة، تانعكاساده  هرها  املنظم الذي دتعرض له دتل  يقفون تهراء اإل

يىل الاتل العرباة، ترشف العوام  احلقاقاة التي دغذي ظاهرة اإلهرها   ي العا م 

 العر:ي، تدقاام ماى دأثري العام  الايني  ي هذه الظاهرة. 

لوحاة البحوث تالاهراسا  اإلسالماة التابعة  العلماة   تقا قامت اللجنة  

اة الرشيعة تالاهراسا  اإلسالماة باستخالص القضايا األساساة التي لكل

املؤمتر، تكيادة صااغتها خمترصة، تديمها ببعض املباحث  ياجلتها أتهراق  

تذلك هباف دقايم دهراسة  ؛التكمالاة بغرض استكامل بعض اجلوانب البحثاة

تصادي متعادة املاال  تالتخصصا ، دشابك فاها الساايس باالجتاميي تاالق

األتل  :تالايني تاإليالمي. تقا دوزيت دلك املباحث يىل  ثالثة حماتهر متكاملة

ين "اإلهرها  الاتيل تآثاهره يىل العا م العر:ي"، تالثاين ين "العوام  املغذية 

 لإلهرها   ي العا م العر:ي"، تالثالث ين "اجلذتهر الفكرية تالايناة لإلهرها ".
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 :ملخص الدراسة

ضمن سااقاهتا الاتلاة  ،اإلهرها   ي العا م العر:ي ظاهرة   الاهراسة   عالج هذهد  

 تكرراهاهتا الااللاة. تهتاف هذه الاهراسة كىل دغاري الصوهرة النمطاة ملا يعرف بـ

اإلهرها  الايني تالتطرف اإلسالمي"؛ حاث يتم استهااف اإلسالم تتصمه "

ا اهلاف، ايتما  هذه تلتحقاق هذ دتن غريه من األديان تالثقافا . باإلهرها ،

شمولاة، حاتلْت أن دتعقب ظاهرة اإلهرها   ي ر  األديان،  مقاهربةً  الاهراسة  

السامتية منها تالوثناة الوضعاة، فضاًل ين اإلهرها  الذي يامهرس باسم 

مًا  األيايولوجاا  العلامناة تالفلسفا  احلااثاة، تالذي يعترب األرثر كجرا

 تانتشاهرًا  ي العا م.

هذه الاهراسة كىل ثالثة حماتهر أساساة دكاملت فاام بانها؛  م  اقسد تقا دم  

لتقايم صوهرة أقر  كىل املوضوياة تدتسم بالواقعاة، حاث حاتلْت أن دصف 

املامهرسا  اإلهرهاباة، استنادًا كىل مصادهرها األصلاة، التي دوفر هلا التربير 

ء أرانت ديناة أم يلامناة.  األلالقي سوا

املحاتهر الثالثة ياة دهراسا  متكاملة  ي جممويها،  تقا شم  ر  حموهر من 

حاث لصص املحوهر األتل للحايث ين "اإلهرها  الاتيل تآثاهره يىل العا م 

لعا م العر:ي"، بانام دناتل االعر:ي"، تالثاين ين "العوام  املغذية لإلهرها   ي 

  الثالث موضوع "اجلذتهر الفكرية تالايناة لإلهرها ".
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 احملور األول

 اإلرهاب الدولي وآثاره على العامل العربي

بتسلاط الضوء يىل اإلهرها  الاتيل الذي يعترب أررب مصاهر  هذا املحوهر   هيتم  

للتودرا  التي دشهاها خمتلف دتل العا م، تدتهر القوى الكربى  ي التالق هذه 

هر الساايس  ي العا م العر:ي.   التودرا ، تماى انعكاس ذلك يىل زيزية االستقرا

 ؛اإلهرها  الاتيل تثقافة االحرتا "األتىل موضوع " دناتلت الوهرقة   .1

تهي دربز دتهر الاتل العظمى املتنفذة  ي االلتالال  األمناة التي يشهاها العا م، 

من لالل اسرتاداجاا  ماهرتسة حتت ذهريعة محاية أمنها القومي، تانخراطها  ي 

الاتيل. تضمن سااق هذه حرت  استباقاة ال دستنا كىل أي أساس من القانون 

احلرت  االستباقاة أصبح العا م الاوم يشها حتوالً يماقًا  ي جمال العالقا  

الاتلاة التي بادت حتكمها ثقافة االحرتا ؛ بوصفه سلورًا ياتاناًا مالزمًا للاتل 

هر الاتيل.  الكربى املهامنة يىل مرارز القرا

ثقافة االحرتا ،  تيناما دتأسس العالقا  بني الاتل تالشعو  يىل 

كىل البحث ين املربهرا  احلقاقاة للحرت  املفتعلة، ترشف  ملحةً  دصبح احلاجة  

ا  القابعة تهراء ظاهرة اإلهرها  املنظم الذي متاهرسه الاتل الكربى، اااخلف

تاألسس األلالقاة تالفلسفاة التي دربهر العاتان بغرض التحكم  ي مقاهرا  

تلت الوهرقة كبراز هذه ااخلفاة من لالل رشف تقا حا الشعو  املادية تالرمزية.

الاتهر الذي يقوم به مهناسو اإلهرها  الاتيل من املحافظني اجلاد، تالتربيرا  

األلالقاة، تاملردكزا  االسرتاداجاة املؤسسة لإلهرها ، حاث جيري أمررة 

القانون الاتيل ملواجهة العات االفرتايض الذي صنعه اإليالم الغر:ي، تاألمريكي 

اصة بذهريعة التصاي لإلهرها  اإلسالمي، بانتها  أسلو  احلرت  االستباقاة ل
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تهو ما  ؛قةفة تفقا لنظرية الفوىض ااخال  هباف دقويض استقراهر الاتل املستها  

 يوفر املربهرا  األمناة تالقانوناة للتال  فاها تالتحكم  ي مقاهراهتا.

هرها  الاتيل اإلت ي السااق ذاده، دناتلت الوهرقة الثاناة بعنوان " .2

بعض النظريا  التي يرت  له بعض املفكرين تالسااساني  "تالرصاع احلضاهري

األمريكاني، ين الرصاع احلضاهري تصاام احلضاهرا ؛ رغطاء كيايولوجي لتربير 

مماهرساهتا اإلهرهاباة لاس فقط ضا الاتل التي دعتربها ماهرقة، ب  ضا شعو  

تالتي لصت منها احلضاهرة اإلسالماة  العا م التي ال دقاسمها أهرضاتها احلضاهرية،

 يىل تجه التحايا. 

لعايا هكذا ساظهر كىل العلن، ابتااء من أحااث احلادي يرش من سبتمرب ا

من الترصحيا  التي دتهم اإلسالم راين باإلهرها ، تدعترب املسلمني كهرهاباني، 

تدتحاث يىل لسان هرؤساء دتل ين اإلسالم املتخلف تالكاهره للحضاهرة 

ضمن هذا السااق التربيري دأيت أطرتحة صاموئا  هانتانغتون ين  ناة.تاملا

صاام احلضاهرا ؛ حاث يفرس هجام  احلادي يرش من سبتمرب بوجود حالة من 

العااء اإلسالمي جتاه احلضاهرة الغرباة. تهذا التربير ذاده يتكرهر بشك  سافر مع 

للحااثة الغرباة، احلضاهرة اإلسالماة فرانساس فوروياما، الذي يرت  ملعادة 

ديكالاة تاألصولاة،  هلعا م اإلسالمي بأناتيتهم  الوحاا الذي أنتج احلررا  الرا

التي  م دكتف برفض السااسا  الغرباة تحسب، ب  مردكزاهتا احلضاهرية. تبناء 

يىل ذلك، يصف فوروياما اإلسالم بالفاشستي، تمن ثم يرى فاه هتاياًا لطرياً 

قول بوجو  القضاء يلاه، تلن يكون ذلك ممكنًا كال من للغر  تهو ما يربهر له ال

 لالل األيامل العسكرية.
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بالنظر كىل حجم الاماهر الذي أحاثه اإلهرها  الاتيل يىل الوطن العر:ي،  .3

فع  دواجه اإلهرها  بإهرها  مضاد، تهو ما  ران من الطباعي أن دظهر هردتد  

بعة بعنوان " لت بمعاجلته الوهرقة  دكف   من املعاجلة الايائاة كىل  :ضاداإلهرها  املالرا

ي قصا باملعاجلة الايائاة  ي دفسري ظاهرة اإلهرها  ذلك . ت"املقاهربة املوضوياة

املنظوهر الغر:ي، تاألمريكي لاصة، الذي يسعى لتربير العاتان الاتيل الذي 

بادت متاهرسه القوى الغرباة ضا دتل العا م، تبخاصة الاتل العرباة تاإلسالماة، 

درتجه الاتائر الاتلاة من ايتباهر الوطن العر:ي، تاإلسالمي بشك  ما من لالل 

 أيم بؤهرة اإلهرها   ي العا م، تحتم  اإلسالم مسؤتلاة التطرف تاإلهرها .

ز   يائاة برز اجتاه آلر، لكنه أق  اهتاممًا، يرى للمقاهربا  الا   تبشك  موا

و نتا  طباعي ملا الفالسوف األمريكي نعوم دشومسكي أن اإلهرها  الاتيل كنام ه

تهو ما يؤراه األراديمي  ؛قاة السااسة األمريكاة ااخاهرجاة"يسماه بـ "ال ألال

الذي حيم  النخب األمريكاة مسؤتلاة  (1)تالابلومايس الفرنيس بااهر روناسا

 الرتتيج للنظريا  الصااماة، تالنزايا  الاتلاة. 

فإن املواقف الغرباة  تفقا هلذه الرؤية املعاهرضة للرؤية الغرباة املررزية،

تاألمريكاة لاصة تما دردب ينها من اسرتاداجاا ، دعترب من بني العوام  التي 

أسهمت  ي استاامة اإلهرها  تانتشاهره، تصناية ما يمكن نعته باإلهرها  

دتجه أصابع االهتام كىل ضلوع املخابرا  املضاد. ت ي هذا السااق، رثرياً ما 

ث اإلهرهاباة التي استهافت مواقع غرباة، هباف الغرباة  ي الكثري من األحاا

دوظاف األيامل اإلهرهاباة  ي دربير العاتان الغر:ي حتت غطاء احلر  االستباقاة 

                                                 

، درمجة: نبا  يجان، )املررز العر:ي نع العات أت راف دقت  بضمري مرداحصبااهر روناسا:   (1)

 .191، ص2015لألبحاث تدهراسة السااسا ؛ الاتحة(، 
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املوجهة ضا التهايا احلضاهري املزيوم، تااخطر املحتوم. كن فتح هذا امللف با  

يشك  رضتهرة قصوى لتأراا فرضاة املؤامرة الاتلاة التي يتحاث ينها 

اهرضون للسااسة اإلمربيالاة الغرباة بقاادة الواليا  املتحاة األمريكاة، رام أن املع

فتح هذا امللف من شأنه أيضا أن يكشف النقا  ين األدتا  تاألجهزة التي يتم 

 دوظافها  ي سااق هذه اللعبة األمماة التي بادت دعرف بـ"صناية اإلهرها ".

ظاهرة اإلهرها  املتناماة  ي  كن استحضاهر هذه املقاهربة النقاية  ي دفسري

املنطقة العرباة تاإلسالماة، جتعلنا نبتعا كىل حا ربري ين دلك املقاهربا  

التبساطاة تالقارصة التي دررز فقط يىل البعا الايني لإلهرها ، دتنام أي ايتباهر 

 تال دقاير لإلرراها  ااخاهرجاة الضاغطة التي دتعرض هلا املنطقة.

التي حتاثنا ينها دقودنا كىل التأراا يىل أن املامهرسا  كن املقاهربة املوضوياة 

اإلهرهاباة بالرغم من أهنا متث  استجابة ال ألالقاة تغري هراشاة، كال أهنا أيضا متث  

ــ  ـــــ لاى أنصاهرهاــــ استجابة رضتهرية لتحايا  لاهرجاة شاياة التعقاا. تقا نتج ـــ

تااهرا  "يائسة" تمتعماة من قب  بالفع  ـــــ ين دلك اإلرراها  ـااخاهرجاة ال

جممويا  أيلت من الشعاهر اإلسالمي، تهي التااهرا  ران يمكن أن دكون 

حماتدة تنادهرة لوال املناخ العام تاملزا  األمني األممي الذي ما  الظاهرة باحلاوية 

تالايناماة تاالنتشاهر، حتقاقًا ملكاسب سااساة تكحااًء لثقافة الكراهاة تالكراهاة 

دة. تلذلك يبات لنا ــــ  ي حاال  رثرية ـــــ أن العام  الثقا ي ال يفرس نشأة املضا

هريتها.   الظاهرة اإلهرهاباة، تكن سايا يىل دفسري استمرا

كن احلر  املستاامة التي ختوضها قوى دتلاة متحالفة، تدسخر هلا ر   .4

اتل طرحه أجهزهتا األمماة، البا تأن دكون آثاهرها لاهر  ر  التوقعا . هذا ما حت

بعة حتت ينوان "  يتالت ،دأثريا  اإلهرها  يىل املجتمعا  العرباة"الوهرقة الرا
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هر التي دلحق العا م العر:ي. يىل املستوى  جاء  لتلقي بعض الضوء يىل األرضا

اجلاوساايس، فرض اإلهرها  الاتيل تاقعا سااساا جاياا متث   ي دامري مقوما  

ء تاسعة من الوطن الع ر:ي رفلسطني تالعراق تسوهريا تالصومال، الاتلة  ي أجزا

تالامن تلاباا، فضال ين دتل ألرى يىل القائمة أصبحت دعاش حالة من التودر 

ء الال   سلم. تيىل املستوى اإلنساين حر  تالال  األمني املستاام  ي ظ  أجوا

ئم القت  املمنهج، أت ما يعرف بحرت  اإلبادة  يردكب اإلهرها  الاتيل جرا

أساس التطهري العرقي أت الايني أت مها معا. تيىل املستوى اجلساية يىل 

العسكري دضايف اإلنفاق العسكري  ي دتل هذه املنطقة، ب  صاهر  بعض 

البلاان العرباة أرثر البلاان يسكرة  ي العا م، حاث رانت أررب مخسة بلاان 

اهلنا تالصني تبارستان  2013 -2009مستوهردة لألسلحة لالل الفرتة 

% من 32باان األلريان استوهردا ا  تالسعودية، تهذان البلاان العرتاالماهر

مجايل العاملي. تيىل مستوى التنماة االقتصادية، دتضاءل فرص التنماة حتت اإل

ضغط نزيف النفقا  العسكرية، تيقاهر أن دص  البطالة  ي العا م العر:ي نسبا غري 

ا  سوف دستمر  ي االهردفاع مسبوقة؛ كذ دقاهر منظمة العم  الاتلاة أن بطالة الشب

فريقاا( بحلول ك%  ي شامل 30.7ىل ك% )ت29.1ىل كتسط لتص   ي الرشق األ

يىل املستوى الفكري تالثقا ي ينطبق يىل احلرت  الاائرة  ي العاملني . 2019يام 

تهو العر:ي تاإلسالمي ما يسماه بعض املفكرين الغرباني بحر  اإلبادة الثقافاة، 

هرها  النايم. هذا النوع من اإلهرها  يستهاف الرأسامل ما با  يعرف باإل

الرمزي لشعو  املنطقة، تلاصة الشعو  السناة  ي ظ  دصايا التااهرا  

ناا من جهة ثاناة.   القوماة تالعلامناة من جهة، تالطائفاة املايومة كيرا
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 احملور الثاني

 العوامل املغذية للحرمان يف العامل العربي

كىل دشخاص العوام  املغذية لإلهرها   ي  الاهراسة    ي هذا املحوهر سعت

درت  هلا رثري من الاتائر الرسماة  يبعااًا ين التعماام  ااخاطئة التالعا م العر:ي؛ 

العرباة حتت دأثري الضغوط األجنباة، حاث شك  التطرف الايني مشجبًا دعلق 

 اة.يلاه احلكوما  العرباة فش  سااساهتا التنموية، تمآزقها السااس

هررز  هذه الاهراسة يىل "مؤرش التقام االجتاميي" الذي طوهرده بعض  

تهو يتضمن مؤرشا  دشم  رافة حاجاا  اإلنسان، تر  النظريا  الغرباة، 

القام التي يعتربها رضتهرية، تيتوقع الوصول كلاها، تيامج بني املؤرشا  

صول كىل نتائج االقتصادية تالسااساة تالثقافاة تاالجتامياة، تهو ما سمح بالو

حاسمة  ي دفسري العوام  احلقاقاة املغذية لإلهرها   ي العا م العر:ي، حاث حيت  

 احلرمان بك  أبعاده مررز الصااهرة.

احلرمان ضمن هذا السااق التحلايل، جاء  الوهرقة األتىل بعنوان " .1

يىل حالة احلرمان  لتسلط الضوء ؛تانتشاهر ظاهرة اإلهرها   ي املنطقة العرباة"

ذي يعاين منه املواطن  ي العا م العر:ي تاإلسالمي، بك  أبعاده الايناة تالسااساة ال

 تاالقتصادية تاالجتامياة، تدتهره  ي التودرا  اجلاهرية  ي املنطقة. 

تدستنا هذه الوهرقة كىل العايا من الاهراسا  العلماة التي دشري كىل اجلذتهر 

احلرمان، تالتضااق يىل النفساة تاالجتامياة لإلهرها ، نتاجة التهماش ت

احلريا  السااساة تالايناة، تانتهاك أبسط حقوق املواطنة، لاصة  ي الصحة 

تالتعلام، تغاا  العاالة االجتامياة، تالتحكم  ي مصادهر الثرتة، تما ينتج ينه 



17 
 

من حرمان اقتصادي، تفواهرق طبقاة هائلة، تشعوهر باإلذالل املمنهج، تالاتس 

مة اإلنسان، تغري  ها من املؤثرا  النفساة تاالجتامياة الضاغطة.يىل ررا

د تاجلاميا  نوازع   كن حالة احلرمان املستاام هي التي دولا لاى األفرا

العنف تاإلهرها ، تهي التي دسوغ هلا انتقاء دأتيال  متشادة من خمزتهنا الايني 

 تالفكري العريض لتربير أيامهلا االنتقاماة. 

املعاجلة اجلذهرية لظاهرة احلرمان، مع األلذ  لذلك، دررز الوهرقة يىل أمهاة

بعني االيتباهر املطالب احلقوقاة املرشتية للفئا  املحرتمة باال من االنغامس 

األيمى  ي املعاجلا  األمناة التي دغذي النوازع اإلهرهاباة، تمتاها بالوقود الالزم 

 لالشتعال. 

تهر السااساة اجلذت ي السااق نفسه، دناتلت الوهرقة السادسة موضوع " .2

، تدستنا هذه الوهرقة كىل فرضاة مفادها أن األيامل لإلهرها   ي العا م العر:ي"

اإلهرهاباة املنظمة  ي الوطن العر:ي ال يمكن دفسريها بمعزل ين التجاهر  

السااساة املأزتمة التي هرارمتها الاتلة الوطناة احلايثة  ي مرحلة ما بعا 

شعوهبا نحو االستقالل، تحالت دتن  االستعامهر، تالتي أجهضت لالهلا طموح

استثامهر هرصااها التحرهري، تهو ما دولا ينه كشكاال  بالغة التعقاا دردبط هبوية 

طرية احلايثة، تبناتها التنظاماة، تأدائها الوظافي، تمرشتيها الساايس،  الاتلة الق 

تقاهرهتا يىل محاية مصاحلها القوماة، تما صاحب ر  ذلك من التالال  نتاجة 

 هرهتاهنا باا القوى ااخاهرجاة.ا

ء األزمة تجتاهلها ملطالب  تمع فش  األنظمة العرباة احلارمة  ي احتوا

شعوهبا يىل ماى جتاتز نصف قرن من الزمن، رانت الردتد مامرة بقاهر مشاير 

القهر تاحلرمان تاإلقصاء، تبا  العنف ساا املوقف، تأصبحت املنطقة العرباة 
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مظلم، حاث بادت املقاهربا  األمناة، تاالهرهتان تاإلسالماة دتجه نحو نفق 

 لإلمالءا  الاتلاة يوام  دزيا املشها الساايس دعقااا تدأزما.

دتهر تسائ  اإليالم  ي صناية اإلهرها  لصصت الوهرقة الثالثة بعنوان " .3

لباان الاتهر الذي دساهم به تسائ  اإليالم  ي دغذية العنف  ؛ ي العا م العر:ي"

اث با  اإليالم يوظف االنقساما  الايناة تالطائفاة تمن ثم اإلهرها  ح

تالعنرصية لتكريس ثقافة اإلقصاء تالعنف، تالتخناق الايني تاملذهبي 

تالعنرصي، مما زاد من فرص اناالع احلرت  تاالقتتال بني الاتل تاجلاميا ، 

كن ااخرا  تاالحتقان  تساهم  ي هرفع حصة تسائ  اإليالم  ي جرائم اإلهرها .

ئفي ما ران له لاكون هبذا املستوى؛ لوال اهردفاع منسو  التحريض تاحلقن الطا

جهة ثاناة، يقوم اإليالم  تمن الطائفي تاإلثني  ي ااخطا  الساايس تاإليالمي.

باتهر فعال  ي زيزية أمن الاتل العرباة تاإلسالماة تاستقراهرها حاث دستغ  

ة، تدوظفها من أج  كهناك هذه القوى الغرباة دناقضا  املجتمعا  الذاداة تالبانا

 املجتمعا  تدرراع أنظمتها.

تقا طوهر  الواليا  املتحاة األمريكاة هذا النهج، تصاغته  ي نظرية 

دعام  كسرتاداجي، يغناها ين اللجوء كىل العم  العسكري املبارش، تقا أثمر  

هة هذه النظرية  ي كطالق مقوال  ثقافاة حضاهرية سااساة مذهباة حتريضاة، موج

كىل جمتمعا  الاتل الناماة، تكىل قواها الشباباة بصفة لاصة، حتاد هلم مطالبهم 

الثقافاة تاالقتصادية التي يعجز نظام احلكم  ي بالدهم ين الوفاء هبا، تهو ما 

 يؤدي كىل حاتث االضطرابا  تالعنف  ي هذه املجتمعا .
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 احملور الثالث

 اجلذور الفكرية والدينية لإلرهاب 

حوهر الثالث لتحلا  اجلذتهر الفكرية تالايناة لإلهرها ؛ بايتباهره لصص امل

باإلنسان، تمن املعتاد احلايث ين اإلهرها  الايني، لكن  اً ظاهرة كنساناة مردبط

قلاال من يتحاث ين الوجه اآللر لإلهرها ، تهو اإلهرها  العلامين الذي 

 يتأسس يىل منطلقا  كيايولوجاة متباينة.

الشمولاة، دناتل هذا املحوهر مخسة مباحث غطت ظاهرة ضمن هذه املقاهربة  

اإلهرها   ي األيايولوجاا  العلامناة، تاألديان السامتية، تاألديان الوثناة 

 الوضعاة.

لترشيح العلامناة: الوجه اآللر لإلهرها " يعرض املوضوع األتل ين " .1

ي صفة حاال  اإلهرها  التي دستنا كىل للفاا  أيايولوجاة يلامناة لاست هلا أ

ديناة باملعنى االصطالحي، لكنها رام يراها بعض النقاد حتولت كىل نمط الهويت له 

اهرس العنف لفرض القام مقاساده تله مبادئه املتعالاة، تدرى أهنا حيق هلا أن مت

 تهذا ما يفرس ظهوهر االستعامهر بعا درسخ العلامناة  ي أتهرتبا. ؛العلامناة

لنامذ  من اإلهرها  الذي ماهرسته  هذا البحث   ضمن هذا السااق، دعرض 

 الاة.ريمن احلررا  الغرباة التي ايتنقت أيايولوجاا  متطرفة يساهرية تلب رثرير 

ترنامذ  من احلررا  اإلهرهاباة التي درض  بجذتهرها  ي األيايولوجاا الاساهرية 

املتطرفة، دطفو يىل السطح دلك املجمويا  املتمردة التي شهاهتا املجتمعا  

احلايثة تاملعارصة، تالتي ران هافها كيقاظ الثوهرة ضا االمربيالاة الغرباة الغرباة 

تالرأساملاة رام حاث مع فصائ  اجلاش األمحر  ي ألامناا الغرباة، تيصابة 

ء  ي كيطالاا، ت"احلررة املبارشة"  ي فرنسا سنة  ، 1979"بادير"، تاأللوية احلمرا



20 
 

لاساهرية املتطرفة التي ماهرست تمنها  ي السااق نفسه املجمويا  ا تغريها.

نشاطها  ي أمريكا الالداناة، تالتي رانت دستلهم فكرها من مات تراسرتت 

املخاهرا ، ، تالتصت  ي كنتا  1980ت 1970تدرتدسكي، تنشطت بني 

قب ها،دسويقت  .تهاتمرا

تكىل جانب اإلهرها  الاساهري املتطرف، ران هناك كهرها  يماني متطرف 

زية اجلاياة  ي ألامناا، تاجلبهة الوطناة  ي فرنسا، تالطوائف أيضا رام حاث مع النا

املختلفة التي شهاهتا الواليا  املتحاة مث  احلز  النازي األمريكي، تمجاية 

"الكورلورس" التي تجهت نشاطها اإلهرها:ي ضا األمريكاني السود، 

 تامللاشاا  الباضاء املسؤتلة ين دفجري أترالهوما، يضاف كلاها الفاالق

ئالاة من الامني املتطرف رالصهاوناة اجلاياة تالصهاوناة الايناة الكهاناة  اإلرسا

kahaniste  ، التي دتأسس يىل اآليا  التلمودية امللائة بالتحريض يىل القت

 تغريها من النامذ  التي يرضتها الاهراسة. 

للمامهرسا  " اإلهرها  الاهودي الصهاويندعِرض الوهرقة الثاناة ين" .2

ة الاهودية الصهاوناة، تايتما  باألساس يىل الاهراسة العلماة التي اإلهرهابا

ئا  شاحاك، من جامعة د  أباب بعنوان "التاهريخ  قامها املفكر الاهودي كرسا

 الاهودي، الاين الاهودي، ثق  ثالثة آالف سنة".

يرى الكادب أنه ال يمكن فهم الصهاوناة  ي صاغتها األرثر يلامناة، تال فهم  

ئا   ي  السااسة ئا ، تال سلوك منارصي كرسا ئالاة منذ قاام دتلة كرسا اإلرسا

ااخاهر ، من دتن األلذ بعني االيتباهر، التأثري العماق للقوانني التلمودية تما 

دشكله من دصوهر حول العا م. من هذا املنظوهر، دقام نصوص التوهراة تالتلمود 

لاهود شعب اهلل املختاهر التربير األلالقي تالايني لإلهرها  الاهودي بايتباهر ا
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تالشعب األزيل تاألباي تاملقاس، تالذي جيوز له ما ال جيوز لغريه، تهو ما 

غ للاهود القول بنظرية "االستح "نحن شعب  :امهر" لألغااهر رام جاء  ي التلمودسو 

تهم ر  األمم تاألجناس ألنه يعلم أننا  ؛ملختاهر سخر لنا احلاوان اإلنسايناهلل ا

 ني، نوع ألرس رالاتا  تاألنعام، تنوع ناطق راملساحانينحتا  كىل نوي

 .(1)األهرض فسخرهم لنا لاكونوا  ي لامتنا"  تاملسلمني تالبوذيني، تسائر أه

تاستنادًا كىل هذه العقااة الايناة العنرصية، ماهرس الاهود يرب داهرخيهم 

العنف احلرت  التطهريية، تدوهرد النصوص التوهراداة صوهرًا مريبة ين اإلبادة ت

س ضا اآللرين، ت بني الطوائف الاهودية، تظهر  مجايا  هيودية كهرهاباة املقا 

هرأس احلربة  لطائفة الفريساني الرباناة، تالذين منها مجاية القنائني الذين يمثلون 

سموا بـ "السكاهرين" أت "السفاحني"، تبقات آثاهرهم  ي التاهريخ الاهودي  ي 

فاام يعرف بالعشاء الفصحي؛ حاث يباح الاهود حوادث متفرقة أمهها قت  األغااهر 

ئم اغتاال األطفال تدقطري دمهم لاعجن به لبز الفصح، أت فاام ماهرسته  جرا

تبعاها.  1948اجلاميا  اإلهرهاباة الاهودية املعارصة أيام احتالل فلسطني قب  

تمن دلك اجلاميا  اإلهرهاباة أيضا مجاية "احلريايم" األهرثوذرساة املغالاة  ي 

التاي ن الاهودي، تالتي قادها غلوها كىل استنكاهر احلااة االجتامياة ملخالفاهم من 

ئفهم، هذا فضال ين ياائهم الشايا  الاهود العلامناني تاملتاينني من غري طوا

ئم   ئالاة املمنهجة ضا  لألغااهر. أما  ي التاهريخ املعارص، فتمث  اجلرا اإلرسا

ئم اإلهرهاباة شنايةً  الفلسطاناني تاألهرايض العرباة أرثر     ي التاهريخ الاهودي. اجلرا

ئ    شاحاك، يستنا اإلهرها  الاهودي  ي فلسطني كىل ما اتبحسب كرسا

يسماه بـ "أيايولوجاة حترير األهرض"؛ حاث يلقن ألطفال الاهود بأن ر  

                                                 

 .160 ص ،حمما ييل الباهر: املساح املنتظر تدعالام التلمود( 1)
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ئا "، دعترب أهرضًا حمتلة  األهرايض التي يملكها األغااهر، تالتابعة لـ"أهرض كرسا

، تالنتاجة املنطقاة هي التهجري القرسي لك  األغااهر الذين تجيب حتريرها

يعاشون يىل هذه األهرايض. تحسب اإليايولوجاة الاهودية، دضم البالد الاهودية 

ساناء رلها، تقسامً من مرص السفىل كىل ضواحي القاهرة جنوبا، تاألهردن رلها، 

  الغر:ي لنهر تجزًء ربرياً من اململكة العرباة السعودية، تالكويت تاجلنو

الفرا  بالعراق رشقًا، تسوهريا تلبنان تجزًء ربرياً من درراا، شامالً، تقربص 

 غربًا.

ئا  شاحاك أيضا ين أيايولوجاة القت  تاإلبادة، تهذا ا يتحاث كرست

ء اإلهرها:ي املوجه ضا العر  حتاياًا؛ جيا دربيره األلالقي تالايني  ي  اإلجرا

"، تالتي دتأسس يىل التلمود Halakha"احلاللة  القوانني الاهودية الكالساكاة

ئالاني العاملني  ي صفوف اجلاش.  ؛البابيل  تهي القوانني التي دلقن للجنود اإلرسا

اإلهرها   ي  ي مقاب  اإلهرها  الاهودي، دعرضت الوهرقة الثالثة ين " .3

ناة تاملساحاة الصهاوناة"  ناة لتحلا  مظاهر اإلهرها  تمربهراده الايالايانة النرصا

ناة تاملساحاة الصهاوناة.    ي النرصا

أن صاهر  ديانة يىل املستوى التاهرخيي، ظهر التطرف  ي الايانة املساحاة منذ 

لقا شها   هرسماة خمالفة بذلك دعالام املساح  ي السامحة تااليرتاف باآللر.

املساحاة دغريا  ينافة مست جوهرها الايني برمته حاث حتولت مع الزمن كىل 

ه الايني، تشكلت هرمز للط غاان الايني، تالساايس، تماهرست أقسى ألوان اإلررا

بؤهرة احلرت  الايناة بني الطوائف املساحاة املتناحرة طوال ألف سنة  ي الاال  

املساحي، تاحلرت  الصلاباة املمتاة يىل ماى قرنني من احلمال  العسكرية 
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حتت هراية التنصري ضا العا م اإلسالمي، قب  أن دنخرط  ي احلرت  الراهنة 

 تاالستعامهر.

أما ين املامهرسا  اإلهرهاباة املعارصة، فتعترب املساحاة الصهاوناة احللاف 

التقلااي للصهاوناة الاهودية، تأرثر الاايمني جلرائمها تذلك بحكم ااخلفاة 

تيقوم املوجه األسايس لعقااة املساحاة الصهاوناة  الايناة التي حتكم العقاادني.

اد الايني الراسخ بوجو  مساياة الاهود للعودة كىل فلسطني، بناًء يىل االيتق

يىل ادياءا  دقول بأن النبوءا  ستتحقق تساتم اإليااد لعودة املساح للعا م 

بعودة الاهود كىل فلسطني، تمن ثم غلب يىل هذه احلررة األصولاة طابع  

ناة تالاهودية.  العاتاناة تالتطرف املستما من النرصا

ذه احلررة من لالل ياة دنظاام  دنترش  ي جنو  الواليا  تدعم  ه

املتحاة األمريكاة لاصة، "احلررة التابريية"، تهي حررة دؤمن بأن اهلل هو 

مابر ر  يشء تأن  ي الكتا  املقاس نبوءا  تاضحة حول الوصايا التي حياد 

 تقاام هبا اهلل رافاة دابري شؤتن الكون، تهناية يودة الاهود كىل أهرض فلسطني

ئا  تهجوم األيااء يلاها، تتقوع معررة  النوتية،  "هرجماتن"دتلة كرسا

تانتشاهر ااخرا ، تمقت  املاليني ثم بعا ذلك يكون ظهوهر املساح املخلص، 

تمن التنظاام  الباهرزة أيضا  ي هذه  تانتشاهر السالم  ي مملكة املساح ألف يام.

األلف يام التي يعود فاها املساح احلررة ما يعرف بـ "احلررة األلفاة"، تدعني 

تيقام مملكته يىل األهرض. تمنها "فرسان اهلاك  أت فرسان املعبا"، تهي منظمة 

رسية يسكرية ديناة، صلاباة قايمة صهاوناة حايثة ذا  ديباجة مساحاة، أنشئت 

 ي فلسطني لالل احلرت  الصلاباة، من جمموية من الفرنساني حلامية حجا  

عود مجعاة فرسان اهلاك  احلايثة كىل حررة األتقااء التي ظهر  بات املقاس، تد
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 ي ألامناا  ي القرن السابع يرش تد برشر بقاام مملكة الر  تيودة املساح كىل 

 األهرض. 

ة العاد منها طائفة تينتسب كىل املساحاة الصهاوناة دنظاام  ألرى رثري

"منظمة السفاهرة املساحاة ت "مجاية كلوة املساح"،ت "رناسة اهلل"،"املوهرمن"، ت

تدعرف حررة املساحاة الصهاوناة بنشاطها اإلهرها:ي املوجه  ".القاس -الاتلاة

ضا القضاة الفلسطاناة، رام دستهاف اإلسالم تالعا م اإلسالمي يمومًا. مع هذه 

احلررة، حتولت فلسطني من األهرض املقاسة للمساحاني كىل تطن تدتلة لشعب 

تهم الذين يقامون ر  الايم املادي تاملعنوي للكاان  ؛اهودالاهلل املختاهر 

ئمه، تيستغلون نفوذهم املايل تالساايس  ي  الصهاوين، تيغطون يىل جرا

لتقايم احلامية الاتلاة تيام حمارمة الاهود يىل  ؛الواليا  املتحاة األمريكاة

ئمهم  ي املحارم الاتلاة، فضاًل ين أن معظم الرؤساء الذين دعاقبوا يىل  جرا

هرئاسة الواليا  املتحاة األمريكاة منذ احلر  العاملاة الثاناة كىل اآلن رانوا أيضاء 

  ي هذه احلررة.

أما ين نشاطها املوجه ضا اإلسالم تاملسلمني يامة، فارترز  ي منع انتشاهر  

اإلسالم ياملاا، تمن ثم تضع لطة اسرتاداجاة لتصفاة القاادا  اإلسالماة، 

اذبة ين نشاط احلررا  اإلسالماة، تالعم  يىل دقايمها تكيااد التقاهرير الك

للحكوما  العرباة تاإلسالماة لرضهبا، بذهريعة حماهربة اإلهرها ، تكنشاء مجايا  

متطرفة تجتنااها للقاام بأيامل كهرهاباة لتشويه سمعة اإلسالم، تدشويه صوهرة 

جلاميا  اإلسالم تالفكر اإلسالمي، تالتشكاك بصالحاة اإلسالماة، تدشجاع ا

العرقاة تالطائفاة، تمتويلها ماديًا تكيالماًا، تكلصاق هتمة التطرف تاإلهرها  

باإلسالم؛ لتربير حماهربته بذهريعة احلر  يىل اإلهرها ، تدغاري املناهج التعلاماة، 
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ة، تاحلالولة دتن دطباق  تكلغاء اآليا  التي دايو للجهاد تحماهربة احلجا  للمرأ

 الرشيعة اإلسالماة.

بعة "ين  جاء  .4 لتكشف " اإلهرها  تاألديان الوثناة الوضعاةالوهرقة الرا

النقا  ين النشاط اإلهرها:ي الذي متاهرسه األديان الوثناة الوضعاة؛ لتصحح 

بعض االستنتاجا  ااخاطئة حاث يعتقا البعض بأن األديان الوثناة الوضعاة 

 أهرحم من األديان السامتية املتهمة دتما بالعنف. 

ساوية؛ الايانا  الوثناة، لاصة منها اآل  اإلهرها  ثابتا  يتيموما، يعترب

فاهلناتساة بآلهتها الثالث تالثالثني ألفًا لاهيا من األصولاني املتطرفني ما يكفي 

ء  ي اهلنا،  إلشعال العا م، تهم يضطهاتن املسلمني تاملساحاني يىل السوا

ي التي تل ا  الكاماكاز تينطبق هذا يىل الشنتوية تآلهتها الثامنامئة ملاون، ته

 اإلنتحاهريني  ي الاابان.

تالتاهريخ لري شاها يىل تحشاة األديان الوثناة، فقا اضطها  الوثناة  

الرتماناة املساحاة رش اضطهاد، تاضطها  الوثناا  السومرية تاألشوهرية 

طاة تالبابلاة تالكنعاناة تالفاناقاة تالفريوناة تاجلرماناة تالغالاة تالفرنكاة تالقو

تالفازيقوطاة تالسكسوناة تالشاملاة...كلخ، بعضها البعض تاآللرين  ي حرت  

تيوجا  ي آساا هذه ديانة الزن الااياة كىل  استعباد تقت  تدماهر يناى هلا اجلبني.

التأم  الثابت، تهي التي رانت تهراء دعبئة جنود اإلمربيالاة الااباناة. ت م خت  

مو  تدماهر تاغتاال تهرهبان متطرفني متعصبني  البوذية السرييلنكاة من يصابا 

بحجة دقاهربه مع  ؛1959أشهرهم من قت  هرئاس الوزهراء سلاامن بناهرانايكه يام 

 التاما  اهلناتس، تهذا أيضا حال اجلايناة اهلناية. 



26 
 

تأتباع هذه النحلة الوثناة التي درفض أي ايتااء يىل الكائنا  احلاة حلا أن 

مه ري ال يبتلع صافة الذبا  أت احلرشا ، هم يامد بعضهم يضع قناًيا يىل ف

اجلاش اهلناي املقاد   ي رشمري، ناهاك ين الساخ، تقا رانوا أرشس جنود 

 اجلاش الربيطاين  ي قمع املسلمني  ي اهلنا.

تقا هررز  الوهرقة يىل اإلهرها   ي الايانة البوذية بايتباهرها شاهاًا حاًا يىل 

ئم الوحشاة التي يت عبا هبا كهرهاباو البوذية  ي سلسلة من املذابح حجم اجلرا

اجلامياة املمنهجة ضا املسلمني لعلها األررب  ي داهريخ املنطقة، تدستنا املامهرسا  

 اإلهرهاباة البوذية كىل أسس ديناة تسااساة معا.

منذ بااية كن املامهرسا  اإلهرهاباة ضا مسلمي الرتهانجا  م دتوقف  

هر، ترانت دتم لالل الفرتة األتىل بايم من سلطا  انامااالستعامهر الربيطاين مل

االحتالل الربيطاين التي قامت بمامهرسا  ياياة ادسمت بطابع متاازي تاضح، 

تاستهافت التواجا اإلسالمي  ي كقلام أهراران، تمتثلت  ي طرد املسلمني من 

أمالرهم تدوزيعها يىل البوذيني،  ةتظائفهم تكحالل البوذيني مكاهنم، تمصادهر

اهر  أتطاهنم، تكغالق اصة قادهتم  ي السجون أت نفاهم لالز  باملسلمني تلت

املعاها تاملااهرس تاملحارم اإلسالماة تنسفها باملتفجرا ، تحتريض البوذيني 

 يىل قت  املسلمني تديمهم  ي ذلك. 

، حاث 1948يطاين  ي العام تمنذ اإليالن ين استقالل بوهرما ين التا  الرب

أصبح اإلهرها  ضا مسلمي  ؛1989ماانامهر"  ي العام مها كىل "ساحتول 

الرتهانجا سااسة هرسماة معلنة للحكوما  املتعاقبة، تجترى يملاة التطهري 

الايني يىل أسس ديناة تيرقاة ممنهجة، بمساناة جمموية من الرهبان البوذيني 

 .الراديكالاني املنضوين دنظاام حتت حررا  ديناة مايومة هرسماا من قب  الاتلة
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(، تهي  969تيالحظ أن أينف دلك املامهرسا  يقودها ما يعرف بحررة ) 

ثالثة أهرقام درمز كىل بوذا تاملجتمع البوذي، تدايم هذه احلررة تجودها من 

لالل التحالف القائم بني السلطا  العسكرية التي حتكم البالد تهرجال الاين 

 املمثلني للطائفة البوذية.

ضطهاد البوذي ضا املسلمني  ي ماانامهر فقا أما ين أسالاب اإلهرها  تاال

جسا أبشع مظاهر اإلجرام املنظم، منها احلرمان من احلقوق املاناة تالسااساة 

بتجريا مسلمي الرتهانجا من حقوق املواطنة، تمنها التصفاة تالتهجري، تالتي 

ادسمت بطابع دموي يناف شها مذابح بشعة، تمنها مصادهرة أمالك املسلمني، 

ئب املتصاياة يىل أمالك املسلمني الغراما  املجحفة، تحرماهنم تفرض  الرضا

من باع منتجاهتم تحماصلاهم الزهراياة، تالقاام بمصادهرهتا أت كحراقها، تقت  

ء االيالف التي يعتما يلاها  ي  مواشاهم، تمنع املربني هلذه املوايش من رشا

يرب دشويه الاين  ثقا يدغذية هذه املوايش. تمنها مماهرسة اإلهرها  الايني تال

اإلسالمي، تازدهراء العقااة اإلسالماة، تاستهااف الرموز تأمارن العبادة 

باحلرق تاهلام، تمنع املسلمني من أداء فريضة احلج، تمنع اهردااء احلجا  

الرشيي، تيام السامح بطباية أت نرش الكتب تاملطبويا  اإلسالماة، تفرض 

لاا اجل  اد من املسلمني.األسامء البوذية يىل املوا

األسس املنهجاة  ي لتام هذه الاهراسة، جاء  الوهرقة ااخامسة لتعالج " .5

بعض املنطلقا  الفكرية جلذتهر لإلهرها  لاى التااهرا  التكفريية" لتوضاح 

جه تاإلهرها  الايني الذي متاهرسه بعض اجلاميا  املعارصة باسم الاين، تأ

تقا هررز  الوهرقة يىل معاجلة نويني من ااخل  املعر ي الاافع أليامهلا اإلهرهاباة. 

األلطاء املنهجاة التي يمكن ايتباهرها من ألطر العوام  التي دعم  يىل دفريخ 

تالثاناة التطرف تاإلهرها ، األتىل ختص منهجاة التلقي تانعكاساهتا الفكرية، 

 دردبط بمنهجاة االستنباط تما يتأسس يلاه من دكفري.
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يــا مشـــرترة  يالحــظ أنيــىل املســتوى األتل،  اجلاميـــا  املتطرفــة حتكمهــا قوا

ء  ي يهودهــــا القايمــــة أم املعــــارصة، تدرترـــــز  ي  يــــا التلقــــي، ســـــوا فــــاام يتعلــــق بقوا

جمملهـــا  ي هرفـــض القبـــول بـــأي اجتهـــاد فقهـــي أت فكـــري لـــاهر  دائـــرة فكـــر اجلاميـــة 

الذي يتم التعام  معه بوصفه مرجعاة مطلقة. هـذا النـزتع الفكـري يصـاحبه حالـة 

دنــــزع نحــــو احتقــــاهر املخــــالف، تالتعامــــ  معــــه بقــــاهر ربــــري مــــن االســــتخفاف نفســــاة 

تاالستهجان. تهاذان املسـلكان يتخـذان يـاة مظـاهر، تيمكـن هرصـاها بقـاهر ربـري 

مـن الوضـوح مـن لــالل نـامذ  مـن الكتابـا  التــي صـاهر  يـن القاـادا  العلماــة، 

تلقـــــي تبنـــــاء تاملوجهــــة نحـــــو األتبـــــاع بايتباهرهـــــا دعلـــــاام  كهرشـــــادية حتـــــاد طريقـــــة ال

الذا . من هذه املظـاهر التـي رشحتهـا الوهرقـة اسـتنادا كىل تثـائق أصـلاة: الطعـن  ي 

جــب تالثقـة بــام لـاهيم مــن تالغـرتهر، ت تالتعـا م  العلـامء، تيـام جمالســة أهـ  العلــم، الع 

 الفهم.

االحظ من دتبع الفتاتى تااخطابا  التي دصاهر ين أما يىل املستوى الثاين، ف

رفـــــة أهنـــــا دفتقـــــر كىل الرســـــوخ  ي منهجاـــــة التعامـــــ  مـــــع النصـــــوص اجلاميـــــا  املتط

الرشياة فهام تاستنباطا، حاث يغلب يلاها التأتيـ  املتعسـف، تادبـاع املتشـابه مـن 

النصــوص، تمحلهــا يــىل تفــق نظــرهتم التكفرييــة، تذلــك للحصــول يــىل مزيــا مــن 

مــنهم يعتنقــون  ألن رثــرياً  ؛ جلــب األتبــاع، أت التربيــر للــنفسالقــاهرة اإلقناياــة يــىل

الفكـــر التكفـــريي املتطـــرف الـــاموي قبـــ  البحـــث يـــن دلاـــ . تقـــا دردـــب يـــىل هـــذه 

املســــالك املنهجاــــة ااخاطئــــة نتــــائج بالغــــة ااخطــــوهرة حاــــث يــــتم اللجــــوء كىل التكفــــري 

التكفـري ، منهـا التكفـري بـالالزم، تالرشـعمـربهرا  تاهاـة تال أصـ  هلـا  ي استنادا كىل 

اهر، تالتكفــري باملعصــاة، فضــال بايتبــاهر التبعاــة لإلمــام، تا لتكفــري بايتبــاهر التبعاــة للــا 

اضـــطراهبم  ي حقاقـــة اإليـــامن تمقتضـــااده، تااخلـــط بـــني حقاقـــة اجلهـــاد تاألمـــر يـــن 

 باملعرتف تالنهي ين املنكر.
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 ثقافة االحرتابواإلرهاب الدولي 

قامت يلاها  ينقالبًا يىل املفاهام التا ،سبتمرب ،11شكلت أحااث 

ادساقا مع دوجها  تماهررا   ءلاة. هذا االنقال  املفاهامي جاالعالقا  الات

، حاث لواليا  املتحاة ملكافحة اإلهرها ما يرف باحلملة الاتلاة التي دقودها ا

تكيادة كنتا   ،اجتهت اإلداهرة األمريكاة نحو دشكا  لاهرطة مفاهاماة جاياة

تالرتاع لعاد من املفاهام تدكاافها بام خيام مصاحلها. تقا نتج ين هذا التوجه 

ة يىل مجلة من املفاهام املؤسسة للقانون الاتيل تالقانون الاتيل انعكاسا  لطري

 تاملنظومة القاماة تالقانوناة للقانون الاتيل حلقوق اإلنسان. ،اإلنساين

من حاث الظاهر، يسوق مفهوم "احلر  يىل اإلهرها " بايتباهره محلة 

تل يسكرية تاقتصادية تكيالماة دقودها الواليا  املتحاة بمشاهررة بعض الا

لكن  إلهرها  تالاتل التي دايم اإلهرها .املتحالفة معها، هباف القضاء يىل ا

املنتقاين للسااسة األمريكاة يرتن  ي هذا املفهوم جمرد متويه للتغطاة يىل 

االسرتاداجاة األمريراة اجلاياة التي دبنتها كداهرة الرئاس بوش بعا أحااث 

ي دعرب "ين فكر املحافظني تالت ،2002احلادي يرش من سبتمرب، منذ العام 

اجلاد تما حيتويه من نزية داللاة تهامنة تقاادة أمريراة للعا م باستخاام األداة 

مساهر السااسة ااخاهرجاة األمريكاة  ي ي األفكاهر التي حكمت "، ته(1)العسكرية"

يها جوهر  دبلاو بوش، تيملت يىل بلوهرة سااسة جتاز استعامل قوة أمريكا 

 . (2)كىل أهاافها، من دتن النظر كىل أية ايرتاضا "العسكرية للوصول 

                                                 

حمما نجاب السعا، االسرتاداجاة األمريراة بعا أحااث سبتمرب، سعي دائم لبناء  (1)

 www.alwatan.comموقع هرية جاياة، كمرباطو

، املحافظون اجلاد: منظرتن اخرا  العا م، موقع اللجنة العرباة يبا العال ييل :نظرا (2)

  .www.achr.euحلقوق اإلنسان 
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 أتال. املحافظون اجلاد تالتربير األلالقي للحر  يىل اإلهرها 

ال يمكن استاعا  الاتافع احلقاقاة تهراء ديوى احلر  يىل اإلهرها  دتن 

الوقوف يىل جمموع الرؤى تاملنطلقا  الفكرية التي حتكم فكر املحافظني اجلاد، 

بالصقوهر. تهذه املنطلقا  دعكس مزجيا من التوجها  تاملفاهام  أت من يسمون

التي دعود كىل مطالع األهربعاناا ، تهي جتمع بني جمموية من املبادئ الطوباتية 

 :اآلداة املبادئاحلاملة تاملامهرسا  العسكرية املامرة، تهو ما دوضحه 

 بني املز  بني التأراا يىل أمهاة األلالق  ي العالقا  الاتلاة، ت

استخاام القوة العسكرية بغاة الوصول كىل أهااف ألالقاة ختام املصلحة 

لاا  القوماة األمريكاة، بايتباهر أن الواليا  املتحاة يقع يىل يادقها مسؤت

 يمز  فكر املحافظنيت. (1)بالنظر كىل روهنا القوة املهامنة لاصة  ي جمال األمن

 تاألمني، من أج  بقاء تغلبة ترالمها بالساايس ،اجلاد "الالهويت بالقومي

فكر يؤرا يىل لاصاة "االستثنائاة . تهذا ال(2)األمة املبعوثة الستنقاذ العا م"

تهلا هرسالة ياملاة منوطة هبا من  ،األمريكاة" بوصف األمة األمريكاة أمة متفردة

 ، تينبغي أن درتجم هذه االستثنائاة كىل سااسا  تاقعاة.هلاةقب  العناية اإل

 اا يىل التوجه اإلمرباطوهري السائا  ي الرتاث الفكري تالثقا ي التأر

  "الطابع الرسايل تديمه بالتفوق العسكري بوصف أمريرا أمة ذا ،األمريكي

، قصوهرًا يىل التبشري باتلة ياملاة م يعا األمر بالنسبة هلا مالتودالاتاهري"، حاث "

                                                 

  .74املرجع السابق، ص   (1)

مريراني اجلاد، موقع اجلذهر الايني تالفلسفي للمحافظني األ حااهر، حممود (2)

www.tahawolat.com  2006 ،متوز )يولاو(،  9بتاهريخ األحا . 

http://www.tahawolat.com/
http://www.tahawolat.com/
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صاالً يضويًا بأمنها ب  با  ر  شأن من شؤتن العا م شأنًا خيصها، تيتص  اد

 .(1)اسرتاداجاة "-تمصاحلها اجلاو

 ريفها بام التأراا يىل حموهرية مفهوم املصلحة القوماة تحتاياها تكيادة دع

أحا أبرز أقطا  املحافظني  تيالحظ  ي هذا الشأن أن خيام األمة األمريكاة.

ي مع فك االهردباط األمريكديا منذ الثامناناا  كىل  "كهرفنغ رريستول" اجلاد

ران هياف من لالهلا كىل صااغة  " التيأتهرتبا، تأسس جملة "املصلحة القوماة

ريكا أن درى هبا نفسها  ي تجهة نظر أرثر دقاااًا ين الكافاة التي جيب يىل أم"

 .(2)العا م"

 قاهرهتا يىل اتيل تفايلاة املؤسسا  الاتلاة تالتشكاك  ي املجتمع ال

ت ي  ، مرشتياة القانون الاتيل ت ي فايلاته، ت"االهرداا   يالسلم تاألمن حتقاق

 . (3)"العاالةتة مؤسساده ت ي فايلاتها  ي حتقاق األمن مرشتيا

تاستنادا كىل هذه املبادئ، دصنف بعض الاهراسا  كيايولوجاا املحافظني 

اجلاد حتت لانة اإليايولوجاا  القوماة الثوهرية، حاث كهنا دقوم يىل نظريا  

فوق األمة، تدعتما  ي دطباقها يىل مباأ القوة تالتفوق صاهرمة أمهها نظرية د

جانبها ياتًا جيب التخلص  العسكري، تايتباهر ر  من يعاهرضها أت ال يقف كىل

منه أت يىل األق  كضعافه. تيىل هذا األساس تصف الفالسوف األتهرت:ي 

                                                 

حممود حااهر، املباين املعرفاة السااساة للمحافظني اجلاد: فلسفة التامري ااخالق، جملة  (1)

 .10 ص ،2002 شتاء –، لريف 17الفكر الساايس، العاد 

 .63الطرق، مرجع سابق، ص  (   فرنساس فوروياما، أمريكا يىل مفرتق(2

 .74، ص نفسه (3)
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املحافظني اجلاد "بثوهريي تاشنطن أصحا  املرشتع  "يوهرغن هابرماس"

 .(1)الكوين"

هذه األيايولوجاة الفاتستاة هي التي دقف تهراء حالة االلتباس املفهومي 

املتعما لإلهرها ، بالنظر كىل حجم التسااس الذي دعرض له تفق هرؤية أحادية، 

دتسم باالنتقائاة، تدعتما ازدتاجاة املعايري  ي النظر كىل الظاهرة اإلهرهاباة 

إلمساك بأطرافه، تهو ما تدفسريها. لقا أصبح مفهوم اإلهرها  زلقا يصعب ا

"، بام يثريه من قلق يىل املستوى Trouble Conceptيربهر تصفه بـ "املفهوم القلق 

النظري املفهومي من جهة، تيىل املستوى العميل تاحلاايت حملاا تكقلاماا تدتلاا 

 من جهة ألرى. 

 املردكزا  االسرتاداجاة لإلهرها  الاتيل :ثانااً 

 أمررة القانون الاتيل .1

ا  الواليا  املتحاة نحو كفشاء مفهوم جايا للرشياة الاتلاة خيام يم

، لوضع القانوين للحر  يىل اإلهرها دوجها  تاشنطن فاام يتعلق بتكااف ا

اه نحو " أمررة الرشياة الاتلاة"، تهو ما أطلق يلاه البعض تبتعبري مماث  االجت

" يىل حا ة القوة"رشياتهي لرشياة الاتلاة"، دأصا  رشياة جاياة موازية ل"

يملت  لقا. (2)فريا زرريا -من أص  هناي  -ريكي تصف الكادب األم

راهرا  جملس ، تتظفت قىل انتهاك تهتماش القانون الاتيلالواليا  املتحاة ي

                                                 

( سعا سلوم، املحافظون اجلاد تدرساخ بناة العنف  ي العالقا  الاتلاة، موقع جملة النبأ (1

http://annabaa.org  2015آ   ،بتاهريخ أغسطس . 

سام شاحا، بريت : الااهر العرباة للعلوم انظر: فريا زرريا، يا م ما بعا أمريكا، درمجة: ب (2)

 .228، ص 2009، 1"نارشتن"، ط 

http://annabaa.org/
http://annabaa.org/
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هتماش األمن  ي صالح بناء "التحاف الاتيل ملكافحة اإلهرها "، تيما  كىل 

و كجياد تاقع قانوين يىل جهودها نح، تاجتهت يا القانوناة الاتلاة املستقرةالقوا 

، تالسعي إليادة دفسري قوايا القانون الاتيل اإلنساين بام خيام ماهررا  أنقاضها

سبتمرب  11قودها تاشنطن منذ تغايا  احلملة الاتلاة ضا اإلهرها  التي د

، تكصباغ خاام جملس األمنهررز  احلملة ضا اإلهرها  يىل است. لقا "2001

هراده املتعلقة باإلهرها ى يىل قرأمهاة قصو ، بحاث صاهر االنطباع تاضحا  ي أن ا

هتا يىل سطو لالله من تاشنطن حتقق –قانونا جاياًا يقوم يىل هذه القراهرا  

 . (1)"يتبلوهر أن يوشك –العا م 

 العات االفرتايض .2

العات، حسب التعريف األمريكي اجلايا، شأنه شأن اإلهرها ، ن مفهوم ك

هالمي" تمفتوح يىل ر  االحتامال ، فال   هو "مفهوم مفهوم قلق تغري حماد، ب

 غري –املفهوم  ، يالتة يىل أن هذا(2)"يكون هذا العات حقاقاا أت خمتلقاهيم أن "

تفق التصناف األمريكي  ،ا سواء حيىل تالكمي النويي للتطوهر قاب  - املحاد

نذ . فاملالحظ أن احلر  يىل اإلهرها  دفتقا مفهو ضانا" ،س معنامن لا"

اإلداهرة  ، حاث استايتتىل كىل يات مستهاف حماد تمقصوداللحظة األ

 األمريكاة منطق نظرية "صاام احلضاهرا " التي صاغها املفكر األمريكي

صاام احلضاهرا   ي رتابه الشهري بعنوان " S. Huntingtonصاموي  هنتنجتون 

Clash of Civic"، قا ". ترضلذي حذهر فاه من دنامي ما أسامه "ااخطر األلتا

                                                 

د. يبا اهلل األشع ، دطوهر اجلهود الاتلاة ملكافحة اإلهرها ، جملة السااسة الاتلاة، العاد  (1)

 .62، ص 2002، يولاو 149

، 2005 ، 1ء، داهر دوبقال للنرش ، طحمما البغاادي، اإلمرباطوهرية األمريكاة، الااهر الباضا (2)

 .96ص 
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تاإليالماة للرتتيج ملا أسمته درسانتها السااساة الواليا  املتحاة تظفت 

"  ي كشاهرة تاضحة ترصحية كىل "العات اإلسالمي" أت "اإلهرها  اإلسالموي

اهرة الغرباة ااخطر الذي يمثله اإلسالم رايانة ترحضاهرة يىل املجتمعا  تاحلض

بااخطر "اإلسالموي". تقا  تاستبالت ااخطر الشاويي تنموذجها األمريكي،

  ي العق  تاملخالة األمريكاة تالغرباة بصفة / سبتمربقرع احلادي يرش من أيلول

 . (1)تيي ااخطر الذي متثله اإلسالموية"باء مرحلة يامة "

 سالموفوباا كيادة كنتا  مفهوم اإل .3

مفهوم ن الاتائر الغرباة السااساة منها تاألراديماة أياد  كنتا  حظ أيال 

اط الغرباة تاألمريكاة  ي األتس 2001سبتمرب  11سالموفوباا بعا أحااث اإل

، الذي حيا  يىل ااخوف الالشعوهري تالال مربهر بصفة لاصة. تهو املفهوم

ئي لإلسالم مي . تدم الربط بشك  مقصود بني مفهوتالرفض العشوا

أحااث الساام بعا ، اإلهرهابوفوباا تاإلسالموفوباا بحاث أصبح مفهوم اإلهرها 

، ذا شحنة ديناة تقاماة مؤدجلة  ي متاه  تاضح ما بني اإلهرها  2001سبتمرب  11

متااتال يىل نطاق تاسع  ي  ؛"، تأصبح مفهوم "اإلهرها  اإلسالميتاإلسالم

 .ألدباا  تتسائ  االدصال الغرباةا

  ابتااع مفهوم حموهر الرش .4

احلر   ينت ،ين حموهر الرش يصاهر احلايث هرائجا تمتااتال بشك  هرسم

ن سائاًا  ي األدباا  ضا اجلاميا  يوضًا ين مفهوم الاتل املاهرقة الذي را

. 2001 ،سبتمرب ،11ثناء حقبة احلر  الباهردة تما بعاها قب  أحااث أاألمريكاة 

                                                 

  الاهودية تاملساحاة ، فااماتا فانر، العلامناة يىل حمك األصولااراهرتلني فوهريست ((1

 .11، ص 2006،  1، دمشق: داهر برتا للنرش تالتوزيع ، طتاإلسالماة
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ً بشك  تقا الحظ بعض الباحثني أن دعبري "حموهر الرش " أصبح دعبرياً حارضا

تجه الغر:ي تاألمريكي يىل للنظر  ي ااخطا  الساايس تاإليالمي  الفت

، ب  صاهر حمماًل بشحنة ديناة تينرصية 2001سبتمرب  11ااخصوص بعا أحااث 

للنظر  الفت، تبشك  ئجا استخاام مصطلح "حموهر الرش"فجة . حاث رام صاهر هرا

شاع هذا املفهوم  ي ااخطا   ي الوثائق السااساة تاالسرتاداجاة األمريكاة. فقا "

تهو  سبتمرب،مريكي  ي مرحلة ما بعا احلادي يرش من الساايس تاإليالمي األ

يستخام لإلشاهرة كىل الاتل التي دأبت تاشنطن يىل تصفها بأهنا دتل لاهرجة 

ام هذا املفهوم تبخاصة  ي تثاقة يىل القانون. تنلحظ هنا رثافة استخا

 The National Security of the Unitedسرتاداجاة األمن القومي األمريكي ا

States of America  ي بن نها الرئاس األمريكي جوهر  بوش االالتي أيلن ي 

أصبح أحا املفاهام اهلامة  ي العالقا  . لاهرجة أنه "2002 ،سبتمرب 17

  .(1)"الاتلاة

 احلر  الوقائاة أت االستباقاة  .5

أحااث لع  أهم مفهوم أصبح دتااتله األتساط الرسماة األمريكاة بعا  

" التي شكلت يقااة جاياة هوم "احلر  االستباقاةهو مف 2001سبتمرب  11

أن اإلداهرة األمريكاة  داهرة األمريكاة يقب هذه األحااث. تيالحظدبنتها اإل

" ــ "مباأ بوشاستحرض  هذه النظرية  ي حرهبا يىل اإلهرها  فاام يرف الحقا ب

Bush Doctrine" نرش   ي ياسرتاداجاة األمن القومي" الت. رام ادضح  ي تثاقة 

، اإلهرها  العاملي تالاتل الرشيرة، يقول املحاججون زمن. ففي "2002أيلول 

ء. تكذا ران رضتهرياال  ، جيب أن دكون دكفي اسرتاداجاا الردع تاالحتوا

                                                 

 .29د. حسنني كبراهام دوفاق، مرجع سابق، ص   (1)
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جوم يمكن أن دكون له نتائج ملنع ه ؛الواليا  املتحاة مستعاة للرض  أتال

 .  (1)مامرة"

كىل يقااة يسكرية أمريكاة يىل  تدقوم نظرية احلر  االستباقاة التي حتولت

فالعقااة االستباقاة  ."ت حمتم  حتى تكن ران هذا العات "تمهاادصوهر معني لعا

. أيااء من قبا  الشك تلاس الاقني، يىل أساس أن هناك ياتًا مؤرااً  دصطنع

سوية بمفهوم القوة، تمفهوم العاالة تألطر ما فاها أهنا استبالت مفهوم الت

ن مفهوم . ك(2)الافاع ين النفس بمفهوم اإلهرها " تمفهوم، بمفهوم احلصاهر

ر  الوقائاة قوض ر  دلك املفاهام من لالل ميض الواليا  املتحاة احل

ا  باستتجاة هباف الساطرة يىل ما أسمته "سرتادابمفردها  ي دطباق هذه اال

اجتة ن". تدكمن لطوهرة دطباق اسرتاداجاة احلرت  الوقائاة  ي أهنا "يعاملاألمن ال

فاا السااساة الين روهنا مفتوحة االحتامال ، ت تال حترتم  ،دتقاا بحاتد اجلغرا

 ، حاث يمكن أنقوايا القانون الاتيل، تال هتتم بمقولة "األصاقاء" ت"األيااء"

انع من حاتث العكس كذا دطلبت ، تال مدصنف الاتل الصايقة  ي أية حلظة

رسيعة ، ىل الئحة هالماة متحررة"املصلحة القوماة األمريكاة ذلك. كضافة ك

التضخم تالتقلب ملا يسمى "املنظام  اإلهرهاباة" أت "اجلمعاا  تالاتل الاايمة 

ثاق الاتلاة هتاد األمن . (3)هلا" كن هذه السااسا  املناقضة لك  األيراف تاملوا

                                                 

، مرجع لوهرنس فشلر تآلرتنأيلول تاحلر  يىل اإلهرها ،  ي  ،11(  أنتوين دهرترن، (1

  .255، ص سابق

 .93انظر: املرجع السابق، ص   ((2

سبتمرب من تجهة نظر القانون  ،11( د. يبا اهلل الرترامين، احلر  الوقائاة بعا أحااث (3

الاتيل تحقوق اإلنسان، تهرقة بحثاة مقامة كىل ناتة "حقوق اإلنسان: املخاطر 

ة للافاع ين حقوق اإلنسان، املعها العر:ي حلقوق : الرابطة التونسادونستالتحايا  "

/ 3  ي دونس فرع -اإلنسان، اجلمعاة التونساة للمحامني الشبان، منظمة العفو الاتلاة

 . 2003 ،مايو
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هر العاملي مرهونا فقط، تجتعرضهام للخطرتالسلم الاتلاني تد  ع  االستقرا

لقا جتاهلت اسرتاداجاة "احلرت  . مريكاة املنفردة األحادية التوجهباإلهرادة األ

يا  الاتلاة، " ر  الوسائ  السلماة  ي مالوقائاة عاجلة األزما  تالرصا

تااليتامد  بالوسائ  الابلوماساة تالسااساة،أسلو  ح  األزما  بتجاهلها "

التي  املعرتفة ، مما خيلق أزما  جاياة من النتائجسكريةفقط يىل الوسائ  الع

، تبالتايل دصبح احلر  يىل اإلهرها  يملاة مستمرة ستنتج ين الرضبا  الوقائاة

  كن لطوهرة دسويق . ب(1)ذلك دكون احلر  بايال ين السااسة"تر ،بال هناية

 القاام هبا، "  ي  االستباقاة التي دايي تاشنطن "احلقاحلريرف بــ" تدسويغ ما

، فماثاق األمم املتحاة يمنع الاتيل من أساسه دكمن  ي روهنا "دلغي القانون

العسكري ينا ، تختضع داللها احلر  كال  ي حالة الافاع الرشييااللتجاء كىل 

، لتال   ي أضاق احلاتد، كذ جيب أن يكون هذا االرضتهرة لرشتط قاساة

 . (2)تمؤقتا"

 الفوىض ااخالقة    .6

دشويش مفاهامي نظرية الفوىض ااخالقة نظرية دعاين من حالة غموض ت

 ممنهج ينسجم مع مقاصاها تغاياهتا، فهي نظرية ماهرتسة بعناية،مقصود ت

و  تجتما  العا ،تيقصا هبا أداء تظافة حمادة للتضلا  تكلفاء حقاقة الينا 

ضبطًا" منالظاهرة  ي املواقف تالسااسا  حاث يصبح يام االستقراهر "

البعض أن استخاام . تلذا يرى (3)تالغموض "بناًء" تالفوىض "لالقة"

                                                 

 .116، مرجع سابق،  ص د. شاهر كساميا  الشاهر  (1)

، سعا الطوي ، درمجة: ررة العا م( سمري أمني، الفريتس اللاربايل: احلر  الاائمة تأم(2

 .89 –88، ص  2004، 1: داهر الفاهرا:ي، ط بريت 

"، مرجع اة احلر ،  ي هرشاا ديكنة "أرشافانظر: هرشاا ديكنة، احلر  الرشياة أم رشي (3)

 .16سابق، ص
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، تلاس من با  احلر  مصطلحا  يىل تزن الفوىض ااخالقة لاس جمرد يبث

أن  ي، بام يعنطلحا  من هذا النوع هو ذاده خمططمصالنفساة، ب  كن استخاام "

 . (1)"باة من تهراء استخاام هذا املصطلحهناك ناة سل

هر الفتن دال  تبث  ،تدقوم نظرية الفوىض ااخالقة يىل هام يوام  االستقرا

تاستخاام القوة بمفهومها الواسع لتغاري األنظمة  ،املجتمعا  املستهافة

، تدفجري اجلبها  الااللاة تللق ، تمتزيق املجتمعا  املستقرةالسااساة

تكضعاف جهود املقاتمة فاها  ،منالا  مناسبة لقاام حرت  أهلاة بني أبنائها

يىل أتداهر الطائفاة تاالثناة. لعب تالرتاق الشعو  من الاال  بال ،تدشتاتها

، تهذا اهلام تفق املنظوهر تهبذا الوصف دعني "الفوىض ااخالقة" "اهلام تالبناء"

توى يىل دنوع ديني تطائفي األمريكي "يقوم يىل جتزئة دتل قائمة بذاهتا حت

بذاهتا ديناًا  ، دتالً جاياة مستقلةهذه الاتل ذا  التنوع، لتخلق من تقومي

م املشتملة يىل التنويا  ، دقوم أسسها يىل أنقاض الاتلة األااً تطائفاًا تقوم

 . (2)السابقة"

ىض ااخالقة صممت أصال  ي تدؤرا بعض األدباا  يىل أن نظرية الفو 

. تمن أبرز لرشق األتسطسرتاداجاة األمريكاة للتغاري الكام   ي اكطاهر اال

 معها املرشتع باهرز  يالعضو ال  Micheal A .Ledeenمنظرهيا مايك  لاان 

                                                 

د. رشيف يبا الرمحن، الفوىض األمريكاة ااخالقة أت اإلصالح من لالل الفوىض، جملة  (1)

 .2010 ،ديسمرب ،138 –137املسلم املعارص، العاد 

يرض رتا (، يىل بشاهر أغوان، الفوىض ااخالقة: مة يبا املحسن سعاا )( انظر: بس(2

للبحوث تالاهراسا   رائق الرشق األتسط، مررز محوهرا:يالعصف الرمزي حل

 – 214، مرجع سابق، ص 7. جملة محوهرا:ي للاهراسا ، العاد 2013، اإلسرتاداجاة

221. 
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ث احلادي يرش من سبتمرب بنظرية تقا اهردبط اسم لاان بعا أحاااألمريكي، "

ية يم  من مع جممو 2003" التي لر  هبا حمصلة لعمله  ي يام "التامري البناء

التغاري الكام   ي الرشق  مرشتعلتي قامت بإيااد "ات، معها املرشتع األمريكي

ء كصالحا  ة يرش سنوا ملقرهر أن ينفذ  ي فرتتا ،"األتسط ، تيشم  كجرا

ية شاملة  ي ر  دتل املنطقة يرب اسرتاداجاة اهلام ثم سااساة تاجتامياة تاقتصاد

 . (1)كيادة البناء"

ينادي اك جايا رام "رتكت تدكمن لطوهرة ايتامد مفهوم الفوىض ااخالقة

رام  مةأقطا  نظرية الفوىض ااخالقة باستخاام القوة العسكرية لتغاري األنظ

لفوىض ااخالقة كىل . تهبذا املعنى دقود نظرية ا(2)"حاث  ي أفغانستان تالعراق

يا  األقلاة تاإلثناة ، تانتشاهر الرصيام االستقراهر، تبث الفتن تصنع القالق  ا

، دولاا مجايا  كهرهاباة تانفصالاة ، تدشظي املجتمعا  تاحتامال تالطائفاة

التي يصبح من الصعب التحكم  ي  حالة من الفوىض العامة تالعاهرمة تللق

 داايااهتا تخماطرها. 

                                                 

رمحن، الفوىض األمريكاة ااخالقة أت اإلصالح من لالل الفوىض، انظر: د. رشيف يبا ال (1)

 مرجع سابق. 

 .15 ، مرجع سابق، صة، احلر  الرشياة أم رشياة احلر هرشاا الريكن د.  ((2
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 اإلرهاب الدولي والصراع احلضاري

 :تقديم

ينرص االيتااء هو األساس املكون  gunz burg يرى األستاذ جونز بوهرغ

تاإلهرها  الساايس بشك  لاص. فاإلهرها   ،لإلهرها  الاتيل بشك  يام

املرشتع للقوة أت التحريض يلاه أت االستعامل غري أت الاتيل هو ر  فع  يناف 

هتايا به من قب  دتلة معانة يىل دتلة ألرى  ي أي مكان رانت، تيقوم بأيامل 

تهتايا أمنها تدعرض استقراهرها للخطر، تحياتل  ،ايتااء يىل األهرتاح تاألموال

تيفرض ساطرده أت هامنته يلاها حتت مسماا  تذهرائع  ،التال   ي شؤتهنا

ا ساادهتا تساادة أحكام القانون الاتيل  ي سبا  الوصول كىل خمتلفة ينتهك هب

 غايا  تأهااف معانة حتقق هبا مصاحلها ااخاصة.

ع الاتيل بعا أحااث   سبتمرب 11أتال. دوظاف اإلهرها   ي الرصا

 حمادا هافا اإلهرها  من مكافحة األمريكاة املتحاة الواليا  لقا جعلت

ها "من لاس معنا ، من لالل شعاهر2001 ااخاهرجاة بعا أحااث ايلول لسااستها

، األمر الذي دفع بالعايا من دتل العا م املختلفة ت ي مقامتها الاتل فهو ضانا"

، حاث (1)األمريكي ئتالفكىل دقايم مساياا  رربى لال العرباة تاإلسالماة

 ؛قوية تاقتصادية سااساةت دبلوماساة، ضغوط لالل من ياياة دتال أجرب 

تدنظام القاياة  ، ي حرهبا يىل اإلهرها  اجلاياة األمريكاة ةللسااس للرضوخ

 ،سبتمرب شهر من يرش الثاين لاصة بقاادة أسامة بن الدن تأيمن الظواهري. ففي

العملاا   بأن معتربا  1373ت1368  القراهرين هرقم األمن جملس أصاهر،  م2001

                                                 

جون هرتبر ، العالقا  ااخفاة بني أمريكا تالاتل العرباة، درمجة كهيا  رامل،  (1)

 .29ص  2015اإلسكناهرية : داهر احلرية ،
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 يملاة أية مث  2001 سبتمربمن  يرش احلادي بتاهريخ متت التي اإلهرهاباة

 ، فأيطت الرشياة(1)الاتلاني تاألمن للسلم بمثابة هتايا الاتيل هي لإلهرها 

 تذلك بالتال   ي ؛تتاشنطن ناويوهرك هجام  يىل العسكري للرد الاتلاة

مريكي تالتي دعترب مرشتع القرن األمريكي يىل يا تزير الافاع األ ،أفغانستان

الكونغرس األمريكي نظرا تالذي تافق يلاه ، 1997دتنالا هرامسفالا يام 

للموقع االسرتاداجي الذي دتمتع به أفغانستان تسط آساا باإلضافة كىل روهنا 

 للمنطقة اجلاياة السااساة ااخريطة نقطة ضعف حللف النادو، تأحا معا م هرسم

الوسطى. رام  سااآ تاهلنا تمجهوهريا  بارستان :النوتية الاتل حمارصة لالل من

 هرتساا ساطرة انتزاع يىل يعم  ىالوسط آساا منطقة  ي األمريكي الوجود أن

 كيران من هبا تاالقرتا  العسكري التواجا لالل من تذلك بشك  داهرجيي يلاها

 بحجة أفغانستان  ي األمريكي التال  تبالتايل فإن .حصاهرها لالل من تذلك

 طالبان نظام كسقاط  ي يكمن قصري املاى أحامها نهافا له اإلهرها  مكافحة

  ي يكمن املاى بعاا اآللر تاهلاف يلاهام، تالقضاء القاياة دنظام يأتي ذيال

 أنظاهر بعا فاام الوسطى. لتتوجه سااآ منطقة تسط  ي االسرتاداجي التمررز

 احلادي بأحااث بايوى يالقتها ؛ألرى دتلت العراق، صو  املتحاة الواليا 

 القاياة. تمتوي  سبتمرب من يرش

 أج  فاه من احلكم نظام دغاري يىل ي  ي العراق قائمفجوهر التال  األمريك

 رقوة مكانتها يىل هلا األمريكاة مما حيافظ املتحاة للواليا  موال نظام كقامة

 السااساة ااخاهرطة صااغة كيادة  ي ساساهم منافس، تر  ذلك بال تحااة يظمى

                                                 
 :كىل قاياة الباهردة احلر  انتهاء بعا دتحول املتحاة األمم كدهريس، استثناءا  كرينيل( (1

جرياة  األمريكي، تالتعسف الاتلاة الرشياة بني أفغانستان  ي األلري العسكري التال 

 .83ص ، 2002 ،يناير 5 ،السبت ، 3931 ياد يرش، الثالثة السنة العر:ي، القاس
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. باإلضافة كىل األتسط الرشق  ي املصالح األمريكاة مع يتالءم بام رلها، املنطقة  ي

 ثاين حيت  تثرتا  العراق االقتصادية. رام أن العراق النفط منابع يىل الساطرة

 مناطق بني التقاء نقطة فهو األتسط بعا مرص، الرشق  ي اسرتاداجي موقع أهم

 اجلغرا ي اجلواهرت األتسط، تالرشق الوسطى تآساا آساا، تشامل غر  ااخلاج،

 االسرتاداجاة  ي لاصة أمهاة تسوهرية يكتسب نكيرا  من ر  ي  املتمث  للعراق

  ي العسكري األمريكي الوجود متكني من ذلك حيققه ما ضوء  ي األمريكاة

 الاتلتني.  ي احلكم نظامي يىل مبارش هتايا مماهرسة من العراق

 ساطرهتا فرض هو آنفا ذرر  التي األسبا  مجاع  ي املشرتك العام  تلع 

 العراق هربط لالل منلاص،  بصفة األتسط رشقال تيىل منطقة العا م يىل

 قزتين بحر منطقة ت ي  ي العراق تالطاقة النفط جتمع مررز حاث تأفغانستان

ئا  من بالقر  تالتواجا مستقبال،  االسرتاداجي هلا. احللاف كرسا

 اإلهرها  الاتيل تيوملة الرصاع احلضاهري ثاناا.

ا بعض دعاشه عبة التيللظرتف الص اكن اإلهرها  لاس فقط نتاج

رامي ينرصي متطرف ينبع ج. فهو رسلوك كسىل الاأكاملجتمعا  تالتي دافع هبا 

قاة تاملزدهرة اجلاميا  الاماناة  ، مث تيرتيرع تيعاش حتى  ي املجتمعا  الرا

منذ ت نهأال ك املتطرفة  ي أتهربا الغرباة تالواليا  املتحاة األمريكاة، تغريمها.

يا احلايث  ،تنظام القاياة فاهااملزيوم لط التوهرت ،سبتمرب 11 هجام   ي دزا

يالم الغر:ي ين اإلهرها  اإلسالمي، تاإلسالم اإلالعايا من الاتائر السااساة ت

اهلجام  ظهر كىل هذه  أيقا ففي استئصاله، اإلهرها:ي، ترضتهرة مكافحته ت

التي دتهم اإلسالم راين لعايا من الترصحيا  لالنتباه ا الفتبشك  العلن ت

يا ن اإلهرها ، تدعترب املسلمني كهرهاباني، تأباإل سالم هو السبب الرئاس  ي دزا
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األسبق ا جاء مثال يىل لسان الرئاس األمريكي أيامل اإلهرها  الاتيل. من ذلك م

ىل ماة، كن يعود الحقا ين هذه التساحلر  الصلاباة"، قب  أجوهر  بوش ين "

الكاهره ين اإلسالم املتخلف توزهراء اإليطايل "سالفاو برلسكوين" رالم هرئاس ال

اجلاميا  للحضاهرة تاملاناة، تمن ثم شن حر  هاستريية أمناة يىل املسلمني ت

 . (1)اإلسالماة  ي الغر 

صاهر  ين معظم الزيامء الغرباني تهرغم التأرااا  الالحقة التي ياد  ت

، كال ضا املسلمني رأمةاإلهرها  لاست حربا ضا اإلسالم ت ن املعررة ضامن أ

أبقت اإلسالم راين تأمة حتت دائرة الضوء،  ي كطاهر ا  م دلغ ذلك التشنج تهنأ

أي  يصاهر ينلتعاطي مع مشكلة اإلهرها  الاتيل. ت م ا  هذه الاتل لسااس

 ،سة يلماة أمريكاة هرسماة دتناتل ظاهرة اإلهرها  تأسبا  تطرق مكافحتهدهرا

االنجراهر كن  ملسلمني.هرها  ين اإلسالم تا، نفي هتمة اإلتبالذا  منها السااساة

هذه التربيرا  العنرصية يكرس مباأ "املسؤتلاة اجلامياة" "العقا  تهراء 

، نساناإلاحرتام حقوق ، الذي يتناىف مع أبسط املبادئ اإلنساناة ت(2)"اجلاميي

  تحريته  ي الرأي تاملعتقا.

 صموي  هنتنغتون: صاام احلضاهرا  تيوملة اإلهرها 

ن أدتصاهرع، تال يمكن هلذا التفاي   دتصادم أتهرا  دتفاي  تال ن احلضاك

طرتحا   غريها خيالف رثريتنهلذه األسبا  ت يؤدي كىل اإلهرها  تاحلرت .

نه أن يعرض املجتمع الاتيل أن شن العم  بمقتضاه مهنتنغتون، تيرتن أ

                                                 

، )نوفمرب  le monde diplomatique،  ي "االجتامياة، "احلر  هرامونه اناساو (1)

2002 ،)www.lemondediplomatique.com2 ، ص. 

 .3نفس املرجع، ص  ((2

http://www.lemondediplomatique.com/
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. فهو كذ يعاا هذه (1)يقا  بني األمم تالشعو  املختلفة كىل لطر جاالعالت

الين لإلسالم من غري يقفرتضة كىل موقف دعمامي ياائي تااليتااءا  امل

يىل فرض –ن يكون منفذت هذه االيتااءا  احلضاهرة الغرباة، يغف  كمكاناة أ

حمضة، هردا يىل األتضاع ااخطرية قا قاموا هبا باتافع سااساة  -صحتها

ت تهو أيضا ال يلتف ،(2)ا السااسا  االمريكاة  ي بلااهنماملأساتية التي للفتهت

 مريكاة  م دلق الايم  ي حرهبا ضا اإلهرها واليا  املتحاة األن الكىل أ

أفغانستان من الاتل الغرباة تحسب، تكنام من الاتل اإلسالماة شعوهبا التي ت

 يامل اإلهرها  الاتيل.سائر أت سبتمرب 11 ما حاث  يدانت بشك  قاطع أ

ن ران يفرتض أ ،ن القول بأن هذه احلر  هي تجه للرصاع بني احلضاهرا ك  

من دقايم  ن دقام الايم حلررة طالبان باالهذه الاتل بتأياا االيتااءا  تأ دقوم

فالايم  م رام فعلت معظم الاتل اإلسالماة.تالتعاتن معه ،املساياة لألمريكاني

 برأي مجاع املحللني، لنجاح الواليا  املتحاة الذي قامته بارستان ران حاسام

الايم املقام من طرف اناتناساا رذلك ت، أفغانستاناألمريكاة  ي حرهبا ضا 

تهي أررب دتلة كسالماة، تاململكة العرباة السعودية تكيران التي قامت ديام مهام 

الذي رانت دايمه باملال تالسالح منذ  أيضا ساام بواسطة حتالف الشامل مؤثرا ت

تطناة  زمة من منطلقا فلقا دعاطت هذه الاتل مع األ فرتة لاست بالقصرية.

منطلق ايتباهرا  هلا طباعة ديناة أت باا من لاس أ، تيملاة درايي مصاحلها راتل

غريها رانت هي نفسها مرسحا تهذه الاتل رام أن  ثقافاة أت حضاهرية.

يملت يىل االستفادة من هذه احلر ، قا ت، اءا  احلررا  الايناة املتطرفةاليتا

، املتطرفة التي دنشط يىل أهراضاهاشنعت بذهريعتها هي أيضا محلة يىل اجلاميا  ت

املتهمة باهردكا  يملاا  كهرهاباة. تما جتاهر اإلشاهرة كلاه هو أن  غرياملتهمة منها ت

                                                 

1))  Ken Booth, Tim Dunne, worlds in collision (USA: Prentice hall, 2006) , p 164. 

)2)  Ibid , p 165 . 
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بعا ما دكون ين دشكا  احلررا  املتطرفة تاملتنوية تاملختلفة فاام بانها، هي أ

ة حتى اإلسالماة مشرترة جتاه القضايا الوطناة تالعاملاة تجبهة تاحاة حتم  هرتي

حاا بأحاهم كىل القول بأننا لسنا بصاد صاام بني حضاهرا ،  تهو ما ،(1)منها

 clash within a civilization ratherتكنام صاام دال  حضاهرة تاحاة

than between a civilizations(2).   

 فرانساس فوروياما: حتماة هامنة احلضاهرة الغرباة تيوملة اإلهرها  .1

بحسب فوروياما من "مشار  جاية مع  ن احلضاهرة اإلسالماة دعاينك

"احلررا  نتج  ي السنوا  املاضاة العا م اإلسالمي هو الوحاا الذي أاحلااثة"، ت

تكنام ، ي  م درفض السااسا  الغرباة تحسب، التالراديكالاة " األصولاة

ن معظم التسامح الايني، لاصة تأ واحلضاهرة الغرباة تأهم مبادئها تهمردكزا  

، فإن تيلاه .(3)سبتمرب 11تفلت بحسب فوروياما بايتااءا  شعوبه قا اح

نام ضا اإلسالم كلاست ضا جمموية من اإلهرهاباني، تر  ن احلفوروياما يرى أ

تال يرى  ي ، ذي بطباعته ضا احلااثةالت الراديكايل الفاشستي غري املتسامح

 ي  ىل جانب املسلمنيكم به هذا الغر  ، هرغم ما قاالغر  سوى صوهرة العات

 .(4)روسوفو تالشاشانت الصومالت البوسنة

يشبه  ن فوروياماإلتطرف لاى اجلاميا  اإلسالماة، فين رافاة نشوء ات

هرها  ي ألامناا  ي بااية القرن دطوظرتف نشأته بتلك التي أد  كىل نشوء النازية ت

، ازدهر  التنماة  ي دتل العا م اإلسالمي ففي ظ  فش  يملاا  العرشين.

                                                 

، اإلهرها  الاتيل  ي ظ  املتغريا  الاتلاة، بريت : منشوهرا  محا حسني السوياانأ (1)

 .169، ص 2005 احللبي احلقوقاة،

)2  Booth and Dunne, op.cit, p196.  ( 

)3)  Ibid, pp.52-59.   

)4  Ibid, p.60.  ( 
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اما مث  الايوة النازية للعرق ، متىل األصول النقاة األتىل لإلسالمعودة اديوا  ال

 ، هياألملاين النقي، فالفقر تالررود االقتصادي تاألماة تأنظمة احلكم التسلطاة

، تال يلقي شاوع التطرف  ي العا م اإلسالميت تجا  األهرضاة لنشوءالتي أ

م يقع يىل العا م نام اللوكت اع،يىل الغر   ي دفاقم هذه األتض فوروياما باللوم

 ربج  مساياة هذه الاتل ياإلسالمي نفسه. فلقا بذل الغر  الكثري من أ

ارشة رام هو ت ين طريق املساياة املبؤسسا  الاتلاة مث  البنك الاتيل، أامل

،  ي الوقت أموال طائلة  ي دتل ااخلاجهرغم تجود تاألهردن. ت احلال بالنسبة ملرص

من كمكانا  دتل العا م  ق  بكثريأ ل رثرية بإمكانا الذي استطايت دت

أن ختطو تالشايل تدايوان أن حتقق نجاحا  باهرة، ت، مث  املكساك اإلسالمي

 .(1)لطوا  ثابتة باجتاه احلااثة

، هو هتايا لطري للغر  كن هذا اإلسالم الفاشستي تالكالم دائام لفوروياما

نبه خماطر الشاويايفوق  ي  جيب أتال للقضاء يلاه نجاح ، تةالعايا من جوا

ذلك أن القضاء يىل فكر تيقااة  ؛القاياةت العسكرية ضا "طالبان" العملاا 

يكون ممكنا كال باأليامل العسكرية، فالنازية  م دسقط  ، لنهذا اإلسالم الفاشستي

 ، ب  ألن ألامناا لرس  احلر .متناقضة من داللهاألن أفكاهرها ينرصية ت

ية قواياه  ي أفغانستان، هو لطوة رضتهربن الدن" تامة فالقضاء يىل "أس

عا م ما ااخطوة الثاناة فهي مسؤتلاة اللالنتصاهر  ي احلر  ضا اإلهرها . أ

ن يتصالح مع احلااثة ران يريا أذا اإلسالمي نفسه، كذ جيب يلاه أن يقرهر ما ك

ه بأن . تينهي فوروياما رالملعلامناة تمردكزاهتا  ي التسامح أم التالاتلة ا

ع بني ال" يا الفاشستياإلسالم ايموقراطاة اللاربالاة الغرباة تالرصا ، لاس رصا

لاس رالمها يستطاع  للحااة، تهريتني متساتيتني تقابلتنيابني منظومتني حض

                                                 

(1 Booth and Dunne, op.cit, p69.  ( 
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الطباعة التعام  مع م بالعلوم تالتكنولوجاا احلايثة، تصناية الثرتة تالتحك

ضاهرة الغرباة ر  األتهراق وانب متلك احل، ففي ر  هذه اجلالتعادية للعا م املعارص

 .(1)، تهلذا السبب فإهنا ستتابع انتشاهرها حول املعموهرة يىل املاى الطوي الرابحة

ي  ي الواليا  رمستشاهر لألمن القوما نظر فوروياما من موقعه رمفكر تلق

يه رضتهرة دطوهر املجتمعا  البرشية، كال أ، مريكاةاملتحاة األ ن تالذي يمث  برأ

ران جيب أن يافعه بشك  مبارش أت غري مبارش كىل كنكاهر مسامهة الشعو   ك ماذل

 .دطوهر احلضاهرة العاملاةاأللرى، تمنها اإلسالم  ي نشوء ت

نغتون السابقة حول رصاع احلضاهرا ، املنبئة بأن الرصاع ن أطرتحة هنتك

 تاحلر  الباهردة لن يكون رصاع قوة ختوضه دتلة أ يقا العاملي اآليت  ي أ

يىل مواقع جاواسرتاداجاة،  ئتالف من دتل يىل مصادهر اقتصادية، تأسواق أتا

حم  رت   نام ساكون باألحرى "صاام حضاهرا "، حت  فاه اجلاميا  الثقافاةك

، هي ااخطوط املررزية بح فاه لطوط التامس بني احلضاهرا دصاحلر  الباهردة، ت

ع  ي السااسا  العاملاة سالم "قوة الظالم  ي ه اإلسوف يشك  فات ،(2)للرصا

ع العنافالعا م" منه يصبح الصاام حمتوما ، ت(3)، بسبب نزتع املسلمني نحو الرصا

 الغر .تبني اإلسالم 

طر  بذلك التحرك األمريكي  ي حربه املعلنة ضا كن هذه األطرتحة أ 

لر لرصاع لاصبح بذلك اإلهرها  الاتيل بعاا آ، سبتمرب 11اإلهرها  منذ 

تهلذا دعالت األصوا  هنا تهناك ، ها  اإلسالمي جوهرها ، تاإلهراحلضاهر

                                                 

(1)  Francis Fukuyama, History and september11 (USA: Federal press, 2004) p72. 
يب، ، صاام احلضاهرا  تكيادة صنع النظام العاملي، درمجة طلعت الشاصاموي  هنتنغتون ((2

 .125، ص 1998 ،القاهرة: داهر الكتا  املرصية

 .258، ص نفس املرجع (3)



51 
 

، تنقت  ""املسلمنيبالدهم يتعني يلانا أن نغزت ": ملحارصده تطرده تغزته

، فهم طابوهر ، تنحوهلم اىل املساحاة. ينبغي أن نشجعهم يىل مغادهردناهمزيامء

ت لقىل املسلمني، تالتشنت محلة ديائاة ربرية ي . لقا(1)لامس  ي هذا البلا"

يىل أن "احلر  ،  ي حني تهناك باسم الوقائاة بذلك الذهريعة لتحقاق التال  هنا

، ألنه احلر   م دستهاف اإلهرها  بالفع  نأل ؛اإلهرها " هي من قبا  الاياية

انت أمريكا قا ارتشفت يىل الفوهر أهنا دتلة كهرهاباة. لو ران ذلك حمققا لك

هناية احلملة من اهنااهر الشاوياة ت رثر من يقاين من الزمنبعا أ نهتبالتصاهر فإ

سبتمرب، تجا   11، ت ي اللحظة الفاصلة التي متثلت  ي أحااث املناهضة هلا

و مررب ، تهاإلداهرة األمريكاة محلة أيايولوجاة جاياة: احلر  ضا اإلهرها 

  بالصامة، تأن صابته دلك اهلجامأيايولوجي استطاع بسهولة أن خيضع شعبا أ

لك  أفعاهلا  يماها بأهرضاة ألالقاة يالاة، تالاتلاةااللاة تيربهر سااساهتا ال

احلرت  االستباقاة رأداة ، فطرحت الفوىض تاملردقبة، تدفسرياهتا املصطنعة

لط املمنهج بني مفهومي ، من لالل ااخالرترابكيادة الصااغة تت للحامية

 اإلسالم.التطرف ت

                                                 

(1) Nickolas D Christof, Bigotry in Islam and here, New York Times, 9/7 /2002,  

p23. 
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  :اإلرهاب املضاد

 املقاربة املوضوعية من املعاجلة الدعائية إىل

 :مقدمة

كىل أن هناك مالالن لاهراسة اإلهرها ، أحامها  (1)يذهب نعوم دشومسكي

يتبنى األسلو  املوضويي الذي يناقش الظاهرة جايًا، تاآللر هو األسلو  

الايائي الذي يضع مفهوم اإلهرها  رسالح يمكن استغالله  ي لامة قوة 

هرهاباة هبذا الوصف كذا ما دسنت يظمى. ففي هذا األلري دنعت األيامل اإل

اهر املطلو ، تلالفًا لذلك ال نسبتها )سواء رانت بحق أت من غري حق( كىل املص

. هكذا دم فرض منهج  ي العالقا  الاتلاة يكرس (2)هلا باالً أت يعتم يلاها ييلق

مقولة: "لاس ألحا احلق  ي الافاع ين النفس ضا هجوم دشنه الواليا  

"احلجة  ي القانون الاتيل ]أضحت[ دفتقا املصااقاة. تاحلقاقة أن ، فـ(3)املتحاة"

القوة العظمى ال جيب أن دتال  يادة  ي الشؤتن الااللاة ألمة أصغر، غري أن 

هذا املباأ ال يؤلذ به كذا ما رانت قوة يظمى ألرى ]هرتساا مثال[ قا قامت من 

                                                 

وم دشومسكي ع( ايتما الباحث  ي دأطري معاجلته ملوضوع هذه الاهراسة يىل رتابا  ن (1

ه حول الظاهرة تدتبعها  ي العايا من املناسبا ، قب  أحااث ءهراآبشك  ربري، فقا دتن 

 احلادي يرش من سبتمرب تبعاها. انظر  ي ذلك:

The Rule of Force in International Affairs, pp. 105-133, Foreign Policy and the 

Intelligentsia, pp. 160-186 And Reflections on 9-11, pp341-346 in Noam 

Chomsky: The essential Chomsky; edited by Anthony Arnove (The New Press, 

New York, 2008). & Noam Chomsky: World Orders, Old and New, (Pluto 

Press, London), 1997  

، درمجة: أمحا يبا كهرها  القراصنة تكهرها  األباطرة قايامً تحايثاً عوم دشومسكي: ن  (2)

 .139 م(، ص2005الوها ، )مكتبة الرشتق الاتلاة؛ القاهرة، 

 .147املرجع السابق، ص  (3)
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[ دتذهرع بتلك قب  بخرق هذه القاياة". أي أن الاتل العظمى ]غري هرتساا

بق القانوناة يناما دقوم بأيامل من هذا القبا ، "فاملسائ  دتعلق بالفايلاة  السوا

تلاس باملباأ"؛ تتفقًا هلذه القاياة ي مكن فهم ما دقوم به دتل يظمى من داهريب 

جلاميا  كهرهاباة  ي معسكرا  شبه يسكرية، تأن دنسق خمابرا  الاتل 

 .(1)لعملاا  قت  تدفجري

 ة الايائاةاملقاهرب .1

ي قصا باملقاهربة الايائاة  ي دفسري ظاهرة اإلهرها  ذلك املنظوهر الغر:ي، 

تاألمريكي لاصة، الذي يسعى لتربير العاتان الاتيل الذي بادت متاهرسه القوى 

الغرباة ضا دتل العا م، تبخاصة الاتل العرباة تاإلسالماة. تهو مسعى  ي 

ماة، تحترسه مؤسسا  كيالماة، التربير جتساه مجلة من األدباا  األرادي

تبخاصة مرارز صناية الرأي العام، التي بادت درشح مساهر التحلا  تاملعاجلا . 

تلعله هلذا السبب ال يكاد الباحث املاقق يتبني أتجه التالف جوهري  ي هذا 

النوع من األدباا ، فهي ال ختتلف  ي فرضااهتا تنتائجها رثرياً، تكن التلفت  ي 

 اهتا تقوة مصادهرها.نوياة معلوم

تلعله بسبب هذا النوع من املقاهربا  يغلب يىل أدباا  ما با  يعرف 

م، بايتباهره 2001هربطه بأحااث احلادي يرش من سبتمرب  (2)بـ"اإلهرها  الاتيل"

                                                 

تيل: ( حشا نعوم دشومسكي يادًا من األمثلة  ي هذا الصاد  ي دهراسته ين "اإلهرها  الا (1

 .170 -138الصوهرة تالواقع". انظر املرجع السابق، ص

ااخطا  األممي الرسمي، يقصا به اجلرائم املوجهة ضا النظام  اإلهرها  الاتيل،  ي ( (2

الاتيل. انظر حول مزيا من املناقشة تالتحلا  هلذا املعنى: أمحا حمما هرفعت تصالح بكر 

األتهر:ي؛ دوزيع شبكة الفجر العر:ي، -ر:ي، )مررز الاهراسا  العاإلهرها  الاتيلالطااهر: 

 .23 ، ص2000بريت (، 
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"ااخطر األبرز الذي قامت من أجله التحالفا  تالتوافقا  بني دتل خمتلفة حملاًا 

دلك األحااث، تكن رسيت من تدرية العنف ت"الثأهر  . غري أن(1)تكقلاماًا تدتلاًا"

املضاد"، فإهنا قا ال د عا احلاث األتل لباايا  االهتامم املوسع بظاهرة 

اإلهرها . فقا شغلت حقبة الثامناناا  من القرن العرشين نقاشا  موسعة حول 

أيامل تصفت باإلهرهاباة تقعت كثر التالال  األمريكاة  ي تسط أمريكا 

ة، رام رشيت األمم املتحاة منذ منتصف دسعاناا  القرن العرشين  ي الالدانا

كيادة التأراا يىل كدانتها لإلهرها ، يىل كثر ما دعرضت له سفاهرا  الواليا  

املتحاة األمريكاة من هجوم مسلح  ي دتل  برشق أفريقاا، تقا أفضت دلك 

ثاق  ،(2)اجلهود كىل تضع كطاهر قانوين دتيل جيرم اإلهرها  تمتويله رام صاغت موا

تدشكلت حتالفا ، ب  تدبلوهر لطا  كيالمي صوهر اإلهرها  ترأنه موقف أت 

 ييقااة ديناة تموهرتثا  ثقافاة. فففع  يصاهر أصالة ين رراهاة للغر  دغذهيا 

" داهرس الظاهرة يىل أساس من مقوال  مشرترة، ي بحث  يهذا ااخطا  "الايائ

ل كهرهاباة. كذ يتم مجع تحرص باانا  ين ينها  ي أي جمتمع يظن فاه القاام بأيام

 املسلام . -ذلك املجتمع لا عاد دفسريها بام يعزز دلك املنطلقا 

 املقاهربة املوضوياة .2

بشك  موازي للمقاهربا  الايائاة برز اجتاه آلر، لكنه أق  اهتاممًا، يرى أن 

اشني دلك املعاجلا  كنام ختام أجناة حكوما  الاتل االستباادية، التي هيمها د

محال  لتتبع يات ما بقصا "الثأهر" أت "الافاع ين النفس". تفقًا هلذا االجتاه، 

                                                 

، دقايم: طاهرق العنف املستباح: "الرشيعة"  ي مواجهة األمة تالاتلةمعتز ااخطاب:   (1)

 .15(، ص2017البرشي، )داهر الرشق: القاهرة، 

جلامعي: ، )داهر الفكر ااملعايري القانوناة تالاتلاة ملكافحة اإلهرها يوض شفاق يوض:  ( (2

 .52(، ص2016اإلسكناهرية، 
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تهو معرتف  ؛ملفكر الاهودي نعوم دشومسكي نفسهر  له تدبناه االذي ن ظ  

بمناهضته لإلمربيالاة، فإن استخاام الاتل العظمى للقوة ال ي عا  دبلوماساة 

يا قرسية فحسب؛ "رونه ينطوي يىل استخاام الع نف يىل أساس أن هناك نوا

، ب  ي عا هذا السلوك (1)كهرهاباة قامت هبا دتل لاست يظمى" كهرهاباة أت أيامال

 ذاده شكاًل من أشكال اإلهرها .

ألالقاا  السااسة -من تجهة نظر دشومسكي، تمن منطلق قوله بنظرية ال

رأي العام األمريكاة ااخاهرجاة، فإن ثمة يالقة يكساة بني ما أسامه بعض باحثي ال

بـ"هناسة القبول"، من جهة، تقاهرة الاتلة يىل استخاام العنف للافاع ين 

حاث الحظ  أن ابتكاهر شك  مالئم للغة جاياة  .(2)مصالح الصفوة املهامنة

دكون للمصطلحا  الفاصلة فاها معنى فني منفص  ين معاناها املألوفة ي عا 

ذلك ـــ بالفع  ـــ  ي حالة أحا أهم تسائ  )صناية القبول( العام. تقا حاث 

ع العر:ي ئايل؛ ذلك أن هذا  -مصطلح مث  "يملاة السالم"،  ي سااق الرصا اإلرسا

يالم تينا طبقة املثقفني ة فناة يناما يستخام  ي تسائ  اإلاملصطلح له دالل

تالباحثني، تهي داللة دشري كىل مقرتحا  السالم التي قامتها الواليا  املتحاة 

عناما يطرح السؤال: "ه  يرغب الفلسطاناون  ي السعي كىل األمريكاة. ف

السالم؟"، فإن اإلجابة باملعنى العادي ]املوضويي[ ملصطلح السالم باتن 

  ي نيالفناة يعني: ه  يرغب الفلسطانا شك: "نعم". كال أن السؤال من الناحاة

هر الفلسطا ناون ين املوافقة يىل رشتط الواليا  املتحاة للسالم؟ تكذا يرب قرا

 .(3)يام هرغبتهم  ي قبول دلك الرشتط، فإهنم  ي دلك احلالة ال ينشاتن السالم

                                                 

 ،140 -139 ، صكهرها  القراصنة تكهرها  األباطرة قايامً تحايثاً عوم دشومسكي: ن  (1)

 .)بترصف(

 .13املرجع السابق، ص  (2)

 .(بترصف)( املرجع السابق،  (3
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قااسا يىل قاياة دشومسكي هذه فإن االيرتاض يىل اإلجراءا  التي دقرها 

دتلة رأمريكا ملكافحة اإلهرها ، حتى تلو جاء دعريف اإلهرها  غامضًا، رفا  

من يتخذها ــــ من الاتل  بمحارصة من جيرؤ يىل هذه ااخطوة، التي دؤه 

يا اإلهرهاباة، تالاايمني لإلهرها   د ــــ اخانة أصحا  النوا تاملؤسسا  تاألفرا

الاتيل. فااليرتاض  ي هذه احلالة هو ايرتاض يىل العقااة السااساة األمريكاة ال 

 يىل جمرد اإلجراءا ، تهي املسألة األلطر.

مرشتع النظام  (1)ناسايرشح األراديمي تالابلومايس الفرنيس بااهر رو

 1997اجلايا الذي تضعته كداهرة الرئاس األمريكي جوهر  بوش االبن  ي العام 

يىل أنه دوهراة املحافظني اجلاد، حاث أضفى هذا املرشتع يىل العملاة السااساة 

الطابع الايني التبشريي، الذي دشنه ياد من املثقفني بمشاهررتهم  ي حترير 

كمربيايل. فـ"أفض  -اتيل اجلايا" من منظوهر فكر كمرباطوهري"مرشتع النظام ال

املباعا  األمريكاة من الكتب  ي التسعاناا  رانت لصموئا  هنتنغتون، 

تفرنساس فوروياما، تجوزيف س. ناي جوناوهر، تبول رانااي، تزباغناو 

ياة  برجينسكي، تمتوماس باهرنات، تهرتبر  راغان، تمجاعها دقام هرؤية رصا

، كذ داتهر حول فكرة النزاع ت"صاام احلضاهرا " الذي يعتربه (2)للعا م"

هنتنغتون، تالتنبؤ بـ"الفوىض املقبلة" ينا هرتبر  د. رابالن، ت"أزمة املكان" ) ي 

( التي ستؤدي كىل نزايا  1999رتا  بول برارن: الرشق حيرتق، املنشوهر  ي 

ناطق ااخطرة" ـــ مستقبلاة، متمثلة  ي أزمة انتشاهر جايا للخطر األصفر، ت"امل

بتعبري دوماس باهرنات ــــ هي دلك املناطق لاهر  نطاق العوملة. أما هرقعة الشطرنج 

لزباغناو برجينسكي فهو ــــ من تجهة نظر بااهر روناساــــ الكتا  املفض  للرؤية 

                                                 

:ي ، درمجة: نبا  يجان، )املررز العرصنع العات أت راف دقت  بضمري مرداحبااهر روناسا:   (1)

 .191 ، ص2015لألبحاث تدهراسة السااسا ؛ الاتحة(، 

 .192 املرجع السابق، ص  (2)
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األحادية لفرتة ما بعا احلر  الباهردة لاى القادة األمريكاني. تفاه أن العات لاس 

  املحافظة يىل الساطرة... تبام أن مباأ الساطرة قا ايتما، فإن هو املهم ب

النقاشا  دتناتل الطريقة أرثر من اهلاف"... تيمكن فهم الطريقة كذا هرأينا ماى 

ساطرة الواليا  املتحاة بشك  شبه دام يىل تسائ  القوة النايمة؛ اإلنتا  

 .(1)السانامئي تالتلفزيوين، تمرارز التفكري تغريها

ظ  احلر  الشاملة ضا اإلهرها  يمكن أن دعفي القوة العظمى نفسها  ت ي

من القوايا الاتلاة املطبقة يىل اآللرين، برشط أن دفكك نظام األمن املوهرتث 

من حقبة احلر  الباهردة، من لالل هرفضها االنضامم كىل املعاهاا  الاتلاة، كذ 

وناتلازا هرايس مستشاهرة "جيب أال خيضع أمن البلا كىل أي قاا لاهرجي"، بعباهرة ر

الرئاس بوش لألمن القومي، التي ظلت دكرهرها  ي لطاباهتا الرسماة. فالقوة 

املساطرة هي التي حتاد تحاها األجناة، تختتاهر األزما  املهمة، تحتاد العات 

 .(2)تفق دبلوماساة املعااهر املزدت 

ف ااخري هكذا أصبحت الواليا  املتحاة الاتلة الوحااة القادهرة يىل دوصا

تالرش، انطالقًا من يقااهتا السااساة الغناة بمفردا  شبه ديناة، من ذلك: مقولة 

هرتنالا هريغان "نمط احلااة األمريكاة ال ي فاتض يلاه"، تدرصيح الناطق باسم 

جوهر  بوش االبن "نمط حااة األمريكاني مقاس"، تمقولة فرانكلني غراهام ــــ 

 أحااث احلادي يرش من سبتمرب: "... اهلل سمح بأن اإلنجايل الشهريــــ دعلاقًا يىل

حتاث  نيفعلوا .... رام سمح للمحرقة بأ حياث ر  يشء رام سمح للبابلاني أن

ئا  يىل احلااة من هرمادها". تهكذا دساءل دوماس فريامان، بعا  لكي دعود كرسا

تبعا  دلك األحااث نفسها: "ملاذا يكرهوننا؟"، تاملقصود هنا العا م اإلسالمي.

                                                 

 .194 السابق، ص املرجع  (1)

 .195 املرجع السابق، ص  (2)
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حر  العراق أصبح السؤال: "ملاذا يكرهنا العا م رله؟" تاضعني بذلك النقاش 

يىل أهرضاة العواطف تلاس يىل أهرضاة السااسة. لذلك جاء  اإلجابة 

 .(1)بمصطلحا  من مثلها: "ألننا ااخري تهم الرش"

 املقاهربة الايائاة تصناية اإلهرها  املضاد .3

هرة اإلهرها  تما دردب ينها من كن "املقاهربة الايائاة"  ي دفسري ظا

اسرتاداجاا ، يمكن ايتباهرها من بني العوام  التي أسهمت  ي استاامة اإلهرها  

تانتشاهره، تصناية ما يمكن نعته باإلهرها  املضاد. ذلك أن املعاجلة النظرية هلذه 

رص  مهها  ي مباأ الوقاية االستباقاة تالتال  ااخاهرجي  الظاهرة املعقاة التي ح 

لة ملكافحة اإلهرها  تاجتثاثه من جذتهره، دستايي باملقاب  هرد فع  من روسا

 جنس الفع  ذاده، فاتم مواجهة اإلهرها  الاتيل بإهرها  مضاد. 

دتجه أصابع االهتام كىل ضلوع املخابرا  الغرباة  ي  ي هذا السااق، رثرياً ما 

ع هياف كىل تهو ضلو ؛باة التي استهافت مواقع غرباةالكثري من األحااث اإلهرها

دوظاف األيامل اإلهرهاباة  ي دربير العاتان الغر:ي حتت غطاء احلر  االستباقاة 

                                                 

( كىل أنه "حتى العام 178ص . رام ينبه الكادب نفسه ) ي191 ( املرجع السابق، ص (1

ة املنظام  اإلهرهاباة لوزاهرة  م دكن هناك أي حررة ذا  طابع ديني يىل الئح ،1980

أصبح نصف املجمويا  الثالثني األرثر لطوهرة  1998ااخاهرجاة األمريكاة، ت ي يام 

لايناة  ي القائمة األمريكاة تصلت نسبة املجمويا  ا 2004ذا  طباعة ديناة، ت ي يام 

 ذا  طابع ديني. مع العلم 45جمموية من أص   26ران هناك  2008القائمة، ت ي  يثلث

أن هذه القائمة دستثني املجمويا  األمريكاة التابعة ملكتب التحقاقا  الفاهرايل، تالتي 

قامت بأفعال ينافة مرا  ياياة ضا مستوصفا  جتري فاها يملاا  كجهاض، 

تبايتااءا  ينرصية تمعادية للساماة، تايتااءا  مث  ايتااء أترالمها ساتي يام 

طفاًل( أت االيتااء لالل األلعا  األتملباة  19هم قتااًل من بان 168  م، )حصالتها1995

 ".1996 ي أطلنطا يام 
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املوجهة ضا التهايا احلضاهري املزيوم، تااخطر املحتوم. فهناك من يرى أن 

اإلهرها  الاتيل املنظم كنام هو حمصلة جهود ماهرتسة تخمططة دستهاف للق 

افة، تالز  هبا  ي حالة العنف املستاام، حالة من يام االستقراهر  ي الاتل املسته

تالفوىض السااساة تاألمناة، فبمث  ذلك يتوفر ر  املربهرا  التي يتذهرع هبا هرياة 

اإلهرها  الاتيل للتال   ي الشؤتن الااللاة للاتل بايوى مكافحة اإلهرها ، 

ف تاحلفاظ يىل األمن العاملي، تاملصالح القوماة للاتل الكربى. كن فتح هذا املل

با  يشك  رضتهرة قصوى لتأراا فرضاة املؤامرة الاتلاة التي يتحاث ينها 

املعاهرضون للسااسة اإلمربيالاة الغرباة بقاادة الواليا  املتحاة األمريكاة، رام أن 

فتح هذا امللف من شأنه أيضا أن يكشف النقا  ين األدتا  تاألجهزة التي يتم 

 تي بادت دعرف بـ"صناية اإلهرها ".دوظافها  ي سااق هذه اللعبة األمماة ال

قائمة ال حرص هلا من املنظام  تجاير بالذرر أن هذه الصناية يقف تهراءها 

احلكوماة، تمنظام  املجتمع املاين، تالرشرا  العابرة للقاهرا ، مايومة بآالف 

ااخرباء تصناع القراهر، تاملرارز البحثاة، تالشبكا  اإليالماة، تأجهزة 

لاة تالاتلاة، فضال ين القوايا العسكرية، تاألحالف االستخباهرا  املح

العسكرية التي دقودها الاتل الكربى، تأساطالها الربية تالبحرية تاجلوية، 

تجنودها النظاماني تاملردزقة، تغريها من األذهرع تاملخالب احلاياية التي 

استخامتها تدواص  استخاامها بك  تحشاة  ي حمو دتل تشعو  بأرملها من 

 رة التاهريخ.ذار

 ي بااية الثامنانا  من القرن املايض،  ي كطاهر الرصاع االسرتاداجي حول 

أفغانستان بني الواليا  املتحاة تاالحتاد السوفااتي، ت ي حماتلة لكسب دأياا 

اجلاميا  الايناة املؤثرة  ي دال  الواليا  املتحاة، دهر  الرئاس األمريكي 

لسوفاتي بانه يمث  "امرباطوهرية الرش"، تأن هرتنالا هريغان يىل دصوير االحتاد ا
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دعالام الكتا  املقاس دأمر املؤمنني بالتصاي هلا بك  ما يملكون من قوة. تىف 

هذا االجتاه انافعت املخابرا  املررزية بقاادة تلام رايس، الكاثولاكي املتاين، 

لايم جممويا  من املجاهاين املسلمني )تالعر  األفغان( ضا الغزت 

ملاون  600اتي ألفغانستان، تهرصا  هلم ديام مالاا هائال بلغ يومئذ السوف

دتالهر  ي العام، باإلضافة اىل مبلغ مماث  من اململكة العرباة السعودية تدتل 

 ااخلاج، يىل أن يقوم اجلاش البارستاين بعملاا  التاهريب.

ىل مقاطع  ي الكتا  املقاس لتسويغ كترام ران الرئاس األمريكي يشري 

هاد األفغاين فقا ران يلامء تأئمة املسلمني يؤراتن للشبا  املسلم رضتهرة اجل

االنخراط  ي العملاا  اجلهادية. تقا ران الشاخ يبا اهلل يزام من أبرز العلامء 

نخراط  ي معسكرا  املجاهاين الذين شاهرروا  ي دعبئة الشبا  تدفعهم لال

م  م يكأالقتال، تهرغم  ن أال كالعملاا  االنتحاهرية  ن من مؤياين يبا اهلل يزا

دلماذه أسامة بن الدن تمن بعاه أيمن الظواهري صاهرا من أبرز الاايمني هلذا 

ء باملال أت الفكر أت التنظام. تصاهر  منطقة باشاتهر "قا ياة" لاس التوجه، سوا

طر يلاها، بحسب انام لتحرير سائر بلاان العا م التي يسكفقط لتحرير أفغانستان ت

. تتفقا هلذا التصوهر دم دنفاذ هجام  1الف الصلابني تالصهاينةدعبريهم، حت

، تالتي صاهر  معلام للمفاهرقة الكربى بني 2001احلادي يرش من سبتمرب 

ىل لانة كن األفغان، تالذين حتولوا منذئذ الواليا  املتحاة تاملجاهاي

 "اإلهرها "، تصاهر  "حماهربة اإلهرها " هي االسرتاداجاة اجلاياة التي دقوم

 يىل دنفاذها سائر الاتل العرباة تالغرباة. 

                                                 

(  Karen  لتفصا  أرثر ين للفاة حررة "اجلهاد العاملي" بقاادة بن الدن انظر:ل  (

Armstrong, Fields of Blood: Religion and the History of Violence, pp.379-

381 (Anchor Book, New York,2015) 
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 املقاهربة الايائاة تقصوهر التربير الايني لإلهرها  .4

كن استحضاهر ااخلفاا  أياله  ي دفسري ظاهرة اإلهرها  املتناماة  ي املنطقة 

العرباة تاإلسالماة، جتعلنا نبتعا كىل حا ربري ين دلك املقاهربا  التبساطاة 

ىل البعا الايني لإلهرها ، دتنام أي ايتباهر تال دقاير تالقارصة التي دررز فقط ي

 لإلرراها  ااخاهرجاة الضاغطة التي دتعرض هلا املنطقة.

كن املقاهربة املوضوياة التي حتاثنا ينها دقودنا كىل التأراا يىل أن املامهرسا  

 اإلهرهاباة بالرغم من أهنا متث  استجابة ال ألالقاة تغري هراشاة، كال أهنا أيضا متث 

ــ  ـــــ لاى أنصاهرهاــــ استجابة رضتهرية لتحايا  لاهرجاة شاياة التعقاا. تقا نتج ـــ

بالفع  ـــــ ين دلك اإلرراها  ـااخاهرجاة التااهرا  "يائسة" تمتعماة من قب  

جممويا  أيلت من الشعاهر اإلسالمي، تهي التااهرا  ـــــ  ي دقايرناـــــ ران يمكن 

 املناخ العام تاملزا  األمني األممي الذي ما  الظاهرة أن دكون حماتدة تنادهرة لوال

باحلاوية تالايناماة تاالنتشاهر، حتقاقًا ملكاسب سااساة تكحااًء لثقافة الكراهاة 

تالكراهاة املضادة. تلذلك يبات لنا ــــ  ي حاال  رثرية ـــــ أن العام  الثقا ي ال يفرس 

هريتها. نشأة الظاهرة اإلهرهاباة، تكن سايا يىل دف  سري استمرا

هذا يعني، تفقًا للمقاهربة املوضوياة، أن من ااخطأ اإليالء من أمهاة التأصا  

بالبحث  ي النصوص املرجعاة تدتبع جذتهر ظاهرة  ،(1)الفكري النظري لإلهرها 

بقه  ي داهريخ االجتامع الايني تالساايس أله  اإليامن  ي معزل ين  العنف تسوا

احلررا  اجلهادية، تاجلاميا  ف  تاإلقلامي تاملحيل.فهم كرراها  الواقع الاتيل

                                                 

تهي دهراسا  ــــــ  ي دقايرناــــــ دعمق  ؛الاهراسا  التي دكفلت هبذه املهمةهناك سا  من   (1)

األزمة، تال دعني يىل فهم الظاهرة، بجانب أهنا حماتال  ظلت دتامهى مع لطا  يتسم 

قا ــــــ هو التااهر السلفي ــــــ انطل  بقصا كدانة اإلسالم يمومًا أت دااهر حماد ؛بالتعمام املتعج 

 من مقوال  الغلو تالتكفري تجهاد الطلب.
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ثاة القايمة، رام يعتقا البعض، تكنام  اإلهرهاباة،  م دنبثق فجأة من بطون الكتب الرتا

لرجت من هرحم العنف تالتامري اهلائ  الذي شهاده املنطقة طالة الثالثة يقود 

 اة متعادة. املاضاة، تشاهررت فاه قوى دتلاة تحملاة ذا  أهااف اسرتاداج

يمكن دفسريه برده اىل "البائة العنافة" التي تلا  "العنف الااييش" ـــ مثاًلـــ كن 

كنساين تال ألالقي؛ -فاها، ال كىل يقااة ديناة دلزم أصحاهبا بمث  ذلك العنف اال

تهو ينف ال خيتلف رثريا ين أنامط العنف تالتقتا  املمنهج الذي ظ  سائاا  ي 

، تلع  الفرق بني ذاك 2003  األمريكاة يىل العراق  ي يام املنطقة منذ احلر

تهذا أن "القت  األمريكي" يناما يقع يتم االيتذاهر ينه بأنه درصفا  غري 

من ناحاة ألرى،  مقصودة أت قام هبا أفراد من اجلنود األمريكان باجتهاد فردي!

هرهاباة التي دتحرك ديني لبعض القوى اإلالال  من املهم أن نلفت االنتباه كىل الطابع 

يىل طول املنطقة، بالرغم من ر  ادياءاهتا الايناة التي دتلبس هبا. فـ"دايش" 

العراق ــــ مثالــــ لاست رتلة أيايولوجاة صامء، فقا ظلت )مثلها مث  املجمويا  

السااساة األلرى  ي املنطقة( دترصف برباغامداة ظاهرة، فتتعام  مع البعثاني 

الضباط العسكريني السابقني، تمع العنارص القبلاة، تمع ينارص  العلامناني، تمع

متنوية من التنظاام  السناة املعاهرضة. تلاس ين طريق الصافة املحضة أن 

بكر البغاادي هو أبو مسلم الرترامين، تقا ران  النائب األتل اخلافة املسلمني أ:ي

 وهريا فهو أبو ييلضابطا  ي القوا  ااخاصة جلاش صاام حسني، أما نائبه  ي س

. هذا مع مالحظة أن قاادة دايش (1)األنباهري، تران جنراال  ي اجلاش العراقي

ظلت دتفاهم تدتعاتن مع املجمويا  العسكرية األلرى، تمع بعض الزياما  

القبلاة، رام دتفاهم مع الفعالاا  تالكفاءا  املهناة تالفناة  ي جماال  الطاقة 

                                                 

(1)  Karen Armstrong, Fields of Blood, p. 405 
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خابز تالعملة تغريها؛ فهي كذن ال دترصف فقط تاملااه تالصحة العامة تامل

بموجب أيايولوجاة يمااء تكنام دترصف استجابة ملطلوبا  البائة السااساة 

تالعسكرية التي حتاط هبا؛ فهي ـــ هبذه االيتباهرا  ــــ  م ختر  من ربسولة العقااة 

السلفاة اجلهادية فقط تكنام لرجت من "نريان احلر  تاالحتالل تالقت  

 .(1)التعذيب تالتهماش"ت

نختم هذه الاهراسة بالتأراا يىل الفكرة املررزية التي استنا  يلاها، 

تاملتمثلة  ي كبراز مقاهربة موضوياة متكن من فهم تدفسري ظاهر اإلهرها ، مقاهربة 

ال دتامهى مع ما هو سائا من دربير الظاهرة تدفسريها ديائاًا يىل أساس من 

هم العالقة بني صناية مناخ حاضن لإلهرها  من جهة، دعماام  ديناة تثقافاة؛ فف

تضبط حررة جمتمعه تكيقاع أفعاله تهردتد فعله، استنادًا كىل التااهرا  منتقاة من 

هرصاا فكري يام تخمزتن ثقا ي مشرتك، من جهة ألرى، متث  ـــ من تجهة النظر 

 املوضوياةــــ نقطة االهردكاز لفهم هذه الظاهرة.

ظ أننا ارتفانا بعقا مقابلة بني االجتاه املوضويي، تلع  القاهرئ قا الح

للتأراا يلاه تكبرازه للباحثني، تبني االجتاه الايائي الذي يعول يىل دعمام 

مقوال  ثقافاة تديناة، رون األلري يمث  االجتاه األرثر حضوهرًا  ي معاجلة 

ء. تقا يولنا  ي كبراز  اإلهرها ، تدتبناه األنظمة الغرباة تالعرباة يىل حا  سوا

م دشومسكي بوصفه من أبرز وعاملقاهربة املوضوياة يىل املربهرا  التي ساقها ن

الاايني كىل دبني هذا املنظوهر، حاث هربط دنامي الظاهرة اإلهرهاباة بالتالل 

املعايري؛ تهو تضع سايا يلاه يام الصرب  اةموازين العالقا  الاتلاة تازدتاج

                                                 

(1)  Alireza Dootstar,”How Not to Understand ISIS, University of Chicago, 

https://divinity.uchicago.edu/sightings/ 

https://divinity.uchicago.edu/sightings/
https://divinity.uchicago.edu/sightings/
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حلر  تالتال  ااخاهرجي، بحجة الضغط يىل التوافق األممي  ي شأن قراهرا  ا

يىل الاتل إلقراهر كصالحا  داللاة. كن التالل دلك املوازين الاتلاة هو ـــ تفقًا 

للمنظوهر املوضويي ــ املسؤتل ين للق مناخ حاضن للعنف تاإلهرها  قادهر 

يىل دولا الظاهرة ذاداًا، تهي النتاجة املطلوبة ـــ  ي ظ  ساادة مباأ ازدتا  

؛ روهنا دسايا يىل دربير ترشينة يملاا  دال  القوى العظمى  ي املعايري

ع  شؤتن دتل ألرى، رام دستايي مباأ الكراهاة تالعااء الايني تالرصا

  احلضاهري  ي هرسم مساهر العالقا  الاتلاة.
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 تأثريات اإلرهاب على اجملتمعات العربية

 :قدمةم

لاصة ة يىل العا م العر:ي، لقا ران لإلهرها  الاتيل انعكاسا  بالغة ااخطوهر

متث  باألساس  ي  اجايا اسااسا ايىل املستوى اجلاوساايس، حاث فرض تاقع

حتطام رام  ملقوما  الاتلة  ي أجزاء تاسعة من الوطن العر:ي رفلسطني 

تالعراق تسوهريا تالصومال، تالامن تلاباا، فضال ين دتل ألرى يىل القائمة 

ء الال  أصبحت دعاش حالة من التودر األ حر  مني املستاام  ي ظ  أجوا

سلم. كن حالة الفوىض السااساة تاألمناة التي دعاشها هذه الاتل بادت دنذهر تالال  

بتجاتز مشاهريع التجزئة التي ررستها ادفاقاا  مرحلة االستقالل، تاالجتاه نحو 

ة، حتطام بناة الاتل املستهافة، تدفتاتها كىل تحاا  جهوية يرقاة تطائفاة متناحر

 يرب مسلس  احلرت  الاتلاة التي يتم دسويقها حتت يافطة احلرت  األهلاة.

ئم القت  املمنهج، أت ما  تيىل املستوى اإلنساين يردكب اإلهرها  الاتيل جرا

يعرف بحرت  اإلبادة اجلساية يىل أساس التطهري العرقي أت الايني أت مها معا، 

ء أران ذلك بمبارشة األيامل القتالاة ضا  من يسمون بالتنظاام  اإلهرهاباة، سوا

أت بمباهررة العصابا  اإلهرهاباة التي دبارش نشاطها التطهريي حتت سمع تبرص 

املجتمع الاتيل دتن أن دلقى أية كدانة أت دواجه بقراهرا  أمماة هرادية. تدتن 

م املنظم يىل أساس التطهري العرقي، فإن القت  املمنهج  التقلا  من لطر اإلجرا

لتطهري الايني يبقى النشاط األبرز لإلهرها  الاتيل حاث يتم يىل أساس ا

استهااف دتل تمناطق تجممويا  حتت ذهريعة احلر  االستباقاة ضا الاتل 

الراياة لإلهرها ، أت ااخاليا النائمة التي حيتم  منها القاام بأيامل ياائاة ضا 

ايني من لالل املصالح الغرباة.  تيىل األهرض، يتم مماهرسة أبشع صوهر التطهري ال
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القت  يىل أساس اهلوية الايناة، تالتهجري القرسي املنظم، تاالستاطان، تهو ما 

فاة لكثري من الاتل تاملناطق املستهافة. ت ي  أدى كىل دغاري ااخاهرطة الايموغرا

ظ  هذا العاتان املنظم ثمة دساؤل يفرض نفسه بخصوص رلفته البرشية 

يا تاحلااة  ي املالج  تاملخاام  التي تاإلنساناة حاث يتكف  احلصاهر تالترش

 دنعام فاها مقوما  احلااة بحصا أهرتاح الناجني من جحام احلرت .

فاة .1  اآلثاهر الايموغرا

دالحظ مايرة برنامج األمم املتحاة اإلنامئي )السااة هالني رالهرك( تهى 

 نحاءأشبا   ي بصاد احلايث ين فش  النموذ  التنموي  ي العا م العر:ي" أن ال

باملنطقة؛  املنطقة العرباة دأثرتا يىل نحو لطري باألزما  حايثة العها التي ألمت

رف العايا منهم  يا   م يبا ىلككذ ج  تها، فام  ؤااخطوط األماماة لرصا

ء من أفراد أرسهم تأصاقائهم،  الكثريتن، تفقا  أيااد ربرية منهم مقربني أيزا

مواجهة حتايا    احلااة. تىففضال ين مواهرد هرزقهم تمعها فرصهم تآماهلم  ي

 .(1)ىل مجايا  متطرفة"كرهذه انضم بعضهم 

: اآلداةأن الاتل العرباة  2016تيشري دقرير التنماة اإلنساناة العرباة لعام 

البحرين، مرص، العراق، لبنان، لاباا، موهريتاناا، فلسطني، الصومال، السودان، 

، أت هجام  كهرهاباة من داللها سوهريا، تالامن قا شها  حرتبا أهلاة  ي داللها

أت لاهرجها، حاث بلغت نسبة العملاا  اإلهرهاباة التي دعرضت هلا املنطقة 

من مجلة ما دعرضت له بقاة دتل العا م جمتمعة،  %36.1العرباة تحاها ما يساتى 

من مجلة القتىل  ي ر  دتل  %43.6تحاث بلغت نسبة من قت   ي دلك العملاا  
                                                 

: الشبا  تآفاق التنماة اإلنساناة  ي تاقع متغري، 2016دقرير التنماة اإلنساناة العرباة لعام   (1)

 UNDPصادهر ين برنامج األمم املتحاة اإلنامئي، املكتب اإلقلامي للاتل العرباة 

 .(2016لاه فاام بعا بتقرير التنماة اإلنساناة العرباة لعام ك)تنشري 
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% من 41ث بلغ ياد املرشدين قرسا  ي العا م العر:ي نحوا من العا م األلرى، تحا

 .(1)مجلة املرشدين  ي العا م

تكذا أمعنا النظر  ي هذه األهرقام فستالنا يىل أن بعض املجتمعا  العرباة قا 

ىل حافة االهنااهر. كهرهاباة تالعملاا  املضادة هلم، تصلت، بفع  العملاا  اإل

% من 82تكن الامن يىل سبا  املثال، فسنجا أن فإذا ألذنا حالة بلا تاحا، تل

 ي حاجة ملساياة كنساناة، تان ياد املرشدين  2015مجلة السكان رانوا  ي يام 

،  5600ملاون شخص، تأن  3.2 ي ذلك البلا قا بلغ نحوا من  شخص قا قتلوا

، تأن  16000تأن   .(2)% من األطفال دوقفوا ين التعلام47شخص قا جرحوا

 .(2015مم املتحاة لعام )دقرير األ

لع  من أتضح اآلثاهر ما دردب يىل هذه احلرت  املامرة )تالتي جيرى 

ضعاف املجمويا  السكاناة التي كها حتت شعاهر حماهربة اإلهرها ( هو معظم

ء ين طريق التصفاة  دنتمي ملذهب السنة  ي ر  من العراق تسوهريا تالامن، سوا

دامري املنازل تهنب املمتلكا . ففي  زاحة القرسية للسكان أتالكاملة أت اإل

العراق مثال  م دتم دصفاة هذه املجمويا  من القوا  النظاماة تاملؤسسا  

قاة  السااساة العامة تحاها، تلكن جر  كزاحة الكثري منهم من املان العرا

الكربى )بغااد تالبرصة(، أتال لالهتام القايم بأهنم جزء من حز  البعث، تثاناا 

هرها:ي؛ كذ الحظ املراقبون أن القرى أهنم جزء من دنظام دايش اإلامهم بالهت

"السناة" التي دستعااها امللاشاا  الشاعة يتم دامريها بصوهرة راملة بعا هنبها 

                                                 

 .2016نساناة العرباة لعام دقرير التنماة اإل  (1)

: الشبا  تآفاق التنماة اإلنساناة  ي تاقع متغري، 2016دقرير التنماة اإلنساناة العرباة لعام   (2)

 .UNDPقلامي للاتل العرباة نامئي، املكتب اإلادهر ين: برنامج األمم املتحاة اإلص
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تهتجري األحااء من سكاهنا بحاث ال دبقى كمكاناة للتوطن فاها مرة ألرى  ي 

 املستقب  القريب.

اة التغاري الايموغراىف سابقة للثوهرة أما  ي سوهريا فان هناك من يرى أن يمل

أما  .(1) السوهرية األلرية، تقا رانت جترى بتخطاط تثبا  ألرثر من ثالثني ياما

بني قوا  النظام تالقوا  املناتئة، تازدياد الساطرة  ةبعا الثوهرة تاحتاام املعرر

ناة يىل سوهريا، فقا رشع نظام األسا  ي ايتامد "هناسة اجت ياة امياة" جااإليرا

املان تالبلاا  تاملناطق من  فراغكىل أقالام قائمة يىل كدقتىض دقسام سوهريا 

، املنتمني لألرثرية السناة، تدوطني سواهم من األقلاة الشاعاة، األمر سارناها

هر النظام يىل يام السامح للسكان املهجرين بالعودة اىل  الذى يفرس كرصا

لها؛ مما يعنى أنه حتى تلو متت  م دط  التامري يىل افرتاض أن يملاا ،(2)باوهتم

دسوية سااساة تاستقر  األتضاع األمناة فساكون العام  الايموغرا ي لغري 

 صالح املجمويا  السناة  ي هذه البالد.

 االجتاه نحو العسكرة .2

يا احلرت   ي املنطقة العرباة دضايف االنفاق العسكري  ي دتل  تمع دزا

ن العرباة أرثر البلاان يسكرة  ي العا م، هذه املنطقة، ب  صاهر  بعض البلاا

 2013-2009حاث رانت أررب مخسة بلاان مستوهردة لألسلحة لالل الفرتة 

اهلنا تالصني تبارستان تاالماهرا  تالسعودية، تهذان البلاان العرباان األلريان 

 مجايل العاملي.% من اإل32استوهردا 

                                                 

 .2016/ 13/1يامد بوظو، أتهرينت نت،  (  د. (1

 www.noonpost.org/content/13717ري الايموغرا ي  ي سوهريا"،  ي: ( "تاقع التغا (2

 .(يااد فريق التحرير)ك

http://www.noonpost.org/content/13717
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عسكري  ي العقا األلري اجلاتل التايل يوضح نسبة الزيادة  ي االنفاق ال

 .(1)تحاه لسبع بلاان يرباة خمتاهرة

 العسكرياالنفاق  البلا

 )ملاون دتالهر(

االنفاق العسكر )نسبة 

 مئوية من النادج املحيل(

نسبة الزيادة  ي االنفاق 

 2004منذ يام 

 %64 %1.5 1,913 قطر

 %112 %4.2 1,319 البحرين

 %344 %4.2 8,381 العراق

 %114 %5.1 21,877 االماهرا 

ئر  %215 %5.4 11,295 اجلزا

 %156 %10.4 73,717 السعودية

 %117 %11.6 8,985 يامن

يوضح اجلاتل راف أن "التفكري" االسرتاداجي ملواجهة االهرها  ال يتجه 

ء املزيا من األسلحة تاملعاا   نحو التعلام تالثقافة مثال بقاهر ما يتجه نحو رشا

ة العنف تالعنف املضاد ستكون هي السائاة لفرتا  احلرباة، مما يعنى أن دتام

 قادمة. 

 دضايف البطالة  .3

نفاق العسكري  ي بعض الاتل العرباة بنسب دبلغ تبانام يتضايف اإل

نتا  تدبلغ دقايرا  البطالة  ي العا م العر:ي تني  ي املائة، دتضاءل معاال  اإلاملائ

أن بطالة الشبا  سوف دستمر  ي نسبا غري مسبوقة؛ كذ دقاهر منظمة العم  الاتلاة 

                                                 

، نقال ين املعها العاملي لبحوث السالم، استكهو م، 2016( دقرير التنماة العرباة لعام  (1

SIPRI. 
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%  ي شامل افريقاا( 30.7% )تاىل 29.1االهردفاع لتص   ي الرشق الوسط اىل 

؛  ي حني أن معال الذهرتة  ي مناطق العا م األلرى ال يتجاتز 2019بحلول يام 

، تهذا ال يعنى بالطبع أن ر  ياط  ين العم  ساتحول اىل لانة (1)18%

نالا من اإلحباط تالاأس ساحاط بالشبا   ي العا م أن م يه يعناإلهرها ، تلكن

لايايتها  يخ جتا املنظام  اإلهرهاباة من يصغالعر:ي، تأنه  ي مث  هذا املنا

 يايولوجاتها. أتيتجات  مع 

يا النزية القوماة تالعلامناة .4  دزا

احلرت  الاائرة  ي العاملني العر:ي  دستهافيىل املستوى الفكري تالثقا ي 

، املنطقة الرأسامل الرمزي لشعو   املقوما  الثقافاة تهي رضتاإلسالمي 

تهو ما دؤراه بعض التقاهرير الصادهرة ين بعض الاتائر األمريكاة التي دتحاث 

املوجهة ضا اإلسالم تالعا م اإلسالمي، تالتي دعتربها  "،حر  األفكاهر"ين 

هرا    .(2)للحر  الباهردةاستمرا

العرباة )املتأثرة بالنزاع تاإلهرها (  ي استباان أجري يىل ياد من الاتل 

للتعرف يىل أساس اهلوية بصوهرة أيمق دبني أن من يعرفون أنفسهم 

بمصطلحا  يلامناة يفوق ياد الذين يعرفون أنفسهم بمصطلحا  ديناة، 

تلوحظ أن النزية القوماة العلامناة دزداد باطراد بني الشبا  الذين درتاتح 

ر  من لبنان تالعراق تالسعودية تلبارستان ، تذلك  ي 34 -18أيامهرهم بني 

 .(3)اتدررا

                                                 

 .68، ص 2016ة العرباة، دقرير التنماة اإلنسانا ( (1

(2)  Angel Rabasa and others, Building moderate Muslim networks. RAND 

Corporation. CENTER FOR MIDDLE EAST PUBLIC POLICY.p.36-39. 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG574.html 

 .2016دقرير التنماة اإلنساناة العرباة لعام   (3)
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تقا يستفاد من هذا أن رثريا من املواطنني  ي هذه املجتمعا  صاهرتا 

ألحاان أن يتامهون  ي مواقفهم السااساة مع الاتلة القوماة التي درى  ي رثري من ا

اثاة من بعاد املصادهر الرتكقصاء املؤسسا  الايناة، أت كحماهربة اإلهرها  دقتيض 

متناتل الشبا . تهذا املنحى من التفكري يسه  دفسريه من قب  املتطرفني بأنه 

"حماهربة للاين" تحمادة هلل تلرسوله، ترفر بواح، ترلها أموهر دستوجب  ي 

 دقايرهم اجلهاد.  

 يراين تدغري العات االسرتاداجيالتماد اإل .5

الشاعي" لاصف لقا نحت امللك يبا اهلل، ملك األهردن، مصطلح "اهلالل 

السااساة الصاياة التي تطا  أقاامها  ي الرشيط اجلغرا ي -القوة العسكرية

ىل سوهريا اىل العراق. تقا صاهر  هناك قناية لاى الكثريين كالذي يمتا من لبنان 

بأن كيران قا صاهر  بالفع  دساطر يىل أهربع يواصم يرباة هي بغااد تدمشق 

ىل "اصطفاف مذهبي مضاد" بقاادة كيا  تصنعاء. ثم حتولت هذه القنا تبريت 

 اململكة السعودية.

غري أن هذا االصطفاف املذهبي قا أضعف من ناحاة فرص االمجاع العر:ي، 

ىل دلك التي دقف قريبا من "اهلالل الشاعي" كحاث انقسمت الاتل العرباة 

عودية تحلافتاه كيران تهرتساا )راحلالة املرصية مثال(، تالتي دعاهرضه، راحلالة الس

لاه قا كن االصطفاف املذهبي املشاهر إااخلاج. أما من الناحاة األلرى فتدتل 

يم  أيضا يىل هتماش القضاة الفلسطاناة، سواء يىل مستوى الرأي العام العر:ي 

الشعبي، أت يىل مستوى احلكوما  العرباة، تصاهر العات االسرتاداجي هو 

ش" ترام هو  ي هرغبة تاسرتاداجاة "اهلالل الشاعي"، متاما رام هو  ي دصوهر "داي

ئالاة.  احلكومة اإلرسا
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 احلرمان وانتشار ظاهرة اإلرهاب يف املنطقة العربية

 :مقدمة

 ي لضم معاجلتهم لألسئلة التي دثريها الظاهرة اإلهرهاباة  ي املنطقة العرباة 

دطرق الباحثون تاألراديماون كىل جمموية ربرية تمتنوية من األفكاهر، لكن ظهر 

هرها  بالرتاث الايني جلاا أن معظمها ينحو منحى معانا تهو كلصاق مشكلة اإل

اإلسالمي، تيتطرف البعض أرثر من ذلك  ي هرأهيم فاعلقون األمر باإلسالم 

رايانة، تكن ران معظمهم ال يرصح يلنا بقناياده، رام أن الكثري من احلكوما  

أيضا درت  لكون األفكاهر "اإلسالماة" املتطرفة هي املسؤتلة ين انتشاهر الظاهرة 

 صوص. ي املنطقة العرباة بااخ

دنطلق هذه الوهرقة البحثاة من مسلمة مفادها أن اإلهرها  رمنتج  ي املنطقة 

العرباة ال دشك  األفكاهر الايناة منه أرثر مما يشك  الغالف من أي منتج ألر، 

تلذا هي دبحث ين املصادهر احلقاقة النتشاهر الظاهرة  ي املنطقة بعااا ين السبب 

سبا  العماقة للظاهرة، تطرح مشكلة الايني، تمن ثم دسعى كىل البحث ين األ

احلرمان رمصاهر لإلهرها . تمن لالل هذه الفرضاة، دسعى الوهرقة كىل فهم 

تدفسري الكافاا  التي يساهم يربها احلرمان  ي للق البائة املالئمة النتشاهر 

اإلهرها   ي املنطقة العرباة، تبالتايل دستهاف دفكاك املنظومة التي دنتج 

هرها  الذي يمكن ايتباهره "منتجا هنائاا". تهذه الفرضاة اإلهرها  تلاس اإل

دتأسس يىل فرضاة ألرى مالزمة هلا، تهي أن ايتباهر احلرمان املحرك األسايس 

لإلهرها  معناه أن الاتلة الوطناة أت دتلة ما بعا االستعامهر  ي هذه املنطقة 

مسؤتلة مسؤتلاة مبارشة ين زيادة أت لفض مستوى تحجم اإلهرها   ي 

للها ت ي حماطها، كذ غالبا ما يكون انتشاهره نتاجة للسااسة العامة التي ينتهجها دا
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النظام احلارم، تالتي قا دقل  من حالة احلرمان بني أفراد تمجايا  الوطن 

 الواحا أت دزيا منه.       

 مفهوم احلرمان .1

( الذي يعترب مصطلحا حموهريا  ي Deprivationيقصا بمصطلح احلرمان )

شعوهر تتيي األفراد بالتناقض بني القام تظرتف احلااة التي اسة هذه الاهر

يطمحون كلاها تيعتقاتن أن هلم احلق فاها، تالفرص التي حيصلون يلاها 

ترلام زاد هذا التناقض بني دوقعاهتم تبني الواقع  تالظرتف التي يعاشوهنا حقا.

اع تاألشااء املعاش زاد معه شعوهرهم باحلرمان. تال دتعلق القام هنا باألتض

. تهذا (1)االقتصادية فقط، ب  دتعااها كىل اجلانب الساايس تاالجتاميي تالثقا ي

احلرمان الذي يعاين منه املواطن قا يكون دافعا للتمرد، تيكون أرثر لطوهرة 

يناما دشعر تدعي مجايا  تاسعة دال  املجتمع بأهنا دعاش حالة حرمان 

  أت رلها معا.    اقتصادي أت ساايس أت اجتاميي أت ثقا ي

-تيمكن االيتامد  ي قااس دهرجة احلرمان يىل "مؤرش التقام االجتاميي

Social Progress Index"(2)  الذي أبايه األراديمي الشهري "أماهرداا صن

Amartya Sen  تهو يتضمن مؤرشا  دشم  رافة حاجاا  اإلنسان، تر ،

تيامج بني املؤرشا  القام التي يعتربها رضتهرية، تيتوقع الوصول كلاها، 

االقتصادية تالسااساة تالثقافاة تاالجتامياة، تيتضمن ثالثة جماال  رربى 

                                                 

درمجة مررز ااخلاج لألبحاث )د:ي: مررز ااخلاج  ؟ملاذا يتمرد البشتبر  غري، داا هر (1)

 . 68 -67(، ص.2004لألبحاث، 

(2)  Susan Jacobs, Developing a Regional Social Progress Index, Institute for 

Governance and Policy Studies, February 2015, p. 06.  

(http://igps.victoria.ac.nz/Final%20RSPI%20Report.pdf) 
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حتتوي ر  منها متغريا  خمتلفة دنطوي يىل ما بني ثالثة كىل مخسة ينارص تهي 

 :راآليت

تدتضمن من التغذية تالرياية الطباة  احلاجاا  اإلنساناة األساساة،

صحي، تاملسكن، تاألمان الشخيص، أي احلقوق األساساة، املااه تالرصف ال

املبائاة التي جيب أن دتحقق لك  البرش، تالتي من املفرتض أن يكون الوصول 

 كلاها من أسمى تأتىل األتلويا  التي دسهر يلاها احلكومة. 

تيتضمن الوصول كىل أساساا  املعرفة، تالوصول  أسس العاش الكريم،

رياية الصحاة اجلااة، تنظام بائي مستايم، كىل املعلوما  تاالدصاال ، تال

تينطوي حتت هذا املجال ر  الظرتف التي حتقق الرفاه املادي تالرتحي للفرد 

 يىل املستوى الشخيص تاجلاميي.

، تدنطوي يىل احلقوق الفردية، تاحلرية الشخصاة تحرية االلتااهر، الفرص

ما يتعلق باحلريا   تالتسامح تحرية التجمع، تالولو  كىل دعلام متطوهر، تر 

الفرد أت اجلامية أهنا  كدهراك. تيرتدب يىل (1)املاناة تالسااساة للمواطن املعارص

دعاش حالة حرمان ثالثة أنامط من االستجابا  يىل األرثر، يتم التااهر أحاها 

 دبعا ملا حتتمه البائة املحاطة: 

 ف مواجهة هذا احلرمان بالعنف تالعاتان من طرف املحرتم، تيتضاي

 التي دعرض هلا الفرد أت اجلامية. تمراهتا العنف بحسب دهرجة احلرمان 

  بقاء الرغبة  ي العنف تالرد يىل احلرمان، لكن ااخوف من القمع أت

العقا  يمنع املحرتم من دنفاذ هذا العاتان، تبزتال الرادع ينفذ املحرتم 

                                                 

(1)  Scott Stern, Amy Wares and Tamar Hellman, Social Progress Index 2016 

Methodological Report (Washington D.C.: Social Progress Imperative, 2016), 

p. 10. 
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واجهته  ي العاتان أت يتم التعويض ين ذلك بمامهرسة العاتان ضا من يمكن م

 أهرض الواقع، ممن يوازيه  ي القوة أت يكون أق  منه. 

  االستسالم حلالة احلرمان تفقاان األم   ي مواجهة العقبا  التي

 . (1)دعرتضه

تالسلوراا  الثالثة دردب نتائج سلباة يىل املجتمع تالاتلة كذ يكون 

العنف  ي أي  مواطنو البلا كما مماهرسني للعنف أت جاهزين لذلك، تهنا قا يتفجر

تقت ت ي أي مكان، أت مستسلمني للوضع القائم السالطني يلاه داللاا، تمن 

ثم يكونون أرثر ماال لرتك البلا تاهلجرة منه. تكذا صاحب حالة احلرمان بأتجهه 

املختلفة ضعف  ي مؤسسا  الاتلة، تلاصة هشاشة لاى مؤسسا  اإلرراه 

تواص  ااخااهر املفض  ملن يعاش فاها، يصبح العنف تمنه اإلهرها  روسالة لل

   حالة احلرمان.    

 احلرمان تاإلهرها  .2

استنادا كىل العالقة الوطااة تالطردية بني العنف تاإلهرها ، يمكن اإلشاهرة 

 :اآلداةكىل حاال  احلرمان 

ينظر كىل النظام الساايس يىل أنه حجر  االستبااد الساايس تاإلهرها : . أ

ة تانتشاهرها أت العكس، بحكم أنه املسؤتل ين األساس  ي نمو الظاهرة اإلهرهابا

رام  السااساا  العامة التي حتكم املجتمع. لذا، فك  فش  ساايس أت اقتصادي 

أت اجتاميي أت ثقا ي يتحمله النظام الساايس بصفة يامة، تاحلكومة بصفة لاصة، 

تبعباهرة ألرى نظام احلكم هو املسؤتل ين للق احلرمان أت احلا منه. تيكون 

                                                 
منشوهرا   الااهر الباضاء:؛ ساكولوجاة العنف ينف املؤسسة تمأسسة العنف( أمحا أتزي، (1

 . 90، ص 36 ادجملة يلوم الرتباة، ي
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ه من النظم ا فقا أت مسبوقا بحمال  دضااق تكررا نتشاهر اإلهرها   ي الغالب مرا

احلارمة املستباة، رام أن اآللاا  املتبعة  ي حماهربة اإلهرها  نفسها دكون سببا  ي 

زيادة اإلهرها ، بام ختلقه من غبن تقهر  ي نفوس املواطنني الذين دنتهك حقوقهم 

وهريا ترثري من البلاان العرباة األلرى باتن تجه حق. تيعترب العراق تمرص تس

مثاال تاضحا يىل هذه احلالة. حاث رلمة مؤسسا  القهر )اجلاش تالرشطة( هي 

العلاا. تيىل سبا  املثال ران تال يزال استخاام التعذيب ينرصا هرئاسا  ي 

اسرتاداجاة احلكومة املرصية ملكافحة اإلهرها ، تهو مماهرسة حمماة بواسطة 

تلذلك أصبحت سااسة منهجاة  ؛وانني االستثنائاة تحالة الطواهرئمافعاة من الق

 .    (1)للاتلة

يعاين الكثري من الشبان من بطالة مزمنة، تهم الفقر تالبطالة تاإلهرها :  . 

يعرفون أهنم لن خيرجوا منها بواسطة حلول يادية، تيعاشون حالة من الفقر 

احلاجا  الغريزية ربناء يعجزتن معها ين دلباة حاجاهتم الضاغطة، بام فاها 

 األرسة، تهو ما يؤثر سلبا يىل استقراهرهم االجتاميي تدوازهنم النفيس. 

الفش   ي دنماة أفراد املجتمع يرب التعلام القوي التعلام تاإلهرها : كن  . 

تاجلاا جيع  الاتلة دفش   ي بناء مواطن ينسجم مع احلااة املعارصة، تيفقا 

بالتايل يكون أرثر ماال كىل االنعزال تالرغبة  ي ياش الفرصة  ي بناء حااة رريمة، ت

حااة ألرى بام يتناسب تقاهراده الثقافاة، تهنا يصبح لطرا يىل نفسه تيىل 

 املجتمع الذي يعاش فاه.

هناك يالقة تاضحة تأساساة بني انتشاهر الفساد  ي الفساد تاإلهرها :  .ث

كذ  ي الغالب ما دكون  جمتمع معني تبني كمكاناة دقويض السلم املجتمعي دالله،

                                                 
، مرص مكافحة اإلهرها   ي كطاهر حالة طواهرئ ال دنتهي( الفاهرالاة الاتلاة حلقوق اإلنسان، (1

 .13، ص 2010، يناير 534هرقم 
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االستجابة كىل زيادة انتشاهر الفساد دال  البلا يرب االنخراط  ي العنف املسلح 

رردة فع . تمعلوم أن الفساد ال يمس النخبة احلارمة العلاا فقط، ب  يمس أيضا 

جهازين مهمني  ي الاتلة مها األمن تاملنظومة القضائاة، مما حيرم املواطن من 

ن  ي بلاه، تجيعله يشعر بعام اإلنصاف أمام املحارم حلامية ياش حالة األما

ء من دعاي بعض املواطنني من أمثاله من هلم القاهرة يىل دفع  حقوقه سوا

. تيناما يصبح الوصول كىل (1)الرشاتي أت من دعاي احلكومة نفسها يىل حقه

آلر العاالة غري ممكن، يتم االستجابة للضغوط التي دافع بالفرد كىل التااهر 

 احللول تأصعبها أال تهو العنف تاإلهرها .

 استفحال اإلهرها   ي املنطقة العرباة .3

زال نتاجة حتماة حلاال  احلرمان الشايا  ران اإلهرها   ي العا م العر:ي تما

الذي دعاين منه شعو  املنطقة تلاصة شباهبا الذي يشك  األغلباة الساحقة من 

هرسماا، دعترب األفكاهر املتطرفة املنترشة ه لالسكان. تيىل العكس مما يتم الرتتيج 

 ي املنطقة أت املوجودة  ي الرتاث اإلسالمي فقط يامال مساياا من حاث كهنا 

إلهرها . كن احلرمان الذي ادربهر ما  املواطنني كىل االنخراط  ي مماهرسة العنف ت

اهريخ تالتمن جهة،  التنماة اإلنساناةجاء نتاجة لفش  الاتلة الوطناة  ي حتقاق  

هلذه البلاان من جهة ألرى، مها املحادان القاطعان  ي دوجاه  الساايس املضطر 

الشبا  كىل العنف.  ي دهراسة ين سبب انضامم الشبا  كىل دايش، يؤرا الباحث 

" أنه ال يمكن فهم هذا دتن فهم حالة احلرمان Ömer Taşpınar" يمر داشباناهر

أنتجت ما يسمى "بالناجحني املحبطني"  النسبي، تلاصة  ي احلالة التونساة، التي

كذ متلك  دونس نظاما دعلاماا جااا تطبقة تسطى مهمة، لكن يصطام هؤالء 

                                                 
1) ) Institute for Economics & Peace, Peace and Corruption 2015 Lowering 

corruption a transformative Factor for Peace. 2015. p. 20.    
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بواقع مرير يسا يلاهم اآلفاق، تيضعهم حتت هرمحة الفساد تالبريتقراطاة القادلة 

التي متاهرس يلاهم اإلذالل يوماا. كن دهرجة تيي املحرتم التونيس تفهمه حلالته 

شاة غضبه تياتاناته، تيضاف كلاها أنه مسلم انحاهر من حضاهرة  دزيا من

ن حالة ماع بإنجازاهتا الكربى، تدعاش اآليظامة دفوقت  ي تقت ما يىل اجل

اهرة مأساتية لاس لاهيا ما دباهي به األمم هرغم قوهتا الكامنة، تبالتايل هذه احلض

كحباط مزدت  لذلك يعاش هذا املسلم حالة  ؛أيضا من "الناجحني املحبطني"

      .      (1)يىل املستوى الشخيص تاحلضاهري

دعترب األفكاهر الايناة تالرتاث اإلسالمي جمرد غطاء اختذده رثري من 

اهرة اإلهرها  رامن  ي املجمويا  اإلهرهاباة، كذ السبب احلقاقي الستفحال ظ

ذا القائم يىل أهرض الواقع، تأما اجلانب الايني فال يشك  تزنا  ءالوضع اليس

قامة ربرية، تحتى تكن ران له تزن معني فهو نادج ين حرمان النظم السااساة 

العرباة شعوهبا من احلق  ي مزاتلة حااهتم الايناة، تلل   ي منظومة التعلام. ت ي 

يامهرسون من ييل الكلاااهر" أن هناك  ي العراق "هذا االجتاه يرى الباحث العراقي 

قاقة ال يصومون تال يصلون، أي ال يطبقون لكنهم  ي احل ؛القت  ألسبا  ديناة

 . (2)؟!يوا أهنم حياهربون من أجلهالاين يىل املستوى الشخيص فكاف هلم أن يا  

بأن رثريا من  -هذا األلري-بالرجوع كىل مؤرش التقام االجتاميي خيربنا ت

البلاان العرباة دعاش أتضايا متقامة من احلرمان، تمنها من ال يوفر احلاجاا  

                                                 
1) ) Ömer Taşpınar, You Can’t Understand Why People Join ISIS Without 

Understanding Relative Deprivation. (published   03/25/2015 12:25 

pm  Updated Dec 28, 2015) (http://www.huffingtonpost.com/amer-

tapaenar-/isis-relative-deprivation_b_6912460.html?)  
،  5766، العاد19، القاس العر:ي، السنة الفقر تاجله  أساس اإلهرها ( أمحا الشوبكي، (2

 .  4ـه، ص  1428 ،احلجة ذت 5 ،ديسمرب، األتل رانون ،14  اجلمعة

http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relative-deprivation_b_6912460.html
http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relative-deprivation_b_6912460.html
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ساساة، تمنها من فش   ي ضامن العاش الكريم ملواطناها، تأغلبها دنعام فاها األ

الفرص لتحقاق مستقب  أفض ، أي ال دوفر البناة التحتاة املادية تاملعنوية التي 

دسمح للمواطنني باحللم بغا أفض . تهذا رله يزهرع الاأس  ي نفوس قطايا  

 سنة.  45ت 15ما بني  تاسعة من املواطنني لاصة تأن أغلب املجتمع هو

حول  Afrobarometer"(1)- ي دهراسة قامت هبا شبكة "األفرتباهرتمرت

أهم األسبا  التي دافع الشبان  ي شامل أفريقاا لالنضامم كىل دنظام "دايش"، 

، تشملت مخس دتل من شامل أفريقاا هي: 2015تالتي متت  ي بحر سنة 

ئر، تمرص، تاملغر ، تالسودان تدونس، تب  5998عانة مكونة من حوايل اجلزا

شخصا، دوصلت الاهراسة كىل أن أغلب الشبان يلتحقون بالتنظام اإلهرها:ي 

ألسبا  يناها يالقة مبارشة باحلرمان حاث ظهر الفقر رأتل سبب يافع 

، أي حوايل هربع من ينضمون كىل %25الشبا  كىل أحضان اإلهرها  بنسبة 

 ي حني احتلت البطالة تنقص  اإلهرها  دافعهم ظرتف الفقر التي يعاشوهنا،

أي أن هربعا آلر من املنضمني كىل دايش ، 10%ت 15%التعلام يىل التوايل نسبة 

دافعهم حالة احلرمان من العم  تالتعلام كىل اإلهرها ، تبالتايل ضااع فرص 

احلارض تاملستقب  بالنسبة للشبان الصغاهر. كن أرثر من نصف من انضموا كىل هذا 

ران دافعهم االستجابة حلالة احلرمان التي يعاشوهنا تلاس دأثرا  التنظام اإلهرها:ي

بأفكاهر متطرفة ديناة أت سااساة اقتنعوا هبا فجأة. تمهام قا  كن هذه اجلاميا  ذا  

كيالوجاة ديناة، فإن ذلك جيب أن يكون حم  نظر، كذ الاتافع الايناة لاى 

 م بصبغة ديناة.املقادلني قلالة جاا مهام دم صبغ اجلامية أت التنظا

                                                 
( األفرتباهرتمرت شبكة كفريقاة ملرشتع بحث تحتري هتتم بقضايا املواطنة تالايمقراطاة (1

 تاحلكم تاالقتصاد تاملجتمع املاين كىل جانب قضايا ألرى. 

www.afrobarometer.org      

http://www.afrobarometer.org/
http://www.afrobarometer.org/
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 احلا من احلرمان راسرتاداجاة ملواجهة اإلهرها  .4

يتطلب احلا من ظاهرة اإلهرها   ي املجتمعا  العرباة االلتفا  كىل 

املحادا  األساساة املتسببة  ي دفيش الظاهرة. كن االستبااد الساايس، تغاا  

ا ي لبعض الفئا ، العاالة، تاهنااهر التنماة االقتصادية، تدفيش البطالة، تالقهر الثق

د، هو  ي احلقاقة ما يافع الناس  تحماتلة صااغة قالب يترصف ضمنه األفرا

للعنف تاإلهرها  بصفة لاصة. تمن يضاق به األفق، تال جيا راف يلبي حاجاده 

اإلنساناة األساساة، ال يمكن لومه يىل ادباع أسلو  يناف  ي حتقاق مبتغاه، 

با الرمحن القصابي  ي مقامته لرتمجة رتا  تهي النتاجة التي أقرها غازي بن ي

املؤمن الصادق إليريك هوفر، تالذي للص بعا بحث طوي  كىل أنه ال يمكن 

القضاء يىل اإلهرها  كال بزتال اإلحباط النادج ين احلرمان، تبزتاله يزتل 

التطرف، تمعه ينتهي اإلهرها ، تهو األسلو  الوحاا الناجع هلذه املشكلة التي 

 .  (1)العا مدقض مضجع 

كن ثمة دالئ  رثرية دقوم شاهاا يىل أن املقاهربة األمث  للحا من ظاهرة   

اإلهرها  هي املقاهربة التي دنظر كىل البائة احلاضنة للظاهرة، كذ كن القضاء يىل 

كهرها:ي تاحا أت أرثر يبقى باتن فائاة ما دمنا  م نقض يىل البائة التي دسمح 

قا يردب أسبابا ألرى ملواصلة العنف بال من أن  بوالدده. كن مو  كهرها:ي تاحا

يكون تسالة لبلوغ السلم العام تحتقاق األمن. لذلك، لاس ثمة شك بأنه "من 

دتن دنماة تدوزيع يادل للثرتة، تمن دتن دأمني حلقوق الفئا  األق  دلال 

تحلقوق املرمي هبم يىل هامش االقتصاد تاإلنتا ، لن يكون  ي تسع األمن أن 

أمنا. قا ينرش الريب تينتقي ضحايا حيوهلم كىل جمسم متثايل ملا سالحق  حيفظ

                                                 
درمجة غازي بن يبا  هر حول طباعة احلررا  اجلامهريية،املؤمن الصادق: أفكا( كيريك هوفر، (1

 .14 (، ص2010للثقافة تالرتاث، رلمة، الرمحن القصابي )أبوظبي: هائة أبوظبي 
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 من للنفس االنتقام تهرغبا  احلنق مشاير يستأص  لن-قطعا–اجلماع، لكنه 

 قا هو ب  تاإلهرها ، العنف موجا  هررو  من رثريين يمنع تلن احلرمان،

 لتسويغ العنف كىل الاايون يسوقها التي املربهرا  درسانة كىل جاياا سببا يضاف

 The-معها االقتصاد تالسلم "يطرح ، تمن جهته .(1)"ترشينته العنف

Institute for Economics and Peace  جمموية من املقوما  التي جيب أن "

دتوفر  ي بلا ما من أج  حتقاق السلم تاألمن، أي التخلص من ر  ظواهر العنف 

رافاا  زيادة فعالاة تلاصة اإلهرها ، تهذه املحادا  رلها داتهر حول 

احلكومة، تبالتايل التقلا  من شعوهر املواطنني باحلرمان، تكيصاهلم كىل حالة 

الرضا التي هي النقاض حلالة احلرمان، بحاث يصبح سعاه ملامهرسة العنف غري 

كىل جره لذلك، ألن مربهر حتى تكن تجا  األفكاهر تاألشخاص الذين يسعون 

 ب  أت الذي يتم استغالله  ي هذه األيامل.يق املواطن الذي اهؤالء لن جيات

كن أغلب االسرتاداجاا  التي حتاتل مكافحة اإلهرها  دررز رام أرشنا يىل 

حجم انتشاهر األفكاهر املتطرفة تيىل املعاجلة االقتصادية فقط، أي حماتلة احلا من 

احلرمان الساايس من احلرمان االقتصادي، باتن االنتباه كىل تجو  احلا 

يي للمواطنني. كن هذه االسرتاداجاا  دبقى فاشلة أت مصريها الفش   ي تاالجتام

هر الساايس تاالجتاميي دبقى  ك املواطن  ي صنع القرا املستقب ، تباتن كرشا

كمكاناة انخراطه  ي يم  متطرف تيناف تاهردة، حاث يبقى العنف تسالة مثىل 

اري، تاذا  م ينفجر الوضع للتغاري ينا من حيرم من الوسائ  السلماة تالقانوناة للتغ

 ي احلال، فإنه مرشح لالنفجاهر  ي املستقب ، تبالتايل نكون أمام حالة من السلم 

 ااخادع.  

                                                 
 .98 -97، ص مرجع سابقبلقزيز،  ( (1
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كن العنف تمنه اإلهرها  الذي دعرفه املنطقة العرباة رك  هو ينف ساايس 

بامتااز، أي جذتهره سااساة تغاياده احلقاقاة سااساة، تهو يستعم  ااخطا  

وسالة للتعبئة ملا هلذه الوسالة من قاهرة يىل جلب األنصاهر تالعتاد. الايني فقط ر

لكن هذا االستعامل ال جيب أن خياينا تحيول أنظاهرنا كىل البعا الايني فقط 

، فإن دأثريه ضئا  جاا، تال يعات اللظاهرة اإلهرهاباة، فهذا البعا تكن ران موجود

متعاد تلذا فإن احلرمان ذه املجمويا ، أن يكون رام قلنا غطاء دتاثر به ه

اجلوانب الذي دعاين منه املنطقة العرباة هو من خيلق العنف تاإلهرها  بصفة 

 لاصة، تهذا حتى تلو ران سكان املنطقة غري مسلمني أت ملحاين.

لذا يىل الاتلة الوطناة  ي املنطقة  ؛نقاض حالة احلرمان هو حالة الرضاكن 

  باملواطن كىل حالة الرضا االقتصادي لكي دص ؛العرباة أن دبذل قصاهرى جهاها

تالساايس تاالجتاميي تالثقا ي رفرد ترمجموية، تحانها يمكن التعام  مع 

اإلهرها  مثلام نتعام  مع أي جريمة يادية يعاقب مردكبها من طرف الاتلة 

 تاملجتمع، تيعترب جمرد منحرف ال يمكنه أن يربهر فعله حتت أي ظرف.
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 هاب يف العامل العربياجلذور السياسية لإلر

  :تقديم

متالحقة سااساة دودرا  الراهنة دشها الساحة السااساة اإلسالماة تالعرباة 

ع املحتام بني أجهزة الاتلة احلارمة تبني بعض القوى املجتمعاة  نتاجة الرصا

التحرهرية بتوجهاهتا الوطناة تاإلسالماة التي دشكك  ي رشياة الاتلة الوطناة 

هتها، سامهت القوى السااساة احلارمة  ي دعقاا املشها الساايس احلايثة. تمن ج

يىل الصعااين العر:ي تاإلسالمي بايتامدها مقاهربا  أمناة متشادة، ناهاك ين 

سااسة األمر الواقع، بك  ما دعناه من كرراها  سااساة تأمناة، تهو ما ران تال 

ع  دعادهلا من حاث يزال يافع  ي اجتاه التأزيم تالتصعاا، تاستاياء هردتد ف

 دهرجة التشاد تالرفض تاإلقصاء.

ت ي كطاهر نظرية احلرمان التي سبق احلايث ينها  ي البحث األتل من هذه 

الاهراسة، سنعم  يىل التباهر فرضاة احلرمان الساايس تداايااده االجتامياة 

تالايناة  ي يالقته بظاهرة اإلهرها   ي العا م العر:ي، تماى تجود مؤرشا  دالة 

يمكن استخالصها من لطابا  التنظاام  اجلهادية، تالتي يمكن ايتباهرها 

شاهاا يىل صحة هذه الفرضاة. تبالعودة كىل حتلا  بعض املضامني الفكرية التي 

بنت يلاها هذه التنظاام  أطرتحتها اجلهادية، نجاها ناطقة بقوة، ب  تحتا  

رمان  ي دأساس لااهراهتا بشك  مبارش تدتنام حاجة كىل دأتي  يىل دتهر يام  احل

لذلك، ما سنقوم به  ي هذا التي يمكن ايتباهرها استجابة رشطاة هلذا العام . 

البحث ال يتجاتز  ي الواقع هرصا هردتد الفع  التي يكستها األدباا  التي 
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دعام حججا إلدانة الاتلة احلايثة.  ، تالتي ال(1)صاهر  ين احلررا  اجلهادية

ه التي متاهرسها  ي دااتل السلطة، فتاهريخ دشك  هذه الاتلة،  تآلاا  اإلررا

، ر  ذلك تغريه تساادهتا املنقوصة، تقطاعتها مع الثوابت الايناة املتواهرثة داهرخياا

الكثري من املؤرشا  التي سنعتماها رمؤرشا  دالة يىل احلرمان الساايس 

احلايثة  تداايااده، دشك   ي تيي احلررا  اجلهادية مربهرا  قاطعة إلدانة الاتلة

 تجترياها من رشياتها.

كن هذا العرض املوجز تاملررز هلذه العالقة الطردية بني احلرمان الساايس 

تما يستاياه من هردتد فع  مساتية له من حاث القوة تالعنف، يكشف النقا  

ين تجود لالف جوهري بني مرشتيني متناقضني ال يقبالن التعايش السلمي، 

احلايثة بخااهراهتا العلامناة يىل حرمان الشعو  حاث دأبت الاتلة الوطناة 

العرباة تمصادهرة حقها  ي بناء دتلتها اإلصالحاة التي رافحت تضحت من 

أجلها يىل امتااد احلقبة االستعاهرية. تاستنادا كىل هذه العالقة املتعارسة، يتولا 

ع يرب الزمن ضمن لط دصاياي بني الطبقة احلارمة، املتهمة دتما بالت آمر الرصا

يىل رض  القوى التحرهرية بايوى مكافحة "اإلهرها "، ت"التطرف الايني"، 

تحماهربة "األصولاة"، تمحاية اإلسالم من "التوظاف الساايس"، تبني القوى 

مة األمة،  املجتمعاة التي دقام نفسها باسم النخبة املجاهاة  ي سبا  استعادة ررا

                                                 

 أج  من قامت التي تالتنظاام  التجمعا  "دلك( دعرف احلررا  اجلهادية نفسها بأهنا 1)

 يىل دقوم التي اإلسالماة احلكومة تكحااء الردة، بالد  ي الكافرة داةالطاغواألنظمة  كسقاط

اإلسالماة...، تهي دقام نفسها بايتباهرها حررة شمولاة  ااخالفة هراية حتت األمة جتماع

بشمول  اإلسالم يسوده لعا م املستقبلاة الرؤية الصحاح، تمتلك التوحاا مفهوم من منبثقة

تالعامة". يراجع هبذا ااخصوص:  الكبرية أحكامه ستغراقتبا تالباطني، الظاهري يطائه،

االجتهاد، دأمال   ي املنهج، داهر البااهرق، ت اجلهاد الفلسطاني، قتادة أبويمر بن حممود 

 .67، ص1999، 1األهردن، ط
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بته ا. تبناء يىل هذا التاميز تاملفاصلة تاملعربة ين ضمريها، تاحلاماة لقامها تثوا

ع، لابقى العنف السبا  الوحاا  الكاملة، دضاق ااخااهرا  املتاحة إلداهرة الرصا

املسلح، سواء  ي شكله النظامي الذي للحسم، تمن ثم يتم االنزالق نحو العنف 

متاهرسه الاتلة بذهريعة مكافحة اإلهرها  تحفظ السلم تاألمن، أت  ي شك  هرد 

 بي الذي متاهرسه التنظاام  اجلهادية باسم استعادة الرشياة. الفع  الشع

 املرشتع الساايس للاتلة الوطناة احلايثة .1

يعترب املرشتع الساايس للاتلة الوطناة احلايثة أحا املؤرشا  الاالة بقوة 

يىل دأراا صحة فرضاة احلرمان الساايس  ي دربير العنف املسلح املوجه ضا 

دشري رثري من الاهراسا   ي حق  العلوم السااساة كىل أن  الاتلة.  ي هذا السااق،

الاتلة الوطناة احلايثة  ي العا م العر:ي ماينة  ي نشأهتا للتسويا  التاهرخياة 

تاالدفاقاا  الاتلاة التي نظمت اقتسام مرارز النفوذ االستعامهري. كن ماالد 

عامهرية  ي الاتلة القطرية رام يقول مشا  شاحة رانت جزء من ااخطة االست

، تهذه حقاقة يؤراها بريدران بادي الذي (1)دسويا  ما بعا احلر  العاملاة األتىل

ررس العايا من دهراساده السااساة لتشخاص الواقع الساايس ملا يسماه بالاتلة 

املستوهردة، تهو ينوان ألحا رتبه املهمة الصادهرة  ي هذا املجال، تالذي ذهب 

ية للاتلة احلايثة أفرز  راانا  سااساة مستحاثة فاه كىل أن الوالدة االستعامهر

حتاري  ي أجهزهتا تمؤسساهتا تنظمها الاستوهرية تالترشيعاة تاإلداهرية 

ام يتعلق باملرشتع الساايس هلذه . أما فا(2)تالسااساة شك  النموذ  الغر:ي للاتلة

ان الاتلة، فريى برهان غلاون أن الربنامج الساايس للاتلة اإلصالحاة التي ر

حيلم هبا قادة اإلصالح الايني قا مادت  ي الوطن العر:ي قب  أن درى النوهر، لتولا 

                                                 

( مشا  شاحة، كشكالاة الاتلة القطرية العرباة املعارصة، جملة جامعة دمشق للعلوم 1)

 .5، ص2006، 1، ياد22ة، جملااالقتصادية تالقانونا

(2)Bertrand badi. L’Etat importé, ed. Fayard, 1992,  P 111.  
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يىل حساهبا الاتلة التحايثاة االستعامهرية ااخادمة ملصالح القوى االستعامهرية 

 . (1)احلاماة تالوصاة

تما نالحظه بقوة، أن هذه ااخلفاة التاهرخياة لتشك  الاتلة الوطناة احلايثة، 

ذي شخصته دلك العانة املحاتدة جاا من الاهراسا  السااساة تبالشك  ال

املهتمة،  م دغب ين تيي التنظاام  اجلهادية، ترانت العام  األبرز  ي دشكا  

ا لاهر  منطق هرد الفع ، تقانون مهاملناهضة هلا، تالتي ال يمكن فه مواقفها

أحا قادة التحاي تاالستجابة.  ي هذا السااق، يضعنا أبو جنال األزدي، تهو 

السلفاة اجلهادية، أمام مجلة من املؤرشا  الاالة، تهي دقبع  ي صلب اإلشكالاة 

التي أثاهرهتا الاهراسا  السااساة املشاهر كلاها، تالتي ال دستنا كىل أية للفاة ديناة 

 م  الصلابي ن املستعمرك -رام يقول أبو جنال–يىل اإلطالق. أتىل هذه التهم 

 ينها يرىض التي تاألنظمة احلكام أتجا أن بعا كال املسلمني بالد خير  من

 حارم أي املنطقة، رام أن هرىض الاتل الغرباة يىل  ي تأهاافه مصاحله له تحتقق

 يستهاف هراشا كسالمي يم  أي ضا تقوة بحزم بالوقوف يتعها مرشتط بأن

 مصاحلهم يضمن أت األمة، تبأن القطر املستوى يىل كسالماة حااة استئناف

. ت ي السااق نفسه، يؤرا (2)تحراستها محايتها يىل تيعم  املنطقة،  ي امهريةاالستع

آلرتن من نفس الفصا  أن حكوما  الاتل القطرية ما هي كال راانا  ترالة 

املالحظ يىل ت .(3)ين القوى االستعامهرية التي أتجاهتا تأتصلتها كىل ساة احلكم

ايتباهرا  سااساة حمضة، أي  هذه الردتد، أهنا من حاث مضموهنا الفكري، دثري

                                                 

 .146 ( نفسه، ص1)

الباحث ين حكم قت  أفراد تضباط املباحث، أبو جنال األزدي، منرب التوحاا تاجلهاد، ( 2)

 http://www.tawhed.wsينظر الرابط: ، 11 -10 ـه، ص1424، 2ط

هاد  ي الرياض، دألاف مجايي، مجع: صالح بن سعا احلسن، ( النبع الفااض  ي دأياا اجل3)

 ، يىل موقع:57رتا  كلاكرتتين، منشوهرا  موقع صو  اجلهاد  ي جزيرة العر ، ص

 http://www.freewebs.com/abuomar/page/books.html 
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كن العام  الذي استفز التنظاام  اجلهادية هو يام  ساايس بامتااز، تال يمت كىل 

العام  الايني بصلة، تاملتغري الوحاا الذي يمازها ين غريها من التحلاال  

الواهردة  ي سااق العلوم السااساة، هو استخاام ينرص الاين  ي استنفاهر أفرادها 

 الاتلة التي دعتربها دتلة ماهرقة. تدعبئتهم ضا

 الساادة املنقوصة تاالهرهتان للخاهر  .2

من  هذا املؤرش ينطبق يلاه التحلا  السابق كىل حا ربري. ذلك أن رثرياً  

الاهراسا  املعارصة املتخصصة  ي العلوم السااساة دشري كىل أن جتاهر  زهاء 

ي هرهنت ساادهتا باا مخسني سنة من "االستقالل" أثبتت أن الاتلة القطرية الت

مصالح القوى الاتلاة الكربى يعا انقالبا يىل املرشتع االستقاليل لشعوهبا، 

. ت ي السااق نفسه، دؤرا دهراسا  (1)تأثبت يجزها ين محاية استقالهلا الوطني

ألرى أن الاتلة احلايثة ظلت حمكومة بمنطق التبعاة من جهة، تمنطق الزبوناة 

اإلحلاقي للاتلة احلايثة، يفقا مفهوم الساادة  من جهة ثاناة. تهذا الوضع

الوطناة مصااقاته رحقاقة ماثلة  ي تاقع التوازنا  الاتلاة، تيتحول  ي تيي 

النخب الفكرية العرباة كىل جمرد "لاية" يكرس التقسام املجحف للعا م، رام 

لتي يكرس اسرتاداجاة الساطرة العاملاة، تهو ما يربهر نعته بالساادة املنقوصة ا

 .(2)بموجبها دضع الاتلة احلايثة نفسها حتت تصاية القوى املتنفذة ياملاا

تيىل املستوى االسرتاداجي تحتايا ااخااهرا  الكربى، تبالنظر كىل تضعها 

الاتيل اإلحلاقي التبعي، دنظر القوى التحرهرية، الوطناة منها تاإلسالماة، كىل 

                                                 

. تيراجع أيضا للاتن حسن النقاب، 18( كشكالاة الاتلة القطرية العرية املعارصة، ص1)

مع تالاتلة  ي ااخلاج تاجلزيرة العرباة من منظوهر خمتلف، مررز دهراسا  الوحاة املجت

 . 1987العرباة، بريت ، 

 . 204 ( املحنة العرباة، مرجع سابق، ص2)
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افة أجهزهتا  ي دأمني مصالح القوى الاتلة احلايثة بايتباهرها دتلة ترالة دوظف ر

يا  السااساة تاالقتصادية العاملاة، تهذا ما  الاتلاة املتحكمة  ي لاهرطة الرصا

يفرس حاة املواجهة بني القوى التحرهرية تأجهزة السلطة التي درى الاهراسا  

السااساة، تدوافقها األطرتحة اجلهادية، أهنا رثرياً ما انترص  للمصالح الاتلاة 

ا يىل مصاحلها الوطناة تاإلقلاماة تالقوماة تالايناة.  ي هذا السااق حتاياا،  ضا 

م   بريدران بادي الاتلة احلايثة مسؤتلاتها ين الرشخ الساايس احلاص  بانها  حي 

تبني جمتمعاهتا، فأمام اإلرراها  الااللاة تااخاهرجاة التي دتعرض هلا دتل 

 هذه الاتل نفسها مافوية كىل األطراف، جتا النخب السااساة املتحكمة  ي

املراهنة يىل هرياية حكام الشامل تما يوفرتنه هلا من محاية ضا جمتمعاهتا املحلاة. 

زاة مع الزبوناة املايومة، دنتهي بالرضتهرة  يا نحو ااخاهر ، بموا تهذا التوجه املتزا

كىل دعماق الرشخ الذي يفص  هذه النخب ين فضاءاهتا االجتامياة الااللاة، 

 .(1)ن دم دقلاص كمكانا  التواص  املؤسسايت بني احلكام تاملحكومنيتم

تاحلقاقة أن التشخاص الصادهر ين حتلا  اجلهاديني ملسألة التبعاة، تدأثريها 

يىل ساادة الاتلة، ال خيتلف  ي يشء يام سلف، حاث دشري رتابا  هؤالء كىل 

قوى الاتلاة الكربى. اناما  الاتلة الوطناة احلايثة  ي العمق االسرتاداجي لل

تاملتغري الوحاا الذي يمكن مالحظته يتعلق باللغة املستخامة حاث دطغى النربة 

ع  ايناة  ي احلايث، تهو أمر لهال داللته القصوى  ي دوظاف الاين  ي هذا الرصا

الذي هو رصاع ساايس بامتااز.  ففي هرسالة موجهة كىل "املجاهاين  ي جزيرة 

حية هلذه الساادة املنقوصة: كن "األنظمة الطاغاة احلارمة العر "، نقرأ كدانة رص

 ي البالد العرباة هيمها من شؤتن احلكم أمران ال ثالث هلام: أتهلام، احلفاظ يىل 

سالمة يرش الطاغو  احلارم، تثاناهام محاية مكاسب تمصالح تنفوذ تسااسة 

                                                 

(1  )L’Etat importé, P :36. 



95 
 

 بالد املسلمني، دتل االستكباهر الصلابي، تيىل هرأسها الطاغو  األررب أمريكا  ي

. تالذي يعنانا من هذا النص، شقه الثاين الذي (1)تبخاصة منها البالد العرباة"

يتهم األنظمة احلارمة  ي البالد العرباة تاإلسالماة بالعاملة للاتل الكربى 

املتحكمة  ي مصريها. تيىل هذا األساس، دصف األدباا  اجلهادية هذه األنظمة 

هرية بـ "الورالء" تهم النخب ة التي يعم  االستعامهر من لالهلا يىل ضامن استمرا

. تهذا االهتام يستنا كىل مجلة من املربهرا  قا يطول (2)مصاحله  ي بالد املسلمني

دتبع دفاصالها، تمع دشعبها يمكن اجلزم بأن ااخذالن العر:ي للقضاة الفلسطاناة، 

تكقامة يالقا  تدوقاع معاهاة السالم مع الكاان الصهاوين تااليرتاف به، 

دبلوماساة معه، شك   ي تيي اجلهاديني العالمة األرثر داللة يىل انتقاص 

. ب  كن القوى اجلهادية دافع هبذا التحلا  كىل أقىص (3)الساادة العرباة تاإلسالماة

حة الاتلة الوطناة احلايثة بخذالهنا للقوى التحرهرية  مااه يناما دتهم رصا

أمريكا، تدنساقها معها  ي لططها األمناة  املامنعة، تتقوفها كىل جانب

تاالستخباهراداة لرض  املجاهاين  ي أفغانستان تغريها، تدعطالها لفريضة 

اجلهاد تمالحقة املجاهاين تمنعهم من أداء تاجبهم  ي الافاع ين مقاسا  

 .(4)األمة

                                                 

 .29، ص1425، ذت احلجة 2( نصائح للمجاهاين  ي جزيرة العر ، جملة الفتح، العاد1)

رى اجلهاد تنرياه" بقلم حازم املاين، ال دوجا باانا  النرش. دراجع الوثاقة ( تثاقة "هكذا ن2)

  يىل هذا الرابط:

http://www.freewebs.com/abuomar/page/books.html 

 ( هرسالة  ي دربئة أمة القلم تالساف من منقصة هتمة ااخوهر تالضعف، مرجع سابق.3)

من الظواهري، هرسالة  ي دربئة أمة القلم ( ينظر هذه االيتباهرا  تغريها الكثري  ي: أي4)

تالساف من منقصة هتمة ااخوهر تالضعف، منشوهرا  السحا  لإلنتا  اإليالمي، 

-http://archive.org/details/el. ينظر الرسالة يىل هذا الرابط: 20 -18ص

tabre2ah 
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 الاتلة التسلطاة تأزمة الرشياة  .3

طناة احلايثة  ي صلب فرضاة يناهر  النهج التسلطي الذي سلكته الاتلة الو

احلرمان، ب  تيمكن ايتباهر هذا العام  أيىل املؤرشا  تضوحا تداللة يىل 

مسؤتلاة احلرمان الساايس ين حالة العنف املزمن التي دشهاها املنطقة العرباة. 

تدأيت مصااقاة هذا العنرص من تاقع ايتباهره ينرصا مشرترا بني رافة القوى 

سلط الاتلة  ي الوطن العر:ي، بغض النظر ين التوجها  التحرهرية املناهضة لت

اإليايولوجاة التي دبنتها دلك القوى، تالتي شها  انزياحا  رربى دأهرجحت 

بني األيايولوجاا  الاساهرية الثوهرية تالاماناة اللبريالاة، تبني االجتاها  العلامناة 

ه تفرض سااسة دزال مباأ اإل تالايناة. سااساا، انتهجت الاتلة احلايثة تال ررا

ين املامهرسة السااساة السوية بك   ذتاقعا سااساا يشاألمر الواقع، تهو ما أفرز 

هذا الواقع الساايس املنحط يشك  جماال للويي . املعايري النظرية تاملبائاة

املشرتك بني الباحثني املصنفني أراديماا  ي دائرة العلوم السااساة، تبني الكتا  

هرأسهم هرموز السلفاة اجلهادية. من تجهة نظر العلوم  اإلسالماني، تيىل

السااساة، يرصا برهان غلاون العايا من الظواهر السلباة التي دكرس تاقع 

االستبااد، رانعاام آلاا  التااتل يىل السلطة، تاحتكاهر مرارز القاادة من قب  

تهاك نخب دفتقر كىل األلالق تالكفاءة املهناة، تغاا  احلريا  العامة، تان

د، تهامنة السلطة الشخصاة، تااخلط  حقوق اإلنسان، تفرض الرقابة يىل األفرا

الفاضح بني الاتلة تاحلز  الواحا، تبانها تبني القبالة أت الطائفة، تالقمع 

تغريها من املامهرسا  الاوماة التي دؤرا أن التعسف هو  ،(1)تالعقا  اجلامياني

  . (2)لة احلايثة تدرتادوهريتهاالاستوهر احلقاقي املعرب ين طغاان الات

                                                 

 .111( املحنة العرباة، مرجع سابق، ص1)

 .239( نفسه، ص2)
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تمن جهتها، دتفق أدباا  احلررا  اإلسالماة حول دشخاص الواقع 

الساايس للاتلة الوطناة، لكنها ختتلف حول رافاة التعام  معها. ثمة اجتهادا  

جنحت كىل دبني مقاهربة براغامداة حتاتل من لالهلا التعايش مع دغول السلطة 

ئها تكس قاطها من الاال  يرب آلاا  التااتل السلمي. تمن احلارمة هباف احتوا

تجهة النظر هذه، ال مانع رشيا من استخاام هامش املنافسة السااساة التي 

دتاحها الاتلة احلايثة ملزامحتها يىل السلطة تحتقاق مكاسب سااساة تلو جزئاة 

ها هذه املقاهربة التي مثلت ي أفق دسوية مستقبلاة دعاا للاتلة رشياتها. لكن 

االجتاها  اإلسالماة املساسة، بقاياهتا الشعباة العريضة، دتعام  معها احلررا  

اجلهادية برفض مطلق، تدرى فاها جمرد أداة إلطالة يمر األنظمة املفلسة أصال، 

تدكريسا لرشياة األمر الواقع، ب  جتاتز األمر  ي رثري من األحاان حاتد النقاش 

. تيربهر التااهر اجلهادي هذا املوقف (1)لعاملةالعلمي كىل االهتام بالتخوين تا

املتشاد بام يرتدب يىل املشاهررة السااساة تالقبول بالتعايش مع األنظمة احلارمة 

مفاسا دقول األدباا  اجلهادية بأهنا دصاب املجتمع اإلسالمي  ي صلب من 

يقااده، تدرى فاه هردة تلرتجا من اإلسالم. هلذه االيتباهرا  درفض األدباا  

اجلهادية أي شك  من أشكال االنخراط  ي أجهزة الاتلة القائمة تهاارلها 

تمؤسساهتا أيا ران جمال نشاطها. كن أي شك  من أشكال هذا االنخراط يعترب 

من تجهة نظر اجلهاديني رشرا جلاا تاهرداادا ين الاين ملا فاه من مهادنة للكفر 

تاملعادي، درى التنظاام   تبناء يىل هذا املوقف املبائي الرافض. (2)البواح

                                                 

ثال أبو بكر بن ناجي، ااخونة، ألس صفقة  ي داهريخ احلررة اإلسالماة ( ينظر يىل سبا  امل1)

املعارصة، رتا  كلاكرتتين، نسخ مررز الاهراسا ، دنظام القاياة، جزيرة العر .  ينظر 

 موقع "ذهرتة السنام" يىل الرابط:

http://althrwa.com/play.php?catsmktba=163 

 تما بعاه. 88رتا  االجتهاد تاجلهاد، ص ( ينظر  ي هذا السااق يىل سبا  املثال:2)
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بة اجلهاد. كن  اجلهادية أن الطريق كىل دأساس الاتلة اإلسالماة يمر حتام يرب بوا

 متلك التي الوحااة الاتلة هي اجلهاد، طريق ين ستقوم التي املنشودة "الاتلة

 دتلة قامت هذا الاين...، تكذا حقاقة ين بحق ستعرب التي الاتلة تهي الرشياة،

 أهلها، يملكها التي القوة من رشياتها ارتسبت قا فهي اجلهاد طريق ين اإلسالم

 يريا، ما يفرض أن القوي حق تمن حا التمكني، كىل تصلت تمنعة تشورة قوة

 . (1)احلااة" معا م يرسم الذي تهو التاهريخ، يكتب الذي فهو

تمع أن اللغة التي يتم دوظافها  ي لطا  اجلهادين لغة مشحونة باملفاهام 

أهنا ال دعات  ي داللتها التعبري ين حالة الرفض املطلق للواقع  كالايناة، ال

الساايس اإلرراهي الذي يستنا كىل منطق القوة املفرطة  ي الضبط تفرض النظام 

يرب أجهزة أمناة تيسكرية ران يفرتض أن دوجه حلفظ األمن  ي الاال ، تساادة 

وة بقوة موازية، تهنا يمث  اجلهاد الاتلة  ي ااخاهر ، تهو ما يستايي مواجهة الق

بك  ما حيمله من كحياءا  ديناة مقاسة، السالح األرثر قوة تفتكا بااخصم 

ء.  الساايس، من حاث آثاهره السااساة تالرمزية يىل السوا

 هوية الاتلة احلايثةالاين ت .4

بغض النظر ين دباين ااخلفاا  الفكرية، تطباعة اللغة التي يستخامها ر  

ختتلف األدباا  السااساة اإلسالماة  ي دقايرها لعالقة الاتلة احلايثة  منهام، ال

بالاين ين التوصافا  التي دقامها العلوم السااساة، تالتي درى  ي الاتلة 

الوطناة احلايثة مرشتيا حااثاا يسخر أجهزة الاتلة للعم  يىل دوطني القام 

داهرة تاالقتصاد، تاألناية "احلااثاة" يرب قنوا  التعلام تاإليالم تالصحة تاإل

                                                 

 .98، 96نفسه، ص( 1)
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املعلنة منها تااخفاة، هباف كيادة صااغة نمط احلااة  ي اجتاه بناء نموذ  "املجتمع 

   .(1)احلااثي" بك  فضاءاده احلااثاة الالديناة

تالواقع أن سؤال هوية الاتلة يناما يطرح  ي بائة جمتمعاة كسالماة، يتعلق 

اتلة، تموقع الاين من دوجها  الاتلة  ي احلقاقة بمسألة االنتامء الايني لل

تاسرتاداجااهتا، تهي تاحاة من ألطر املشكال  التي دشك  مصاهرا للتودر  ي 

املجتمعا  اإلسالماة حاث دشعر هذه املجتمعا  من حرماهنا من أقاس 

حقوقها املتمث   ي مزاتلة حااهتا الايناة تفقا ملنظومتها العقاية الشاملة التي دنظم 

يني جنبا كىل جنبا مع الشأن الاناوي. تيناما يتعلق احلرمان بمقاسا  الشأن الا

ا رافة الفئا  ذلة من االحتقان اجلاميي لالناس، فإنه يستايي بالرضتهرة حا

املجتمعاة املتعلمة، تالتي متلك مستوى من الويي الايني. تمع أن الشعوهر 

أن التعبري ينه  كاليامة، باحلرمان الايني يمكن ايتباهره كىل حا ربري حالة جمتمعاة 

خيتلف من حاث دهرجة القوة تالعنف دبعا لعوام  شاياة التعقاا يتاال  فاها 

مستوى الويي الايني بماى قوة السلطة أت هشاشتها. تحتى  ي احلاال  التي ال 

يرتجم فاها احلرمان  ي شك  هردتد ينافة نتاجة ااخوف من قمع األجهزة األمناة 

لسخط االجتاميي، تمشاير الكراهاة جتاه السلطة احلارمة تسطوهتا، فإن حالة ا

دعترب  ي حا ذاهتا كدانة للاتلة الوطناة احلايثة تدشكاكا  ي مصااقاتها، ب  

 تكهااهرا لرشياتها. 

                                                 

( أستخام "احلااثة" هنا باملعنى الالديني الذي يصادهر حق الاتلة  ي أن دتأسس يىل مرجعاة 1)

"من غري املمكن أن نطلق صفة ديناة  ي تجودها. ت ي هذا املعنى يرى أالن دوهرين أنه 

تفق تحي كهلي. كن فكرة احلااثة دعوض "اإلهل" احلااثة يىل جمتمع يسعى لتنظام نفسه 

بالعلم  ي املجتمع، داهررة  ي أحسن الظرتف االيتقادا  الايناة دال  احلااة ااخاصة لك  

 انظر". فرد، ال يكفي أن دكون التطباقا  التقناة للعلم حارضة لنتحاث ين جمتمع حايث

Critique de la modernité. P. 23- 24. Fayard 1992.     Alain 

Tourraine.  
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لذلك، يمكن القول بأن اجلوانب األرثر دعقااا  ي أزمة العالقة القائمة بني 

ء السلماة منها تالعنافة، تبني  القوى اإلسالماة املطالبة بالتحرهر تالتغاري، سوا

الاتلة  السلطة احلارمة، دقبع  ي يمق هذه اإلشكالاة حتاياا، كشكالاة هوية

تمرجعاتها، تهي دشك  قطب الرحى  ي الكتابا  اجلهادية، بالنظر كىل مررزية 

نانها، تسااساهتا،  املعااهر الايني  ي حتايا هوية الاتلة تمؤسساهتا، تقوا

اافها، ب  تمربهرا  تجودها ابتااء. ضمن هذا السااق، يتم كدانة تتظائفها، تأه

الاتلة احلايثة بتهم ياة منها مصادهرة يقااة هرياياها، تحقهم  ي العاش  ي رنف 

الرشيعة. تمعلوم أن لرقا هبذا احلجم من ااخطوهرة، تفقا للمنظوهر اجلهادي، 

ن ما با  يعرف بـ دوفر  له ر  املربهرا  الرشياة املوجبة لنقض الطاية، تكيال

. تمع أن (1)"جهاد الافع إلزالة الطوائف املمتنعة التي هي طوائف هردة ترفر"

دقر بإسالم األفراد من يامة الناس، كال أن تجود  رثريا من الكتابا  اجلهادية

 املسلمني رأفراد ال يعني تجود األمة اإلسالماة التي ال دتحقق كىل بوجود

 لفكر اجلهادي أتلوياده  ي رضتهرة العم  يىل "كيادة، تمن هنا، حاد ا(2)الاتلة"

، تهو ما (3)الضائعة" ااخالفة دتلة أي استعادة املسلمني، لشتا  اجلامع العقا

 يرتجم يملاا بالعنف املسلح.

تيالحظ هنا راف أن دسويغ العم  املسلح ضا الاتلة تأجهزهتا املاناة 

لفة يستنا كىل معطاا  تالعسكرية بالشك  الذي يرب  ينه األدباا  السا

سااساة باألساس دتعلق بوظافة الاتلة  ي املجتمع اإلسالمي، حاث يتوقع منها 

تحتمي املقاسا  التي  ،ة الرشياة أن حترس الايناستنادا كىل كمجاع فقهاء السااس

داين هبا األمة. تدأساسا يىل ذلك، يبقى حم  النزاع بني الاتلة تااخاهرجني يلاها 

اسة مردبطا بوظافة الاتلة، تلاس نزايا  ي الاين. تكذا رانت نزايا  ي السا

احلررا  اجلهادية دتحرك يىل قاياة ديناة، فذلك مرده كىل أمر آلر يتعلق 

                                                 

 .75تاالجتهاد، مرجع سابق، ص اجلهاد( 1)

 .94 -93نفسه، ص( 2)

 .93 ( نفسه، ص3)
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بالقوايا الناظمة لالجتهاد الفقهي، تهي مسألة يلماة  ي أساسها فضال ين أهنا 

 لاست حم  نزاع بني املرشيني تالفقهاء املسلمني.

وظافة الاتلة  ي يالقتها بالاين، يربهر للجهاديني استصحا  كن اإللالل ب

احلكم الفقهي املجمع يلاه بني الفقهاء  ي تصم السلطة احلارمة املتمردة يىل 

الرشيعة بالكفر، تهي ذا  التهمة التي دذهرع هبا الشاخ أسامة بن الدن  ي دسويغ 

 اإلسالم يعا الناس،  م ينتفض أن جيب اإلمام يكفر لااهره اجلهادي: "يناما

. تهذا احلكم (1)اهلل" حاتد الناس  ي يقام كمام إلقامة احلررة من موجودًا، البا

الذي يتعلق بشخص احلارم، هو ذاده الذي ينطبق يىل املؤسسا  بايتباهر أن 

دياهر رفر تهردة بعا أن رانت  -رام يقول –الاياهر التي يعاش فاها املسلمون حالاا 

 يلاها الكفر سلطانه تبعا أن حكمها املرداتن، تبسطتأمان،  كسالم داهر قب  من

 صاحبها لغري تاحلارماة األلوهاة حق تدسادريه، تدوساا أحكامه لالل من

دعمام هتمة يىل قاياة رفر املؤسسا ، يتم  تدأساساً  .(2)العاملني هر  احلق، تهو

د العاملني فاها  الكفر لتشم  رافة أجهزة الاتلة السااساة تاألمناة، تايتباهر األفرا

 تجتتمع الامني، ألهنا حتلف ؛جلاش من مجلة "الطوائف املمتنعة"من الرشطة تا

تدسهر يىل أمن  الردة، أنظمة مع يقاها الوضعاة بموجب الاسادري يىل محاية

 دسخر التي تاملجال  تاهلائا  الصحف تحراسة تدأمني تالعلامناني املرداين

 .(3)تحتاهربه تأهله الاين من

                                                 

. ينظر النسخة اإللاكرتتناة يىل هذا 14 أسامة بن الدن، رشف الستاهر، تتجو  اإلظهاهر، ص( 1)

 http://www.archive.org/download/ozoooK/101.pdf الرابط:

 .73 نفسه، ص( 2)

الباحث ين حكم قت  أفراد تضباط املباحث، مرجع سابق، تالذي ( ينظر هبذا ااخصوص 3)

 استعرض فاه رادبه األدلة الرشياة املوجبة لقتال أيوان األنظمة.

http://www.archive.org/download/ozoooK/101.pdf
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تبغض النظر ين ماى صحة استصحا  اإلمجاع الفقهي تدنزيله يىل الواقع 

الساايس املعارص، نكرهر هنا أن مسألة التكفري ال درد  ي سااق اجلال العقاي 

ع تاملغالبة، تهذه املسألة املجرد، ب   ي سااق احلراك الساايس القائم يىل التااف

التي هي من صمام العم  الساايس، يتم دربيرها ديناا من لالل قاياة الوالء 

تالرباء التي دقتيض رام يقول اجلهاديون "كظهاهر العااتة هلم بكشف دينهم 

(، رام 1الكفري تحض الناس يىل يااتهتم تقتاهلم حتى يكون الاين رله هلل")

 (.2احلة رشيا)دقتيض حرمة اهلانة تاملص

تااخالصة التي ننتهي كلاها من استعراض هذه املؤرشا ، أن ظاهرة 

اإلهرها   ي العا م العر:ي دردبط بمامهرسة سااساة أفرز  حالة من االحتقان 

املزمن، نتاجة الشعوهر بالغبن تاحلرمان تفش  الاتلة احلايثة  ي كشباع احلاجا  

تهو ما ران ينبغي ألذه  ي احلسبان  ي األساساة التي دستلزمها احلااة الكريمة، 

معاجلة ظاهرة اإلهرها . كن جتاه  هذه املعاجلة النسقاة، تالتزال اإلهرها   ي 

التأتيال  الايناة املتطرفة يؤدي حتام كىل نتائج معارسة، كذ دتحول هذه املعاجلا  

ا الصوهرية كىل جزء من املشكلة باال من أن دكون جزء من حلها، حاث يتم دقاامه

من قب  املعاهرضني بايتباهرها جهودا مأجوهرة دصب  ي مصلحة احلكوما  

يا احلسنة ألصحاهبا. كن السكو  ين  التسلطاة، تذلك بغض النظر ين النوا

العوام  الفعلاة املؤثرة  ي استنبا  اإلهرها ، تاالقتصاهر يىل معاجلة ما ينتج ينها 

                                                 

السابعة،  ا  مجاية اجلهاد، النرشة( احلواهر مع الطواغات مقربة الايوة تالاياة، مطبوي1)

ف أيمن الظواهري،  . موقع منرب التوحاا تاجلهاد: 19 -18كرشا

http://www.almaqdese.net/c?i=249 

 .20 ( نفسه، ص2)
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تي دبذل  ي هذا السااق من أيراض تلوازم، جيع  رثريا من اجلهود الفكرية ال

ظاهرة اإلهرها  بتجاهلها  ية، ب  كهنا دوفر بائة لصبة لتنامداتهر  ي حلقة مفرغ

لإلرراها  السااساة املنتجة له. تال شك أن هذا املوقف املشجع أت املتخاذل  ي 

أفض  احلاال ، كنام يرتجم يىل أهرض الواقع بمزيا من الضغوط تهو ما يعني 

من جهتها، ينبغي أن دعي احلكوما  العرباة أن جتربة مزياا من اإلهرها . ت

نصف قرن أت يزيا من التودر دقام ما يكفي من الاالئ  يىل فش  املقاهربا  

صاحلتها لشعوهبا، تمتكانها من حقها  ي احلرية  األمناة  ي معاجلة اإلهرها ، تأن م 

من هذا  تالعاالة تالتمتع بحقوقها، هو السبا  األقرص، تاألق  رلفة للخرت 

 النفق الذي أتص  املجتمعا  العرباة كىل حافة اإلفالس.
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 دور وسائل اإلعالم يف صناعة اإلرهاب يف العامل العربي

 تقديم:

يمكن لإليالم أن يستخام أداة لتغذية العنف تالتطرف أت العكس، تمن 

 ملك زمام دفكري الشعو ،الباهيي أن من يملك تسائ  اإليالم  ي هذا الزمن ي

 مع دطوهر  اجتامياة تسائله ظاهرة بمختلف اإليالم تهلذا فإن ؛تدوجاههم

 حااة  ي جًاا مؤثر موقع كىل هذه أيامنا  ي تصلت حتى املجتمعا  البرشية دطوهر

 مجعاء. تاملجتمع تاإلنساناة الفرد

لقا با  اإليالم يوظف املناهج الايناة تالطائفاة تالعنرصية، تخيام اهلاف 

لب، تأصبح املنتو  السانامئي تاملرسحي تاألد:ي خيطط لثقافة الساايس املتق

، مما زاد من فرص يالتخناق الايني تاملذهبي تالعنرصاإلقصاء تالعنف، ت

اناالع احلرت  تاالقتتال بني الاتل تاجلاميا ، تساهم  ي هرفع حصة تسائ  

ئم اإلهرها .  اإليالم  ي جرا

 :دتهر اإليالم  ي حتطام الرتابط االجتامياة .1

استطايت الوسائط االجتامياة، تالفضائاا  أن دقفز يىل أشكال الرقابة 

االجتامياة تالسااساة، بشك  يام، تدعم  يىل دطوير هوية فضائاة تهرقماة 

روناة؛ لتؤسس بذلك ثقافة جاياة، تهويا  خمتلفة، تأفكاهرًا تقاامً تهرتابط بايلة 

هنا دربز النقطة  ألصلاة.تمغايرة لتلك التي رانت سائاة  ي الفضاء الوطني ا

املتنازع يلاها مع تسائط اإليالم الرقماة، تتسائ  اإليالم، تحر  التوقعا  

حول األحقاة الفضائاة تالرقماة، تاألحقاة األرسية  ي حتايا احلق  ي التنشئة، 

 حاث با  نموذ  األرسة الرقماة البايلة يزاحم التنشئة األرسية األصالة.

يالم دأثريها يىل دنماة السلوك العاتاين لاى األفراد، تلقا ران لوسائ  اإل

من ذتي اهلويا  الفرياة، الايناة تالقوماة تالطائفاة تاإلثناة تالقبلاة، تمن ثم 
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نا ال ينضب حلرت  بال هناية  ي ألطر دسويق  با  اإليالم الرقمي تالفضائي لزا

الطائفي ما ران  كن ااخرا  تاالحتقان للتخوين تالتخويف تالرتتيع املجتمعي.

له لاكون هبذا املستوى لوال اهردفاع منسو  التحريض تاحلقن الطائفي تاإلثني 

  ي ااخطا  الساايس تاإليالمي.

لقا أل   اإليالم باتهره رراصا تمساهم  ي هرسم لرائط التنشئة  

االجتامياة، تدعزيز اهلويا  اجلامعة، األمر الذي حيتم يلاه أن يقام األحااث 

تز للقام االجتامياة؛ استنادًا كىل دعزيز املعايري تالقوايا االجتامياة، باتن جتا

لصالح التامسك االجتاميي، تمفهوم االستقراهر االجتاميي، تاملسؤتلاة 

كهنا معررة صامتة بني بعض تسائ  االيالم،  األلالقاة لوسائ  اإليالم.

من تسائ   وية الوطناة، فكثرير تمؤسسا  األمان تالتامسك االجتاميي تاهل

لشاطنة اهلويا   يالم دقوم بتوظاف ثقلها تانتشاهرها  ي بعض األقطاهر العرباة؛اإل

فبادت ترأهنا دتحسس أت دناصبها اجلفاء، فنتج هناك لشاة من  ؛الوطناة اجلامعة

، يىل حسا  اهلويا  الوطناة اجلامعة،  أن خيلق هذا الرصاع هجني  هويا  

كيالمي ال يق  لطوهرة ين اإلهرها  الاموي  رمال   إلشاية بائة دقب  بإهرها 

كهنا "صحافة  الذي شاهررت دلك الوسائ   ي دوساعه، تهرفعت نسب درتيعه.

تفضائاا  تتسائط احلر " التي حتولت كىل أداة من أدتا  احلر ، ترأهنا 

 متواطئة مع الشبكا  اإلهرهاباة.

التوظاف الغر:ي لوسائ  اإليالم  ي زيزية أمن الاتل العرباة  .2

 تاإلسالماة:

 الوسائ  رإحاى اإليالم تسائط أمهاة كىل بعض الاهراسا  نتائج دشري

 كىل تانكلز برلسون أمثال الباحثني من رثري أشاهر العامة، فقا لقام املجتمع املتممة

 أن هلا يراد التي العامة القام بث  ي اإليالم تسائط به دقوم أن الذي يمكن الاتهر
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 لطوهرة كىل األجنباة الاتل انتبهت هنا تمن .(1)األفراد لاى تدعمق درسخ

 يىل دررز دغاابه، فباأ  أت الويي يملاة دشكا   ي تأمهاته املعارص اإليالم

 متتلكها التي اإليالم تسائ  أرا  السالح، لذلك يىل دررازها من أرثر اإليالم

 ، تاملعلوما األلباهر نق  املعادية محال  التااهرا  دنظام ين املسؤتلة األتساط

 التي األجنباة الاتل تاملعتقاا  تاملامهرسا ، من تالقام تاألفكاهر تالقصص

 العرباة الاتل كىل تالسااساة املعادية األيايولوجاة احلررا  يلاها دساطر

رهر تاملامهرسا  تاملعلوما  األلباهر تاإلسالماة، تهذه نتقى باقة، تمت   يرب د 

 يىل بقصا التأثري الشبا  الساامالعرباة،  الاتل أبناء كىل اإليالماة الوسائ 

 .(2)تاجتاهاهتم تماوهلم أفكاهرهم

باللغة  دبث التي األجنباة، الساام دلك اإليالم تسائ  متثلها التي تااخطوهرة

 له يسبق  م نحو يىل اإليالماة التبعاة طوق بإحكام دقوم جًاا، حاث ربرية العرباة

 اإليالمي األمن ساتد ر  اهنااهر يىل العر:ي، تالعم  الوطن جمم  مثا  يىل

طري العر:ي القومي ، تمن بشك  مًعا تالق   املادة  ي الاسم  ي السم دس ثم مات 

 صالح  ي معظمها  ي جاياة، دصب قام  تأفكاهر طرح املبثوثة، تحماتلة

 الفكرية الصعا استهالراة، يىل سوًقا العر:ي الوطن األجنباة تجتع  االحتكاهرا 

 .(3)تاالجتامياة تاالقتصادية تالسااساة

يالماة غري املنضبطة، التي فى يىل أحا لطوهرة دلك الرسائ  اإلال خي

يتلقاها العا م االسالمي من خمتلف االجتاها ، دلك الرسائ  املحملة بأفكاهر 

                                                 

 .14ص ،  2008 (الثاين +العاد األتل)،  24أمحا ييل رنعان، جملة جامعة دمشق، املجلا (1)

الثقا ي  ي سلوك الشبا  العر:ي، أراديماة نايف  ، دأثري الغزت 1998 كحسان احلسن، (2)

 .92، ص  العرباة للعلوم األمناة، الرياض

 .148، ص درري صقر، مصاهر سبق ذرره (3)
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تهرؤى أهرادها صانعوها لتحقاق أهااف  مرسومة، تلتحقاق غايا  سااساة أت 

 فكرية ديناة أت اقتصادية.

أهم املحاتهر، التي نفذ من لالهلا التال  الغر:ي، كىل تيمكن أن نجم   

 :(1)باآليتياملنا اإلسالمي؛ 

مساحة احلرية املطلقة التي منحتها شبكة املعلوما  العاملاة   .أ

 face)اإلنرتنت(، تمواقع التواص  فاها؛ كذ كن  نسبة املشرترني العر   ي موقع 

book  3. 21م، نحو 2010 ،ديسمرببلغ قب  الثوهرا  العرباة مبارشة تبنهاية 

، تالفاهرق ربري بني (2)م2011ملاون مشرتك، تدضايف هذا العاد بنهاية يام 

ذلك العام تما جيري حالاا من دلك االداحة ملعتنقي دلك األفكاهر  ي نرشها 

تالرتتيج اإليالمي هلا تالذتد ينها تكداحة الفرصة لنرش بااناهتم تدرصحياهتم 

الهتم يىل امتااد العا م بسهولة تيرس غري مسبوقني، اذ ترتبهم تأفالمهم تدسجا

. 3يبلغ ياد مستخامي شبكة املعلوما  العاملاة  ي احاث دقرير حصلنا يلاه )

%( من هذا 37( ملااهر مستخام تدبلغ نسبة منطقة الرشق االتسط حوايل )038

 م.2016 دقرير االمم املتحاة لعام العاد رام نرش مؤلر  ي

لتهوي  تالتضخام، لاى بعض تسائ  اإليالم لتحقاق كدباع سااسة ا . 

اإلثاهرة الصحفاة تاإلقبال اجلامهريي بغرض الربح املادي  ي ظ  املنافسة 

 االيالماة.

ما دبثه بعض الصحف تتسائ  اإليالم من ألباهر تصوهر، تمقاال    . 

ي هذا الفكر تلو بطريق غري مبارش حتت غطاء احلرية املغلوطة. نم   د 
                                                 

  .تاإلهرها ، د. هاي  الايجة، جرياة االحتاد العراقاة اإلعالم (1)
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=44575 

 م.2011/ 8/2ي نظر صحافة الرشق األتسط،   (2)

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=44575
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=44575
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ع اإللباهري يىل التغطاة اإليالماة، تدغااب التغطاة ذا  هامنة الطاب .ث

الطابع التحلايل تالتفسريي، األمر الذي يؤدي كىل بقاء املعاجلة اإليالماة يىل 

سطح احلاث أت الظاهرة ما يضعف قاهرهتا يىل اإلقناع تيفقاها التأثري الفاي  

 .(1)تامللموس

 ي املجاال  األمناة  افتقاهر بعض هذه الوسائ  كىل ااخرباء تاملختصني . 

تاالجتامياة تالنفساة تالرتبوية؛ إلقناع املشاها بحقاقة احلاث، تيام االنسااق 

تهراء التضخام اإليالمي الذي يؤدي  ي معظم األحاان كىل نتائج يكساة، كضافة 

كىل ذلك جيب الرتراز يىل املسألة العالجاة للظاهرة اإلهرهاباة، ال يىل دغطاة 

ترضتهرة االنتقال من الرتراز يىل دفاصا  العملاا  اإلهرهاباة، احلاث اإلهرها:ي، 

تهردتد األفعال الرسماة تالشعباة، كىل دقايم هرؤى دسايا القاهرئ أت املشاها يىل 

 دكوين هرأي صحاح.

قاام بعض القنوا  الفضائاة بعرض املناظر تاملشاها املأساتية،  .ح

هر بشك  متكرهر تمبالغ فاه، كضافة كىل ب ث تجها  نظر تدصوير األرضا

اإلهرهاباني دتن كداحة الفرصة لتعريتها تالرد يلاها، األمر الذي يشك  لطوهرة 

دؤدي باتهرها كىل حاتث هردتد فع  سلباة لاى البعض، من شأهنا لامة العم  

اإلهرها:ي، فقا ذرر الكثري من األشخاص املنخرطني  ي العم  اإلهرها:ي الذين 

ثرتا بام رانت دعرضه القنوا  التلفازية ألقي القبض يلاهم  ي العراق، أهنم دأ

فقرهرتا االلتحاق باملنظام  التي حترض يىل القاام بالتفجريا  تالعملاا  

االنتحاهرية، فال يستطاع منصف أن يتجاه  حقائق األهرقام حول صناية اإليالم، 

تماى دأثريها  ي احلااة العامة تبناء األفكاهر تالتوجها  تدشكا  اآلهراء املوحاة، 

                                                 

-http://aldiwan.org/articles-action-show-id :( موقع السكانة للحواهر1)

832.htm. 

http://aldiwan.org/articles-action-show-id-832.htm
http://aldiwan.org/articles-action-show-id-832.htm
http://aldiwan.org/articles-action-show-id-832.htm
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م، بلغ ياد اهلائا  العرباة التي 2010ي كحصائاة هرسماة مسجلة بنهاية يام فف

هائة حكوماة،  26هائة، منها  470دبث أت دعاا بث قنوا  فضائاة يىل شبكاهتا 

قناة متعادة األهااف تخمتلفة  733هائة لاصة، تهي دبث أت دعاا بث  444ت

 .(1)نايا ااألصناف تاألطااف، مستعملة  ي ذلك سبعة يرش قمًرا ص

 نظرية الفوىض ااخالقة: .1

دستغ  القوى الغرباة دناقضا  املجتمعا  الذاداة تالباناة، تدوظفها من 

الفوىض "أج  كهناك هذه املجتمعا  تدرراع أنظمتها  ي سااق ما يعرف بنظرية 

، تهي دعني "حالة جاوبولاتاكاة دعم  يىل كجياد نظام ساايس جايا "ااخالقة

.  ي كطاهر هذه النظرية، دستغ  القوى (2)النظام القائم أت حتاااهتفعال بعا دامري 

الكربى ااخالفا  احلاتدية، تالتباينا  الطبقاة تاملذهباة، تاملااهرس الفكرية، 

تدعم  يىل دفاقمها كىل أن دصبح انشقاقا  سااساة تديناة مامرة، تهو ما يتاح 

بانها، بام خيام مصاحلها  هلذه القوى فرصة التال  املبارش تدوجاه حررة الرصاع

ع.   ااخاصة، تفرض رشتطها يىل مجاع أطراف الرصا

تقا طوهر  الواليا  املتحاة األمريكاة هذا النهج، تصاغته  ي نظرية 

دعام  اسرتاداجي، يغناها ين اللجوء كىل العم  العسكري املبارش، لاصة بعا 

ال  ثقافاة حضاهرية التجربة الفاتناماة، تقا أثمر  هذه النظرية  ي كطالق مقو

سااساة مذهباة حتريضاة، موجهة كىل جمتمعا  الاتل الناماة، تكىل قواها الشباباة 

بصفة لاصة، حتاد هلم مطالبهم الثقافاة تاالقتصادية التي يعجز نظام احلكم  ي 

بالدهم ين الوفاء هبا، فتحاث االضطرابا  تالعنف  ي هذه املجتمعا ، تمن 

                                                 

 «.www.asbu.net» ي نظر املوقع الرسمي الحتاد اإلذايا  العرباة، (1)

(2) chaos.htm-creative-is-www.wisegeek.com/what ?What is Creative Chaos 

http://www.wisegeek.com/what-is-creative-chaos.htm
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. تللوصول اىل النتائج التي يرغب  ي (1)حاة التال  ثم يتاح للواليا  املت

حتقاقها دياة النظام العاملي اجلايا ران ال با من املرتهر بأهربعة مراح  متتالاة 

 بالشك  الذي جيع  الفوىض لالقة تبن اءة بصوهرة متكاملة، تهذه املراح  هي:

نظمة للخلة حالة اجلمود تالتصلب غري املرغو  به من قب  األ . أ

 ربيالاة.ماإل

 الوصول كىل حالة من احلراك تالفوىض املربكة تاملقلقة لذلك النظام.  .  

 دوجاه دلك الفوىض تكداهرهتا للوصول كىل الوضع املرغو  فاه.  .  

استخاام املالال  التي أججت الفوىض إلمخادها تدثبات الوضع  . ث

اجلايا بشكله النهائي، كىل جانب االطمئنان لرتسانة املنافع االقتصادية 

العسكرية للواليا  االمريكاة، تهي أهم ينارص املعادلة التي دستنا كلاها ت

 الفوىض.

تلتحقاق دلك الرؤية تحتريك الفوىض ااخال قة بشك  يميل يىل الساحة 

الرشق أتسطاة، جنا  دلك االنظمة االمربيالاة الكثري من اإلمكانا ، تالعايا 

يىل خمتلف األصعاة  من تسائ  اجلذ  تالضغط تاإلقناع اإليايولوجي،

كنشاء تاالجتاميي تالثقا ي(، تمن ذلك  )اإليالمي تاالقتصادي تالساايس

تالرتاق القنوا  الفضائاة، تاملحطا  اإلذاياة الناطقة بالعرباة، تدقايم 

لاما  التواص  اإللكرتتين املجاين بني أفراد املجتمعا ، يرب اإليماال ، 

شبكة اإلنرتنت، كىل غري ذلك مما حيقق  تالفاس بوك، تاملواقع التي دعج هبا

                                                 

 الفوىض ااخالقة، يىل الرابط: لالا يباالقادهر أمحا، راف جيري دنفاذ نظرية (1)

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24455 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244558
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244558
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االلتقاء اجلامهريي تالشعبي مع آهراء تماول تتجها  تطموحا  أمريكا  ي 

 .(1)املنطقة

تهتاف الواليا  املتحاة من تهراء ذلك كىل فرض مناخ فكري يوجا هلا بائة 

آمنة للتواجا املستقر  ي كطاهر املجتمعا  العرباة تاإلسالماة، دتن مساياة أت 

ال  النخب احلارمة لتلك املجتمعا ، تهربط العا م بشبكة ادصال تاحاة، من د

شأهنا للق يق  مجعي مربمج تفق النمط الغر:ي، األمر الذي يمكن أن يطلق 

باألقلمة االفرتاضاة للشعو ، أي كجياد شعو  افرتاضاة يىل شبكا  التواص  

 ي األمارن االجتاميي دتحا  ي نمط التفكري تالتوجها ، تكن التلفت 

فاة، األمر الذي أدل  الذا  احلضاهرية تالثقافاة ملجتمعادنا  ي حالة من  اجلغرا

يام التوازن، تجعلها قابلة اللرتاق الطرح املعو م، تفًقا للصاغة األمريكاة 

 .(2)البحتة

 

                                                 

لورة: املسلمون بني فكي املاسوناة تنظرية الفوىض شبكة األ ،د. أحمد إبراهيم خضر (1)

 .ـه26/3/1433 - ماالدي 2012/ 18/2 ااخالقة، داهريخ اإلضافة:

 elmassar-ar.com/ara/permaبني الفكر تاملامهرسة  الفوىض ااخالقة .. (2)

http://www.alukah.net/Authors/View/culture/1869/
http://www.alukah.net/culture/0/38511/elmassar-ar.com/ara/perma
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 اإلرهاب يف األيديولوجيات العلمانية

 :تقديم

املصـــاهر األســـايس هـــ  العلامناـــة تســـالةر تحـــ ن مناســـبر للعنـــف؟ هـــ  األديـــان 

يمكـن أن ي شـك  اجلـوا   يـنهام تتالوحاا للعنف؟ سؤاالن يىل غاية من األمهاـة، 

مالاًل إليادة النظر  ي رثري من املفـاهام ااخاطئـة املتااتلـة حـول اإلهرهـا  الـايني 

 يامة، تاإلسالمي لاصة. 

ها أيا ، رـام يولوجاًا  ي دربير اإلهرها ال جاال  ي أن  ر  األديان يمكن دوظاف 

هاـــة تالعنــــف  ينرصـــيةنـــه ال جـــاال  ي تجـــود أديــــان  أ حتـــرض بكـــ  قــــوة يـــىل الكرا

تالعنرصـــية، تهـــي حقاقـــة دشـــها هلـــا املامهرســـا  الاوماـــة التـــي يتعـــرض هلـــا ماليـــني 

الضحايا املسلمني؛ بمباهررة من التوهراة تالتلمود، تهرطقا  املساحاة املتصهانة، 

مــا يتجنــب  كــن الصــحاح أيضــًا تهــوفضــاًل يــن خترصــا  تصــايا بــوذا العنرصــية. ل

ـــه للنقـــاش؛ احلـــايث  يـــن الوجـــه اآللـــر لإلهرهـــا  األرثـــر دمـــاهرًا  ي  الكثـــريتن طرح 

تهو اإلهرها  العلـامين الـذي يتخـذ مـن حقـوق اإلنسـان، تاحلريـا  العامـة،  ؛العا م

بام فاها حرية االيتقاد.. يتخذ من ر  ذلك غطاء أيايولوجاا لتربيـر أرـرب احلـرت  

مــًا  ة، تأرثرهــا جتــذهرًا  ي ذارــرة الشــعو ، لــاس أتهلــا حــرت  ي ي دــاهريخ البرشــكجرا

 . ني العاملاتنيت)أثانا(، تلن يكون آلرها احلرب )كسربطا(

بـني بـأن  األنظمـة املولـاة ملوجـا   رثري من البحوث ااخاصة بالقرن العرشين د 

ظمـة الفاشـاة العنف األرثر دموية رانت  ي أغلبها صادهرًة ين أنظمـة يلامناـة؛ راألن

تالنازيــــة تاالشــــرتاراة، تالشــــاوياة، تاالشـــــرتاراة الايمقراطاــــة التــــي انترشـــــ   ي 

 القرن العرشين تأشعلت الاناا حرتبًا تدماهرًا.
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 )*(العلامناة: الوجه اآللر لإلهرها  أتالً. 

مْت العلامناة  األديان  بادياء امتالك احلقاقة املطلقة،  ي حني أرا   طاملا هر 

تها، لكنها حتولت هي األلرى كىل حقاقة مطلقة جاياة، تاديت هي يىل نسبا

لنفسها أهنا أهرفع ما تصله العق  البرشي من الفلسفا  تاألفكاهر، تأنه كما هي أت 

كن االجتاه العلامين يعترب نفسه ماسكًا للحقاقة تصانعًا هلا، تيعام   الطوفان!

ة  . تبحسب شهادة العلامناني(1)اآللر يىل أنه مناف  هلا أنفسهم، يتعام  بعض هوا

رام لو أهنا ديانةر حايثة ياينون هبا، بالا  أهنم يقفون منها »احلااثة مع احلااثة 

  -أيني التعلق الومهي -موقف  التبجا  تالتعظام تالتقايس، تهذا التعبا 

 . (2)«يقلص القاهرة يىل ااخلق تاالبتكاهر، كنه يسلب اإلهرادة تخينق اإلمكاناة

: أن العلامناة دقوم يىل منظومة مغلقة أهرثوذرساة تدقوم يىل تيرى ييل حر 

تحااناة احلقاقة تدواهرث احلق تاحتكاهر املرشتياة تديكتادوهرية السلطة 

. تذرر أن العلامناة ال دكف ين كنتا  أشكاهلا (3)تامربيالاة الشعاهرا  املقاسة

ثة من املامهرسا  القاساة تأبعادها الالهوداة، تال ختلو املجتمعا  الغرباة احلاي

التقايساة بالرغم من أهنا متاهرس حااهتا باسم العقالناة تالعلامناة تالايمقراطاة. 

تهلذا فقا يامهرس املرء يلامناته بطريقة الهوداة أصولاة، تذلك بقاهر ما يتعام  مع 

                                                 

و مقتبسة بترصف من رتا : العلماة الواهردة حتت هذا العنوان  ادةامل  )*( مصطفى باح 

، املفهوم تاملظاهر تاألسبا ، النارش: جرياة السبا ، املغر  -السالتي، العلامناة

 .م2011 -ـه1432  الطبعة األتىل،

 .66احلواهر بني اإلسالماني تالعلامناني، ص 

 .247تاملمتنع، صييل حر ، املمنوع  

 .266ييل حر ، العق  تاحلااثة تالتقام، ص  
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احلقاقة بصوهرة دغامئاة أحادية، تبقاهر ما يتعام  مع املرشتياة بطريقة قاساة 

. تحتاث ييل حر  ين (1)هر ما يتعام  مع السلطة بطريقة فاشاةالهوداة، تبقا

حتول املشاهريع اإليايولوجاة العلامناة كىل نمط  الهويت له مقاساده تله مبادئه 

املتعالاة، التي قهر البرش حتت هراياهتا باسم األمة أت الزيام، أت الربتلاتاهريا، أت 

ين دتهره رام يقول ييل حر  ماهرس املثقف العلام تهكذا. (2)املجتمع االشرتاري

ه مماهرساده أيني جتاهربه تألطاءه،  بطريقة نبوية هرسولاة، كنه أل ه أفكاهره تمبادئه تنز 

تيصم زيامءه تقادده، كذن ماهرس استبااده باسم املبادئ الساماة تالقضايا 

 .(3)املقاسة

 يعلامناة  ي نظر بعض العلامناني هيرى رامل يبا اللطاف أن  المن جهته، ت

يا رونزلن: أن العلامناة  .(4)بايلةر للعقائا تاحلقائق املطلقة السائاة تينا جودفرا

يايولوجاا  ترذا ذرر أهررون: أن األ. (5)بمثابة دين ح  حم  الاين املساحي

. تأرا الربتفسوهر لويس (6)احلالاة راملاهررساة تاللاربالاة حتولت كىل أديان دناوية

أرثر الناس ضاقا بالنقا، اليتقادهم أهنم يملكون  : أن اللاربالاني من(7)رنتوهري

                                                 

 .267 نفسه، ص 

 .262 املمنوع تاملمتنع، ص 

 .262نفسه، ص   

 .17التفكري  ي العلامناة، ص  

 .17مأزق املساحاة تالعلامناة  ي أتهرتبا، ص  

 .175  اإلسالمي، ص ، تنحو نقا العق236قضايا  ي نقا العق  الايني، ص   

األستاذ بجامعة جوهر  داتن تأحا أبرز ااخرباء األمريكاني  ي شؤتن الرشق األتسط،  ي  

 .1994 ،يوناو ،ناتة لنان
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احلقاقة تاملفتاح السحري للتقام بعا الذي حققه الغر  من كنجازا  يىل ذلك 

تقا آن األتان لفك االهردباط بني املصطلحا  الثالثة: اللاربالاة  الصعاا.

ها تالعلامناة تالتقام، فلاس صحاحًا أهنا متااللة تمرتابطة بحاث يتعلق ر  من

بمصري اآللر. تبوجه  ألص، فإن جتربة قرنني من الزمان أثبتت  ي حاال  ياة 

 .(1)أن العلامناة ال دعني بالرضتهرة التقام

بك  ما يتضمنه دينها » -حسب ما يؤرا فادي كساميا -تقا حتولت احلااثة 

من يلامناة تيقالناة كىل جوهر  مطلق؛ حيتوي مجلة من الرشتط تالتعريفا  

 تاملنزلة، فإن  جوهرها املتعايل يفقا كنساناته تيتجه يىل يا قساتستهاملقاسة 

املحاثني  ي السلطة نحو مهجاة معارصة، دغطاها قرشةر هرقاقة من أتهام التقام 

 .(2)«تمؤسساده

تاحلاص  أن العلامين دسا ج بساا   يايي فاه امتالك احلقاقة املطلقة التي 

ة كال هي، تدقوقع  ي معسكره اإليايولوجي دعلو فوق مجاع احلقائق، ب  ال حقاق

هًا ر  ما هو لاهرجه، معترباً أن  العلامناة أهرقى ما تص  له العق  البرشي، ب   سف  م 

هي الفردتس األيىل الذي لاس فوقه أت بعاه من نعام. تلاست العلامناة مرحلة 

 من املراح ، ب  هي املرحلة النهائاة.

التي ينكرها العلامناون يىل خمالفهم؟ ب    ةألاست هذه هي حقاقة الاتغامئا   

ألم دتحول العلامناة كىل يقااة حاياية متخشبة صاهرمة مغلقة؟ ألاست هذه هي 

الفاشاة تالتطرف تالعنرصية  ي أهبى صوهرها؟ ألاست هذه نظرة متعالاة 

تطقوساة؟ ألم دتحول العلامناة كىل معسكر يقائاي تسجن كيايولوجي حاياي 

                                                 

 .248املفرتتن، ص  

 .90قضايا  ي نقا العق  الايني، ص  
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رب نفسها أهرقى ما تص  كلاه الفكر البرشي رفلسفة للوجود؟ مغلق؟ أال دعت

ه نايها كىل مقاس يستحا  التنازل يتبالتايل فهي حقاقة مطلقة، حتولت لاى أتب

، أال درى أنه حيق هلا أن (1)مهام رانت الظرتف تاألحوال، تهذا هو املقاس

بعا درسخ  متاهرس العنف لفرض القام العلامناة، تهذا ما يفرس ظهوهر االستعامهر

 ؟العلامناة  ي أتهرتبا

 ااخلفاا  األيايولوجاة الغرباة املؤسسة لإلهرها    :ثانااً 

 اإلهرها  تاأليايولوجاا الاساهرية املتطرفة .1

بعا دراجع الاين تالسلطوية  ي القرن التاسع يرش، دللت أتهرتبا يرص  

اد  أتهرتبا حترير اإلنسان حياتها األم   ي يا م أفض ، لكن الفلسفا  العلامناة ق

زاة مع  كىل احلرت  االستعامهرية، ثم اهلامنة اإلمربيالاة تاحلر  الباهردة. تبموا

ذلك؛ ظهر   ي الغر  جممويا  متمردة دتبنى أيايولوجاا  يساهرية ران هافها 

زيزية بعض الاتل  ي الغر  بغرض حشا اجلامهري تكيقاظ الثوهرة ضا 

يىل داتي  لإلهرها  رام حلم به "يش  االمربيالاة الغرباة تالرأساملاة، مع العم 

 ري فاهرا".

تقا ران لوقع حر  فاتنام األثر الكبري  ي حتفاز "الاساهر اجلايا" يىل  

مما  ؛رثري من الشبا  باألتضاع القائمةالنضال العناف كىل جانب يام هرضا 

اضطرهم لالنضامم كىل مجايا  كهرهاباة رفصائ  اجلاش األمحر  ي ألامناا الغرباة 

(Fractions de l’armée rouge"أت يصابة "بادير ) (Baader Bande ،)

ء  ي كيطالاا )  Action(، ت"احلررة املبارشة" )Brigades rougesتاأللوية احلمرا

                                                 

 .295داهرخياة الفكر العر:ي اإلسالمي، ص 
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Directe)  نتايل مناجون( ت ،1979 ي فرنسا سنة(Nathalie Ménigon.  تمن

 ي كيطالاا، التي هذا التوجه الاساهري املتطرف، ستنفرد فاالق األلوية احلمراء 

حتول بعض أيضائها الاوم كىل رتا  رباهر ما لبثوا ينظرتن ملربهرا  اإلهرها  

تقا استطايت دلك املجموية من درهاب املجتمع  .الذي ماهرسوه  ي شباهبم

ق بِ  حضوهر  الصناياة Turinاإليطايل لاهرجة أن ال أحا  ي ماينة "دوهران" 

لوفا من االنتقام منه. رام قامت  حمارمة بعض ينارصها أت املشاهررة رمحل ف

بالتطاف ياة شخصاا  سااساة باهرزة تاغتاال العايا منهم رالساايس "ألات 

"سنوا  اجلمر" التي شها   ي الثاين  فاام يرف بـ 1978 ي  Aldo Moroموهرت" 

اهلجوم يىل حمطة القطاهر  ي ماينة "بولوين" 1980من غوشت)أغسطس(   

Bologne  اصشخ 85تأتد  بحااة. 

 م دنج  ألامناا من ينف احلررا  اإلهرهاباة الاساهرية بسبب مساياهتا ت

للواليا  املتحاة األمريكاة  ي حرهبا  ي فاتنام. ترانت فصائ  اجلاش األمحر 

دريا كثبا  أن الفاشاة  م دنمح من املشها األملاين الذي ظ   ي نظرها نازيا، 

، Hans Martin Schleyerفقامت بالتطاف تاغتاال )مانس ماهردن شلاري( 

هرية النازية  هرئاس نقابة أهربا  العم  الذي ران يمث   ي نظر الاساهريني، االستمرا

ً نشطًا  ي احلز  النازي تضابطًا   ي ألامناا ملا بعا احلر ، لاصة تأنه ران يضوا

زاة ذلك، قامت يصابة "بادير" باSS ي البولاس الساايس ) هلجوم يىل (. تبموا

مسفرًة ين مقت  ياة أشخاص. رام قامت مجاية  ؛1972 ي قوايا أمريكاة 

RAF  .تالتطاف أحا اجلنراال  ثم قتله ، رانت "ااخاليا تبايتقال قاض 

، التي يرب   ي Revolutionärer Zornجملة "الغضب الثوهري" دصاهر الثوهرية" 

ين هرأي الاساهر املتطرف  ي مقت  "بوباك"  1977العاد الصادهر  ي ماي 

Bubackلاة األملاناة. ، الن  ائب العام  ي املحكمة الفاايرا
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أما  ي أمريكا الالداناة فقا برز  أيضًا جممويا ر يساهرية دتخذ من الفكر 

العلامين الشاويي كيايولوجاة هلا دستلهم فكرها من مات تراسرتت تدرتدسكي، 

، تينحاهر معظم الناشطني فاها من الطبقة 1980ت 1970تنشطت بني 

 غرية أت املثقفة.الربجوازية الص

هتا تقا متاز  هذه العصابا  الثوهرية بالعنف الاموي أشا من قرينا 

هنا  م دكتف بعملااهتا دال  املان الكربى، ب  دسل طت يىل األتهرتباة، حاث ك

قبة  سكان القرى تفرضت يلاهم كهرادهتا، رام التصت  ي كنتا  تدسويق تمرا

 املخاهرا .

 ةاإلهرها  تاأليايولوجاا اللربالا .2

كىل جانب اإلهرها  الاساهري املتطرف، ران هناك كهرها ر يمانين متطرف  

سبتمرب؛ بتفجري كحاى  11أيضًا؛ رالذي يرفت الواليا  املتحاة قب  أحااث 

هرة يالبنايا  الفا ذده فرق يماناة متطرفة. تمع غزا لاة  ي ماينة أترالهوما نف  را

ها  يىل أرثر من صعاا، كال الاهراسا  الغرباة تاألبحاث املتعلقة بموضوع اإلهر

تهرغم اهردااء  .أهنا  م دنجح  ي كمخاد سعري هلابه، ب  زاد  من دأجاجه تحاده

الغر  اللاربايل ثو  الضحاة من جهة، تدقايم نفسه  ي صوهرة منقذ البرشية 

كال أن الغر  يظ   ي أرثر احلاال  هو املنتج  األتحا من هذا ااخطر الااهم،

 احلقاقي لإلهرها . 

 يشك باحثر  ي أن السااسة الاتلاة الغرباة الراهنة كنام منشؤها تال

تمصاهرها نزيا   ي اإلهرث الفلسفي الغر:ي الضاهر  جذتهره  ي يرص التنوير، 

ً يىل النزيا  اإلنساناة التي  تهو يرصر متاز  بكونه نسقًا فكريًا يامًا، مردكزا

فة، تالتي أد  كىل   مماهرسة اإلهرها  الفعيل.أفرز  العايا من االجتاها  املتطر 
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د سلع  انتهت  تلاس أدل  يىل ذلك من ايتباهر البرش اآللرين غري الغرباني جمر 

صالحاتها، ب  تايتباهرها نفايا  دستايي التخلص منها، يىل غراهر خمتلف السلع 

  .املادية املنتهاة صالحاتها

 ي رتابه حول داهريخ اإلهرها  الاتيل، يرسم دافاا هرابوبو  

(DavidRapoport :2004 ،47 هذه املوجا ، فاحرص األتىل بااية مع )

، بانام 1920تاستمر  كىل غاية  1880استعامل العنف  ي هرتساا  ي سنوا  

. أما املوجة الثالثة فقا جساها "الاساهر 1980امتا  الثاناة فقا امتا  كىل غاية 

ألرياً دأيت املوجة اجلايا"  ي أتهرتبا تدباأ من الستاناا  كىل غاية الثامناناا ، ت

 التي ال زالت متواصلة كىل يومنا هذا.  1979"الايناة" منذ 

تيؤلذ يىل هذا التصناف أنه جتاه  األحااث اإلهرهاباة التي يرفتها كيطالاا 

، تأنه  م خيصص أي حاز إلهرها  الامني املتطرف  ي ألامناا )النازية 1820منذ 

ئفها اجلاياة(، تفرنسا )اجلبهة الوطناة( تالوال يا  املتحاة األمريكاة تطوا

، تاحلز  النازي األمريكي، Ku Klux Klanاملخلفة: "رو رلورس رالن" 

ئالاة من -تاحلررة الوطناة االشرتاراة، تالتحالف الوطني... ترذا الفاالق اإلرسا

التي  kahanisteالامني املتطرف رالصهاوناة اجلاياة تالصهاوناة الايناة الكهاناة 

 اآليا  التلمودية امللائة بالتحريض يىل القت . دتأسس يىل

تيلاه نتساءل:  ي أي لانة يمكن أن نسج  موجة االغتااال  التي دردكبها  

هذه األلوية؟، تأين نضع مثاًل التفجري الرهاب الذي يرفته ماينة ماوناخ بمناسبة 

الذي لل ف  ،1980سبتمرب 26بتاهريخ    Oktoberfestاحتفاال  شهر أرتوبر 

ثم كن  رتا  دافاا هرابوبو   م يتطرق ت م يصنف منظام   جرحيا؟ 215قتاال ت 13

ئرية  ي هناية احلقبة االستعامهرية.  كهرهاباة رتبت أحرفها بالام  ي جاهران املان اجلزا
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(، أبشع ORAFسابقا  OASتبالفع ، فلقا اهردكبت املنظمة العسكرية الرسية )

ئريني، تينحاهر أيض ئم  ي حق اجلزا اؤها من يائال  أتهرتباة استوطنت اجلرا

ئر  منذ  ، تأحسوا بإقصائهم من طرف احلكومة الفرنساة أثناء 1830اجلزا

انتهت بحق دقرير مصري الشعب اجلزائري، تمن  التي Evianمفاتضا  كيفاان 

 ثم استقالله. 

ئر؛ تالتحاقهم باتلة ال يعرتفون هبا راتلة  كن فكرة مغادهرهتم ألهرض اجلزا

لالنضواء حتت مظلة املعاهرضة الرسية تالعم  املسلح ضا الريايا  هلم، دفعتهم

ئريني العزل) أت   22(، ب  تحتى ضا اجلنرال ديغول  ي يملاة فاشلة )13اجلزا

، قب  أن دنجح  ي اغتاال 1957يناير  16 ي  Salan(، تاجلنرال سالن 1962

تضان ماينته ، بسبب قبوله احCamille Blancيماة ماينة كيفاان )راما  بلون( 

ئرية، رام نجحت  ي دفع اآلالف من الفرنساني  املفاتضا  مع جبهة التحرير اجلزا

ئر حتى دستنزف البالد من الكوادهر تهرؤتس األموال.  كىل مغادهرة اجلزا

وِد بعا هناية احلر  األمريكاة سنة  ت ي أمريكا، اجتاح العنف  معاق   الس 

ات بـ "الكورلورس" بقصا  م، ترانت دقوم هبا مجايا  من الباض1910 مر س 

درساخ ساادة الرج  األباض. رام قام )ديفاا روهرش، أحا أيضاء امللاشاا  

الباضاء  ي الواليا  املتحاة األمريكاة، بعملاة )أترالهوما ساتي( بالواليا  

 شخصًا. 168م، تقا ق ت  فاها 1995ناسان  -كبري  19املتحاة التي تقعت  ي 

التنويرية تدأثري الثوهرة الفرنساة، باإلضافة كىل جاذباة  تمع انتشاهر األفكاهر

مفهوم القوماة، دريريت اجلاميا   اإلهرهاباة، تباأ  متاهرس ضغوطاهتا؛ 

أحسن  مثال  نسوقه يىل ذلك هو جرأة حررة حرية أت تمستغلًة ضعف الاتلة. 

 Народная( أت بالرتساة Narodnaïa Voliaكهرادة الشعب "ناهرتدناا فولاا" )
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воля ي العم  اإلهرها:ي، تهي مجاية ال سلطوية، هرتساةر دؤمن بام يسمى بـ  )

"الااهرتيناة االجتامياة"، ترانت متأثرة بأفكاهر "ناكوالي دشاهرناشفسكي 

Nicolaï Tchernychevski تاستخامت اإلهرها  بشك   1881، تظهر   ي

ه مع اغتاال ألكسناهر الثاين تاجلنرال مازنتساف ، بلغ أتج 
 . Mezentsev مكث ف 

بام متلاه يلاها « احلقاقة الساماة»أت « اتم شازيكاو»ت ي الاابان، قامت حررة 

دعالامها بعملاة نرش غاز الساهري  ي أحا أنفاق طوراو، ترانت اجلامية مسؤتلًة 

أيضًا ين تقوع حوادث استخامت فاها ينارص راماائاة غامضة  ي الاابان  ي يام 

  شن هجام  باستخاام ينارص باولوجاة.م، ت م دنجح جهودها  ي1994

شخص منذ  800ت ي كسباناا دطالعنا منظمة الباساك التي قتلت أرثر من 

 بااية هجامهتا القادلة  ي أتائ  الستانا . تالقائمة طويلة ال يمكن حرصها.

تالقصا التنباه كىل جتذهر الغلو تاإلهرها   ي مث  هذه الايوا   

 العنف يىل دعالامها. تاإليايولوجاا ، التي يطفو 
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اإلرهاب اليهودي الصهيوني

 

 

 اإلرهاب يف الديانة اليهودية :اًلأو

كن النشأة املضطهاة للاهودية؛ أيام االستبااد الفريوين أتهرث  اجلامية  

الاهودية سلورا   ظل ت متْتح  منها كىل يصوهر متألرة، تهي سلورا   التعصب 

اد باجلنس، تاملوقف السلبي من األغااهر يىل تاالنغالق، تالتعلق بالِعرق تااليتا

 مر العصوهر. 

 مباأ االلتااهر اإلهلي .1

، (1)يعتقا الاهود أهنم الشعب املختاهر تالشعب األزيل تاألباي تاملقاس

الذي جيوز له ما ال جيوز لغريه. فاالستعالء العقاي يربهر االستعالء االجتاميي، 

هر هذا االستعالء  ي االيتقاد بأن هذا تدبلوتمن ثم كهااهر مباأ املساتاة البرشية. 

م شعب  اهلل األزيل، الذي يال   ي يالقة لاصة  االلتااهر هو برنامجر كهلي، ف ه 

قا ت مع اهلل، تهم الذي يتسلطون يىل هرقا  البرش تيصبحون سادة يلاهم.

ت التوهراة املحرفة يىل بعض صوهر التصف  اة العرقاة رام هو مسطوهر  ي سفرنص 

( تغريه من األسفاهر، حاث يرتي ذلك السفر  القصة املزيومة يوشع بن نون)

رام دزيم التوهراة  -لاوشع بن نون  ي استئصال الفلسطاناني بأمر من هيوذا، الذي 

ء أجساد الفلسطاناني -املحرفة    .أيجبته هرائحة  شوا

كن ثقافة العنف املتأصلة  ي التاهريخ الاهودي جتاه اآللرين املخالفني دقوم 

ئا ، تمعنى االلتااهر  ي التاهريخ  أساساً  يىل يقااة االلتااهر اإلهلي لبني كرسا

                                                 

 دهراسة  ي األصولاة الاهودية املعارصة. دمشق، داهر األتائ ،مجال الباهري: الساف األمحر  

 .32 ص ،2003
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ئا  دتن غريهم؛ لتبلاغ هرسالته  الاهودي يتجىل  ي أن  اهلل التاهر بني كرسا

التوحااية كىل البرشية القابعة  ي رهف الوثناة. ت م يلبث هذا املعنى زمنا حتى باأ 

تاهرخياة، فانتهت يملاة دطوهر مفهوم يطرأ يلاه دغاري دبعًا للظرتف الايناة تال

االلتااهر كىل نتاجة غري طباعاة متث لت  ي أن االلتااهر ال يقترص يىل دبلاغ هرسالة 

التوحاا كىل البرشية مجعاء، ب  أضحى التااهرًا للالول  ي يالقة لاصة مع اإلهل، 

سالة يصبح فاها اهلًإ للاهود فقط، ت م يقترص األمر يىل االستئثاهر باإلهل تبالر

فحسب، ب  دعاى ذلك كىل فكرة االلتااهر لألفضلاة، تالتي رانت امل عني  الذي 

رر هنا أهنم جعلوا من موسى  ى النزية  العنرصية فاام بعا. تاجلاير بالذر  غذ 

ون من تهرائه يقائا احلقا تالكراهاة للشعو  األلرى.  ستاهرًا ياس 

ً تقا أدى االدياء بتما ز الاهودي ين غريه كىل   االيتقاد بكون الاهودي طاهرا

نحطر مهام أتى الصاحلا  ه نجسر م  مهام قاهرف املوبقا ، تغري 
غ (1) ، تهو ما سو 

للاهود القول بنظرية "االستحامهر" لألغااهر رام جاء  ي التلمود: "نحن شعب اهلل 

املختاهر، سخر لنا احلاوان اإلنساين، تهم ر   األمم تاألجناس ألنه يعلم أننا 

كىل نويني، نوع  ألرس رالاتا  تاألنعام، تنوع ناطق راملساحاني نحتا  

 .(2)تاملسلمني تالبوذيني، تسائر أمم األهرض فسخرهم لنا لاكونوا  ي لامتنا"

 التطهري الايني تحرت  اإلبادة اجلامياة .2

أسـهم االيتقــاد بخصوصــاة العالقــة بــني اإلهل تالشــعب  ي حرصــ ااخــالص  ي 

فالر  » مسؤتل ين لالص شعبه، تهالك اآللرين: الاهود دتن غريهم، فاإلهل

                                                 

 ص ،اسة مقاهرنة من لالل سفر الالتينيييل يبا السماع حسن: اإلسالم تالاهودية دهر 

562. 

 .160 ص ،املساح املنتظر تدعالام التلمود حمما ييل الباهر: 
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الـر  كهلكــم »تجــاء  ي موضـع آلــر «. يطـرد مــن أمامـك شــعوبا أرـرب تأيظــم منـك

يطــرد هــؤالء الشــعو  مــن أمامــك، تيــافع ملــورهم كىل يــاك    فتمحــو اســمهم مــن 

ئالاــة بعــا ذلــك «. حتــت الســامء تنتاجــة لــذلك نجــا أن التــوهراة دطبــع العقاــاة اإلرسا

ئاــ ، حاــث يصــري هــذا الــر    هــو هر   بربــاط  ئاــ  تهر  كرسا تثاــق؛ بــني حــر  كرسا

ئا  السبا  لتحقاق أهاافهم  ي احلرت  تاملعاهرك.  اجلنود الذي يمها لبني كرسا

، حاث دوهرد ظهر ذلك جلاًا  ي حرت  فتح بالد رنعان بعا تفاة موسى 

س ضا اآللرين، تمن  النصوص التوهراداة صوهرًا مريبة ين اإلبادة تالعنف املقا 

ذلك ما جاء  ي سفر يشوع: "رضبوا ر  نفس فاها بحا الساف حمرمني كياهم، ت م 

ق حاصوهر بالناهر. تاستوىل يشوع يىل مجاع مان أتئلك امللوك ت دبق نسمة، حر 

مع ملورها، ترضهبم بحا الساف، تحرمهم رام أمر موسى، يباالر .. فأما 

ئا  بالناهر، كال حاصوهر تحاها فأحرقها املان الواقعة يىل دالهلا، فلم حيرقها  كرسا

ئا  ألنفسهم، تأما  يشوع.. تمجاع غنائم دلك املان تهبائمها، اغتنمها بنو كرسا

 . (1)البرش فرضبوهم مجاعا بحا الساف، حتى أبادتهم ت م يبقوا نسمة"

"صعا الشعب كىل  ت ي حر  أهرحيا يذرر سفر يشوع أنه بعا اهنااهر أسواهرها:

تاحا يىل تجهه، تاستولوا يىل املاينة... تدمرتا ر  ما  ي املاينة املاينة، ر  

من الرج  تحتى املرأة، تمن الشا  تحتى الشاخ، حتى البقر تالغنم تاحلمري، 

 . (2)فقتلوهم بحا الساف"

                                                 

 .292 ص ،11صحاح الكتا  املقاس، العها القايم سفر يشوع: اإل 

 .248 ص ،6سفر يشوع اإلصحاح  
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  التطرف الايني تاحلرت  الطائفاة .3

انني، رــان ظهــوهر العنــف بــني الاهــود ناجتــًا يــن افــرتاق الاهــود فــاام باــنهم كىل راــ

ت م يكــن التاميــز باــنهم شــكلاًا، بــ  رــان يــنم  يــن  سااســاني؛ مــس األصــول تالفــرتع.

لــون كلفــاء مــا اشــتا باــنهم مــن نــزاع  لالفـا  حــادة باــنهم، مــع أهنــم حــاتلوا تال يزا

دينـــــي تافـــــرتاق مـــــذهبي، تالظهـــــوهر بمظهـــــر تحـــــاة اجلـــــنس تالعقاـــــاة تالعـــــادا . 

ملذهباــــة تاالســــماة أســــهمت  ي تضــــع تاجلــــاير بالــــذرر أن ااخالفــــا  العقائايــــة تا

الفتا  الذي أشع  ناهر الفتنة فاام بعا، تالزال التـاهريخ الاهـودي يـذرر بمـراهرة دلـك 

األحــااث الرهابــة التــي غطــت حقبــة طويلــة مــن الــزمن، تاحلــرت  التــي  م يتوقــف 

ئاـ  بـاتهرهم يــادًا  هلابهـا، ت م حيـاث مثلهـا حتــى ذلـك احلـني، فقـا قتــ  حمـاهربو كرسا

، تهــاموا جــزءا ربــريا مــن حــائط اهلاكــ ، تســلبوا مــا فاــه مــن ربــرًيا  مــن ســكان هيــوا

 رنوز.

، تدلول الاهود  ي حالة (1)تبعا اناحاهر مملكتي هيوذا تالسامرة الاهوديتني

التشتت تاألرس األشوهري تالبابيل، برز  نزايا  مغالاة ينا بعض الفرق 

كىل جادة الرشيعة، بعاما املغلقة التي حاتلت بأسالابها العنافة كهرجاع الاهود 

 يصفت هبم الثقافا  الوافاة اإلغريقاة تالرتماناة.

تمن دلك النامذ  التي يرب   ين املعضلة الاهودية )دين ال حيكم، تشعب  

 بال سلطة( اجلاميا  التي ماهرست الغلو الايني املتلبس بالعنف املقاس تمنها:

                                                 

 .149يبا العلام مصطفى تساا فر  هراشا: الاهود  ي العا م القايم، ص ( انظر: رامل1)
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 مجاية القنائني . أ

، تهم من أشا فرق (1)ة الفريساني الرباناةالذين يمثلون هرأس احلربة لطائف 

، تمعادة املساح (2)الاهود دعصًبا ملعتقااهتم تدكفرياً ملخالفاهم من السامريني

 موا بالغاوهرين احتسابًا من . تصف القناؤن بأهنم  "غالة الاهود"، تهلذا س 

. تاستوحت (3)قول الر   ي الوصايا العرشة :"ألين أنا الر  كهلك كهل غاوهر"

الفرقة دمويتها من نصوص التوهراة تأيامل الالتيني الكهنة، فقامت بتابري 

اغتااال  دال  اجلامية الاهودية ملن انحرف ينها، تلاهرجها ضا أياائها. 

تللعنف املمنهج الرسي التنظام سموا "السكاهرين" أت "السفاحني" تقاموا بتابري 

ملخالفاهم ين طريق ثوهرا  ضا الرتمان، رام قاموا باغتاال دقاق تممنهج 

. تلقوهتم الضاهربة فإن قوانني حمكمة (4)الرض  بااخنجر بالرسية ااخاطفة

فوضت هلم دابري احلاتد تالقت  أيام سلبت الاهودية من  (5)السنهاهرين العلاا

 السلطة التي دقام هلا حاتدها. 

                                                 

. 1999 ، دمشق. داهر القلم،4انظر: ظاظا حسن: الفكر الايني الاهودي أطواهره تمذاهبه.ط (1)

 .210 ص

امريني: ينتسبون كىل ماينة ال (2) امرة القايمة ،قبلتهم جب  "جرزيم" املجاتهر لنابلس فرقة الس  س 

سون  يؤمنون بإهل تاحا هرتحاين، تمن الرس  يؤمنون بموسى، تأنه لادم الرس  تيقا 

دائرة املعاهرف  ألهنم غري متصهانني. انظر: ؛تيرفضهم باقي الاهود الاوم التوهراة ،

ئا ،  مهران حم ،88ص11اإلسالماة   حمما ييل الباهر: ، 560ص 4ما باومي: بنو كرسا

 .251ص1املال   

 .5سفر التثناة اإلصحاح  ،20ا القايم، سفر ااخرت  اإلصحاح العه  (3)

الباهر؛ حمما ييل: املال  لاهراسة التوهراة تالعها القايم،   ،219ظاظا: املرجع نفسه، ص (4)

 .273 ص

. السنهاهرين أيىل حمكمة ديناة هيودية، دعا بمثابة حمكمة استئناف، ت (5) دتشك   من سبعني يضوا

 .64 ص، 4  ، انظر: املسريي؛ يباالوها : موسوية الاهود تالاهودية تالصهاوناة
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تيذرر املؤهرلون أنه بعا سقوط هيوذا تالقاس،  ي قبضة السلوقاني الاونان 

رتا للرشيعة -ق 202ة )سن م(، انضم كلاهم جمموية من الاهود الذين دنك 

تالتوهراة، فقامت طائفة من الفريزيني املعرتفني باحلساايم بمعاهرضتهم تاحلكم 

ا اخرت  هيوذا امل كا:ي الذي قاد ثوهرة ديناة تسااساة ضا املرداين  بردهتم، مما مه 

انتصاهره بتحطام املعابا  م(، حاث قام بعا-ق166تسادهتم الوثناني سنة ) 

 الوثناة تكقامة الرشيعة. 

د الاهودي الثاين من احلشموناني ضا الاونان باأ حني قام  رام أن التمر 

الكاهن ماثااس بذبح املرداين، تانتهى أمر الثوهرة كىل حتقاق االستقالل الايني 

جتاه الغايل . تقا بقات آثاهر هذا اال(1)للاهود لفرتة امتا  حتى االحتالل الرتماين

موجودا  ي التاهريخ الاهودي  ي حوادث متفرقة، أمهها قت  األغااهر، فاام يعرف 

ئم اغتاال األطفال تدقطري دمهم لاعجن  بالعشاء الفصحي؛ حاث يباح الاهود جرا

، أت فاام ماهرسته اجلاميا  اإلهرهاباة الاهودية املعارصة أيام (2)به لبز الفصح

 .(3)عاها( تب1948احتالل فلسطني قب  )

 احلريايم .  

تهي اجلاميا  األهرثوذرساة املغالاة  ي التاي ن الاهودي، تالتي قادها غلوها 

كىل استنكاهر احلااة االجتامياة ملخالفاهم من الاهود العلامناني تاملتاينني من غري 

ئفهم، هذا فضاًل ين ياائهم الشايا لألغااهر. تاملتتبع لفتوى حالاماهتم  طوا

                                                 
 .209ص 4موسوية املسريي،  ، 229 -224لاهود  ي العا م القايم صانظر: داهريخ ا (1)

لاعجن به لبز الفصح. انظر قصة األ  دوما  ؛جرائم اغتاال األطفال تدقطري دمهم (2)

ينا  حمما ييل الباهر، املرجع  .1840تاغتااله  مع لادمه كبراهام  ي دمشق  سنة الكبوجي 

 .307نفسه ص

 ي جرائم العصابا  الاهودية انظر حمسن حمما صالح: فلسطني دهراسا  منهجاة  ي القضاة  (3)

 . 140الفلسطاناة..ص
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 ضا املخالفني، تيظهر ذلك بجالء  ي فتاتى حالاما  ياهرك بشاية التكفري

. تال خيفى أن الغلو الاهودي رانت له (1)حز  شاس الو ي للتعالام التلمودية

 متظهرا  ياياة منها:

ً للمخلوقا ، فاآللر الغلو االيتقادي - : الذي جيع  الاهود شائًا مغايرا

هود الشعب املختاهر، تمن لاس له راان كنساين كال من حاث يودده بالنفع يىل الا

 ثم درشين ر  املخالفا  ضاه.

: الذي يظهر  ي سلورا  اجلاميا  الاهودية األهرثوذرساة، الغلو العبادي -

تالتي داين بتعظام رشيعة التلمود،  ي حني ال دويل االيتباهر للمعاين اإلنساناة 

 الواهردة  ي الوصايا العرش للتوهراة.

ني التعام  مع الاهودي تغريه، هذا : تذلك باملاميزة بالغلو السلوري -

له تدمائه؛ ألنه ال يساتي الشعب املختاهر.  الغري الذي دباح ر  حرماده تأموا

: من لالل انخراطهم  ي منظام  اجلريمة تالرشرا  الغلو اجلرائمي -

املالاة التي متتهن رسقة أموال األغااهر، تدسخري اإلهرها  املنظم؛ لرتراع اآللر 

 .(2)تخمططاهتمحتت هرغبا  الاهود 

 )*(ثاناًا. اإلهرها  الصهاوين

                                                 

 .73ص ، 4املسريي: املصاهر نفسه    (1)

 .400قاقة تاملغالطة، منشوهرا  جامعة قطر، صأهرض املاعاد بني احل أمحا هرباع: (2)

رتا : التاهريخ الاهودي، الاين الاهودي، مقتبسة من هذا املبحث املادة العلماة الواهردة  ي  (*)

ئا  شاحاك، األستاذ بجامعة دا  أباب،  ثق  ثالثة آالف سنة، للمفكر الاهودي: كرسا

، 21/22غرباة، العاد املزدت : منشوهر بمجلة املنعطف املدرمجة تدلخاص هرشاا أبو ثوهر. 

 Israël Shahak :تالعنوان األصيل للكتا  باللغة الفرنساة. 149، ص2003سنة 

Histoire juive Religion juive Le poids de trois millénaires; La Vielle Taupe, 

1996. 
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ال يمكن فهم الصهاوناة  ي صاغتها األرثر يلامناة، تال فهم السااسة 

ئا   ي ااخاهر ، من  ئا ، تال سلوك منارصي كرسا ئالاة منذ قاام دتلة كرسا اإلرسا

دتن األلذ بعني االيتباهر، التأثري العماق للقوانني التلمودية، تما دشكله من 

ً  دصوهر ئا ، بايتباهرها دتلة هيودية، متث  لطرا حول العا م، تهو ما جع  من كرسا

لاس يىل نفسها تيىل سكاهنا فحسب، ب  يىل الاهود رافة، تيىل الشعو  

 تالاتل األلرى. 

 يايولوجاة حترير أت كنقاذ األهرضأ .1

منذ مرحلة التعلام االبتاائي يلقن أطفال  الاهود أن ر  األهرايض التي 

ئا "، دعترب أهرضًا حمتلة تجيب يملكها ا ألغااهر )غري الاهود( تالتابعة لـ"أهرض كرسا

حتريرها. تالنتاجة املنطقاة هلذا االيتباهر، هي التهجري القرسي لك  األغااهر الذين 

يعاشون يىل هذه األهرايض. تكيايولوجاة التهجري هذه، تلاست "االيتباهرا  

ئالاة ، هي التي رانت تهراء االستحواذ يىل األمناة" رام درت  لذلك الاياية اإلرسا

رثري من األهرايض  ي منتصف ااخمسانا ، ثم  ي منتصف الستانا  دال  

ئا ، تبعا   ي األهرايض املحتلة، رام أهنا رانت تهراء املرشتع الرسمي  1967كرسا

يا يوما ين يوم ايتامد اإليايولوجاة الاهودية منطلقًا للسااسة  لتهويا اجللا . تيتزا

ئالاة، باال ين حمادا  موضوياة تيقالناة.  الفعلاة  اإلرسا

ئا  دائبة يىل دوساع أهراضاها، مما  تمن منطلق هذه اإليايولوجاة، دعم  كرسا

ً يىل شعبها تيىل جرياهنا. تلقا رصح  جيعلها، بايتباهرها دتلة هيودية، متث  لطرا

عا ، ب1956هبذا البعا اإليايولوجي بشك  تاضح بن غوهريون، امللحا، سنة 

ثالثة أيام من اناالع حر  السويس، يناما قال أمام الكناست بأن اهلاف 
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احلقاقي من احلر  هو "كيادة كقامة مملكة داتتد تسلاامن  ي حاتدها التوهراداة". 

تحسب اإليايولوجاة الاهودية، جيب أن دعود ر  البالد التي حكمها امللوك 

ئا  بصفتها دتلة الاهود قب  ماالد املساح، أت التي تيا هبا الر   الاهود، كىل كرسا

هيودية، تال ينحرص اإليامن هبذا املباأ  ي "الصقوهر" ب  يشم  يادا ربريا من هيود 

حز  احلامئم. تال ينازع  ي مباأ احلاتد التوهراداة كال فئة قلالة من هيود الاال  أت 

اة الشتا ، الذين يعرتضون يىل فكرة الاتلة الاهودية من األساس. تهناك ي

ئا  التي يفرتض أن دعود، حسب التفسري  صاغ للحاتد التوهراداة ألهرض كرسا

ئا .  احلالامي، بحق كهلي لاتلة كرسا

ساناء رلها تقسم من مرص السفىل  تأتسع هذه احلاتد دضم البالد اآلداة: 

تجزء ربري من اململكة العرباة  ،تاألهردن رلها، كىل ضواحي القاهرة جنوبا

رشقًا، تسوهريا  نو  الغر:ي لنهر الفرا  بالعراقتاجل السعودية، تالكويت،

 ربريا من درراا، شامالً، تقربص غربًا. ًءا، تجزتلبنان

 Gushتيعتقا أتباع رهانا ترثري من املنظام  املؤثرة، مث  غوش كيمونام 

Imunim بأن احتالل هذه األهرايض أمر كهلي، تبالتايل فإن النجاح  ي حتقاق ،

ئا  قا اهردكبت لطائة تطناة ذلك مضمون؛ تهلذا  يعترب رثري من املتاينني أن كرسا

، لاس كال 1985ت 1982بإيادهتا ساناء ملرص، تأن فشلها  ي احتالل لبنان بني 

يقرتح بشك  تاضح،  (1)يقابا من الر  يىل ذلك. تهذا ما جع  آهريا  شاهرتن

                                                 

اجهة انتفاضة (  تلاست املجازهر التي اهردكبتها قوا  شاهرتن  ي املخاام  الفلسطاناة ملو1)

، كال يملاا  كجراماة لافع الفلسطاناني كىل اهلجرة، صو  2002القاس ابتااًء من يناير 

 األهردن أت غريها.
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ئا  ساا1993لالل مؤمتر حز  املحافظني  ي شهر ماي  ستها ، أن دقام كرسا

 هرسماًا يىل فكرة احلاتد التوهراداة. 

 القوانني املعادية لألغااهر: القت  تاإلبادة .2

يسمى نظام قوانني الاهودية الكالساكاة التي ايتماها معظم الاهود من 

"؛ تال دزال هذه Halakha القرن التاسع كىل القرن السابع يرش: "احلاللة 

هودية األهرثوذترساة، تدتأسس يىل القوانني معتماة كىل يومنا هذا  ي صاغة الا

التلمود البابيل. يعترب الاهود الرشك تالزنا تقت  النفس من أيظم الكبائر. تجيب 

يىل السلطا  الاهودية أن دعاقب ر  من قت  هيوديًا، تلو ران ذلك لاهر  

صالحاتها تالتصاصها. أما كذا ران املقتول من األغااهر؛ فال يعترب الاهودي الذي 

ه مذنبًا كال جتاه قوانني السامء، تبالتايل ال يمكن ملحارم األهرض أن دعما قتل

دعاقبه. أما كذا ران قت  األغااهر غري متعما، فال يعترب ذنبًا يىل اإلطالق. تهذا ما 

ئايل ال يفرق بني  ئايل، فإذا ران القانون اجلنائي اإلرسا يعم  به  ي الواقع اإلرسا

وذترساني، يمازتن بانهام يناما يعتماتن هيودي تغريه، فإن احلالاما  األهرث

"احلاللة" لتوجاه أتبايهم، تلاصة العاملني منهم  ي صفوف اجلاش. تكذا ران 

حتريم القت  املتعما لألغااهر ال ينسحب يىل الشعو  التي لاست  ي حالة حر  

اح للصوا كىل كمكاناة، ب  كىل تجو ،  مع الاهود؛ فإن يادًا من احلالاما  الرش 

  ر  األغااهر املنتسبني كىل شعو  معادية. قت 

ئالاني 1973تمنذ سنة  ، يتم نرش هذه املذهباة يلنًا بني اجلنود اإلرسا

حة: "كذا تجا جنودنا، لالل احلر  أت ينا  املتاينني ضمن رتاب يقول رصا

راين من أن هؤالء مالحقة يسكرية أت هجوم، أمام ماناني، ت م يكونوا متأ

جيب قتلهم، فال يمكن بأي حال من  ؛فحسب "احلاللة" ن،واملاناني مسامل
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ً... دسمح "احلاللة" ب  دأمر جنودنا  األحوال أن نثق  ي ير:ي تلو باا لنا متحرضا

لالل احلر ، كذا ما قاموا هبجوم هنائي أن يقتلوا حتى املاناني الطابني، أي 

 املاناني الذين يباتن رذلك".

ئا  .3  األغااهر  ي أهرض كرسا

يامة القوانني املحادة لتعام  الاهود مع غريهم، هناك قوانني  كضافة كىل

ئا  الكربى، أت املاهرين هبا،  ألرى ختص األغااهر املقامني يىل أهرض كرسا

تهتاف هذه القوانني كىل ضامن هامنة  الاهود يلاهم. تهي القوانني املعتماة 

م "احلاللة" يىل الاهود باع حقول  ر  أت منازل الاوم من قب  الصهاينة. حت 

ئالاة، جيوز فقط باع  لألغااهر، )ت ي سوهريا التي يعتربها الاهود أهرضًا كرسا

أال ي ستعم  املنـزل املنازل(، أما رراء منـزل لألغااهر فال جيوز كال برشطني: 

تهذه القوانني هتاف للسكن، تأال ي كرتى لألغااهر أرثر من منـزلني متالصقني. 

ئا ؛ يلام بأنه ال يسمح هلؤالء كىل منع األغااهر من االستقراهر يىل  أهرض كرسا

باإلقامة مؤقتًا يىل هذه األهرض كال يناما يكون الاهود  ي املنفى أت أق  قوة من 

غريهم. أما كذا استقوى الاهود فال جيوز هلم أن يرتروا أحاًا من األغااهر يىل 

ئا ؛ تال يسمح هلم حتى باإلقامة املؤقتة كال ضمن رشتط، قا دص   أهرض كرسا

كىل حا محلهم يىل ايتناقهم الاهودية، تهذه القوانني التي متاهرس الاوم يىل 

 الفلسطاناني، ال جتا أدنى ايرتاض من طرف الاساهر الصهاوين.

جتاهر اإلشاهرة كىل أن التوهراة تالتلمود ينصان يىل رضتهرة كبادة الكنعاناني 

وع( يلاها. تاألمالاني تر  الشعو  التي أقامت  ي فلسطني قب  استاالء )يش

ئايل،  ترثري من احلالاما  الذين هلم نفوذ  ي صفوف ضباط اجلاش اإلرسا
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يامثلون الفلسطاناني، ب  ر  العر ، هبذه الشعو  القايمة، مما يعطي معنى حاًا 

"، تهي نفس النصوص التوهراداة ال درتك حاًا يعاشألتامر دوهراداة من قبا : "

 الاما  لتربير مذبحة )قباـا(.الاموية التي استايات من طرف رباهر احل

 االنعكاسا  السااساة .4

دؤثر مواقف الاهودية الكالساكاة جتاه األغااهر بشك  يماق، لاس يىل 

الاهود األهرثوذترس فحسب، ب  حتى يىل تهرثتهم الصهاينة، تمن لالل هؤالء 

ئا . تااليتباهرا  الايناة هي التي دكون هلا  يتم حتايا املساهر الساايس لاتلة كرسا

األتلوية لالل املفاتضا  حول منح الفلسطاناني االستقالل الذايت، تر  حتلا  

ئالاة،  ئالاة، ال يألذ بعني االيتباهر الطباعة الايناة للاتلة اإلرسا للسااسة اإلرسا

ئا  باألمثلة  لن يفيض كال كىل استنتاجا  لاطئة، تلاصة ينا مقاهرنة كرسا

ناة األلرى. تالفرق بني دتلة التمااز اإلمربيالاة الغرباة أت بالاتل االستاطا

ئا ، أن السود ران هلم احلق  ي   % 13العنرصي التي رانت بجنو  كفريقاا تكرسا

للباض، أما اإليايولوجاة الاهودية فال دعرتف لغري  % 87من األهرض مقاب  

ئالاة، تحترم االيرتاف بأدنى سلطة غري  الاهود بأي حق  ي األهرض تدعتربها كرسا

ئا  ال يمكن أن درتاجع  هيودية، ئا ؛ ألن كرسا تلو شكلاة، يىل أي جزء من كرسا

ين مبادئها كال  ي حالة اناالع حر  دوقع لسائر ربرية  ي األهرتاح الاهودية، رام 

ئا  أن درتاجع  1985-1983ت ي  1973حص   ي  بلبنان؛ تقتها يمكن إلرسا

ئا  د حفاظًا يىل الرتح املقاسة للاهود. تلة هيودية، فال يمكن أن فام دامت كرسا

ئا  ساادة  دؤدي أسبا ر سااساة رصفة، كىل منح األغااهر املقامني يىل أهرض كرسا

 تلو مزتهرة، أت حتى سلطة ذاداة فعلاة.
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 اإلرهاب يف الديانة النصرانية واملسيحية الصهيونية

ناة، بعاما صاهر  ديانة هرسماة،  يعترب الغلو الايني سمة لصاقة بالنرصا

لك دعالام املساح  ي السامحة تااليرتاف باآللر، تمح  دباشري الرمحة خمالفة بذ

ريا  ينافة مست جوهرها الايني امن ملكو  السامء. لكن املساحاة شها  دغ

برمته؛ حاث حتولت مع الزمن كىل هرمز للطغاان الايني، تالساايس، تماهرست 

ه الايني، تشكلت بؤهرة احلرت  الايناة بني  الطوائف أقسى ألوان اإلررا

املساحاة املتناحرة طوال ألف سنة  ي الاال  املساحي، تاحلرت  الصلاباة 

املمتاة يىل ماى قرنني من احلمال  العسكرية ضا العا م اإلسالمي، قب  أن 

 دنخرط  ي احلرت  الراهنة حتت هراية التنصري تاالستعامهر.  

 ف املمنهج ضا املجتمعا  املساحاة. العنأتالً 

 ي تاإلهرها  الفكريالطغاان الاين .1

انفرد  الكناسة بادياء احلق  ي التكلم باسم اهلل، تحاهربت ر  فرق 

املساحاة املخالفة هلا، تران هرجال الاين املساحاون يايون أهنم حيكمون بناء 

 ً يىل أتامر تنواهي كهلاة، تأن يناهم دفويضا كهلاا بذلك، تأن هلم ادصاالً مبارشا

تهذه هي احلكومة الايناة  ؛تأصبحت حتت هرمحتهم مع اهلل، فساطرتا يىل الاتلة

تزاد هرجال الكناسة فاديوا ألنفسهم حقوقا ال يملكها  أت احلكومة التاوقراطاة.

كال اهلل، مث  حق الغفران، فأصاهرتا صكورا بذلك، ثم أيقب ذلك حمارم 

التفتاش التي هراح ضحاتها املاليني، تالتي رانت خمصصة لك  خمالفي الكناسة، 

أتالً باملسلمني األنالساني، ثم بباقي أتباع املساحاة املخالفني للكناسة، ثم  باأ 

تران للكناسة سجون حتت األهرض،  بالعلامء التجريباني املخالفني آلهراء الكناسة.

هبا غرف لاصة للتعذيب تآال  لتكسري العظام تسحق اجلسم البرشي، تران 
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الصاهر تالرأس تالااين داهرجياا الزباناة يباؤتن بسحق يظام الرجلني ثم يظام 

 ي ظ  هذه األتضاع ياش الناس حتت الريب  حتى هيشم اجلسم رله.

)تاالضطهاد، دردعا قلوهبم تدرجتف أتصاهلم ينا ذرر الكناسة
1
). 

 النظام اإلقطايي تاالستعباد .2

رانت الكناسة حتث أتبايها يىل القناية تالزها تالصوم تالبعا ين الاناا، 

قفتها يملكون اإلقطايا  الضخمة تاألمالك الكثرية تالقصوهر  ي حني ران أسا

الفاهرهة التي درصف غالبها  ي شهواهتم تدرفهم، تزاد هرجال الكناسة ففرضوا 

يشوهرا يىل ر  أتبايها، هذا فضال ين اهلبا  تالعطايا التي رانت دصلها من 

اطناهم، األثرياء اإلقطاياني للتملق هلا تضامن سكوهتا ين جرائمهم  ي حق مو

كضافة كىل كهرغام الكناسة ألتبايها يىل العم  املجاين دال  أمالك الكناسة 

تكقطاياهتا. تهكذا حتولت الكناسة بتحالفها مع قوى اإلقطاع الظاملة كىل هائة 

م  هرجال الاين  كقطاياة حتتها آالف اهلكتاهرا  تالثرتا  اهلائلة، تأصبح ه 

)هم، تدسلطهم يىل الشعو األسايس هو الثرتة تدوساع دائرة نفوذ
2
). 

 احلرت  الايناة .3

ال يمكن البتة لاين فاه أثرة من لري الوحي اإلهلي أن يعارس الرمحة اإلهلاة 

الواسعة، تال أن يكون حلسا حلر  دوقا تال دطف  أباا، هذا فضال ين أن يكون 

اناة بإنس دتأسىظهريا أليامل العنف التي ال دستنا لقانون، تال حتتكم لرشع، تال 

يادلة. لكن املتابع ملوضوع احلر  الاائمة  ي داهريخ املساحاة يلحظ ذلك 

                                                 

و السالتي، العلامناة ينظر ( 1) مرجع سابق، املفهوم تاملظاهر تاألسبا ،  -مصطفى باح 

 .64ص

 .66، ص ( نفسه2)
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االلتحام الرهاب بني الكناسة تالساف، تبني الراهب املحاهر ، بعا ما صاهر 

للكناسة سلطة زمناة، تمن املعلوم أن ااخصام املذهبي بني الطوائف املتناحرة  م 

ا اإلمرباطوهرية  ي مؤمتر ناقاة حيسم كال بالتوافق، تاإلمجاع املنقوص، تالا

م(، الذي أقر بقانون اإليامن الناقاتي تبأهربعة أناجا  فقط، تأدى كىل 325)

طرد يىل أثره النساطرة، ثم الاعاقبة بعا مؤمتر للقاتناة  ،انشقاق ربري

 . (1)م(451)

تاستمر االضطهاد ضا النساطرة تالاعاقبة تاألهريوساني، ثم ران االنشقاق 

م( الذي انفصلت فاه رناسة هرتما كىل راثولاكاة 869املجمع الثامن ) الكبري بعا

. تألرياً ران االنفصال الذي أهنى ساطرة هرتما (2)غرباة، تأهرثوذرساة رشقاة

، تهو ما أشع  ناهر (3)م(1521الكاملة يىل الربتدستانت تاإلصالحاني سنة )

ا 1648-1618احلرت  الايناة الفظاعة تلاصة حر  الثالثني سنة ) م(، تصع 

التفتاش، تاملجازهر املتبادلة بني الشامل الربتدستانتي تاجلنو  من أيامل حمارم 

 .(4)الكاثولاكي مما دنوء بحمله الصحائف الطوال

                                                 

 ص ،2 ساحاة.  كر الايني بني اإلسالم تاملقنوايت، جوهر : ت لويس، غردية: فلسفة الف 

ناة، ص، 125أصااء الزمن ص، 275  .212 أبو زهرة: حمارضا   ي النرصا

زيتون، يادل: العالقا  الكنساة تالسااساة بني الرشق البازنطي تالغر  الالداني  ي  

أبو زهرة: حمارضا   ي  ،26ص ،16قصة احلضاهرة   ،342وسطى، صالعصوهر ال

نا  .218ة صالنرصا

 .68باوهري، جون: حرية الفكر، ص  

الغزايل، حمما: التعصب  ،206ص 29هرتبا انظر قصة احلضاهرة    ي احلرت  الايناة ألت 

 س: داهريخ احلضاهرا  العام،  ررتزيه، موهري ،93تسامح بني املساحاة تاإلسالم،صتال

 .128 املساحاة. صالطوي ، دوفاق: قصة االضطهاد الايني بني اإلسالم ت ،109ص، 4
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كن الغلو العقائاي تالعبادي تالتنظامي للكناسة جعلها ال حتسم لااهراهتا  

يي بالبواهر تيىل كال باحلر  الايناة املقاسة، تهو ما ياد يىل النساج االجتام

األمن اجلمعي بالابا ؛ ألج  ذلك، شكلت العلامناة حاًل يملاًا فرضته أجواء 

ء احلرت  الايناة.  احلرت  الايناة، تهو ما نتج ينه دسويا  داهرخياة فرضتها أجوا

 )*(تاإلهرها  الاتيل املنظماملساحاة الصهاوناة  :ثانااً 

بعض املذاهب املساحاة املساحاة الصهاوناة حررة دم انتشاهرها بني 

الربتدستانتاة اإلنجلازية للعم  يىل مساياة الاهود للعودة كىل فلسطني، تدقوية 

ئا  بقالب ديني بناًء يىل ادياءا  دقول بأن النبوءا  ستتحقق تساتم  دتلة كرسا

اإليااد لعودة املساح للعا م بعودة الاهود كىل فلسطني، تقا غلب يىل هذه احلررة 

ناة تالاهودية.األصولاة طا  بع العاتاناة تالتطرف املستما من النرصا

 التنظاام  اإلهرهاباة  ي املساحاة الصهاوناة .1

هي حررة دؤمن بأن اهلل هو مابر ر  يشء، تأن  ي الكتا  "التابريية": 

املقاس نبوءا   تاضحًة حول الوصايا التي حياد هبا اهلل رافاة دابري شؤتن 

ئا ، تهجوم الكون، تهناية يودة الاهود  كىل أهرض فلسطني تقاام دتلة كرسا

األيااء يلاها، تتقوع معررة هرجماتن النوتية، تانتشاهر ااخرا  تمقت  املاليني 

ثم بعا ذلك يكون ظهوهر املساح املخلص، تانتشاهر السالم  ي مملكة املساخ ألف 

أن يام. تمهمة أيضاء هذه احلررة هي: دابري تهتائة ر  األموهر التي من املمكن 

                                                 

مقتبس بترصف من بحث : املساحاة الصهاوناة هذا املبحث املادة العلماة الواهردة  ي ( *)

"دهراسة حتلالاة"، بحث دكمايل لنا  دهرجة املاجستري  ي العقااة تاملذاهب املعارصة، 

 للطالب فالر أمحا رشيتح.
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دعج  بعودة املساح كىل األهرض، تمن الساطرة يىل العا م، تالتحكم فاه، تديم 

ئا  باملال تالرتسانة النوتية.  كرسا

تدعني األلف يام التي يعود فاها املساح تيقام مملكته يىل  احلررة األلفاة:

 األهرض، تهلذه العقااة جذتهر داهرخياة دعود كىل الاهودية حاث النزية املشاحاناة.

: تهي منظمة رسية يسكرية ديناة، صلاباة سان اهلاك  أت فرسان املعبافر

قايمة صهاوناة حايثة ذا  ديباجة مساحاة، أنشئت  ي فلسطني لالل احلرت  

الصلاباة، من جمموية من الفرنساني حلامية حجا  بات املقاس، تدعود مجعاة 

ناا  ي القرن السابع فرسان اهلاك  احلايثة كىل حررة األتقااء التي ظهر   ي ألام

 يرش، تد برشر بقاام مملكة الر  تيودة املساح كىل األهرض.

م  ي 1840ة كنجالاة أسسها جوزيف سماث : تهي فرقة دينااملوهرمن

يي أنه دلقى هرؤيا لاصة من اهلل، مطبوية يىل لوحا  من ذهب،  ناويوهرك، تيا 

املنظام  الاهودية  ي تهي لوحا  مقاسة، تران هلذه الكناسة دتهر ربري  ي كحااء 

ئا .  الواليا  املتحاة، تدعم  يىل دسها  نبوءة بعث كرسا

: تهي مؤسسة ديناة، دايو كىل يقااة حمتواها أن الشعب رناسة اهلل

ئالاة العرش املفقودة بعا السبي  اإلنجلازي تاألمريكي أحفاد القبائ  اإلرسا

بًة بانهم تبني هيود ك ئا .البابيل الاهودي، تأن هناك قرا  رسا

: تهي يباهرة ين مجاية ديناة مساحاة برتدستانتاة، نشأ  يىل يا شهود هيوه

)دشاهرلز دازهراس (، داتهر أفكاهرها حول أطرتحة يودة املساح تدنصري الاهود؛ 

بايتباهرهم أ س  الرش تجرثومة الفساد، تدعتما مجاية شهود هيوه يىل الرسية  ي 

لثاين، تدعم  يىل كقامة مملكة صهاوناة نرش مبادئها تأفكاهرها، تدؤمن باملجيء ا

  ي األهرض.
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م، 1848يام  ،تهي مجاية نشأ  باا )جون طوماس( مجاية كلوة املساح:

تدقوم ديوده التبشريية يىل دطباق النبوءا  التوهراداة، تسفر الرؤيا، يىل 

األحااث احلارضة تاملستقبلاة، تدعم  يىل كظهاهر احلررة الصهاوناة؛ رعالمة 

 جميء املساح لابسط سلطانه يىل العا م من القاس.يىل قر  

: هتاف كىل درداب يملاة استقبال القاس –منظمة السفاهرة املساحاة الاتلاة 

اجلاميا  األمريكاة التي دأيت لتقايم الايم للمستوطنا  الاهودية تمتويلها، 

تذلك بعرشا  املاليني من الاتالهرا  سنوًيا من قب  املجمويا  األمريكاة 

لاايمة للصهاوناة، تدعترب جممويا  )شهود هيوه، تالسبتاني( أقر  ا

 .املجمويا  الاايمة لنشاط هذه املؤسسة

 مواطن انتشاهر املساحاة الصهاوناة

من الباهيي أن يكون املوطن الااف  للمساحاة الصهاوناة هو الغر ، 

ا يرترز تلاصة الغر  الربتدستانتي  ي ر  من أتهربا تأمريكا، تكن ران انتشاهره

باألساس  ي أمريكا اجلنوباة. تقا شكلت املساحاة الصهاوناة أقوى قنوا  

الايم لإلهرها  الصهاوين  ي الرشق األتسط، يلام بأن ج  الرؤساء الذين 

دعاقبوا يىل احلكم  ي الواليا  املتحاة رانوا من هذه احلررة، تهو ما يفرس 

 ساء:تمن هؤالء الرؤ ديمهم املطلق للكاان الصهاوين.

  الرئاس )تتدهرت تيلسون(:  تران يعم  يىل حتقاق نبوءاده التوهراداة بناًء

يىل كيامنه الايني الربتدستانتي، تأيا منح الاهود تطنا قوماا  ي فلسطني 

 يشاة صاتهر تيا بلفوهر.
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  ئا ، تايرتف تمنهم )هاهري درتمان(: الذي قامت  ي يهاه دتلة كرسا

م، تران درتمان صهاوناا 1948 هبا بعا دقاقة من كيالن قاامها يام

 أرثر من الاهود.

  ًئا  تسااسة  اتمنهم )دتايت أيزهناتهر(: الذي أصاهر رتاب ين كرسا

م، ياافع فاه ين 1954أمريكا نحوها بعا دولاه منصب الرئاسة  ي 

 الكاان الصهاوين. 

  تمنهم )لاناتن جونسون(: الذي يرف بافايه املستمات ين الاتلة

ئا  يىل  العربية منذ ران  ي الكونغرس، ت ي يهاه حصلت كرسا

صفقا  ربريه من األسلحة اهلجوماة تاملعاا  الالزمة للحر  

اإللكرتتناة التي بفضلها متكنت من هزيمة اجلاوش العرباة يام 

 م.1967

   ،تمنهم )هريتشاهرد ناكسون(: الذي دأثر باألفكاهر تالنبوءا  التوهراداة

 األصولاني يالقة محامة، تهو ترانت دربطه مع هرجال الاين املساحاني

القائ : كن استعااده للقاام باالنتحاهر الساايس، أرثر من استعااده 

ئا .  إلحلاق الرضهر بإرسا

   ئايل  ي ماهرس تمنهم )جامي راهردر(: الذي رصح أمام الكناست اإلرسا

ئا  أرثر من يالقة لاصة، تال يمكن 1979 م بأن يالقة أمريكا بإرسا

صلة  ي تجاان تألالق تديانة تمعتقاا  الشعب دقويضها؛ ألهنا متأ

 األمريكي نفسه.

   تمنهم )هرتنالا هريغان(: الذي يرف بنزيته الاماناة، تمن أشا املؤمنني

بالتابريية رعقااة تمنهج، تيشعر  ي قراهرة نفسه أنه يسايا اهلل  ي 

 خمططاده التوهراداة اإلنجالاة املقرهرة سلًفا لنهاية العا م.
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    بوش االبن تاأل  تاجلا(: تهم الذين ايتربتا دتلة تمنهم )جوهر

ئا  ساحة لقاتم املساح، تأن الاهود هم شعب اهلل املختاهر  كرسا

تاملويود هبذه البالد تفق الرؤية التوهراداة املتشادة، لذلك قاموا بايم 

ئايل العنرصي، ترانوا رلهم حيملون  مرشتع جااهر الفص  اإلرسا

متطرفني تياتاناني، تايتربتا احلر   األحقاد ضا املسلمني، ترانوا 

 ضا املسلمني حربًا صلاباة.

 النشاط اإلهرها:ي للمساحاة الصهاوناة ضا القضاة الفلسطاناة

ران للمساحاة الصهاوناة بالغ األثر يىل أهرض فلسطني، فقا حتولت 

فلسطني ينا الربتدستانت من األهرض املقاسة للمساحاني، كىل تطن تدتلة 

تاهر، فقا ضمن الربتدستانت بعودة الاهود لألهرض املقاسة حتقاق  لشعب اهلل املخ

ا السبا  بالعودة الثاناة للمساح، حتى حيكم العا م  النبوءا  التوهراداة، مما يمه 

أللف يام، تألج  حتقاق ذلك ال يعب  الربتدستانت الصهاينة بام يلحق بأه  

دماهر. تزاد حجم األهرض من طرد أت قت ، تما يعود يلاهم من ينف تدرشيا ت

االهتامم الاتيل بالصهاوناة مع زيادة حجم االستاطان الاهودي  ي الكثري من 

املناطق  ي فلسطني منها القاس تااخلا  تصفا، فعما العايا من القادة يىل 

كنشاء مستوطنا  هيودية مساحاة  ي فلسطني؛ لتوثاق الكاان الصهاوين  ي 

ل الاهود  ي فلسطني داهرجياًا منذ األهرض، تحتقاق النبوءا ، حاث دم كدلا

م، فقامت العايا من املسايي منذ القام يىل زهرع الكاان الصهاوين فاها، 1875

تقام العايا من الزيامء تالقادة بإطالق الويود تاملعاهاا  ألج  حتقاق هذا 

 اهلاف.

 النشاط اإلهرها:ي للمساحاة الصهاوناة ضا اإلسالم  .2
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احلا من انتشاهر اإلسالم ياملاا، فقا قام يملت املساحاة الصهاوناة يىل 

مستشاهر اإلداهرة األمريكاة للشؤتن االسرتاداجاة تالعسكرية كدتاهرد لودواك 

بالايوة كىل شن محلة صلاباة يىل العا م اإلسالمي ملنع انتشاهره، رام قامت ترالة 

االستخباهرا  األمريكاة بوضع لطة اسرتاداجاة ملواجهة احلررا  اإلسالماة 

 ا:تمنه

  العم  يىل دصفاة القاادا  اإلسالماة بطرق دبات طباعاة، أت ين طريق

 االغتاال.

  كيااد التقاهرير الكاذبة ين نشاط احلررا  اإلسالماة، تالعم  يىل

 دقايمها للحكوما  العرباة تاإلسالماة لرضهبا، بذهريعة حماهربة اإلهرها .

  لتشويه سمعة كنشاء مجايا  متطرفة تجتنااها للقاام بأيامل كهرهاباة

 اإلسالم.

  دشويه صوهرة اإلسالم تالفكر اإلسالمي، تالتشكاك بصالحاة

 اإلسالم.

 .دشجاع اجلاميا  العرقاة تالطائفاة، تمتويلها ماديًا تكيالماًا 

   كلصاق هتمة التطرف تاإلهرها  باإلسالم؛ لتربير حماهربته بذهريعة احلر

 يىل اإلهرها .

 يا  التي دايو للجهاد تحماهربة دغاري املناهج التعلاماة، تكلغاء اآل

 احلجا  للمرأة، تاحلالولة دتن دطباق الرشيعة اإلسالماة.
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 اإلرهاب واألديان الوثنية الوضعية

 :تقديم

مــــن االســــتنتاجا  ااخاطئــــة أن يعتقــــا الــــبعض بــــأن األديــــان الوثناــــة الوضــــعاة 

ة تآلهتهــــا كن لــــاى اهلناتســــا أهرحــــم مــــن األديــــان الســــامتية املتهمــــة دتمــــا بــــالعنف.

تهـــم  ؛ال العـــا مإلشـــع يالـــثالث تالثالثـــني ألفـــًا مـــن األصـــولاني املتطـــرفني مـــا يكفـــ

ء  ي اهلنا.   يضطهاتن املسلمني تاملساحاني يىل السوا

ــــــا  تينطبـــــق هـــــذا يـــــىل الشــــــنتوية تآلهتهـــــا الثامنامئـــــة ملاــــــ ون، تهـــــي التـــــي تل 

شـــــاة األديـــــان نتحـــــاهريني  ي الاابـــــان. تالتـــــاهريخ لـــــري شـــــاها يـــــىل تحالكاماكـــــاز اال

الوثناــــة، فقــــا اضــــطها  الوثناــــة الرتماناــــة املســــاحاة رش اضــــطهاد، تاضــــطها  

الوثناـــــــا  الســـــــومرية تاألشــــــــوهرية تالبابلاـــــــة تالكنعاناــــــــة تالفاناقاـــــــة تالفريوناــــــــة 

تاجلرماناــــــــــــــة تالغالاــــــــــــــة تالفرنكاــــــــــــــة تالقوطاــــــــــــــة تالفازيقوطاــــــــــــــة تالسكســــــــــــــوناة 

  استعباد تقت  تدمـاهر ينـاى تالشاملاة...كلخ، بعضها البعض تاآللرين  ي حرت

 هلا اجلبني.

تيوجــا  ي آســاا هــذه ديانــة الــزن الااياــة كىل التأمــ  الثابــت، تهــي التــي رانــت 

نكاة مــن يصــابا  تهراء دعبئــة جنــود اإلمربيالاــة الااباناــة، ت م ختــ  البوذيــة الســرييال

مو  تدماهر تاغتاال تهرهبان متطرفني متعصـبني أشـهرهم مـن قتـ  هرئـاس الـوزهراء 

 بحجة دقاهربه مع التاما  اهلناتس.  ؛1959اامن بناهرانايكه يام سل

تهــذا أيضــا حــال اجلايناــة اهلنايــة، تأتبــاع هــذه النحلــة الوثناــة التــي دــرفض أي 

ايتااء يىل الكائنا  احلاة حلا أن بعضهم يضع قناًيا يىل فمـه رـي ال يبتلـع صـافة 

رشــــمري، ناهاــــك يــــن الــــذبا  أت احلرشــــا ، هــــم يــــامد اجلــــاش اهلنــــاي املقادــــ   ي 

 .الساخ، تقا رانوا أرشس جنود اجلاش الربيطاين  ي قمع املسلمني  ي اهلنا



148 
 

هـــذه املقامـــة املـــوجزة دقـــام شـــاهاا يـــىل الطباعـــة اإلهرهاباـــة لألديـــان الوثناـــة، 

تهــي مســألة مــن الصــعب دعقبهــا  ي مجاــع هــذه األديــان  ي هــذا احلاــز مــن الاهراســة، 

ا   ي الايانـة البوذيـة؛ بايتباهرهـا شـاهاا حاـا يـىل تهو ما يربهر اقتصاهرها يىل اإلهره

ئم الوحشـــاة التـــي يتعبـــا هبـــا كهرهـــاباو البوذيـــة،  ي سلســـلة مـــن املـــذابح  حجـــم اجلـــرا

 اجلامياة املمنهجة ضا املسلمني لعلها األررب  ي داهريخ املنطقة.

 أتال. األسس الايناة تالتنظاماة لإلهرها  البوذي ضا الرتهانجا

لبوذيـــة  ي مبـــاأ أمرهـــا رانـــت حالـــة مـــن التجربـــة الرتحاـــة يســـج  التـــأهريخ أن ا

املســـاملة تالثـــائرة يـــىل ســـلطان الربامهاـــة، ترـــان بـــوذا تأتبايـــه مـــن بعـــاه يـــايون كىل 

أفكـــاهرهم يـــرب التمســـكن تااخضـــوع تالتـــذل ، ترـــانوا ضـــحاة اإلهرهـــا  اهلنـــاتيس 

 املتكرهر. 

كونــــت بفعــــ  لكــــن البوذيــــة  م دســــتمر فلســــفًة هرتحاــــًة تجتربــــًة شخصــــاًة، بــــ  د

الســــلطان أشــــورا  ي القــــرن الثالــــث قبــــ  املــــاالد، ثــــم رانشــــكا  ي القــــرن األتل بعــــا 

املــــاالد، ثــــم بفعــــ  مجايــــة الرهبنــــة "ســــانغا" كىل راــــان ذي نفــــوذ تدطلعــــا  تأطــــامع 

 ، دناويــة، فظهــر  حـــاال   العنــف تيــاد  العنرصـــية رــام رانــت الربمهاـــة مــن قبـــ  

 تنسات التعالام األتىل لبوذا.

 اة الايناة تالسااساة لإلهرها  البوذي ضا املسلمنيااخلف .1

كن املامهرسا  اإلهرهاباة ضا مسلمي الرتهانجا  م دتوقف منذ بااية االستعامهر 

انامهر. ترانت دتم لالل الفرتة األتىل بايم من سلطا  االحتالل االربيطاين مل

افت الربيطاين التي قامت بمامهرسا  ياياة ادسمت بطابع متاازي تاضح، تاسته

 : (1)التواجا اإلسالمي  ي كقلام أهراران، تمتثلت  ي اآليت

                                                 

  .10، ص ع سابق، مرجطهادا  ي العا مألقلاة األرثر اض: ااهرق شايا، الرتهانجا  ي ماانامهرط (1)
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 طرد املسلمني من تظائفهم تكحالل البوذيني مكاهنم.  -

 مصادهرة أمالرهم تدوزيعها يىل البوذيني.  -

اهر  أتطاهنم.  -  الز  باملسلمني تلاصة قادهتم  ي السجون أت نفاهم ل 

 ها باملتفجرا . كغالق املعاها تاملااهرس تاملحارم اإلسالماة تنسف -

 حتريض البوذيني يىل قت  املسلمني تديمهم  ي ذلك.  -

، حاث 1948تمنذ اإليالن ين استقالل بوهرما ين التا  الربيطاين  ي العام 

، أصبح اإلهرها  ضا مسلمي 1989حتول أسمها كىل "ماانامهر"  ي العام 

 ضحًا تسافراً الرتهانجا سااسة هرسماة معلنة للحكوما  املتعاقبة، تهذا ما باأ تا

ري أطاح  كىل السلطة  ي انقال  يسكنيمع تصول الشاويا 1962منذ العام 

دبنت احلكومة الشاوياة منهج التهجري امل ستمر بامللكاة البوذية، حاث "

للمسلمني، حتى قامت حكومة االنقال  العسكري بالعايا من يملاا  

م دم طرد أرثر من التهجري للمسلمني، كىل بنجالديش تالسعودية تغريها، ث  

  ي حماتلة للتغاري مسلم، بسبب بناء القرى النموذجاة للبوذيني 150.000

 . (1)"الايموغرا ي

تدعـــا قضـــاة مســـلمي الرتهانجـــا  ي ماـــانامهر، تبالتحايـــا  ي تاليـــة  "أهرارـــان"، 

أحا جتلاا  اإلهرهـا  الـذي يـامهرس باسـم الـاين؛ حاـث جتـرى يملاـة دطهـري دينـي 

لاــة املســلمة مــن قبــ  البــوذيني املتطــرفني الــذين يســتناتن كىل يرقــي ممــنهج ضــا األق

يام  ديني، تبمساناة جمموية من الرهبان البوذيني الراديكالاني املنضـوين دنظـاام 

 حتت حررا  ديناة مايومة هرسماا من قب  الاتلة.

                                                 

ابراهام فوزي، لريطة األقلاا  املسلمة  ي آساا بني التهماش تاالضطهاد، موقع مرصا  (1)

 aqlyat.com/newاألقلاا  املسلمة،  
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تهـــذه املامهرســــا  اإلهرهاباـــة قايمــــة دعـــود مــــن الناحاـــة السااســــاة كىل دأســــاس  

رــا  الايناــة البوذيــة املساســة، التــي رــان أبرزهــا "حــز  التــارني" األحــزا  تاحلر

، تهــي احلررــة التــي 1930املعــرتف أيضــا باســم حررــة "نحــن البوهرمــان"  ي مــايو 

" غلـون أسـوشنت محـال  كهرهاباـة ضـا املسـلمني  ي بوهرمـا، حاـث دـوىل مؤسسـها "

ـ " انـاين " تتضع قانونًا هرسـماًا للـبالد، يـرف بـ 1940منصب هرئاس الوزهراء يام 

، أي لطة كلرا  األجانب مـن أهرض  Indian Drive Policyدهرايف بولايس 

ري مـــن ممتلكـــا  اهلنـــاتس بوهرمـــا بخاصـــة اهلنـــود، تحتـــت هـــذا القـــانون صـــودهر الكثـــ

 . (1)"تاملسلمني

(، تهـي  969تيالحظ أن أينف دلك املامهرسـا  يقودهـا مـا يعـرف بحررـة ) 

لبـوذي، حاـث أسسـت هـذه احلررـة منـذ العـام ثالثة أهرقام درمـز كىل بـوذا تاملجتمـع ا

هـــــب املتطـــــرف1999 رمنظمـــــة ديناـــــة تقوماـــــة بوذيـــــة  ""ربـــــات لـــــوين ، بزيامـــــة الرا

 متطرفة بسطت ساطرهتا  ي أهرجاء ماانامهر.

ً دنظاماـًا لإلهرهـا  تالتعصـب البـوذي  ي  969تقا أصـبحت حررـة )   ( هرمـزا

التــاهريخ الــاامي تالطويـــ   أهرجــاء ماــانامهر، تتهرثــت هـــذه " احلررــة البوذيــة املتطرفـــة

للبوذيــــة مــــن القتــــ  تاالضــــطهاد تاإلقصــــاء تالطــــرد كىل مــــا تهراء احلــــاتد ملســــلمي 

 .(2)الرتهانجا "

تدــــايم هــــذه احلررــــة تجودهــــا مــــن لــــالل التحــــالف القــــائم بــــني الســــلطا   

تهــو حتــالف  ؛الــاين املمثلــني للطائفــة البوذيــة العســكرية التــي حتكــم الــبالد تهرجــال

ينـاما أطـاح  1962 داهريخ تصول الشـاوياني كىل السـلطة  ي يـام دعود جذتهره كىل

 تكيالن ماانامهر دتلة اشرتاراة. ،"بامللكاة بقاادة اجلنرال "يت تناجلاش 

                                                 

  .77معاذ، مسلمو أهراران تستون يامًا من االضطهاد ، مرجع سابق، ص  وأب انظر:  (1)

  .14ماانامهر: األقلاة األرثر اضطهادا  ي العا م، مرجع سابق، ص  ، الرتهانجا  ياهرق شاياط (2)
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رام دم اإليالن ين أن اإلسالم هو العات األتل، تدقوم البناة الفكرية حلررة  

 يىل األسس العنرصية تاإلهرهاباة اآلداة:  969

للبوذية تمحاية اهلوية البوذية تديم ساطرهتا  ي البلاان التعصب الشايا  . أ

 التي دنترش فاها الايانة البوذية.

دوظاف ر  املقوما  الايناة تالثقافاة تاالجتامياة للبوذيني، تللق  .  

 هوية قوماة بوذية موحاة.

كيالن احلررة ررمز ديني تساايس للبوذيني تقبلة هلم، تاملناداة بأن  .  

 يني.ماانامهر دتلة للبوذ

رباء، دعود أصوهلم كىل املهاجرين من كشعاهر أه  البلا بأن   . ث امل سلمني غ 

بنجالديش، تأهنم سكان من الاهرجة الثالثة ال يستحقون حقوقًا، تال ينبغي أن 

 . (1)يتمتعوا باملواطنة

دشويه الاين اإلسالمي، تتقف انتشاهره تالقضاء يىل اهلوية اإلسالماة  .  

  حتريضاة تدطهريية ضا املسلمني بخاصة  ي كقلام  ي ماانامهر، تالقاام بحمال

 أهراران ير  البالد.

الرتتيج الدياءا  حاقاة ضا املسلمني؛ بحجة أن هؤالء ينفذتن  . ح

 مؤامرة ضا الوجود البوذي  ي ماانامهر، هباف غزت الاتلة تحماتلة أسلمتها. 

 األسالاب املعتماة  ي التطهري الايني تالعرقي

تاالضطهاد البوذي ضا املسلمني  ي ماانامهر  ي جتلت أسالاب اإلهرها  

 : اآلداةالعنارص مظاهر ياة، يمكن دلخاصها  ي 

 احلرمان من احلقوق املاناة تالسااساة .أ

                                                 

  .10، ص رجع سابقم  (1)
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ا هذه السااسة  من لالل حرمان مسلمي الرتهانجا من حقوق  س  جت 

 م يعرتف الاستوهر املعتما غااة استقالل بوهرما  1948املواطنة، تمنذ يام 

" قانونا يقيض  1982مني، تد ور  ذلك بإصااهر احلكومة املاهررساة  ي العام باملسل

بحرمان املسلمني من يرقاة الرتهانجا من حقوق املواطنة تاجلنساة املاانامهرية ) 

البوهرماة (، تايتباهرهم منذ ذلك التاهريخ مهاجرين بنغالاني غري مرغو  فاهم 

سا  متاازية ينرصية؛ يرب دصناف تقام القانون املذروهر يىل انتها  ساا .(1)"

نرف املسلمون يىل أهنم مواطنون من الاهرجة  السكان كىل ثالثة مرادب، حاث ص 

الثالثة، ت" بأهنم أجانب دللوا بوهرما الجئني أثناء االستعامهر الربيطاين حسب 

مزايم احلكومة فسحبت جنساا  املسلمني تصاهرتا بال هوية تجردتا من ر  

. تدطوهر األمر كىل (2)"كان احلكومة درحلاهم متى شاء بإماأليامل، تصاهر 

استبعاد مسلمي الرتهانجا من اإلحصاء العام للسكان  ي ماانامهر؛ هباف 

 التخلص منهم تكبادهتم.

 التصفاة تالتهجري .ب

موهرس ضا مسلمي الرتهانجا سااسا  التصفاة تالتهجري، تسااسا  

فاة السكاناة  ي كقلام أهرران  تفق أسالاب ممنهجة، تيرب فرتا  التاليب بالايمغرا

داهرخياة ياة امتا  يقودًا طويلة، تادسمت بطابع دموي يناف شها مذابح 

نتان ، تمذبحة فنكها تهراي شنغ، تمها ماي1942بشعة من أبرزها مذبحة ممابا 

 راا ، ت ي نفس العام. أدقعان  ي اجلنو  الرشقي من 

                                                 

  .11 ي العا م ، مرجع سابق ، ص  اً : األقلاة األرثر اضطهادطاهرق شايا، الرتهانجا  ي ماانامهر 

  .12املرجع السابق، ص  
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آالف مسلم  ي العام ذاده، " التي هراح ضحاتها يرشة ترذلك جمزهرة "دهرة أفق

كضافة كىل مذابح ألرى دعرضت هلا ياة مان تحوارض كسالماة، رانت قا 

ا تدم دوطني البوذيني املاغ القادمني من بارستان الرشقاة م ها سكاهن  ر  ج  كاهنم ه 

، ال كنساينٍّ ضا رام دم دنفاذ محالِ   دكتاف تهنالة".مث  ماغ "
دطهري  يرقي قاس 

ص بة  1991 ي "، حاث دم دصفاة القرن العرقاةفت بأهنا "الرتهانجا، ت  طرد قرا

سبتمرب  11نصف ملاون مسلم، تدصايا  هذه احلمال  املتكرهرة بعا أحااث 

من لالل الربط املتعما بني اإلهرها ؛ تالاين اإلسالمي، ران أينفها  ي  2001

، حصا  أهرتاح ما يقر  من ألف قتا  من السكان املسلمني 2012العام 

بة ت منزل  200خمطوف، تدامري يرشين قرية ت 3000ااخمسة آالف جريح، تقرا

  .(1)"ألف الج  هربوا كىل بنغالديش 300ت

 مصادهرة امالك املسلمني .ت

احلكوما  البوذية املتعاقبة أسلو  مصادهرة أهرايض املسلمني انتهجت 

طاهر تممتلكاهتم، من غري سبب، أت يرب التالق أسبا  مفتعلة. رام دم  ي هذا اإل

ئب املتصاياة، يىل أمالك املسلمني تفرض  استخاام أسالاب فرض الرضا

الغراما  املجحفة يلاهم، تحرماهنم من باع منتجاهتم تحماصالهم الزهراياة، 

تالقاام بمصادهرهتا أت كحراقها، تقت  مواشاهم، تمنع املربني هلذه املوايش من 

ء األيالف، التي ي عتما يلاها  ي دغذية هذه امل وايش. رام انتهجت السلطا  رشا

احلكوماة سااسا  التمااز  ي جمال العم ؛ حاث دم فص  أيااد  ربرية من 

املسلمني من تظائفهم، تيام السامح هلم بالعم  ضمن القطاع الصنايي  ي 

                                                 

 www.al-akhbar.com  األلباهر، موقع صحافة انظر: ماانامهر: دطهري يرقي تصمت دتيل (1)

http://www.al-akhbar.com/
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أهراران. تقا قامت السلطا  بتبني سااسة ممنهجة هتاف كىل التضااق يىل 

  .(1)كجباهرهم يىل النزتح تالتهجريالرتهانجا، تمصادهرة ر  ما يملكون ت

 مماهرسة اإلهرها  الايني تالثقا ي  .ث

يتجىل اإلهرها  الايني تالثقا ي يرب دشويه الاين اإلسالمي، تازدهراء  

 العقااة اإلسالماة، تاستهااف الرموز تأمارن العبادة باحلرق تاهلام تالتجريف.

اة رالصالة، حاث تمن ذلك أيضا حرمان املسلمني من مماهرسة شعائرهم الاين

منعت السلطا  احلكوماة  ي ماانامهر استخاام مكربا  الصو  لألذان،  ي لطوة 

م، رام يما  1983ـه املوافق1403أتىل استهافت منع األذان بعا هرمضان 

 . (2)السلطا  كىل هام املساجا تمنع املصلني من الوصول كلاها

لمني من أداء فريضة تاجتهت السلطا   ي ماانامهر كىل منع العايا من املس

احلج، أت املواقفة يىل ذلك، تفق رشتط  متاازية  دتعلق بمصاهرحة كي مسلم هراغب 

رام منعت السلطا  اهردااء احلجا  الرشيي،   ي احلج بمواالة احلكومة يلنًا.

تانتهجت احلكومة سااسة طمس الثقافة اإلسالماة، تيام السامح بطباية أت نرش 

ماة، رام سعت السلطا  كىل فرض األسامء البوذية الكتب تاملطبويا  اإلسال

لاا اجلاد من املسلمني.  يىل املوا

                                                 

  .20 ي العا م، مرجع سابق، ص  اً ماانامهر: األقلاة األرثر اضطهاد طاهرق شايا، الرتهانجا  ي 

  .89معاذ، مسلمو أهراران تستون يامًا من االضطهاد، مرجع سابق، ص  وانظر: أب 
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 التكفريية التيارات لإلرهاب لدى املنهجية األسس

 :مقامة

تهـذه مسـلمة ال  ،اإلسالم بتعالامه تمبادئـه منـاقض لإلهرهـا  مجلـة تدفصـاال

لتطـرف تالغلـو، ا البائـة السـلامة مـا يغـذي نزيـة فقا ينشأ  يتمع ذلك  .جاال فاها

املعرفاــة ملــن ادســم هبــذه الظــاهرة. تلفهــم أرثــر اخلــ   ي البناــة  تيــافع كىل اإلهرهــا 

دقـــة لعالقـــة هـــذه الظـــاهرة بالـــاين، هنـــاك حاجـــة كىل التنباـــه كىل بعـــض املالحظـــا  

 األتلاة التي ينبغي ألذها بعني االيتباهر  ي حتقق هذا الفهم:

بــاألثر دتن اها حتــاد مفهــوم اإلهرهــا  . كن املتتبــع ألغلــب التعريفــا  جيــأتال

تمعلـوم أن األيـامل  .أليامل الااللـة  ي مسـمى اإلهرهـا الرترازها يىل  ؛(1)املؤثر

تهذا ااخل  انعكس سلبا يىل حتايـا  .ألنه ال يم  باتن ايتقاد، ادفرع ين االيتق

ب  العال  املناسبةاملؤثرا  احلقاقاة للظاهرة    !، تمن ث م س 

ين بقولنا: اإلهرها  الاينية اإلهرها  كىلكن نسب. ثاناا املقصود به سلوك  ، الا 

دعبري ين لل   ي التلقي لـاى املتـاي ن  هو ،تبعباهرة أتضح .املتاي ن ال الاين نفسه

 أدى كىل هذا السلوك ااخاط  ال أن  اإلهرها   ي أص  الاين تدعالامه.

غا  اإلهرهـــا  التـــي قـــا دعتـــربثالثـــا دربيـــرا لأليـــامل  . ينبغـــي التفريـــق بـــني مســـو 

تباان  ،اإلهرهاباة، تبني املؤثرا  تاألسبا  التي هي يباهرة ين دشخاص للظاهرة

 لتكون الوقاية تاملعاجلة يىل أسس متانة تصحاحة.ملاال  االنحراف 

                                                 

دتهرده ا م اإلسالمي بمكة  ي الصادهر من جممع الفقه اإلسالمي برابطة الع (  انظر مثال:  الباان1)

 :-رتا  الباان-القطاع ااخريي تدياتى اإلهرها   حمما يبا اهلل السلومي، 16

. 78 ،77ص :سلاامن احلقا  حقاقة موقف اإلسالم من التطرف تاإلهرها ت ،114ص

، تهو أتسعها فقا تاملفاهام تالغلو دهراسة  ي املصطلحا  تبحث د اللوحيق: اإلهرها 

 .قام بجمع تدهراسة دعريفا  ياياة لإلهرها 
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تمن املؤرا أن  جذتهر اإلهرها  يصعب حرصها لتنويها تدعادها تدـااللها 

عنــــى نهجاــــة )فقـــط(، أي أننــــا ن  أحاانـــا ألــــرى، لـــذا سنقترصــــ يــــىل بعـــض اجلــــذتهر امل

ببعض املنطلقـا  الفكريـة جلـذتهر اإلهرهـا  الـايني للجاميـا  املعـارصة دوضـاحا 

للخلــــ  املعــــر ي الــــاافع هلــــذه األيــــامل اإلهرهاباــــة.  تهــــذه اجلــــذتهر هــــي  ي حقاقتهــــا 

كذا دـم هـذا، فـإن اإلهرهـا  قواسم مشرترة دص  اإلهرهاباني السابقني باملعـارصين. 

، دظهر  ي صوهرة أقوال تأيامل دشم  رـ  صـنوف الغلـو تالعنـف آفة يقاية فكرية

فـــــــاهرق املتلـــــــبس هبـــــــا الوســـــــطاة  تالتخويـــــــف تاألذى تالتهايـــــــا تنحوهـــــــا بحاـــــــث ي 

تااليتـــــاال. تيمكـــــن اإلشـــــاهرة كىل مجلـــــة مـــــن األلطـــــاء املنهجاـــــة التـــــي ســـــامهت  ي 

 : اآلداةدشكا  بناتهم املعرفاة للفكر اإلهرها:ي، رام نبانه  ي املنقاط 

 ال. األلطاء املنهجاة  ي التلقي تانعكاساهتا الفكريةأت

يــــا  يــــا مشــــرترة فــــاام يتعلــــق بقوا يالحــــظ أن اجلاميــــا  املتطرفــــة حتكمهــــا قوا

التلقي درترـز  ي جمملهـا  ي هرفـض القبـول بـأي اجتهـاد فقهـي أت فكـري لـاهر  دائـرة 

ري فكــر اجلاميــة الــذي يــتم التعامــ  معــه بوصــفه مرجعاــة مطلقــة. هــذا النــزتع الفكــ

يصـــاحبه حالـــة نفســـاة دنـــزع نحـــو احتقـــاهر املخـــالف، تالتعامـــ  معـــه بقـــاهر ربـــري مـــن 

االستخفاف تاالستهجان. هاذان املسلكان يتخذان ياة مظاهر، تيمكن هرصـاها 

بقـاهر ربـري مـن الوضـح مـن لـالل نـامذ  مـن الكتابـا  التـي صـاهر  يـن القاــادا  

شـــادية حتـــاد طريقـــة التلقـــي العلماـــة، تاملوجهـــة نحـــو األتبـــاع بايتباهرهـــا دعلـــاام  كهر

 تبناء الذا .

 الطعن  ي العلامء .1

بـ   ، من األسالاب الشائعة بني هـؤالء الطعـن  ي العلـامء، تتصـفهم بأبشـع األتصـاف

تهلـــم  ي ذلـــك  .تحااــاهم ترصف العامـــة يـــن جمالســتهمتذلـــك ل ؛تدكفــريهم أحاانـــا
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مـن يلمــاء  أمـا حكــم أنصــاهرهممن ذلك قول ساا فض : "تأقوال متااتلة بانهم. 

ـاهر يـىل التعاـني" ف  السوء.... فهم ر 
(1)

، تقـول أسـامة بـن الدن يـن أئمـة احلـرم بـأهنم 

فساق تأنه جيـب هجـرهم
(2)

، رـام نقـ  ينـه اهتـامهم بالسـكو  يـن احلـق لوفـا يـىل 

أنفســـهم
(3)

هرثـــوه يـــن أســـالفهم رـــام  ي  ذا. تغنـــي يـــن الباـــان أن هـــ األســـلو  ممـــا دوا

كىل  بعــــــث: ابــــــن يبــــــاس  ســــــناه أن يلاــــــا احلــــــايث الــــــذي ألرجــــــه أمحــــــا  ي م

ء ااخـــواهر ، فلـــام دوســـط يســـكرهم، قـــام خيطـــب  ترـــان آنـــذاك لاهرجاـــًا، ،ابـــن الكـــوا

الناس تحيذهرهم من ابن يباس، فقال: يا محلة القرآن، كن هذا يبـا اهلل بـن يبـاس، 

بـــــ  هـــــم قــــــوم  فمـــــن  م يكـــــن يعرفـــــه فأنـــــا أيرفـــــه، هـــــذا ممــــــن نـــــزل فاـــــه ت ي قومـــــه:

 ه كىل صاحبه تال دواضعوه رتا  اهلل.، فردتلِصمون

 يام جمالسة أه  العلم .2

فهـــذا ممـــا يفـــالر بـــه أصـــحا  الفكـــر املتطـــرف يـــام حـــاجتهم للعلـــم تالعلـــامء 

ألن  ؛ال حاجــة للمجاهــاين لفقهــاء تمنظــرين مــن لــاهر  صــفهم" املقــايس يقــول:

فقهـــاءهم الـــذين يوجهـــوهنم تيتخـــريتن هلـــم األتىل تاألنقـــى تاألنكـــى مـــن اجلهـــاد 

"ألن فقهم يولا من هرحم اجلهاد تمـن ماـادين القتـال ؛القتال تأقواهم بصريةت
(4)

 .

السنة ماحت ألذ العلم ين طريق »ت ي السااق نفسه يقول أبو قتادة الفلسطاني: 

الـــــوهرق بـــــ  تهـــــذا يـــــال يـــــىل أن العصـــــمة ينـــــا الـــــتالف الزمـــــان ....هـــــو العـــــودة 

                                                 

جلامع لطلب كمام بن يبا العزيز الرشيف )تاسمه املستعاهر: يبا القادهر بن يبا العزيز(، ا (1)

 .673 العلم الرشيف:

الدن ابن أسامة ،  ي رتابه: )تاسمه املستعاهر أبوجنال األزدي( الزهراينفاهرس نقله ينه  (2)

 .483: ن تقاهر األمريكانالزماجماد 

 .475 ااملصاهر نفسه: (3)

 .4 :تالكال  دنبح )معسكر البتاهر(  القافلة دسري ،أبو حمما املقايس (4)
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«للوهرق
(1)

مصطفى، ديـوى للجهـ   يرالة التوسام  ألمري اجلامية، شكت ي هرس. 

أي اجلاميــة  -أهنـا  م دـتعلم  مـن لصــائص مجايـة الرسـول » :تاألماـة حاـث يقـول

 فتلــــك الــــاتهر، تبنــــاء األهرض لعــــامهرة يتعلمــــون يكونــــوا  ت م للــــاناا، الــــاين –األتىل 

ون   ،الكافرين صفة ْعل م  ن   ظ اِهًرا  ي  ْنا ا، احْل ا اةِ  مر  ، ران جيه  اهلل هرسول كن حتى الا 

أثـــر دـــأبري النخـــ ، تيقـــول: نحـــن أمـــة أماـــة ال نكتـــب تال نحســـب؛ فالبـــا أن نكـــون 

لنتعلم الكتا  تاحلكمة، تما دتن ذلك فهو  ؛مثلهم أماني نوجه ر  جهانا تتقتنا

ثــــر مــــن نصــــف يمــــره  ي دعلــــم أر  ضـــالل مبــــني. تمتــــى يــــتعلم اإلســــالم مــــن أمىضــــ

لشــغ   ؛ماــة فكــرة هيوديــةكن الــايوة كىل حمــو األ :تمــن أجــ  هــذا نقــول ؟!اجلاهلاــة

الناس بعلوم الكفر ين دعلـم اإلسـالم. تتجـود مـن يقـرأ تيكتـب باننـا ال ينفـي أننـا 

 «.نحن أمة أماة نوجه ر  تقتنا لتعلم اإلسالم

ااخصـلة التـي تصـفهم هبـا النبـي  متامـا تهـي  ؛األتلـني مـنهم حكمت يالت تهي

  "حاــث قــال: "حـــاثاء األســنان ســـفهاء األحــالم
(2)

بــن أبـــى  يـــيلرـــاه قــول تيؤ. 

ء  : "ااخــــواهر  لاســــوا طالــــب    ي يلــــامء تال ،الــــاين  ي فقهــــاء تال  ،للقــــرآن بقــــرا

"اإلسالم  ي سابقه األمر هلذا تال  ،التأتي 
(3)

 . 

 الع جب تالثقة بام لاهيم من الفهمالتعا م تالغرتهر، تمن ثم  .3

ملطلـــق، تهـــذه ااخصـــلة جـــرهتم كىل االيتقـــاد بـــأن  مجـــايتهم هـــي صـــاحبة احلـــق ا 

ده قصته مع شكري مصـطفى حـني التلـف معـه ت ي ذلك يرتي  أبو ااخري  ي مذررا

 ي جوانب منها: رون مجايتنا هي اجلامية الوحااة املسلمة  ي العا م
(4)

. ت ي املعنـى 

                                                 

 .)موقع منرب التوحاا تاجلهاد( 19مقالة بني منهجني مقالة هرقمأبوقتادة الفلسطاني،   (1)

 .4770 جزء من حايث ألرجه البخاهري برقم: (2)

 .4/57 مم تامللوك:األن جرير الطربي، داهريخ اب (3)

 .34 ص ذرريايت مع مجاية املسلمني:يبا الرمحن أبو ااخري،   (4)
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نفســـــه يقـــــول أبـــــو مصـــــعب، أحـــــا قاـــــادهيم: نحـــــن مجايـــــة احلـــــق تمـــــا يـــــاانا فلـــــاس 

بمســلم
(1)

اديـــوا دفـــردهم بالتقـــام  ي العلـــم تألهنـــم أهـــ  احلـــق دتن مـــن ســـواهم،  .

حتــــــــــى قــــــــــال قــــــــــائلهم: "كن ديــــــــــوى أن الفقاــــــــــه حيمــــــــــ  يلــــــــــام أرثــــــــــر منــــــــــا ديــــــــــوى 

مرفوضــة.....تنحن ننــازيهم  ي ذلــك"
(2)

، بــ  رصح زيــام مــنهم خياطــب أتبايــه: 

من هرجال لري القرتن ن الصحابة تالتابعني ترباهر األئمة املحققني كقال لكم  "من

يـــاد ربـــري مـــن  -رـــام يقـــول–ذلـــك، أن "بـــني أيـــاينا "؟! تحجتـــه  ي يأرثـــر يلـــام منـــ

األحاديث الصحاحة التي  م دكن متوفرة ألي يا م أت كمام من رباهر األئمـة"
(3)

. كن 

 ي قولـه:  لصلة العجـب هـذه رانـت تاحـاة مـن لـوازمهم التـي حـذهر منهـا النبـي 

ــ» ــب  هِبِ ــى ي ْعج  ت  ، ح  ب ون  ــْاأ  ي  تن  ت  ــا  ْعب  ْوًمــا ي  ْم ق  ْم، كِن  ِفــاك  ــه  وس  ْم ن ف  ْعِجــب ه  د  ، ت  ــاس  م  الن 

ِما ةِ  ْهِم ِمن  الر  تق  الس  ر  يِن م  ق ون  ِمن  الار ْمر  «ي 
(4)

 . 

 ثاناا. األلطاء املنهجاة  ي االستنباط تمعضلة التكفري

يالحظ مـن دتبـع الفتـاتى تااخطابـا  التـي دصـاهر يـن اجلاميـا  املتطرفـة أهنـا 

التعام  مع النصوص الرشياة فهام تاستنباطا، حاث  دفتقر كىل الرسوخ  ي منهجاة

يغلــب يلاهــا التأتيــ  املتعســف، تادبــاع املتشــابه مــن النصــوص، تمحلهــا يــىل تفــق 

ترثــــرياً مــــنهم  .نظــــرهتم التكفرييــــة، لتوظافهــــا  ي جلــــب األتبــــاع أت التربيــــر للــــنفس

يعتنقــــون الفكــــر التكفــــريي املتطــــرف الــــاموي قبــــ  البحــــث يــــن دلاــــ ، تهــــذا أمــــر 

تهذا املسلك يفرس نزتيهم املتطرف نحو التكفري  .متجذهر فاهم ال حيتا  كىل دلا 

 :اآلداةدوضحه الشواها الذي ال حتكمه قوايا منضبطة رام 

 التكفري بالالزم .1
                                                 

 .74 نفسه:املصاهر  (1)

تأه  الغلو )مجاية  ، نقال ين حمما رستهر؛ احلكم بغري ما أنزل اهللرام  ي هرسالة احلجاا  (2)

 .72 املسلمني(: ص

 .املرجع نفسه (3)

 .12886 ، املسنا هرقم:محاأاإلمام  (4)
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تهذه نقول تنصوص من رتـبهم  ،تهذا مرده كىل يام مراياة ضوابط التكفري

قــول ســاا فضــ :  ذلــك مــن .املنهجاــة املعتمــاة  ي التأصــا  تالتنظــري ناطقــة بــذلك

به  ي يامهرس   ي الايمقراطاةتكذا ران الشعب صاحب الساادة » ساادده بواسطة نوا

فــإن رــال الفــريقني تاقــع  ي الكفــر: نــوا  الربملانــا  تمــن ينتخبــوهنم مــن  ،الربملــان

«الشـــعب هلـــذه املناصـــب
(1)

كن رـــ  مـــن يعـــني يـــىل كقامـــة هـــذه ». تمنهـــا قولـــه أيضـــا: 

ء  الربملانـــــا  أت بالتاـــــاهر  ،يفعلـــــه النـــــوا  تهـــــو مـــــا ،باالشـــــرتاك  ي يضـــــويتهاســـــوا

«تهـــو مـــا يفعلـــه النـــالبون، أت بتـــزيني ذلـــك للنـــاس ـــــ هـــو رـــافر ،أيضـــائها
(2)

تقـــال . 

كن املشـــــــاهررة  ي هـــــــذه الربملانـــــــا  بالرتشـــــــاح أت االنتخـــــــا  مـــــــن الكفـــــــر »أيضـــــــا: 

«األررب
(3)

 . 

 التكفري بايتباهر التبعاة لإلمام .2

الالزم، دكفــريهم بايتبــاهر التبعاــة لإلمــام، حاــث هردبــوا يــىل ممــا يلحــق التكفــري بــ

رفـر اإلمــام رفـر الرياــة، تمـن ثــم اسـتحالل الــاماء تاألمـوال تالنســاء ملـن خيــالفهم 

كن الـبالد املحكومـة بقـوانني »صاحب اجلـامع:  ي معتقااهتم.  ي هذا السااق يقول 

ا أحكــام لطــرية جيــب أن تضــعاة ــــ رــام هــو احلــال  ي شــتى بلــاان املســلمني الاــوم ــــ هلــ

تمـن هـذه  .ي  يـن بانـةاـلاهلـك مـن هلـك يـن بانـة تحياـى  مـن ح ؛يعلمهـا رـ  مسـلم

 األحكام:

ً أررب لاهرجون من ملة اإلسالم. . أ  أن حكام هذه البالد رفاهر رفرا

ً أررب، تهذا يعني حتريم العم  هبذه املهنة. .    أن قضاة هذه البالد رفاهر رفرا

                                                 

جلامع لطلب كمام بن يبا العزيز الرشيف )تاسمه املستعاهر: يبا القادهر بن يبا العزيز(، ا(1) 

 .161العلم الرشيف:

 .163نفسه: املرجع (2)

 .164نفسه: املرجع (3)
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حــارم هــذه الــبالد، تال العمــ  هبــا، تمــن حتــارم كىل  .  أنــه ال جيــوز التحــارم مل

نانهم هراضاًا هبا فهو رافر أيضا.  قوا

د.  أن أيضاء اهلائا  الترشيعاة هبذه البالد ــ رالربملان تجملس األمـة تنحـوه ـــ 

ً أررب ــ ألهنم هم الـذين جياـزتن العمـ  هبـذه القـوانني الكـافرة تهـم الـذين  رفاهر رفرا

 ا. يستجا منه يرشيون ما

ً أرـــرب.   أن الـــذين ينتخبـــون أيضـــاء هـــذـه ألهنـــم  ؛ه الربملانـــا  هـــم رفـــاهر رفـــرا

بانتخــــاهبم هـــــذا كنـــــام يتخـــــذتهنم أهربابــــا مرشـــــيني مـــــن دتن اهلل، فـــــالعربة باملســـــمى. 

تيكفــــر أيضــــا رــــ  مــــن ديــــا كىل هــــذه االنتخابــــا  أت شــــجع النــــاس يــــىل املشــــاهررة 

«فاها
(1)

. 

ففــــي حايثــــه يــــن ي حكــــم أســــالفهم، تاملالحــــظ أن هــــذا املبــــاأ هــــو ذادــــه الــــذ

ااخـــواهر ، أتهرد أبـــو احلســـن األشـــعري نصـــا لطائفـــة الباهســـاة يتطـــابق حرفاـــا مـــع مـــا 

ــر اإلمــام  رفــر   يقولــه املعــارصتن مــنهم حاــث قالــت "طائفــة مــن الب ْاهســاة: كذا رف 

، تأهلهــــا مجاعــــًا مرشــــالرياــــة، تقالــــت : الــــ ن، تدررــــت الصــــالة كال روااهر داهر  رشك 

، تذهبــت كىل قتــ  أهــ  القبلــة تألــذ األمــوال، تاســتحلت القتــ  للــف مــن دعــرف

«تالسبي يىل ر  حال
(2)

. 

اهر .3  التكفري بايتباهر التبعاة للا 

: الـــااهر كمـــا داهر كســـالم أت  تهـــذا التكفـــري جيـــري يـــىل نفـــس الـــنمط، حاـــث قـــالوا

تنتكلــم ـهنـا يـن تاقــع »...يقول ساا فضـ : رفر؛ فمن أقام بااهر الكفر فهو رافر. 

تهو حـال املنتسـبني كىل اإلسـالم  ي معظـم بـالد املسـلمني املحكومـة بقـوانني  حماد،

                                                 

 .540 -539 نفسه: املرجع (1)

 .194 /1 مقاال  اإلسالماني:أبو احلسن األشعري،  (2)
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«الكفاهر  ي هذا الزمان، تـهذه البـالد دعتـرب مـن جهـة األحكـام داهر رفـر تحــر 
(1)

. 

كذا دلــ  أحــا : »نــه ال يهــا للكفــاهر بــالوهلم لــااهر اإلســالمكااق باانــه تقــال:  ي ســ

«دياهر رفر تهردة الاوم يه يتالت ،الكفاهر كىل بالد املسلمني
(2)

الـاناا : »تقـال أيضـاً  .

«مـن ذلـك حتـى مكـة تاملاينـةي داهر رفر تال أستثن رلها الاوم
أصـول تهـذا مـن . (3)

تزيمت األزاهرقة أن من أقام  ي »أبو احلسن األشعري: متقاماهم أيضا، رام حكاه 

«داهر الكفر فهو رافر، ال يسعه كال ااخرت 
(4)

. 

 التكفري باملعصاة .4

ر  يلاـه األمـة قـوهلم كن  مـن فعـ  داألقوال الصادمة املخالفة قطعا ملا دـوا  من

ـ معصاة مرة تاحاة رصر «يلاهـا رـافر ت م يتب مـن هـذه املـرة فهـو م 
(5)

تيالحـظ هنـا  .

دبهـــا. يقـــول مـــاهر بكـــري: كن رلمـــة أهنـــم ال يفرقـــون  بـــني املســـماا  الرشـــياة تمرا

«فر متاماهي اسم من أسامء الكافر تدساتي رلمة را يايص
(6)

. تمما ينبني يىل هـذا 

أفتــــى أبــــو قتــــادة  ههم، تبــــئاألبريــــاء رأطفــــال املخــــالفني تنســــا اســــتباحة قتــــ القــــول 

فلســــطاني، حاــــث أصــــاهر باانــــا رصح فاــــه بوجــــو  قتــــ  ذهراهري تنســــاء يــــائال  ال

ئر، تتافقه يىل الفتوى أقطا  املنهج رأيمن الظـواهري تاملقـايس  اجلاش  ي اجلزا

ن التذرري هنـا أن هـذه يـني فعلـة أسـالفهم، فـإن نـافع بـن األزهرق ي يتغريمها. تغن

ملـــا أظهـــر الـــرباءة مـــن القعـــاة ينـــه تســـامهم مرشـــرني، اســـتح  قتـــ  أطفـــال خمالفاـــه 

                                                 

 .471جلامع لطلب العلم الرشيف لقادهر بن يبا العزيز، ايبا ا (1)

 .653نفسه: املرجع (2)

  .املرجع نفسه  (3)

 .1/88 :أبو احلسن األشعري، مقاال  اإلسالماني  (4)

 .78 التكفري تاهلجرة تجها لوجههرجب مذروهر،  (5)

 .املرجع نفسه (6)
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فقه، تيكفـي الباـان الـذي أصـاهره تقا دعاى  تنسائهم. األمر كىل قت  ر  من ال يوا

ئــر بعنــوان "قطــع الرقــا  ملــن لــر  يــوم االنتخــ تهــو نفســه  ؛ا "زيــامهم  ي اجلزا

مـــنهج متقـــاماهم، فقـــا ذرـــر الطـــربي يـــن مقادـــ  التمامـــي قولـــه لشـــباب ااخـــاهرجي: 

فقال: بىل ،ألاس من ديننا قت  من ران يىل غري هرأينا منا ران أتمن غرينا
(1)

. 

 اهبم  ي حقاقة اإليامن تمقتضاادهاضطر .5

 تهذا أتقعهم  ي أصول منهجاة لطرية منها: 

فــــذها  بعضـــه يســــتلزم  يتجــــزأ تال يتـــبعض، ء تاحـــا الــــ اإليـــامن ينــــاهم يش

 .ذهابه بالكلاة

 يام التفريق بني اإلطالق تالتعاني  ي التكفري.ـ 

 .الكفر األررب تاألصغر ينويق بني يـ يام التفر

 .ـ يام الفص  بني احلكم بكفر القول تالفع  تبني قائله تفايله

بالتأتي  مطلقاً أت ـ يام العذهر باجله  
(2)

. 

 قاقة اجلهاد تاألمر باملعرتف تالنهي ين املنكرااخلط بني ح .6

تهــذه النقطــة يطـــول  ،تقـــع لــاهيم دــاال  بــني املفهـــومني تبســبب هــذا ااخلــط

 رشحها تشواهاها ال دعا تال حتىص. 

                                                 

 .6/281ابن جرير الطربي، داهريخ األمم تامللوك:  (1)

كمام بن يبا العزيز الرشيف )تاسمه املستعاهر:  منثوهرة تمبثوثة  ي: رتا نظر هذه األصول ا (2)

، د فها الفهاا، دأثر ااخواهر  جلامع لطلب العلم الرشيفيبا القادهر بن يبا العزيز(، ا

 املعارصين بأصول ااخواهر  املتقامني تغريها.
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 التوصيات

ملا رانت ظاهرة اإلهرها  بالغة  التعقاا تالرتراب، ترانت املقاهربة املعتماة 

أحسن املاال  تأفض   حادية غري جماية؛ دعني  التامس ي معاجلتها غرباًا تيرباًا أ

دضمن الشمولاة  ي املقاهربة، تاجلاتى  ي املعاجلة، تاملنهجاة  ياملسالك الت

أن معظم الاتل العرباة  جاا العلماة  ي التحلا  تالتعلا . تمن املؤسف

ة تاإلسالماة ايتما  املقاهربة األمناة ملحارصة ظاهرة التطرف تاإلهرها ، ممثل

كرية، تغريها من تسائ   ي االيتقاال  االستباقاة، تاملحارام  املاناة تالعس

أثبتت التجربة فشلها، تالتي أد  كىل نتائج يكساة حاث سامهت  ي  يالعنف الت

دأجاج التودر، تهرفع تدرية اإلهرها  حاث يتم مقابلة ينف الاتلة بعنف مضاد. 

هر احلكوما  يىل تدشجع يىل ظهوهر  يترأهنا دغذ العقا  اجلاميي يبات كن كرصا

التطرف تالعنف بال حماهربته، تمتاه بأسبا  البقاء حاث الشعوهر باملظلوماة 

 يعمق االقتناع الوجااين برضتهرة االنتقام تهرد الفع .

تبام أن ظاهرة اإلهرها  معقاة خيتلط فاها اجلانب الرتبوي باجلانب  

بعا املحيل بالعاملي، فإن االجتاميي تالساايس تالفكري، رام يتشابك فاها ال

معاجلتها دتطلب دبني اسرتاداجاة موازية، دألذ بعني االيتباهر جمموع اإلرراها  

الااللاة تااخاهرجاة املشاهر كلاها، تدعم  يىل دغلاب املصلحة العلاا للاتلة 

 تاملجتمع، تهو ما حتاتل هذه التوصاا  باانه تدوضاحه.

 العلاا لألمة العرباة تاإلسالماةصالح أتال. رضتهرة دبني اسرتاداجاة ختام امل

تهو ما نتج  ؛اتان منظم من قب  اإلهرها  الاتيليتعرض العا م العر:ي لع

، تمع ذلك انخرطت قوما  بعض الاتلة تتجودها الساايسينه دامري رام  مل

رثري من الاتل العرباة تاإلسالماة  ي التحالفا  الاتلاة ملكافحة اإلهرها ، تهو 

خر كمكاناهتا املادية تالعسكرية لتامري ذاهتا. هذا الوضع الاتيل ما جعلها دس



166 
 

ال يمكنه اإلسهام  ي معاجلة اإلهرها ، ب  كنه يؤدي كىل نتائج يكساة،  ياإلحلاق

تهذا يستايي دغارياً جذهريًا، تدبني اسرتاداجاة مغايرة دألذ بعني االيتباهر 

 :اآلداةاإلجراءا  

  الاتيل؛ تالرشياة الاتلاة من رضتهرة التمااز الواضح بني اإلهرها .1

جهة، ترشف حجم التاليب الذي متاهرسه القوى الاتلاة املتنفذة باألجهزة 

 ؛األمماة تدوظافها  ي دنفاذ أجناهتا اجلاوسااساة تمصاحلها القوماة من جهة ثاناة

من أج  اإلسهام بقوة  ؛تهذا يقتيض رضتهرة دنساق اجلهود العرباة تاإلسالماة

الاتلاة للحالولة دتن دسرت القوى العظمى تهراء القراهرا  الاتلاة، يرب املنظام  

تالرشياة الاتلاة، تجملس األمن؛ إلضفاء الرشياة يىل ياتاهنا املتكرهر يىل 

 البلاان العرباة تاإلسالماة بحجة احلر  يىل اإلهرها .

دتجه أصابع االهتام كىل ضلوع املخابرا  الغرباة  ي الكثري من األحااث  .2

باة التي استهافت خمتلف الاتل الغرباة تغري الغرباة؛ هباف دثبات صفة اإلهرها

اإلهرها  تكلصاقها باإلسالم تاملسلمني، تدوظاف ذلك  ي دربير العاتان الغر:ي 

تجاير  حتت غطاء احلر  االستباقاة املوجهة ضا التهايا اإلسالمي املزيوم.

من املنظام  احلكوماة،  بالذرر أن هذه الصناية يقف تهراءها قائمة ال حرص هلا

تمنظام  املجتمع املاين، تالرشرا  العابرة للقاهرا ، مايومة بآالف ااخرباء 

تصناع القراهر، تاملرارز البحثاة، تالشبكا  اإليالماة، تأجهزة االستخباهرا  

املحلاة تالاتلاة، فضاًل ين القوايا العسكرية، تاألحالف العسكرية التي 

ساطالها الربية تالبحرية تاجلوية، تجنودها النظاماني دقودها الاتل الكربى، تأ

تاملردزقة، تغريها من األذهرع تاملخالب احلاياية التي استخامتها تدواص  

 استخاامها بك  تحشاة  ي مناطق خمتلفة من دتل العا م.
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بادت دقلق الضامئر احلاة لكباهر املفكرين الغرباني أنفسهم،  يهذه املخاطر الت

م  معها البلاان العرباة تاإلسالماة بك  جاية، تأن دنأى بنفسها ينبغي أن دتعا

ين املقاهربا  الايائاة التي درت  هلا القوى الغرباة بزيامة الواليا  املتحاة، 

تالتي دسوق لإلهرها  اإلسالمي بايتباهره ااخطر األررب الذي هياد األمن تالسلم 

بلاان  ي حرت  مستاامة العاملاني، تالذي دسعى من لالله كىل دوهريط هذه ال

 تغري مربهرة ضا شعوهبا.

ت ي ذا  االجتاه، نجحت القوى الكربى من لالل دبناها لنظرية  .3

"الفوىض ااخالقة"  ي للق حالة من يام االستقراهر  ي البلاان العرباة 

تاإلسالماة، تالز  هبا  ي حالة العنف املستاام، تالفوىض السااساة تاألمناة، 

ربهرا  التي يتذهرع هبا هرياة اإلهرها  الاتيل للتال   ي تهو ما يوفر ر  امل

 شؤتهنا الااللاة بايوى مكافحة اإلهرها .

كىل هذه املنزلقا  األمناة ااخطرية التي أ قِحمت  دنتبهتيىل البلاان املعناة أن  

ف  ين سااساهتا ااخاطئة  ي االنصااع للوصفا  الومهاة الاتلاة،  فاها، تأن د ك 

هر التي أفقاهتا مصااقاتها  ي نظر شعوهبا، تأن دألذ بعني تأن دقاهر حجم  األرضا

االيتباهر ما آلت كلاه حال األتطان العرباة من دامري ممنهج ال دزياه األيام كال 

 دوسعًا تارتساحًا.

يرتدب يىل ما سبق رضتهرة كيادة دقاام البلاان العرباة تاإلسالماة  .4

إلهرها ، تمن ثم رضتهرة فك االهردباط لسااساهتا ااخاهرجاة املتعلقة باحلر  يىل ا

مع التحالف الاتيل ملحاهربة اإلهرها ، تالتوقف ين لوض حرت  بالورالة 

لتامري دتهلا بأياهيا، تالتوقف ين فتح جماهلا اجلوي تالربي تالبحري أمام 
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العاتان العسكري املمنهج، الذي يستهاف استنزاف قاهراهتا املادية تالعسكرية، 

 نها تاستقراهرها، تحيط من هابتها أمام شعوهبا.تهياد ساادهتا تأم

دسعى القوى الاتلاة، من لالل األجهزة الاتلاة التي دتحكم فاها، كىل  .5

جتريم حررا  املقاتمة إلضعاف ثقافة املامنعة حتى خيلو هلا اجلو  ي دطباق 

ماة كىل التحكم  ي مقاهرا  بلاان املنطقة، تحتاياًا ما يتعلق ب ام اسرتاداجااهتا الرا

 يعرف بمرشتع السوق الرشق أتسطاة.

تيتعني يىل البلاان العرباة أن داهرك لطوهرة هذا املرشتع الذي با  هياد  

ها الساايس ذاده لصالح املرشتع االستاطاين  لاس فقط اقتصادياهتا، ب  تجود 

تيىل الاتل العرباة لاصة أن داهرك بأن التنازال  التي قامتها  الصهاوين.

ئالاة  ي النصف الثاين من لصالح املرشتع ا لصهاوين لالل القمم العرباة اإلرسا

دسعاناا  القرن املايض  م جتن منها سوى مزيا  من الترشذم الساايس تاإلفقاهر 

 االقتصادي، تالتودر األمني، تهشاشة السلم االجتاميي.

تلتااهرك املوقف، يتعني يىل الاتل العرباة التصاي للسااسا  الغرباة التي  

كىل جتريم حررا  املقاتمة  ي الوطن العر:ي، تأن درفع ينها صفة درمي 

اإلهرها ، تدوفر هلا الغطاء الساايس  ي املحاف  الاتلاة، تدعم  دقوية جبهتها 

ئايل،  الااللاة، تديمها الكام  بام يمكنها من الوقوف  ي تجه العاتان اإلرسا

 اها تمقاساهتا.تحيقق أم  الشعو  العرباة تاإلسالماة  ي استعادة أهراض

دتعرض البلاان العرباة تاإلسالماة ملا يعرف باإلهرها  الاتيل النايم،  .6

تالذي يستهاف الرأسامل الرمزي للشعو ، تلاصة منها الشعو  اإلسالماة، 

تهذا اإلهرها  تحمو ذاررهتا التاهرخياة، تهويتها الايناة، تمنظومتها القاماة، 

العقول من لالل املرارز البحثاة، ستخام أدتا  غري دقلااية دعتما جتااش 
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تالقنوا  اإليالماة، تاإليالم املوازي، تاستقطا  النخب الفكرية، تجتفاف ما 

يسمى بمنابع اإلهرها  من لالل التحكم  ي مناهج التعلام يامة، تالتعلام 

الايني لاصة، تدغاري القام االجتامياة، تدغاري نمط األرسة تغريها من أدتا  

 التي دستهاف اغتاال الذاررة اجلامياة.  القوة النايمة

تبالنظر كىل لطوهرة اآلثاهر املرتدبة يىل هذه السااسا  الاتلاة التي تصفتها 

يتعني يىل البلاان العرباة تاإلسالماة  ؛"حر  األفكاهر"بعض املرارز األمريكاة بـ

رة استنفاهر رافة املنظام  اإلقلاماة تالاتلاة التابعة هلا؛ لوضع لطة يم  مشرت

دشك  صامم أمان لتالحم  يتقامها الايناة تاأللالقاة، الت دضمن محاية مقاساهتا

هذه كن  شعوهبا تاستقراهرها، تمحاية أمنها الااليل تمتاسكها االجتاميي.

أن دافع ينها هتمة العاملة تاالهرهتان للخاهر ، تهي من أرثر من شأن ااخطوا  

 من شأهنا أيضا أن دؤسس ملرشتع التهم دأثرياً تجاذباة للشبا  املتحمس، رام

 مصاحلة مع شعوهبا الغاضبة.

 ثاناا. احلا من احلرمان راسرتاداجاة ملواجهة اإلهرها 

يتطلب احلا من ظاهرة اإلهرها   ي املجتمعا  العرباة االلتفا  كىل  .1

املحادا  األساساة املتسببة  ي دفيش الظاهرة. كن االستبااد الساايس، تغاا  

اهر التنماة االقتصادية، تدفيش البطالة، تالقهر الثقا ي لبعض الفئا ، العاالة، تاهنا

د، هو  ي احلقاقة ما يافع الناس  تحماتلة صااغة قالب يترصف ضمنه األفرا

للعنف تاإلهرها  بصفة لاصة، تمن يضاق به األفق، تال يعرف راف يلبي 

 ي حتقاق  حاجاده اإلنساناة األساساة، ال يمكن لومه يىل ادباع أسلو  يناف

مبتغاه؛ لذلك، ال يمكن القضاء يىل اإلهرها  كال بزتال اإلحباط النادج ين 
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احلرمان، تبزتاله يزتل التطرف، تمعه ينتهي اإلهرها ، تهو األسلو  الوحاا 

 الناجع هلذه املشكلة التي دقض مضجع العا م.  

اهرة األمث  للحا من ظ كن ثمة دالئ  رثرية دقوم شاهاًا يىل أن املقاهربة  .2

املقاهربة التي دنظر كىل البائة احلاضنة للظاهرة، كذ كن القضاء يىل  ياإلهرها  ه

كهرها:ي تاحا أت أرثر يبقى باتن فائاة ما دمنا  م نقض يىل البائة التي دسمح 

كن مو  كهرها:ي تاحا  قا يردب أسبابًا ألرى ملواصلة العنف بال من أن  بوالدده.

تحتقاق األمن؛ لذلك، لاس ثمة شك بأنه من يكون تسالًة لبلوغ السلم العام 

دتن دنماة تدوزيع يادل للثرتة، تمن دتن دأمني حلقوق الفئا  األق  دلاًل 

تاحلقوق املرمي هبم يىل هامش االقتصاد تاإلنتا ، لن يكون  ي تسع األمن أن 

قا ينرش الريب تينتقي ضحايا حيوهلم كىل جمسم متثايل ملا سالحق  حيفظ أمنًا.

لن يستأص  مشاير احلن ق تهرغبا  االنتقام للنفس من  -قطعاً –ع، لكنه اجلما

احلرمان، تلن يمنع رثريين من هررو  موجا  العنف تاإلهرها ، ب  هو قا 

يضاف سببًا جاياًا كىل درسانة املربهرا  التي يسوقها الاايون كىل العنف لتسويغ 

 . ترشينتهالعنف 

 The Institute for Economics and-معها االقتصاد تالسلم "يطرح  .3

Peace  جمموية من املقوما  التي جيب أن دتوفر  ي بلا ما من أج  حتقاق "

السلم تاألمن، أي التخلص من ر  ظواهر العنف تلاصة اإلهرها ، تهذه 

املحادا  رلها داتهر حول رافاا  زيادة فعالاة احلكومة، تبالتايل التقلا  من 

م كىل حالة الرضا التي هي النقاض حلالة شعوهر املواطنني باحلرمان، تكيصاهل

احلرمان، بحاث يصبح سعاه ملامهرسة العنف غري مربهر حتى تكن تجا  األفكاهر 

تاألشخاص الذين يسعون كىل جره لذلك، ألن هؤالء لن جياتا املواطن الذين 

 يقب  أت الذي يتم استغالله  ي هذه األيامل.
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ة اإلهرها  دررز يىل جانب  كن أغلب االسرتاداجاا  التي حتاتل مكافح  .4

أت احلرمان االقتصادي فقط، باتن االنتباه كىل  ،رانتشاهر األفكاهر املتطرفة ؛أحادي  

تجو  احلا من احلرمان بمعناه الشمويل الذي يشم  أيضا الساايس 

تاالجتاميي. كن هذه االسرتاداجاا  دبقى فاشلة أت مصريها الفش   ي املستقب ، 

ك املواطن  ي هر الساايس تاالجتاميي دبقى كمكاناة تباتن كرشا  صنع القرا

انخراطه  ي يم  متطرف تيناف تاهردة، حاث يبقى العنف تسالة مثىل للتغاري 

ينا من حيرم من الوسائ  السلماة تالقانوناة للتغاري، تكذا  م ينفجر الوضع  ي 

لم احلال، فإنه مرشح لالنفجاهر  ي املستقب ، تبالتايل نكون أمام حالة من الس

 ااخادع.  

لذا يىل الاتلة الوطناة  ي  ؛نقاض حالة احلرمان هو حالة الرضاكن   .5

لكي دص  باملواطن كىل حالة الرضا  ؛املنطقة العرباة أن دبذل قصاهرى جهاها

االقتصادي تالساايس تاالجتاميي تالثقا ي رفرد ترمجموية، تحانها يمكن 

ادية، يعاقب مردكبها من طرف التعام  مع اإلهرها  مثلام نتعام  مع أي جريمة ي

 الاتلة تاملجتمع، تيعترب جمرد منحرف ال يمكنه أن يربهر فعله حتت أي ظرف.

 ثالثا. كيادة دقاام األسالاب املعتماة  ي مواجهة التطرف الايني

هر منهجًا مبائاًا دائامً  ي كداهرة ااخالف مع رافة  .1 رضتهرة ايتامد احلوا

ئح التي دتبنى العنف، تالبا م ن أن دتفهم اجلها  الرسماة الاتافع الرشا

هر يىل اإلدانة  املوضوياة التي دافع هذه الرشحية كىل دبني هذا ااخااهر بال اإلرصا

لقا أدى غاا  احلواهر بني أطراف ااخالف دال  جمتمعادنا العرباة  املسبقة هلا.

تاإلسالماة كىل كثاهرة الفتن تالنزايا   ي صغائر األموهر، تدضخم ااخالف يىل 

يا  هامشاة، تلاس ايتامد احلواهر حس ا  الوفاق، تباد  طاقا  األمة  ي رصا
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منهجًا حموهريًا  ي معاجلة ظاهرة اإلهرها  جمرد لااهر ساايس اضطراهري تكنام هو 

مسلك حضاهري مؤص   ي املرجعاة اإلسالماة العلاا، تمن شأن ايتامده أن 

 حيارص الظاهرة تيقل  منها كىل أبعا احلاتد.

  التي ينبغي الرتراز يلاها لضامن نجاح يملاة احلواهر، من األتلويا .2

ك أه  العلم املوثوق بكفاءهتم العلماة، تاملعرتفني بنزاهتهم  رضتهرة كرشا

األلالقاة، مع استعااد املؤسسا  تاألجهزة الرسماة للتعام  مع أه  العلم 

د منه م بايتباهرهم سلطة يلماة حارمة بال التعام  معهم رموظفني هرسماني يرا

دربير الترصفا  القمعاة تكضفاء الرشياة الايناة يلاها، تال شك أن حااد أه  

العلم ساكسبهم املصااقاة الكاملة  ي نظر املخالفني، تهذا من شأنه أن يعاا بناء 

 جسوهر الثقة بني أطراف النزاع.

هر فاام يتعلق باملربهرا   يمن األتلوية التي ينبغ .3 أن يررز يلاها احلوا

يعتماها املخالف  ي رشينة العنف، أن يتم االهتامم أتال بأص   الرشياة التي

، قضاة التكفرياملشكلة، تأص  املشكلة التي يلاها مااهر اجتهاد املخالف هي 

املقامة النظرية املؤسسة لسلوك العنف، تال شك أن نقض هذا األساس  يفه

ملنهجاة النظري سارتدب ينه دبعا نقض ما بنى يلاه من أيامل العنف. تهذه ا

 دتطلب معاجلة املوضوع يىل مستويني:

  لباان موقع قضاة التكفري بني نصوص الرشيعة مجعًا  ؛مستوى التأصا

لباان أن التكفري الذي هو  ؛تدرجاحًا بني النصوص، تباانا تدأتيال ملقتضاها

كلرا  املرء من ملة اإلسالم ال يكون بالظنون تكنام بالربهان القاطع، تهو 

ل. دكذيب ما نط  ق به الرشع املنز 
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  تمستوى التنزي  لباان األتلويا  العظمى تاملصالح الكربى الواجب

جلبها ملجتمعا  املسلمني املعارصة، تالالزم مراياهتا  ي دنزي  األحكام، تأثر 

هر هبا، تأمهها دفويت مصلحة األمن العام  ظاهرة التكفري  ي دفويتها أت اإلرضا

 املصالح املقصودة رشيا.الذي يعود باإللالل يىل مجاع 

كن مستوى التنزي  هبذا املعنى له األمهاة القصوى  ي معاجلة العنف لاصة  

كذا ما ألذنا بعني االيتباهر الشواها القوية التي دربهر القول بالتكفري، تهي شواها 

يعرتف هبا رباهر العلامء بمن فاهم املنضوتن حتت اهلائا  العلماة الرسماة، تمن 

باه كىل رضتهرة فك االهردباط بني هتمة التكفري تجماهاة الكافر، هنا تجب التن

فثبو  هتمة التكفري ال يلزم ينها بالرضتهرة مح  السالح لغلبة تجه الرضهر فاه 

 يىل تجه املصلحة.

دتهر التطرف تالغلو  ي كفراز ظاهرة اإلهرها ، كن دقاير يام املبالغة  ي  .4

كر تالغلو الايني دبقى ظاهرة املامهرسا  اإلهرهاباة الناجتة ين التطرف الف

موجودة تال سبا  كىل كنكاهرها، لكن الرتراز يلاها بشك  مفرط يشك  لااهرًا 

فاشاًل ملعاجلة اإلهرها . لذلك، من املهم جاًا أن دكف احلكوما  ين اللعب 

يىل هذا الودر كهرضاًء للضغوط األجنباة أت أي دتافع ألرى، حتى ال دررن كىل 

 ذا  جاتى.معاجلا  تمهاة تغري 

كن العنف تمنه اإلهرها  الذي دعرفه املنطقة العرباة رك  هو ينفر   .5

ساايس بامتااز، أي جذتهره سااساة تغاياده احلقاقاة سااساة، تهو يستعم  

ااخطا  الايني فقط روسالة للتعبئة؛ ملا هلذه الوسالة من قاهرة يىل جلب 

ا تحيول أنظاهرنا كىل البعا لكن هذا االستعامل ال جيب أن خياين األنصاهر تالعتاد.

، كال أن دأالايني فقط للظاهرة اإلهرهاباة، فهذا البعا تكن ران موجودًا،  ثريه ضئا ر
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تلذا فإن احلرمان املتعاد  ؛كون غطاء دتاثر به هذه املجمويا تال يعات أن ي

اجلوانب الذي دعاين منه املنطقة العرباة هو من خيلق العنف تاإلهرها  بصفة 

تمن املهم  حتى تلو ران سكان املنطقة غري مسلمني أت ملحاين. لاصة، تهذا

ِ  احلواهر يىل أجناة فقا ال أن داهرك احلكوما  هذا الب عا،  يكون جمايًا فتح  قنوا

 يعتربها املخالف زائفة تال درتجم مطالبه احلقاقاة.

 ي االجتاه ذاده، يتعني فك  االهردباط العضوي بني التطرف تاإلهرها ، كذ  .6

كن  من الرضتهري أن يفيض التطرف الفكري أت الايني كىل ياتان كهرها:ي.لاس 

رثرياً من مظاهر التطرف ال دتجاتز حاتد الترصفا  الشخصاة التي دتخذ 

أشكاالً منفرة، تقا دتعاى ذلك كىل اإلساءة اللفظاة كىل اآللرين تهو ما نالحظه 

كىل دكفري املخالف، أت فاام ياتهر  ي ااخصوما  املذهباة من جال يقام قا ينتهي 

كدانة لبعض املامهرسا  الايناة تاالجتامياة التي قا دص  كىل حا التكفري، تهي 

ها القانون بال شك، لكنها ال دناهر   ي سااق األيامل اإلهرهاباة.  درصفا  جيرم 

هذا التمااز بني احلالتني له أمهاة قصوى  ي حتايا املعاجلة املطلوبة، فكثرياً ما 

كوما  ألطاء قادلة بايتامد مقاهربا  أمناة قاساة  ي حق أناس أبرياء اهردكبت احل

بتهمة التطرف، مع أن املشكلة  ي أصلها فكرية باألساس، تران يمكن معاجلتها 

هر العلمي.  باحلوا

ت ي املقاب ، دشها التجاهر   املعارصة أن رثريين من هؤالء الذين  .7

ساًا كىل أنظمة سااساة سائة يوصمون بالتطرف الفكري أت الايني؛ متحازتن ساا

السمعة، تيىل يكس ما يتوقع منهم رمتطرفني، جتاهم جيناتن أقالمهم لتجاري 

الفساد الساايس، تجتما  صوهرة النخبة احلارمة الفاساة، تاستهااف من يتجرأ 

يىل نقاها أت حتى كسااء النصح هلا، ناهاك ين ااخاهرجني ين طايتها ممن دأ  

ء هذه هؤالء املتطرفون يىل  تصمهم بااخواهر  املاهرقني. تال شك أن استرشا
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الظاهرة دستفز الغاوهرين يىل دينهم، تقا دافعهم كىل هردتد فع  دعادهلا من حاث 

للاين تالذي  ءوما  أن دكف ين هذا التوظاف اليسالقوة؛ لذلك ينبغي للحك

 أثبت فشله معاجلة الظاهرة.

 ها هرابعا. التحصني الذايت ضا ثقافة التطرف تاإلهر

اختاذ اإلجراءا  الردياة يرب قوة السلطة؛ ملعاجلة مشكال  ذا   يكفيال 

تهو ما يستايي احلاجة كىل بناء قنوا  التحصني الذايت  ؛أبعاد نفساة تاجتامياة

من لالل الرتباة تالتنشئة يرب الفضاءا  املتعادة املتاحة جمتمعاا راألرسة، 

 .تاملؤسسا  التعلاماة تالايناة تاإليالماة

من تسائ  حتقاق مقصا حفظ الناشئة: دأساس فضاء أرسي سلام  .1

ء السائاة  ي مؤسسة األرسة املسؤتلة ين  للتنشئة االجتامياة، فطباعة األجوا

كنتا  النوع البرشي تكيااده تدرباته جتا هلا صاى  ي املجتمع، فباستقراهر هذه 

و ااخطوة األتىل كن هذا الفضاء ه املؤسسة يستقر املجتمع، تباضطراهبا يضطر .

الضامنة لتنشئة أجاال القوة تاحلكمة تاالستقامة تاالدزان،  ي حني أن أجواء 

الكراهاة تالتودر دال  فضاء األرسة كنام دنتج نفوسًا متودرة ينافة، منكمشة يىل 

نفسها، مهاأة ملعانقة أفكاهر التطرف تمماهرسة العنف روسالة إلثبا  الذا ، فغاية 

هوهر هو التشفي تكهرادة االنتقام، تهي حالة نفساة تفكرية ما يطمح كلاه املق

متطرفة حتتا  لرتباة هرتحاة يالاة تدزراة دشم  درباة العق  تجلم العواطف 

تهتذيب الطباع تالوجاان، تهو ما ال يتم ابتااء كال من لالل أرسة هادئة 

 تمستقرة تمنظومة دعلاماة أصالة تمنتجة. 

 يادق الاتلة مسؤتلاة ضامن استقراهر يىل يكن حتقاق هذا املقصا يلق .2

األرسة من لالل برامج الرياية األرسية، تالتثقاف الايني تاإليالمي، تمتكني 



176 
 

األمها  من القاام بأدتاهرهن الفطرية، تيام استهالك طاقاهتن  ي اإلنتا  

املادي، تكيادة النظر  ي قوانني الشغ  املنظم إلجازا  األمومة، تدوجاه طاقا  

ة  نحو االستثامهر  ي دنشئة األبناء لبناء جا  متوازن نفساا تيقلاا تجسايا. رام املرأ

من أج  مراجعة شاملة للطريقة أن حتقاق هذا املقصا يتطلب أيضا تقفة جادة 

دتعام  الاتل العرباة تاإلسالماة مع الوصفا  األمماة اجلاهزة حول ما  يالت

بك  أبعاده السااساة تاالقتصادية يعرف بثقافة اجلناهر، تما يسمى بتمكني املرأة 

تاالجتامياة تاجلنساة، تهي مقوال  بادت من أرثر املقوال  كثاهرة للجال  ي 

 األتساط العاملاة التي أدهررت لطوهرهتا يىل مستقب  جمتمعاهتا. 

تمن املؤسف أن الاتل العرباة انخرطت بقوة  ي دنفاذ الوصفا  الاتلاة، 

ة تالطفولة، غري تاياة بمخاطرها املامرة لقام تالتوصاا  األمماة املتعلقة با ملرأ

بع من صمام الثقافة تيض منها دقايم كصالحا  حقاقاة دـناألرسة، تهذا يق

األرسية، التي دكف  ببااهنا يلامء الرشيعة، بعااًا ين ضغوط الواقع االجتاميي 

الثغرة  تما يفرضه من دقالاا متواهرثة ظاملة للمرأة، تمضادة ملنطق الرشيعة، تهي

التي دعم  القوى املعادية يىل استغالهلا لفرض أجناهتا، تالتسل  كىل حصن 

 األرسة املناع. 

حتت  مسألة التعلام مكان الصااهرة  ي أتلويا  التنشئة االجتامياة بالنظر  .3

كىل طول الفرتة الزمناة التي يقضاها املتعلم  ي هذا الفضاء تالتي دتجاتز العقاين 

ترب التعلام صامم األمان  ي بناء تصاانة اهلوية الايناة من يمره؛ لذلك يع

خمرجا  التعلام  ي البلاان العرباة تاإلسالماة دبقى لكن  تاحلضاهرية لألفراد.

تهو ما جيع  منها تاحاًا من أسبا  اهلام تاهلاهر اللذين يتعرض هلام  ؛متاناة جااً 

لذلك، ال نبالغ كذا قلنا بأن الشبا  العر:ي منذ الطفولة، تيؤثر سلبًا يىل مستقبله؛ 
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معاجلة آفا  التطرف تاإلهرها  جيب أن دباأ من مرارز التعلام، تهو ما يتطلب 

 اختاذ لطوا  جذهرية  ي هذا املجال، منها:

كيادة االيتباهر للعنارص الاايمة للهوية، تالفايلة  ي دكوين شخصاة  . أ

تباهرمها العنرصين األرثر املتعلم، لاصة منها العقااة اإلسالماة تاللغة العرباة باي

دأثرياً تقوًة  ي حتايا شخصاة املتعلم، باالً من االهرهتان للضغوط ااخاهرجاة التي 

 داللت بك  قوة  ي الربامج التعلاماة  ي البلاان العرباة تاإلسالماة.

دنماة قام االنتامء كىل األمة اإلسالماة العابرة للحاتد تالعرقاا   .  

فرد شعوهرا بالقوة، تثقة  ي النفس باال من دكريس تالقوماا ، تهو ما يكسب ال

 اهلويا  الفرياة تما دنتجه من قام الترشذم.

دنماة قام الرتابط األرسية تاالجتامياة، تحب الوطن، تقام التضحاة  .  

 تدغلاب املصلحة العلاا.

دعمام التعلام للجماع من لالل جماناة التعلام؛ لضامن حتقاق دكافؤ  . ث

 .الفرص بني املتعلمني

االهردقاء بجودة التعلام بام يضمن التفوق، يلامً بأن التطرف كنام ينشأ  ي  .  

 أتساط أنصاف املتعلمني تالفاشلني  ي دهراستهم. 

بايتباهره فضاء حيظى بالقااسة، فضاًل ين  ؛كيادة االيتباهر لاتهر املسجا .4

يقوم املسجا بتلباة  رونه يمكنه القاام بوظائف متعاد  ي التنشئة االجتامياة.

احلاجا  الرتحاة التي دعترب الررازة األساساة  ي العملاة الرتبوية، كضافة كىل 

ئح  دتهره  ي التثقاف الايني، تدوثاق يرى العالقا  االجتامياة بني خمتلف الرشا

االجتامياة، تدوفري بائة جمتمعاة نموذجاة لتنماة مشاير األلوة الايناة، تكشاية 
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جيابًا يىل نفساة األفراد، تدوازهنم النفيس، بام قام التسامي تالفضالة مما ينعكس ك

 يوفره هلم من حاضنة اجتامياة دشعرهم باألمن تاألمان.

تكذا رانت السلطا  احلارمة  ي البلاان العرباة دسعى بجاية نحو استثامهر 

ية التنظاام  الرسية  هذا الفضاء الرتبوي  ي االهردقاء بشعوهبا، تمحايتهم من غوا

تحي، يتعني أن دعاا النظر  ي السااسا  ااخاطئة التي التي دستغ  ظمأ   هم الر 

جيب أن دكف السلطا  ين سااساهتا  ربلت املساجا تحالت دتن أداء تظائفها.

تبعة  ي الرقابة يىل الشأن الايني، تكحكام قبضتها األمناة يىل املوظفني األمناة امل

ء، تدرفع تصايتها يىل امل ساجا، تدرتاجع ين سااسة الايناني تالرتاد يىل السوا

التأمام، تهامنة أجهزهتا اإلداهرية تحتكمها  ي املضامني الايناة من لالل حتكمها 

لاماهتا يىل  ي، تكيادة فتح أبوا  املساجا لتؤد ي ااخطب تالاهرتس الايناة

 مااهر الساية رام رانت يرب يهودها السابقة.

ء احلرية الاينة من شأنه أن حيرهر  د تاجلاميا كن  كداحة أجوا من آالم  األفرا

تهو أمر من شأنه أن خيفف من مشاير الكراهاة جتاه  ؛الشعوهر باحلرمان الايني

السلطة احلارمة، تحيرهرهم من االستغالل العاطفي تالايني الذي يتعرضون له  ي 

فضاءا  لاس بوسع السلطة الوصول كلاها، تهو ما يعني قطع الطريق يىل تاحا 

 ي دفرخ اإلهرها .  من أهم العوام  الت

نتاجة النسب املردفعة  ؛يعاين اإليالم العر:ي من أزمة  ي املضمون .5

نسب كنتا  الربامج التنموية تبرامج  تداين ،للربامج املستوهردة تاملابلجة

التنشئة، تدرتيج الرداءة، تدسويق مبادئ ثقافة األجنبي، تهذا الواقع اإليالمي 

ة تبني تاقعنا ما دبثه القنوا  العرباساهم بقوة  ي تجود فجوة يماقة بني 

لاة  ي يتاالقتصاد االجتاميي تالساايس ، رام نتج اغرتا   ي القام، ترشتلًا متوا

  هوية األمة.
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تباالحتكام كىل املعطاا  الرقماة نجا القنوا  الرياضاة دنفرد بأيىل نسبة 

القنوا   قناة، دلاها مبارشة 170من جمموع القنوا  الفضائاة العرباة بواقع 

 124، ثم القنوا  الغنائاة بواقع 152املتخصصة  ي األفالم تاملسلسال  بواقع 

قناة كلباهرية. كن جمم  هذه املعطاا  يقول بأن  68قناة ديناة ت 95قناة،  ي مقاب  

قناة  446القنوا  املكرسة لثقافة الرتفاه تالعبث بالعقول تالنفوس دص  كىل 

تي دستهاف بناء الويي تاملعرفة. هذه املعطاا  فقط من القنوا  ال 168مقاب  

الرقماة دطرح أسئلة بالغة احلر  حول دوجها  النخب السااساة العرباة 

تاإلسالماة، تحجم اهلاهر  ي اإلمكانا  البرشية تاملادية التي دستنزف  ي العبث 

 بوجاان الناس تدسطاح يقوهلم. ت ي املقاب ، دبذل الاتل الغرباة جهودًا معتربة

ء املشاها  ي الاتل العرباة تاإلسالماة من لالل القنوا   الفضائاة الحتوا

دتكل م لغته، تدبث برامج ين تاقعه، تلكنها  ي دفس  ياملوجهة لصاصا له، تالت

 الوقت حتم  أجناة حمادة ختام مصاحلها تدنرش هرؤيتها. 

ائ  يتطلب كيادة دقاام الاتهر الرتبوي لوس ياملرتد يهذا الواقع اإليالم

اإليالم، تيتطلب ذلك ابتااء تجود اإلهرادة السااساة لاى النخب السااساة 

العرباة ررشط لالهردقاء بمضامانها اإليالماة، تهذا االهردقاء لاس له من سبا  كىل 

النجاح ما  م يقطع مع التقالاا العابثة بعقول املشاهاين، تيصطلح مع القام 

سهام هرسالتها الرتبوية، تيمكنها من اإلا الرتبوية تاحلضاهرية لألمة، بام يعاا هل

سهام  ي التنشئة االجتامياة، تصاانة فطرة الناشئة،  ي حتصني الشبا ، تاإل الفعيل

 يوملة املامرة التتكرساهبا املعايري احلضاهرية تيمنحها قوة الصمود أمام قام الع

 دستهاف هام حصوننا الثقافاة تهويتنا الايناة.

 


