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ح يف 
ّ
سل

ُ
عاصرةاالعنف امل

ُ
ة امل

ّ
ة اإلسالمي

ّ
  *يديولوجيا األصولي

 -دراسة مناذج-
 ليج مزاحن خضير كاظن

 الُمقدَّمة
ُيعدُّ العنؼ الُمسّمح لدى العديد مف الحركات اإلسالمّية الُمتسمة بالتشدُّد مف أىـّ الوسائؿ  

لتحقيؽ األىداؼ والغايات التي تنشدىا ىذه الحركات، وقد قامْت ىذه الحركات بالتأصيؿ 
الشرعي واألخالقي ليذه الُممارسات العنيفة وبناء أيديولوجّيات تبريرّية مف أجؿ تسويغ 

خداميا لو سواًء في الداخؿ ِضدَّ الحكومات او ِضدَّ )اآلخر( الُمغاير دينّيًا وفكرّيًا وحتى است
مذىبّيًا، او في الخارج ضدَّ الدوؿ التي ُتطِمُؽ عمييا لفظ )الكافرة( وخاّصًة الواليات الُمّتحدة 

 .األمريكّية
ىذه الدراسة مف كونيا تعالج قضية العنؼ المسمح لما ليا مف اتصاؿ وثيؽ  أهميةتنبع 

الدراسة لُمحاولة بناء مداخيؿ  تهدفو . بتوطيد الِسمـ واالستقرار األىمي والرخاء السياسي
السياسّية لألصولّية  نظرّية لممفاىيـ وتحديد الخصائص والِسمات األيديولوجّية واالجتماعّية/

الُبنى التنظيمّية واأليديولوجّية لنماذج ُمعاصرة مف اأُلصولّيات اإلسالمّية الدينّية وتحميؿ 
الدراسة فُتخَتصر في إفَّ جميع الحركات اأُلصولّية الدينّية تُبدي  فرضياتالُمسّمحة. اما 

مستويات عالية مف رفض قيـ الحداثة والعصرنة والعممنة وأفَّ الُعنؼ ظاىرة ُمالِزمة لكافة 
 اء الديني/اأُلصولي. أشكاؿ اإلحي

يسعى ىذا البحث لإلجابة عف جممة مف التساؤالت لعؿ مف اىميا: ما ىو العنؼ المسمح 
وما ىي األيديولوجيا واألصولّية؟ وما ىي خصائصيا وسماتيا؟ )المطمب األوؿ( ىؿ ُيمكف 

سماوّية/وضعّية( اعتبار ُعنؼ اأُلصولّية اإلسالمّية استثناًء أـ أفَّ جميع اأُلصولّيات الدينّية )
تُبدي دائمًا ميواًل عنيفة؟ ماىي المصادر األيديولوجّية ِلظاىرة الُعنؼ اإلسالمي؟ )المطمب 
الثاني( ىؿ َثّمة نماذج ُمعاصرة حّية لأُلصولّيات اإلسالمّية العنيفة؟ كيؼ نمْت تمؾ الحركات 

 وما أسباب استمرار أيديولوجّياِتيا العنيفة؟)المطمب الثالث(.
 

                                                           
 ليث مزاحـ خضير كاظـ، كمية العمـو السياسية/ جامعة تكريتمستؿ مف رسالة الماجستير لمطالب  ()*
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 المطلب األول

 مدخل هظري 

ُيعػػػدُّ الخػػػوض فػػػي المفػػػاىيـ واالصػػػطالحات االجتماعّيػػػة مسػػػألًة فػػػي  ايػػػة التعقيػػػد   
والُصعوبة بالنظر ِلتعدُّد وجيات النظر والزوايا وتبايف الُمنطمقات والرؤى التي َنَظر مف 

 خالليا ُمختمؼ الباحثيف والدارسيف لتمؾ المفاىيـ واالصطالحات. 
لط ا اررررار المفرررراهيميط  ُيشػػػػكسؿ اسػػػػتعراض مفػػػػاىيـ الدراسػػػػة والتعػػػػابير الفرررررع ا:وا

ػػؽ  والُمصػػطمحات الُمرتبطػػة بالظػػاىرة موضػػوعة البحػػث توِطئػػًة فػػي  ايػػة األىمّيػػة لمتعمُّ
الِحقػػػػًا فػػػػي تفاصػػػػيؿ الظػػػػاىرة وتفاُعالِتيػػػػا وارتباطاِتيػػػػا، وسػػػػيتناوؿ ىػػػػذا الفػػػػرع المفػػػػاىيـ 

وضػػػوع الدراسػػػة، كػػػالُعنؼ الُمسػػػّمح واأُلصػػػولّية واأليديولوجّيػػػة مػػػف األساسػػػّية الُمتَِّصػػػمة بم
 الناحيتيف الُمغوّية واالصطالحّية.  

َوَرَد في الُمغػة العربّيػة أفَّ الُعنػؼ ىػو ضػد الرفػؽ، وىػو الُعنف الُمسماحط أواًلط مفهوم 
ر: أخػذه بعنػؼ ، والُعنؼ: الخػرؽ بػاألمر وِقمسػُة الِرفػؽ بػو، واعتنػؼ األمػ(1)الِشّدة والقساوة

، وفػػػػي المُّغػػػػة اإلنجميزّيػػػػة، فػػػػ فَّ األصػػػػؿ الالتينػػػػي لكممػػػػة (2)وأتػػػػاه ولػػػػـ يكػػػػف لػػػػو بػػػػو عمػػػػـ
(Violence( ىػػػػو )Violentiaويعنػػػػي الشػػػػدسة والقػػػػوة ،)(3) أمػػػػا الُعنػػػػؼ فػػػػي الفرنسػػػػّية ،
(Violence ر امو عمى العمؿ دوف إرادة، وذلؾ باستعماؿ ( فيعني التأثير في فرٍد ما وا 

، أّما )الُمسّمح( فيي ُمشتّقٌة مف )ِسالح( وىو المبػوس، الِكػراع، (4)او المجوء لمتيديدالقّوة 
، والُمسػػّمح: إسػػـ الفاعػػؿ مػػف )ِسػػالح(: جمػػع أسػػمحة: (5)المعػػّدات الحربيػػة، أدوات القتػػاؿ

                                                           

 .720-719، ص ص1986، دار المشرؽ، بيروت، لبناف، 5( الُمنجد األبجدي، ط1)
 .631، ص2004، مجمع المغة العربّية، القاىرة، ج.ـ.ع، 4( الُمعجـ الوسيط، ط2)
 .784، ص1995، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، 7( روحي البعمبكي، قاموس المورد، ط3)

عبدالغني بو السكؾ، الُعنؼ والسػمطة فػي فمسػفة ىربػرت مػاركوز، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػورة،  (4)
 . 6، ص2009كمية اآلداب والعمـو االجتماعّية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

، مكتبة لبنػاف ناشػروف، بيػروت، 1محمود اسماعيؿ صيني وآخروف، الَمكنز العربي المعاصر، ط( 5)
 .57، مادة )ُمسّمح(، ص1993لبناف، 
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، أمػػا العنػػػؼ الُمسػػػّمح اصػػطالحًا، فقػػػد كػػػاف مفيػػوـ الُعنػػػؼ عنػػػد (1)اآلت الحػػرب والقتػػػاؿ
، وُيمكننػا (2)بخوارؽ اآلِليػة، ولػذلؾ ال ُتمّيػُز الالتينّيػة بػيف الُعنػؼ والقػّوةاألقدميف يتَّصؿ 

القػػػوؿ أفَّ أّوؿ إجػػػراء )تعنيفػػػي( ىػػػو طػػػرد )آدـ( وزوجتػػػو مػػػف الجّنػػػة رّدًا عمػػػى )انتيػػػاؾ( 
، تاله والدة ُمبّكرة ألقصى درجات الُعنػؼ اإلنسػاني )القتػؿ( ُمتمػّثاًل ()استوجب قصاصاً 
يقو ىابيؿ، أّما أوؿ النماذج المعروفة لمُعنؼ اإلرىػابي كعمػٍؿ إجرامػي با تياؿ قابيؿ لشق

حممػػػػة -( ميالدّيػػػػة عنػػػػدما ظيػػػػرْت عصػػػػابتا )سيسػػػػكاري74-66ُمػػػػنّظـ فيعػػػػود لمفتػػػػرة )
 .(3)( الييودّيتيف اإلرىابّيتيف في فمسطيفZealot( و)قثائيـ Siccariالخناجر 

ؼ الُعنػؼ اأُلصػولي الُمسػّمح قبػؿ أما اإلسالـ في ُعصوره األولى والوسيطة فمـ َيعرِ  
، ومػع انػدالع الثػػورة (4)ُظيػور حركػة )الحّشاشػيف( التػابعيف لمطاِئفػة اإلسػماعيمّية النزارّيػة

( ولػػػػػػد )عيػػػػػػد الُرعػػػػػػب( عمػػػػػػى يػػػػػػد )روبسػػػػػػبير وسػػػػػػاف جوسػػػػػػت 1789الفرنسػػػػػػّية عػػػػػػاـ )
قػد تحػّدث فػي القػرف السػابع عشػر  ( T. Hobbes، وكػاف )تومػاس ىػوبز(5)ودانتػوف(

، بينمػػا ُيعػػدُّ )جػػورج سػػوريؿ( (6)عػػف مفيػػوـ الر بػػة كُمنطمػػٍؽ ُيمكػػف أْف يػػؤدي إلػػى الُعنػػؼ
                                                           

، 1معجػػػـ الفػػػاظ القػػػرآف الكػػػريـ، ج، 952، 557( الُمنجػػػد األبجػػػدي، مصػػػدر سػػػبؽ ذكػػػره، ص ص1)
محمػػد بػػف ابػػي بكػػر ، 582-581، ص ص1988، مجمػػع المغػػة العربيػػة، القػػاىرة، ج.ـ.ع، 2ط

 . 157، ص2005، دار عمار، 9الرازي، مختار الصحاح، ط
، المؤسسػة العربّيػة لمدراسػات والنشػر، بيػروت، لبنػاف، 4السياسة، جعبدالوىاب الكيالي، موسوعة  (2)

 . 256-255، ص ص1994
(( انظر: سورة البقرة، اآليتيف )36-35 .) 
( سييؿ العروسي، الُعنؼ ُمقّدمات ونتائج، مجمة الفكر السياسي، اتحػاد الُكتّػاب العػرب فػي سػوريا، 3)

 . 130، ص2001(، 14-13دمشؽ، سوريا، العدداف )
( فر مػػي ىػػاروف، اإلرىػػػاب العػػولمي، انييػػػار اإلمبراطورّيػػة األمريكّيػػة، دار الػػػوافي لمنشػػر، القػػػاىرة، 4)

 . 30، ص2006ج.ـ.ع، 
( بّشار حسف يوسؼ، وجيػو عفػدو عمػي، مفيػـو الُعنػؼ عنػد الحركػات اإلسػالمّية، جماعػة اإلخػواف 5)

(، 11اسّية، جامعة الموصؿ، الُمجّمد)المسمميف في مصر نموذجًا، مجّمة أبحاث ُكمّية التربية األس
 . 548، ص2011(،1العدد)

 . 548( المصدر السابؽ نفسو، ص6)
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مف أوائؿ الذيف حاولوا التفكير في العنؼ والتنظير لو في كتابو )تأُمالٌت حػوؿ الُعنػؼ( 
 .Sغموند فرويد ، وتحّدث عالـ التحميؿ النفسي األمريكي )سي(1)في القرف التاسع عشر

Freudجػوف دوالرد(2)( عف الُعنػؼ الِفطػري او  ريػزة الُعػدواف( أّمػا ،John Dollard )
الُعػػػػدواف( مؤّكػػػػدًا أفَّ اإلحبػػػػاط سػػػػبب الُعػػػػدواف، وُكّممػػػػا زاد -فقػػػػد طػػػػرح نظرّيػػػػة )اإلحبػػػػاط

 .(3)اإلحباط زادْت الُعدوانّية
واألخالقّيػػة الُمعطػػاة لمعنػػؼ مػػف تتعػػّدد التعػػاريؼ النفسػػّية والسياسػػّية والقانونّيػػة      

الناحية االصطالحية، فقد عّرفتو الموسوعة الفمسفية العربّيػة بوصػفو فعػٌؿ يعمػد ُمرتكبػو 
ر اميػا  إلى ا تصاب شخصية اآلخريف، وذلؾ باقتحاميػا إلػى عمػؽ كيانيػا الوجػودي وا 

 .(4)في أفعاليا وفي مصيرىا منتزعًا حقوقيا او ممتمكاتيا او األثنيف معا
يعّرفػػػػو المعجػػػػـ العربػػػػي األساسػػػػي بأّنػػػػو اسػػػػتخداـٌ  يػػػػر مشػػػػروع او  يػػػػر ُمطػػػػابؽ و  

، وُيعّرفػػػو )جوليػػػاف فرونػػػد( بأنػػػو انفجػػػار القػػػّوة التػػػي تعتػػػدي بطريقػػػة مػػػا عمػػػى (5)لمقػػػانوف
الشػػخص وممتمكػػات اآلخػػريف، افػػرادًا كػػانوا أـ جماعػػات، مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػييـ عػػف 

 .(6)اليزيمةطريؽ القتؿ او التحكـ او اإلخضاع او 

                                                           

 . 256-255( عبدالوىاب الكيالي، مصدر سبؽ ذكره، ص ص1)
 . 548( بّشار حسف يوسؼ، وجيو عفدو عمي، مصدر سبؽ ذكره، ص2)
، مركػػز دراسػػات الوحػػدة 2العربيػػة، ط(  حسػػنيف توفيػػؽ ابػػراىيـ، ظػػاىرة العنػػؼ السياسػػي فػػي الػػنظـ 3)

 . 26-25ص ص،1999، بيروت، لبناف، العربية
فػػػؤاد  ػػػازي ثجيػػػؿ، العنػػػؼ فػػػي المجتمػػػع المحمػػػي )العػػػراؽ نموذجػػػا(، مجمػػػة آداب المستنصػػػرية، ( 4)

 .6، ص2013(، 63الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد )
 .6، صالمصدر السابؽ نفسو (5)
اسػػػػباب العنػػػػؼ السياسػػػػي: رؤيػػػػة تحميميػػػػة، مجمػػػػة آداب المستنصػػػػرية، ( عواطػػػػؼ عمػػػػي خريسػػػػاف، 6)

 .4، ص2011(، 54الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد )
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ُيالحػػظ أفَّ ُمعظػػـ التعػػاريؼ كانػػْت قػػد تناولػػْت مفيػػوـ الُعنػػؼ عمػػى أّنػػو: ُلجػػوء  يػػر 
، ُتسػتخدـ فيػو أسػاليب تتػػراوح مػا بػيف الضػغط الجسػػدّي (2)و يػر مشػروع لمقػػّوة (1)قػانوني

ؿ فػػػػي حريػػػػات األخػػػػريف والضػػػػرب واإليػػػػذاء باليػػػػد او  (3)او المعنػػػػويّ  كػػػػالتخويؼ والتػػػػدخُّ
 .(4)المساف واال تصاب والقتؿ

فَّ الُعنػؼ قػػد يكػوف موّجيػػًا ضػػدَّ األفػراد او الجماعػػات او ضػدَّ الممتمكػػات  ، كمػػا (5)وا 
إفَّ الغػػػػرض مػػػػف المجػػػػوء إلػػػػى الُعنػػػػؼ ىػػػػو إحػػػػداث تغييػػػػر فػػػػي سياسػػػػة نظػػػػاـ الُحكػػػػـ او 

خضاعيـ والتحكُّـ بيـ او ىزيمتيـُشخوصو او السي او نفي وجػود  (6)طرة عمى األفراد وا 
 .(7)وجود األخريف

إفَّ مفػػردة )أيػػديولوجيا( ىػػي مفػػردٌة دخيمػػٌة عمػػى جميػػع  ثانيررًاط مفهرروم ا:يررديولو ياط
، ويػذىب ُمعجػـ (8)-ِعمـ األفكػار-في سياقيا الُمغوي الفرنسي–الُمغات الحّية، فيي تعني

( تعنػػػي Ideologyوالدبموماسػػػّية إلػػػى أفَّ األيديولوجّيػػػة )ُمعجػػػـ المصػػػطمحات السياسػػػّية 

                                                           

بتػػوؿ حسػػيف عمػػواف، العنػػؼ فػػي مراجعػػات مفكػػري الحركػػات االسػػالمية، مجمػػة الدراسػػات الدوليػػة،  (1)
 .92، ص2011(، 49مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد )

ييمػػة كػػريـ رزيػػج، عسػػكرة حيػػاة الطفػػؿ، دراسػػة فػػي العنػػؼ المؤسسػػي، مجمػػة كميػػة اآلداب، كميػػة ( ف2)
 .479، ص2011(، 96اآلداب، جامعة بغداد، العدد )

 .23، ص( حسنيف توفيؽ ابراىيـ، مصدر سبؽ ذكره3)
العػدد ( حسف عمي كاظـ، العنؼ في العػراؽ، مجمػة رسػالة الحقػوؽ، كميػة القػانوف، جامعػة كػربالء، 4)

 .76، ص2010(، 2)
( كاظـ جبػر الجبػوري، الموقػؼ مػف العنػؼ وأنماطػو )األسػري واالجتمػاعي والسياسػي(، مجمػة كميػة 5)

 .238، ص2007(، 19(، العدد )2التربية، جامعة واسط، المجمد )
 .  4( عواطؼ عمي خريساف، مصدر سبؽ ذكره، ص6)
كػػػػز عمػػػػـ تسػػػػوية النزاعػػػػات والتصػػػػالح ( يوسػػػػؼ نػػػػاص، مػػػػاىر عّسػػػػاؼ، الػػػػديف وتبريػػػػر العنػػػػؼ، مر 7)

 . 11، ص2010االجتماعي، الخميؿ، فمسطيف،
، 1993، المركػػػػز الثقػػػػافي العربػػػػي، بيػػػػروت، لبنػػػػاف، 5( عبػػػػداع العػػػػروي، مفيػػػػـو األيػػػػديولوجيا، ط8)

 . 9ص
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، أمػػػا مػػػف الناحيػػػة االصػػػطالحية فقػػػد كػػػاف الفرنسػػػي )ديسػػػتوت دي (1)المبػػػدأ او العقيػػػدة
( L'ideologie( أوَّؿ مف صؾَّ مصػطمح األيديولوجّيػة )Destutt De Tracyتراسيو 

في طبيعة األفكار بوصفيا  في أواخر القرف الثامف عشر لمداللة عمى العمـ الذي َينُظر
 .(2)ظواىر نفسّية، لُيبّيف خصائصيا وقوانينيا وعالقاتيا

( وبقػػػي يػػػدؿُّ عمػػػى المعرفػػػة 1796ولػػػـ ُيتػػػرجـ المصػػػطمح لإلنكميزيػػػة حتػػػى العػػػاـ ) 
النظرّيػػػة البحتػػػػة، وَيرجػػػُع الفضػػػػؿ فػػػي الصػػػػيا ة األكاديمّيػػػة لممصػػػػطمح إلػػػى )أنطونيػػػػو 

 . (3)(L. Althusserالتوسير ( و)لويس A.Gramsci رامشي )

 ثالثًاط مفهوم ا:صولياة الدينياة
اشػػػػػتُّقْت األصػػػػػولّية مػػػػػف )أْصػػػػػؿ(، وتعنػػػػػي: الجػػػػػذر، المنبػػػػػت، الِعػػػػػرؽ، األرومػػػػػة،  

، واألصػػؿ: األسػػفؿ والقػػرار، قػػاؿ (5)، واألصػػيؿ: تُقػػاؿ لمرجػػؿ والػػرأي والعقػػؿ(4)الوشػػيجة
(تعػػالى )ِإنَّيَػػا َشػػَجَرٌة َتْخػػُرُج ِفػػي َأْصػػِؿ  ـْ تَػػَر ()اْلَجِحػػيـِ ، وأصػػُميا: ُجػػذورىا، قػػاؿ تعػػالى )َألَػػ

، (6)()َكْيَؼ َضَرَب الّمُو َمَثاًل َكِمَمًة َطيسَبًة َكَشَجرٍة َطيسَبٍة َأْصُمَيا ثَاِبٌت َوَفْرُعيَػا ِفػي السَّػَماء(

                                                           

( أمػػػػػػؿ عمػػػػػػر، ُمعجػػػػػػـ المصػػػػػػطمحات السياسػػػػػػّية والدبموماسػػػػػػّية، دار ناشػػػػػػري لمنشػػػػػػر اإللكترونػػػػػػي، 1)
www.Nashiri.Net ،2012، 74ص . 

، 2004( جالؿ الديف سعيد، معجـ المصػطمحات والشػواىد الفمسػفّية، دار الجنػوب لمنشػر، تػونس، 2)
 . 71 -70ص ص

( طػػوني بينيػػت وآخػػروف، معجػػـ مصػػطمحات الثقافػػة والمجتمػػع، ترجمػػة: سػػعيد الغػػانمي، المنظمػػة 3)
 . 138، 133، ص ص2010روت، لبناف، العربّية لمترجمة، بي

 .10-9، ص صمصدر سبؽ ذكرهمحمود اسماعيؿ صيني وآخروف، ( 4)
( ابػػف منظػػور، لسػػاف العػػرب، تحقيػػؽ: عبػػداع عمػػي الكبيػػر وآخػػروف، المجمػػد االوؿ، دار المعػػارؼ، 5)

، مجػد 17، محمد بف ابي بكر الرازي، مصػدر سػبؽ ذكػره، ص89، ص1981القاىرة، ج.ـ.ع، 
 .59، ص2008الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاىرة، ج.ـ.ع، الديف 

(( الصافّات )46.)  

http://www.nashiri.net/
http://www.nashiri.net/
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، (2)، وأصػػػوؿ الػػػديف: ىػػػي عمػػػـ التوحيػػػد والعقيػػػدة فػػػي ُمقابػػػؿ عمػػػـ الفػػػروع(1)()السَّػػػَماء(
 .(3)( ىي المبادئ والقواعدFundamentalsواألصوؿ )

ويػػرى الػػبعض أفَّ اصػػطالح )األصػػولّية( ىػػو محػػض ترجمػػٍة حرفّيػػة لكممػػٍة  ربيػػٍة  
، ولػػػػػـ تظيػػػػػر كممػػػػػػة (4)بػػػػػرزْت فػػػػػي سػػػػػياؽ االنشػػػػػقاقات داخػػػػػػؿ الكنيسػػػػػة البروتسػػػػػتانتّية

)األصػػولية( فػػي الُمغػػات والمعػػاجـ الغربّيػػة إال حػػديثًا، وعّرفيػػا ُمعجػػـ )الروس( الصػػغير 
"موقرُف اولئرك الر ين يرفضرون تكييرفد ٍقيردة  ( بعمومّيًة شديدة بوصفيا: 1966عاـ )

( Fundamentalism، وقػػد اسػػُتخِدـ اصػػطالح األصػػولّية )مررا مررظ ال ررروف ال ديرردة"
مبذولػػة مػػف قبػػؿ الحركػػة البروتسػػتانتّية االميركيػػة المحافظػػة لمفتػػرة مػػف لوصػػؼ الجيػػود ال

(، وىػػي المرحمػػة التػػي شػػِيدْت تػػزعُّـ الواليػػات الُمّتحػػدة لحركػػة 1925( ولغايػػة )1870)
التحػػػديث العالميػػػة، وقػػػد أخػػػذْت ىػػػذه الحركػػػة الدينّيػػػة اسػػػميا مػػػف سمسػػػمة مػػػف الُكّراسػػػات 

ُت الحقيقػػػة( التػػػي لّخصػػػْت السػػػمات الرئيسػػػة والمنشػػػورات بعنػػػواف )األصػػػولّيات: شػػػيادا
 .(5)المتفؽ عمييا والغير قابمة لمتفاوض في قواعد اإليماف المسيحي

( ِصػبغة أيديولوجّيػة أكثػر Integrismeأّما في األدبّيػات الفرنسػّية فػ فَّ لألصػولّية ) 
مػػػػف كونيػػػػا دينّيػػػػة، فيػػػػي ُتشػػػػير إلػػػػى ظػػػػاىرٍة أساسػػػػّية ىػػػػي مػػػػف صػػػػميـ نسػػػػيج العصػػػػر 

                                                           

(( إبراىيـ )24.) 
 .54-53، ص صمصدر سبؽ ذكرهمعجـ الفاظ القرآف الكريـ، ( 1)
، 1997، مكتبػػػة العبيكػػػاف، الريػػػاض، السػػػعودية، 1معجػػػـ ألفػػػظ العقيػػػدة، ط( عػػػامر عبػػػداع فػػػالح، 2)

 . 44ص
 .118( روحي البعمبكي، مصدر سبؽ ذكره، ص3)
الفكػػػػر السياسػػػػي االسػػػػالمي، المجمػػػػد االوؿ، المحروسػػػػة لمنشػػػػر بشػػػػير نػػػػافع، االقميػػػػات الحاكمػػػػة،  (4)

 .67، ص1992والخدمات الصحفية والمعمومات، القاىرة، ج.ـ.ع، 
(
5
) Michael O. Emerson and David Hartman, "The Rise of Religious 

Fundamentalism", The Annual Review of Sociology, Rice University, 

Houston, U.S.A, April 5, 2006, P132. 
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، وُيالَحػػُظ أفَّ ىنػػاؾ )تضػػّخـ ُلغػػوي( فيمػػا يتعمػػؽ بالمصػػطمحات الُمسػػتخدمة (1)تػػووتحوال
لتوصػيؼ الظػػاىرة، وىػػي اصػطالحات عّبػػرْت بػػادئ األمػػر عػف حيػػرة المتػػابعيف قبػػؿ أْف 

 .(2)تعِكس قمقيـ واىتماميـ بيذه الظاىرة
ُر ػػـ تعػػدُّد أشػػكاؿ وأنمػػاط اأُلصػػولّيات  الفرررع الثررانيط صصررائل ا:صررولياة الدينياررةط

الدينّيػػػػة، فػػػػ فَّ َثّمػػػػة العديػػػػد مػػػػف السػػػػمات العامػػػػة والمظػػػػاىر األيديولوجّيػػػػة والخصػػػػائص 
السياسّية/االجتماعّية التي ُتشّكؿ ُنقاط التقاء وتشابو بيف ُمختمؼ أنواع تمؾ اأُلصولّيات 

ة الِفكػػػػر اأُلصػػػػولي بحيػػػػث ُيمكػػػػف الكػػػػالـ عػػػػف )مالمػػػػح( وقسػػػػمات واضػػػػحة ُتشػػػػّكؿ ُبنيػػػػ
  وطريقتو في التعاطي والتفاعؿ والحركة.-ومنو الفكر اأُلصولي اإلسالمي-الديني

تتشاطُر اأُلصولّيات الدينية ُجممػًة اواًلط الصصائل ا:يديولو ياة لألصولياة الدينياةط 
مػػػف المالمػػػح والخصػػػائص التػػػي ُتشػػػكسُؿ فػػػي ُمجموعيػػػا ذلػػػؾ النسػػػيج الُمتشػػػابؾ الُمحػػػيط 

 ىرة اأُلصولّية، وىذه الخصائص ىي:بالظا
: فاألصولّية تختار وتعيد تشكيؿ مظاىر معينة مف التقاليد الدينّية، وتحديدًا االنتقائية (1

تمػػػؾ القػػػيـ التػػػي تػػػدعـ وجيػػػة نظرىػػػا، كمػػػا أّنيػػػا ال تتحػػػرج مػػػف االسػػػتعانة بمخرجػػػات 
 الحداثة كالعمـو المعاصرة والتكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ والمواصالت.  

: فػػالواقع مػػف وجيػػة النظػػر األصػػولّية ال يتعػػدى أْف يكػػوف خيػػرًا الن رررة الثنائيررة لمعررالم (2
، فاألصولّيوف، وبصػرؼ النظػر (3)محضًا او شرًا ُمستطيرًا، نورًا باىرا او ظممًة عتماء

عمػػا إذا كػػانوا ييػػودًا اـ مسػػيحّييف أـ ُمسػػمميف، يميمػػوف بشػػّدة لرؤيػػة األشػػياء والوقػػائع 
 . (4)د واألبيض حصراً بالمونيف األسو 

                                                           

محمػػد سػػيد احمػػد، اشػػكاليات االصػػولية المعاصػػرة، الفكػػر السياسػػي االسػػالمي، المجمػػد الخػػامس، ( 1)
 .117، ص1994المحروسة لمنشر والخدمات الصحفية والمعمومات، القاىرة، ج.ـ.ع، 

، ترجمػة: لػوريف زكػري، دار العػالـ الثالػث، 2( فرانسوا بورجا، اإلسالـ السياسي صوت الجنػوب، ط2)
 .19، ص2001القاىرة، ج.ـ.ع، 

(
3
) Michael O. Emerson and David Hartman, op.cit, P134.    

(
4
) Mohamed Rabie, The Rise of Islamic Fundamentalism, 2007, Website: 

yazour.com, access date: 3/5/2014, P19.  
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قيررردة العنصرررمة مرررن الصاررر ط (3 تػػػرفض األصػػػولّية تكييػػػؼ عقائِػػػِدىا مػػػع  االسرررتبداد ٍو
الظروؼ الجديدة لمحياة الحديثػة وتػرى فػي تمػؾ العقائِػد الحقيقػة الُمطمقػة التػي ينبغػي 

 .(1)فرضيا عف طريؽ الحرب الُمقّدسة
فالتػاري   (طMessianism( والمسيح المنت رر)Millennialismٍقيدة ا:لفية ) (4

عنػػػد األصػػػولّييف لػػػو نيايػػػة إعجازّيػػػة وُمقّدسػػػة، فختامػػػو سيشػػػيد عػػػودة رمػػػٍز خػػػارٍؽ 
ُمرتقػػب، وسػػتنتيي المعانػػاة وينػػدحر الشػػر وينتصػػر المؤمنػػوف، وىػػذه العقائػػد شػػديدة 
ـَ  الوضػػوح فػػي األديػػاف اإلبراىيميػػة، أّمػػا مػػا سػػواىا مػػف أديػػاف فتميػػؿ السػػتعارة مفػػاىي

 .(2)ُمقاِربة
: منذ البداية، كانت النزعػة األصػولّية مّيالػة الدعػاء الحقيقػة اداٍاء الحقيقة المامقة (5

المطمقة واالعتقاد بحيػازة واحتكػار الحػؽ المجػرد، فاالنفعػاؿ النػاجـ عػف التشػبُّع بيػذا 
الػػَوىـ كػػاف جػػزءًا ال ينفصػػـ عػػف نسػػيج األصػػولّية الدينّيػػة بصػػرؼ النظػػر عػػف الػػديف 

 . (3)رتبطْت بوالذي َرَشحْت منو او ا
: تػػػػػرفض األصػػػػػولّيات الييودّيػػػػػة والمسػػػػػيحّية العنصررررررياة وفكررررررة الررررررعب المصترررررار (6

لػى جانبيػا األصػولّيات اليندوسػّية والسػيخّية والبوذّيػة–واإلسالمّية أيَّ محاولػٍة مػَف -وا 
المجتمع اإلنساني لتجاوز فكرة الديف )األفضؿ( والشعب )الُمختػار( بكػّؿ مػا تنطػوي 

لغػػاء وازدراء، وىػػي عميػػو ىػػذه الفكػػر  ة الطوباويػػة مػػف نزعػػات ىيمنػػة وتفػػوؽ وتمػػايز وا 
 .(4)فكرة ال زالت َتحُكـ العالقات البشرية في الكثير مف أنحاء العالـ

                                                           

، ترجمػػػة: صػػػياح الجيػػػيـ، دار عطيػػػة 2( روجيػػػو  ػػػارودي، نحػػػو حػػػرب دينيػػػة، جػػػدؿ العصػػػر، ط1)
 .  31، ص1997لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، 

(
2
) Michael O. Emerson and David Hartman, op.cit, P134. 

(
3
) David Harrington, "Muslims, Fundamentalists, and the Fear of the 

Dangerou Other  in American Culture", Journal of Religion & Society 

,Vol. 12, The Kripke Center, U.S.A,  2012, P3 . 

نساف، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف، القاىرة، ج.ـ.ع، ( فيوليت دا ر، الطائفية وحقوؽ اال4)
 .33، ص1995
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: تتسـ األصولّية بالجمود في مواجيػة التطػور، التعصُّب، التحيُّز، والابيعة الر عياة (7
فػػػػػي مواجيػػػػػة التسػػػػػامح وبالرجعيػػػػػة فػػػػػي مواجيػػػػػة الحداثػػػػػة، وبالتعّصػػػػػب واالنغػػػػػالؽ 

، ومػػػػف جانػػػػٍب أخػػػػر، ُتعػػػػدُّ األصػػػػولّية الدينّيػػػػة نتاجػػػػًا لمخػػػػوؼ مػػػػف عػػػػدٍو (1)واالنفتػػػػاح
محسػػػػوس بحيػػػػث ُتّعػػػػرؼ نفسػػػػيا كنقػػػػيٍض فػػػػي إزاء أضػػػػدادىا، ولػػػػذلؾ ف ّنيػػػػا رجعّيػػػػة 

 .(2)بطبيعتيا، وتمتمؾ تصورًا ُميسرًا وواضحًا لخصوميا
، (3)ر إلػى أصػٍؿ واحػد ىػو الػنص الُمقػّدسفاألصػولّيوف َيػِرّدوف كػؿ الظػواى :الُقْدسياة (8

والمكتوبػػة منيػػا عمػػى -كمػػا أفَّ األصػػولّيات الدينّيػػة تػػؤمف أفَّ بعػػض مصػػادر أفكارىػػا
ىػػػي مصػػػادر تتسػػػـ بالكمػػػاؿ الُمطمػػػؽ والِعصػػػمة التامػػػة او تتمتّػػػع -وجػػػو الخصػػػوص

(، كمػػػا أفَّ ىػػػذه المصػػػادر ُتسػػػتخدـ حْرفيػػػًا دوف التفػػػات Scripturalismبالُقدسػػػّية )
 .         (4)لخمفياتيا الثقافّية او التاريخّية او األدبّية

 
 ثانيًاط الصصائل السياسياة/اال تماٍياة لألصولياة الدينياةط

: تسػػػػػتيدؼ األصػػػػػولّية الدينّيػػػػػة صػػػػػنفيف مػػػػػف ا:صرررررولياة والت نيرررررد العرررررابر لمابقرررررات .1
ىػػو األفػػراد الػػذيف  فالصررنف ا:ولاألشػػخاص يختمفػػاف تمامػػًا فػػي الُرتبػػة اإلجتماعّيػػة، 

يقفػػوف عمػػى حافػػة االنييػػار المػػادي، كػػالفقراء والعػػاطميف عػػف العمػػؿ والمحػػروميف مػػف 
، فيـ اولئؾ األفػراد الػذيف يحققػوف مػداخياًل ماديػًة الصنف الثانيالفرص الُدنيوّية، أّما 

                                                           

، ترجمػػة: محمػػد صػػّفار، المركػػز القػػومي 1( أنػػدرو ىيػػود، مػػدخؿ إلػػى األيػػديولوجّيات السياسػػّية، ط1)
 .352، ص2012لمترجمة، القاىرة، ج.ـ.ع، 

(
2
) Jakobus M. Vorster, Core Characteristics of Religious Fundamentalism 

today, Journal for the Study of Religions and Ideologies, North west 

University, South Africa, 7, 21 (Winter 2008), PP51-52. 

( روجيو  ارودي، االصوليات المعاصرة، اسبابيا ومظاىرىا، تعريب: خميؿ احمػد خميػؿ، دار عػاـ 3)
 .79، ص2000ألفيف، باريس، فرنسا، 

(
4
) Jakobus M. Vorster, op.cit, P45. 
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جيػػدة لكػػنيـ  يػػر واعػػديف روحيػػًا، وينتشػػروف عمػػى شػػكؿ جيػػوب فػػي جميػػع الحركػػات 
 دينّية الييودّية والمسيحّية واإلسالمّية.األصولّية ال

األصػػػػولّية الدينّيػػػػة ىػػػػي أقػػػػوى حوامػػػػؿ العنػػػػؼ، فػػػػالجـز  : إفَّ ا:صررررولياة تقررررود لمعنررررف .2
باحتكار الحقيقة يقود لالقتناع اف ثّمة تصريح إليػي بالػدفاع عنيػا وتخويػؿ دائػـ لػيس 

 .(1)فقط بتكفير المخالفيف بؿ قتاليـ أيضا
: تتفػػػانى األصػػػولّية فػػػي تكػػػريس جيودىػػػا لتغييػػػر العػػػالـ را:صرررولياة ُتعررراري التغييررر .3

)الُممحد(، حاضره ومسػتقبمو، دوف اف تتعػّدى ذلػؾ إلعػادة انتػاج الماضػي او المسػاس 
 بو.

إفَّ الصػػفة المشػػتركة التػػي تجتمػػع حوليػػا أ مػػب تررركيل القايررظ واالسررتياد الررداصميط  .4
نػػا( الُمتمثسمػػة بػػروح القطيػػع األصػػولّيات الدينّيػػة ىػػي ذلػػؾ الػػوعي بوجػػود تػػوتر بػػيف )األ

و)األخر( بوصفو دخياًل، فشعور الخوؼ المشترؾ مف ضياع اليوية ممتزجػًا بػالميوؿ 
الرجعّيػػػػة والتحامػػػػؿ والتحيُّػػػػز سػػػػيدفع األصػػػػولّية لبمػػػػورة إطػػػػار مػػػػف األحاسػػػػيس القوّيػػػػة 

 .(2)بالتضامف الفئوي الُمعّزز بثقافة تجانس صارمة
تػؤّدي ُكػّؿ مرحمػة ضػعؼ إلػى إطػالؽ اسػتجابة االٍتماد ٍمى قيادات قويرة وممهمرةط  .5

إحيائّيػػػػػة او حركػػػػػة عػػػػػودة لمجػػػػػذور بقيػػػػػادة شخصػػػػػّية آِسػػػػػرة تمعػػػػػب دور )الُمجػػػػػدسد( او 
ؿ األصػػػولّيات الدينّيػػػة كثيػػػرًا عمػػػى قػػػدرة الػػػزعيـ الُمميَػػػـ فػػػي التحفيػػػز (3))الُمنقػػػذ( ، وُتعػػػوس

( Guruتهررتم بررزبراز دور المعمررم )( أفَّ األصػػولّية  Barrوالتشػجيع، حيػػث يػػرى )بػػار 
 ، فيػو القػادر عمػى ادامػة االنضػباط داخػؿ القطيػع عبػر رؤيػة واضػحة، وسا انصرار 

وتفسير النصوص المقدسة وبياف  اياتيا المثالّية، وبدوف ىذه المزية القيادّية الالمعة 
دىػا ال يجمعيػـ اليقػيف الثابػت سرعاف ما تتداعى الجماعة وتميؿ لمتفكؾ نظرًا ألفَّ أفرا

                                                           

، تػػػػػػػػػػػاري  الػػػػػػػػػػػدخوؿ http://www.maaber.org( االصػػػػػػػػػػػولية، موقػػػػػػػػػػػع المعبػػػػػػػػػػػر االلكترونػػػػػػػػػػػي 1)
16/2/2015. 

(2) Jakobus M. Vorster, op.cit, PP53-54. 
، ترجمػػػة: عبػػػدالوارث سػػػعيد، دار الوفػػػاء 1( ريتشػػػارد دكمجيػػػاف، األصػػػولّية فػػػي العػػػالـ العربػػػي، ط3)

 . 32 -31، ص ص1989النشر والتوزيع، القاىرة، ج.ـ.ع، لمطباعة و 
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او المعيار األخالقي فحسب، بؿ تصميـ قياداتيا ورؤيتيا الثاقبة لمػدلوالت النصػوص 
المقدسػػػػػة وقػػػػػدرتيـ عمػػػػػى شػػػػػرح )مػػػػػؤامرات( األعػػػػػداء، حيػػػػػث تحتػػػػػؿ نظرّيػػػػػة المػػػػػؤامرة 

(Conspiracy theoryحيزًا واسعًا في أيديولوجيات األصولّيات الدينّية )(1). 
 

 هيالمطلب الثا

 األصولّية اإلسالمّية المغاصرة وأيديولوحيا الغهف الُمسّلخ 

ػػٍو عنيػؼ، سػواء كانػْت تمػػؾ   َقمَّمػا تخمػو حركػة ُأصػولّية دينّيػػة مػف نزعػٍة ُمسػمَّحة وتوجُّ
الحركػػػػة تسػػػػتِمدُّ تصػػػػّوراِتيا مػػػػْف نػػػػصر سػػػػماوي )األديػػػػاُف اإلبراىيمّيػػػػة الثالثػػػػة( او ُمعَتقَػػػػٍد 
وضػػػعي او حتّػػػى سياسػػػي، و البػػػًا مػػػا تكػػػوف نزعػػػة الُعنػػػؼ الُمسػػػّمح تمػػػؾ ُمسػػػتمدًَّة مػػػف 

 تبريرّية او نسٍؽ ُمحكـٍ مف القيـ واألفكار والعقاِئد.أيديولوجيا 
 الفرع االول

 اُ:صولياات الدينياة وأيديولو ياة الُعنف الُمسماح

إفَّ نزعة الحرب وميوؿ الِقتاؿ والُعنؼ واِضحة في الُبنى الفكرّية والسموكّيات الحّيػة  
زعػػات والميػػوؿ تختمػػؼ مػػف ِلُمختمػػؼ أشػػكاؿ اأُلصػػولّيات الدينّيػػة،  لكػػفَّ ترجمػػة تمػػؾ الن

 ُأصولّية إلى أخرى.
ر ػػـ أفَّ اليندوسػػّية قامػػت أساسػػًا عمػػى مبػػادئ  اُ:صررولياة الدينياررة الهندوسررياةط: اوالً 

الالعنػػؼ وُنكػػراف الػػذات وسػػمبّية الحيػػاة، إال أفَّ روح الجندّيػػة والُعْنػػؼ ال تػػزاؿ حّيػػة فػػي 
بوصػػػػؼ المالحػػػػـ والفتوحػػػػات  الوجػػػػداف الػػػػديني اليندوسػػػػي، فػػػػاألدب السنسػػػػكريتي يُعػػػػجُّ 

الدموّيػػة، كمػػػا إفَّ ُمفػػػردة )الالعنػػػؼ( نفسػػػيا فػػػي السنسػػػكريتّية )أىيمسػػػا( ال تعنػػػي محّبػػػة 
اإلنسػػػاف بوصػػػفيا فضػػػيمة إيجابّيػػػة بقػػػدر مػػػا أنَّيػػػا دعػػػوة لإلمتنػػػاع عػػػف الُعْنػػػؼ، وتمتػػػدح 

متقػػػػػي اليندوسػػػػػّية الُعْنػػػػػؼ )ىمسػػػػػا( خالفػػػػػًا لمالعنػػػػػؼ )أىيمسػػػػػا( ذو الداللػػػػػة السػػػػػمبّية، وت
اليندوسػػّية مػػع السػػتالينّية فػػي استحسػػاف حػػروب )التحػػّرر الػػذاتي( بصػػرؼ النظػػر عػػف 
آثارىػػا وميسػػييا، كمػػا يزخػػر التػػراث الػػديني اليندوسػػي بالنصػػوص التػػي تؤكػػد أفَّ )القػػّوة( 

                                                           

(
1
) Jakobus M. Vorster, op.cit, P56. 
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رة أخالقّيػػًا باعتبارىػػا حربػػًا ناشػػئة عػػف دوافػػع  ىػػي القاعػػدة الوحيػػدة لمدولػػة، فػػالحرب ُمبػػرَّ
 .(1)ينّية(أخالقّية )أي د

 البػػػػػػػًا مػػػػػػػا يػػػػػػػتـ اختػػػػػػػزاؿ األصػػػػػػػولي األمريكػػػػػػػي ثانيرررررررًاط اُ:صرررررررولياة ا ن يميارررررررةط 
( في مواجيػة الالىػوت الميبرالػي، فيػو لػيس Militantالُمقاتؿ/الُمناضؿ -بػ)األيفانجميكي

 The، فالحركة اإلنجيمّية )(2)أصولّيًا ُمحافظًا فحسب، بؿ ومستعد التخاذ موقؼ لمقتاؿ
evangelical movement كانػػػت قػػػد اعتمػػػدْت عمػػػى إعػػػادة إحيػػػاء عقائػػػد عتيقػػػة )

كُقدسّية اإلنجيؿ والتثميث وألوىية يسوع، وتعّدتيا لتضيؼ نبوءات ما بعد األلفية كنبػوءة 
( التػػي تػػرى أفَّ األّمػػة الِعْبرّيػػة ىػػي جػػزء اسػػتثنائي مػػف Dispensationalismالتػػدبير )

، والحركػة التدبيرّيػة (3)متزمًا بوعده في قياـ إسرائيؿالكنيسة المسيحّية وأفَّ الربَّ ال زاؿ م
تػػػػؤمف يقينيػػػػًا بقيػػػػاـ إسػػػػرائيؿ وعػػػػودة الييػػػػود لػػػػألرض الُمقّدسػػػػة ووقػػػػوع معركػػػػة النيايػػػػة 

 .(4))آرمجدوف( ومقتؿ المميارات في المحرقة النووّية

جػة إفَّ الصػييونّية المسػيحّية ىػي بالدر مسريحياةط -ثالثًاط اُ:صولياة الدينيارة الصرهيو
األولػى حركػة سياسػػّية ضػمف تّيػار اأُلصػػولّية المسػيحّية البروتسػتانتّية التػػي تنظػر لدولػػة 
إسػػػرائيؿ الحديثػػػة بوصػػػفيا تحقُّقػػػًا لمنبػػػوءات التوراتّيػػػة والوعػػػود اإلليّيػػػة المقطوعػػػة لشػػػعب 

                                                           

، 1989( شريؼ المجاىد، عممانّية اليند، ترجمة: إحسػاف حقػي، مؤسسػة الرسػالة، بيػروت، لبنػاف، 1)
 .35، 29ص ص

، ترجمة: نشأت جعفػر، 1ط( جورج ـ. مارسدف، كيؼ نفيـ األصولّية البروتستانتّية واإليفانجميكّية، 2)
، وانظػػر كػػذلؾ: محمػػد عػػارؼ، صػػعود 11، ص2004مكتبػػة الشػػروؽ الدولّيػػة، القػػاىرة، ج.ـ.ع، 

، ترجمػة: رانيػة خػالؼ، 1البروتستانتّية اإليفانجميكّيػة فػي أمريكػا وتػأثيره عمػى العػالـ اإلسػالمي، ط
 .2006مكتبة الشروؽ الدولّية، القاىرة، ج.ـ.ع، 

(
3
) Erroll Hulse, the story of the Puritans, Evangelical Press, U.S.A, 2000, P7.    

، دار الشػروؽ، القػاىرة، ج.ـ.ع، 1( عبدالعزيز بف عثماف التويجري، الحػوار مػف اجػؿ التعػايش، ط4)
 .93،  ص1998
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، (1)وأنبياء بني إسرائيؿ، وتؤمف أفَّ ثّمة حرب ختامّية ُمقّدسة ضد أعػداء الدولػة الِعبرّيػة
يمكػػػػػػػػف إجمػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػباب التػػػػػػػػي تقػػػػػػػػؼ خمػػػػػػػػؼ  بػػػػػػػػروز تيػػػػػػػػار اأُلصػػػػػػػػولّية الدينّيػػػػػػػػة و 

 :(2)الصييونّية/المسيحّية بالتالي
 ( 1967الحماس الديني الذي رافؽ سقوط الُقدس بيد الييود عاـ)(). 
  وصػػػوؿ رئػػػيس يمّينػػػي أصػػػولي لمُحكػػػـ فػػػي الواليػػػات الُمّتحػػػدة )جيمػػػي كػػػارتر( عػػػاـ

عالنػػو أفَّ قيػػاـ 1976) إسػػرائيؿ ىػػو تحقيػػؽ لنبػػوءة توراتّيػػة، وقػػد عػػّزز اليمينّيػػوف ( وا 
تواجػػػػدىـ فػػػػي البيػػػػت األبػػػػيض بوصػػػػوؿ األصػػػػولي )رونالػػػػد ريغػػػػاف( لمرئاسػػػػة عػػػػػاـ 

(1980.) 
 ( لرئاسة الوزراء في إسرائيؿ عاـ )(. 1977تولي الُمتطرسؼ )مناحيـ بيغف 
 لمسػػيحّية األمريكّيػػة تطػػّور العالقػػات بػػيف المنّظمػػات الصػػييونّية والحركػػة اأُلصػػولّية ا

 إلى درجة التحالؼ الوثيؽ.
  الكنيسػػة المرئّيػػة( بػػروز وانتشػػار ظػػاىرةElectric Church وتػػأثير ُنجوميػػا مػػف )

 ( مف ذوي الميوؿ الصييونّية. T.V Evangelistsإنجيمّي التمفزيوف )
  

                                                           
(

1
) Steven Sizer, Christian Zionism, The Ireland Palestine Alliance, June 2010, 

PP4,6. 

( فػػػائز صػػػالح محمػػػود، الُمحػػػافظوف الُجػػػُدد، المجموعػػػة األمريكّيػػػة الُمتصػػػيينة، مجمّػػػة ُكمّيػػػة العمػػػـو 2)
 .6، 5، ص ص2007(، 1السياسّية، جامعة بغداد، العدد)

(( يؤّكػػد اإلسػػرائيمّيوف أف حػػرب حزيػػراف )كانػػت حربػػًا دينّيػػة ييودّيػػة فػػي مضػػمونيا الروحػػي، 1967 )
وأنَّيا انتقاـٌ سماوي تعويضي لتاري  طويؿ مف اضطيادات الييػود، فاالنتصػار السػريع تسػبََّب فػي 

وب صػػحوة دينّيػػة حتّػػى فػػي صػػفوؼ )الصػػباريـ( الييػػود العممػػانّييف، انظػػر: رشػػاد الشػػامي، الحػػر 
، الػػػػػػػػدار الثقافّيػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر، 1(، ط2000-1967والػػػػػػػػديف فػػػػػػػػي الواقػػػػػػػػع السياسػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػرائيمي )

 . 58، 55، ص ص2005القاىرة،ج.ـ.ع، 
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 الفرع الثاني
 مصادر ايديولو ية الُعْنف ٍند اُ:صولياة ا سامياة

اأُلصولّية اإلسالمّية الُمسّمحة الُمعاصرة تبريراِتيا األيديولوجّية في طيٍؼ واِسػٍع تِجُد  
مػػف المصػػادر والكتابػػات والمؤّلفػػات التػػي انتجيػػا ُمنظّػػروف كثيػػروف سػػعوا إلعػػادة انتػػاج 
المػوروث اإلسػػالمي بحيػث يسػػتجيب لتصػّوراِتيـ عػػف شػكؿ النظػػاـ والُمجتمػع اإلسػػالمي 

 المنشود.
 أبي االٍمى المودودياواًلط أفكار 

يػػػػرى )روجيػػػػو  ػػػػارودي( أفَّ أبػػػػرز مصػػػػادر اأُلصػػػػولّية اإلسػػػػالمّية المعاصػػػػرة ىػػػػي  
ومؤلفػػػػات )أبػػػػي  اأُلصػػػػولّية الوىابّيػػػػة واأُلصػػػػولّية االيرانّيػػػػة وُأصػػػػولّية اإلخػػػػواف المسػػػػمميف

، وُيعتبر كؿٌّ مف )أبو األعمى المودوّدي( و)سّيد ُقطب( مػف ُدعػاة (1)األعمى المودودي(
، (2)الحاكمّية اإلليية التي ال تعني سوى إحياء نموذج الحؽ اإلليي الُمقّدس في الُسمطة

 وتنطمؽ أيديولوجّية )أبو األعمى المودوّدي( مف جممة قواعد:
الفطرة البشرّية: فاإلنساف لديو مجبوؿ عمى التبعّية واأللوىّية، فالتبعّيػة لديػو متأّصػمة  .1

نقػػػػادًا ومسػػػػّيرًا وعػػػػاجزًا عػػػػف تمييػػػػز الخيػػػػر بحكػػػػـ الضػػػػعؼ البشػػػػري الػػػػذي يجعمػػػػو مُ 
 .(3)والشر

األلوىّية: فطالما اتضح عجز اإلنساف وتبعيَّتو ف ّنو أحوج ما يكوف التخاذ إلو ورب،  .2
 واإللو عنده ىو المعبود، وىو لفظ جامع لسائر أشكاؿ الخضوع واالنقياد التاـ ع. 

ؿ/األمـ المعانػدة( لػـ يكػف يػدور إفَّ جوىر الصراع الديني بيف ُقطبيو الػدائميف )الرسػ .3
حػػوؿ االعتػػراؼ بوجػػود الػػذات العمّيػػة، بػػؿ حػػوؿ حػػؽ ىػػذه الػػذات فػػي التفػػرُّد المطمَػػؽ 

                                                           

محمد كامؿ ظاىر، الصراع بيف التياريف الديني والعمماني في الفكر العربػي الحػديث والمعاصػر،  (1)
 .119، ص1994، دار البيروني، بيروت، لبناف، 1ط

اسػػػػماعيؿ، اإلسػػػػالـ السياسػػػػي بػػػػيف األصػػػػولّييف والعممػػػػانييف، مؤسسػػػػة الشػػػػراع العربػػػػي، محمػػػػود  (2)
 .27 -26، ص ص 1993الكويت، 

، 1986، دار الفكػػػػر، بيػػػػروت، لبنػػػػاف، 3( أبػػػػو األعمػػػػى المػػػػودودي، نظرّيػػػػة اإلسػػػػالـ السياسػػػػّية، ط3)
 .35ص
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فالحررراكم الحقيقررري هرررو ا  والسرررماة الحقيقيرررة بحكػػػـ البشػػػرّية دونمػػػا أي شػػػريؾ،  
ايرا فري  ة ب اته تعالى وحد  وال ين من دونه في هر   المعمرورة َّنَّمرا هرم ٍر ُمصتصَّ

 . (1)ه الع يم"سماان
الحركة الشػعبّية العنيفػة أسػاس التغييػر: فػالمودوّدي يػرفض نيػج االنقػالب العسػكري  .4

او التداوؿ البرلماني، بؿ يرى ضرورة أْف يتأّتى التغيير عمى يد حركػة دينّيػة ممتزمػة 
ر ػاـ الجميػع عمػى الرضػوخ  تقود جيػادًا عنيفػًا ُيفضػي إلػى نسػؼ القواعػد الجاىمّيػة وا 

 . (2)لمقتضياتيا
أولوّية الرابطة الدينّية التضاُمنّية عمى الروابط القومّية والُمغوّية والعرقّية واالقتصادّية  .5

 .(3)واإلقميمّية، ُر ـ إقرار )المودوّدي( ِبِقَدـ الوطنّية كمفيوـ حضاري
التجديػػػػػد: وينطػػػػػوي عنػػػػػده عمػػػػػى تسػػػػػعة أبعػػػػػاد ُمتسمِسػػػػػمة: تشػػػػػخيص العمػػػػػؿ، خطػػػػػة  .6

عؼ والقػػّوة، االنقػػالب الفكػػري، اإلصػػالحات العممّيػػة، لإلصػػالح، تقػػدير جوانػػب الضػػ
 .    (4)االجتياد، الجياد، اإلحياء، االنقالب العالمي

 
 ثانيًاط أفكار سياد ُقاب

)سػػػّيد ُقْطػػػب( بمثابػػػة الوصػػػمة التػػػي جّسػػػرت الفضػػػاء األيػػػديولوجي مػػػا بػػػيف السػػػمفّية يعػػػد 
األولى ونظيرتيا السمفّية المعاصرة، فقطب رفض أسممة الدولة عبر االنشػطة السياسػّية 
ذات الطابع السممي، داعيًا لمجياد كوسيمة عنيفة مف اجؿ إزاحة العوائػؽ التػي تعتػرض 

                                                           

 . 29ص ( أبو األعمى المودودي، نظرّية اإلسالـ السياسّية، مصدر سبؽ ذكره،1)
 .86-85( المصدر السابؽ نفسو ، ص ص2)
أبػو األعمػى المػػودوّدي، بػيف الػػدعوة اإلسػالمّية والرابطػة القومّيػػة، دار األنصػار، القػػاىرة، ج.ـ.ع، ( 3)

 .38، 9، ص ص1967
حيائػو، ط4) ، ترجمػة: محمػد كػاظـ سػباؽ، دار 2( أبو األعمى المودوّدي، موجز تاري  تجديد الػديف وا 

 .56، 54، ص ص1967بيروت، لبناف،  الفكر الحديث،
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دُّ )سػػػّيد ُقْطػػػب( أَب الحركػػػات اإلسػػػالمّية اأُلصػػػولّية العنيفػػػة وُيعػػػ، (1)قيػػػاـ دولػػػة اإلسػػػالـ
المعاصػػرة وُمنّظرىػػا الػػرئيس وعميػػدىا األشػػير، إذ حػػّدد )ُقطػػب( وظيفػػة تمػػؾ الحركػػػات 

، وُيعػدُّ تفسػير )الِظػالؿ( (2) بزقصاء ال اهميارة مرن قيرادة البرررياة وترولاي هر   القيرادة 
ت )ُقطب(، وأىـ ما ورد في كتاب )معالـ في وكتاب )معالـٌ في الطريؽ( مف أىـ مؤّلفا

 الطريؽ(:
جاىمّيػػػػة المجتمعػػػػات المعاصػػػػرة: فالعػػػػالـ عنػػػػد )ُقطػػػػب( منقسػػػػـ لمجتمعػػػػيف: إسػػػػالمي  .1

ررند الُم تمعررات، ُم تمررظ َّسررامي، وجػػاىمي، واإلسػػالـ عنػػده   ينن من ال يعرررف َّال نررٍو
عضػاُئيا ككػائٍف ، والجاىمّية عنػده ليسػت حالػة فردّيػة، بػؿ يتحػرؾ أ(3) وُم تمظ  اهمي

ُعضػػػوي، وحتّػػػى الُمجتمعػػػات التػػػي أقػػػّرْت بوحدانّيػػػة اع ىػػػي ُمجتمعػػػاٌت جاىمّيػػػة عنػػػد 
أٍاررْت أصررلَّ صصررائل الُعبودياررة لغيررر ا ، فترردين بحاكمياررة )ُقطػػب( لُمجػػّرد أّنيػػا  

 .(4) غير ا 
اإلنسػانّية وعػدـ يدعو )ُقطب( الصفوة المؤمنة )الطميعػة اإلسػالمّية( لتسػمـ زمػاـ قيػادة  .2

االكتفػػػػاء بالنطػػػػاؽ الجغرافػػػػي ألّمػػػػة اإلسػػػػالـ سػػػػعيًا وراء تحريػػػػر البشػػػػرّية مػػػػف ظممػػػػات 
 .(5)الجاىمّية بالُعْنؼ والقّوة وعدـ االكتفاء بالمساف والقمـ

المرحمّيػػة: فقياسػػًا عمػػى صػػدر اإلسػػالـ، يػػرى )ُقطػػب( ضػػرورة البػػدء بالػػدعوة لمتوحيػػد  .3
، وبعد أعداد الصفوة )النخبة( يجػري اإلنتقػاؿ لممرحمػة وترؾ التشريع )المرحمة المكّية(

 .(6)المدنّية التي ستكوف فييا الممارسة التشريعّية وليدة التجربة والخطأ والصواب

                                                           

(
1
) Stefan Deconinck, The evolving ideology of the global jihad: a 

discursive approach, Royal High Institute for Defense, Center for 

Security and Defense Studies, U.K, 2009, P3-4.  

   .105، ص1979، القاىرة، ج.ـ.ع، دار الشروؽ، 6سّيد قطب، معالـ في الطريؽ، ط (2)
 .105المصدر السابؽ نفسو، ص( 3)
 . 91مصدر سبؽ ذكره، ص سّيد قطب،( 4)
  .66المصدر السابؽ نفسو، ص (5)
( فػػػػػؤاد عػػػػػاّلـ، اإلخػػػػػواف وأنػػػػػا، المكتػػػػػب المصػػػػػري الحػػػػػديث، القػػػػػاىرة، ج.ـ.ع، السػػػػػنة )بػػػػػال(، ص 6)

 .141، 136ص
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األمػػػػر بػػػػالمعروؼ والنيػػػػي عػػػػف المنكػػػػر: وىػػػػو واجػػػػب يػػػػراه )ُقطػػػػب( َمنوطػػػػًا بالُسػػػػمطة  .4
تػدعو ابتػداًء لحصػر ىػذا الواجػب  اإلسالمّية وأجيزتيا التنفيذّية، لكفَّ َعَقبة )الجاىمّية(
 بتجديد مفيـو التوحيد عمى يد )النخبة( المصطفاة.

الجيػػاد والعمػػؿ: ُتطػػؿُّ )الجاىميػػة( ثانيػػًة ِلُتسػػِقَط الجيػػاد فػػي مجتمعػػاٍت ال تعػػي التوحيػػد  .5
ألنو )الجياد( سيكوف إعانًة لمحكاـ )الطوا يت( ليقتصر ىذا الجياد عمى الدفاع عف 

لعدو الداىـ، ويرى )ُقطب( أف إخالص المجَبريف عمى العمؿ في البيت واألسرة ضد ا
أجيػػػزة الدولػػػة سػػػيؤوؿ إلػػػى تقويػػػة المجتمػػػع الجػػػاىمي وتػػػأخير قيػػػاـ الدولػػػة اإلسػػػالمّية 

 .(1)الحّقة
 ثالثًاط أفكار )ال هادياين(

)عبد اع عػّزاـ( داعيػة )الجيػاد اإلسػالمي األممػي( وطميعػة )األفغػاف العػرب(،  دُيع 
حيػػث أعػػػاد )عػػػزاـ( إحيػػػاء مفػػػاىيـ الجيػػػاد الجذرّيػػة مػػػف خػػػالؿ قػػػراءات معاصػػػرة ُمنتقػػػاة 
ألفكار عميد المدرسة الحنبمّيػة )ابػف تيميػة( دوف التطػرؽ لمسػألة تكفيػر الػنظـ العممانيػة 

تفاعّية المتداخمة مع طائفة مف ىذه النظـ، لقػد دفػع )عػزاـ( بالنظر لشبكة العالقات االن
بحػدود أيديولوجّيػة الُعْنػػؼ المسػّمح إلػى أقصػػاىا عنػدما شػّدد عمػػى فردّيػة الواجػب القتػػالي 
وتعيُّنو عمى الجميع حتى تحرير التراب المغتصب، وساىـ بشػكؿ مباشػر فػي بنػاء أوؿ 

عمى االنتشار السريع في أي أرض  قوة حرب نظامّية او )جحفؿ إسالمي اجنبي( قادر
، أّمػػا )محمػػد عبدالسػػالـ فػػرج(، فقػػد تحػػّوؿ كتاُبػػو )الفريضػػة (2)إسػػالمية تتعػػرض لمتيديػػد

الغائبة( إلى بيػاف سياسػي إسػالمي ُأصػولي عػالمي بػالنظر لتركيػزه عمػى )واجػب الفػرد( 
ّسسة في مناىضة الحكـ اإللحادي ورفض طروحات التأجيؿ الثوري التي اعتمدتيا المؤ 

ُـّ األفكػػػػار الػػػواردة فػػػػي ىػػػػذا ، (3)الدينّيػػػة التقميدّيػػػػة ُمحتّجػػػة بغيػػػػاب الخالفػػػة الجامعػػػػة وأىػػػ
 الكتاب:

                                                           

 .141، 136( المصدر السابؽ نفسو، ص ص1)
(
2
) Stefan Deconinck, op.cit, P5-6. 

(
3
) Ibid, PP3-4. 
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لّخػػػص )فػػػرج( اسػػػػتراتيجّية التغييػػػر السياسػػػي واالجتمػػػػاعي الالزمػػػة إلقامػػػة الدولػػػػة  .1
: تشػخيص العػدو ا:ولرىاإلسالمّية وعودة الخالفة عبػر آليتػيف قواميمػا )الجيػاد(، 

د، والبػدء بقتػاؿ الخصػـ األقػرب )الػُنظـ الكػافرة( كونيػا أولػى بالقتػاؿ، القريب والبعيػ
: فرض القتاؿ عمى كؿ ُمسمـ، فالجياد ىو )الفريضة الغائبة( التػي أىمميػا والثانية

 العمماء في ىذا العصر.
رْفػػض آليػػات التػػدرُّج والتنػػّوع فػػي الحركػػة والنشػػاط، وىػػو مػػا يسػػتتبع رفضػػًا لػػدعوات  .2

 لدولة ومؤسساتيا طالما أفَّ األخيرة )دار ُكفر(.التغمغؿ في كياف ا
االعتقػػػاد بعػػػدـ جػػػدوى محػػػاوالت اختػػػراؽ مؤّسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني ومػػػأل الفػػػراغ  .3

 .(1)االجتماعي بعناصر إسالمّية ومحاكاة استراتيجّية اإلخواف في التسّمؿ البطيء
الراشػػػػديف حػػػػّدد )فػػػػرج( خمػػػػس مراحػػػػؿ لمتػػػػاري  اإلسػػػػالمي: العصػػػػر النبػػػػوي وعيػػػػد  .4

والمرحمػػػة الَممكّيػػػة والػػػزمف الػػػدكتاتوري وأخيػػػرًا عيػػػد إسػػػالمي معاصػػػر ُيشػػػبو العيػػػد 
 . (2)األوؿ )النبوي(

 
 الفرع الثالث

 دوافظ ايديولو ية الُعْنف ٍند اُ:صولياة ا سامياة
 

تتبايف طبيعة االستجابة اأُلصولّية لألزمات الداخمّيػة والخارجّيػة بحسػب الُمالبسػات  
الُمّتصػػػمة باألزمػػػة نفسػػػيا، فالتػػػدىور األخالقػػػي والُشػػػذوذ العقائػػػدي مػػػثاًل تسػػػّبب ببػػػروز 
اأُلصػػولّية الفقيّيػػة الحنبمّيػػة ومػػف بعػػدىا الوىابّيػػة، بينمػػا حفّػػز التيديػػد العسػػكري األجنبػػي 

تيمّية( والسنوسّية والميدّية، أما ُأصولّية اإلخواف المسمميف فقد جاءت رّدًا حركات )ابف 
عمى تغمغؿ القيـ الغربّية الدخيمػة وسػط النسػيج الثقػافي اإلسػالمي، وعمػى المنػواؿ ذاتػو، 

                                                           

( جمػػاؿ البػػدري، السػػيؼ األخضػػر، دراسػػة فػػي األصػػولّية اإلسػػالمّية المعاصػػرة، دار قبػػاء لمطباعػػة 1)
 .104، 102، ص ص2003والنشر والتوزيع، القاىرة، ج.ـ.ع، 

، نيضة مصر لمطباعػة 1( محمد عمارة، الفريضة الغائبة، جذور وحوارات، دراسات ونصوص، ط2)
 . 83، ص2009والنشر والتوزيع، 
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قػػػػادت العولمػػػػة واالحػػػػتالالت الغاشػػػػمة إلحيػػػػاء حركػػػػات الُعْنػػػػؼ األصػػػػولي الُمعاِصػػػػرة، 
 برة لمقومّيات.المحمّية واإلقميمّية والعا

ر ػػـ أفَّ الػديف ىػػو أحػػد أىػػـ اسػػباب اواًلط الرردوافظ العقائديررة لمُعنررف اُ:صررولي الُمسررماحط 
الُعْنػػؼ المسػػمح لمجماعػػات اأُلصػػولّية لكنَّػػو ينػػدر أْف يكػػوف سػػببًا وحيػػدًا بػػالنظر لتشػػابؾ 
الدوافع الدينّية بأخرى سياسّية واقتصادية واجتماعية، بؿ يمكف القوؿ أفَّ التبرير الػديني 

يواجيو الغػرب اليػوـ ال ينبػع ، إفَّ التيديد الذي (1)لمعنؼ ىو محض تسويغ وأداة تعبوّية
مػػػػف جيػػػػوش منظمػػػػة بػػػػؿ مػػػػف أيديولوجّيػػػػة تػػػػدفع لإلقػػػػداـ األعمػػػػى نحػػػػو المػػػػوت، وىػػػػي 
أيديولوجّية تجد تعاطفًا عميقًا مف مئات المالييف مف الشّباف العرب الذيف ُيمّثمػوف عمػى 

، ولكػػف، وبصػػرؼ النظػػر عػػف (2)المػػدى البعيػػد منبعػػًا إلنعػػاش مػػذىب )الحقػػد والػػدمار(
يز الجاري اليوـ عمى المتطرفيف اإلسالمّييف المشحونيف  ضبًا، ف ف اأُلصػولّية ال الترك

يمكػػػف حصػػػرىا بتاتػػػًا فػػػي ديػػػف معػػػيف او انحػػػدار مػػػا، فالمعارضػػػة اإلسػػػالمّية العنيفػػػة ال 
تسػػػػػتمدُّ قوتيػػػػػا وثّوريتيػػػػػا مػػػػػف الػػػػػنص الُمقػػػػػّدس بػػػػػؿ مػػػػػف عمػػػػػؽ التناقضػػػػػات والتػػػػػوتُّرات 

ة، ولػػػيس الػػػديف فػػػي أيػػػديولوجيَّتيا سػػػوى عامػػػؿ صػػػير االجتماعّيػػػة والسياسػػػّية والروحّيػػػ
، (3)وتوحيد لمقوى المتنافرة التي يمفظيا النظاـ الحػداثوي ويرمػي بيػا عمػى ىػامش الحيػاة

فُكػػػؿ حركػػػة ُأصػػػولّية دينّيػػػة سػػػواء فػػػي الييودّيػػػة او المسػػػيحّية او اإلسػػػالـ كػػػاف مبعثيػػػا 
ع الػػديف خػػارج إطػػار الخػػوؼ، الخػػوؼ مػػف نجػػاح المجتمػػع العممػػاني الحػػديث فػػي وضػػ

الحياة، فاأُلصولّية أضحْت تنافسػًا مريػرًا لتأكيػد ادعائيػا بحيػازة الحقيقػة بحيػث لػـ تػنجح 
في زرع المحّبػة والعطػؼ بػؿ َنشػرْت األنانّيػة والخػالؼ واالسػتبداد والعدوانّيػة، فاإلرىػاب 

                                                           

(
1
) Mark Juergensmeyer, The Club de Madrid Series on Democracy and 

Terrorism, Addressing the Causes of Terrorism, editor: Peter R. 

Neumann, Vol.1, Madrid, Spain, 2005, P27. 

(
2
) Christopher Kojm, Extremist Madrassas, Ghost Schools, and U.S. aid To 

Pakistan, Hearing Before The Subcommittee on National Security and 

Foreign Affairs, One Hundred Tenth Congress, First Session, May 9, 

2007, P16. 

، المركػز الثقػافي العربػي، الػدار البيضػاء، 1امػيف، ابػراىيـ  ميػوف، حػوار الدولػة والػديف، ط( سػمير 3)
 .57 -56، ص ص1996المغرب، 
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ُـّ افػػر  ادًا يرتكبػػوف الُمميَػػـ دينيػػًا صػػار اليػػوـ ظػػاىرة عالمّيػػة، وكػػؿُّ ديػػف رئيسػػي أمسػػى يضػػ
 .(1)الُعْنؼ باسمو

يحيؿ نمط ىجمات الحػادي عشػر  ثانيًاط الدوافظ اال تماٍية لمُعنف اُ:صولي الُمسماحط
( لمقاربػػة تتجػػاوز تحميػػؿ المعتقػػدات إلػػى الفعػػؿ االجتمػػاعي الػػُدرامي 2001مػػف أيمػػوؿ )

س منطقػًا ، فالعمػؿ اإلرىػابي لػي(2)المقصود او األداء المسرحي الموّجو نحػو المشػاىديف
تدميرّيًا بحتًا، بؿ ىو عمػؿ رمػزي ُمعّبػأ بمعػاٍف عديػدة، لعػؿَّ مػف اىميػا: )اإلذالؿ مقابػؿ 

متناقضػػػػتاف -او مدرسػػػػتاف-، بينمػػػػا يػػػػرى )فيمػػػػي ىويػػػػدي( أفَّ ثّمػػػػة رؤيتػػػػاف(3)اإلذالؿ(
تتنازعاف منيجية التعامؿ السمطوي مع الحالػة اأُلصػولّية المستشػرية فػي العػالـ العربػي: 

رسة القمع والمصادرة وااللغاء، وفؽ ديمقراطية االستثناءات، ومدرسة االنفتاح فيناؾ مد
 التػػػي تقػػػوؿ ب مكانيػػػة االطمئنػػػاف إلػػػى سػػػممّية مشػػػاركة اأُلصػػػولّييف فػػػي الحيػػػاة السياسػػػّية

.وقد أّدت سياسات المدرسة األولى إلى تقّوض قػوى االعتػداؿ ونمػو تيػارات التطػرُّؼ (4)
وطالمػػػا ، (5)متعّصػػػبوف أفَّ دورىػػػـ التػػػاريخي قػػػد فػػػرض نفسػػػوواأُلصػػػولّية، بحيػػػث ظػػػفَّ ال

اسػػػػتمرَّْت الشػػػػكاوى واالنتياكػػػػات، فػػػػأفَّ الراديكػػػػالّييف سػػػػينجحوف فػػػػي تجنيػػػػد المزيػػػػد مػػػػف 

                                                           

(
1
) Cedric Mayson, Religious Fundamentalism in South Africa, Prepared for 

the conference on Southern African and International Terrorism, Tswalu, 

25-27 January 2007, PP7-8. 

(
2
) Michael Barkun, Religious Violence and the Myth of Fundamentalism, 

in Leonard Weinberg & Ami Pedahzur (eds.), Religious Fundamentalism 

and Political Extremism, A Frank Cass Journal, Vol. 4, No. 3 , U.S.A, 

2003, PP61-62.  

تػػز الخطيػػب وآخػػروف، ممفّػػات، تنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػالمّية(: النشػػأة، التػػأثير، المسػػتقبؿ، تحريػػر: مع (3)
 .9، ص2014فاطمة الصمادي، مركز الجزيرة لمدراسات، الدوحة، قطر، 

فيمػػي ىويػػدي، فػػض االشػػتباؾ مػػع الحالػػة االسػػالمية، الفكػػر السياسػػي االسػػالمي، المجمػػد االوؿ،  (4)
، ويبػػػدي 38، ص1992ات الصػػػحفية والمعمومػػػات، القػػػاىرة، ج.ـ.ع، المحروسػػػة لمنشػػػر والخػػػدم

ىويدي استغرابو مف الحظوة التي تتمتع بيػا مدرسػة القمػع واإللغػاء فػي العػالـ العربػي الػذي تػنص 
دسػػػاتير أ مػػػب أقطػػػاره عمػػػى أف االسػػػالـ ىػػػو ديػػػف الدولػػػة الرسػػػمي، وأف الشػػػريعة االسػػػالمية ىػػػي 

  المصدر االساسي لمقوانيف.
(
5
) Mohamed Rabie, op.cit, PP10-11. 
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إفَّ طروحػػػػػات اأُلصػػػػػولّية اإلسػػػػػالمّية مسػػػػػتمرة فػػػػػي الوجػػػػػود ألفَّ السػػػػػمطات  ،(1)األتبػػػػػاع
المستبّدة بأدواتيا القمعّية وسياسػاتيا االستئصػالية تمػنح تمػؾ الطروحػات المتصػّمبة حػؽ 

 .(2)الوجود والديمومة، إنَّيا سمطات ال تُنتج  ير الُعْنؼ
تبػػرز اأُلصػػولّيات الدينّيػػة فػػي  عػػادًة مػػا: ثالثررًاط اُ:صررولياة الدينياررة وتحرردايات الهويررة

أزمنػػة المحػػف والتحػػديات القائمػػة او الوشػػيكة، فالشػػعور بػػالخطر قػػد يػػنجـ عػػف القمػػع او 
التيديػػػػد الُمسػػػػمَّط عمػػػػى االسػػػػتقرار السياسػػػػي واالقتصػػػػادي واالجتمػػػػاعي، لكػػػػفَّ الشػػػػعور 

ّيػػة المحػػض ال يتحػػوؿ إلػػى أزمػػة حقيقيػػة إالَّ عنػػدما يظيػػر مسػػتوًى عػػاٍؿ مػػف تيديػػد اليو 
، وقػػػػد لعبػػػػت العولمػػػػة االقتصػػػػادية (3)لػػػػدى األفػػػػراد الخػػػػائفيف مػػػػف االنقػػػػراض والتالشػػػػي

واألسػواؽ المفتوحػة ونظرّيػات القريػة العالمّيػة فػي تعزيػز ورفػد اإلحيػاء اأُلصػولي الػػديني 
 :(4)فيتمّثؿ في اآلتي

 Weakأّدْت والدة االنموذج الناجح لمتكامؿ االقتصادي الدولي إلى نمو عوالـ ىشة ) .1
Globalizers واىنة وأقؿ قدرة عمى التنافس، مما أفػرز ركػودًا وفػرص توظيػؼ أقػؿ )

 وقالقؿ سياسّية وتفاوتات اجتماعية وبالتالي بؤرًا لنمو ُأصولّيات دينّية ناِقمة.
أسيمْت العولمة في زيادة نفاذّيػة الحػدود الثقافيػة وشػيوع نمػط حيػاة السػوؽ، ممػا خمػؽ  .2

ت الدخيمة التي ُوِصفْت بأنَّيا )فاسدة(، وىي مقاومة تحّولػْت شكاًل مف المقاومة لمثقافا
 إلى مسوغ لحركات الُعْنؼ اأُلصولّية الساعية لتطيير مجتمعاتيا مف شوائب الغرباء.

                                                           

(1) Ibid, P15. 
( ىيػػػثـ مّنػػػاع، األصػػػولّيات اإلسػػػالمّية وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، مركػػػز القػػػاىرة لدراسػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، 2)

 . 5، ص1999القاىرة، ج.ـ.ع، 
(3) Anthony Gill, Religion and Comparative Politics, Annual Reviews of 

Political Science Magazine, Department of Political Science, University 
of Washington, U.S.A, 2001, P124. 

(4) Ted Robert Gurr, The Club de Madrid Series on Democracy and 
Terrorism, Addressing the Causes of Terrorism, editor: Peter R. 
Neumann, Vol.1, Madrid, Spain, 2005, P22-23. 
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كاف لمعولمة االقتصادية دور في تنامي ظاىرة األقمّيات نظرًا لمتسػييالت التػي قػّدمتيا  .3
حػػدود بحيػػػث َشػػػكَّؿ الُعّمػػػاؿ الواِفػػػدوف ُكتػػػَؿ فػػي تػػػدفؽ األيػػػدي العاممػػػة األجنبيػػػة عبػػػر ال

 أقمّيات مستقّرة مرتبطة سياسيًا وثقافيًا بمجتمعاتيا األصمّية.
أّدى سػػػياؽ العولمػػػة القػػػائـ عمػػػى ازاحػػػة الحػػػدود إلػػػى تسػػػييؿ انتقػػػاؿ أنصػػػار ومقػػػاتمي  .4

الجماعػػات اأُلصػػولّية والنشػػطاء والسػػيولة النقدّيػػة والمعمومػػات مػػف القواعػػد إلػػى مسػػارح 
العمميػات، كمػػا إفَّ دعػػائـ العولمػػة المعاصػػرة )مػف خطػػوط أنابيػػب الطاقػػة إلػػى شػػبكات 

 االتصاؿ( أصبحْت أىدافًا سيمة لجماعات الُعْنؼ العابر لمحدود.
أنتجػػْت العولمػػة شػػكاًل مػػف التمػػاىي بػػيف شػػبكات الجريمػػة الُمنظَّمػػة واإلرىػػاب الػػدولي،  .5

اد والمػػواد واالعتمػػادات عبػػر الحػػدود فكالىمػػا يمجػػأ لألسػػاليب نفسػػيا فػػي مناقمػػة األفػػر 
ويستخدـ نفػس الطػراز مػف نظػاـ المخػابر السػرية، كمػا أفَّ بعػض النشػاطات التجارّيػة 
الغير قانونّية قد َتُصبُّ في مصمحة تنظيمات ُأصولّية عنيفة، فالمجموعػات المتطّرفػة 

 تمتمؾ صالت وثيقة بالمافيات األلبانّية. -عمى سبيؿ المثاؿ–في البمقاف
كمػػػػا تسػػػػّببْت الحداثػػػػة باسػػػػتجابات مختمفػػػػة داخػػػػؿ عائمػػػػة األديػػػػاف اإلبراىيمّيػػػػة      

الػػثالث، وعمػػى األخػػص االسػػتجابة الُمّتصػػمة بتحػػريض اأُلصػػولّيات الدينّيػػة لػػرد اليجػػوـ 
عبػػػػر انبعػػػػاث اليويػػػػات، كمػػػػا إفَّ طروحػػػػات )ىنتنغتػػػػوف( المتعّمقػػػػة بصػػػػراع الحضػػػػارات 

ّببْت باستشػػػراء اأُلصػػػولّيات الدينّيػػػة داخػػػؿ العػػػالـ والحػػػرب األمريكّيػػػة عمػػػى اإلرىػػػاب تسػػػ
، أّما في العالـ العربي، فقد أّدْت صدمة الحضارة إلى وقوؼ العقؿ العربػي (1)اإلسالمي

أماـ مفترؽ طريقيف: االنفتاح والتفاعؿ او االنغالؽ والجمود، وبينما عبَّر الخيػار األوؿ 
ر التحػػديثّييف مػػف أنصػػار األيػػديولوجيات عػػف النيضػػة العربيػػة الحديثػػة التػػي تمّثمػػْت بتيػػا

الميبرالّيػػة والقومّيػػة واالشػػتراكّية، فػػ فَّ الخيػػار اآلخػػر الػػذي تمّسػػؾ بػػو الُتراثيػػوف الُمػػدافعيف 
، لقػػد أّدى (2)عػػف تقاليػػد الماضػػي وعقائػػد السػػمؼ كػػاف قػػد تجّسػػد باأُلصػػولّية اإلسػػالمّية

                                                           

(
1
) Ghulam Shabbir, The Crossed Swords: Islam, Modernity and 

Fundamentalism, Pakistan Journal of Islamic Research, Vol 10, Pakistan, 

2012, P1. 

 .12، صدر سبؽ ذكرهمص( محمد كامؿ ظاىر، 2)
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ة الوطنّية ووالدة حالة مف اال تػراب بػيف انتصار القيـ الغربّية إلى إلغاء اليوّيات الثقافيّ 
األجيػػػػاؿ الشػػػػاّبة عػػػػف واقعيػػػػا، َفَنَمػػػػْت فػػػػي ُصػػػػفوفيـ السػػػػطحّية والالُمبػػػػاالة مػػػػف جيػػػػة، 
فسػػاد الفكػػر مػػف جيػػة ُأخػػرى، بحيػػث أصػػبحت تمػػؾ  وأصػػبحوا أكثػػر ُعرضػػًة لمتضػػميؿ وا 

ات األجيػػػػػػاؿ ُمييػػػػػػأًة أكثػػػػػػر ِلتقبُّػػػػػػؿ طروحػػػػػػات الُعْنػػػػػػؼ والتطػػػػػػّوع فػػػػػػي صػػػػػػفوؼ الميميشػػػػػػي
، ويػػرى الػػبعض بػػأفَّ اعتبػػار اأُلصػػولّية اإلسػػالمّية مجػػّرد تعبيػػر عػػف رفػػض (1)اأُلصػػولّية

التحديث يفتقُر إلى الدّقة، فيي )اأُلصولّية( ال ترفُض سوى بعض جوانب الحداثة، كما 
 .(2)أفَّ ىناؾ مف لـ يمنعيـ تعميميـ الغربي الحديث مف اختيار التوجو اإلسالمي

 
 المطلب الثالج

 هماذُج ُمغاِصرة أليديولوحّية الُغهف اإلسالمي اأُلصولي 

ُيَمثسؿ ُكؿٌّ مف )تنظيـ القاعدة( والجماعات التي اعتنقػْت فمسػفتو العنيفػة وتنظػيـ      
( الُمنشػؽ عػف القاعػدة نمػوذجيف فريػديف الستكشػاؼ المػدى -داعػش-)الدولة اإلسػالمّية

ُمسّمح في نشأة وتطّور ونمو األصولّية الدينّية الذي ُيمكف أْف تمعبو أيديولوجّية الُعنؼ ال
وبناء تصّوراِتيا ومنظومتيا القيمّية ورؤيتيا الفمسفّية بخصوص الكوف واإلنساف والحيػاة 

 والديف والدولة واألخر الُمختمؼ. 
ُيعتبر نموذج )تنظيـ القاعدة( في  الفرع ا:ولط العنف الُمسماح ٍند تن يم القاٍدةط

 اية األىمّية عمى ُمستوى تحميؿ جماعات الُعنؼ اأُلصػولي كونػو أّوؿ تكػريٍس لظػاىرة 
)تػػدويؿ الُعنػػؼ( وعولمتػػو وانتقالػػو مػػف الُمسػػتوى المحمّػػي إلػػى الفضػػاء العػػالمي مػػع قُػػدرة 

 حيطة.فريدة عمى البقاء واالستمرار ُر ـ التقمُّبات الكثيرة في بيئتو المُ 
: ُيرّجح أْف تكػوف نػواة مػا سػُيعرؼ الحقػًا بتنظػيـ )القاعػدة( اواًلط نر ة تن يم القاٍدة

( عنػدما التفّػْت حػوؿ )بػف الدف( حمقتػاف مػف 1988قد تبمورْت في شػير آب مػف عػاـ )
                                                           

( محمػػد المصػػالحة، البنيػػة الدوليػػة وتأثيرىػػا فػػي ظػػاىرة اإلرىػػاب، المجمّػػة العربّيػػة لمعمػػـو السياسػػّية، 1)
 .68، ص2009(، 21مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت، لبناف، العدد)

والتوزيػع،  ( محمد عمارة، الصحوة اإلسالمّية في عيػوف  ربّيػة، دار نيضػة مصػر لمطباعػة والنشػر2)
 . 22-21، ص ص1997القاىرة، ج.ـ.ع، 
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األفغاف العرب الناجيف مف حػرب أفغانسػتاف، حمقػة )داخمّيػة( َضػّمْت الُمقػّربيف مػف )بػف 
وصػػفو )األميػػر( وُأخػػرى )خارجّيػػة( تباينػػْت أعػػداد أفراِدىػػا ومػػدى والِئيػػـ الدف( وبايعتػػو ب

(، أّسػػػػس )بػػػػف الدف( )الجبيػػػػة 1998وفػػػػي شػػػػباط مػػػػف عػػػػاـ )، (1)مػػػػع تبػػػػدُّالت الػػػػزمف
اإلسػػػػالمّية العالمّيػػػػة ِلجيػػػػاد الييػػػػود والصػػػػميبّييف( التػػػػي أفتَػػػػْت بقتػػػػؿ األمريكػػػػاف مػػػػدنّييف 

 سِمـ.وعسكرّييف بوصفو )فرض عيف( عمى ُكّؿ مُ 
يعػػوُد نجػػاح التنظػػيـ فػػي البقػػاء ثانيررًاط ٍوامررل اسررتمرار وديمومررة تن رريم القاٍرردةط 

واالسػػػتمرار إلػػػى عوامػػػؿ وأسػػػباب عػػػّدة، بعُضػػػيا ذاتػػػي وبعضػػػيا اآلخػػػر يتصػػػؿ بطبيعػػػة 
 : (2)البيئة الدولّية، وأىُـّ تمؾ األسباب ىي

ناجمػػػة عػػػف قُػػػدرة التنظػػػيـ الفريػػػدة عمػػػى الُصػػػمود وامتصػػػاص الضػػػربات، وىػػػي قُػػػدرة  .1
بسػػػاطة شػػػعاراتو ونجاحػػػو فػػػي ابتكػػػار أشػػػكاؿ تنظيمّيػػػة جديػػػدة واعتمػػػاده اسػػػتراتيجّية 

 التجنيد عف ُبْعد.
 نجاة الييكؿ التمويمي لمتنظيـ مف التدمير ووفرة موارده المالّية. .2
 متانة النظاـ األمني داخؿ القاعدة. .3
 نشر التنظيـ ألالؼ الخاليا الناِئمة ُأفقّيًا حوؿ العالـ. .4
يػز التنظػيـ عمػى اسػتقطاب وتجنيػد عناصػر تنتمػي إلػى اإلطػار الِعرقػي األصػمي ترك .5

 في المجتمعات )العدّوة(، أي الُمجتمعات األمريكّية واألوروبّية واألفريقّية.
وعمػػػى رأسػػػو -السياسػػػة  يػػػر الموضػػػوعّية وازدواجّيػػػة المعػػػايير التػػػي ينتيجيػػػا الغػػػرب .6

صراره عمى التعاطي في التعامؿ مع القضايا ا-الواليات الُمّتحدة لعربّية واإلسالمّية وا 
 العسكري اأُلحادي مع قضّية اإلرىاب.

                                                           

( أحمػػد بػػف حسػػف المػػوكمي، األيديولوجيػػة اإلعالميػػة لتنظػػيـ القاعػػدة، تحػػديات األمػػف الفكػػري عمػػى 1)
شبكة االنترنت، بحث ُمقدـ لممؤتمر الوطني األوؿ لألمف الفكري، جامعة الممؾ سػعود، الريػاض، 

 . 8، ص2009السعودّية، 
( عبػػدالرحيـ عمػػي، القاعػػدة مػػف التنظػػيـ إلػػى الشػػبكة، مركػػز األىػػراـ لمدراسػػات االسػػتراتيجّية، السػػنة 2)

 . 2، ص2005(، القاىرة، ج.ـ.ع، 155(، العدد )15)
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تعدُّد وتضارب األجيػزة األمريكّيػة المعنّيػة بمواجيػة اإلرىػاب والُمكمَّفػة برصػد حركتػو  .7
 وآفاقو وتقاُطِعيا مع أجندات عالـ الُمخابرات الدولي الُمعقَّد.

تمػػػاعي بشػػػكٍؿ يعمػػػؿ عمػػػى تييئػػػة أعػػػداٍد تعسُّػػػر المنػػػاخ السياسػػػي واالقتصػػػادي واالج .8
  فيرة مف الشباب الغاضب المأزوـ ِلَتقبُّؿ األفكار التي ُترّوج ليا القاعدة.  

 
إفَّ أيػػػديولوجيا تنظػػػيـ القاعػػػدة  ط اُ:سرررس الفكريارررة :يرررديولو يا تن ررريم القاٍررردةطثالثررراً 

األجنبّيػػة بأشػػكاليا والمجموعػػات الجيادّيػػة الُمرتبطػػة بيػػا تسػػتنُد عمػػى ُمقاومػػة التػػدُخالت 
الُمتنّوعػة، العسػكرّية والثقافّيػة واالقتصػادّية وتحصػػيف ىوّيػة الُمجتمعػات اإلسػالمّية عبػػر 

 ُحزمة مف اُلمرتكزات الفكرّية ىي:
: إذ ُيدافع التنظيـ عف تفسير صػاـر لمشػريعة اإلسػالمّية االصاح ا سامي السمفي (1

عة المطموبػة لتحكػيـ القػوانيف الدينّيػة ُر ـ تبايف ُوجيات نظر قياداتو حوؿ مدى الُسر 
 عمى الُسّكاف الخاضعيف لسيطرة التنظيـ او سيطرة حمفاِءه مف المجاميع الُمسّمحة.

هررراُد الررردفظ (2 : عبػػػر اُلمقاومػػػة الُمسػػػّمحة )لمُعػػػدواف الغربػػػي( والتصػػػّدي لكافػػػة أشػػػكاؿ  ن
 التجاوزات التي َتُمسُّ أي ُجزٍء مف العالـ اإلسالمي.

: مػػف خػػالؿ إطػػالؽ ىجمػػات ُمميتػػة إلذالؿ األىػػداؼ )العرردوا البعيررد(التركيررز ٍمررى  (3
( 2001الرمزّية لمغرب )الصميبي( عمى شاكمة اعتداءات الحادي عشر مػف أيمػوؿ )

سطنبوؿ )2002وتفجيرات بالي )  (.2005( ولندف )2004( ومدريد )2003( وا 
دة( (4 ُعنؼ الُمسػّمح بوصػِفِو : وتبريػر اسػتيداؼ الػدوؿ اإلسػالمّية بػالَّزاحة الُن م )الُممحن

ضرورّيًا لإلطاحة )بطوا يت( ُيحّكموف القوانيف الوضػعّية ويتحػّدوف شػريعة السػماء، 
 كما أفَّ الديمقراطّية في فمسفة القاعدة ُتعاِدُؿ )الِرّدة( عف الديف و)الُكفر البواح(.

: حيػػػُث دأب )بػػػف الدف( و)الظػػػواىري( عمػػػى تشػػػجيع ُمياجمػػػة الحررررب االقتصرررادياة (5
ائـ االقتصػػػادية ِلُكػػػّؿ مػػػف العػػػالـ الغربػػػي والػػػُنظـ )العميمػػػة( كاآلبػػػار والُمنشػػػيت الػػػدع

 النفطّية.
: كالشػػيعة مػػثاًل، وقػػد أفػػرز الجػػدُؿ الفقيػػي اسررتهداف ال ماٍررات وا:قمياررات الدينياررة (6

داخػػػؿ قيػػػادات القاعػػػدة تيػػػاريف ُمتعارضػػػيف بيػػػذا الَصػػػدد، فُصػػػقور التنظػػػيـ ُيشػػػّجعوف 
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د )الشػػيعة(، فيمػػا يػػرى  يػػرىـ أفَّ قتػػاؿ الشػػيعة لػػيس بأولوّيػػة حربػػًا ال ىػػوادة فييػػا ضػػ
 .(1)فضاًل عف دوره السمبي في )تنفير( جميور الُمسمميف وتشتيت جيود القاعدة

ُتَعػػػػػدُّ مفػػػػػاىيـ )السػػػػػمفّية( و)الجيػػػػػاد( و)اليجػػػػػرة( و)الجاىمّيػػػػػة( مفػػػػػاىيـ جوىرّيػػػػػة فػػػػػي  (7
)الُمشػػػػكمة( باعتبػػػػار أفَّ الُمجتمعػػػػات أيديولوجّيػػػػة القاعػػػػدة، فالجاىمّيػػػػة تُنػػػػاظر مفيػػػػوـ 

اإلسالمّية قد َنَكَصْت عف تعاليـ الرسالة اأُلولى، والجياد ىػو )الفعػؿ( الػذي سيضػع 
حػػدًا لتمػػؾ الجاىمّيػػة وُيّعجػػؿ فػػي تحقيػػؽ العبودّيػػة الُمطمقػػة ع مػػف خػػالؿ إعػػادة بنػػاء 

( الضػروري مؤسَّسة الخالفػة عمػى كامػؿ التػراب اإلسػالمي، واليجػرة ىػي )االسػتعداد
لتحقيؽ شرط الجيػاد، والسػمفّية ىػي )المنيجّيػة( الالزمػة لمعػودة الػى اإلسػالـ بنقاوتػو 

 .(2)األولى وتثبيط الُمشكمة )الجاىمّية(
: فػػػاألثر البػػػالغ الػػػذي مّثمتػػػو شخصػػػّية )ُأسػػػامة بػػػف الدف( تػػػرؾ )القاعػػػدة( الكاريزميارررة (8

سػتو( شخصػّية )بػف الدف( أسيرة رؤاه وفمسفتو حتّػى بعػد موتػو، وقػد حمّػؿ )جػوف أسب
واصػػػػفًا إياىػػػػا بالشخصػػػػّية العربّيػػػػة التقميدّيػػػػة الممتمئػػػػة ِحقػػػػدًا عمػػػػى أمريكػػػػا والُمشػػػػبعة 
بالمبادئ الجيادّية التي تمقاىا منذ ِصغره بحكـ البيئة الصحراوّية التي تيػيمف عمييػا 

ِبِثَقِمػػػػػػػو  ، إفَّ  يػػػػػػاب القيػػػػػػادة الكاريزمّيػػػػػػة الُممّثمػػػػػػة بػػػػػػػ)بف الدف((3)األفكػػػػػػار الوىابّيػػػػػػة
األيػػديولوجي والمػػالي والرمػػزي لػػـ يعنػػي ُمطمقػػًا نيايػػة القاعػػدة كعقيػػدة ُعنػػؼ ُأصػػولّية 

 .(4)ُمتصّمبة، ألفَّ ِقّصة الشاب الذي اعتنؽ أشدَّ األفكار الراديكالّية قابمة لمتكرار
                                                           

(
1
) Carla E. Humud & Others, Al Qaeda-Affiliated Groups: Middle East and 

Africa, Congressional Research Service, Washington, U,S.A, 2014, PP2-

3.  

(
2
) John Turner ,From Cottage Industry to International Organization: The 

Evolution of Salafi- Jihadism and the Emergence of the Al Qaeda 

Ideology, Terrorism and Political Violence, Routledge Taylor & Francis 

Group ,London,  U.K, 2010, P542. 

( عبدالحسيف شعباف، تنميط اإلسالـ بيف األصولّية والفوبيا، المجّمة العربّية لمعمـو السياسّية، مركػز 3)
 . 140، ص2008(، 18دراسات الوحدة العربّية، بيروت، لبناف، العدد)

رة الجيػاد؟، ( مانويؿ ألميػدا، مػا بعػد ُأسػامة، الربيػع العربػي ومقتػؿ زعػيـ القاعػدة، ىػؿ ىػي نيايػة فػو 4)
(، الريػػػػػػاض، 1583مجمّػػػػػة )المجمّػػػػػة( الشػػػػػيرّية، الشػػػػػركة السػػػػػعودّية لألبحػػػػػاث والنشػػػػػر، العػػػػػدد )

 . 28، ص2011السعودّية، أيار، 
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: ر ـ خسارة القاعدة لممركزية القيادية بعد الغزو االمريكػي ألفغانسػتاف اُ:ساورياة (9
تياؿ زعيميا الروحي )اسامة بف الدف(؛ ف نيا ال زالْت تتمتّػع بقػّوة تػأثير عارمػة وا 

عمػػػػى الصػػػػعيد األيػػػػديولوجي، فالقاعػػػػدة نجحػػػػْت فػػػػي البقػػػػاء كأسػػػػطورة ُتميػػػػـ أجيػػػػاؿ 
الُمحػػاربيف القادمػػة، إنَّيػػا تتالشػػى عمػػى مسػػتوى الواقػػع المممػػوس وفػػي الوقػػت ذاتػػو 

ة والمادّيػػػة لػػػـ َتُعػػػد َتِقػػػُؼ عاِئقػػػًا فػػػي طريػػػؽ فػػػالقيود الُجغرافّيػػػ (1)تصػػػبح اكثػػػر خطػػػراً 
توسُّػػػػػِعيا كونيػػػػػا تحّولػػػػػْت ِلِمظمّػػػػػة عالمّيػػػػػة راعيػػػػػة لمجموعػػػػػات كبيػػػػػرة مػػػػػف األفػػػػػراد 

ػػػو ذاتػػػو ، كمػػػا أفَّ انتيػػػاء القاعػػػدة كُبنَيػػػة مركزّيػػػة (2)والُمنّظمػػػات التػػػي ُتشػػػاِرُكيا التوجُّ
ميػػػا الممموسػػػة وتفّككػػػْت وقيػػادة واضػػػحة لػػػـ يعنػػػي ُمطمقػػػًا زواليػػا، لقػػػد تيشَّػػػمت ىياك

فعاًل، لكنَّيا وجدْت مالذات آمنة في عشرات البؤر السػاخنة التػي خّمفتيػا تػداعياُت 
الربيػع العربػي، ناىيػػؾ عػف قالعيػػا االفتراضػّية الحصػينة خمػػؼ شاشػات الحاسػػوب 

 . (3)في عالـٍ يستحيُؿ تدميُرىا فيو
قرررر دار  (10 ٍُ مػػػثاًل يػػػدعو فػػػي كتابػػػو : فػػػالظواىري ٍولمرررة )العررردو( واسرررتهدافه فررري 

ُـّ كافػػة الحركػػػات الجيادّيػػػة  )فرسػػاف تحػػػت رايػػة النبػػػي( إلػػػى تشػػكيؿ )ائػػػتالؼ( يضػػػ
لمواجيػة )أعػداء اإلسػالـ(، وأفَّ االتحػػاد ُيمثّػؿ نصػؼ الطريػػؽ نحػو النصػر، ُمػػذّكرًا 

، لقػد نجحػْت (4)ِبُقدرة المجموعػات الصػغيرة عمػى بػث الُرعػب فػي قمػوب األمػريكييف
فػػي كسػػر حمقػػة الييكمّيػػة والنجػػاة مػػف -ؿ عولمػػة ذاتيػػا وأعػػدائيامػػف خػػال-)القاعػػدة(

 .(5)ُكؿ ُمحاوالت التدمير وتجفيؼ المنابع
  

                                                           

(1) John Turner, op.cit, P542. 
، 2007، دار السػػػػػػاقي، بيػػػػػػروت، لبنػػػػػػاف، 1( عبػػػػػػدالباري عطػػػػػػواف، القاعػػػػػػدة، التنظػػػػػػيـ السػػػػػػري، ط2)

 . 309ص
 .  28( مانويؿ ألميدا، مصدر سبؽ ذكره، ص3)
 .100-99( عبدالباري عطواف، مصدر سبؽ ذكره، ص ص4)
 .21( عبدالرحيـ عمي، مصدر سبؽ ذكره، ص5)
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 الفرؼ الثاهي

 الغهف الُمسّلخ عهد تهظين )الدولة اإلسالمّية(

 

كػػػاف الظيػػػور الُمفػػػاجر لمػػػا بػػػػات ُيعػػػرؼ حاليػػػًا بػػػػ)الدولة اإلسػػػالمّية( او )داعػػػػش(  
النظرّية الجاىزة التي ُتحاوؿ رسـ مساٍر منطقي لنشأة ووالدة وترسُّ  بمثابة تحدر لمقوالب 

الجماعػػػة اأُلصػػػولّية العنيفػػػة، إفَّ تنظػػػيـ )داعػػػش( ىػػػو نمػػػٌط اسػػػتثنائي سػػػواء مػػػف حيػػػث 
تكّونػػػػو وصػػػػيرورتو وتفسػػػػيرات ُصػػػػعوده السػػػػريع او مػػػػف حيػػػػث ُبنيتػػػػو وىيكمّيتػػػػو وطبيعػػػػة 

 األيديولوجيا التي يحمُميا. 
تعػػود الُجػػذور األولػػى لتنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػالمّية( إلػػى جماعػػة التن رريمط اواًلط ُ رر وُر 

، وعقػػػػب (1)(1999)التوحيػػػػد والجيػػػػاد( التػػػػي أّسسػػػػيا )أبػػػػو ُمصػػػػعب الزرقػػػػاوي( عػػػػاـ )
ـُ الزرقػػاوي بػػالنظر لشراسػػة التمػػرُّد 2003االجتيػػاح األمريكػػي لمعػػراؽ عػػاـ ) (، َسػػَطع نجػػ

صػبح الحقػًا جػزءًا جوىريػًا مػف أيديولوجّيػة تنظػيـ الذي تزعََّمُو والتصمُّب المذىبي الػذي أ
(، انػػدمجت جماعػػة )التوحيػػد والجيػػاد( بتنظػػيـ 2004، فػػي عػػاـ )(2))الدولػػة اإلسػػالمّية(

القاعػػدة إثػػر بيعػػػة الزرقػػاوي لػػػ)بف الدف( و ّيػػػرْت اسػػميا إلػػى )تنظػػػيـ القاعػػدة فػػي بػػػالد 
، نجػػػػح )الزرقػػػػاوي( (3)عػػػػراؽ(الرافػػػػديف( والػػػػذي ُعػػػػِرَؼ اختصػػػػارًا بػػػػػ)تنظيـ القاعػػػػدة فػػػػي ال

، وفػػػػي عػػػػاـ (4)وبسػػػػيولة فػػػػي بنػػػػاء شػػػػبكة )ِجيادّيػػػػة( قواميػػػػا ُمقػػػػاتموف أجانػػػػب ُمحتػػػػرفيف
( انظّمػػػْت فصػػػائؿ تمػػػرُّد ُأخػػػرى لقاعػػػدة العػػػراؽ تحػػػت ُمسػػػّمى )مجمػػػس شػػػػورى 2006)

، أخػػػػذْت تتشػػػػّكُؿ تػػػػدريجّيًا الُبنيػػػػُة المركزّيػػػػة لمدولػػػػة  الُمجاىػػػػديف(. وب شػػػػراؼ القاعػػػػدة األـُ

                                                           

(
1
) Elliot Friedland, What is Islamic State?, Special Report, Clarion Project, 

Washington, U.S.A, 2014, P6.  

( محمػػد ابػػو رمػػاف، السػػمفية الجياديػػة، داعػػش والنصػػرة، مػػف إدارة التػػوحش إلػػى فقػػو الػػدماء، مجمػػة 2)
(، عّمػػػاف، 101الدراسػػػات الفمسػػػطينية، مركػػػز الدراسػػػات االسػػػتراتيجّية، الجامعػػػة األردنيػػػة، العػػػدد)

 . 59، ص2015األردف، 
(
3
) Elliot Friedland, op.cit, P6.   

(
4
) Can Acun, Neo al Qaeda: The Islamic State of Iraq and the Sham (ISIS), 

SETA Foreign Policy Research Assistant, No.1, Ankara, Turkey, 2014, 

P2.   
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(،  ّيػػػر التنظػػػيـ اسػػػمو مػػػّرًة ُأخػػػرى إلػػػى 2006اإلسػػػالمّية، وبعػػػد مقتػػػؿ الزرقػػػاوي عػػػاـ )
)دولػػة العػػراؽ اإلسػػالمّية( ُمرّكػػزًا عمػػى مسػػؾ األرض وتحكػػيـ الشػػريعة، ولػػـ يمػػِض وقػػٌت 
طويؿ حّتى نجح األمريكّيوف في تصفية زعيمي التنظيـ )أبو أّيوب المصري وأبو ُعمر 

سػندْت قيادتػو إلػى )أبػػو بكػر البغػدادي( الػذي شػيد التنظػػيـ (، فأُ 2010البغػدادي( عػاـ )
في عيده توسعًا إقميمّيًا واِضحًا باتجػاه سػوريا، ليكتسػب التنظػيـ اسػمو الحاضػر )الدولػة 

او الشػػػػاـ( او )دولػػػة الخالفػػػة(، أثػػػػار التمػػػدُّد السػػػػريع -اإلسػػػالمّية فػػػي العػػػػراؽ والمشػػػرؽ
لُنصػػرة(، وفشػػمْت ُمحػػاوالت التقريػػب بػػيف لمتنظػػيـ اسػػتياء فػػرع القاعػػدة السػػوري )جبيػػة ا

ػػػؿ مػػػف )الدولػػػة  الفصػػػيميف الُمتناِفسػػػيف، فاضػػػُطّر زعػػػيـ القاعػػػدة األـُ )الظػػػواىري( لمتنصُّ
 .(1)اإلسالمّية( واعالف براءتو منو

تعّددت وجيات النظػر ثانيًاط الُمقاربات الُمفسارة ل هور تن يم )الدولة ا سامياة(ط 
الُعثور عمى ُمقاربػات منطقّيػة ُيمكػف أْف تُفّسػر تمػؾ الػوالدة السػريعة والرؤى التي حاولْت 

 :(2)والنيوض العنيؼ لتنظيـ )الدولة اإلسالمّية(، وأىُـّ تمؾ الُمقاربات
  سػػػياؽ التشػػػكُّؿ: بأبعػػػاده السياسػػػّية )االسػػػتبداد، فشػػػؿ مشػػػروع الدولػػػة الوطنّيػػػة، أزمػػػة

بطالػػػػػة، نقػػػػػص تعمػػػػػيـ،..( والتاريخّيػػػػػة اليوّيػػػػػة،..( واالجتماعّيػػػػػة )انفجػػػػػار ُسػػػػػّكاني، 
 )مجازر، ُسجوف، تعذيب، حروب أىمّية،..(.

  السياؽ الػديني والفقيػي: ويػرى أفَّ الػنص الػديني ىػو بحػّد ذاتػو مولّػد لمظػاىرة ومنػتٌج
 ليا.

  السػػػياؽ االجتماعي/النفسػػػي: ويرّكػػػُز عمػػػى الفػػػاعميف وتكػػػوينيـ االجتمػػػاعي وبيئػػػاتيـ
 وتجاربيـ وبنائيـ النفسي.

 ياؽ  يػػػػر مػػػػألوؼ يتحػػػػدث عػػػػف كػػػػوف تنظػػػػيـ )الدولػػػػة( ُيمثّػػػػُؿ )طفػػػػرة( فػػػػي تػػػػاري  سػػػػ
جماعػػػات الجيػػػاد العػػػالمي، وبالتػػػالي فػػػ فَّ كافػػػة القوالػػػب التفسػػػيرّية وأدواتيػػػا المألوفػػػة 

 عاجزة عف استيعابيا.

                                                           

(
1
) Elliot Friedland, op.cit, P6.  

 .  9( معتز الخطيب وآخروف، مصدر سبؽ ذكره، ص2)



 

 

267 

 محلة تكريت للغلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 4الغدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1437 ربيػ االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

إفَّ تنظػيـ )الدولػة اإلسػالمّية( ثالثًاط الُعنف الُمسمَّح ٍند تن يم )الدولة ا سامياة(ط 
كأ عمى أيديولوجيا تنطوي عمى استخداـ واسع جدًا لمُعنؼ الُمسّمح، وىو ُعنػٌؼ يحمػؿ يتَّ 

 القسمات والمالمح واألىداؼ التالية:  
: يعتنػػؽ التنظػػيـ أيػػديولوجيا السػػمفّية الجيادّيػػة التػػي تغيػػب مركزياررة الهرردف الُسررماوي .1

ُذىػػػػا وفػػػػؽ فػػػػي ثناياىػػػػا الفواصػػػػؿ بػػػػيف الػػػػديف والدولػػػػة، فجميػػػػع القػػػػرارات يجػػػػري اتخا
تفسػػيرات ُمتشػػّددة لمشػػريعة وتُفػػرض َقسػػرًا عمػػى ُسػػّكاف المنػػاطؽ الُمسػػيطر عمييػػا مػػف 

 .(1)قبؿ التنظيـ
: ثّمػػػػة الكثيػػػػر مػػػػف التنػػػػاُقض فػػػػي توصػػػػيؼ تنظػػػػيـ )الدولػػػػة االنتهازياررررة السياسررررياة .2

اإلسالمّية(، ففي حيف يراه البعض )حّديًا ُصمبًا(، يراه آخروف برا ماتّيًا مصمحّيًا في 
 .(2)عاطيو وتعامالتو باستثناء عالقتو مع بقّية )الجيادّييف(ت
: انغمػػػَس التنظػػػيـ فػػػي ُممارسػػػاٍت  ايػػػٍة فػػػي الُعنػػػؼ والدموّيػػػة، الوحررررياة الُمتناهيرررة .3

كػػػػالتطيير الِعرقػػػػي والػػػػديني والطػػػػاِئفي ضػػػػد األقمّيػػػػات والقبائػػػػؿ الُمناِوئػػػػة، لكػػػػفَّ ىػػػػذه 
ِعّدة منيا إرىاب األعػداء وخمػؽ حالػة  الفظائع ُمبّررة عند التنظيـ لضروراٍت وأسبابٍ 

ليػػػاـ الُمجّنػػػديف الُمحَتَممػػػيف عبػػػر تمفػػػزة المجػػػازر  مػػػف الػػػُذعر والبمبمػػػة فػػػي ُصػػػفوفيـ وا 
، وتعػػػود النجاحػػػات العسػػػكرية لمتنظػػػيـ إلػػػى (3)وتسػػػويقيا بوصػػػفيا انتصػػػارات حاِسػػػمة

ررررب الررررديني غيررررر جممػػػػة أسػػػػباب منيػػػػا   بسررررااة أيررررديولو يتهم، الهرررروس والتعصُّ
، ووفقػػػًا ِلمعمػػػار النظػػػاـ الشػػػمولي الػػػذي سػػػبؽ وأْف وضػػػعتو )حنػػػا أرنػػػدْت (4) فساررررالمُ 

                                                           

(
1
) Richard Barrett, The Islamic State, the Soufan group, New York, U.S.A, 

2014, P12,13.    

 . 12( معتز الخطيب وآخروف، مصدر سبؽ ذكره، ص2)
(
3
) Fawaz A. Gerges, ISIS and the Third Wave of Jihadism, Current History 

Magazine, a Journal of Contemporary World Affairs, Philadelphia, 

U.S.A, December 2014, P340. 

(
4
) Frederik Pleitgen ,Author's journey inside ISIS, an interview with Jürgen 

Todenhofer, CNN channel, December 25, 2014, 2014. 
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Hannah Arendt())وفي الوقت الذي تُقّدـ فيو نفسيا كدولػة ضػدَّ -( ف فَّ )داعش
ف ّنيػػا ىػػي نفسػػيا ُتجّسػػد )دولػػًة حديثػػة( ولكػػف فػػي أبشػػع صػػورىا، لقػػد -الدولػػة الحديثػػة

الُممّثمػة -الكاريزمراخػالؿ صػير أربػع عناصػر: )بنْت  داعش  دولة )فاشيسػتّية( مػف 
آلررررة ، -الُمتجّسػػػػدة بالخالفػػػػة نفسػػػػيا-ا:يديولو ياررررة التاريصياررررة، -بشػػػػخص الخميفػػػػة

الػذي -ال هاز الدٍائيمف خالؿ تحويؿ ُكؿ أنصار  داعش  ألسمحة قتؿ، و-القدمظ
 .(1)(-نجحْت  داعش  في تطويره إلى أقصى حد

ية .4 فَّ التنظػيـ نجػح فػي حػرؽ مراحػؿ الُنضػج مػف خػط : فػر ـ أَّدامة الُغموي والسرا
الُشروع كُمنّظمة إرىابّية ُمنتقاًل لمتمػرُّد الُمسػّمح الواسػع وانتيػاًء بنمػوذج دولػة جنينّيػة، 
إال أفَّ المعمومػػػات الُمّتصػػػمة بقياداتػػػو وىيكمّيتػػػو ال تػػػزاُؿ شػػػحيحة، إّنػػػو عمػػػى اسػػػتعداد 

 .(2)لمعودة وبسيولة إلى ُمنّظمة إرىابّية سرّية
: فػػالتنظيـ ُيجػػادؿ بأّنػػو ُيجّسػػد اإلسػػالـ األّوؿ دوف مواربػػة او ا تيرراز حرروا ز الترراري  .5

ُمجاممػػة، وُيحػػاوؿ دائمػػًا نقػػؿ النقػػاش حػػوؿ ىوّيتػػو مػػف الحقػػؿ السياسػػي )الػػذي تنتمػػي 
إليػػػو ظػػػاىرة الدولػػػة اإلسػػػالمّية( إلػػػى حقػػػؿ أيػػػديولوجي/ثقافي عػػػابر لمتػػػاري ، دوف أْف 

 .(3)لزمف الذي ينتمي إليويكترث ُمطمقًا لُبنية ا
: إذا كانػػت القاعػػدة تنظيًمػػا )عنقودّيػػًا(، فػػ ف )الدولػػة اإلسػػالمّية( االسررتيعاب والصررهر .6

تنظػػيـ أفقػػي، يقتطػػع منػػاطؽ شاِسػػعة بػػاإلكراه وُيخِضػػع قبائػػؿ وعشػػائر كاِممػػة بػػالقّوة 
ِتيػػا والتحقػػْت بػػو اعجابػػًا او  ُـّ فػػي تشػػكيالتو فروعػػًا ألحػػزاب وكتائػػب انشػػقت بُرمَّ ويضػػ

نػة واِسػعة وتدفعػو لمتحػرُّؾ بُحرّيػة، فػ لى جانػب طمعًا، ىذه الِسعة تُتيح لػو أيضػًا مرو 

                                                           

( )( ُمنّظػػرة سياسػػّية وباحثػػة أمريكّيػػة مػػف أصػػٍؿ ألمػػاني وواحػػدة مػػف أىػػـ 1975-1906حنػػا أرنػػدت )
 القرف العشريف، ومف أىـ مؤلفاتيا كتاب )أصؿ التوتاليتارّية(.فالسفة السياسة في 

 .57( معتز الخطيب وآخروف، مصدر سبؽ ذكره، ص1)
(
2
) Richard Barrett, op.cit, P4.  

( صػػػػبر درويػػػػش، داعػػػػش الُنسػػػػخة األكثػػػػر تطرفػػػػًا لإلسػػػػالـ السياسػػػػي، مركػػػػز دراسػػػػات الجميورّيػػػػة 3)
  .5، ص2014الديمقراطّية، باريس، فرنسا، 
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)سمفّيتو الجيادّية(، ىناؾ أثٌر قويٌّ لمبعثّيػة والعشػائرّية، فيػو كيػاف اسػتيعابي تتعػايُش 
 .(1)فيو نزعتاف: )محمّية( مغرقة في رجعيَِّتيا وُأخرى )عالمّية( ال حدود لحداثتيا

ـ وُمغاالتِػػِو فػػي ُممارسػػات الُعنػػؼ : إفَّ مػػا ُيفّسػػر ضػػراوة التنظػػيهررا س تممُّررك المكرران .7
والقسػػوة ىػػو إحسػػاس التفػػرُّد بالمكػػاف، فمممػػّرة األولػػى، يسػػتأثر تنظػػيـٌ ُمسػػّمح بُجغرافيػػا 
ُمسػػتقّمة ُمتراميػػة األطػػراؼ، فمػػـ يكػػف مػػف الغرابػػة أْف ُيحػػاوؿ ىػػذا التنظػػيـ تحويػػؿ تمػػؾ 

وُتحقسػػػػػُؽ ليػػػػػـ نيايػػػػػة  المسػػػػاحة المكانّيػػػػػة إلػػػػػى )ِقبمػػػػػٍة( َتُحػػػػػفُّ إلييػػػػػا ُقمػػػػػوُب الجيػػػػػادّييف
)اال تراب(، ومف ىنػا ُيفيػـ إسػراؼ التنظػيـ فػي ترديػد شػعاره )باقيػة وتتَمػّدد( ور بتػو 
العارمػػة فػػي التوسُّػػع حتّػػى عمػػى حسػػاب أراضػػي )ُمحػػّررة( أصػػاًل عمػػى يػػد جماعػػاٍت 
ُمسّمحة ُأخػرى رفضػْت بيعػة )داعػش(، كمػا إفَّ كسػب )األرض( ىػو ىػاجٌس ُيسػيطر 

ظػػيـ التػػي تبحػػث عػػف )ُرقعػػة( ُيحقسقػػوف فييػػا نظريػػة )االصػػطفاء( عمػػى زعامػػات التن
 .(2)اإلليي
  

  

                                                           

 .87( معتز الخطيب وآخروف، مصدر سبؽ ذكره، ص1)
( حمػػػػزة مصػػػػطفى وعبػػػػدالعزيز الحػػػػيص، سػػػػيكولوجيا داعػػػػش، ُمنتػػػػدى العالقػػػػات العربّيػػػػة والدولّيػػػػة، 2)

 . 20، 18، ص ص28/8/2014الدوحة، قطر، 
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 الخاتمة

شّكمْت األدياف منذ القدـ، سواُء ما كاَف منيا سماوّيًا )إبراىيمّيًا( أو وضعّيًا مصدر  
ومنبع قداسٍة لإلنسانّية جمعاء، وكاف ُكؿُّ مظيٍر مف مظاىر التجديد والحداثة والتغيير 
ُينظر لو بمنظار الحذر والتخوؼ، وأحيانًا الرفض والمقاومة إذا تعارض مع األصوؿ 

ييا تمؾ الديانات، وفي الَعصر الحديث، وبالتحديد في العاَلـ الغربي، لـ التي تقوـ عم
َتُعد األدياف ُتشّكؿ َمْنبعًا لمقداسة فقط، بؿ َطَفْت عمى السطح معاِلـ تقديٍس جديدة 
أسَّسْت ليا الفمسفة العقالنّية، فاحتّمْت بذلؾ ىي وأركاُنيا الُمتمّثمة بالعممانّية والتقدُّـ 

نفتاح واأليديولوجّيات الُكبرى مرتبة )الديف البديؿ( الذي بشَّر بالخالص والحداثة واال
 ِلُكؿ مف ييتدي بيديو ُمجتمعاٍت وأفرادًا.

إفَّ تعدُّد مصادر التقديس )الديف والعمـ والمادة( قْد خمَؽ رّدة فعٍؿ قوّية لدى      
مـ عمى ُمحاولة تْكييؼ طرفي المواجية )رجاؿ العمـ ورجاؿ الديف(، َفَمَع إقداـ رجاؿ العِ 

الديانة المسيحّية مع االكتشافات العممّية الحديثة، َنَشَط رجاؿ الديف وبالتحديد في 
الواليات المتحدة األمريكية في حركٍة تدعو إلى ضرورة العودة لمديف والتمسُّؾ 

أي ظاىرة التمسُّؾ والتزمُّت -بنصوصو وُأصوِلو، وِمْف ىنا أطمؽ عمى ىذه الظاىرة
 اسـ )األصولّية(. -َنّص أو مبدأ معيفلِ 

وِبَقدر تعمُّؽ األمر بالديف اإلسالمي، ف فَّ أىمّية دراسة اأُلصولّية اإلسالمّية      
الُمعاِصرة تنُبع ال مف كونيا امتدادًا تاريخّيًا وطبيعّيًا لمَسَمفّية اإلسالمّية ذات الموروث 

ؿ ظاىرة في واقع الحياة العاّمة عمى الجيادي/النضالي فحسب، بؿ نظرًا ألنَّيا ُتَشكّ 
ُمستوى العالـ اإلسالمي وبقّية المعمورة، وألنَّيا أيضًا تُقّدـ نفسيا َكَطَرٍؼ ُيمّثُؿ 
مشروعّية العمؿ ِبموازاة التيارات الفكرّية والسياسّية الساِئدة، فقد حاولْت اأُلصولّية 

أْف -(1923ي انييار الخالفة عاـ )وُمنذ بواكير استجابتيا لتحدّ -اإلسالمّية الُمعاِصرة
تتصّدى ألصعب المسائؿ وأعقِدىا بحثًا عف نظاـٍ سياسي أكثر عداًل وأقؿَّ استبدادًا، 

فضاًل عف الُمجتمع  -فمـ تكتفي بالدعوة إلى إحياء اإلسالـ كطريٍؽ ِلخالص الفرد
غاية، فحاولْت بؿ راحْت تبحُث عف اأُلطر السياسّية الكفيمة بالُوصوؿ ليذه ال -واأُلّمة

صيا ة نظرّيات إسالمّية/انقالبّية في السياسة واالجتماع، وىي نظرّيات حاولْت مف 
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خالليا إخضاع ُمجتمعاتيا ِلُنسخة مف اإلسالـ صا تيا ِتمؾ الحركات اأُلصولّية عف 
يثار عقؿ )النص( ووضع  طريؽ ُمحاكاة ذاِتيا واستنساخ فمسفتيا اأُلحادّية عف الديف وا 

في خدمتو لمواجية التيديد الذي مّثمو العقؿ البشري الوضعي )الالنّصي(، اإلنساف 
وذىبْت إلى أبعد مف ُمجّرد التنظير عندما انتظمْت في جماعاٍت مؤدَلجة عالية 
الصرامة والطاعة بأجنحٍة عسكرّية احترؼ أعضاُءىا الُعنؼ الُمسّمح باستعداٍد دائـٍ 

وف بو، ُمتسّببًة بانقساماٍت ُمجتمعّية حاّدة لـ وُمنقطع النظير لمموت دفاعًا عما يؤمن
يسمـ منيا حّتى الُمستوى الديني الذي اّدعْت اأُلصولّية أّنيا انتفضْت لتوحيده، فكانْت 

صاحبة المصمحة في إحراز  االجتماعيةالنتائج ُحروبًا تبدأ وال تنتيي وتدميرًا لمقوى 
 . االجتماعيالتقدُّـ 
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 المصادر

ف العرب، تحقيؽ: عبػداع عمػي الكبيػر وآخػروف، المجمػد االوؿ، دار المعػارؼ، ابف منظور، لسا .1
 .1981القاىرة، ج.ـ.ع، 

أبو األعمى المودوّدي، بيف الدعوة اإلسالمّية والرابطة القومّيػة، دار األنصػار، القػاىرة، ج.ـ.ع،  .2
1967. 

حيائو، ط .3 محمد كاظـ سباؽ، دار ، ترجمة: 2أبو األعمى المودوّدي، موجز تاري  تجديد الديف وا 
 .1967الفكر الحديث، بيروت، لبناف، 

 .1986، دار الفكر، بيروت، لبناف، 3أبو األعمى المودودي، نظرّية اإلسالـ السياسّية، ط .4
أحمػد بػػف حسػػف المػػوكمي، األيديولوجيػة اإلعالميػػة لتنظػػيـ القاعػػدة، تحػديات األمػػف الفكػػري عمػػى  .5

طني األوؿ لألمػػػػف الفكػػػػري، جامعػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعود، شػػػػبكة االنترنػػػػت، بحػػػػث ُمقػػػػدـ لممػػػػؤتمر الػػػػو 
 .2009الرياض، السعودّية، 

، تػػػػػػػػػػاري  الػػػػػػػػػػدخوؿ http://www.maaber.orgاالصػػػػػػػػػػولية، موقػػػػػػػػػػع المعبػػػػػػػػػػر االلكترونػػػػػػػػػػي  .6
16/2/2015. 

أمػػػػػؿ عمػػػػػر، ُمعجػػػػػـ المصػػػػػطمحات السياسػػػػػّية والدبموماسػػػػػّية، دار ناشػػػػػري لمنشػػػػػر اإللكترونػػػػػي،  .7
www.Nashiri.Net ،2012. 

، ترجمػػة: محمػد صػػّفار، المركػػز القػػومي 1أنػدرو ىيػػود، مػػدخؿ إلػى األيػػديولوجّيات السياسػػّية، ط .8
 .2012لمترجمة، القاىرة، ج.ـ.ع، 

بتوؿ حسيف عمواف، العنؼ في مراجعػات مفكػري الحركػات االسػالمية، مجمػة الدراسػات الدوليػة،  .9
 .2011(، 49بغداد، العدد ) مركز الدراسات الدولية، جامعة

بّشار حسف يوسؼ، وجيو عفدو عمي، مفيـو الُعنؼ عند الحركات اإلسػالمّية، جماعػة اإلخػواف  .10
المسػػػػػمميف فػػػػػي مصػػػػػر نموذجػػػػػًا، مجمّػػػػػة أبحػػػػػاث ُكمّيػػػػػة التربيػػػػػة األساسػػػػػّية، جامعػػػػػة الموصػػػػػؿ، 

 .2011(،1(، العدد)11الُمجّمد)
االسػػػالمي، المجمػػػد االوؿ، المحروسػػػة لمنشػػػر  الفكػػػر السياسػػػيبشػػػير نػػػافع، االقميػػػات الحاكمػػػة،  .11

 .1992والخدمات الصحفية والمعمومات، القاىرة، ج.ـ.ع، 
 . 2004جالؿ الديف سعيد، معجـ المصطمحات والشواىد الفمسفّية، دار الجنوب لمنشر، تونس،  .12
ة جماؿ البدري، السػيؼ األخضػر، دراسػة فػي األصػولّية اإلسػالمّية المعاصػرة، دار قبػاء لمطباعػ .13

 .2003والنشر والتوزيع، القاىرة، ج.ـ.ع، 
، ترجمػػػػة: نشػػػػأت 1جػػػورج ـ. مارسػػػػدف، كيػػػػؼ نفيػػػػـ األصػػػولّية البروتسػػػػتانتّية واإليفانجميكّيػػػػة، ط .14

 .2004جعفر، مكتبة الشروؽ الدولّية، القاىرة، ج.ـ.ع، 

http://www.nashiri.net/
http://www.nashiri.net/
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دد حسف عمي كاظـ، العنؼ في العراؽ، مجمة رسالة الحقوؽ، كمية القانوف، جامعة كػربالء، العػ .15
(2 ،)2010. 

، مركػػز دراسػػات الوحػػدة 2حسػػنيف توفيػػؽ ابػػراىيـ، ظػػاىرة العنػػؼ السياسػػي فػػي الػػنظـ العربيػػة، ط .16
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