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مقدمة 

و»مجاعة  الكنانة«،  أرض  يف  الرشيعة  أنصار  و»مجاعة  املقدس«،  بيت  »أنصار  مجاعة  ظهرت 

كتائب الفرقان«، و»مجاعة أجناد مرص«، وغريها من اجلمااعت اليت تتأول العنف مستخدمة ادلين 

اإلساليم تلربير عنفها. وهذه اجلمااعت تعرف بالسلفية اجلهادية، أي أنها تستخدم اتلصورات السلفية 

للقتل واإلرهاب ومنازعة ادلولة مرشوعية استخدام  تأويل استخدامها  واجلهادية تلتكئ عليها يف 

العنف وحدها دون غريها من اجلمااعت اليت تعيش بداخلها، أي أن هذه اجلمااعت تستخدم ادلين 

ادلولة  إسقاط  ىلع  والعمل  واالضطراب  الفوىض  حالة  وإلشاعة  وإجرامها  عنفها  تلأويل  اإلساليم 

والعودة إىل حالة ابلداءة األوىل ملا قبل العقد االجتمايع؛ ويه يف ذلك تشبه بالقطع اخلوارج القداىم 

يف اخلربة اإلسالمية، كما تشبه اجلمااعت الفوضوية يف اخلربة الغربية. 

بسبب  اإلرهاب  مصطلح  عن  بدياًل  ديين«،  بتأويل  »العنف  مصطلح  ادلراسة   هذه  تستخدم 

وسيايس،  اجتمايع  فاعل  وقدرة لكِّ  قوة  مواقع خمتلفة حسب  من  تفسريه  وبسبب  املراوغة،  دالتله 

ونعين يف هذه الورقة بمصطلح العنف بتأويل ديين اذلي يعين إرهابًا »الفعل احلريك اذلي يصدر عن 

مجااعت أو أفراد يتأولون نصوًصا وأحداثًا دينية إسالمية تؤسس الستخدام العنف تلحقيق أهداف 

غري مرشوعة داخل ادلول اإلسالمية أو خارجها«. 

حنن هنا نعترب بشلك واضح أن استخدام العنف بتأويل ديين يف مواجهة ادلولة ومؤسساتها أو 

يف مواجهة املدنيني داخل ادلول اإلسالمية هو عنف مرادف لإلرهاب، كما نعترب أن اتلوجه بالعنف 

ذي اتلأويل ادليين لدلول األخرى غري املسلمة بعيًدا عن ساحات القتال املبارشة باستهداف املدنيني 
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يف تلك ادلول يدخل يف معىن اإلرهاب، ومن ثمَّ ما يعد مقاومة مرشوعة هو مقاومة املعتدي املبارش 

ىلع أرض اإلسالم يف ميدان القتال أو من يف حكمه ممن يقومون بأعمال ذات طابع لوجسيت باملعىن 

الواسع واذلي يدعم أعمال احلرب ويسهلها. 

حنن هنا أيًضا نتحدث عن ظاهرة حمددة، ويه استخدام العنف بتأويل ديين من قبل األفراد 

أو اجلمااعت كفاعلني من غري ادلول بقصد ترويع املدنيني واستهداف مؤسسات ادلولة واملجتمع، 

ومنازعة ادلولة وحدها حقها يف استخدام العنف املرشوع  إلثارة الفوىض ونرش االضطراب. ووفق 

تعريفنا فإن ظواهر مثل الغلو واتلطرف واتلعصب أو اهلجرة واالعزتال أو املعارضة ادلينية السلمية 

أو االحتجاج ادليين اذلي يعرب عن مظالم اجتماعية وسياسية - ال تدخل ضمن تلك الظاهرة. 

وقد قسمت ادلراسة مصادر العنف بتأويل ديين إىل أربعة، لكٌّ منها مستقل عن اآلخر يف ذاته، 

بيد أنها مجيًعا تتداخل يف اتلأثري واملسارات واتلحوالت املرتبطة  بتطور الظاهرة ىلع املستوى الفردي 

املصادر  األول:  ديين؛  بتأويل  الفردي  العنف  بإنتاج  يتصالن  املصادر  تلك  من  اثنان  اجلمايع.  أو 

املعرفية ادلينية واتلارخيية اليت يستند إيلها الفاعل الفرد يف تبنيه للعنف، واثلاين: هو اذلات الفاعلة 

وطريقة  هوية جديدة  وابلحث عن  باالغرتاب  واإلدراكية وشعورها  السيكولوجية  وطبيعتها  نفسها 

خارج  بوجود  متعلقة  املعرفية   املوضوعية  املصادر  إن  أي  للعنف،  املنتجة  ادلينية  للمصادر  فهمها 

اذلات الفاعلة للعنف بتأويل ديين، بيد أن طبيعة اذلات وقلقها واغرتابها وميلها للتشدد وطبيعة 

إدراكها تتفاعل مع تلك املادة املجاوزة هلا فيما يمكن أن نطلق عليه جدل اذلات الفاعلة للعنف 

ومصادر العنف الفكرية واملعرفية.

واالثنان اآلخران من تلك املصادر يتصالن بإنتاج العنف اجلمايع؛ اثلالث: املصادر ادلاخلية 

ادلاخلية   واملصادر  هلا،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  باتلطورات  املتصلة  ادلولة  لسياسات 

بالسياسات  املتصلة  املصادر  تلك  إىل  أرشنا  وقد  أيًضا.  ديين  بتأويل  العنف  تتبىن  اليت  للجمااعت 

يف  الصهيوين  الكيان  حنو  مثاًل  املرصية  اخلارجية  السياسة  يف  احلاد  اتلحول  مثل  لدلول؛  ادلاخلية 
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السبعينيات، أو عمليات اعتقال واسعة للمعارضني كما حدث بعد 3 سبتمرب اعم ۱9۸۱م من قبل نظام 

الرئيس السادات، أو عمليات اتلعذيب املمنهجة داخل السجون كما حدث يف عرص عبد انلارص. 

بسياسات  وإنما  ادلول وحدها؛  بسياسات  ليست متصلة  أوضحنا -  ادلاخلية - كما  املصادر  وألن 

اجلمااعت  اليت تتبىن العنف بتأويل ديين أيًضا، فيه تدخل ضمن املصادر ادلاخلية املنتجة للعنف 

بتأويل ديين؛ ومثال ذلك تأسيس »حسن ابلنا« اتلنظيم اخلاصَّ يف مطلع األربعينيات. فقد بدأ ذلك 

اتلنظيم يستخدم العنف يف مواجهة مسئويل ادلولة اكلقضاة حىت إنه قتل رئيس الوزراء حممود فهيم 

قتل  مثاًل  واهلجرة  اتلكفري  تنظيم  يقرر  أن  أو  ۱94۸م؛  اعم  أواخر  ادلاخلية  وزارة  بهو  يف  انلقرايش 

الشيخ اذلهيب؛ ألنه اكن يعارض أفاكره، وألنه من وجهة نظر اجلماعة ينتيم ملؤسسة اكفرة يه األزهر 

الرشيف؛ أو أن تقرر اجلماعة اإلسالمية يف مطلع التسعينيات ادلخول يف رصاع مفتوح مع ادلولة 

باستهداف السياحة والسياح األجانب، وهو ما يمس عصبًا حساًسا متصاًل باقتصاد ادلولة.

واملصدر الرابع املؤثر يف ظاهرة العنف بتأويل ديين هو املصدر اخلاريج املتصل بسياسات العالم 

املتعوملة  العنف  تنظيمات  وسياسات  الظاهرة،  تللك  تعاطيها  يف  العاملية  والقوى  ادلويلة  والسياسة 

ويندرج حتت هذا  هلا.  أعداء  تعتربهم  أو من  العالم  مواجهة  لدلول يف  ادلاخلية  للحدود  واملجاوزة 

ا بدياًل  املصدر ما أرشنا إيله من السياسات الغربية واألمريكية يف  انلظر إىل اإلسالم باعتباره عدوًّ

عن االحتاد السوفييت اذلي سقط يف نهاية التسعينيات، أو تبين الواليات املتحدة السرتاتيجية رصاع 

احلضارات اليت وضعها »صموئيل هنتنجتون«، أو أن يقرر تنظيم القاعدة أن العدو ابلعيد أخطر من 

العدو القريب، ويبدأ يف استهداف املصالح األمريكية بعد اعم ۱99۸م اذلي أعلن فيه تأسيس اجلبهة 

العاملية لقتال ايلهود والصليبيني، أو أن يستهدف تنظيم القاعدة يف ۱۱ سبتمرب اعم ۲۰۰۱م بريج مركز 

أو أن تعلن  نيويورك باهلجوم بطائرات نقل مدنية،  العامليني ووزارة ادلفاع األمريكية يف  اتلجارة 

الواليات املتحدة األمريكية احلرب ىلع اإلرهاب وترضب أفغانستان وتسىع الحتالهلا بعد أحداث 

املجمواعت  أمريكا  تدع  أن  أو  ۲۰۰3م،  اعم  العراق  حتتل  أن  أو  طابلان،  حكومة  وتسقط  سبتمرب 

نها فيما  اجلهادية تنشط يف سوريا بعد عسكرة ثورتها أواخر اعم ۲۰۱۱م. وهو ما وفر هلا مالًذا آمنًا مكَّ
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بتنظيم »داعش«؛ ويعلن ذلك  املعروف  العراق والشام  تنظيم ادلولة اإلسالمية يف  بعد من تأسيس 

اتلنظيم اخلالفة مع سقوط مدينة املوصل يف العراق اعم ۲۰۱4م، ويصبح ذلك اتلنظيم منذ ذلك الوقت 

أكرب حتدٍّ أمين للعالم لكه رشقًا وغرًبا. 

تعالج ادلراسة موضوع العنف بتأويل ديين يف مرص يف مخسة مباحث يه:

املبحث األول: العنف بتأويل ديين مرادفًا  لإلرهاب.. تأسيس تعرييف.

املبحث اثلاين: العنف بتأويل ديين.. املصادر املعرفية. 

املبحث اثلالث: العنف بتأويل ديين.. املصادر اذلاتية. 

املبحث الرابع: العنف بتأويل ديين.. املصادر ادلاخلية.

املبحث اخلامس: العنف بتأويل ديين.. املصادر اخلارجية. 

تلك   وتعريف  ديين،  بتأويل  العنف  ظاهرة  فهم  ملحاولة  صعبًا  علميًّا  جهًدا  ادلراسة  وتمثل 

أخرى الستكمال حماولة  آراء  مفتوح ىلع  أويل، وهو  واملربكة. هذا جهد عليم  املرتبكة  الظاهرة 

تعريف تلك الظاهرة اجلديدة وفهمها وانلفاذ إىل جوهرها، واليت تعد حتديًا كبرًيا لدلولة املرصية بعد 

ثورة ۲٥ يناير وموجتها اتلايلة 3۰ يونية. 

القاهرة ، ۱٦يويلو ۲۰۱4م



املبحث االأول

العنف بتاأويل ديني مرادًفا لالإرهاب.. تاأ�سي�س تعريفي

املصطلحات  من  اإلرهاب  فمصطلح  احلساسة.  املوضواعت  من  بأيدينا  اذلي  ابلحث  موضوع 

الزناعية واخلالفية اليت تعرفها لك حضارة بطريقتها. فمن هو إرهايب دلى أمة من األمم قد يكون 

مناضلون  أنهم  ىلع  إيلهم  أممهم  تنظر  املقاومة  حراكت  واستشهاديو  ففدائيو  أخرى؛  أمة  دلى  بطاًل 

أبطال، يف حني ينظر املحتلون إيلهم باعتبارهم أعداء. ويعرف األقوياء اإلرهاب بالطريقة اليت ختدم 

مصاحلهم يف مواجهة اخلصوم؛ فالواليات املتحدة وصفت خصومها يف فرتة احلرب ابلاردة باإلرهابيني 

اذلين يهددون احلضارة الغربية، ويف مواجهة الضعفاء عندما تولت إدارة بوش مقايلد احلكم رشعت 

يف مراجعة سياسة األمن القويم فيما خيص العالم اثلالث وخلصت إىل أنه يف احلاالت اليت تواجه فيها 

ا فإن اتلحدي اذلي يواجهنا لن يكون إحلاق اهلزيمة بهم فقط،  الواليات املتحدة أعداء ضعفاء جدًّ

بل هزيمتهم بشلك حاسم ورسيع، وتشري بعض املصادر إىل ما تطلق عليه »إرهاب األباطرة« و»إرهاب 

القراصنة« أي اإلرهاب اذلي تقوم به ادلول الكربى القوية واإلرهاب اذلي يرد به الضعفاء)1). فنحن 

أمام مصطلح مراوغ)2)، خاصة بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب، اليت اكدت أن جتعل من اإلسالم 

تأويل  إىل  املستند  العنف  أو  للعنف  اتلأويل ادليين  مرادفًا لإلرهاب، ذلا نفضل استخدام مصطلح 

ديين. 

)1)  نعوم تشومسيك، إرهاب القراصنة وإرهاب األباطرة قديًما وحديثًا، ترمجة أمحد عبد الوهاب )القاهرة: مكتبة الرشوق ادلويلة، ۲۰۰٥م)
)2)  يمكن مراجعة دراسة قيمة بعنوان »اإلرهاب قانونًا«، أصدرتها اهليئة العراقية لالستشارات وابلحوث، انظر: »اإلرهاب قانونًا«، دار بابل لدلراسات 

.www.darbabl.net/word/alerhab%20qanoon.doc ،واإلعالم
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التعريفات التاأ�سي�سية
فيما  واألمم  ابلدلان  من  غريها  عن  فيها  ختتلف  خصوصية  هلا  مرص  أن  باعتبار  مرص  حالة    -۱

أنها  مثاًل  املرصية  اخلصوصيات  تلك  بني  من  ديين،  بتأويل  العنف  بتمثالت  بعالقتها  يتعلق 

ادلولة اليت عرفت تأسيس عدد من اتليارات الفكرية يف بواكري القرن املايض كنوع من رد 

الفعل املعرب عن اهلوية الوطنية بعد االحتالل الربيطاين ملرص، ومن تلك اتليارات تيار اجلامعة 

وتأسست  رضا)1).  رشيد  وحممد  عبده  وحممد  األفغاين  ادلين  مجال  عنه  عرب  اذلي  اإلسالمية 

۱9۱۲م،  السبيك اعم  األزهري حممود خطاب  الشيخ  بنيانها وبلنتها  اليت وضع  الرشعية  اجلمعية 

السنة املحمدية اعم  أنصار  وبعد إعالن سقوط اخلالفة اإلسالمية اعم ۱9۲4م تأسست مجعية 

املسلمني  الشبان  مجعية  تأسست  ثم  الفيق،  حامد  حممد  األزهري  العالم  بلنتها  ووضع  ۱9۲٦م 

اعم ۱9۲۷م، واكن أبرز مؤسسيها حمب ادلين اخلطيب وحممد اخلرض حسني والشيخ عبد العزيز 

جاويش)2)، ثم تأسست مجاعة اإلخوان املسلمني اعم ۱9۲۸م، ويف مرص تأسس اتلنظيم اخلاص يف 

مطلع األربعينيات)3)، واذلي فتح أبواب استخدام العنف داخل حركة اإلخوان املسلمني، وظهر 

سيد قطب وأفاكره بتحوالتها منذ مطلع الستينيات وأسس تنظيم ۱9٦٥م)4)؛ كما تأسس تنظيم 

عن اتليار الفكري اذلي يمثله مجال ادلين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا، وهو اذلي يعرف بتيار اجلامعة اإلسالمية، بشلك أسايس، انظر: ألربت   (1(
حوراين، الفكر العريب يف عرص انلهضة ۱۷9۸م-۱939م، ترمجة كريم عزقول )بريوت: دار انلهار، ۱9٦۸م). وعن كونه تياًرا توفيقيًّا جيمع بني السلفية 
والعرص، انظر: حممد جابر األنصاري، حتوالت الفكر والسياسة يف الرشق العريب: ۱93۰م-۱9۷۰م، كتاب اعلم املعرفة 3٥ )الكويت: املجلس الوطين 
للثقافة والفنون واآلداب، ۱9۸۰م). وعن اتليارات األدبية واإلصالحية والفكرية اليت ظهرت فيما بعد االحتالل الربيطاين ملرص، انظر: حممد حممد 
حسني، االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص، ط.  ۷، مج.  ۱، من اثلورة العرابية إىل قيام احلرب العاملية األوىل ۱9۱4م )بريوت: مؤسسة الرسالة، 

۱9۸4م).
عن تفاصيل نشأة وأفاكر وانتشار مجعية الشبان املسلمني، انظر: ج. اكمبفماير، »مرص وآسيا الغربية«، يف وجهة اإلسالم: نظرة يف احلراكت احلديثة   (2(
يف العالم اإلساليم، تأيلف ه.أ. ر. جيب وآخرين، ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريدة، تقديم مصطىف بليب )القاهرة: املركز القويم للرتمجة، ۲۰۰9م): 
٦۸ وما بعدها. ويعتقد اكتب هذه السطور أن كثرًيا مما وضعه ابلنا جلماعة اإلخوان املسلمني استقاه من اقرتابه من جتربة تأسيس مجعية الشبان 

املسلمني. 
عن اإلخوان املسلمني بالطبع هناك مراجع كثرية، انظر: ريتشارد ميتشل، اإلخوان املسلمون، ترمجة عبد السالم رضوان، ط.  ۲ )القاهرة: مكتبة   (3(
مدبويل، ۱9۸٥م). وعن اتلنظيم اخلاص، انظر: أمحد اعدل كمال، انلقط فوق احلروف: اإلخوان املسلمون وانلظام اخلاص )القاهرة: الزهراء لإلعالم 

العريب، ۱9۸9م). 
عن سيد قطب، انظر: رشيف يونس، سيد قطب واألصويلة اإلسالمية )القاهرة: دار طيبة، ۱99٥م). ومن منظور إساليم، انظر: أمحد عبد املجيد،   (4(

اإلخوان وعبد انلارص: القصة الاكملة تلنظيم ۱9٦٥م )القاهرة: الزهراء لإلعالم العريب، ۱99۱م). 
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اجلهاد منذ حركة الفنية العسكرية اليت قادها صالح رسية اعم ۱9۷4م، ويه أول حركة انقالبية 

منظمة حتاول السيطرة ىلع احلكم من أجل إقامة ادلولة اإلسالمية)1). واستطاع تنظيم اجلهاد 

واجلماعة اإلسالمية اعم ۱9۸۱م أن يقتلوا رئيس اجلمهورية يوم العرض العسكري وسط جنود 

اجليش املرصي يف ذكرى نرص أكتوبر)2). ويف اثلمانينيات اغدر أعضاء تنظيم اجلهاد واجلماعة 

اإلسالمية إىل أفغانستان وهو ما قاد إىل ما عرف بعوملة احلركة اجلهادية واكتمال تأسيس تنظيم 

القاعدة اعم ۱99۸م)3). ويف سيناء ظهر تنظيم اتلوحيد واجلهاد اذلي نفذ عملية طابا يف أكتوبر 

اعم ۲۰۰4م، ثم عملية رشم الشيخ يويلو ۲۰۰٥م)4)، وعملية رفح ۲۰۰٦م، فضاًل عن عمليات العنف 

من  املرصية  احلالة  أن  إىل  نذهب  جتعلنا  جديدة،  ظواهر  ولكها  العائيل  الطابع  ذات  العشوايئ 

انلاحية اتلارخيية ومن انلاحية الرمزية ومن ناحية الرموز والقادة ومن ناحية األفاكر والظواهر 

املتصلة بما نطلق عليه »العنف بتأويل ديين« - تعرب عن تطور ومسار خاص؛ ومن ثم فإن احلالة 

املرصية باعتبارها حالة رئيسية أو مركزية يه اليت تمثل املخترب اتلارييخ اذلي نتحقق فيه من 

معرفة معىن الفعل العنيف املستند إىل تأويل ديين. 

2- معنى االإرهاب 
تعريف اإلرهاب، اذلي هو مصطلح مراوغ بال ريب يفرسه لكُّ  بعيًدا عن اجلدل حول  أ- 

طرف حسب موقعه وقوته السياسية كما أرشنا يف مطلع ابلحث)٥)، فإننا سوف نستخدم 

عن حركة الفنية وأفاكرها، انظر: كمال السعيد حبيب، »العالقة بني اإلخوان واجلمااعت اإلسالمية األخرى«، يف أزمة اإلخوان املسلمني، حترير   (1(
عمرو الشوبكي )القاهرة: مركز ادلراسات السياسية واالسرتاتيجية، ۲۰۰9م). 

عن تنظيم اجلهاد، انظر: كمال السعيد حبيب، »مجاعة اجلهاد املسار واألفاكر«، يف مجاعة اجلهاد يف مرص، مركز املسبار لدلراسات وابلحوث ۲٥ )ديب:   (2(
مركز املسبار لدلراسات وابلحوث، ۲۰۰9م).

عن عوملة احلركة اإلسالمية يمكن مراجعة: جهاد عودة، عوملة احلركة اإلسالمية الراديكايلة، مكتبة األرسة. سلسلة الفكر )]القاهرة[: اهليئة   (3(
املرصية العامة للكتاب، ۲۰۰٥م). 

عن العمليتني، انظر: كمال حبيب، حتوالت احلركة اإلسالمية واالسرتاتيجية األمريكية )القاهرة: دار مرص املحروسة، ۲۰۰٦م).   (4(
عن مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر فقهية، انظر: يوسف القرضاوي، فقه اجلهاد: دراسة مقارنة ألحاكمه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة، مج. ۲   (٥(
)د.م.: مكتبة وهبة، ۲۰۰9م): ۱۰۷۱ وما بعدها. حيث يعقد فصاًل بعنوان اجلهاد واإلرهاب، ويشري إىل مراوغة املصطلح اذلي جيري استخدامه ايلوم 
ويرى أنه الرتويع. وحتدث عن اإلرهاب املدين وإرهاب االستعمار وإرهاب ادلولة واإلرهاب ادلويل٬ واعتربه حكم القوي ىلع الضعيف، واإلرهاب 
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ديين  بتأويل  العنف  اإلرهاب، ويعين  بتأويل ديين« كمرادف ملصطلح  »العنف  مصطلح 

»الفعل احلريك اذلي يصدر عن مجااعت أو أفراد يتأولون نصوًصا وأحداثًا دينية إسالمية 

أو  اإلسالمية  ادلول  داخل  مرشوعة  غري  أهداف  تلحقيق  العنف  الستخدام  تؤسس 

خارجها«. 

ب-  اتلعريف يستبعد ظواهر أخرى تقرتب من ظاهرة العنف  بتأويل ديين كفعل حريك منظم، 

مثل ظاهرة الغلو أو ظاهرة اتلطرف أو ظاهرة اتلعصب أو ظاهرة االعزتال أو اهلجرة أو 

املعارضة ادلينية أو االحتجاج ادليين وغريها من الظواهر املرتبطة باتلأويل ادليين، واليت 

تتخذ شكاًل فكريًّا أو انسحابيًّا أو احتجاجيًّا. 

يستبعد اتلعريف الفعل احلريك السليم املستند إىل قوة اجلماهري أو إىل املؤسسات السياسية  ت- 

أو العسكرية ضد الظلم االجتمايع أو االقتصادي أو السيايس يف مواجهة السلطة غري 

امللزتمة بالقانون وادلستور؛ فذلك ال يعترب عماًل غري مرشوع)1). ومن هنا اكن استخدامنا 

ملصطلح »اخلروج السيايس«، أي اخلروج استناًدا إىل انلضال السيايس السليم بعيًدا عن 

اللجوء إىل العنف املبارش الفردي أو اجلمايع. فخربة العنف الفردي واجلمايع املستندة 

تلأويل ديين أثبتت أنه حيمل داخله بذور فنائه٬ خاصة لو اكن مستخدًما يف ادلاخل ضد 

املجتمع أو السلطة اليت يناضل الفاعل االجتمايع من أجل تغيريها)2).  

ىلع  االعتداء  لرد  عنًفا  بالرضورة  تتضمن  اليت  القوة،  استخدام  أيًضا  اتلعريف  يستبعد  ث- 

أرض املسلمني املحتلة كما هو احلال بالنسبة للعراق وأفغانستان وفلسطني؛ فهذا من باب 

اجلهاد املرشوع وال يعد عماًل إرهابيًّا، ويعد حمارًبا مقصوًدا بالقتال لك اجلنود املحاربني يف 

ا من تعريفنا هل يف هذا ابلحث. وقسمه إلرهاب مرشوع وهو املقاومة الوطنية للمحتلني كمقاومة الفلسطينيني٬، وإرهاب  السيايس، وهو يقرتب جدًّ
غري مرشوع اكإلرهاب الصهيوين يف فلسطني أو إرهاب عصابات اجلريمة؛ واإلرهاب غري املرشوع وهو اذلي يكون هدفه مرشواًع لكن وسيلته 

غري مرشوعة كخطف الطائرات براكبها املدنيني، وخطف الرهائن وقتل السياح،  فالوسيلة غري مرشوعة. 
املرجع السابق: ۱۰49-۱۰٥۱. حيث يرى القرضاوي أن القوة اليت يمكنها اتلغيري يف عرصنا يه اجلماهري والقوة العسكرية واملؤسسات السياسية.  (1(

كمال السعيد حبيب، احلركة اإلسالمية من املواجهة إىل املراجعة )القاهرة: مكتبة مدبويل، ۲۰۰۲م).   (2(
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ساحة القتال ومن يف حكمهم ممن يقومون بأعمال ذات طابع لوجسيت باملعىن الواسع، اذلي 

يدعم أعمال احلرب ويسهلها، أما املدنيون مواطنو تلك ادلول، فإنهم ال يقصدون بقتال أو 

عنف، سواء أكانوا داخل دوهلم ويف بالدهم أم جاءوا إىل بالد املسلمني للتجارة أو الزيارة 

أو السياحة، ودخلوا مستأمنني جبوازات سفر من حكومات تلك ابلدلان املسلمة. 

ادلين اإلساليم - بعيًدا عن تأويالت تلك املجمواعت واجلمااعت واألفراد - ال يدعو إىل  ج- 

استخدام العنف غري املرشوع تلحقيق أي من أهدافه ومقاصده، كما أنه ال يدعو إىل إثارة 

الرعب والفزع بني املدنيني حىت لو اكنوا غري مسلمني. فاألصل اإلساليم يف أنفس البرش 

هو العصمة، واألصل يف ادلماء البرشية اعمة هو احلرمة)1). 

بتأويل ديين من  العنف  استخدام  هنا - قصَد  تعريفنا  العنيف - وفق  الفعل  نعترب  حنن  ح- 

قبل مجااعت أو أفراد يتخذون من ادلين اإلساليم مرجعية هلم، ولكنهم يتأولون نصوصه 

تلربير ممارساتهم العنفية ضد السلطات احلاكمة بداعوي إقامة ادلولة اإلسالمية أو استعادة 

اخلالفة أو االنتقام من بعض ممارسات السلطات العلمانية أو منارصيها يف ادلول اإلسالمية؛ 

اكلرد ىلع اتلعذيب أو انتهاك احلرمات وغريها، أو اثلأر ملا جيري للمسلمني يف ابلدلان غري 

املسلمة، أو الرد ىلع جيوش املحتلني الصليبيني بلدلان العالم اإلساليم  باستهدافهم داخل 

بدلانهم٬ أو استهداف املخالفني يف املذهب أو العقيدة من املدنيني... إلخ. 

املرجع السابق: ۱۰3۸. فانلاس ال يقاتلون بسبب كفرهم؛ وإنما بسبب عدوانهم.  (1(





املبحث الثاين

العنف بتاأويل ديني.. امل�سادر املعرفية

 ونقصد باملصادر املعرفية للعنف بتأويل ديين تلك انلصوص واألحداث اليت تم تأويلها تلربر 

انليص  الرتاث  من  اكملة  ذخرية  العنف  يستخدم  من  فدلى  إيله،  باللجوء  يقوم  ملن  العنيف  الفعل 

واحلريك اتلارييخ واملعارص٬ يسىع إلاعدة قراءتها من منظور جديد وحدايث يربر العنف واستخدامه. 

وهذه املصادر املعرفية يه: 

1- احلكم هلل )احلاكمية( 
وتعين أن احلاكمية جيب أن تكون هلل سبحانه وتعاىل، ويستندون يف ذلك لقوهل تعاىل»ۀ  

تعاىل  بقوهل  ويستدلون  و»٬ىئ٬«،  و»خب«  »ھ«  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ 
للترشيع  العليا  املرجعية  أن تكون  بمعىن  ذاته صحيح  احلاكمية يف  »ے ے ۓ  ۓ«، ومبدأ 

مستندة إىل الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال الفقهاء املعتربة  واجتهاداتهم املعارصة، بيد أن 

بعض اذلين يذهبون إىل رفع شعار احلاكمية ينفون حكم البرش تماًما، والشعار رفع يف األصل 

يف وجه عيل بن أيب طالب من جانب اخلوارج)1). 

عمر عبد اهلل اكمل، املتطرفون خوارج العرص، تقديم يوسف القرضاوي )القاهرة: مكتبة الرتاث اإلساليم، ۱99۸م).   (1(
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2- التكفري 
ويعين احلكم ىلع أصناف عديدة من املسلمني بأنهم كفار كفًرا أكرب خيرجهم من امللة 

ويصبحون يف حكم املرتدين. ويأيت ىلع رأس هؤالء احلاكم ومن يف حكمهم القضاة واملرشعون 

يف املجالس انليابية ومسئولو اهليئات  اتلنفيذية كرئيس الوزراء والوزراء ومسئولو اتلنفيذ يف 

اجلهات العديلة والقانونية وادلفاعية٬ خاصة الرشطة واجليش. وتتسع دائرة احلكم باتلكفري 

ىلع العاملني يف تلك املؤسسات املختلفة. وال خيلو احلكم بالكفر أيًضا ىلع فئات أخرى من 

املسلمني منهم مسئولو اجلهات اليت تقوم ىلع اتلعليم، والعاملون فيه باعتبار أن مناهج اتلعليم 

ال تلزتم باإلسالم وكذلك العاملون فيها. بل يتسع األمر ليشمل انلاس واجلماهري والعامة اذلين 

يلجأون إىل مؤسسات ادلولة املختلفة لقضاء حواجئهم ومصاحلهم اليت ال تقوم حياتهم إال بها، 

فمن يلجأ إىل املحكمة أو املؤسسات الترشيعية أو اتلنفيذية يدخل يف معىن الكفر)1). 

٣- تغري اأحكام الديار
اعتبار ادلار اليت تعلوها أحاكم الكفر وحيكم بها قوم من الكفار ويقوم ىلع الترشيع 

وإدارة انلظام فيها قوم من املرتدين، اعتبار هذه ادلار دار كفر وردة، ومن ثم جتري عليها أحاكم 

ديار الكفر والردة. هنا لم يعد احلكم بالكفر ىلع انلظام السيايس أو مؤسساته أو شخوصه؛ 

وإنما احلكم اختذ طابًعا رمزيًّا ليشمل ادلولة ذاتها أو الوطن أو ما يطلق عليه بادلار)2). ويرتتب 

ىلع اتلكفري وتغري حكم ادلار جمموعة من انلتائج اخلطرية أهمها: 

كمال حبيب، وعبد القادر بن عبد العزيز، »قراءة يف فكر أحد قادة اتليار اجلهادي«، يف ديلل احلراكت اإلسالمية يف العالم، حترير ضياء رشوان، مركز   (1(
األهرام لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية ۱ )د.م.: مؤسسة األهرام. مركز ادلراسات السياسية واالسرتاتيجية، ۲۰۰٦م): 344. نقاًل عن اجلامع يف طلب 
العلم الرشيف؛ حيث عدد الطوائف والفئات الاكفرة مثل احلاكم والقضاة وأعضاء اهليئات الترشيعية وانلاخبني واجلنود، ورتب ىلع ذلك بطالن 

العديد من معامالت تلك الفئات كبطالن الصالة والوالية وفساد زواجه ... إلخ. 
املرجع السابق: 34٥. حيث يقول عبد القادر بن عبد العزيز يف كتابه اجلامع يف طلب العلم الرشيف: إن ديار املسلمني ايلوم يه ديار كفر لغلبة   (2(

األحاكم والقوانني الوضعية عليها. ويف الرد ىلع مسألة ادليار وأبعادها الفقهية، انظر: القرضاوي، فقه اجلهاد: ۸۷9 وما بعدها. 
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اأ- اال�ستحالل 

ويعين االستحالل أن يصبح هؤالء البرش اذلين صدر احلكم عليهم باتلكفري والردة 

يف معىن املرتدين عن اإلسالم، واملرتد عن اإلسالم هو أخطر من املرتد األصيل وهو أخطر 

من الاكفر األصيل أيًضا. ومن ثم فإن دماءهم وأمواهلم وأعراضهم تصبح مستباحة باعتبار 

ردتهم عن اإلسالم)1). 

ب- التحرمي 

هذه  يف  املسلم  يعمل  ال  أن  بمعىن  تلك  ادلولة  مؤسسات  يف  االشرتاك  حرمة  ويعين 

العمل يف  أو  يشارك يف جيشها  وال  مدارسها،  وبناته يف  أبناءه  يعلم  وال  املرتدة٬،  املؤسسات 

املؤسسات العديلة والرشطية فيها)2). 

ت- العزلة

ويعين اعزتال انلاس يف املجتمع  ىلع املستوى الشعوري أواًل؛ بمعىن أنك تعيش بينهم، 

واملعتقدات،  واملشاعر  واألفاكر  اتلصورات  ومنهًجا خمتلًفا عنهم يف  تسلك طريقة  ولكنك 

اجلسدية  املفارقة  من  تمكنك  اليت  األدوات  المتالك  تسىع  أنك  بمعىن  احلركية  العزلة  ثم 

بابلحث عن اعلم خمتلف، أو تسىع المتالك األدوات املادية تلغيري الواقع القائم)3).

يوسف القرضاوي، الصحوة اإلسالمية بني اجلحود واتلطرف )د.م.: مؤسسة الرسالة؛ دار الفرقان، ۲۰۰۰م)، كتاب إلكرتوين متاح جمانًا عرب اإلنرتنت،   (1(
http://www.creativity.ps/34E2C02B-13E7-492A-A4ED-2E540E954E59FE/FinalDownload/DownloadId-6C1E7ECF6C36658F32000AC

B4581BD9/34E2C02B-13E7-492A-A4ED-2E540E954E59/library/datanew/cre5/228.pdf.

ومجاعة اتلكفري اكنت تستحل أموال املسلمني وأعراضهم باعتبارهم مرتدين.   

اكنت مجاعة السماوي حترم العمل يف مؤسسات ادلولة، لكنه اعد عن ذلك وراجعه.   (2(
العزلة الشعورية يه أحد املصطلحات القطبية؛ ويه عزلة بالشعور. وهناك عديد من الشباب اإلساليم اعزتل املدينة واألهل فعاًل واعش حياة   (3(

أقرب حلياة اإلنسان األول. 
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ث- القتال

بمعىن أن هذه الفئة املرتدة أو املمتنعة عن احلكم برشيعة اإلسالم جيب قتاهلا حىت 

ال تكون فتنة ويكون ادلين لكه هلل. فأيما طائفة امتنعت عن رشيعة من رشائع اإلسالم٬ 

فمن الواجب قتاهلا؛ ومعىن القتال هنا أوسع من جمرد القتل؛ فهو فعل حريك يعتمد ىلع احلشد 

واتلجييش الواسع)1). 

ج- الوالء والرباء

بمعىن أن والء املسلم لدلولة اليت حتكم بالرشيعة ويتحاكم أهلها إىل حكم اهلل 

اليت  وادلار  ادلولة  من  براءته  يعلن  وهو  ېئ«،  ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   »وئ   ورسوهل 

ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ«.  »ۀ  ۀ  واإلسالم  الرشيعة  إىل  حتاكمها  تعلن  ال 

واملرشكني  الكفار  من  براء  وهل  ائ«،  ى  ى   ې   ې   »ې   للمسلمني  والء  فللمسلم 

»ٺ  ٺ  ٺ  ٺ«. وهنا يصبح الشعور باالنتماء والوالء جلماعة خمتلفة عن تلك القائمة 

اآلن، إنها مجاعة املسلمني ال مجاعة الكفار واملرشكني)2). 

ح- مفهوم اجلماعة 

عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  به  يشعر  اذلي  العالم  أو  األمة  أو  اجلماعة  مفهوم  يضيق 

»اإلنسان اجلديد«، أو »اإلنسان مكتشف احلق« أو »اإلنسان املثايل« أو »اإلنسان اذلي حيمل 

للعالم عبء اهلداية«. فلم تعد اجلماعة يه تلك املعىن الشائع أو الواسع اذلي يدخل فيه لكُّ 

من نطق بالشهادتني، بل اجلماعة يه تلك اليت حتقق معىن الفهم اجلديد لدلين)3). 

أسست اجلماعة اإلسالمية وتنظيم اجلهاد فكرهما ىلع مفهوم الطائفة املمتنعة، وقد استقوها من ابن تيمية يف كتابه الكبري جمموع الفتاوي، وراجع   (1(
مثاًل الفريضة الغائبة ملحمد عبد السالم فرج، وميثاق العمل اإلساليم من إصدارات اجلماعة اإلسالمية قبل املراجعات. 

يتحدد موقف اإلنسان من املجتمع وانلاس وادلولة والعالم من خالل مفهوم الوالء والرباء، واذلي يؤسس مواقف تقوم ىلع املفاصلة واملقاطعة،   (2(
وربما اتلكفري والقتال. 

حتقيق معىن الوالء والرباء أي مفهوم االنتماء باتلعبري السيايس ال يكون إال باالنضمام جلماعة حتمل معىن احلق اجلديد اذلي تم اكتشافه، وهنا   (3(
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خ- مفهوم االإ�سالم 

أن  يشهد  أن  بمجرد  اإلنسان  فيه  يدخل  اذلي  ادلين  ذلك  يعد  لم  اإلسالم  أن  بمعىن 

ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل، بل هو ذلك ادلين اذلي يشرتط رشوًطا أهمها اإليمان بفهم 

تلك اجلماعة لإلسالم فيدخل العمل بمعناه الواسع يف مصطلح اإليمان أو يف معىن الشهادة 

باإلسالم، أو يدخل معىن حتقيق اتلوحيد اكماًل يف معىن اإلسالم، وذلا فهناك إاعدة تلعريف 

األسماء من جديد)1). 

د- مفهوم العلم 

فقهاء اإلسالم.  أسسها  اليت  تلك  اتلأسيس نلظرية معرفة جديدة خمتلفة عن  بمعىن 

وتقوم تلك انلظرية باألساس ىلع القدرة املتجاوزة جلماعة احلق اجلديدة وقادتها للتواصل 

األقوال  تلك  يف  انلظر  إاعدة  أو  والعلماء،  الفقهاء  أقوال  إىل  دون حاجة  مبارشة  انلص  مع 

واالستدراك عليها. فهناك قراءة جديدة ال يمكن أن نصفها بأنها ذات طابع إحيايئ؛ ألنها يف 

مواجهة اجلماعة واألمة املسلمة وليس من أجلها)2). 

ذ- مفهوم العامل 

هناك  وادليار  اهلل،  ىلع  باتلمرد  ميلء  اعلم  اآلخر  هو  املسلمني  غري  اعلم  أن  ويعين 

ديار كفر ومن ثم فإنها مقصودة باحلرب والقتال بمن يف ذلك أهلها من املدنيني. وهم ال 

يستخدمون مصطلح مدين؛ وإنما مصطلح اكفر. فالعالم ينقسم إىل دار كفر ودار إسالم؛ 

جرى تعريف اجلماعة عند مجاعة اتلكفري بأنها اجلماعة اليت تؤمن باإلسالم كما عرفه شكري مصطىف. ومفهوم اإلسالم يعين باإلضافة للشهادة 
معاين أخرى اكلكفر بالطاغوت والعمل بمقتىض الشهادة، ومنها بيعة اإلمام. فاجلماعة هنا يه مجاعة املسلمني وما عداهم كفار. 

قضية األسماء ودالتلها ىلع املعاين شغلت شكري مصطىف كثرًيا، وشغلت اخلوارج من قبل، وشغلت علماء الكالم والفرق واملذاهب اإلسالمية، بيد   (1(
أن تعريف اجلمااعت اجلديدة يتجاوز اتلعريفات السابقة، ويقدم هو تعريفه اخلاص، وفعل عبد القادر بن عبد العزيز نفس األمر حني بدأ يعرف 

الكفر بتعريفات جديدة متجاوزة تلعريفات القداىم والسابقني، انظر: ابن عبد العزيز، ديلل احلراكت اإلسالمية يف العالم: 34٥.
القراءة اإلحيائية ال تكون يف مواجهة األمة، ولكن تكون يف صفها، فحني يأيت واحد يلقول: انلاس مجيًعا كفار وحنن املسلمون، ال يمكن أن   (2(

يكون ما يقدمه إحياء، فاألمة ال جتتمع ىلع ضاللة؛ وفكرة اجلماعة واجلمهور والعامة وأهل السنة واجلماعة دالة يف هذا السياق. 
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ودار الكفر مقصودة مجيعها باحلرب والقتال؛ ألن حكوماتها تعادي اإلسالم بشن احلرب 

تستثين  فهناك حرب صليبية، واحلرب ال  اليت حتكم بالده؛  املرتدة  األنظمة  عليه وبدعم 

أحًدا؛ فاحلرب يه احلرب)1). 

تلك يف تقديرنا يه املصادر املعرفية اليت تقود إىل السلوك العنيف )اإلرهايب). 

يف  الكفار  ودماء  أموال  ويستحلون  اإلسالم،٬  دار  يدخلون  اذلين  واملستأمنني  السياح  دماء  يستحلون  وهم  ذللك،  يذهبون  اجلهاديون  السلفيون   (1(
ديارهم، انظر الرد عليهم يف: القرضاوي، فقه اجلهاد: ۱۰34.



املبحث الثالث

العنف بتاأويل ديني.. امل�سادر الذاتية

ونقصد هنا باملصادر اذلاتية للعنف بتأويل ديين امليل حنو العنف، وتكمن يف السمات اذلاتية 

والشخصية  واإلدراكية للفاعل اذلي يتجه إىل الفعل اإلرهايب العنيف. ويمكن أن نورد عدًدا من 

تلك املصادر املتمثلة يف اآليت: 

تشري املوسوعة الربيطانية إىل أسباب سيكولوجية متصلة بالشخص اذلي يقوم بالعمل العنيف؛  أ- 

فهو ينضم إىل احلركة أو اتلنظيم اذلي يمارس العمل العنيف؛ ألن اجلماعة اتلقليدية اليت ينتيم 

إيلها لم حتقق هل اإلشباع والرضا املتصل باهلوية)1). 

تنظيمات العنف قد تمثل جذبًا باعتبار ما تدعو إيله من أفاكر تبدو جديدة للمنضمني إيلها،  ب-  

كما أنها قد حتقق اهليبة وتأكيد اذلات عن طريق خمالفة ما هو شائع. ورغم املخاطر املرتبطة 

باالنضمام إيلها٬ فإن الشخص قد يقامر باالنضمام إيلها)2). 

شعور اإلنسان باالغرتاب وفقدان األمل واتلهميش وأيًضا شعوره باإلحباط وخيبة األمل يه  ت- 

جمموعة من األسباب اليت تقود إىل احتمال انضمامه تلنظيمات قد تسلك مسلاك عنيًفا. 

العنف؛  إىل  تقود  اليت   ،Relative deprivation النسيب  احلرمان  نظرية  استداعء  هنا  يمكننا  ث- 

فالعجز عن حتقيق اإلشباع الاكيف من القيم اليت يرى اإلنسان أنه جدير بها؛ حبيث تكون هناك 

 Ralph H. Turner, Neil J. Smelser, Lewis M. Killian, eds., “The Causes of Social Movements: Psychological Factors”, under “Social   (1(
Movement”, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/topic/social-movement.

املرجع السابق.   (2(
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فجوة بني ما هو قائم فعاًل وما جيب أن يكون؛ وهو ما يعرف بفجوة اتلوقعات اليت تقود إىل نوع 

من الغضب اذلي قد يتحول إىل العنف)1). 

الشباب وسؤال اهلوية)2)، فالشباب من سن ۱۸ إىل۲۰ سنة هم من أكرث الفئات شديدة احلساسية  ج- 

اذلي  االجتمايع  السياق  هنا  ويثار  نكون؟  ومن  اهلوية  سؤال  وجتاه  اذلات  عن  الصورة  جتاه 

يطرح فيه خطاب اهلوية. وتشري ادلراسات إىل أن مرحلة املراهقة املتأخرة وبدايات ادلخول يف 

مرحلة الشباب يه املرحلة العمرية انلموذجية اليت يطرح فيها سؤال اهلوية. ويف احلالة املرصية 

جري طرحه بعد اتفاقية السالم
ُ
جِري طرحه بقوة بعد هزيمة ۱9٦۷م، كما أ

ُ
 فإن سؤال اهلوية أ

وأحد  الفلسطينيني،  ضد  الصهيوين  العنف  مع  بقوة  مطروًحا  وظل  اإلرسائيلية،   – املرصية 

األسباب اليت قادت إىل عنف تنظيم اتلوحيد واجلهاد يف سيناء خاصة عملية طابا األوىل اعم 

۲۰۰4م، واليت اكنت نواًع من اثلأر للفلسطينيني وما يتعرضون هل يف األرض املحتلة بعد االنتفاضة 

الفلسطينية اثلانية اعم ۲۰۰۰م وظلت مستمرة حىت اعم ۲۰۰٥م. ويمكن احلديث عن صعود اهلوية 

أوئلك  اعتربه  ما  مواجهة  يف  عنيًفا  شكاًل  اختذ  مقاوم  فعل  رد  عن  كتعبري  اجلهادية  السلفية 

الشباب محلة صليبية جديدة ىلع العالم اإلساليم؛ وتنظيم اتلوحيد واجلهاد يف سيناء لم يتحرك 

إال بعد االحتالل األمريكي للعراق اعم ۲۰۰3م، وتسىم باسم تنظيم اتلوحيد واجلهاد اذلي أسسه 

أبو مصعب الزرقاوي قبل أن يعلن مبايعته تلنظيم القاعدة اعم ۲۰۰4م. 

امليل انلفيس للتشدد والغلو، فهناك شخصيات تميل إىل الغلو والتشدد، خاصة يف فرتة الشباب  ح- 

فتحمل نفسها ما ال تطيق، وال تكتيف بذلك، بل تسىع إىل أن حتمل انلاس ىلع ذلك، فتنفرهم 

من ادلين؛ هنا دلينا نفسية ذات طابع متشدد تنحو اعدة حنو اتلطرف)3). 

Ted Robert Gurr, “Why Men Rebel”, Commentary Magazine 50110 (1975): 729- online e-article, https://www.commentarymagazine.com/  (1(
articles/why-men-rebel-by-ted-robert-gurr.
Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (New York: Doubleday 1959): 45-50.  (2(

القرضاوي، الصحوة اإلسالمية بني اجلحود واتلطرف.   (3(
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وإنما هو  الفقه متعددة؛  أن هناك وجوًها يف  الرأي اآلخر، وال يعرف  يتقبل  اتلعصب اذلي ال  خ- 

يبحث عن رأي واحد فقط يلزم نفسه به وجيرب انلاس عليه. فالشخصية املتعصبة يه تعبري 

عن نوع من التشدد والغلو اذلي يفتح ابلاب للولوج إىل العنف)1).  

اجلهل بادلين وعدم امتالك أدوات فهمه، فعادة الشباب احلديث ال يكون دليه معرفة بطرق  د- 

فهم انلصوص الرشعية وكيفية اتلعامل معها، ومن ثم فقد خيرج باستنتاجات بعيدة تماًما عن 

مقاصد الرشيعة ومآالتها. فانلصوص حباجة ألدوات ال يملكها هؤالء الشباب اذلين قد يصلون 

املسلم حني حيتل  يترصف  مثل كيف  الكربى؛  بانلوازل  يتصل  فيما  نتائج خطرية خاصة  إىل 

الكفار بدًلا مسلًما آخر، أو كيف يترصف املسلم جتاه احلاكم إن لم يلزتموا بتطبيق الرشيعة.  

عدم مرااعة الفروق يف القياس؛ فالعديد من األحاكم املعارصة جتاه املجتمعات استقاها الشباب  ذ- 

أطلقه  مصطلح  فهو  املمتنعة؛  الطائفة  وحكم  مصطلح  مثل  قديمة  ومصطلحات  فتاوى   من 

ابن تيمية يف سياق معني هو سيطرة اتلتار ىلع العالم اإلساليم بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية 

ببغداد؛ فكيف يمكن أن نأخذ هذا املصطلح ونطبقه ايلوم؛ حبيث نقول إن احلاكم هم اتلتار، 

وإن من معهم هلم نفس حكم معسكر اتلتار)2). 

تعجل الصدام مع ادلولة دون امتالك أدواته؛ فاحلماس قد يدفع الشباب أو اجلمااعت ملنازلة قوة  ر- 

كبرية راسخة يف القدم واملؤسسات، ويه ادلولة دون إدراك بطبيعتها ودون إدراك بانلتائج اليت 

ترتتب ىلع تلك املواجهة، ويه الفتنة اليت يه أشد من القتل، واحلرب األهلية اليت تهدد الوجود 

االجتمايع واتلحقق الرضوري للحياة اإلنسانية. وذلا فإن استقراءنا تلحوالت مفاهيم اخلروج 

ووحدتها  اجلماعة  الستقرار  تغليبًا  اخلروج  منع  إىل  انتهت  اإلسالمية  اخلربة  يف  احلاكم  ىلع 

وحتقيق مصالح انلاس اليت ال تقوم إال بنظام، برصف انلظر عن طبيعته)3). 

هاين اجلزار، يف أسباب اتلعصب: حنو رؤية تكاملية، مكتبة األرسة )د.م.، ۲۰۰9م).  (1(
جاد احلق عيل جاد احلق، »نقض الفريضة الغائبة: فتوى ومناقشة«، جملة األزهر )املحرم ۱4۱4ه).   (2(

حبيب، احلركة اإلسالمية من املواجهة إىل املراجعة.  (3(
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املصادر  وهذه  العنف.  إىل  اجلماعة  أو  بالفرد  تذهب  قد  اليت  اذلاتية  املصادر  بعض  يه  تلك 

متصلة باجلانب انلفيس والعمري وجانب اخلربات وجانب اتلمكن من فهم الرشيعة. 



املبحث الرابع

العنف بتاأويل ديني.. امل�سادر الداخلية

العنف يف أحد معانيه الرئيسية هو عدم القدرة ىلع اتلكيف مع العالم وابليئة اليت يعيش فيها 

اإلنسان. فكما يشري معجم لسان العرب: عنف تعين اخلرق باألمر وقلة الرفق به، وهو الشدة واملشقة. 

أي  اليشء  فاعتنف  الكراهية  وهو  اخليل.  بركوب  رفق  هل  وليس  الركوب  حيسن  ال  اذلي  والعنيف 

كرهه، واعتنف األرض أي استومخها وكرهها. وهو اجلهل، واعتنفت األمر اعتنافًا أي أتيته ولم يكن 

يل به علم، وأكلت طعاًما فاعتنفته أي أنكرته، وطريق معتنف أي غري قاصد، واألصل اعتنفت 

اليشء إذا أخذته أو أتيته غري حاذق به وال اعلم. وهذه إبل معتنفة إذا اكنت يف بدل ال يوافقها. وعنفوان 

لك يشء أوهل ويغلب ىلع اإلنسان وانلبات، واتلعنيف هو اتلوبيخ واتلقريع واللوم.

وتشري ادلاللة اللغوية ملعىن العنف هنا إىل ما يمكن أن نصفه بابليئة أو اإلطار اذلي يتحرك 

فيه الفعل العنيف. فهو جيمع بني عدم اخلربة والعلم والرفق والشدة واتلعسري واتلصعيب، وهو العجز 

عن السياسة أو القيادة يف معىن عدم القدرة ىلع ركوب اخليل، وهو الكراهية وعدم اتلكيف، وهو 

اجلهل، وهو ابلعد عن القصد والسواء، وهو متصل باحلداثة وصغر السن، وهو لوم وتوبيخ وتقريع.

هل.  األوىل  اخلمائر  تتكون  وفيها  العنف،  إنتاج  ىلع  مساعدة  بيئة  أو  للعنف،  بيئة  هناك  إذن 

العنف  نتتبع مصادر  فإننا  بتأويل ديين يف مرص،  العنف  يتحدث عن مصادر  أن ابلحث  وباعتبار 

يف ابليئة املرصية. كما نوهنا من قبل، ويمكن اإلشارة  يف هذا السياق إىل جمموعة من تلك  املالمح 

ابليئية اليت مثلت مصادر للعنف بتأويل ديين يف احلالة املرصية؛ ويه: 
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اأ- �سقوط اخلالفة االإ�سالمية 
سقطت اخلالفة اإلسالمية بشلك نهايئ اعم ۱9۲4م، وهذه يه املرة اثلانية اليت تتعرض فيها 

مؤسسة اخلالفة للسقوط؛ اكنت املرة األوىل اعم ٦٥۸ ـه-۱۲٥۸م ىلع يد اتلتار، واملرة اثلانية ىلع 

يد كمال أتاتورك يف تركيا. ومثل سقوط اخلالفة يف املرتني تعبرًيا مشحونًا بالرموز وادلالالت 

اثلقافية واتلارخيية واإلنسانية؛ كما أدى هذا السقوط إىل هزة نفسية ضخمة يف العالم اإلساليم 

جعلت الشباب يف العالم اإلساليم حياول إنشاء حراكت ملحاولة بعث اخلالفة من جديد مدفواًع 

بالشعور باخلوف واخلطر ىلع أمته)1). 

ب- ظهور الدول العلمانية
Post-Colonialism اكنت  العالم اإلساليم بعد االستعمار  اغبلية ادلول اليت ظهرت يف 

دواًل علمانية تستلهم املرجعية الغربية يف السياسة واحلكم، وخاصة مبدأ الفصل بني ادلين 

وادلولة، وارتبط بذلك نشأة تيار فكري علماين يعتقد أن نهضة العالم اإلساليم مرتبطة بالعودة 

إىل القيم الغربية ونبذ القيم اإلسالمية. وهذا اتليار العلماين هو اذلي أصبحت هل الكفة الراجحة 

يف توجيه شئون بدلان العالم اإلساليم؛ وهو ما أنتج أزمة هوية. 

ت- اال�ستعمار الغربي للعامل االإ�سالمي 
جاء استعمار ادلول الغربية للعالم اإلساليم منذ منتصف القرن اتلاسع عرش، ثم تقسيم 

العالم اإلساليم عقب هزيمة ادلولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل يلفجر موجة من املقاومة 

اليت اختذت أشاكاًل عنيفة متنوعة؛ كما أن دعم االستعمار الربيطاين خاصة للمرشوع الصهيوين 

عن الوضع انلفيس ملرص والعالم اإلساليم بعد سقوط اخلالفة، انظر: حممد حممد حسني، االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص، ط. ۲، مج. ۲، من قيام   (1(
احلرب العاملية األوىل إىل قيام اجلامعة العربية )القاهرة: مكتبة اآلداب، ۱9٦۸): ۸۰-۸. 
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العنف  إىل  تستند  مرص   يف  رسية  تنظيمات  تلأسيس  مرصاعيه  ىلع  ابلاب  فتح  فلسطني  يف 

ملواجهته)1). 

ث- ظهور اجلماعات االإ�سالمية احلديثة 
وحماولة  اإلسالمية  اهلوية  ىلع  احلفاظ  من  كنوع  احلديثة  اإلسالمية  اجلمااعت  ظهرت 

القيام بدور يف ملء الفراغ اذلي تركته مؤسسة اخلالفة؛ فظهرت اجلمعية الرشعية وأنصار السنة 

ثم ظهر اإلخوان املسلمون اعم ۱9۲۸م، وحتولت إىل حركة سياسية اعم ۱93۸م،٬ بدت معها كأنها 

خطر ىلع انلظام السيايس وادلولة املرصية يف األربعينيات.

ج- انتهاج العنف من جانب التنظيم اخلا�س
اتلحدي  خاصة  املنطقة؛  يف  جيري  ما  لطبيعة  لالستجابة  ا  خاصًّ تنظيًما  اإلخوان  أسس 

الصهيوين، بيد أن هذا اتلنظيم حتول ناحية استخدام العنف يف ادلاخل ضد املسئولني يف ادلولة 

العنف يف  استخدام   إىل  تستند  اليت  احلالة اإلسالمية األوىل  اتلنظيم هو  املرصية. ويعد ذلك 

ادلاخل؛ ومن ذلك عملية قتل انلقرايش، وقتل اخلازندار وغريها من العمليات األخرى)2).  

ح- التناق�س بني الدولة واجلماعات االإ�سالمية 
بدأت مجاعة اإلخوان تقرأ ادلولة املرصية يف سياق ارتباطها باملرشوع الغريب اذلي يرى 

اجلماعة خطًرا عليه، ومن ثم السيع للقضاء عليها. ومن هنا حتول عنفها إىل ادلولة فتم قتل 

انلقرايش، ثم اخلازندار ثم ردت ادلولة بقتل حسن ابلنا مرشد اجلماعة والعقل املفكر هلا. ومن 

)1)  منها اتلنظيم اخلاص لإلخوان املسلمني اذلي تأسس يف األصل ملواجهة ايلهود يف فلسطني. 
)2)  ميتشل، اإلخوان املسلمون؛ كمال، انلقط فوق احلروف. 
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وبدأت  للعنف،  اخلطرية  املصادر  أحد  ىلع  ابلالد  وانفتحت  املضاد،  والعنف  العنف  بدأ  هنا 

ظاهرة اتلعذيب يف الظهور خارج سياق القانون، وهذا ما أطلق عليه »حلظات استداعء العنف«. 

خ- ع�سكرة الدولة امل�رصية 
وخاصة  معارضيها،  من  للتخلص  القانون  خارج  أدوات  انلارصية  ادلولة  استخدمت 

العشوائية  واالعتقاالت  الفجر  وزوار  اتلعذيب  املرصية  السجون  فعرفت  املسلمني؛  اإلخوان 

الواسعة، واألحاكم العسكرية باإلعدام يف ظل حالة من القوانني االستثنائية اليت استندت ملفهوم 

الرشعية اثلورية وهو ما مثل مرياثًا من بذور الصدام واملواجهة بني الطرفني، بل مع األجيال 

اإلسالمية اليت جاءت من بعدهم، واليت حاولت أن تثأر ملا اعتربته إهانة للرموز اإلسالمية. 

القايض  ومنهم  اإلخوان  قادة  ضد  ۱9٥4م  اعم  صدرت  اليت  باإلعدام  األحاكم  عن  فضاًل   هذا 

عبد القادر عودة، وتلك اليت صدرت اعم ۱9٦٥م ومنهم سيد قطب)1). 

د- ع�سكرة التنظيمات االإ�سالمية 
تفىش وباء العسكرة دلى ادلولة واإلسالميني حبيث صار االحتاكم إىل القوة خارج القانون 

والرشعية هو املنطق السائد؛ فأسس اإلسالميون املتأثرون بفكر سيد قطب تنظيم القطبيني اعم 

العنف.  باستخدام  أفاكر وخطط متصلة  الرسية٬ وإىل طرح  إىل فكرة  اتلنظيم  ۱9٦٥م، واستند 

ويعترب اتلنظيم استلهاًما ألفاكر سيد قطب،٬ وحماولة ملا اعتربه هؤالء الشباب استمراًرا للعمل 

حتت مظلة اإلخوان املهددة واملكسورة)2). 

)1)  عبد املجيد، اإلخوان وعبد انلارص. 
)2)  املرجع السابق. 



31 أكتوبر 2014

ذ- ال�سلح والتطبيع مع الكيان ال�سهيوين 
جاء حتول ادلولة املرصية يف عرص السادات بشلك حاد يف سياستها اخلارجية حنو الصلح 

واتلطبيع مع ادلولة العربية يلفتح األبواب ىلع مصاريعها الستخدام العنف ضد انلظام باعتباره 

انلظام  عالقة  يف  االنكسار  اعم  هو  ۱9۷۷م  اعم  ويعد  ادلينية.  انلاحية  من  رشيع  غري  نظاًما 

الوطنية  احلركة  ولعموم  لإلسالميني  اتلارخييون  األعداء  هم  فايلهود  اإلسالمية؛  باجلمااعت 

املرصية، وجاء اتلحول حنو اتلطبيع معهم بشلك مفائج انعطافة حادة مثلت صدمة للجماهري 

وللحراكت االجتماعية مًعا)1). 

ر- اجلهاد االأفغاين
هلا  كبرية  دلول  خمابرات  أجهزة  عليه  توافقت  مرشوع  من  كجزء  األفغاين  اجلهاد  جاء 

أمام  واسًعا  ابلاب  فتح  ما  وهو  أفغانستان؛  يف  السوفييت  االحتاد  هزيمة  اسرتاتيجية يف  مصالح 

أفغانستان  ويف  كمجاهدين.  هناك  إىل  لالندفاع  واإلساليم  العريب  العالم  من  املسلم  الشباب 

تأسست بنية السلفية اجلهادية وتنظيم القاعدة ىلع املستوى احلريك وتكاملت ىلع املستوى 

اذلين  أفغانستان«،  من  »العائدون  باسم  عرف  ما  بعد  فيما  الظاهرة  بتلك  وارتبط  الفكري. 

اجتهوا إىل مناطق أخرى اكبلوسنة واهلرسك والشيشان وغريها من مناطق اتلماس الرصايع بني 

احلضارات واألمم. واكنت ابلدايات األوىل للرتويج وفتح األبواب أمام الشباب املرصي لذلهاب 

إىل أفغانستان يف عهد الرئيس السادات. وقد تكاملت نتائج تلك  السياسة فيما بعد وفتحت 

ابلاب واسًعا للتأسيس للعنف، وتأسيس ما نطلق عليه اجليل األول جلمااعت العنف املستندة 

تلأويل ديين. 

)1)  رفض مثاًل إسماعيل فهيم وزير اخلارجية املرصية الطريقة اليت تم بها اإلعالن عن زيارة السادات للقدس واستقال. ويف مذكراته يوضح كيف اكن 
تأثري ذلك اإلعالن يف احللقة املحيطة به، وأحد األسباب اليت ذكرها اإلسالمبويل لقتل السادات اكنت مسألة الصلح واتلطبيع مع ايلهود. 
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ز- قرارات عنف وا�سعة جتاه املعار�سني
تشري املعلومات إىل أن قرارات اتلحفظ اليت اختذها الرئيس السادات ضد معارضيه من 

خمتلف االجتاهات السياسية باالعتقال وضعت مرص ىلع فوهة براكن، وبدأت اتلنظيمات اليت 

وانتىه  عنها  حقيقية  معلومات  ادلولة  دلى  يكن  لم  وقت  يف  تتحرك  اجلهادي  الفكر  تتبىن 

حتركها باغتيال الرئيس السادات. فتلك اتليارات اجلهادية اليت تعتقد باستخدام العنف ضد 

تلك  حركة  تلفعيل  املفجر  العامل  مثَّل  اتلحفظ  حدث  أن  بيد  بقوة،  موجودة  اكنت  ادلولة 

اتليارات جتاه حدث مقتل السادات)1).  

�س- الهجوم على الرموز الدينية 
أحد األسباب اليت أشار إيلها قاتلو السادات يف اتلحقيقات إلقدامهم ىلع اغتياهل هو أنه 

أهان ما اعتربه أوئلك رموًزا إسالمية كوصفه بلعض العلماء واخلطباء من معارضيه بأنهم »زي 

الكالب«، أو وصفه للنقاب بأنه خيمة)2). 

جيلز كيبل، انليب والفرعون، ترمجة أمحد خرض )القاهرة: مكتبة مدبويل، ۱9۸۸م): ۲۱۲ وما بعدها.   (1(
حسين أبو الزييد، من قتل السادات، ط. ٥ )القاهرة: ادلار املرصية، ۱99۱م): ۱۰۸. حيث عدد األسباب اليت أشار فيها خادل اإلسالمبويل لقتل السادات   (2(

يف إجابة مكتوبة عن أسئلة للمؤلف. 



املبحث اخلام�س

العنف بتاأويل ديني.. امل�سادر اخلارجية

ونقصد باملصادر اخلارجية هنا اتلحوالت اليت عرفتها ابليئة ادلويلة واإلقليمية، واليت ساعدت 

ىلع بزوغ الفعل اإلرهايب »العنيف«. وإذا اكنت ابليئة ادلاخلية يه اليت مثلت حتديًا رئيسيًّا إلنتاج 

الفعل العنيف ذي الطابع اإلرهايب حىت مطلع التسعينيات، فإن اتلحوالت اليت شهدها العالم وابليئة 

ادلويلة مع مطلع العقد األخري للقرن املايض قد أصبحت يه اتلحدي الرئييس إلنتاج العنف والفعل 

للجمااعت  اثلاين  اجليل  نشأ  اتلحوالت  تلك  ظل  ويف  ايلوم.  حىت  ديين  تأويل  إىل  املستند  اإلرهايب 

اثلالث هو جيل  للعراق اعم ۲۰۰3م، واجليل  املستندة تلأويل ديين مع االحتالل األمريكي  العنيفة 

تنظيم »داعش« - ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام -  وتتمثل تلك اتلحوالت اخلارجية يف: 

اأ- نهاية التاريخ وانت�سار الغرب 
بعد سقوط االحتاد السوفييت وانتهاء احلرب ابلاردة وسقوط األنظمة االشرتاكية يف رشق 

الغربية  للحضارة  انلهايئ  االنتصار  عن  فوكوياما  أفاكر  ظهرت  برلني،   جدار  وسقوط  أوروبا 

السياسية،  ونظمها  أفاكرها  عند  اتلاريخ  ينتيه  اليت  الوحيدة  احلضارة  فيه  وأفاكرها.  وقيمها 

وغريها من احلضارات ليس هل قدرة ىلع ابلقاء. وهنا فإن ذلك اكن فاحتة ملا يمكن أن نطلق 

العالم  يف  اإلسالميون  واعترب  اثلقايف.  اتلحليل  منظور  من  واحلضارات  األفاكر  رصاع  عليه 

اإلساليم أن غرور احلضارة الغربية ونفيها للحضارات األخرى هو نوع من العنف اثلقايف اذلي 

أثار نواًع من اتلحدي يف مواجهة تلك احلضارة اليت بدت كأنها يه احلضارة الوحيدة اليت ينبيغ 
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أن تلتحق بها احلضارات األخرى؛ وحني تميل حضارة إلعالن انتصارها انلهايئ فإنها تستديع 

حالة خوف قد تقود إىل العنف من جانب احلضارات األخرى اليت تشعر باتلهديد)1).

ب- �رصاع احل�سارات 
موضع  املصطلح  وضع  من  هو  األشهر  األمريكي  السياسة  اعلم  هنتنجتون«  »صموئيل 

االهتمام واجلدل  مسرتشًدا يف ذلك بأفاكر أستاذه املسترشق العجوز »برنارد لويس«،  واعترب 

العالم ستكون حروًبا حضارية، وأن احلدود بني احلضارات  القادمة اليت يشهدها  أن احلروب 

اليت  القوى  فإن  هنا  والغريب.  اإلساليم  العالم  بني  ستكون  مواجهة  هناك  وأن  بادلم،  ستعمد 

اإلسالم  فإن  ثم  ومن  قلبها؛  يف  سيقع  ادلين  حضارية،٬  قوى  يه  وتفاعالته  اتلاريخ  ستحرك 

سيكون إحدى القوى ادلينية واحلضارية ابلازغة يف دوامة تلك الرصااعت. اكن الغرب يتحدث 

عن صدامات سياسية أو اقتصادية بيد أن احلديث عن صدام ديين وحضاري فتح ابلاب ىلع 

مرصاعيه تلنشيط القوى ادلينية حنو تأويل يربر املواجهة والرصاع)2). 

ا ت- اعتبار االإ�سالم عدوًّ
العودة إىل مفهوم الصدام احلضاري استعادت اجلذور اتلارخيية القديمة ذات الطابع اذلي 

يمكن وصفه برصاع اجتمايع ممتد بني اعلم اإلسالم واعلم  املسيحية، وأن العاملني يف دورات 

من الصعود واهلبوط املتبادل٬ لكن يبىق أن اإلسالم هو العدو الرئييس للغرب؛ فهو من يرفض 

الغربية،  للحضارة  حتديًا  عكست  إسالمية  صحوة  أنتج  من  وهو  الغربية،  ادليمقراطية  قيم 

واإلسالم بعد سقوط االحتاد السوفييت العدو املشرتك للحضارتني اإلسالمية والغربية يبىق هو 

)1)  فرانسيس فوكوياما، نهاية اتلاريخ وخاتم البرش، ترمجة حسني أمحد أمني )القاهرة: مركز األهرام، ۱993م). 
صموئيل هنتنجتون »أحداث ۱۱ سبتمرب اكنت أهم تطبيق نلظرييت »رصاع احلضارات««، العرب نيوز، يف حوار لصموئيل هنتنجتون مع جملة دي   (2(
http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/27-09-.تسايت األملانية أشار إىل أن أحداث سبتمرب يه اتلطبيق العميل نلظريته عن رصاع احلضارات

 .2002/15.htm
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قابلية  وهناك عدم  به.  توجد  ال  الالعنف  وأفاكر  القتال  يقدس  دين  فاإلسالم  ابلديل.  العدو 

للهضم دلى احلضارة اإلسالمية؛ فيه حماذرة من اآلخر غري مستعدة الحتوائه وتقبله)1).

ث- اكتمال االأممية االإ�سالمية 
للحالة املرصية.  بالنسبة  العنف ادلاخلية  أفغانستان كأحد مصادر  أرشنا إىل اجلهاد يف 

أفغانستان حتت قصف  إىل  للهجرة  املرصي  للشباب  مطاراتها  أبواب  فتحت  املرصية  فادلولة 

دعوات الواعظ وادلاعة اخلائفني من الزحف األمحر ىلع دول اإلسالم مبتدئًا بأفغانستان. وتم 

دعم تلك القوة اإلسالمية الشابة من قبل انلظم السياسية ادلاخلية ومن قبل أجهزة القرار يف 

العالم  أحناء  خمتلف  من  أميم  جتمع  أكرب  تعرف  أفغانستان  وبدأت  أمريكا؛  وخاصة  الغرب 

اكتملت  أفغانستان  يف  وهؤالء  العرب«،  »املجاهدين  باسم  عرفوا  اذلين  الشباب  من  اإلساليم 

رؤاهم الفكرية والسياسية ويف نفس الوقت اكتملت قواهم العسكرية وقد لعبوا دوًرا كبرًيا يف 

هزيمة االحتاد السوفييت واضطراره إىل االنسحاب من أفغانستان؛ ويف هذه املرحلة بدأ تأسيس 

اتلىق  وهناك  عزام«  اهلل  »عبد  الشيخ  معاملها  أرىس  اليت  اجلهادية«  »السلفية  باسم  عرف   ما 

القاعدة اليت ظلت اكمنة حىت تم  »بن الدن« مع تنظيم اجلهاد، وبذرت ابلذور األوىل تلنظيم 

اإلعالن فعاًل عن اجلبهة العاملية لقتال ايلهود والصليبيني يف فرباير اعم ۱99۸م)2). 

نبيل شبيب٬ »اإلسالم عدو بديل: هدف ثابت وصيااغت متغرية!«٬إسالم دييل: رصد ومتابعة اإلعالم  (1(
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=117062073944.  

كمال حبيب، »سلطان اخلوف .. قوة الاكبوس اليت لن تدوم«، يف حتوالت احلركة اإلسالمية واالسرتاتيجية األمريكية )القاهرة: دار مرص املحروسة،   (2(
۲۰۰٦م): ۲۱۷. 
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ج- ازدواجية املعايري الغربية
ادلويلة  السياسة  يف  يستخدمها  اليت  للمعايري  ازدواجية  والعريب  اإلساليم  العالم  عرف 

جانب  وإىل  ايلهود  جانب  إىل  ينحازون  فبينما  الغربيون،  والساسة  ادلول  العاملية  واملحافل 

 – العريب  الرصاع  وتاريخ  والعريب.  الفلسطيين  اإلنسان  ضد  يقفون  فإنهم  اإلرسائيليني،٬ 

بلفور حىت  بدًءا من وعد  العرب  ايلهود ضد  لصالح  قرارات غربية  تعبري عن  هو  اإلرسائييل 

املوقف املتأرجح من قضية االستيطان والقدس.  وكما أشار هنتنجتون فإن املسألة الفلسطينية 

الغرب)1)، وتعد مسألة  والرصاع حوهلا يه تعبري عن رصاع حضاري بني اعلم اإلسالم واعلم 

ازدواج املعايري الغربية يف اتلعامل مع تلك القضية أحد أبرز أسباب العنف يف العالم العريب. 

ح- �سعود االأ�سولية امل�سيحية يف الغرب 
ا يف توجيه السياسات اخلارجية الغربية يف أمريكا وأوروبا،  اعد ادلين يلمثل اعماًل مهمًّ

وصعدت االجتاهات األصويلة ذات الطابع اإلجنييل متحالفة مع ايلمني ذي الزنعة االستعمارية، 

وهؤالء مجيًعا يدعمون بشلك قوي ادلولة العربية، وهم من أسس حلصار العراق، وعملوا ىلع 

إاعدة تشكيل العالم بما يتوافق والقيم املسيحية وصبغ رشعية دينية ىلع الفعل السيايس ادلاخيل 

أو اخلاريج، وتربير اهليمنة واتلفوق واتلوسع السيايس واالقتصادي)2). 

خ- �سعود االأ�سولية اليهودية
منذ منتصف السبعينيات وحنن أمام ظاهرة تغلب ايلمني ىلع احلياة السياسية يف إرسائيل، 

كما أن هناك صعوًدا للتيارات األصويلة اليت ترى أن اتللمود واملصادر اتلوراتية القديمة صاحلة 

حواره السابق مع جملة دي تسايت األملانية.  (1(
جورج قرم، املسألة ادلينية يف القرن الواحد والعرشين، ترمجة خليل أمحد خليل )بريوت: الفارايب، ۲۰۰۷م).   (2(
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للتعامل مع اللحظة الراهنة؛ ومن ثم فإن ادلولة العربية جيب أن تكون يهودية لليهود فقط، 

وأن العرب جيب أن يبادوا، وأنه ال بد من إقامة اهليلك ىلع أنقاض املسجد األقىص، وأن العرب 

أفاٍع، وأن غري ايلهود جنس أقل جيب اتلخلص منهم. ومن ثم فإن الظواهر املرتبطة باالستيطان 

واهلجرة ورفض املفاوضات حول قضايا احلل انلهايئ مثل مسألة عودة الالجئني أو احلدود حىت 

األصويلة  بصعود  مرتبط  ذلك  لك  املحتلة،  أرضهم  يف  حبقوق  للفلسطينيني  االعرتاف  قبول 

ايلهودية اليت تتحكم ايلوم يف السياسة الصهيونية)1). 

د- اأحداث 11 �سبتمرب
غموض  رغم   - عنها  مسئويلته  القاعدة  تنظيم  أعلن  اليت  سبتمرب   ۱۱ أحداث  جاءت 

لعالقة  وتلؤسس  مصاريعها،  ىلع  والعنف  اإلرهاب  أبواب  تلفتح   - كبري  احلادث  يكتنف 

العالم اإلساليم والغرب. فصدام احلضارات حتول من اإلعالن  عداء وصدام ىلع األرض بني 

حرب  شن  يف  وبدأوا  األمريكي  القرار  صناعة  من  اجلدد  املحافظون  وتمكن  الفعل،  إىل 

حقيقية ىلع العالم العريب واإلساليم اكنت ضحيتها دولة العراق ثم أفغانستان، وهو ما قاد إىل 

تورط العالم لكه يف حرب اغئمة ىلع ما أطلق عليه اإلرهاب؛ واملقصود به اإلسالم واملسلمون 

واجلمعيات واملؤسسات اخلريية اإلسالمية؛ وهو ما عرف باسم جتفيف ايلنابيع اإلسالمية ىلع 

املستوى ادلويل، اذلي شمل حماولة تغيري اخلطاب ادليين ومناهج تعليم اإلسالم، واعتبار اإلسالم 

دينًا ينتج العنف، ومن ثم تغيري بنيته هو ذاته)2). 

عصام مدير، معد، »قس نرصاين يعرتف بدور »اإلجنيل« يف االستعمار والعدوان«، مدونة اتلنصري فوق صفيح ساخن  (1(
https://deedat.wordpress.com/2007/02/08/%D9%82%D8%B3-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-  
%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86-

 %D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

جيل كيبل، ثأر اهلل: احلراكت األصويلة املعارصة يف ادليانات اثلالث، ترمجة نصري مروة )د.م.: دار قرطبة، د.ت.).   
مرص  دار  )القاهرة:  األمريكية  واالسرتاتيجية  اإلسالمية  احلركة  حتوالت  يف  والغرب«،  اإلسالم  بني  العالقة  يف  العقدي  »ابلعد  حبيب،  كمال   (2(

املحروسة، ۲۰۰٦م): ۱99. 
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ذ- حتول تنظيم القاعدة اإىل �سبكة
العالم  تشكيل  بإاعدة  اثلوري  تنفيذ خمططهم  إىل  للمحافظني اجلدد  العصيب  الفعل  أدى 

وفق خمططاتهم وابلدء بالعالم العريب باعتباره املنطقة األهم إلدخاهل يف مرشوع الرشق األوسط 

الفزع  من  نوع  إىل  واثلقايف  ادليين  ومناهجه وخطابه  السياسية  نظمه  الكبري وإلاعدة هندسة 

واخلوف بني شباب العالم العريب واإلساليم؛ وهو ما جعلهم ينضمون تلنظيم القاعدة يف العراق 

وأفغانستان؛ حبيث لم يعد تنظيم القاعدة جمرد تنظيم حمدود، ولكنه أصبح شبكة تنترش تقريبًا 

العراق  العراق وتطور حىت أصبح دولة  فانتعش يف  العريب واإلساليم لكه.  العالم  ىلع مساحة 

وأصبح  إيله  والقتال  لدلعوة  السلفية  اجلماعة  بانضمام  العريب  املغرب  وانتعش يف  اإلسالمية، 

يطلق عليه »تنظيم القاعدة يف املغرب اإلساليم«، وانتعش يف السعودية وايلمن والصومال، كما 

العامة  القاعدة  تنظيم  أيديولوجية  تنظيمات حملية حتت  الشبكة أصبح يعين حترك  أن مفهوم 

كما هو احلال مثاًل بالنسبة تلنظيم اتلوحيد واجلهاد يف مرص. ورغم ما بذتله الواليات املتحدة 

األمريكية يف احلرب ىلع اإلرهاب فإنها فشلت يف حتقيق أي من أهدافها؛ وال تزال ترصحيات 

بالنسبة   األكرب  اخلطر  يزال  القاعدة ال  أن  تتحدث عن  أمريكا  العسكريني يف  القادة  كبار 

للواليات املتحدة األمريكية،٬ وحليفة اتلنظيم طابلان يف أفغانستان تمثل أحد أكرب اتلحديات 

لالسرتاتيجية األمريكية، وتشري حتليالت عديدة إىل أن سياسة املحافظني اجلدد جتاه العالم 

اإلساليم يه اليت فتحت ابلاب واسًعا النتشار تنظيم القاعدة يف العالم اإلساليم)1). 

ر- �سعود اأيديولوجية كراهية الغرب
العالم  جتاه  الغريب  العالم  جانب  من  طرحها  تم  اليت  األسئلة  أحد  اكن  يكرهوننا؟  ملاذا 

اإلساليم، وفرس ابلعض ذلك من منظور الغرية واحلقد ىلع أسلوب العيش وطريقة احلياة والقيم 

احتالل أفغانستان وإسقاط نظام طابلان ثم احتالل العراق أنعش تنظيم القاعدة، وجعله ينترش أكرث يف العالم العريب واإلساليم.   (1(
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اليت يتمتع بها الغرب وأمريكا خاصة، يف حني اكن احلديث يف العالم العريب عن السياسات 

قتلهم،  أمريكا يف  تسببت  اذلين  فيه  القتىل  اإلساليم وعدد  العالم  املتحزية جتاه  األمريكية 

أسئلة  غربيون  وباحثون  سياسيون  وناقش  اعدلة.  وغري  مستبدة  ألنظمة  األمريكي  وادلعم 

الغرب هو  أن يدركوا أن اعلم   للغرب وتساءلوا: ما اخلطأ؟ دون  العالم اإلساليم  الكراهية يف 

اذلي زرع تلك الكراهية بشنه حرًبا صليبية غري مربرة ىلع العالم اإلساليم وال يزال)1). هذه 

اتلحوالت يف ابليئة العاملية وادلويلة أثرت بشلك كبري بما يف ذلك العوملة والسموات املفتوحة 

الفكرية  ابلنية  يف  مقابلة  تلحوالت  ومنتجة  مواتية  بيئة  تهيئة  يف  اإلنرتنت  عرب  واالتصال 

واملؤسسية واحلركية للتنظيمات اليت تمارس العنف؛ ومن ذلك مثاًل اتلحول من العدو القريب 

للبعيد، فصار العالم بإزاء قوتني هما األباطرة والقراصنة؛ والكهما يستخدم العنف املرشوع من 

وجهة نظره. 

برنارد لويس، أين اخلطأ؟ اتلأثري الغريب واستجابة املسلمني، ترمجة حممد عناين، تقديم رءوف عباس )القاهرة: مكتبة األرسة، ۲۰۰9م).   (1(





خامتة 

العنف بتأويل ديين هو أحد أهم املخاطر اليت يواجهها العالم العريب واإلساليم، ويتم استخدام 

ادلين فيه كمظلة تربر للمتأولني رصاعتهم اليت تعرب عن مشالك نفسية واجتماعية واقتصادية حىت 

ميول سيكولوجية فيها جناح أو ميل حنو اإلجرام. ويف اتلاريخ اإلساليم عرفنا حراكت اجتماعية هلا 

تعطي  ليك  اخلوارج  مظلة  واقتصادية وسيكولوجية دخلت حتت  اجتماعية  بمظالم  متصلة  مطالب 

اليت  احلراكت  فإن  هنا  ومن  األموي.  احلكم  فرتة  يف  العريب  املغرب  يف  خاصة  معىن،  الحتجاجها 

أو تؤوهل من منظورها ترتكب جرًما كبرًيا؛ ذلك أن انلص ادليين هل  تستخدم ادلين تلربير عنفها 

حرمة وهل مقاصد وهل منهج لفهمه وفق مراد الويح. ويقيم اذلين يتأولون ادلين أنفسهم سلطة فوق 

انلص تلربير أفعاهلم ولو بشلك غري واٍع. انلص هل حرمة ومنهج لفهمه ال جيب أن نضع أنفسنا أو 

تنظيماتنا أو طرائقنا يف الفهم سلطة نعرب من خالهلا عن مراد الشارع - سبحانه وتعاىل -.

وال شك عندي أن اجلمااعت املعارصة اليت تتأول ادلين تلربير عنفها جتد أصوهلا وجذورها عند 

اخلوارج اذلين خرجوا ىلع عيل بن أيب طالب  ورفعوا املصاحف ىلع أسنة الرماح، وقالوا »ال حكم 

إال هلل«،  ووصفهم انليب  بقوهل: »حتقرون صالتكم إىل صالتهم وصيامكم إىل صيامهم، يمرقون 

من ادلين كما يمرق السهم من الرمية«،٬ وقال عنهم أيًضا: »حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقرأون 

القرآن ال جياوز حناجرهم«، وقال عنهم: »يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان«. ولقد كفروا 

عليًّا ومعاوية واحلكمني واملسلمني مجيًعا، وقتلوا الصحايب عبد اهلل بن اخلباب بن األرت وبقروا بطن 

امرأته فقتلوها وجنينها ويه متمة، أي قاربت أن تدل. وملا طابلهم عيل بن أيب طالب بالقصاص من 

قاتل عبد اهلل بن اخلباب، امتنعوا عليه وقالوا لكنا قتله. وهذا يعد تمرًدا يف مواجهة ادلولة باعتبار 

للقصاص؛ ومن  القاتل  تقديم  الرشع يف  أن مجاعة اخلوارج تكتلت مجيعها وامتنعت ىلع حكم 
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هنا وجب قتاهلم حىت يعودوا إىل الطريق الصواب، ويكفوا عن االمتناع اجلمايع املتمرد ىلع حكم 

الرشع وهيبة ادلولة ورشعيتها. 

 ما أريد توضيحه هو أن املعيار الرئييس اذلي يمكن به أن نصف اجلماعة اليت تتأول ادلين بأنها 

من اخلوارج هو رفعها السيف ىلع األمة وىلع اعمة املسلمني بتأويل ديين  كما يف حديث انليب : »من 

خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية؛ ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة 

أو يدعو إىل عصبة أو ينرص عصبة فقتل، فقتلة جاهلية؛ ومن خرج ىلع أميت يرضب برها وفاجرها 

وال يتحاىش من مؤمنها وال ييف ذلي عهد عهده، فليس مين ولست منه«، أي إن جمرد رفع السيف ىلع 

اعمة املسلمني وىلع األمة جيعل من يفعل ذلك خوارجيًّا ولو اكن ال يتبىن مناهجهم الفكرية والعقدية، 

وإن اكن استباحة قتال األمة املسلمة ورفع السيف ىلع اعمتها  يقود إىل اتلكفري بالرضورة . ذلا فتسمية 

اجلمااعت اليت تتأول ادلين تلربير عنفها بالسلفية اجلهادية ليس صحيًحا؛ ألن عنفها حتت راية عمية 

ويه تسل سيفها ىلع األمة ويف مواجهتها وليس من أجل محايتها أو ادلفاع عن حقوقها. فيه ليست 

سلفية؛ وإنما خوارجية؛ ألنها ترفع السيف ىلع األمة، ويه ليست جهادية؛ ألن اجلهاد ال يكون يف 

مواجهة األمة  تلمزيقها وتقسيمها وتفتيت مكوناتها، أي إن اجلماعة اليت  تتأول ادلين وترفع  سيفها يف 

مواجهة األمة واجلماعة يه انشقاق يف جسد األمة ايلوم موصول باالنشقاق اخلواريج القديم)1). 

العراق واجلمااعت اليت تسىع تلتواصل معها يف مرص وتبايعها  سنجد »داعش« يف سوريا ويف 

بيعته دلاعش،  بعد  املقدس«، اذلي أصبح والية سيناء  »أنصار بيت  بالنسبة تلنظيم  كما هو احلال 

ينطبق عليها وصف اخلروج ىلع األمة وليس اخلروج من أجلها. فهم يقتلون أهل اإلسالم ويسلون 

سيوفهم ىلع املسلمني، ولم يتوجه أحد منهم بعنفه وقتاهل ضد أعداء األمة. وهم بيادق  يف يد أعداء 

املقاتل يف صفوف  الغيب  ! فهذا اجلاهل  يعلمون  أو  يعلمون  األمة تلجزئتها وتقسيمها من حيث ال 

داعش بسيناء يريد أن جيعل منها والية ضمن واليات اخلالفة املزعومة اليت يتأمر عليها عرايق ال 

»عن اعتبار« اجلمااعت اليت تطلق ىلع نفسها السلفية اجلهادية بأنها ال سلفية وال جهادية راجع كمال حبيب، السلفية اجلهادية ال سلفيون وال   (1(
.http://www.shorouknews.com/news/view.aspx ،جهاديون، انظر: »السلفية اجلهادية.. ال سلفيون وال جهاديون«، الرشوق
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يكاد سوى أن يكون طالب علم، وليست جزًءا ال يتجزأ من تراب مرص؛ فهو يريد أن يقسم الرتاب 

املوحد ملرص من أجل وهم مزعوم هو وهم اخلالفة اإلسالمية. إذا اكنت تلك اخلالفة ستقسم املوحد 

أنها توحد وال  وجتزئ املجزأ لزتيده جتزيئًا وتقسيًما، فيه خالفة فاسدة مصطنعة. فعهدنا باخلالفة 

تفرق، حتفظ وال تبدد ، حتيم وال تضيع؛ فرتاب مرص واحد وسيبىق، وأي وهم تلجزئة أي تراب لألمة 

أو تقسيمه هو عنوان للكذب واالحتيال والضالل)1). 

ادلويلة  السياسات  لعبت  أجيال،  ثالثة  عنفها  ادلين تلربير  تتأول  اليت  العنيفة  احلالة  عرفت 

دوًرا يف توجيهها وتشكيلها؛ فهيالري لكينتون وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة واملرشحة لرئاسة 

الواليات املتحدة األمريكية تقول: »حنن من خلقنا تنظيم القاعدة، فاتلنظيم ىلع األقل يف مرحلة 

اتلأسيس اكن جزًءا من تصور أمريكي هدفه االنفراد بقيادة العالم وتأكيد نهاية اتلاريخ«؛ كما أشار 

للرئيس  القويم  األمن  قال مستشار  أوبزرفاتور«  »نوفيل  الفرنسية  املجلة  مع  مقابلة  فوكوياما، ويف 

األمريكي اكرتر »برجينسيك«: »كنا نريد أن نعطي االحتاد السوفييت حرب فيتنام خاصة به، وحني 

سأتله املطبوعة الفرنسية عن اتلبعات اليت ستلحق بأوروبا وأمريكا والعالم بسبب دعم األصويلة 

اإلسالمية أجاب: ما اذلي يُعد أكرث أهمية للتاريخ طابلان أم انهيار االحتاد السوفييت، بعض املسلمني 

اهلاجئني أم حترير أوروبا ونهاية احلرب ابلاردة؟«.

اجليل اثلاين اذلي يمثله أبو مصعب الزرقاوي تأسس مع االحتالل األمريكي للعراق؛ حيث 

قلب  إىل   - أشار هنتنجتون  احلواف وجتاور احلضارات - كما  مناطق  انتقل صدام احلضارات من 

احلضارة العربية اإلسالمية يف بغداد اعصمة العباسيني؛ وهو ما أنتج فزاًع وخوفًا دلى اتليارات السلفية 

اجلهادية. ويف ظل املواجهة العاتية مع األمريكيني وحلفائهم من الشيعة - وفق رؤية تنظيم القاعدة 

عمر  أيب  بقيادة  ۲۰۰٦م  اعم  العراق  يف  اإلسالمية  ادلولة  تأسست   - الزرقاوي  يقوده  اذلي  العراق  يف 

ابلغدادي، بيد أنه قتل اعم ۲۰۱۰م، وتم اختيار أيب بكر ابلغدادي أمرًيا لدلولة اإلسالمية يف العراق.

عن معيار وحدة األمة وتماسكها كمؤرش للحكم ىلع تلك اجلمااعت بالضالل أو اهلدي راجع: كمال حبيب، »جتديد اخلطاب ادليين والنسق   (1(
املعريف للجمااعت املتشددة«، جملة أحوال مرصية، العدد ٥۷ )صيف ۲۰۱٥م): ٦۲ وما بعدها.
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ومع عسكرة اثلورة السورية يف أواخر اعم ۲۰۱۱م ونزوح اجلمااعت اجلهادية إىل سوريا وتأسيس 

العراق  ابلغدادي إلعالن ادلولة اإلسالمية يف  أبو بكر  للقاعدة هناك، سىع  املمثلة  جبهة انلرصة 

والشام اعم ۲۰۱3م، ومع استيالء اتلنظيم ىلع املوصل اعم ۲۰۱4م يف شهر يونية، أعلن أبو بكر ابلغدادي 

نفسه خليفة للمسلمني، وطالب اتلنظيمات العنفية اليت تتأول ادلين تلربير عنفها ببيعته. ويف تسجيل 

صويت هل قال إن دوتله خبري وتتمدد. ويف ظل هذا السياق املضطرب نشأ اجليل اثلالث تليارات العنف 

اليت تتأول ادلين تلربير عنفها، وهذا اجليل هو األخطر ويعد أىلع مراحل تطور تلك اجلمااعت العنفية 

اليت تستخدم ادلين وتؤوهل وتوظفه لصالح األعمال الوحشية اليت تقوم بها)1).

ال يودل اإلنسان عنيًفا بطبعه، كما أن اإلسالم ال يعرف العنف؛ وذلا فإن ظاهرة العنف املستند 

العربية،  لدلولة  ادلاخيل  السياق  يف  وأزمة  اجلمااعت،  هلذه  املعرفة  يف  أزمة  تعكس  ديين  تأويل  إىل 

وأزمة يف السياق ادلويل واإلقلييم، وأزمة فيما يتصل بالسمات الشخصية لألجيال الشابة اليت تميل 

حبساسيتها وحداثة خربتها ورقة مشاعرها لالستجابة دلايع العنف؛ وذلا فإن مواجهة هذه الظاهرة 

االجتماعية السياسية انلفسية حباجة إىل جهود علمية ومعرفية جادة تلأسيس تيار وسطي ينافح عن 

إىل  جرس  فاملعارف  اجلمااعت؛  تللك  معرفية  مصادر  تمثل  اليت  اإلشاكيلة  للقضايا  الصحيح  الفهم 

ثمارها، وقد تقود إىل اتلطرف والعنف كما قد تقود إىل الفهم الصحيح للنصوص واألصول واملصادر، 

العريب  وللوجود  العربية  للحضارة  خطرًيا  تهديًدا  وتمثل  وتمتد  تتسع  اليت  الظاهرة  هذه  أن  كما 

الكرامة  وحتقق  واجلمال،  واخلري  واحلق  العدل  تريس  جديدة  عربية  دولة  إىل  حتتاج  لكه  واإلنساين 

اإلنسانية والعدالة االجتماعية ملواطنيها. فبدون دولة اعدلة حترتم اإلنسان وتضع يف االعتبار اإلسالم 

كهوية وكمرجعية، فنحن أمام أزمة احتمال ميالد مجااعت عنف تستند إىل ادلين يف تأويلها. وحني 

يعتدل مزيان اإلقليم العريب املهدد ويشعر املواطن اذلي يعيش فيه أن بالده تقف ىلع قدم املساواة 

عن تلك األجيال اثلالثة ودور السياسات العاملية يف تهيئة ابليئة ادلويلة لصعودها راجع ادلراسة الطويلة اليت فصلنا فيها حول ذلك املوضوع،   (1(
كما يمكن مراجعة املراجع امللحقة بتلك ادلراسة أيًضا٬، انظر: كمال حبيب، »انقالب السحر ىلع الساحر: العنف املسلح من أفغانستان إىل بالد 

.http://www.acrseg.org/10026 ،العرب«، املركز العريب للبحوث وادلراسات
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تلقرر ما تريد بعيًدا عن إمالءات الغرب وتدخالته وموازينه الشائلة، فإننا أمام احتماالت كبرية 

ملحارصة تلك الظاهرة اخلطرية اليت تهدد ايلوم العراق وايلمن ويلبيا وسوريا ومرص.




