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مفهوم العنف يف التاريخ العربي املعاصر من منظور فلسفي
 طالب محمد كريم.د.م
 الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب
)كلمات مفتاحية (العنف – الفكرة – األدوات
امللخص
انتشرت في اآلونة اخيرةرظ هةة رظ اف نةد واهواتةي افتةي تاةتيهمحة فةي مجةوفة ار ةةه م ةاةس شييةر او ارةاةر او أرهوفو رة ويرر ةة مة
 ا اف نةد ةو شة ل ويةورظ والةةر ف مرةر افمجر ةةت فمة نة.اش ةل افيور افمأاةور م قبرل افهم افماتبةح ةفقتل وافتهمرر وافحهم وافيراس
.ةهم افمةه واةقول افةهول وانحرةةر افجضةةرات
هةة رظ اف نةد فةي افتةةررو

 اذ تالزمت ذه افمفرهظ وافم نى مةر ااةت رال فتةةررو لورةل مة،افجرس وافم ةرك وافنزاعةت

 جةةول افبةجةه ا رةهر.اي مة بنةه اخناة واف قةل افبشةري فةي م ةةت افاةنر جلمحةة اف نةد واهواتةي فةي اةةعةت
. ب ه مفة رم افجهاث ومبةهئ جقوق اخناة وافت ةرش افالمي وافتاةمح اخ تمةعي،اف ربي افم ةير

،  ب ه تةررو لورل م افجضةةرظ وافنحضة اف لمرة وافتنورررة وافثةورظ افت نوفو رة،  فمةذا ذه اخنت ةا افبشرر:افاؤال اف و ري افذي رلرح
 وعةرل ةذه افيةور علةى شةشةةةت، بةال ي ةةل او ماةتجى،بةل فمةةذا ةذه افحم رة افبربررة افوجشةر افتةةي تاةتيهم اف لةوم افرقمرة واخنترنرةت
 وبأاةةلوس علمةةي ومنح ةةي،ةةذا افاةةؤال اف برةةر فةةي م تمةةر تةةواره روح افجضةةةرظ وافنةةور واف لةةم

اذ خبةةه م ة تةةوفرر ا ةبةةةت ع ة

افتلفزرةةو

. في مجةوف تشيرص افهاء فم رف انحة عةرض على افتةررو اف ربي ام متأيل فرنة منذ افقهم،وموضوعي
Abstract
We found that the causes of contemporary Arab violence are due to several factors, the most important of which is the
economic factor and the breadth of the food gap in the Arab world, in addition to the severe economic crisis which is the
unemployment resulting from high rates of population growth along with this (intellectual and religious) And political), focused
on the specifics of political tyranny. As well as the Arab political failure and specifically after the repeated commitments in the
Arab-Israeli wars of 1948 - 1973, which worked to tear the unity of the Arab concept knife slogans. It is worth noting that the
discourse of the Renaissance takes the trends of the past, the Salafism, the fundamentalism, and the return to the past.
What distinguishes terrorism from other forms of violence is that terrorism involves acts that are carried out dramatically to
attract public attention and create a climate of terror beyond the victims who have been exposed to it. The identity of the
victims is secondary or insignificant to the terrorists because their violence is directed at the people who see that violence. The
distinction between the real victims and the target audience is the main parameter of terrorism that distinguishes it from other
forms of armed conflict. The emergence of several variables occurred in the contemporary Arab reality and several conflicting
ideologies, especially the capitalist ideology and communism and the establishment of the Israeli entity in the heart of the
region. From here we found that terrorism is not just a protest against injustice and poverty, as some see it. May have its
causes in the deterioration of economic and living conditions. But in the case of Islamic jihadism, especially its leaders and its
leaders who exploit the miserable and the insane in their mad projects, it is a doctrinal and cultural root, just as it is a multifaceted war against the citizen and the state as well as the civil society.

مدخل
ترجع اسباب العنف العربي المعاصر الى عدة عوامل اهمها العامل االقتصادي الذي كاا لاا الادور االبار
 وتساتعمل كلماة العناف.في تمظهر " العنف " الذي يعني قلة الرفق او القسوة كما جاا فاي معااجل اللااة العربياة
فاي

 لـ" استعمال غير مشروع او علاى االقال غيار قاانوني للقاوة عنادما نكاو ننا الاذي نعاي:في معجل الالند

 وم جانب اخر نجد ا العناف يتمظهار ما خا ل.)1(" ظل قواني ُم ْك َرهي َ على ابرال اي عقد ال يوجبا القانو
 اماا،  نيا اصابنت تساتورد اكمار ما نصاف غاذائها ما الخاار،اتساع رقعة الفجوة الاذائية في العالل العربي
المظهاار الماااني يباار فااي اال مااة االقتصااادية النااادة التااي تتمماال فااي الباالااة الناتجااة عا ارتفاااع معاادالت النمااو
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السكاني ويتممل في ا العتماد شبا الكلي على النفا كمصدر اساسي للدخل القومي ووجود اقتصاداتها تنت خدماة
الشركات المتعددة االجناس ،وهجرة اموالها الى الخار باإلضافة الى تفاقل مشكلة المديونية.
اجتمعاات كاال هااذا االسااباب فااي خلااق بيئااة عربيااة متو مااة ومناساابة لنمااو االفعااال العنيفااة فااي المجتمااع
العربااي .وهناااا عواماال اخاار ساانتارً لهااا النق ااال ،تناغماات هااي االخاار مااع هااذا المننااى (الفكااري والااديني
والسياسي ) ،انصبت نول خصوصيات االستبداد السياسي(.)2
كذلا عامل الابيعة السياسية هو االخر ترافق مع اشعال تو ل المجتمع العربي الاذي اختفات جمرتاا لعقاود
م ال م  ،وسرعا ما ا يح عنها الرماد ،نتى تفجرت هذا السايكولوجية االجتماعياة المن ةملاة بالتراكماات التاي
انصبت عليها نار السلاة وسرعا ما تنولت الى نرائق ،ما ا تنافي واندة نتى تشتعل غيرها .هاذا الابيعاة
السياسية التي انتجتها االنظمة العربية المعاصارة التاي كانات بابيعتهاا تنات الهيمناة العساكرية والتاي ادت ما
هيمنة العنف والقمع ،وفق تبريرات النفاظ على االستقرار االجتماعي والسياساي .كاذلا الفشال السياساي العرباي
وتنديدا ال بعد االنه اماات المتكاررة فاي الناروب العربياة االسارائيلية  1973 – 1948التاي عملات علاى تم ياق
وندة المفهول العربي بس ِّ ةكي الشعارات ال ئبقية م المضامي ( ال يمك التمساا بقاعادة او نظرياة يمكا لهاا ا
تتنااول الااى واقااع ملمااوس ) .خااااب النهضااة ( الماضااوية – الساالفية – االصااولية – التااي تاار فااي العااودة الااى
الماضي ) ،هو االخر لاالما كا يبع البؤس والتبائس غير المقصود نتيجاة التركيا علاى قيماة التارا وتبعياة
العقل للنقل ،اي اسبقية النقل بس ح قمع سؤال العقل .نتى كاد العمل ياتلخ
الترا

فاي منااوالت التوفياق باي اصاالة

والمعاصرة والتقاعس ع نالة االستق ل الفكري الذي يولةد منهج االبداع واالبتكار.
ا مناولاة االعتاراع علاى مصادر العناف وقواعادها الفكريااة المؤسساة عليهاا ،تكااد تكاو ما المساالمات

االجتماعية داخل نقل الدي  .بمعنى آخر ،ا كل االدبيات الدينية تعتقد ا ظهور االندا القاسية والمؤلمة علاى
مسرح التاريخ ،هي بموا اة اختبار مرنلاي للمجتمعاات فاي سابيل صاقل الشخصاية وتنملةهاا لسايرورة العقوباات
التااي انتجهااا الفعاال االنساااني وساالوكا الهجااي فااي ااعااة ؤ .وهااذا الرؤيااة مؤسسااة علااى " االعتقاااد بااا ؤ هااو
الخالق لكل شي  .وهذا يعني ،على االقل ،ا ال شي يند او ال شي يصبح نقيقاة او يصادً علاى الواقاع اال
بمشيئتا .وهكذا يتضح ا كل واقعة او كل نقيقة هاي كاذلا ال ؤ ...اراد لهاا ا تكاو كاذلا"( .)3ننااول فيماا
بعد ا نتناول اشكال العنف وصورا المؤارة بمجموعة ما االفكاار اديدولوجياة التاي تنااول ا تظهار هويتهاا
الجارافيااة والتاريخيااة ،والتااي عملاات االناات الت والنكومااات المسااتبدة فيمااا بعااد الااى ام اس الشخصااية العربيااة
والهوية االنتمائية ،واعادة صناعتا وفق المصالح االقتصادية والسياسية بنسب ما يراا البعع.
اوال :موقف الفلسفة من العنف
قدل الف سفة والمفكري الكمير م الكتب والمؤلفات في مناواة مانهل لدراساة ظااهرة العناف الاذي يتسااوً كميارا
مع مفهول االرهااب .فاي د راساة اركيولوجياة بنساب مانهج ميشاال فوكاو ،وما مال اساتقرا نشاو العناف فكرياا
وتجليهااا فااي الممارسااة الساالوكية للمجتمااع .العااودة الااى جااذور العنااف او االرهاااب نجااد انهااا توخااذ مننيااي همااا،
المنناى االول يمكا ا نصافها باالعنف الرساامي الاذي يبارر لاا وينظار لااا ما خا ل الدولاة او المؤسساات شاابا
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الرسمية ،والمننى الماني هو المجتمع الذي يعد مكا ومسرح الستعراع تلا المقافة واخراجها م ني االفكار
الى التابيق العملي في نماية تممال الاوعي االجتمااعي ومقافتاا وفهماا للنيااة واالنساا  .فاي ساؤال االماا ُ
ا ِّار َح
كميرا ال في مبنيات البنو للنصول على اجابة ،تنهي تداخل المعاني وتشابكها:
هل العنف يعني ضمنيا ال انا وجا اخر لإلرهاب ؟
أ -نفر في مفهول االرهاب :يناول البعع م الدارسي والبانمي ع ايجااد صاياغة جديادة لمعناى االرهااب ،فاي
ا يَ ْسبِّر غور المفردة لاويا ال تارةال ،وما يقابلهاا ما مصااديق فاي الخاار تاارة ال اخار  ،لينتا ع منهاا المعناى الاذي
يسةوً لا مشروعا السياسي او اديديولوجي او السلاوي .وال اريد ا اتوقف هناا فلاالماا كتاب عناا الكميار ،بال
اناااول ا انقاال العقاال المتماارس امااال السااؤال الفلساافي المسااتف للعقاال التلقااائي .فااي مناولااة ايجاااد اجابااة ت نااف
بنمولتها التاريخية لإلرهاب الذي جسةد دورا هذا او ذاا :في وظائفا الم

والتي نخل

منها الى ا :

عدو التومل.
عدو النقد ،ة
عدو السؤال ،ة
االرهابي هو :ة
االرهاااب السياسااي هااو الشااكل االخاار للساالوا الرم ا ي الااذي يقااول علااى اسااتخدال ماانظل للعنااف الااذي ينجاار ع ا
الخوف والقلق .االرهاب ينالق م رفع المجتمع دو ا يكو هنااا هادف واضاح ما هاذا الارفع او غاياة
منددة ،فهو ينتوي بداخلا الفوضاى والعشاوائية ،فااذا كاا العناف سالوا غيار رسامي يساعى الاى نال تناقضااتا
بالقوة ،فا االرهاب هو الشكل اليائس للمنخراي فيا ،فالعنف االرهابي هو اقرب الى االنتقال واالقتصا

(.)4

في نوار فلسفي نول االرهاب يوجا المناور بورادوري سؤالا الذكي الى هابرماس ،يسولا:
م النانية الفلسفية ،هل تعدة االرهاب فع ال سياسيا ال بنتاال؟
هابرماس :ليس بالمعنى الذاتي ،الذي كا لمنمد عاا ،الماواا المصاري ،الاذي جاا ما هاامبورد ،وقااد اول
اااائرة ما الاااائرتي اللتاي ادتااا الااى الكارمااة ،ا يعاااي كاجابااة سياسااية عنااا .الشااا فااي ا الن عااة االصااولية
االسا مية اليااول تمماال غاااا ال للاادوافع السياسااية ايضااا ،ولاايس علينااا نقاا ال ا نتااضااى عا مماال تلااا الاادوافع التااي
نواجهها بصيغ التعصب الديني .يفسر هذا نقيقة ا بعاع االرهاابي الاذي شارعوا فاي ( نارب مقدساة ) كاانوا
قوميي علمانيي  ،قبل بضعة اعوال خلت .اذا ما نظر المر الى سيرة نياة هاؤال االرهاابي  ،فاناا ربماا يجاد ا
خيبة االمل م االنظمة الوانية الناكمة ساهمت في جعل الدي يقدل اليول ،ما النانياة الذاتياة ،لااة جديادة اكمار
اقناعا م التوجهات السياسية القديمة.
بورادوري :هل يجب تميي االرهاب ع الجريمة العادية وع انماا العنف االخر ؟
هابرماس :نعل وال .م وجهة النظر االخ قية ،ال تبرير دفعال االرهاب مهما كا الدافع او النالة التي ارتكبت
فيها .ال شي " يجي " القتل او تعذيب االخاري لااياات مناع شخصاية .كال عملياة قتال وانادة هاي افاراا فاي
القتل ،ومع ذلا  ،فقد نل االرهاب تاريخيا في فئة اخر مختلفة ع الجرائل المتعلقة بمنكمة الجنايات(.)5
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ا ماا يميا االرهاااب عا غياارا ما اشااكال العناف هااو ا االرهاااب يتضاام افعاااال ترتكااب باريقااة دراماتيكيااة
لجاذب االنتبااا العاال ،وخلاق منااال ما الرعاب يتجااو الضانايا الااذي تعرضاوا لاا .والنقيقاة ا هوياة الضاانايا
تكاو مانويااة او غياار مهمااة لإلرهااابيي ال عاانفهل يتجااا الااى الناااس الااذي يشاااهدو ذلااا العنااف .والتفريااق بااي
الضنايا الواقعيي والجمهور المستهدف هو ال َمعلل الرئيس لإلرهاب الذي يمي ا ع االشكال االخر م النا اع
المسلح ،فاإلرهاب مسرح(.)6
وم خ ل توميق الم نظات ومتابعة خاااب االرهااب وسالوكياتا ما خا ل العملياات االرهابياة التاي
يقول بها ،تتلخ

لدينا رؤية في ا  " :االرهابيي اقل اهتماما بموت الكمير م الناس ،ولكانهل اكمار اهتماماا باا

يكو هناا الكمير م المشاهدي  ،او فكرة االرهاب بوصفا نوعا ال م المسرح"(.)7
وعند التارً الاى ميا ات االخات ف باي االرهااب ومفااهيل العناف االخار نجاد انهاا تكما فاي فاارً
الدرجة ال النوع ،اذ " يختلف االرهاب ع القتل الجماعي او االبادة الجماعية ما نيا ا االخيار منهماا يرماي
الى قتل جماعة بالكامل ،بينما يرمي االرهااب الاى قتال عادد منادود ما النااس للتاومير علاى جمهاور اوساع .فقاد
استهدف هتلر والنا يو ابادة اليهود ...في معظل المذابح هي الضنية ذاتها ,اما فاي نالاة االرهااب ,فاا الهادف
النقيقي هو الجمهور المشاهد للضنية ,فاإلرهابيو يناولو ايصال رسالة الى قاااع واساع ما االفاراد ,وبهاذا
المعنى تكو ضناياهل شيئا ال عارضا ال في خدمة قضاياهل"(.)8
ب-

المنظري السياسيي  ،م اقصاى اليماي الاى
العنف واالرهاب ِّسيا واند :يبدو ا هناا ممة توافق بي
ة

اقصى اليسار ،نول تعريف العنف على انا ال شي اكمر م التجلي االكمر برو ا ال للسلاة .كال سياساة انماا هاي
صراع م اجل السلاة ،والعنف انماا هاو اقصاى درجاات السالاة )9(.يبادو لناا ا هاذا الفهال يتمااهى باي العناف
والسلاة مقبول الى ند كبير اذا ما انتقلناا الاى تعرياف مااكس فيبار للدولاة التاي تعناي عنادا " سالاة للنااس علاى
الناس قائمة علاى اسااس ادوات العناف المشاروع اي العناف منظاورا الياا علاى اناا مشاروع"( .)10وميا ة مفهاول
العنف عند ننا ارندت باابعا اددواتي ,اي اناا ما النانياة الظاهرياة قرياب ما القادرة ،باالنظر الاى ا ادوات
العنف ،كما هو نال بقية االدوات ،انما صممت واستخدمت بهدف مضاعفة ابيعة القادرة نتاى تساتايع ا تنال
منلها ،في اخر مرانل تاورها( .)11اذ تر ا كلمة السلاة والقدرة والقوة والتسلا والعنف ،كلها كلماات تشاير
الى الوسائل التي ينكل بها االنسا  ،لقد اعتبرتها مرادفات ال لها نفس الوظيفة(.)12
ت -اسباب ظهور العنف في المجتمعات العربية :الك ل ع العنف واشكالا ليس بشكل ج ئي او فردي ،بل باعتباارا
ظاااهرة خرجاات الااى الساااح ولااا قاعاادة شااعبية او جماهيريااة ومؤسسااات تباارر لااا وتشاارع لااا العماال والساالوا.
ودراسة التاريخ العربي وتنديدا مع نهاية القر العشري وبداية القر الواند والعشري الاذي يمكا ا يوصاف
بقر ( العنف ) ،نجد ا ممة عوامل مركبة ساهمت في ظهور التكات ت البشارية التاي تعمال علاى العناف .وما
ابر هذا العوامل هي:
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(حبوث الفلسفة)

ربا العنف داخل المجتمعات العربية المعاصرة بمختلف مظاهرا ،بالعوامل الفكرياة والابيعاة السياساية

التي تنتهجها هذا المجتمعات باإلضافة الاى العامال الاديني العقائادي واالقتصاادي والظاروف االجتماعياة القااهرة
التي مرت بها الب د العربية ،خاصة بعد استرجاع سيادتها الذاتية التي ت داد تدهورا مع مرور الوقت.
-2

مبوت فشل االنظمة االقتصادية والسياسية العربية ،الليبرالية الديمقرااية والنهج االشتراكي الماوري فاي

كل المجاالت.
-3

ظهااور عاادة متاياارات ااارأت علااى الواقااع العربااي المعاصاار وعاادة ايااديولوجيات متصااارعة ،والساايما

االيديولوجيا الرأسمالية والشيوعية وقيال الكيا االسرائيلي في قلب المناقة.
-4

اتساااع الهااوة بااي البلاادا المتقدمااة والمتخلفااة علااى الخصااو

البلاادا العربيااة التااي الت ا ال تشااكو م ا

التج ئة والتخلف.
-5

العاماال االقتصااادي كااا لااا الاادور االكباار فااي ظهااور العنااف كخااااب مضاااد كونااا فشاال علااى جميااع

المستويات خاصة خ ل الفترة النفاية المتدنية ،تمي ت باالنهيار لألسعار النفاية بد ا م عاال  1982الاى غاياة
 1986ويمك نصر هذا الفترة ورا تفشي العنف في المجتمعات العربية المعاصرة .
-6

اتساع الفجوة الاذائية في العالل العربي ني اصبنت تستورد اكمر م نصف غذائها م الخار .

-7

اتساع رقعة الباالة الناتجة ع ارتفاع معدالت النمو السكاني.

-8

التبعية االقتصادية للعالل الرأسامالي واالعتمااد شابا الكلاي علاى الانفا والخادمات المرتبااة باا كمصادر

اساسي للدخل القومي.
-9

هجرة االموال العربية الى الخار باإلضافة الى تفاقل مشكلة المديونية.

هذا العوامل االساسية وما نتج عنها م تداعيات اجتماعية سلبية قد اوجادت البيئاة المناسابة لنماو االفعاال العنيفاة
فاي المجتماع العربااي ،باإلضاافة الااى خصوصايات االسااتبداد السياساي .الابيعااة السياساية التااي انتهجتهاا االنظمااة
العربية المعاصرة كلها كانت تنت الهيمنة العسكرية ،التي ادت م هيمناة العناف والقماع علاى المجتماع بهادف
النفاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي.
اضااافة الااى الفشاال السياسااي العربااي خاصااة بعااد االنه امااات المتكااررة فااي النااروب العربيااة االساارائيلية
1948ل و 1973ل وظهور تم قات االقااار العربياة والن اعاات القومياة واالقليمياة والاائفياة باي العشاائر كماا
ند

في لبنا ومصر والسودا .

عج ا االنظمااة السياسااية علااى انتااا نظاال فكريااة وسياسااية فااي تنقيااق النهضااة فااي الواقااع العربااي .االتجاهااات
التوفيقية في افضل االنوال كانت تعبر ع االتجاا االتباعي ،خاصاة باي السالفية والماضاوية مقابال النداموياة (
العصر الندي
-

م االفااني واب عبدة و 000نتى نس البنا وسيد قاب ).

تاااور فكاار وادوات العنااف :ا لألناادا التااي وقعاات بعااد سااقوا باااداد  2003ماا عمليااات عنااف

وارهاب في المناقة العربية بيةنت نهجي م العمل السياسي والنضالي هما:
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(حبوث الفلسفة)

نما يتعامل اصنابا ماع هاويتهل كماا هاو شاا االساويا ما النااس الاذي تناركهل ارادة العاي

بكفاياة

وكرامة استنقاً ،بني يسعو الى تنصيل ار اقهل وتنساي اناوالهل ،او يسااهمو فاي بناا مجتمعااتهل وفاي
صناعة العالل بالعمل المنتج ،بوصفهل شركا او نظرا في المواانية واالنسانية ،بصارف النظار عا االخات ف
في المعتقد والمذهب او في اللاة والعرً او في اللو .
مقاباال هااذا الاانما الااذي يصاادر عا عقليااة مدنيااة ،سااوية معتدلااة ،هناااا نمااا اخاار يتعاماال اصاانابا مااع

-2

هويتهل الدينية او القومية بوقصى الالو والتارف واالنا ً(.)13
م هنا نر ا العنف ليس مجرد انتجاا علاى الظلال والفقار كماا يار الابعع .قاد تكاو لاا اسابابا فاي
تردي االوضاع االقتصادية والمعيشية .ولكنا في النالة الجهادية االس مية ،خاصة لد

عمائها وامرائها الاذي

يستالو البائسي والمهووساي فاي مشااريعهل المجنوناة ،هاو جاذر عقائادي ومقاافي ،بقادر ماا هاو نارب متعاددة
الجبهات ضد المواا والدولة كما ضد المدنية والمجتمع.
قد يقف امامنا السؤال االتي الذي يناول ا يجد اجابتا نول اهاداف االرهااب الخفياة؟ ( فاي وانادة ما
نكايات نصر الدي جنا يُرو انا كا يعبر الندود كل يول بصنبة بااال منملاة بادجوباة .وفاي كال مارة كاا
يتل تفتي

االجربة وال يعمر فيها على شي  .وكا نصر الادي يواصال اجتياا ا الياومي للنادود وبصانبة باالاا.

س ِّئل عما كا يهرب عبر الندود ،فوجااب نصار الادي  :كنات اهارب البااال .وهاذا المماال الاذي
بعد ذلا بسنوات ُ
ذكرتا يفلت النظار واالنتبااا عا االساباب المخفياة التاي تقاف ورا هاذا االعماال ،قاد يكاو الادي او الشاهادة او
المور او االستراتيجية ،ببسااة انا انتنار ،التبادل المستنيل للموت(.)14
نجد ا هناا رؤية اخر تقف على تضاد م العنف او االرهاب يممال انتجاجاا سياساياال ،او هاو بمماباة
تعبير نقيقي ع يوس الشعوب المضاهدة ،تعتبر هاذا ( ااروناة مشابوهة ،دنهاا تقضاي باا االرهااب ال يممال
بااؤس العااالل اال عباار بااادرة عجا ناساامة .ونتااى لااو ساالةمنا جاادالال بااا االرهاااب هااو شااكل متعااي ما االنتجااا
السياسااي علااى النظااال العااالمي ،فانمااا نفعاال ،بعامااة لكااي نشااير الااى اخفاقااا ،وتاليااال ،الااى تبعاتااا المضااللة المتمملااة
بترسيخ النظال العالمي م دو قصد)(.)15
-1

مقافة العنف ترتك على خمس مقومات هي:
المعتقد االصافائي الذي بموجبا يتصور اصنابا واتباعا انهل خلفاا ؤ وساادة الخلاق وخيار االمال ،او

انهل م ا النقيقة ونراس االيما دو سواهل.
-2

الخا االصولي بما يعنيا م وهل التاابق المستنيل مع االصول ،وبما يعنياا ما االدعاا باا الشارائع

القديمة تناوي على اجوبة ونلول لألسئلة والمشك ت الراهنة.
-3

شعار الناكمية االلهية الذي يارح النتكار المشروعية وممارسة الوصاية على النااس والنااق باسامهل

ورا وتشبينا ،على ننو يؤول الى مصادرة قرارهل والتنكل بوعناقهل وار اقهل او بش النرب نيابة عنهل.
-4

اسااتراتيجية الاارفع واالقصااا وعاادل االعتااراف ،وذلااا بالتعاماال مااع المختلااف واالخاار ،فااي الااداخل

والخار  ،بوصفا مبتدعا ضاال او كافرا مرتدا او ذميا مشركا او غريبا صليبيا.

-293-

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية /العدد الثالثون2018 -7-1 /م

-5

(حبوث الفلسفة)

استخدال العنف واالرهاب ،قت وتصفية او استشهادا وانتنارا ،مدفوعي بعقلية المور واالنتقال م كال ل

ال يشاابههل او ال يفكاار علااى شاااكلتهل ،وذلااا تناات دعااوة مشاابوهة وم يفااة هااي انقاااذ االمااة االس ا مية والبشاارية
جمعا (.)16
ثانيا :االسالم مرجعية يف الثورات العربية
انتشرت عبر العالل االس مي الكتب التي تضع اله ل في مواجهة الصليب وتدعو الى وندة االسا ل .يعتبار
رشيد رضا (  ،) 1935 – 1865هذا المفكر السوري ،في العشرينات م القر العشري  ،ا الجهااد واعادوا
لهل ما استاعتل م قوة ]( .)17قد اصابح فرضاا ال فردياا ال مالقاا ال بماا ا الارياب قاد اساتولى علاى الجا

االكبار ما

بلداننا(.)18
مع توسيس نس البنا لنركة االخوا المسلمي في العال  ،1928تخلى ماا قاد اصابح بمقادورنا ا نعرفاا باسال
التيار االس موي ع تقليد ديني م دو :
اوال ،كما يذكرنا مكسيل رودنسو  ،انتقل اخ

المؤم م ؤ الخالق الى االس ل ،ليس كويماا ولكا كنظاال

سياسي واجتماعي واقتصادي واخ قي.
مانيااا ،انتقلنااا م ا الساالفية الك ساايكية ،صااانبة االناادفاعات ننااو الماضااي او االناادفاعات التنديميااة ،الااى تساايس
المرجعية الدينية .صنيح ا نس البنا ظال ياياع النارل االساساي الاذي اصادرا العلماا المسالمو باي القارني
العاشر والمال عشر والذي يقضي بمنع استعمال العنف في دار االس ل ،نتى فاي ظال نكال االمارا الفااجري ،
اال ا نركتا نركة سياسية وشبع عسكرية تدعو الى الجندي ( العضو في االخوا المسالمي ) بقائادا وبمقدرتاا
واخ صا تجاها يجب ا يكونا عميقي الى درجة انهما يولدا النب والتقدير واالنترال والااعة(.)19
فقد اذنات مناولاة اغتياال عباد الناصار التاي قاال بهاا اناد االخاوا  ،بمباادرة شخصاية مناا علاى االرجاح،
بوقوع هذا الشرل رسميا ،مترافقا مع سياسة قمع شرسة ضد االس مويي  ،بيد ا االنتقاال ما النركاة النضاالية
االسا مية الااى قاارا ة االس ا ل قاارا ة موريااة لا يااتل اال فااي سااتينات القاار العشااري  ،فااي فتاارة تهمااي

االخااوا

المسلمي فعليا ال نتيجة القمع ونتيجة شعبية عبد الناصر السياسية(.)20
يعتقد ا واندة م تومرات سيد قاب

()21

اديدولوجياة المضاادة هاو اقتناعاا بضارورة رد ماوري اسا مي،

سوا اكاا ضاد نظاال عباد الناصار ال ضاد (الفجاور) االمريكاي و(المادياة) الساوفيتية ،كاذلا تاومرا بالمنشاورات
والكتابات المعادية للسامية ،بد ا بكتاب بروتوكوالت نكما صهيو (.)22
وم ا ال فاات للنظاار ا السااجو التااي ُ ج ات بهااا القيااادات المعارضااة للنكومااات العربيااة اصاابنت مؤسسااات
للتاارف .نيا كاا السااج نوعاا ال ما جامعاة لإلسا ميي للاذي اعتقلاوا فاي الخمسااينات والساتينات ،باد " بساايد
قاب نفسا .اذ ساعد السج الاى تنارر الفكار والاوعي الكامال علاى تنمال الااا نرياة الجسادَ ،عبَ َار سايد قااب
مرانل م التارف لل يك اي اسا موي قاد تجارأ علاى عبورهاا نتاى ذلاا التااريخ .تشاهد علاى تجرباة الساج
وعلى هذا االنعتاً الذاتي الذي نملتا معها سلسلة م الكتب م بينها معالل الاريق و في ظ ل القرا (.)23
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(حبوث الفلسفة)

يعتقد البعع م البانمي ا سيد قاب كاا علاى غارار العدياد ما مناضالي اليساار فاي الساتينات فاي اميركاا
ال تينية ،وفي السبعينات فاي تركياا وايارا  ،الناظ وما خا ل تجربتاا فاي الساج  ،اساتنالة االصا ح كارياق
دندا التاييرات االجتماعية والسياسية واالخ قية التي تصبو اليها االسا موية .وهكاذا اصابح اساتعمال العناف
الوسيلة الونيدة للبد بالية التايير(.)24
هذا التجارب الشخصية للبنا مع تالعاتا اديدولوجية والفكرية التي نمت في ابيعة بيئة قلقة ومضااربة
الى ند كبير ،ساعدت على فهل معرفي يميال الاى العناف والتصاادل باياة تنقياق مشاروع اسا مي سياساي لدولاة
جديدة تنكل م خ ل منظومة قيل اخ قية تستمد عنوانها ومفاهيمهاا ما الادي االسا مي .اعتقاد ا هاذا الرؤياة
التي اصبنت ضرورة تنريرها ما النصاو

الاى واقاع ملماوس ما خا ل الدولاة االسا مية ،باات هاذا االمار

مشروعا ضروريا بنسب البنا واخوا المسلمي .
أ-

تسيس المفاهيل الدينية :م المفاهيل التاي تال اعادتهاا وصاياغتها وفاق واقاع جدياد هاو مفهاول ( السايادة ،

الجهل  ،الجهاد  ،الشهادة ) ني ا مفهول السيادة المستعار ما الفكار السياساي الارباي ،فقاد تمات اسالمتا علاى
اياادي ساالاة رجااال الكنيسااة ( ابقااة االكليااروس ) ،صااار يفهاال منهااا الساايادة

وناادا ،اي الااتخل

م ا تعاادي

االنسا على نق ؤ واعادة السيارة كاملة اليا .وهكذا يصبح االنسا الفرد الماؤم الاذي يالاب مناا كال شاي
م اجل اعادة ان ل النظال الماابق لمشيئة الخالق ،فاع ال يايع اوامر خارجة ع ارادتا.
الجهل ليس المراد منا الجهل بالرسالة االس مية ونسب ،مملماا كاا هاذا المفهاول ساائدا فاي االدبياات االسا مية
وتاريخ االس ل ،بل تعد ذلا وانسنب الى رفع مقصود ومذنب للنظال االلهي يمارسا (المسلمو ) انفسهل.
الجهاد وهي كلمة مشتقة م مصدرها في اللاة العربياة وهاو (جهاد) التاي تعناي باذل الجهاد .وكميارا ماا تساتعمل
هذا الكلمة في النصو

الك سيكية للتعبير ع معنى يرتبا بها هو الكفاح وبالتاالي ايضاا القتاال ...وقاد فسارت

هذا الكلمة بتفسيرات متعددة بمعنى الجهاد المعنوي وبمعنى الصراع المسلح(.)25
الجهاد اصبح مرادفا لنارب دفاعياة او هجومياة وتضانية باالنفس وصاار بالتاالي ركا االسا ل الساادس ".جهااد
الكافري با ورساالتا والباغي والجائري م الناكمي على اخت ف مذاهبهل واتجاهااتهل ،ذروة سانال االسا ل
ورابع اركا االيما وباب م ابواب الجنة وافضل االشيا بعد الفرائع"(.)26
الشهادة ني اعيد تعريفا عبر عاودة الاى اصاول المعناى القرآناي ،فلال تعاد جا ا ما ساجل الماوت يال صاارت
ج ا م النياة ونتى شراا لها(.)27
س -عواماال توضااايح النركاااات الراديكاليااة االسااا مية :يعتبااار القاار التاساااع عشااار بممابااة قااار توسااايس االنااا اب
والنركات والملتقيات الفكرية والسياسية في المشارً العرباي .ونعناي باذلا ا الفكار العرباي بادا يتناول مساارا
م الاابع المعرفي الى صياغة جديدة م نساقيات الفكار ادياديولوجي ،الاذي نااول ما خ لاا اساتنهاع االماة
العربية واالسا مية ما خا ل ترجماة التارا العرباي واالسا مي الاى عمال سياساي ياردل الهاوة باي تااريخي ،
تاريخ ذهبي م دهر وتاريخ مه ول منكسر .نتى جا ت المرنلة االولى م القيال باوول مناولاة لتنظايل سياساي.
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فكا توسيس نا ب ( الشاباب العممااني ) فاي اساانبول اوالال ما سانة  1860والتاي وصافها الابعع بانهاا كانات
اخار خاوة واالشد جرا ة  .نعل وا كا التوسيس في تركيا العممانية آناذاا ،اال ا اسااس انبمااً الفكارة كانات
افريقيا العربية التي تعتبر باكورة ترجمة المقوالت السياساية الاى عمال سياساي ن باي .وفاي هاذا الفتارات كانات
االمة العربية تعي

ارهاصات مكمفة ل نتقاال المرنلاي ما التناوير الاذي ينقاق اال دهاار واالباداع فاي المناقاة

االس مية .وهذا االرهاصات كانت بممابة ردة فعل لألندا السياسية الكبيرة في اوروبا واهمها المورة الفرنساية
التاي خلفاات ماورات معرفيااة وعلمياة كبياارة علاى القااعااات التكنولوجياة واالقتصااادية وال راعياة نتااى ادت الااى
نهضة عمرانية نقلت اوروبا الى عصر التنرر العقلي والسلوكي وكسر القيود وتقبال بعاع االفكاار الاربياة فاي
سبيل بنا مؤسسات عصرية.
وفي هاذا الفتارات كاا مفكاري العارب والمسالمي يخوضاو التجاوال الساياني والمعرفاي امماال رافاع
الاهااوي واالفااني وعبدا مما تومروا بشكل كبير في قرا ة تاريخ الشعوب وتنظيمها السياسي الذي يعمال علاى
تع يا كرامااة االنسااا والمااواا  .نتااى امتااد اماار التقاادل االجتماااعي فااي الااارب الااى ظهااور الدولااة الكماليااة فااي
تركيا ،التي وضعت ندا ال لنظال الخ فة العممانية رسميا منذ سنة  ،1925واقامت منلا نظاما علمانيا جذريا علاى
منوا ل المورة الفرنسية .مماا اد الاى اارح االفكاار والارؤ النديماة الاى صادامات فكرياة وتنا عاات جماعاتياة
صورت االفكار الجديدة بانها انق ب على الترا

ومسخ االصالة والترا

بقيل عصرية مدعومة غربياال.

يعلل منمد اركو " الن عة العلمانوية النضالية التي اتبعها اتاتورا كانت فجة وعنيفة وغير متسامنة .وقاد اد
في نهاية الماااف الاى عكاس غايتهاا اي ظهاور النركاات االسا موية النضاالية او رد الفعال االسا موي الهاائج
"(.)28
التاريخية التي ساعدت في تقريب المواجهات

ت-

ابر االندا

-1

المورة االيرانية 1979

-2

مكة او مورة االخوا الجدد 1979

-3

اتفاقات كمب ديفيد وانت ل افاانستا 1979

-4

اجتياح اسرائيل لجنوب لبنا 1982

-5

االنتفاضة الفلساينية 1987

-6

نرب الخليج 1991

ثالثا :معىن وداللة مصطلح االصولية
هااذا المصااالح الااذي يعتباارا البااانمي هااو ناادي الظهااور والااذي يعنااي العااودة الااى الجااذور انااد القاايل
االساسية للمؤمني واالنيائيي في االديا  ،واذ تعد هذا الظاهرة النديمة بخصوصيتها م افرا ات النداماة .وقاد
ورد في لسا العارب ا االصاولية فاي اللااة ماوخوذة ما الفعال أصالَ ،وأصال الشاي يؤصالا اذا عااد باا الاى
االصول االولى والموابت االساسية ،وال اصل الشي  :اساسا الذي يقول عليا والنسبة اليا اصولي(.)29

-296-

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية /العدد الثالثون2018 -7-1 /م

(حبوث الفلسفة)

امااااااا فااااااي االدبيااااااات الاربيااااااة نجااااااد ا كلمااااااة " االصااااااولية " مااااااوخوذة ماااااا الكلمااااااة ال تينيااااااة
 FUNDAMENTUMوالتااي تعنااي الهيكاال واالساااس .ولقااد ااارح هااذا المصااالح دول ماارة فااي النقاشااات
الداخليااة للمااذهب البروتسااتانتي االمريكااي فااي مالااع القاار العشااري  ...فااا لفظااة االصااولية فااي اسااتخدامها
المعاصر ذات صلة بجميع االديا الكبر في العالل – االسا ل ،اليهودياة ،الهندوساية ،والسايخ والبوذياة ،مضاافا
الى المسينية – بوصفها ،بنناو ماا ،نركاة او مشاروعا دينياا – سياسايا ،ولايس ادعاا ال منضاا لنقانياة نصاو
الكتب المقدسة ( وا ظ ةل هذا المعنى بممابة خصوصية لبعع انماا االصولية(.)30
ويمك ا نوخذ تعريفا اخر لألصولية التي يعتقد انها ننتت في الواليات المتندة م عال 1920على ياد
القس المعمداني والصنفي كورتيس لي لو  ،الذي تعهد با الماؤمني (سيخوضاو معركاة نامياة الاوايس ما
اجاال االصااول ) ...كااا هاااؤال االصااوليو االوائاال ياااردو بشااكل صااارل وسااالبي علااى الن عااات الليبرالياااة
والشيوعية وغيرها م الن عات الملندة التي ت ايدت وانتشرت في المجتمع االمريكي .اما تعبيار (اصاولية) فقاد
وعد بتوفير ارضية امنة للماؤمني بالكتااب المقادس  ،والمتشابمي بويماانهل وبقاوة مباادئهل االخ قياة ،والملتا مي
الوقوف بص بة في وجا ن عات االننااا واالنن ل في العصر الندي (.)31
كااذلا يمكا ا نجااد اضااافة اخاار عنااد البانمااة سبسااتيا جوركااا التااي تاار ا مصااالح االصااولية تاال
استخداما بصورة اكمر اتساعا ال في التااريخ المعاصار ،علاى الارغل ما وجاودا مناذ فجار التااريخ ،بال باات الياول
يسااتخدل بلاااة عامااة ،انهااا التمسااا الصااارل باااي مجموعااة م ا االفكااار االساسااية او المباااد  ،او "نسااب كلمااات
قاموس امريكا هيرتيد  American Heritage Dictionaryنركة دينياة عاادة ،او وجهاة نظار ،تتصاف
بااالعودة الااى المبااااد االصاايلة ،والتمسااا الصاااارل بهااذا المبااااد  ،وغالبااا ال عاادل التساااامح مااع ا را االخااار ،
ومعارضة العلمانية"(.)32
كمااا اظهاارت كاااري ارمسااترنغ وكا وس كاااين لر ا النركااات االصااولية باادأت فااي النقبااة نفسااها فااي
االوساا االس مية واليهودية .فجا ت جماعة االخاوا المسالمي التاي اسساها نسا البناا فاي مصار عاال 1928
نركة اصولية بامتيا  ،ني استهدفت استعادة سلاة ومرجعية االس ل في الوقت الاذي ناضالت فياا ضاد القاو
العلمانية والكولونيالية التي هيمنت على الشرً االوسا(.)33
المقصود بادصولية االس مية ،هي الجماعات المعادية للاارب( بماا فاي ذلاا الرافضاو للنداماة بشاكل
مالااق ،او الفريااق الماااني الماادافع عاا فكاارة االقتباااس منااا) التااي تااؤم بفاعليااة دور الاادي فااي اهاال القضااايا
االجتماعية ال سيما في البعد السياسي وانتوا الادي علاى اصاول مابتاة ال تتايار ما جهاة اخار  .وبالنسابة الاى
االصولية في العالل االس مي وتاريخها ،فا بعضا يرجعها الى عصر ما بعد الكولونيالية وبالتندياد فاي النصاف
الماااني م ا القاار العشااري  ،فيمااا يرجااع بعااع البااانمي المختصااي بتاااريخ التيااار االصااولي االس ا مي ظهااور
االصولية الى نركة منمد عبد الوهاب اي قبل القر العشري وبالتنديد في اواخر القر المام عشار الماي دي
واوائل النركة الوهابية بوصفها اهل النركات االصولية واكمرها توميرا ال(.)34
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وير االستاذ الدكتور عبد االمير كاظل اهد ( ا االصوليات ال يمك اعتبارها ظااهرة دينياة نصاراال،
ولاايس ما االنصاااف نصاارها فااي ديا ماا او مجموعااة مااا ،دنهااا نا وع انساااني يظهاار فااي مناقااة فااراد عقلااي
يتراجع فيا وعي الناضر ،ووعي الدور االنساني للمعتقد او لعمول المقافة ،فيظهر التشدُّد تنت عناوي االنبعاا
الديني او القومي ،او تنت االص ح الديني او االجتماعي ،او تنت ناف العودة الى الذات في ظ ِّةل هااجس القلاق
على الهوية النضارية واالعتقادية ،بعد ا ينشر الخاوف علاى ضاياع الهوياة المقافياة لمجموعاة ما النااس ،الاى
غير ذلا م تبريرات ذرائعية للتشدد .ويظهر في االصوليات شعور بامت ا النقيقة منعكسا ال في تقيايل الخياارات
الفكرية االخر )(.)35
وما هناا صاارت االصاولية والسالفية مرادفاة لبعضاهما الابعع ،والبنا عا اساباب ظهورهاا ،يمكا
عدها في م مة اسباب هي(:)36
-1

وانادة ما الاردود الفكريااة اديديولوجيااة علاى النركااة الشاعبوية فااي صااياتها الرجعياة المناوئااة للعاارب

بشكل عال ،وبالتالي كواند م اشكال الرد على االنهيار النضاري العربي االس مي.
-2

كدعوة ايديولوجياة رجعياة ل نكفاا الاى االصاول الدينياة االولاى فاي صاياتها النصاية االعتقادياة ،والاى

رفع وادانة االجتهاد والتوويل العق ني لها.
-3

اكتساابت االصااولية شخصاايتها م ا ني ا انااد مظاااهر النمااو القااومي العربااي المعااادي للتاادخل االجنبااي

االقااعي ،والرأسمالي االمبريالي ،بشكلا القديل والندي .
ويضيف سفر النوالي الى ا االسباب تكم نتيجاة ( للاوه الاذي اصااب االماة االسا مية وناب الادنيا
وكراهية الموت ،والذل الذي ابتليت بع عقوبة ترا الجهاد بالمفهول الواساع للكلمة...والضاعف الماادي والمعناوي
الااذي جعاال الااب د االس ا مية لقمااة سااائاة للكفااار...ال ننسااى العواماال الخارجيااة المتمملااة فااي تفااوً الكفااار علميااا
وعسااااكريا والنقااااد الصااااليبي االعمااااى الااااذي باااا سااااراياا الفكريااااة المضااااللة جنبااااا الااااى جنااااب مااااع الساااارايا
االستعمارية...نديمنا ع امر هذا االننراف فاي انتشاار العلمانياة فاي العاالل االسا مي اسابق واولاى ما النادي
عاا التخااايا اليهااودي – النصااراني الااذي ال ننكاار دورا فااي نشاارها والااذي ال يصااح ا نافاال عنااا او نقلاال
قيمتا)(.)37
لك ا هااذا الفكاار مرفااوع تمامااا عنااد الاياار ( هناااا نجاال هائاال م ا االبنااا والدراسااات التااي ُك ةرساات
لإلجابااة ع ا هااذا التساااؤالت ،وهناااا العديااد م ا الدراسااات فااي الاادي والسياسااة التااي ذاع صاايتها ،فض ا عل اى
دراسات النالة التي تعمال علاى فنا

دول ونركاات معيناة .وعلاى الارغل ما ذلاا ،جار تركيا معظال ذلاا

االهتمال على جماعات المعارضة الدينية الرجعية ،وعلى وجا الخصو

اولئاا الاذي يؤيادو اساتخدال العناف.

وقد اميرت االولية الممنونة للجهاد الديني ،واالس مي على وجاا التندياد ،ما خا ل مناقشاات السياساة النامياة
التي اعقبت اندا
يع

 11سبتمبر .يمير ذلا التوجا العديد م المشك ت لعدد مختلف م االسباب .م جاناب ،هاو

عددا م االفتراضات المضللة ع ابيعة السياسة الدينية النديمة ،ويشمل ذلا على سبيل الممال الميل الاى

النظر الى السياسة الدينية المعاصرة على انها اما سياسية او دينية فاي توجههاا .وتباعاا ،ينظار الاى نشااا الادي
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على انهل اما متدينو (ومناهضو للندامة ) واما افراد مؤمرو ومجردو م المباد يت عبو بالدي لااياات
سياسية خالصة .وم جانب اخر ،فقد ساهل ايضا في نشر اند المعتقدات با الدي  ،او على االقال دياناات معيناة
( االس ل على وجا التنديد) ،يعتبر معاديا للمناق والندامة ،وبذلا يكاو متناقضاا ماع مبااد واعاراف التناوير
التي تشكل المجتمع النر .وابقا لهذا الراي ،فا التنادي الرئيساي الاذي يواجاا ال عماا السياسايي المعاصاري
يكم في الخار الذي تنلقا المذاهب االصولية المناهضة للندامة)(.)38
و يذهب منماد عماارة الاى ا اصال المشاكلة فاي الادول والمجتمعاات االسا مية ما ضاعف فاي العقيادة
والتراجع في االنتا والعاا بسبب الا و االساتعماري النادي التاي تعرضات لهاا الاب د االسا مية ومؤسساات
القضااا والتشااريع ويعتباار ا هااذا الااراي متفااق عليااا بااي جميااع االتجاهااات االنيائيااة والتجديااد الناادي او فااي
االصول والمنالقات االس مية(.)39
أ-

خصائ

الفكر االصولي

ناول المختصي بدراسة النركات االصولية بيا اهل خصائ
-1

االلت ال الصارل بادصول االسا مية الخمساة :اعا

االصولية الى(:)40
االيماا ( النااق بالشاهادتي ) ،الصا ة ،الصاول،

ال كاة والنج.
-2

السااعي ما اجاال تااوفير نياااة مماليااة يااتل فيهااا مراعاااة المنرمااات القرآنيااة مماال شاارب الخماار واكاال لناال

الخن ير والرفع الواعي للعادات والتقاليد االجتماعية الجنسية في الارب.
-3

االدا المنظل للعبادات الدينية وت وة القرا الكريل والمصادر االس مية االخر .

-4

المشاااركات فااي النشااااات الجماعيااة المنظمااة م ا قباال الجماعااات الدينيااة داخاال المساااجد او خارجهااا،

وترجيح المساجد االهلية الخاصة على المساجد النكومية.
-5

المشاااركة فااي الجمعيااات التعاونيااة والتكافاال المتبااادل ،ال ساايما تقااديل المساااعدات الصاانية والاذائيااة

والخدمات االجتماعية للفقرا .
-6

اا ً اللنية وابقا الجسل ننيفا كداللة على ال هد والتقشف ،وكذلا تقصير الشعر.

-7

ارتدا ا يا خاصة  ،مم الردا القصير بالنسبة الى الرجال ال يااي القدمي  ،واللباس الخفيف للنساا

الذي يااي جميع اج ا الجسل ،او موب اويل وانيانا " الخمار".
يذهب صانب كتاب الصراع على ؤ في امريكا الى ا االصولية تتولف م م
اوال :اا قية النصو

مكونات هي(:)41

المقدسة والتقاليد الترامية.

مانيا :الت مت ،اي الخضوع دو مسا لة لمجموعة مالقة م المعتقدات التوسيسية.
مالما :الصوابية االخ قية ،اي الخضوع التال لمجموعة مالقة القيل االخ قية.
ونفهل م ذلا بصورة عامة ا االصولية االس مية تنقسل الى مجموعتي او هدفي هما:
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االولااى :تعماال علااى انيااا المااورو االس ا مي واص ا ح المنظومااة القيميااة التااي ناولاات النكومااات افسااادها
واخراجها م اهدافها السامية التي جا م اجلها االس ل(.)42
المانية :تعمل بالضد م التيارات النداموية التي ناول المفكري العارب والمسالمي اقتباساها والباساها ياا عربياا
واس ميا.
النتائج

-1

ترجع اسباب العنف العربي المعاصر الاى عادة عوامال اهمهاا العامال االقتصاادي التسااع رقعاة الفجاوة

الاذائية في ا لعاالل العرباي ،اضاافة الاى نصاول اال ماة االقتصاادية الناادة التاي تتممال فاي الباالاة الناتجاة عا
ارتفاع معدالت النمو السكاني.
-2

مع هذا المننى (الفكري والديني والسياسي ) ،انصبت نول خصوصيات االستبداد السياسي.

-3

الفشل السياسي العربي وتنديدا بعد االنه امات المتكررة فاي الناروب العربياة االسارائيلية التاي عملات

على تم يق وندة المفهول العربي.
-4

خاااب النهضاة اخااذ م ماة اتجاهااات فاي الفكاار العرباي ،يمكا تصانيفها الااى ( :الماضاوية – الساالفية –

االصولية – التي تر في العودة الى الماضي) ،الذي كا يبع البؤس والتبائس غيار المقصاود نتيجاة التركيا
عل ى قيمة الترا
-5

وتبعية العقل للنقل ،اي اسبقية النقل بس ح قمع سؤال العقل.

يتميا االرهاااب عا غياارا ما اشااكال العنااف ،ا االرهاااب يتضاام افعاااالال ترتكااب باريقااة دراماتيكيااة

لجذب االنتباا العال ،وخلاق مناال ما الرعاب يتجااو الضانايا الاذي تعرضاوا لاا .والنقيقاة ا هوياة الضانايا
تكو مانوية او غيار مهماة لإلرهاابيي ال عانفهل يتجاا الاى النااس الاذي يشااهدو ذلاا العناف .والتفرياق باي
الضاانايا الااواقعيي والجمهااور المسااتهدف هااو ال َمعلاال الاارئيس لإلرهاااب الااذي يميا ا عا االشااكال االخاار ما
الن اع المسلح.
-6

ظهااور عاادة متاياارات ااارأت علااى الواقااع العربااي المعاصاار وعاادة ايااديولوجيات متصااارعة ،والساايما

االيديولوجيا الرأسمالية والشيوعية وقيال الكيا االسرائيلي في قلب المناقة.
-7

م هنا نر ا االرهاب ليس مجرد انتجا على الظلل والفقار كماا يار الابعع .قاد تكاو لاا اسابابا

في تردي االوضاع االقتصادية والمعيشية .ولكنا في النالة الجهادية االس مية ،خاصة لاد

عمائهاا وامرائهاا

الاذي يساتالو البائساي والمهووساي فاي مشااريعهل المجنوناة ،هاو جاذر عقائادي ومقاافي ،بقادر ماا هاو ناارب
متعددة الجبهات ضد المواا والدولة كما ضد المدنية والمجتمع.
-8

يلنظ ا السجو الاذي

بهاا قياادات المعارضاة للنكوماات العربياة اصابنت مؤسساات للتاارف .اذ

كاا الساج نوعااا ما جامعااة لإلسا ميي الاذي اعتقلااوا فاي الخمسااينات والساتينات ،باد ا بساايد قااب نفسااا .اذ
ساااعد السااج الااى تناارر الفكاار والااوعي الكاماال علااى تنماال الاااا نريااة الجساادَ ،ع َبا َار ساايد قاااب مراناال ما
التارف لل يك اي اس موي قد تجرا على عبورها نتى ذلا التاريخ.
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-9

(حبوث الفلسفة)

ما اهال االنادا التاي سااعدت علاى بارو العناف المضااد هاو ( :االنات ل اإلسارائيلي لفلسااي التاي

تعتبر القبلة االولى ومنل عرو النبي منمد "

" ،والمورة االيرانية  ،1979وانادا مكاة او ماورة االخاوا

الجدد واتفاقات كمب ديفيد وانت ل افاانستا .
ا االصاوليات ال يمكا اعتبارهاا ظاااهرة دينيااة نصاراال ،ولاايس ما االنصاااف نصاارها فاي ديا مااا او

-10

مجموعااة مااا ،دنهااا ن ا وع انساااني يظهاار فااي مناقااة فااراد عقلااي يتراجااع فيااا وعااي الناضاار ،ووعااي الاادور
االنساني للمعتقد او لعمول المقافة ،فيظهار التشادُّد تنات عنااوي االنبعاا الاديني او القاومي ،او تنات االصا ح
الديني او االجتماعي ،او تنت ناف العودة الى الذات في ظ ةِّل هاجس القلق على الهوية النضاارية واالعتقادياة،
بعاد ا ينشاار الخااوف علااى ضااياع الهوياة المقافيااة لمجموعااة ما الناااس ،الاى غياار ذلااا ما تبرياارات ذرائيعيااة
للتشدد .ويظهر في االصوليات شعور بامت ا النقيقة منعكسا ال في تقييل الخيارات الفكرية االخر .
اهلوامش
()1

اندريا الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،المجلد  ،3منشورات عويدات ،بيروت وباريس،1996 ،

()2

االستبداد في اللاة :هو غرور المر برايا واالنفة ع قبول النصينة واالستق ل فاي الاراي وفاي النقاوً المشاتركة .عباد الارنم

ابائع االستبداد في مصارع االستعباد ،الكتاب للجميع ،دار المد للمقافة ،ا،1900 ،1

.1554
الكاواكبي،

.23

ابائع االستبداد في مصارع االستعباد ،يكشف ع ضعف المسلمي وتدهور انوالهل وامار االمل في اص نهل ،فسرد االساباب التاي ادت بهال الاى
الضعف ،وانتهى الى علة ترتفع عندا فوً كل شا ،هي قيال النكوماات المساتبدة ،ال االساتبداد بجمياع افاات الجهالاة والضاعف واالهماال .ينظار:
توفيااق الاوياال ،الفكاار الااديني االس ا مي ابااا المائ اة العااال االخياارة  ،بمناساابة العيااد المئااوي للجامعااة االمريكيااة ،الاادار الشاارقية ،بيااروت ،ب ا ت،
.284
()3

عادل ضاهر ،ال معقول في النركات االس مية المعاصرة ،سوريا،2008 ،

()4

()5

ينظر :مونيس بخضرة ،تاريخ الوعي -مقاربات فلسفية نول جدلية ارتقا الوعي بالواقع ،منشورات االخت ف ،ا ،1الج ائر،2009 ،

ودراسة السياسات ،ا ،1بيروت،2013 ،

.76

دايفيد باتريا هوتو  ،علل النفس السياسي – اوضاع ،وافاراد ،ونااالت ،ترجماة :ياسامي ناداد ،المركا العرباي لألبناا ودراساة السياساات،

ا ،1بيروت،2015 ،
()7

.68

جيوفانا بورادوي ،الفلسفة في م االرهاب – نوارات مع يورغ هابرمااس وجااا دريادا ،ترجماة وتقاديل :خلادو النباواني ،المركا العرباي

لألبنا
()6

.20

.335

سبستيا جوركا  ،م كتاب العولمة في القر النادي والعشري ما مد تراباية العاالل  ،مركا االماارات للدراساات والبناو االساتراتيجية،

االصولية الدينية واالرهاب،

.242

()8

دايفيد باتريا هوتو  ،علل النفس السياسي – اوضاع ،وافراد ،

()9

ننة ارندت ،في العنف ،ترجمة :ابراهيل العريس ،دار الساقي ،ا ،1بيروت،1992 ،

.335
.31

()10

المصدر نفسا،

.31

()11

المصدر نفسا،

.40

()12

المصدر نفسا،

.38

()13

علي نرب ،ا منة الندامة الفائقة – االص ح –االرهاب – الشراكة ،ا ،1بيروت،2005 ،

()14

جا بودريار – جاا دريدا – ادفوليامي – امبرتو ايكو ،ذهنية االرهاب – لماذا يقاتلو بموتهل ،ترجمة :بسال نجاار ،ا ،1بياروت،2003 ،

.88

.108
()15

المصدر نفسا،

()16

جا بودريار – جاا دريدا – ادفوليامي – امبرتو ايكو ،ذهنية االرهاب – لماذا يقاتلو بموتهل،

.106
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()17

(حبوث الفلسفة)

ير نس البنا ا اننراف هذا النظل عا االسا ل سايؤدي الاى خلاق مجتمعاات اسا مية فاساقة ال تعارف ما الادي اال اساما ،ومنكوماة فاي

الاالب بنكال مرتدي او منافقي او كافري  .ينظر :سعيد نو  ،جند مقافة واخ قا ،ا ،2بيروت ،دار الكتب العلمية ،د.ت،
()18

نميد بو ارس

بيروت،2015 ،

.10

 ،قرا ة في تاريخ العنف في الشرً االوساا – ما نهاياة السالانة العممانياة الاى تنظايل القاعادة ،ترجماة :هاد مقانة

 ،ا،1

.163

()19

المصدر نفسا،

()20

المصدر نفسا:

()21

يرفع سيد قااب جمياع االنظماة والنكوماات التاي ال تاباق النظرياة االسا مية فاي النكال ،اذ اعتبار انهاا انظماة جاهلياة ال يمكا التعااي

.164
.165

االلتقا معها ،وال تتنا ل ع شي م امور الدي والعقيدة وال مداهنتها ،بل يجب اع

او

الجهاد عليهاا وتاييرهاا ،ومفاصالتها واعت الهاا شاعوريا،

اي كرهها والبرا ة منها ،كما ير ا تلا االنظمة (الجاهلية ) تقول على ناكمية البشر ،ويعد هذا شذوذا ع سانخية الخلاق والتكاوي  .ينظار :سايد
قاب ،معالل في الاريق ،ا ،6دار الشروً ،القاهرة،1979 ،

.47

()22

ينظر :نميد بو ارس

()23

ينظر :المصدر نفسا،

.167

()24

ينظر :المصدر نفسا،

.168

()25

برنارد لويس ،االس ل وا مة العصر – نرب مقدسة وارهاب مقادس ،ترجماة :انماد هيكال ،تقاديل ودراساة :ر وف عبااس ،المجلاس االعلاى

 ،قرا ة في تاريخ العنف في الشرً االوسا ،

للمقافة،ا ،1القاهرة،2004 ،
()26

.166

.73

منمد نس النجفي ،جواهر الك ل في شرح شرائع االس ل ،ا ،7بيروت ،دار انيا الترا العربي،1981 ،

.3

()27

ينظر :المصدر نفسا،

()28

منماد اركاو  ،ما فيصال التفرقاة الاى فصال المقاال  -ايا هااو الفكار االسا مي ،ترجماة :هاشال صاالح ،دار السااقي ،ا ،2بيااروت،1995 ،

.169 – 168

.149
()29

اب منظور ،لسا العرب ،دار انيا الترا

()30

رضا نبيبي ،االتجاهات االصولية في العالل العربي ،م كتاب النضارة والندامة في الفكار العرباي المعاصار ،سلسالة الدراساات النضاارية،

ترجمة :نسي صافي ،بيروت،2014 ،

.429

العربي ،بيروت،ا،5 ،2

.64 -63

()31

جيكوموللر – فاهر نهولت  ،الصراع على ؤ في امريكا ،نقلا الى العربية :معي االمال ،ا ،1السعودية،2008 ،

()32

سبستيا جوركاا ،االصاولية الدينياة واالرهااب  ،مركا االماارات للدراساات والبناو االساتراتيجية ، ،ما كتااب العولماة فاي القار الناادي

والعشري ما مد تراباية العالل؟ا ،1االمارات العربية المتندة،2009 ،
()33
()34
()35

جيكوموللر – فاهر نهولت  ،الصراع على ؤ في امريكا ،

.201

.233

.203

رضا نبيبي ،االتجاهات االصولية في العالل العربي مجموعة مؤلفي  ،النضارة والندامة في الفكر العربي المعاصر ،
فكري جواد عبد – عبد االمير كاظل اهد ،االسس الدينية لألصولية في االديا االبراهيمية ،ا ،1لبنا ،2017 ،

.66
.73

()36

ينظر :ايب تي يني ،م الترا الى المورة ،1 ،دار اب خلدو  ،ا ،2بيروت،1978 ،

()37

سفر ب عبد الرنم النوالي ،العلمانية – نشوتها وتاورها وامارها في النياة االس مية المعاصرة ،دار الهجرة ،ب ت،

()38

سكوت هيبارد ،السياسة الدينياة والادول العلمانياة – مصار والهناد والوالياات المتنادة االمريكياة ،سلسالة عاالل المعرفاة ،ترجماة :االميار ساامح

كريل ،الكويت،2014 ،
()39

.27-26
.508

.40

ينظر :منمد عمارة ،العلمانية بي الارب واالس ل ،ا ،1الكويت،1996 ،

.27

()40

مجموعة مؤلفي  ،النضارة والندامة في الفكر العربي المعاصر

()41

جيكوموللر – فاهر نهولت  ،الصراع على ؤ في امريكا ،نقلا الى العربية :معي االمال ،ا ،1السعودية،2008 ،

()42

"لما استيقظ العرب م سباتهل في منتصاف القار التاساع عشار اخاذوا ينياو تارا االجاداد فاي اللااة واالدب ،وينسانبو علاى مناوالهل فاي

.69-68
.200 – 199

الشعر والنمر .وسبب ذلا اعتقادهل ا اجداهل اخرجوا الناس م الجهل الاى المعرفاة ،وما الظلماة الاى الناور ،وانهال بعاد ا ضاعفت دولاتهل خايةل
علاايهل الجمااود ،وخبااا مصااباح نضااارتهل .ف ا عجااب بعااد هااذا ا يرجااع العاارب المناادمو الااى ماضاايهل ل سااتمداد منااا  ،وا يجعلااوا صااورا
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(حبوث الفلسفة)

النضارية والمقافية الماملة في اذهانهل عام ال م عوامل نهضتهل وتقدمهل" .جميل صليبا ،الفكر الفلسفي في المقافة العربية المعاصارة – ما كتااب
الفكر العربي في مائة سنة ،بمناسبة العيد المئوي للجامعة االمريكية ،الدار الشرقية ،بيروت،

.569

املصادر
-1

اندريا الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،المجلد  ،3منشورات عويدات ،بيروت وباريس.1996 ،
العربي ،بيروت،ا.5 ،2

-2

اب منظور ،لسا العرب ،دار انيا الترا

-3

برنارد لويس ،االس ل وا مة العصر – نرب مقدساة وارهااب مقادس ،ترجماة :انماد هيكال ،تقاديل ودراساة :ر وف عبااس ،المجلاس

االعلى للمقافة،ا ،1القاهرة.2004 ،
-4

توفيق الاويل ،الفكر الديني االس مي ابا المائة العال االخيرة ،بمناسبة العيد المئوي للجامعاة االمريكياة ،ما كتااب الفكار العرباي فاي

مائة سنة ،الدار الشرقية ،بيروت ،ب ت.
-5

جيوفانا بورادوي ،الفلسفة في م االرهاب – نوارات مع يورغ هابرماس وجاا دريادا ،ترجماة وتقاديل :خلادو النباواني ،المركا

العربي لألبنا
-6

ودراسة السياسات ،ا ،1بيروت.2013 ،

جميال صااليبا ،الفكار الفلساافي فااي المقافاة العربيااة المعاصاارة – ما كتاااب الفكار العربااي فااي مائاة ساانة ،بمناساابة العياد المئااوي للجامعااة

االمريكية ،الدار الشرقية ،بيروت ،ب ت.
-7

جيكو موللر – فاهر نهولت  ،الصراع على ؤ في امريكا ،نقلا الى العربية :معي االمال ،ا ،1السعودية،2008 ،

-8

جا بودريار – جاا دريدا – ادفوليامي – امبرتو ايكو ،ذهنية االرهاب – لماذا يقاتلو بموتهل ،ترجمة :بسال نجار ،ا ،1بيروت.2003 ،

-9

ننة ارندت ،في العنف ،ترجمة :ابراهيل العريس ،دار الساقي ،ا ،1بيروت.1992 ،

-10

نميد بو ارس

.201

 ،قرا ة في تاريخ العنف في الشرً االوسا – م نهاية السلانة العممانية الاى تنظايل القاعادة ،ترجماة :هاد مقانة

،

ا ،1بيروت.2015 ،
-11

دايفيد باتريا هوتو  ،علل النفس السياسي – اوضاع ،وافراد ،وناالت ،ترجمة :ياسمي نداد ،المرك العربي لألبناا ودراساة

السياسات ،ا ،1بيروت.2015 ،
-12

رضااا نبيبااي ،االتجاهااات االصااولية فااي العااالل العربااي ،ما كتاااب النضااارة والندامااة فااي الفكاار العربااي المعاصاار ،سلساالة الدراسااات

النضارية ،ترجمة :نسي صافي ،بيروت.2014 ،
-13

سبسااتيا جوركااا ،االصااولية الدينيااة واالرهاااب  ،مركا االمااارات للدراسااات والبنااو االسااتراتيجية ، ،ما كتاااب العولمااة فااي القاار
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