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بعد حمد اهلل سبحانو وتعالى الذي أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ ، يسعدني أف أتقدـ      

وعظيـ التقدير ممف أشعر إزاءىـ بقيمة الجيد الذي بذلوه معي إلنجاز ىذا البحث بجزيؿ الشكر 

لى األستاذ  المتواضع وأخص بالذكر والدّي الحبيبيف حفظيما اهلل وأطاؿ في عمرىما ، وا 

الذي تفضؿ مشكورًا باإلشراؼ عمى البحث وقاده  خليل طالل حامدالمشرؼ الفاضؿ الدكتور 

 و العممية وسعة صدره إلى صورتو النيائية .بتوجيياتو السديدة وروح
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 المقدمة 

تعد ظاىرة العنؼ احدى الظواىر التي شغمت االوساط السياسية وكثيرًا ما تمصؽ 

منيا ، وتعد احدى االشكاليات االساسية في التحميؿ  ةبالحركات السياسية الدينية سيما االسالمي

 السياسي واالجتماعي وىي تختمؼ طبقًا لدوافع واسباب سياسية واجتماعية وثقافية . 

 البحث :اىمية 

تطورًا تقنيًا ىائاًل ،   وأساليبواف اشكالية العنؼ اخذت تتطور بعد اف تطورت ادوات العنؼ 

ور التكنموجي وثورة المعمومات واالتصاالت االلكترونية ، التي كونت طوبصورة خاصة بعد الت

تتناسب غاية سياسية  ةمف العالـ قرية كونية صغيرة الى درجة لـ يعد مف الممكف القوؿ اف ثم

مع قدرتيا التدميرية اليائمة او تبرير استخداميا في الصرعات السياسية والحاؿ اف الخطوة االولى 

لموقوؼ اماـ العنؼ والتربة التي ينبت فييا ومحاربتو بكؿ الطرؽ والوسائؿ واف نقد العنؼ 

مكننا القوؿ اف واالرىاب ينبغي اف يرتبط بالحؽ والعدؿ والقانوف وبمواصفات معيارية . واخيرًا ي

االرىاب لـ يحرر شعبًا طواؿ التاريخ منذ العصور الحديثة وحتى اليـو واف حركات االسالمي 

ؼ ونزاىة االتي لجئت الى الكفاح المسمح كانت انتصارىا في نياية المطاؼ رىنًا بوضوح االىد

ر او تونس . الوطني سواء في مصلقميمة جدًا اثناء حركات التحرر الوسيمة حتى في الحاالت ا

فحينما كاف المناضموف يمجئوف الى ما يبدوا انو ارىاب كاف ذلؾ اساسًا ردًا عمى عمميات ارىابية 

قامت بيا قوات االحتالؿ اواًل وفي كؿ االحواؿ كاف مثؿ ىذه العمميات يتـ في ارض المعركة اي 

 ارض الوطف الذي يحارب مف اجؿ تحريره . 
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 فرضية البحث :

االسالـ اي صورة مف صور العنؼ الذي يستيدؼ االنساف وما يممؾ ونيى عنو  ـلقد حر 

واف اتخاذ بعض الحركات االسالمية لمعنؼ قد فقد مبرراتو الشرعية وبات معروؼ عمى تعاليـ 

 . السمحةالديف االسالمي 

 اشكالية البحث :

 يحاوؿ البحث االجابة عمى مجوعة مف االسئمة .

  بالعنؼ؟ما المقصود  -1

  عنو؟دالالت مفيـو العنؼ االسالمي وكيؼ نيى  ما -1

 العنؼ؟ما موقؼ الفكر االسالمي المعاصر مف  -0

  المسمح؟ما ىو حكـ التنظيمات االرىابية وتبنييا لمعنؼ  -4

 منيجية البحث :

بمحاور البحث كالمنيج التاريخي والمنيج  لإلحاطةتـ اعتماد مجموعة مف مناىج البحث 

  الوصفي والمنيج التحميمي .
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 ىيكمية البحث :

يتضمف ىذا البحث عمى مقدمة وثالث مباحث يبحث المبحث االوؿ مفيوـ العنؼ لغة 

واصطالحًا مف حيث تعريؼ العنؼ ودوافعو واسبابو وايضًا نبيف مرجع او اصؿ كممة العنؼ 

القرآف وكذلؾ نبيف في المطمب االوؿ مفيوـ العنؼ في االسالـ وفي المطمب الثاني نبيف موقؼ 

والسنة مف العنؼ وايضًا نبيف الموقؼ الفقيي مف العنؼ اما المبحث الثاني فيتضمف مبحثًا في 

ىذا المبحث العنؼ لدى الحركات االسالمي في مصر وتونس ونتناوؿ في المبحث الثالث 

لة العنؼ ونبيف تاريخ االرىاب في العصر الحديث ومفيوـ أواالخير التنظيمات االرىابية ومس

رىاب ونتناوؿ في المطمب االوؿ دوافع العنؼ لدى التنظيمات االرىابية وانواع االرىاب اال

لة أواسباب ودواعي االرىاب وفي المطمب الثاني نتطرؽ الى طرؽ معالجة التطرؼ االرىابي ومس

العنؼ وفي االخير نحاوؿ قدر االمكاف دراسة وتحميؿ حاالت العنؼ واالرىاب وانتشاره في جميع 

عمى المجتمع والفرد ورصد حاالت  الوخيمةوحساسيتو وتعقيده ونتائجو  وخطورةالعالـ انحاء 

 العنؼ واالرىاب وىدفنا ىو اف نقدـ مساىمو فاعمة لدراسة العنؼ واالرىاب . 
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 -األوؿ المبحث  -

 مفيـو العنؼ لغة واصطالحا

ف العنؼ بوصفو ظاىرة اجتماعية ييدد حياتنا بحاجة الى تحديد عممي لمفيومو، ذلؾ إ

أنو يمكف أف يدرس مف جوانب وزوايا متعددة، فالعنؼ في المعنى المغوي مف عنؼ بو، وعميو 

 -عنفًا وعنافة :

أخذه بعنؼ وأتاه ولـ يكف لو عمـ  -أخذه بشدة وقوة والمو فيو عنيؼ . وأعتنؼ األمر:

كرىو يقاؿ أعتنؼ الطعاـ وأعتنؼ فالف المجمس . تحوؿ عنو ومف خالؿ ىذا  والشيء بو .

المعنى المغوي فأف العنؼ ليس إال مجرد صورة مف صور الشدة التي تخالؼ الرأفة والرفؽ 

 والمطؼ .

وبالمعنى االصطالحي فالعنؼ بالمفيـو السيسيولوجيا سموؾ إيذائي قوامو إنكار األخر 

نا أو لنحف وكقيمة تستحؽ الحياة واالحتراـ، ومرتكزة استبعاد االخر عف حمبة لال كقيمة مماثمة

ما  التغمب ))الصراع(( ما بنفيو خارج الساحة ))إخراجو مف المعبة(( وا  إما بخفضو الى تابع، وا 

جديًا . وفقًا لذلؾ معنى العنؼ االساسي ىو عدـ االعتراؼ باألخر، رفضة  بتصفيتو معنويًا أو

رؽ باألمر وقمة الرفؽ بو ويرى ابف منظور العنؼ ىو الخ (1) ((الشيء ))المناسب وتحويمو الى

 . (1) وىو ضد الرفؽ ويرى )أبوىالؿ العسكري( أف العنؼ ىو التشديد في التوصؿ الى المطموب

                                                           

عدد خاص بمؤتمر  ، مجمة كمية القانوف والعمـو السياسية ، ( د. شاكر عبد الكريـ فاضؿ، العنؼ السياسي في العراؽ1)

  411، ص1111كمية القانوف والعمـو السياسية ،

 السيد قاسـ الجاللي الحسيني، األعنؼ في الفكر الشيعي ، ))حدود العنؼ ومشروعيتو في اإلسالـ(( ،( (1

   - Nabil alkarkhy.com  Shia  -االنترنيت الموقع:        
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الذي ينطوي عمى ممارسة القوة والضغط واالكراه ضد األخر  وبصورة عامة فأف العنؼ،

سواء كاف جديًا أو نفسيًا  أو اجتماعيا ، يطاؿ في جميع االحواؿ ما ىو أساسي في الشخصية 

أي طبيعة االنساف ككائف اجتماعي عاقؿ لو حقوؽ وعميو واجبات . والعنيؼ ىو ، االنسانية 

المتصؼ بالعنؼ، فكؿ شيء عنيؼ وشديد ويخالؼ طبيعة األشياء يكوف مرفوضًا فيو بمعنى 

والعنيؼ ىو القوي الذي تشتد صولتو كمما زادت المواقع التي تعترض سبيمو وقد  فعؿ عنؼ ،

وأصبح  ديدة اليوـ بارتباطو بالمعنى الحقوقي الحديث لمكممةأكتسب مفيوـ العنؼ دالالت ج

قريبًا مف معنى القوة والشدة، وىو ليس مجرد فعؿ اراده بؿ يتطمب وجود شروط وظروؼ مسبقة 

وممارسة لو ومف أىميا السمطة والقوة وأدواتيا القمعية وتبريراتيا األيديولوجية التي تستمد منيا 

ىو تعبير عف القوة الجسدية التي تصدر ضد أي شخص أخر  . والعنؼ أيضاً (1)شرعيتيا 

تياف ىذا الفعؿ نتيجة شعوره باأللـ بسبب ما تعرض لو مف ارغاـ الفرد عمى ابصورة متعددة أو 

ممارستو بسيولة نسبية ويتميز في الوقت نفسو  باإلمكافأذى وبما أف الفعؿ العنيؼ ىو فعؿ 

اس مشاىدتو وتممس اثاره ، فانو يعد وسيمة عمى درجة عالية بكونو فعاًل مرئيًا وعيانيًا يمكف لمن

مف الكفاءة والفاعمية لجية قدرتو عمى تحويؿ البيئة االجتماعية وتقديـ رسالة ايديولوجية مؤثرة 

   (1)اـ.عالى الجميور ال

 

  -وتوجد لمعنؼ دوافع وأسباب وىي:

                                                           

 11و ص11، ص 1113العنؼ واالرىاب، دار الساقي، بيروت،  أبراىيـ الحيدري، سوسيولوجيا( (1

يتينا أي. شميدت وانفو دبميو شرودر، أنثروبولوجيا العنؼ والصراع، ترجمة د .ىناء خميؼ غني، بيت الحكمة، بغداد،  ((1

 11، ص11، ص 1111
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بمتغير أو عامؿ واحد فقط يمكف تفسيرىا  أف العنؼ ظاىرة مركبة متعددة التغيرات وال -1

فالمؤكد أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ تتفاعؿ بؿ تتداخؿ وتترابط وتؤثر بعضيا عمى 

 ايجابًا فيما بينيا لتفجر أعماؿ العنؼ . بعض سمبًا أو

أنو يجب التمييز بيف األسباب المباشرة والموقفية التي تفجر أعماؿ العنؼ وتمؾ العوامؿ  -1

التي تقؼ خمفيا فاألولى تعتبر بمثابة المناسبات والشرارات ولكنيا  غير المباشرة أو الكامنة

ليست االسباب والعوامؿ البنائية الكامنة التي تولد الظاىرة فقياـ حكومة ما برفع اسعار 

السمع يسبب عنفًا جماىيريًا فأنو ال يعد السبب الرئيسي لمعنؼ حيث يرتبط عاليًا بوجود 

لعجز في ىا االقتصادية في موجات التضخـ والبطالة واأزمة تنموية تتمثؿ بعض ابعاد

 . ميزاف المدفوعات والديوف

انو عمى الرغـ مف تعدد وتداخؿ العوامؿ التي تؤدي الى حدوث ظاىرة العنؼ إال اف التأثير  -0

النسبي ليذه العوامؿ ليس واحدًا بؿ يختمؼ مف دولة الى أخرى طبقًا لالختالؼ والميزات 

 (1)االجتماعي والثقافي والبناء السياسي والظروؼ االقتصادية . المرتبطة بالتركيب

 -: Roberويرجع أصؿ كممة عنؼ كما جاء في القاموس الفرنسي المعاصر ))روبير(( 

المجوء الى  التأثير عمى فرد ما أو إرغامو عمى العمؿ دوف إرادتو وذلؾ باستعماؿ القوة أو - أ

 التيديد . 

 العنؼ ىو الفعؿ أو العمؿ الذي مف خاللو يمارس العنؼ .  - ب

 ( 1). لألشياءالعنؼ ىو القوة القاىرة   - ج
                                                           

  -، العنؼ السياسي في العالـ العربي ،دواعيو وتداعياتو ،االنترنيت الموقع : محمد نبيؿ الشيمي ((1

www.ahewr.org.com  
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ثالثة  اتجاىاتجرائيًا بتقسيمو الى اوقد حاوؿ بعض الباحثيف الى تحديد مفيوـ ))العنؼ(( 

 -ىي:

 كؼ الضرر واالذى بالذات أو الستخداـ الفعمي لمقوة المادية لاالتجاه االوؿ / العنؼ ىو ا

االشخاص االخريف وتخريب الممتمكات لمتأثير عمى ارادة المستيدؼ، وعمى ىذا االساس فأف 

أو المقاومة مف السموؾ العنيؼ يتضمف معنى االرغاـ والقير مف جانب الفاعؿ والخضوع 

 جانب المفعوؿ بو أو المستيدؼ . 

 ي لمقوة المادية أو التيديد باستخداميا، وىذا االتجاه الثاني/ العنؼ ىو االستخداـ الفعم

 التعريؼ يوسع المفيـو ليمثؿ التيديد القوي الى جانب السموؾ الفعمي ، 

  لثالث/ يذىب ىذا االتجاه الى العنؼ باعتباره مجموعة مف االختالالت والتناقضات ااالتجاه

لذا يطمؽ عميو اسـ العنؼ الكامنة في اليياكؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية لممجتمع و 

فالعنؼ يمثؿ الى جانب ما ذكرنا في أعاله ، شكاًل مف اشكاؿ الفعؿ الرمزي الذي  (1)الكمي.

يوصؿ معاني ثقافية عده يقؼ عمى رأسيا معاني المشروعية .وثمة جوانب ثالثة يمكف 

  -التأسيس لمشروعية العنؼ باالستناد الى أحداىا )أو جميعيا عادة( وىذه الجوانب ىي :

بوصفيا عاماًل ميمًا رئيسيًا في إعادة خمؽ األفكار والنماذج  تقدـ مشروعية العنؼ لذاتيا .1

 السموكية وبعضيا مف الماضي .

                                                                                                                                                                      

سممى صبيح ،عمـ االجتماع الحضري ،مذكرة مكاممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع الحضري االنترنيت  ((1

   Elibrary – mediu – Com -الموقع:

  411،مصدر سبؽ ذكره، صشاكر عبد الكريـ فاضؿ ( (1
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االجتماعية القوية المستندة اما الى خبرة التفوؽ وأما الى المعاناة  ـمخاطبتيا مشاعر التالح .1

 الناجمة عف المواجيات السابقة .

رتيو لتعزيز صالح الجماعات البشرية تقديميا لذاتيا بوصفيا الطريؽ االنسب واالكثرية مباش .0

 ( 1)التي نشأت بفعؿ األليتيف المذكورتيف أعاله.

ويعرؼ قاموس العموـ االنسانية العنؼ ))فعؿ خنث(( فظ ييدؼ الى الضغط ))ارغاـ          

 االخريف((

 -المعنى االصطالحي لمعنؼ :

وغير موافؽ عميو ىو فعؿ ممنوع قانونيًا  ُيعرفو ))محمد عاصؼ غيث(( بقولو ، 

العنؼ سموؾ ال اجتماعي ، والقانوف يعاقب عميو وذلؾ نظرًا -اجتماعيًا، والمقصود ىنا ىو أف :

 -لألضرار التي يخمفيا ومنو فأف العنؼ ىو سموؾ ضر اجتماعي وليذا فأنا ممزميف بتقديـ :

تخداـ ويعرفو أحمد زكي بدوي عمى انو ))االكراه(( أو اس -مف الناحية االجتماعية : - أ

غير مشروع أو غير مطابؽ لمقانوف مف شأنو التأثير عمى  استخداماالضغط أو القوة 

 إرادة فرد ما أو مجموعة مف االفراد .

( أي القوة V - Sأف كممة عنؼ مشتقة مف الكممة الالتينية ) -مف الناحية التاريخية: - ب

(TATUS   ( وىي مف كممة  )FERO والتي تعني يحمؿ، وعميو فأف كم ) مة عنؼ

 تعني حمؿ القوة أتجاه شيء أو شخص .

                                                           

 13بتينا أي .شيدت وانغو دبميو شرودر ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ((1
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العنؼ ىو االرغاـ البدني أي استعماؿ القوة بغير حؽ ،ويشير  -مف الناحية القانونية :  - ج

 ىذا المفظ الى كؿ ما ىو شديد غير عادي وبالغ الغمظة .

يرجع مفيومو الى االضطراب في سموؾ الفرد ويظير جميًا في  -الناحية النفسية : مف - د

مع االخريف ويرجع أساسو الى االضطراب في النمو النفسي وذلؾ نتيجة لعدة  تفاعمو

  -ويصنؼ ىذا النمو الى قسميف : (1)عوامؿ أعاقت ىذا النمو.

 وىي أعماؿ العنؼ التي تمارسيا الدولة بصورة منظمة . -العنؼ المؤسس: .1

وىي أعماؿ العنؼ التي يقوـ بيا االفراد والجماعات ضد بعضيـ البعض  -العنؼ الشعبي: .1

 ( 1)أو ضد الدولة .

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب األوؿ
                                                           

 سممى مصيبح ،مصدر سبؽ ذكره . ((1

 414شاكر عبد الكريـ فاضؿ ،مصدر سبؽ ذكره ،ص-د ((1
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 مفيـو العنؼ في االسالـ

وىو الديف الذي  ، يعتبر اإلسالـ نقيض العنؼ والقمع ألنو ديف التسامح والرحمة والعفو

وعمى سيرة النبي األكـر  . ينبذ كافة أشكاؿ العنؼ واالكراه والقسوة في كافة مجاالت الحياة

واالئمة االطيار ))عمييـ السالـ(( ومف قبميـ كافة االنبياء والرسؿ  ()صمى اهلل عميو والو وسمـ

ي حاولت تشويو صورة ىذا الذيف دعوا الناس الى اهلل ومع ذلؾ نقرأ بعض الدراسات المسمومة الت

الديف الحنيؼ وتقديـ االسالـ عمى أنو ديف القوة والغمب والسيطرة وال ننكر ىنا أف بعض 

  منيا . ءيبر واالسالـ ، الممارسات الخاطئة التي قاـ بيا المسمموف وما يزالوف 

نؼ اتيـ المكشوفة والعساىمت في تقديـ مادة مناسبة مف أجؿ تحقيؽ مأربيـ وتنفيذ مخطط

أو التيديد باستعماليا  –بأشكاليا المختمفة  –ىو سموؾ يبنى عمى استعماؿ القوة  ، في االسالـ

 –ال تتحمؿ –مع توفير البديؿ المحقؽ لمغرض نفسو مف استعماؿ القوة بدوف أي مضاعفات 

نطؿ عمى نظرة اإلسالـ لمفيومي العنؼ والرفؽ  ومف الضروري أف (1)عمى صاحب الحؽ .

ف الرفؽ قيمة كبرى يريدنا االسالـ إوغير خفي  اإلسالمية .لنحدد موقعيما في الحياة وفؽ الرؤية 

ف إ -يقوؿ الرسوؿ ))صمى اهلل عميو والو (( : أف نحمميا في قموبنا ونجسدىا عمى أرض الواقع ،

ا ال يعطي عمى العنؼ وقاؿ ايضًا )) الرفؽ لـ يوضع اهلل رفيؽ يحب الرفؽ ويعطي عمى الرفؽ م

  (1)عمى شيء إال زانو ولـ ينزع مف شيء إال شأنو ((.

وىؿ أنتشر االسالـ إال بثقافة  ، سبيؿ الرفؽ انتياجولف يستطيع االنساف بموغ غايتو بدوف 

ناس لو لـ يكف الرفؽ ولغة المحبة ؟ وىؿ دخؿ رسوؿ اهلل ))صمى اهلل عميو والو وسمـ (( قموب ال

                                                           

 السيد قاسـ الجاللي الحسيني ،مصدر سبؽ ذكره . ((1

  www.aranthropos.com  -،اىتماـ االسالـ  بظاىرة العنؼ ،االنترنيت الموقع : مبروؾ بو طقوقو ((1
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رحمة شاممة وميداة ليـ جميعًا ؟ وقد غدا الحديث عف رحابة االسالـ وأنو ديف المحبة والرفؽ 

حديثًا استيالكيًا وآف األواف أف نخرج مف لغة التعميمات وطوباوية الكممات وضبابتيا وندخؿ 

 بالتفاصيؿ والجزيئات 

وننزؿ الى أرض الواقع وننشر ثقافة الرحمة ونبرىف عمى أف الرفؽ ليس مجرد قيمة 

متسامية وشعار عريض نزيف بو ساحاتنا ونردده في البروج العاجية بؿ إنو سموؾ ومنيج حياة 

ينبغي أف يحكـ كؿ مرافؽ الحياة آف األواف لتنقذ الرحمة نفسيا مف نصاب العنؼ وأنيابو 

وقد  (1)–ة الكبرى لمنطؽ العنؼ ىو غياب قيمة الرحمة نفسيا وتالشييا المتوحشة ألف الضحي

ينشأ العنؼ مف كثير مف االسباب المرضية سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو عضوية أو 

 اقتصادية أو غير ذلؾ 

والتشخيص المبكر ىاـ جدًا لمعالجة ىذه االمراض المختمفة والتعامؿ معيا . وال بد لممجتمع أف 

عطاء العالج المبكر والمتابعة وقد مستعدًا إل يكوف قامة مراكز العالج لمواجية ىذه الحاالت وا 

 تستمد حاالت العنؼ بسبب خطأ العالج أو غير ذلؾ مف االمراض وىذه الحاالت تحتاج التأىيؿ 

والعالج في مراكز خاصة تستعمؿ أحدث االجيزة واألساليب التي مف بينيا االسموب 

الديني وال بد لممجتمع أف يسيؿ إنشاء ىذه المراكز وتبني سياستيا الوقائية عمى االسموب 

 . (1)االجتماعي الديني.

 المطمب الثاني

                                                           

   www.aranthropos.com  -مبروؾ بو طقوقو ،اىتماـ االسالـ  بظاىرة العنؼ ،االنترنيت الموقع : ((1

   www.elazayem.comجماؿ ماضي أبو العزائـ ،اسموب االسالـ لمنع العنؼ ،االنترنيت الموقع : -د ((1
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 موقؼ القرآف والسنة مف العنؼ

حدثت رقيًا واسعًا في المجتمعات البشرية ، وقد كاف جاء اإلسالـ بتعاليـ سماوية خالدة أ

ليا دور طائؿ في تفوؽ المسمميف وتقدميـ فبنى اسس دعوتو السماوية عمى مبدأ السمـ ونبذ 

العنؼ معتبرًا الجياد آخر الحموؿ المطرحة لموقوؼ بوجو العنؼ ومصادر التشريع االسالمي 

 -:وتاريخو يذخراف بشواىد واضحة لمداللة عمى ذلؾ

 اواًل/ مصادر التشريع االسالمي ترفض العنؼ ،

عمى وجوب تجنب العنؼ  –المصدر االوؿ لمتشريع  باعتبارهأخذ القرآف الكريـ  -القرآف الكريـ :

  (1)بأشكالو وصوره المختمفة .

ف جنحوا لمسمـ فأجنح ليا((  -آيات السمـ :   (1)قولو تعالى ))وا 

  (0)وقولو تعالى ))ادخموا في السمـ كافة(( 

وقولو تعالى ))فاعؼ عنيـ  (4)قولو تعالى ))واف تعفوا اقرب لمتقوى((  -آيات العفو والصفح :

  (3)واستغفر ليـ(( 

                                                           

 السيد قاسـ الجاللي الحسيني ،مصدر سبؽ ذكره (1) 

 111سورة البقرة /آية  (1)

 21سورة االنفاؿ /آية  (0)

 

 101سورة البقرة / آية (4) 

  134سورة آؿ عمراف / آية  (3)
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وكممة اإلسالـ مشتقة مف كممة ))السالـ(( ويشكؿ السالـ أحد األركاف اليامة في العقيدة 

( مرة ويؤكد اإلسالـ عمى 14السالـ(( في القرآف الكريـ أكثر مف )االسالمية ،وقد ذكرت كممة ))

نبذ العنؼ والقتؿ وقد بيف النبي محمد ))صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ((السموؾ الصحيح لممسمـ 

  (1)فقاؿ ))المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو ويده (( 

خاطبة القوؿ فاإلسالـ نبذ العنؼ واالكراه في دعوة االخريف واعتمد أسموب م

االنساف مف وجية النظر  (1) بالحجج والبراىيف ومخاطب القموب باآليات والمواعظ .

اإلسالمية لو استعداد لعمؿ الخير والشر ولكف اهلل خمؽ االنساف وخمؽ معو عقاًل 

يدبر بو أموره ويميز بواسطتو بيف الخير والشر كما جاء في القرآف الكريـ ))فمف 

ومع ذلؾ فقد اختمفت  (0) ًا يرُه ومف يعمؿ مثقاؿ ذره شرًا يرُه (( .يعمؿ مثقاؿ ذره خير 

الفرؽ اإلسالمية مف قدريو وجبريو ومرجئو في تفسير ذلؾ وأولتا النص القرآني 

ومصالحيا السياسية كما دعا اإلسالـ الى األمر بالمعروؼ والنيي والحديث حسب منطقيا 

 س وبالعودة الى التاريخ اإلسالمي نجد أف النبي محمد عف المنكر والى التعاوف والتسامح بيف النا

اهلل عميو والو وسمـ (( استخداـ األعنؼ في حمؼ الفضوؿ وفي دستور المدينة  صمى((

وصمح الحديبية وفي محطات اخرى مف سيرة الرسوؿ الكريـ وغيرىا . فبعد فتح مكة تعامؿ 

                                                           

 المصدر نفسو  (1)

 المصدر نفسو (1) 

  111سورة الزلزلة /آية (0) 
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مف  (الرسوؿ مع المشركيف باستخدامو طريقة العفو كما حصؿ مع ابو سفياف وغيره حيث قاؿ 

 (دخؿ بيت أبي سفياف فيو آمف

وبذلؾ وضع الرسوؿ الكريـ التسامح كقاعدة ، اما العقاب فكاف استثناء . ولكف الواقع غير 

ذلؾ ،فقد استخدمت شتى أساليب العنؼ في الدولة اإلسالمية وخاصو العنؼ المقنع الذي اتخذ 

  (1) صورًا عديدة في التاريخ اإلسالمي .

 -الوضع الفقيي لمعنؼ:

اؿ القوة النتزاع الحقوؽ أو اقرارىا عمى النحو الذي يرفع العنؼ المشروع ييدؼ الى استعم

الظمـ والجور ومف ذلؾ مقاومة االستعمار واستعماؿ القوة لطرد المحتؿ واستعادة االرض والسيادة 

.اما العنؼ الغير مشروع فيو كؿ استعماؿ لمقوة لممطالبة أو االحتفاظ بحؽ مزعوـ أو النتزاع 

عماؿ العنؼ . والقرآف الكريـ يتكمـ عف العنؼ المستعمؿ بطريقة حؽ قابؿ ألف ينتزع بدوف است

سمبية ويدينو إدانة شديدة ويتكمـ عف ما التو وعواقبو الوخيمة مثؿ إزىاؽ االرواح والنفوس أو 

الحاؽ األذى بالناس أو االفساد في االرض . واذا كاف مصطمح ))العنؼ(( ال ورود لو في القرآف 

اال أف  (1) لى نبذه ففي الحديث ))أف اهلل عز وجؿ  لـ يبعثني معنقا(( ،فقد نجد احاديث تدعوا ا

الفقو اإلسالمي يبيح المجوء الى العنؼ بشروط لمواجية الحاكـ الظالـ ولممارسة األمر بالمعروؼ 

والنيي عف المنكر والدفاع عف حقوؽ الشعب والتشريع والعقيدة اإلسالمية أما التشريع الوضعي 

لدواـ بؿ في فإنو ال ينكر حؽ المجوء الى العنؼ ألف العنؼ ليس ظاىرة سمبية أو مرضية عمى ا
                                                           

  31و ص 31أبراىيـ الحيدري، مصدر سبؽ ذكره، ص(1) 

 

 -أ.د. حسف بف إدريس عزوزي ، قضايا االرىاب والعنؼ والتطرؼ في ميزاف القرآف والسنة ،األنترنيت الموقع :(1) 

www.alislam.com   
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بعض االحياف يكوف ضرورة تاريخية وفي ىذا االطار يمكف فيـ التحوالت الثورية الكبرى في 

تاريخ االنسانية التي لـ تكف لتحدث لوال وجود درجة مف العنؼ وىكذا يظؿ العنؼ السياسي أحد 

سممية أساليب بؿ ربما األسموب الوحيد لمتغير السياسي واالجتماعي عندما ال توجد مسالؾ 

وفعالة لمتغير ومف ىذا فأف قبوؿ أو رفض العنؼ السياسي ليس قضية أخالقية وحسب ولكف 

       (1) يتوقؼ عمى الموقؼ والموقع مف النظاـ السياسي .

ال شؾ أف ىناؾ جياًل مف قبؿ كثير مف غير المسمميف بحقيقة اإلسالـ ونظرتو المتميزة 

في التعامؿ مع غير المسمميف كما أف ىناؾ جياًل أيضًا مف بعض المسمميف الذيف يرفعوف 

بعض الشعارات الحماسية الفارغة وينادوف بطرد غير المسمميف بعامو مف بالد المسمميف 

ديف الحكيمة التي جاءت لتنظـ ىذه العالقة ونضعيا في اطارىا الصحيح وىذا متجاىميف تعاليـ ال

النوع يقيـ وزنًا لممصالح المشتركة التي تحكـ عالقات االمـ والشعوب وىذا االسموب السيء 

والمنطؽ االعوج ال شؾ أنو مما يسيء الى سمعة اإلسالـ ويكرس ما لدى الغرب وغيرىـ مف 

ف اإلسالـ والمسمميف ويؤكد ليـ أف المسمميف سيكونوف خطرًا عمى معمومات مغموطة ومشوىة ع

الحضارات االخرى وسيسعوف الى تدمير مف عداىـ وتخريب ما لدييـ مف إنجازات وصناعات 

أف ىذا الخطاب ينبغي اف يكوف خطابًا ىادفًا متزنًا عاقاًل ينطمؽ مف موقؼ اإلسالـ الحقيقي 

ة التي ينبغي أف تسود وىذه النظرة ال يقررىا إال مف عنده رصيد ونظرتو الواقعية الى نوعية العالق

ولـ يعد مف الشؾ أف الربط  (1) مف العمـ الشرعي العميؽ مف عمماء في ميزاف الشرع القويـ .

المتكرر بيف اإلسالـ والعنؼ والتطرؼ ونحوىما عمى الطريقة الجارية في إعالميـ ومواقفيـ إنما 

                                                           

 1محمد نبيؿ الشيمي ، مصدر سبؽ ذكره ، ص (1)

-اهلل بف عبد المحسف التركي، العنؼ في العمؿ اإلسالمي، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية السعودية )د د.عبد(1) 

 12وص 13ت(،ص
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تصادية وثقافية ودينية وتخفي وراؤىا حقدًا دفينًا ويستثنى مف ذلؾ تخدـ غايات استعمارية اق

قطاعات معتدلة منيـ بال شؾ ولبياف المراد الحقيقي مف التطرؼ والعنؼ في اإلسالـ ،مصادرة 

 . (1) األصمية ىي المغة والشريعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 -المبحث الثاني  -

 ))الفكر االسالمي المعاصر وموقفو مف العنؼ((

وكثيرًا ما تمصؽ  ،تعد ظاىرة العنؼ احدى الظواىر التي شغمت االوساط السياسي 

بالحركات السياسية الدينية ، سيما االسالمية منيما، وتعد احدى االشكاليات االساسية في تحميؿ 

                                                           

 www.alssakena.comعبداهلل بف الكيالني األوصيؼ ،االرىاب والعنؼ والتطرؼ في ضوء الكتاب والسنة . -أ.د (1)
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السياسي واالجتماعي ، وىي تختمؼ طبقًا لدوافع واسباب سياسية واجتماعية وثقافية ، ويشكؿ 

ؼ واالشكاليات المرتبطة بو موضوعًا ميما لمنقاش بيف المفكريف والكتاب الف موضوع العن

مصطمح العنؼ يعد مف اكثر المصطمحات االجتماعية ارتباطًا بالكتابات الدينية ال سيما 

االسالمية منيا اذا اصبحت تمصؽ بالنشاط االسالمية الحركي سيما يعد احداث الحادي عشر 

ت المتحدة االمريكية اذا ربط االسالـ بالتطرؼ والعنؼ واالرىاب . في الواليا 1111مف ايموؿ 

وىكذا ظيرت في المنطقة العربية بشكؿ ممفت ، اذا شيد ظيور العديد مف ىذه الحركات التي 

فقد رأى بعض الباحثيف اف الحركات  (1) سعى الى تطبيؽ المنيج االسالمي وفؽ منظورىا.

االسالمية تميز منيا عف التيار الشعبي العاـ وتخصص ىذا التميز بنسبة نفسيا بالتقصير عف 

الوفاء بقيـ االسالـ وتنصب نفسيا قائمة بميمة التذكير والدعوة واحيانًا اال كراه عمى تالفي ىذا 

المعاصر سنقوـ بالكشؼ عف موقؼ اثناف  ولبياف العنؼ لدى الحركات االسالمية (1) التقصير .

مف ىذه التحركات وىي حركة االخواف المسمميف وحركة االتجاه االسالمي عمى الرغـ مف اف 

 .الثانية تديف بوالدتيا في االوؿ اال اف االختالؼ في موقؼ كؿ منيا في نظرتيا الى العنؼ 

 االخواف المسمميف  -1

يد )حسف البنا( في مدينة االسماعيمية بمصر عاـ تأسست جماعة االخواف المسمميف عمى 

اذ قاـ بتأسيس الجماعة وىو ال يزاؿ معممًا شابًا متخرجًا مف دار العموـ في القاىرة عاـ  1411

                                                           

عند الحركات االسالمية )) جماعة االخواف المسمميف في مصر(( بشار حسف يوسؼ . وجيو عبدو عمي مفيـو العنؼ  (1)

  2/1111/  11 -، تاريخ النشر :  342( ، ص 11( ،المجمد )1مجمة ابحاث كمية التربية االسالمية االساسية ، العدد)

غنية ، الحركات االسالمية مف التطرؼ الديني الى االعتداؿ السياسي ، مجمة العمـو االنسانية و االجتماعية  د. شميغـ(1) 

   014( ، المجمد )صفر( ، ص 1، العدد )
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، ومف االسماعيمية انتقؿ االخواف الى القاىرة وانتشرت تعاليميـ في مصر ثـ امتدت الى  1411

في تحديد مفيوـ العنؼ في فكر وسموؾ جماعة االخواف الدوؿ العربية االخرى تنوعت الكتابات 

المسمميف فال يمكف فيـ الموضوع العنؼ وال يتفرغ منو مفاىيـ القوة والثورة والجياد ، لدى 

الجماعة ، دوف فيـ المصدر او المصادر الفكرية واالصولية التي تنطمؽ منيا في ممارسة 

وتتكوف االفكار التي ينطمؽ منيا االسالميوف مف مبدأ القائؿ اف  (1) نشاطيا عمى ارض الواقع .

االسالـ المفكر شامؿ وكمي وال يكفي بالتالي اف يكوف المجتمع مؤلفًا مف المسمميف بؿ ينبغي اف 

يكوف اسالميًا في اسسو وبنيتو عمى ىذا فقد ادخموا التمييز بيف ما ىو )) مسمـ((  وما ىو 

ف استخداميا مصطمح ))اسالمويو(( امرًا مشروعًا ومف ىذا ينبع اسالمي ىو تمييز يجعؿ م

ـ اكبالنسبة اإلسالميوف االكثر جذرية واجب التمرد عمى الدولة المسممة الفاسدة انو تكفير الح

الذي يعتبر مرتدًا ومف ىنا أيضا واجب االنتقاؿ الى اعماؿ العنؼ )) االرىاب والثورة (( الذي 

ويطمؽ بعض الباحثيف  (1) ورييف مف جية والسمفييف مف جية اخرى .سيقيـ االسالميوف الى ث

مصطمح )) الحركات االسالمية (( ويفضؿ اخروف مصطمح االصولية ويذىب اخروف الى 

استخداـ تعبير االسالمية عمى الحركات التي تنشط عمى الساحة السياسية وتنادي بتطبيؽ في 

  (0)ة عمى حد سواء االسالـ وشرائعو في الحياة العامة والحالي

االصوؿ والمنطمقات الفكرية لمعنؼ عند الجماعة االخواف المسمميف تميزت دعوة االخواف 

المسمميف بدأت منطقة مف الفكر مؤسسيا وشعوره الداخمي التاـ بأف عميو فرضًا المتو االسالمية 

                                                           

 330بشار حسف يوسؼ . وجيو عبدو عمي سبؽ وتـ ذكره ص(1) 

  41ص 41، ص 1442، تجربة االسالـ السياسي ، ترجمة : نصير مروة دار الساقي ، بيروت  اوليفيو(1) 

 

  014د. شيمغـ غنية، مصدر وسبؽ ذكره ، ص (0)
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يا . فأف االساس يجب اف تؤديو ، واف لديو طاقو يجب اال يأخرىا في احياء االمو وتجديد دين

الذي بنيت عميو عقيدة االخواف المسمميف ،كما يقوؿ مؤسس الجماعة ومرشدىا العاـ االوؿ 

لحسف البنا انيا مستمخص مف كتاب اهلل سبحانو وتعالى وسنو رسولو )) محمد )ص( ال تخرج 

رسيا عنيما قيد فأصوؿ العقيدة ، اذا ىي االصوؿ والعقائد التي جاء بيا القراف الكريـ وك

بااليضاح والممارسة الصحيحة الثابتة عف الرسوؿ )ص( والسيرة المطيرة لسمؼ ىذه االمة 

رىـ بكتابات المفكر االسالمي السمفي تأثوتطورات توجيات االخواف نحو فكرة العنؼ بعد 

بشكؿ  بسطالذي يعد افكاره احد االصوؿ النظرية التي ت ((ديو لباكستاني )) ابي االعمى المور ا

الموردي(( الذي انشأ الجماعة االسالمية مجمع اليند الفكر السياسي االخواني فدعا )) عمىكبير 

الى اقامة الدولة االسالمية وتطبيؽ االسالـ كأسموب حياة كنظاـ متكامؿ ، وركز  1441عاـ 

عمى تجديد الفكر عمى طريؽ االجتياد فعاًل عف تأكيده عمى مبدأ الحاكمة اهلل وحدة ىو الحاكـ 

حاكـ الحقيقي ىو اهلل والسمطة الحقيقية مختصة بذاتو تعالى وحدة والذيف مف دونو في ىذه فال

غير اف مصطفى حممي ،استاذ الفمسفة االسالمية  (1)المعمورة انما ىـ رعايا في  سمطانو العظيـ 

طريقًا  ، يشير الى اىـ القواعد التي تقوـ عمييا السمفية فيقوؿ : اذا كاف المسمموف يتممسوف اليوـ

لمنيوض فميس ليـ مف سبيؿ اال وحدة جماعتيـ ووحدة الجماعة ليس ليا سبيمة اال االسالـ  

 الصحيح واالسالـ الصحيح مصدره القراف والسنو (( واف اىـ القواعد االساسية لمسمفية 

 االستدالؿ بالكتاب والسنة  -1

 التمسؾ بمنيج الصحابة  -1

 تقديـ النقؿ عمى العقؿ  -0
                                                           

 333ص 334بشار حسف يوسؼ وجيو عفدو عمي مصدر سبؽ ذكره ،ص (1)
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 (1) الكالمي .رفض التأويؿ  -4

  -المبادئ واالىداؼ العامة لجماعة االخواف المسمميف :

ف االفغاني(( في تيار السمفية يات ))جماؿ الديج جماعة االخواف المسمموف في توجيندر 

 محمد رشيد رضا(( وقوامو . سيما )) ((االصالحيوف المسمموف))

 الديني والسياسي  والرجوع االسالـ المبكر ، بوجيي -

 تطبيؽ الشريعة االسالمية بال تباطؤ ، واعتماد القراف دستورًا لمعالـ .ضرورة  -

مقاومة االحتالؿ الغربي بأشكالو كافو ، ومواجو حمالت المبشريف وما يحمموف مف عداء  -

 . لإلسالـ

االشارة الى اف االخواف المسمميف العديد مف المبادئ التي سعوا الى تحقيقيا منيا  روتجد

النفس  بالوحدة اإلسالمية ، والتأدب بأدب اإلسالـ الحنيؼ ، وتربية عتصاـالحب في اهلل واال

والوفاء  دئوايثار االخرة عمى الدنيا . والثبات عمى المبا ،وجعؿ تيفو الى معرفة اهلل تعالى 

االسالـ( واالجتياد في الدعوة االسالمية ع االعتقاد اف اقدس المبادئ ىو )بالعيد و االلتزامات م

وعمى طوؿ التاريخ االسالمي بغيت السمطة  (1). مؼ ابناء االمة ابتغاء وجو اهلل تعالىبيف مخت

الدينية اكبر سند ومعيف لمسمطة االستبدادية . فالمفتي العاـ ورئيس عمماء المسمميف وشيخ 

اف  (0)االسالـ يتـ تعيينيـ مف قبؿ السمطة السياسية الحاكمة في معظـ الدوؿ العربية واالسالمية 

االسالـ بالتعريؼ . عقيدة وثقافة وحضارة واما الحركات االسالمية فيي حركات سياسية دوف 

                                                           

 141ابراىيـ الحيدري ، مصدر سبؽ ذكرة ، ص(1) 

 

 331صدر سبؽ ذكره ،صبشار حسف يوسؼ وجيو عبدو ، م(1) 

 141ابراىيـ الحيدري ،مصدر سبؽ ذكرة ،ص(0) 
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زيادة او نقص ، وىذا ال يعني تجاىؿ انجازات الحركة االسالمية المعاصرة وتضحياتيا . فقد 

وتحرير االرض مف احتالؿ المواجية االضطياد  وحققت الكثير في صوف ىدية االمة بذلت

ثـ ىي سياسية رئيسية بيف الشعوب الدينية واالسالمية استعادت بعض توازنات  والتيميش

 لحركات او االتجاىات مف ليبراليةعالقات الصراع الداخمي بيف المجتمع مثميا مثؿ باقي ا

  (1)ويسارية . 

ويمكف تحديد ابرز اىداؼ جماعة االخواف في توجيو قوى االمو االسالمية والسياسية  في 

دة وصؼ واحد واصالح القانوف حتى يتفؽ والتشريع االسالمي في كؿ فروعة وتقوية وجيو واح

القوات المسمحة ))الجيش(( وقد اكدت الجماعة عمى لساف مؤسسيا ))حسف البنا(( بأنو ليس في 

،  منيجيـ استخداـ مفاىيـ العنؼ والثورة وعد تصاعد احداث العنؼ واالغتياؿ ))مف باب الشر

عمى مواجية االحتالؿ  التأكيدشدة (( وتحثو في كؿ الحاالت كاف دائـ  يجب اف يغمؽ بكؿ

اف لجماعة االخواف المسمميف ، االجنبي وتحرير البالد بالكفاح المسمح والجياد مما تقدـ يتبيف 

تاريخ طويؿ مف النشاط والعمؿ السياسي ونشر الدعوة االسالمية وتعاليميـ والسعي الى ترجمة 

حكومة اسالمية وخالفة اسالمية و القضاء عمى المظاىر التخمؼ  بإقامةمبادئنا المتمثمة 

والعادات والتقاليد البالية في المجتمع المصري مف خالؿ تطبيؽ شرع اهلل ، وفؽ منيجيا الخاص 
(1) 

 الموقؼ مف الثورات العربية  -

                                                           

 010د. شميغـ غنية ،مصدر سبؽ ذكرة ،ص(1)

 

 330وجيو عفدو عمى ،مصدر سبؽ ذكره ،ص –بشار حسف يوسؼ (1) 
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يمكف تقسيـ الحديث عمى موقؼ االسالمييف مف الربيع العربي وما افرزه في الداخؿ 

 االسالمي الى مستوييف :

 االوؿ : يخص جماعات االخواف وحركات ما بعد االخواف 

 يتعمؽ بالمجموعات السمفية .  الثاني :

كئ عمى ففي المستوى االوؿ بدا واضحًا اف الطبيعة التكوينية ليذه الجماعات التي تت

التربية اليادئة ، واالصالح المتدرج ، وتعزيز الصمود  في واجية استبداد السمطة عبر ضخ قيـ 

االبتالء والصبر عمى الطغياف وىو االمر الذي عزز في اوسطيا الرفض الصارح لفكرة المجوء 

  (1) الى العنؼ ميما اشتد االضطياد.

في ىذه الجماعات قادرة عمى امتصاص ىي عوامؿ قد جعمت دوائر القرار والعقؿ الجمعي 

غير قادرة عمى االنطالؽ والمبادرة في لحظة  -مع ذلؾ –تبعات القمع السياسي غير انيا 

التغيير الجذرية ، وىو االمر الذي جعؿ أغمبية الجماعات واالحزاب االسالمية تصاب بحالة تردد 

وعمى الرغـ مف اف جماعات  وارتباؾ في تعاطييا مع لحظات اشتغاؿ الحدث الثوري وفي مصر

فأف موقفيا مف اعالف يـو ، ا كانت اكثر ضحايا قمع النظاـ ياالخواف المسمميف بقيادتيا وشباب

ة بدء التغيير قد شابو كثير مف التردد واالضطراب فصدرت عنيا لحظكانوف الثاني/ يناير  -13

تتحفظ عمى المشاركة واخرى تعمف اف الجماعة لـ تمتؽ دعوة الى المشاركة  ييوتصريحات شف

وانيا مازالت تدرس الوضع وثالثة تعمف اف المشاركة ستكوف عبر بعض القيادات وانيا لف تمنع 

                                                           

لالجياؿ نواؼ بف عبد الرحمف القديمي ، االسالميوف وربيع الثورات و الممارسة المنتجة لالفكار ، المركز العربي (1) 

 10.ص1111ودراسة السياسات ،بيروت .
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 (1) أي انيا ايضا لف تطمب منيـ المشاركة((لجماعة مف النزوؿ عمى التظاىر ))شباب ا

مية في مصر وبعض الدوؿ العربية تعيش قالقؿ عدـ انسجاـ فالمالحظ اف الحركات االسال

مطالب المجتمع وعجزىا عف تحقيؽ التوافؽ المطموب فال تستطيع االسالميوف الوصوؿ والبناء 

في الحكـ وحوز االغمبية دائمًا اعتمادًا عمى االحزاب الدينية اف لـ يتوج وىو ليـ الى ادارة الحكـ 

  (1) بالنتائج ممموسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة االتجاه االسالمي )) تونس ((  -1

 راشد الغنوشي  -

                                                           

 المصدر نفسة (1) 

 011د. شميغـ غنية ، مصدر سبؽ ذكرة ، ص(1) 
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بعد ظيرت الحركات االسالمية او ما اصطمح عمى تسميتيا في الغرب حركات االسالـ 

السياسي كرد فعؿ عمى التزايد المواجو مع النظـ السياسية الحاكمة وانما ميما مف قبؿ ىذه 

والشريعة االسالمية الما انو تـ التركيز واالىتماـ غالبًا الحركات باالبتعاد عف تعاليـ الديف 

واالىتماـ بتمؾ الحركات المتطرفة وتصويرىا عمى انيا نموذج لباقي الحركات االسالمية دائمًا 

المستقبؿ القادـ والمحتمؿ لنظر المنطقة كما كاف لمحركات االسالمية المعتدلة عمى انيا تنظيمات 

ما الوصوؿ الى السمطة وتنفيذ الحكـ وتيديد مصالح الدوؿ الغربية سياسة احتجاجية معارضة ى

في المنطقة يبدو المشيد القادـ لمعالـ االسالمي خاليًا مف الحركات والجماعات االسالمية 

المعتدلة منيا والمتطرفة فقد استنفذت االولى اغراضيا ولـ تعد قادرة عمى استيعاب التحركات 

طرفة ايضا ستعرض المالحقة وتصفية دوف رحمة بؿ ستكوف االسالمية والمجتمعات المت

السياسية وقد استدرجت المجموعات مف  لألنظمةو يتيا بالنسبة لمواليات المتحدة مطاردتيا و وتصف

الحركات االسالمية الى ردة فعؿ االزمة ارادت المروج منيا وانتيت الى ازمة خمفتيا ىي بوجودىا 

ة االتجاه االسالمي وىي حركة اسالمية قامت عمى منيج حرك (1)وعجزىا عف تحقيؽ الحسـ.

وفكر االخواف المسمميف في العالـ االسالمي ، وظيرت كرد فعؿ شعبي ضد التطرؼ العمماني 

المتمثؿ في االستيتار باالسالـ وقيمة واحكامو و نتيجة لتدىور االوضاع االقتصادي واستثراء 

  (1) غنوشي وعبد الفتاح مورود واحمد النيفر .االستبداد االقتصادي ، وقد بدأىا راشد ال

 التأسيس وأبرز الشخصيات :

                                                           

 010د. شميغـ غنية ، مصدر سبؽ ذكرة ، ص (1)

  www.saaid.net -حركة االتجاه االسالمي بتونس )) حزب النيضة(( االنترنت موقع :(1) 

 

http://www.saaid.net/
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تعود بدايات الحركة الى ميد خطوات نشر الفكر االسالمي وبياف خطورة الثقافة الغربية 

المادية مف خالؿ التدريس والحمقات الدينية التي كاف يمقييا الشيخ راشد الغنوشي وعبد الفتاح 

حيث عمال عمى اقناع عدد كبير مف النخب المثقفة عمى اف االسالـ ىو  مورد في المساجد،

بديؿ الحضاري الحي وبدأ راشد الغنوشي بنشر افكاره مف خالؿ مقاالتو في جريدة الصباح 

ومجمة جوىر االسالـ ، ليكشؼ مف ىذه المقاالت بعد بروز مجمة المعرفة التي كانت المنبر 

 ((1424وتأسست حركة االتجاه االسالمي في )) (1) س .الفعمي لمحركة االسالمية في تون

بتونس بعد سمسمة مف االحداث كاف ىدفيا محو الشخصية االسالمية لتونس ، ومف ابرز 

ولد في مدينة الحامة بوالية قابس في الجنوب  -شخصيات ىذه الحركة الدكتور راشد الغنوشي :

و العميا في الفمسفة والتربية في فرنسا ، ( ودرس في دمشؽ اتـ دراست1404الشرقي لتونس سنو ))

(( وحكـ عميو بعشر 1411اعتقؿ مرات كثيرة في اواخر السبعينات وحوكـ في صائفة سنو ))

(( ، وعندما 1411(( مارس سنة ))4(( ثـ اعتقؿ في ))1414سنوات سجنًا ، ثـ اطمؽ سراحو ))

العاـ لحركة االتجاه االسالمي مف  االميف -افرج عنو خرج مف البالد الشيخ عبد الفتاح مورود :

(( ثـ التحؽ 1411(( في تونس حصؿ عمى اجازة الحقوؽ لسنة  ))1441مواليد سنة ))

(( وتعاىدا عمى العمؿ والدعوة لالسالـ وتأثر 1424بالمحاماة التقى مع راشد الغنوشي سنة ))

 (1) رحمة اهلل . –االثناف بفكر السيد قطب 

 

 

                                                           

 www.taseel.comحركة االتجاه االسالمي ، مركز التأصيؿ لمدراسات والبحوث ، االنترنت الموقع (1) 

 حركة االتجاه االسالمي )) حزب النيضة (( مصدر سبؽ ذكرة (1) 
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 اىداؼ االتجاه االسالمي بتونس : 

بعث الشخصية االسالمية لتونس حتى تستعد ميمتيا كقاعدة كبرى لمحضارة االسالمية  -1

 بأفريقيا ووضع حد لحالة التبعية واالغتراب والضالؿ . 

تجديد الفكر االسالمي عمى ضوء اصوؿ االسالـ الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة  -1

 النحطاط واثار التغريب وتقنية مف رواسب عصور ا

استعادة الجماىير حقيا المشروع في تقرير مصيرىا بعيدًا عف كؿ وصاية داخمية او  -0

 ىيمنة خارجية 

اعادة بناء الحياة االقتصادية عمى اسس انسانية وتوزيع الثروة توزيعًا عاداًل عمى ضوء  -4

فرد اف يتمتع المبدأ االسالمي )) الرجؿ وبالؤه ، والرجؿ وحاجتو(( أي مف حؽ كؿ 

بثمار جيدة في حدود مصمحة الجماعة واف يحصؿ عمى حاجاتو في كؿ االحواؿ حتى 

تتمكف الجماىير مف حقيا الشرعي المسموب في العيش الكريـ بعيدًا عف كؿ ضروب 

 االستقالؿ والدوراف في فمؾ القوى االقتصادية الدولية 

عمى المستوى المحمي والمغربي  المساىمة في بعث الكياف السياسي والحضاري لالسالـ -3

والعالمي وحتى يتضح انقاذ شعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيو مف ضياع نفسي 

اال اف احدًا ال يستطيع اف ينكر جيوده الحركة في  (1) وحيؼ اجتماعي وتسمط دولي .

وقؼ زحؼ المد العمماني او مضاعفة والحد منو عمى اقؿ تقدير ، وتقدير اضافة 

 ةعادإبما بعث الشخصية االسالمية وتجديد الفكر االسالمي التونسي ومناداتيا لجيودى

 سياسي والحضاري لإلسالـبناء الحياة االقتصادية عمى اسس انسانية وبعث الكياف ال

داخؿ البالد وخارجيا في ضؿ االعالـ اسالمي ممتـز ورفض كامؿ لمعنؼ كأداة لمتغيير 
                                                           

 المصدر نفسة(1) 
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الجماعية ولعؿ ما حصؿ بتونس في السنوات الثالث  وتكريس السمطة االسالمية الثورية

  (1) االخيرة يؤكد اف ثمار ىذه الحركة وامثاليا قد اتت بعض ثمارىا .

عمى  –كما جاء في بيانتيا التأسيسي –وتحقيقًا ليذه االىداؼ واالفكار تعتمد الحركة 

  -الوسائؿ التالية :

الجماىيرية الشاممة اسوة بالمسجد في اعادة الحياة الى المسجد كمركز لتعبد والتعبئة  -1

العيد النبوي وامتدادًا لما كاف يقـو بو الجامع االعظـ ، جامع الزيتونة ، مف صيانة 

 الحضاري  لإلشعاعلمشخصية االسالمية ودعمًا لمكانة البالد كمركز عالمي 

ومف ذلؾ اقامة الندوات وتشجيع حركة التأليؼ والنشر  تنشيط الحركة الفكرية والثقافية ، -1

، وتأصيؿ بمورة المفاىيـ والقيـ االسالمية في مجاالت االدب والثقافة العامة وتشجيع 

 البحث العممي ودعـ الطالب ، والمباس الشرعي لمفتيات 

 دعـ التعريب في مجاؿ التعميـ واالدارة مع التفتح عمى المغات االجنبية .  -0

لعنؼ كأداة لمتغير ، وتركيز الصراع عمى اسس ثورية تكوف ىي اسموب الحكـ رفض ا -4

 في مجاالت الفكر والثقافة . 

بمورة المفاىيـ االسالـ االجتماعي في صيغ معاصرة وتحميؿ الواقع االقتصادي التونسي  -3

 حتى يتـ تحديد مظاىر الحيؼ واسبابو والوصوؿ الى بمورة الحموؿ البديمة .

وقد توجو الغنوشي في  (1) تحرير الضمير المسمـ مف االنيزاـ الحضاري ازاء الغرب . -2

))انصحكـ  تصريحو الى الجماعة ))انصار الشريعة(( ))التيار السمفي الجيادي(( قائالً 

                                                           

 حركة االتجاه االسالمي ، مركز التأصيؿ  لمدراسات والبحوث ، مصدر سبؽ ذكره  (1)

 

 المصدر نفسو  (1)
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ولة قوية وراسخة د ألنيا ،بأف ال تعرضوا انفسكـ ومواطنيكـ الى مواجية الدولة التونسية 

  (1) . ((منذ االؼ السنيف

اف الظاىرة االسالمية في تونس وغداة رى راشد الغنوشي ))زعيـ الحركة ومنظرىا(( ))ي

كرة انطالقيا كانت تخضع لتجاذبات عناصر قد تكوف متناقضة ، وىي ادت الى توزع الف

فالعناصر االوؿ(( يتمثؿ بالتديف التقميدي التونسي ويتكوف مف االسالمية الى ثالث اجنحة ))

ذىبي المالكي والعقائد االشعرية والتربية الصفوية ))والعنصر الثاني(( يتمثؿ بالتديف تقميد الم

السمفي الوارد مف المشرؽ ، والذي يتكوف مف منيجية السمفية أي العودة ، الى الكتاب والسنة 

المطيرة ومف العودة الى السمطة النصب الديني والى الفكر االخواني القائد عمى شمولية االسالـ 

دؿ البعيد عف عتومبدأ حاكمو اهلل وتفكير االنظمة القائمة )) العنصر الثالث (( يتمثؿ بالتديف الم

التطرؽ في التغيير ويتألؼ مف التراث العقالني االسالمي وذلؾ مف خالؿ رد اعتبار الى المنيج 

اعادة يف و المسمم لإلخوافاالعتزالي والمعارضة السياسية في التاريخ االسالمي والنقد الجذري 

تنشر فكر الحركة في تونس بشكؿ خاص واعمنت الحركة عاـ  (1) .االعتبار لمحركة االصالحية

عف مكتبيا التنفيذي الثالث برئاسة االستاذ راشد الغنوشي واالستاذ عبد الفتاح مرود امينًا  1413

والحبيب السويسي واعترؼ بالحركة رسميًا  عاما ، عضويًا السادة حمادي الجبالي والحبيب المور

عندما استقبميـ الوزير االوؿ محمد المزالي في قصر الحكومة واعترفت كؿ االطراؼ بالوجود 

السياسي الفعمي لحركة االتجاه االسالمي واضطراب لمتعامؿ بالوجود السياسي لمتعامؿ معيا ، 
                                                           

سييؿ حبيب ، الثورة عمى دولة االستقالؿ ، وما اىمية التحوؿ الديمقراطي في الفكر االيدويولوجي التونسي المعاصر ،  (1)

 1،ص1110المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات ، قطر ، 

االستراتيجية والدولية ، بغداد ، ىيفاء احمد محمد ، اسالميوف في تونس بيف المعارضة والسمطة ، مركز الدراسات (1) 

  10، ص 11ص
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ا بطمب تأشيرة لمسماح لمحركة بمزاولة اف يتقدمو  1414(( فبراير 1واضطر قادرة الحركة في ))

نشاطاتيا تحت اسـ جديد وىو االحزاب النيضة(( تمشيًا مع قانوف االحزاب ولكف سرعاف ما 

غيرت السمطة موقفيا وقبمت ليـ مظير لمجف السجوف واضطر الكثيروف مف رموز الحركة الى 

 (1) الفرار بدينيـ الى خارج البالد بعد مصادرة نشاطيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -المبحث الثالث  -

 " التنظيمات االرىابية ومسألة العنؼ " 

                                                           

 حركة االتجاه االسالمي بتونس ، مصدر سبؽ ذكره    (1)
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يعود تاريخ االرىاب في العصر الحديث الى بضعة عقود مضت ويتميز بكونو مزيجاً مف 

أكثر منيا ذات صفة فردية كما  الحركات السياسة المتطرفة التي  تتصؼ بطابع جماعي معولـ

تتصؼ بتنظيـ بالغ التعقيد والدقة واستخداـ أحدث الوسائؿ التكنولوجية المتقدمة واكثر وسائؿ 

االتصاؿ االلكترونية الجماىيرية الحديثة والتغمغؿ في اوساط قطاعات شعبية عريضة ، اضافو 

. وقد عرفت االمـ المتحدة االرىاب بأنو  (1) الى تعدي تأثيره الحدود الجغرافية و القومية والطبقية

تمؾ االعماؿ التي تعرض لمخطر أرواحاً بشرية بريئة او تيدد الحريات األساسية او تنتيؾ  -:

عدواف يمارسو افراد او  -كرامة االنساف وعرؼ المجتمع الفقيي االسالمي االرىاب بأنو :

قمو ، وعرضو ( ويشمؿ صنوؼ جماعات او دوؿ عمى االنساف ) دينو ، ودمو ، ومالو ، وع

، واخافة السبيؿ ،  الحرابةالتخويؼ واألذى ، والتيديد ، والقتؿ بغير حؽ ، وما يتصؿ بصورة 

وقطع الطريؽ ، وكؿ فعؿ مف افعاؿ العنؼ او التيديد ، يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او 

او تعريض حياتيـ او ،  بإيذائيـجماعي ، ييدؼ الى إلقاء الرعب بيف الناس او ترويعيـ 

. وايضا يعرؼ االرىاب ) فعؿ منسوب الى كؿ شخص  (1)حرياتيـ او أمنيـ او احواليـ لمخطر 

يقتؿ شخصاً آخر في ظروؼ مخالفة لمقانوف او سبب لو ضرراً  جسدياً بالغاً او يخطفو او 

 يحاوؿ القياـ بفعؿ كيذا او يشارؾ شخصاً قاـ او حاوؿ القياـ بفعؿ كيذا ( 

  -يؼ االرىاب عمى وفؽ النظرية المادية ييدؼ الى تحقيؽ امريف وىما :وتعر 

اف اساليب العمميات اإلرىابية في تطور مستمر بحيث ال يمكف التنبؤ بجميع األعماؿ ، لذا  -1

 فإف تحديدىا تعريؼ محدد ىو أمر في غاية الصعوبة . 

                                                           

 . 41ص – 41أبراىيـ الحيدري ، مصدر سبؽ ذكره ، ص (1)

د. جالؿ الديف محمد صالح ، االرىاب الفكري أشكالو وممارستو ، المركز العربية لألبحاث ودراسة السياسات ،  (1)

  14ص – 10، ص 1111
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أف تعريفات االرىاب التي اعتمدت عمى النظرية المادية اغفمت أمراً ميما أال وىو اليدؼ  -1

مف االرىاب ، إذ االرىاب ييدؼ الى تحقيؽ أغراض سياسية . فيو فيصؿ التفريؽ بيف 

 .  (1)االرىاب والجرائـ العادية االخرى كالقتؿ والسطو 

ف ذي قبؿ بوصفو السياسي بعد وقد شاع مصطمح االرىاب عمى نحو اكثر استعماالت م

إثر ىجمات واشنطف ونيويورؾ واف كاف دخوؿ معترؾ  1111الحادي عشر مف سبتمبر 

السجاؿ السياسي منذ وقت مبكر فقد عرؼ العالـ اكثر مف نشاط عنفي استيداؼ حياة 

السياسييف ورجاؿ االعماؿ وعامة الشعب ، مارستو منظمات غربية وغير غربية ، ذات اغراض 

مفة ، مف خالؿ اغتياالت سياسية ، واختطافات مركبات جوية وأحياناً برية وبحرية ، مخت

واحتجاز رىائف وتفجير منشآت لكف بعد نياية الحرب الباردة وعمى وجو الخصوص بعد أحداث 

سبتمبر عاد ىذا المصطمح الى الظيور بشده مرادا بو ىذه المرة بشكؿ مركز االتجاىات  11

 . (1)االولى والسياسية  االسالمية بالدرجة

 

 

 -المطمب االوؿ  -

 " دوافع العنؼ لدى التنظيمات االرىابية "

                                                           

  14، ص 1411( د. ىيثـ عبد السالـ محمد ، مفيـو االرىاب  في الشريعة االسالمية ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 1)

 .  14مصدر سبؽ ذكره ، ص ( د. جالؿ الديف محمد صالح ،1)
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يعد االرىاب ظاىرة معقدة ومتشابكو تشترؾ في بروزىا في المجتمع جممو مف العوامؿ 

حيث تتدخؿ العوامؿ الشخصية والنفسية مع الثقافية والسياسية واالقتصادية ، لتشكؿ  واالسباب ،

ظاىرة االرىاب التي تحقؽ أىدافيا بممارسة العنؼ والقتؿ وتحسـ خالفاتيا بالغاء االخر واقصائو 

 ةمف الوجود وىناؾ بعض العوامؿ التي تزيد مف حدة التطرؼ واالرىاب واستمرارىا منيا معامم

ؼ بتطرؼ مضاد ومواجية إرىاب االفراد والجماعات بإرىاب الحكومة واالقتصاد عمى التطر 

 .  (1)دوف البحث والتعامؿ مع جذور المشكمة  ةالوسائؿ القمعي

  -ينقسـ اإلرىاب الى أنواع متميزه نسبياً :

 الجريمة المنظمة العابرة لمحدود القومية .  -1

 االرىاب برعاية الدوؿ . -1

 االرىاب ذي الميوؿ القومي .  -0

 االرىاب االيديولوجي . -4

 االرىاب الديني الذي يقصي المنافسيف بمنطؽ القوة المقدسة .  -3

 االرىاب السياسي .  -2

 (1)االرىاب االعالمي الذي يدعو الى ثقافة العنؼ وتكفير اآلخر  -1

يره واعطاءه يستند االرىابيوف الى منظومة فكرية وثقافيو تسوغ اعماؿ العنؼ وتعامؿ تبر 

دوف الوعي والعقؿ  البدائيةطؼ اشرعيو وتستعيف بشعارات ومقوالت تخاطب الغرائز وتدغدغ العو 

، وليذا يصبح العنؼ ىو الطريؽ الطبيعي الذي يقود الى االرىاب إذا لـ يتوقؼ عند حده . 

                                                           

 . www.assakina.comأ.د. محمد اليواري ، اسباب االرىاب ودوافعو وعوامؿ ظيوره ، موقع حممة السكينو  (1)

  www.rawabetcenter.com -( الشيخ محمد العربي ، االرىاب انواعو أسبابو طرؽ معالجتو ، االنترنيت الموقع :(1

http://www.assakina.com/
http://www.rawabetcenter.com/
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االرىابي ىو شخص عصابي ، أي انو مريض فقد المرونة  وبحسب عمـ النفس االجتماعي ،

مكانية التفاىـ والحوار والتسامح في التعامؿ مع األمور ولـ يستطع إيجاد حؿ لكؿ قضية  وا 

فناءىا   .  (1)تسيطر عميو ولذلؾ يكوف حمو ليا قسرياً حتى لو اقتضى ذلؾ تدمير الذات وا 

 -اسباب ودواعي االرىاب :

 ف والظمـ والبحث عف استرجاع حقوقيا بطريؽ القوه المفرطة غباالرىابية بال الجماعةشعور  -1

حاض الباطؿ ولو بالوسائؿ دالتأثر بالنص الديني المتشدد الحادث عمى لزوـ إحقاؽ الحؽ وا -1

، او تمؾ النصوص التي تبيح دماء وامواؿ واعراض غير معتنقي الديف او المذىب  العفوية

 الذي يتبناه االرىابي . 

غطرسة الدوؿ العظمى وسعييا في تعزيز نفوذىا وسطوتيا وىيمنتيا عمى الدوؿ الضعيفة مف  -0

خالؿ زرع الخاليا االرىابية الضارية في أمف وسالمة تمكـ الدوؿ بغية اجبارىا اف تستغيث 

 .  لإلرىاب الراعيةبقوة نفس الدوؿ 

مف خالؿ ضرب وخمخمة بتحطيـ اقتصاديات الدوؿ الصغيرة  لإلرىاب الراعيةقياـ الدوؿ  -4

االمف فييا عبر تدريب وتييئة الخاليا االرىابية الناشئة اساساً عمى ثقافة الدـ والمتأثرة 

  (1)بالنصوص الدينية المتشددة . فتزداد الدوؿ القوية قوه وانتعاشاً بحاجة الضعيفة لنجدتيا

لتحقيؽ قاعدة )الضرب مف الداخؿ( او الضرب أسفؿ الجدار او ضرب االسالـ نفسو لمصؽ  -3

 تيمة االرىاب في الديف االسالمي وىذا مف أىـ دواعي االرىاب . 

                                                           

 . 01ابراىيـ الحيدري ، مصدر سبؽ ذكره ، ص (1)

 خ محمد العربي ، مصدر سبؽ ذكره . يالش ((1
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النصوص الدستورية التي تركز الييا بعض الحكومات في ممارسة االقصاء واالبادة بحؽ  -2

 جماعة او مكوف اجتماعي ما . 

ية سواء كاف حكومية او غير حكومية القائمة عمى استئصاؿ جماعة بسبب االبادة الجماع -1

 االثني اودينيا .  انتمائياجنسيتيا او عرقيا او 

االرىاب تقوـ بو جماعات منظمة برعاية الحكومة جراء اخالؼ الرؤى واالفكار . وبعبارة  -1

االرىاب الى اسباب  . وايضا يمكننا تقسيـ اسباب (1)اخرى فانو ارىاب يناؿ الرضا الحكومي 

مباشرة واخرى غير مباشرة وتأتي بالمقدمة االسباب المباشرة العوامؿ السياسية والدينية 

والعرقية ، في حيف تكوف االسباب غير المباشرة عمى شكؿ عوامؿ اجتماعية واقتصادية 

ماؿ وثقافية . االسباب السياسية الداخمية والخارجية تقؼ في اغمب االحياف وراء اكثر أع

العنؼ واالرىاب ، خصوصاً  في الدوؿ االستبدادية الشمولية وذلؾ بسبب الفقر والجيؿ وعدـ 

االجتماعية  والفئاتالمساواة وغياب التفاىـ والحوار الديمقراطي وعدـ مشاركة جميع الطبقات 

في الحكـ وبخاصة في اوقات االزمات والكوارث والحروب والصراعات الطبقية . كما تعتبر 

روب والمنازعات األىمية أىـ اسباب انفجار العنؼ واإلرىاب السياسي وىناؾ مصادر الح

  -متعددة لإلرىاب يمكف إجماليا بما يمي :

 االيديولوجيات الدينية المتطرفة . –أوالً  

 األيديولوجيات القومية الشوفينية .  –ثانياً  

 الجماعات الفوضوية . –ثالثاً  

                                                           

 ( المصدر نفسو .(1
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 (1)اليمينية المتطرفة . األيديولوجيات  –رابعاً  

 -المطمب الثاني  -

 " طرؽ معالجة التطرؼ االرىابي ومسألة العنؼ "

فالظاىرة اصبحت تيدد  يكاد يكوف التطرؼ الديني اىـ ما يشغؿ الناس في الوقت الراىف ،

السمـ واالمف داخؿ المجتمعات وتقود احياناً الى العنؼ بشتى انواعو ، الفكرية والمفظي وحتى 

المادي الذي يخرب الممتمكات ويحصد العديد مف االرواح فمف المنطقي . بؿ ومف الضروري أف 

تت تؤرؽ العالـ بأسره . ينشغؿ الناس بدراسة الظاىرة والبحث عف افكار وحموؿ لمحد فالمسألة با

التطرؼ يقصد بو في الغالب الخروج عما اعتاده وآلفو الناس مف افكار وسموكيات وأحواؿ وال 

يقتصر التطرؼ عمى المجاؿ الديني فحسب بؿ قد يطاؿ كؿ المجاالت السياسي واالقتصادي 

فالمعالجة تتـ واالجتماعي في ما يخص مسألة االرىاب التي تتجاوز الفكر اي الفعؿ العنيؼ ، 

أمنياً  وقضائيًا الف االمر يتعمؽ بفعؿ اجرامي تعاقب عميو القوانيف وتتحد كؿ اجيزة الدوؿ في 

وتعقيد ىذا  بصعوبةمواجيتو . اما التطرؼ في الفكر فيو الذي سنحاوؿ معالجتو مع االقرار 

كمو ، يبقى االمر الذي تناولتو جيات ومؤسسات وانجزت حولو ابحاث ودراسات ولكف مع ذلؾ 

 . ( 1)مشكمة التطرؼ مشكاًل  عويصا ً 

 

 

                                                           

  03، ص 00إبراىيـ الحيدري مصدر سبؽ ذكره ، ص( 1)

    www.maghress.com -( شريؼ السميماني ، التطرؼ واالرىاب ، نظرة في الحموؿ واالسباب ، موقع االنترنيت:(1

http://www.maghress.com/
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 طرائؽ عالج االرىاب : -

ومنو وعميو فالدعوة لتجفيؼ منابع االرىاب  عدـ تبديد الجريمة أيًا كاف شكميا ومنفذىا ، -1

يجب اف تنطبؽ عمى ممارسات الحكومات إزاء شعوبيا وممارسات الدوؿ العظمى ازاء 

ذا بقينا في منيج تبرير الجريمة والجريمة المشروعة فسوؼ  دوؿ العالـ الضعيفة ، وا 

 .  (1)نعمؽ أصؿ االرىاب بؿ ونعطيو صبغة شرعية 

التزاـ الحكومات بتطبيؽ الدساتير وأنصاؼ شعوبيا والقضاء عمى مسوغات اتخاذ العنؼ  -1

حقوؽ او تنفيذ مطالب معينة ، فالحكومات التي تحتضف  السترجاعكوسيمو شعبيو 

شعوبيا وتشعرىـ بكرامتيـ وحرياتيـ وتمنحيـ الحقوؽ او تمنحيـ فرصو التعبير عف 

 ر االرىاب في داخميا .آرائيـ تكوف اقؿ عرضو وتيديد كانتشا

في العالـ  التشريعيةتجديد الفكر المتطرؼ دستوريًا مف خالؿ قوانيف تشرعيا البرلمانات  -0

 ومنع ترويج اي بضاعة تيدد التعايش السممي وتدعو لمعنؼ . 

تجفيؼ منابع االرىاب االعالمية وىي : قنوات وصحؼ واذاعات ومواقع انترنيت وكؿ  -4

 االرىاب .وسيمة اعالمية تدعو الى 

والقتؿ والدمار  لإلرىابجزائية لكؿ رمز ديني يدعو  ةوضع قانوف ينص عمى : عقوب -3

 كأف تكوف السجف مدى الحياة . 

الدعوة الى رحمة تحديث النصوص الدينية مف خالؿ الغاء وحذؼ وشطب كؿ نص  -2

 . يدعو لمقتؿ واالقتتاؿ المؤدياف لنيب وسمب االمواؿ وانتياؾ االعراض ظممًا وجوراً 

حصر السالح بيد الدولة فقط وال يجوز وال يمكف وال يتصور اف ندعو لمقضاء عمى  -1

 االرىاب ونحف نرعى مف يحمؿ السالح بغير مسمى الدولة ويمارس الجريمة .
                                                           

 ( الشيخ محمد العربي ، مصدر سبؽ ذكره . 1)
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يبقى الشيء الميـ )االخالص والصدؽ والشعور بالمسؤولية( لمحفاظ عمى ارواح الناس  -1

. ومف اجؿ مواجية التطرؼ ، بكؿ  (1)جاعة وايقاؼ سفؾ الدماء مف خالؿ التحمي بالش

اشكالو ثمة حموؿ عديده لعؿ مف أبرزىا :مناىضة كؿ مسعى يستيدؼ ))تدييف 

حتمًا لتموث الديف بجرائـ  فالسياسة(( او ))تسييس الديف(( واف ىذه المسألتاف تؤديا

مما يتولد شبابًا واجيااًل قد تكره الديف وتسعى ليجر الوطف بحثًا  تشوييوالسياسة فيتـ 

 .  (1)عف الحرية 

االرىاب ىو اواًل : شكؿ مف اشكاؿ المنظـ ، ولذلؾ لجأت المنظمات الدولية ، وعمى رأسيا 

االمـ المتحدة ، الى استعماؿ مفيوـ اجرامي لمفعؿ اإلرىابي ، بحيث أصبح ىناؾ اتفاؽ عالمي 

مف صور األعماؿ االرىابية مثؿ االغتياؿ والتعذيب واختطاؼ الرىائف واحتجازىـ  عمى كثير

 .. الممغومةوبث القنابؿ والعبوات المتفجرة واختطاؼ واحتجاز وسائؿ النقؿ والرسائؿ 

مف قبؿ المنظمة االممية  لـ يكف يومًا عاداًل ، فما  باإلرىابيسمى  لكف التعامؿ مع ما

يقوـ بو  في فمسطيف ودوؿ الجوار ال يعتبر مف قبيؿ االرىاب ، أما ما نيةالصييو تقـو بو الحركة 

الفمسطينيوف دفاعًا عف انفسيـ وارضيـ تعتبره إرىابًا ، وقد اتخذت ىذه الظاىرة ابعادًا خطيرة بعد 

، فمقد ركزت جؿ الدراسات الغربية عمى الصاؽ كؿ  1111ر مف سبتمبر شأحداث الحادي ع

 المطرفةسالمية وشنت حممو غير مسبوقة عمى االسالـ وليس عمى الحركات التيـ بالحركات اال

حسب مفيوميا ، وقد ساعد ضعؼ االنظمة العربية واالسالمية وخضوعيا لمغرب عمى ترسيخ 

ىذه الفكرة ، أي أف اإلرىاب حث عميو الديف االسالمي في كذا موقع مف اآليات الجيادية في 
                                                           

 ( الشيخ محمد العربي ، مصدر سبؽ ذكره .(1

ضروريو لمعالجة ))مرض التطرؼ(( االنترنيت الموقع ( د. أسعد عبد الرحمف ، حموؿ 1)

:https://www.asadarahmanwordpress.com  
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مف مزايدات الغرب والمتحامميف عمى الرسالة المحمدية  بريءالمي القرآف والحقيقة أف الديف االس

 . 

 ةواالرىاب ىو ثانيًا : أداة او وسيمة لتحقيؽ اىداؼ سياسية ليس فقط في سياؽ المواجي

نما أيضا كأداة لمتعامؿ بيف الدوؿ  الداخمية بيف السمطة السياسة وبيف جماعات معارضو ليا وا 

داة لتحقيؽ اىداؼ عسكرية . واالرىاب ثالثًا : يتضمف انتياكًا وبعضيا البعض ، أي انو ليس ا

نما ايضا لمقواعد العرفية والدينية السائدة  ( 1)عمديا ليس فقط لمقواعد القانونية والشرعية العامة ، وا 

ليس لو ىوية وال ينتمي الى بمد وليس لو عقيدة إذ أنو يوجد عندما توجد أسبابو  . فاالرىاب

 .  (1)ومبرراتو ودواعيو في كؿ زماف ومكاف وبكؿ لغة وديف 

واليأس السياسي الذي يحاوؿ تضييؽ مجاالت  الخواءوالتطرؼ عبارة عف ممارسو لفكر 

لمتطرؼ ىي تقوية المركز السياسي و االختيار أماـ الناس ،حيث أف الغاية النيائية لمفكر ا

االجتماعي ألصحاب ىذا الفكر . وغالبًا ما يعتمد المتطرفوف عمى استخداـ االساليب 

السيكولوجية لخمؽ مناخ مف الخوؼ بيدؼ إجبار الناس عمى قبوؿ فمسفة التطرؼ ووسائؿ 

ية الفكرية الجسدية . والتطرؼ ىو األرض التصفيةالتعبير عنيا ، والتي قد تصؿ الى حد 

خروج عف القيـ والتقاليد والعادات . بما يصؿ بالمتطرؼ دائمًا الى االرىاب حيث  ألنيالإلرىاب 

الجسدية لممخالفيف وال يتورع عف قتؿ االبرياء فالقتؿ في حد ذاتو ليس ىدفيـ وانما  بالتصفيةيبدأ 

جتماعية واصابة اليدؼ مف وراء القتؿ ىو خمؽ مناخ الخوؼ وارباؾ الحياة اليومية واال

                                                           

 . 011( د. شميفـ غنيو ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(1

   www.tuvess.com( د. عبد الرحيـ بف حمداف ، االرىاب أسبابو وطرؽ مكافحتو ، االنترنيت : (1

http://www.tuvess.com/
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. واف معالجة االرىاب والتطرؼ ال تتـ بمضاعفة قمع  (1)المعارضيف ليذا الفكر بالشمؿ التاـ 

نقاؼ المزيد مف الثروات عمى تسريح قوات مكافحة االرىاب بأحدث معدات القتاؿ  الرأي اآلخر وا 

وال يمكف اف ينتيي ، بؿ بالوقوؼ عمى األسباب الحقيقية ومعالجة األمر بالحكمة والموضوعية . 

العنؼ في وطننا العربي وعالمنا االسالمي إال بقياـ البدائؿ الديمقراطية التي ترتكز عمى 

مؤسسات دستورية تحتـر المواطف وتشاركو القرار وترفع مستواه االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

وؿ العرب والمسمميف وتقمؿ الفوارؽ الطبيعية وتحؿ السالـ االجتماعي . ومما ال شؾ فيو أف دخ

 .  (1)إلى نادي الديمقراطية أو الشورى ىو السبيؿ الوحيد ليأخذوا مكانتيـ الالئقة في ىذا العالـ 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

                                                           

في العالـ المعاصر ، االنترنيت الموقع :  ومحاربتو( د. أسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي ، االرىاب (1

www.kotobarabia.com   

   www.assakina.com( أ. د. محمد اليواري ، االرىاب المفيـو وسبؿ العالج ، االنترنيت الموقع : (1

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
http://www.assakina.com/
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ير القمؽ ثأف خطورة العنؼ واالرىاب بجميع أشكالو وانواعو ومستوياتو ودرجاتو باتت ت

والخوؼ والرعب في نفوس الناس وفي جميع الدوؿ والمجتمعات في الشرؽ والغرب عمى حد 

جميع البشر والمجتمعات . ولذلؾ عمى  أمف وسالمةسواء ويشكؿ خطرًا محميًا وعالميًا ييدد 

اليب جميع الدوؿ والمجتمعات واالفراد أف يقفوا اماـ ىذا الخطر العالمي الواىـ بكؿ الوسائؿ واألس

لتجفيؼ منابع االرىاب وكبح جماحو بالوقوؼ أمامو بجدية وحـز ومواجيتو بكؿ الوسائؿ  المتاحة

مف شروره وآثامو . وخرج البحث بجممو مف االستنتاجات أىميا  ةحتى تتخمص البشري الممكنة

:-  

 أف االسالـ يرفض العنؼ وال يفضؿ استخداـ العنؼ إال في حالو الدفاع عف النفس .  -1

وفي  السياسيةلمعنؼ في تحقيؽ أىدافيا  لجؤىاأف جماعة االخواف المسمميف ترفض  -1

الوقت نفسو اتيمت بممارسة العنؼ في التعبير عف مصالحيا وتحقيؽ طموحاتيا لذا 

 .  المتعاقبة ةمع االنظمة المصري متقطعةكانت عمى عالقو 

 وباستخداـي قمب العدد المنظور االسالمي )) ىو اثارة الذعر او الرعب ف االرىاب في -0

 ((  المتاحةمختمؼ الوسائؿ والسبؿ 

والعنؼ ولكف في كؿ  وجد االرىاب ةاالرىاب قديـ قدـ التاريخ فمنذ أف وجدت البشري -4

 زماف وأف لو صوره قد تختمؼ عف سابقتيا . 

 باإلضافةاىميا االستعمار واالستبداد السياسي  ومتعددةيعود االرىاب الى أسباب عديده  -3

 اسباب اقتصاديو واجتماعيو ونفسيو . الى 
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 المصادر  

 القرآف الكريـ 

 الكتب العربية  -اواًل :

  1113أبراىيـ الحيدري ، سوسيولوجيا العنؼ واالرىاب ، دار الساقي ، بيروت ،  -1

ليفيو روا ، تجربو االسالـ السياسي ، ترجمة : نصير مروة ، دار الساقي ، بيروت و أ -1

1442 . 

شميدت وانغو دبميو شرودر ، أنثروبولوجيا العنؼ والصراع ، ترجمة د. ىناء بتينا أي .  -0

  1111خميؼ غني ، بيت الحكمة ، بغداد ، 

جالؿ الديف محمد صالح ، االرىاب الفكري اشكالو وممارستو ، المركز العربي لألبحاث  -4

  1111ودراسة السياسات ، الرياض ، 

وماىية التحوؿ الديمقراطي في الفكر  سييؿ حبيب ، الثوره عمى دوؿ االستقالؿ ، -3

االيديولوجي التونسي المعاصر ، المركز العربي لالبحاث ودراسو السياسات ، قطر ، 

1110 . 

عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ، العنؼ في العمؿ االسالمي ، مركز البحوث  -2

 والدراسات االسالمية ، السعوديو ) د . ت ( 

، االسالميوف ربيع الثورات الممارسو المنتجو لالفكار ،  نواؼ بف عبد الرحمف القديمي -1

 .  1111المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ، 

ىيثـ عبد السالـ محمد ، مفيوـ االرىاب في الشريعة االسالمية ، دار الكتب العممية ،  -1

 . 1411بيروت ، 
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السمطو ، مركز الدراسات ىيفاء احمد محمد ، االسالميوف في تونس بيف المعارضو و  -4

 االستراتيجيو والدولية ، بغداد ) د . ت ( 

 البحوث والدراسات : -ثانيًا :

عمي ، مفيوـ العنؼ عند الحركات االسالمية ))  وجيو عفدو -بشار حسف يوسؼ  -1

( 1جماعة االخواف المسمميف في مصر (( مجمة ابحاث كمية التربية االساسية ، العدد )

 . 11/2/1111 -( ػ تاريخ النشر :11، المجمد )

سممى مصيبح ، عمـ االجتماع الحضري ، مذكره مكممو لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ  -1

 . االجتماع الحضري 

شاكر عبد الكريـ فاضؿ ، العنؼ السياسي في العراؽ ، عدد خاص بمؤتمر كمية القانوف  -0

 . 1111والعمـو السياسية ، 

شميغـ غنيو ، الحركات االسالميو مف التطرؼ الديني الى االعتداؿ السياسي ، مجمو  -4

 ( ، المجمد )صفر( 1العمـو االنسانية واالجتماعيو ، العدد )
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 لكترونية المواقع اال

 -أسد عبد الرحمف ، حموؿ ضروريو لمعالجو )) مرض (( التطرؼ ، االنترنيت الموقع : -1

https://asadararahman.wordpress.com . 

االرىاب ومحاربتو في العالـ المعاصر ، االنترنيت  أسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي ، -1

 . www.kotobarabia.com -الموقع :

حركو االتجاه االسالمي ، مركز التأىيؿ لمدراسات والبحوث ، االنترنيت الموقع :  -0

www.taseel.com  . 

كة االتجاه االسالمي بتونس ) حزب النيظة ( : االنترنيت الموقع : حر  -4

www.saaid.net  

حسف بف ادريس عزوزي ، قضايا االرىاب والعنؼ والتطرؼ في ميزاف القرآف والسنو :  -3

 . slam.comi-www.alاالنترنيت الموقع : 

جماؿ ماضي ابو العزايـ ، اسموب االسالـ لمنع العنؼ ، االنترنيت الموقع :  -2

www.ealzayen.com . 

شريؼ السميماني ، التطرؼ واالرىاب . نظرة في الحموؿ واالسباب ، االنترنيت الموقع :  -1

www.magnress.com . 

عبد الرحيـ بف حمادي ، االرىاب اسبابو وطرؽ مكافحتو ، االنترنيت الموقع :  -1

www.turess.com . 

عبد اهلل بف الكيالني االوصيؼ ، االرىاب والعنؼ والتطرؼ بضوء الكاتب والسنو ،  -4

 . www.assakina.comاالنترنيت الموقع : 

https://asadararahman.wordpress.com/
https://asadararahman.wordpress.com/
http://www.kotobarabia.com/
http://www.taseel.com/
http://www.taseel.com/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.al-islam.com/
http://www.ealzayen.com/
http://www.ealzayen.com/
http://www.magnress.com/
http://www.magnress.com/
http://www.turess.com/
http://www.turess.com/
http://www.assakina.com/
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قاسـ الجاللي الحسيني ، االعنؼ في الفكر الشيعي )حدود العنؼ ومشروعيتو في  -11

 . shia.napilalkarkng.comاالسالـ( االنترنيت الموقع : 

العنؼ ، االنترنيت الموقع :  مبروؾ بو طقوقو ، االىتماـ االسالـ بضاىرة -11

www.arantnropos.com . 

محمد العربي ، االرىاب انواعو اسبابو طرؽ معالجتو ، االنترنيت الموقع :  -11

www.rawapetcnter.com . 

االرىاب المفيوـ وسبؿ العالج ، االنترنيت الموقع :  محمد اليواري ، -10

www.assakina.com . 

دواعيو وتداعياتو ، االنترنيت  –محمد نبيؿ الشيمي ، العنؼ السياسي في العالـ العربي  -14

 . .comwww.ahewar.orgالموقع : 

 

http://www.napilalkarkng.com/
http://www.arantnropos.com/
http://www.arantnropos.com/
http://www.rawapetcnter.com/
http://www.rawapetcnter.com/
http://www.assakina.com/
http://www.assakina.com/
http://www.ahewar.org.com/

