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 مقدمة

َّ

كثيرةَّممارسةََّّهوَّمنَّنواح ََّّ،خاصَّبشكل َّواإلسالمَّوالعنفََّّ،عامَّبشكل َّبحثَّالعالقةَّبينَّالدينَّوالعنفَّ

يارَّاختيتعينَّمحفوفةَّبالمخاطر،َّكماَّسنرىَّبسرعةَّأدناه.َّلذا،َّوجبَّتوخيَّالحذر،َّومنَّأجلَّالقيامَّبذلك،َّ

تسلسالتَّمحددةَّوأطرافَّفاعلةَّدقيقة،َّدونَّاالنخراطَّفيَّالتعميمَّالمفرط.َّولهذاَّالسبب،َّسنفضلَّاتباعَّنهجَّ

المَّتيَّترىَّبهاَّالجهاتَّالفاعلة،َّالتيَّنهتمَّبها،َّالعشامل،َّيستندَّإلىَّبعضَّاألمثلةَّذاتَّالصلة،َّعلىَّالطريقةَّال

َّ دينية،َّوكيفَّأنهاَّتؤديَّفيَّبعضَّاألحيان،َّفيَّهذاَّالصدد،َّإلىََّّاالجتماعيَّوتفسره،َّالَّسيماَّعلىَّأسس 

تبريرَّاستخدامَّالعنفَّباسمَّاإلسالم.َّومنَّهذاَّالمنطلق،َّمنَّالواضحَّأنناَّنرفضَّأيَّنهجَّجامدَّأوَّتاريخيَّ

َّتفكيرناَّيعبّرَّعنَّاألبعادَّالوطنيةَّوالدوليةَّويربطَّبينها.إزاءَّهذاَّالعنف.َّذلكَّأنَّ
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 التعامل مع الحقائق الدينية في الظواهر االجتماعية السياسية المعاصرة

َّ

َّوقبلَّكلَّشيء،َّيجبَّمالحظةَّندرةَّالدراساتَّالمنهجيةَّحولَّالدينَّ)خاصةَّفيَّالعلومَّالسياسية(،َّإماَّ أوالا

نَّانطالقااَّموكموضوعَّمحددَّأوَّمرتبطَّبمواضيعَّأخرى،َّمثلَّالجنسَّوالعنفَّوالصراعاتَّالسياسية،َّإلخ.َّ

وتسليطَّضوءََّّ،اعيغريبَّعنَّالعلومَّاالجتماعية،َّمنَّحيثَّتوضيحَّالعملَّاالجتمَّموضوعهذا،َّالدينَّهوَّ

قليلَّمنَّعلماءَّاالجتماعَّالفرنسيينَّالمهتمينََّّهذهَّالمالحظة،َّالتيَّأدلىَّبهاَّعدد 1ََّّجديدَّعليه.َّيمكنَّتطبيق

سياسيةَّوالعلومَّالَّ،عامَّبشكل َّيأخذونهاَّعلىَّمحملَّالجد،َّعلىَّالعلومَّالسياسيةََّّتيوالَّ،جدااَّبالقضاياَّالدينية

َّخاص،َّمعَّبعضَّاالستثناءات.َّبشكل َّالفرنسيةَّ

أيَّعدمَّاالهتمامَّبه،َّأوَّحتىَّتجنبه،َّمنَّجانبَّكلَّأوَّجزءَّمنَّمجالََّّ؛إذن،َّماَّالسببَّفيَّهذاَّاالستبعادَّللدين

علمَّاالجتماعَّالفرنسيَّوالعلومَّالسياسيةَّالفرنسية،َّالتيَّتنحوَّفيَّنهايةَّالمطافَّإلىَّالنظرَّإلىَّالدينَّعلىَّ

َّمسبقااَّموحرمالدافعَّالدينيَّمكنَّالقولَّإنَّيأخرى،ََّّوبعبارة 2ََّّأنهَّجانبَّثانويَّمنَّجوانبَّالتفسيرَّاالجتماعي؟

ََّّ.3تهَّالنشطةَّباعتبارهَّ"سلطةَّمستقلة"قونَّم

َّيتعلقَّ َّالتحفظَّالذيَّلوحظَّفيَّالسنواتَّاألخيرةَّفيما وبعدَّمحاولةَّتوضيحَّاألسبابَّالموضوعيةَّلكلَّهذا

َّللسلوكََّّبمعاملةَّالجهاتَّالفاعلة،َّأوَّعلىَّنحو َّ َّتفسيريااَّمحتمالا ا أدقَّعدمَّمعاملتها،َّللدينَّباعتبارهَّمتغيرا

َّالتقرير،َّفيَّ َّتنتميَّإلىَّدينَّما،َّسيسعىَّهذا االجتماعيَّوالعامَّللجهاتَّالفاعلةَّالتيَّتدعيَّصراحةَّأنها

عاصرةَّالتيَّللظواهرَّالمَّةالتفسيريَّالحصيلةَّالمرحلةَّالثانية،َّإلىَّتوضيحَّكيفَّيمكنَّدمجَّالبعدَّالدينيَّفي

َّعنيفةَّأمَّال.ََّّت َّشكيالتشملَّاإلسالمَّوالمسلمين،َّسواءَّفيَّت

َّ.4ََّّتقدمَّسيلينَّبيروَّثالثةَّأسبابَّعلىَّاألقلَّيمكنناَّتذكرهاَّهنا

،َّيتحملَّالمتدينونَّالعبءَّاألكبرَّمنَّ"مشروعَّالتفكيكَّالعقالني"،َّوهوَّمشروعَّمميزَّللعلومَّاالجتماعيةَّ أوالا

،َّ"،َّبقدرَّماَّكانَّلعلمَّاجتماعَّالديناأوَّحتىَّتفككهَّاهاختزالواقعَّ"كانَّيمكنَّأنَّيؤديَّإلىَّالوليدة"؛َّوهذاَّفيَّال

علىَّعلمَّاالجتماعَّالمذكورَّقوةَّفيَّالماضي،َّأنَّيدمجَّ"نظرياتَّالعلمنة"،َّالتي،َّفيَّالمقابل،َّقدَّأثّرتَّب

َّاألقل.َّعلىمنَّبعضَّعناصرهَّالديني،َّإلىَّتجريدَّنفسهََّّالبعدنَّالتخليَّعلدرجةَّأنهاَّقادته،َّإنَّلمَّيكنَّإلىَّ

دفعَّ"علماءَّاالجتماعَّالدينيَّاألمرَّالذيَّ،َّمتنام َّمباشرة،َّكانَّهناكَّ"إحراجَّعلمانيَّأكاديمي"ََّّثانياا،َّكنتيجة َّ

َّإلىَّتجنبَّ َّ)بعضَّالمعتقداتَّأوََّّحددةمَّمواضيعأنفسهم َّأوَّأبعادَّعلم الالهوتَّأوَّالممارساتَّالصوفية(

َّ.5ََّّوالحساسَّللممارسةَّالدينيةَّعلىَّوجهَّالخصوص("للحقائقَّالمدروسةَّ)البعدَّالتجريبيََّّحددةم

َّالطائفية"ثالثاَّ َّأوَّانتماءاتهم َّالدينية َّفإنَّ"استحضارَّمعتقداتهم َّلعلماءَّاالجتماعَّالمعنيين، َّبالنسبة َّيكاد6َّا، ،

َّيكونَّ"منَّالمحرمات".

                                                           
1 Béraud C, Duriez B and De Gasquet B (2018) Sociologues en quête de religion. Paris : Presses Universitaires 
de Rennes. 
2 Cf. Burgat F (2016) Comprendre l’islam politique. Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste, 1973-
2016. Paris : La découverte. 
3 Kolakowski L (1985) Philosophie de la religion. Paris : Fayard 

4 Béraud C (2018) Introduction. In : Béraud C, Duriez B and De Gasquet B (eds) Sociologues en quête de 
religion. Paris : Presses Universitaires de Rennes, pp. 07-12 

5 Ibid., p. 09 
6 Ibid. 
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اَّ-هامشيَّبشكل َّجد،َّوحتىَّذلكَّالحينَّفقطَّإنَّو َّ-َّاإذاَّلمَّيكنَّالبعدَّالدينيَّدائماَّ فيَّنظرَّبعضَّعلماءََّّمهما

فيََّّاخاص،َّفإنَّهذهَّالحالةَّأكثرَّوضوحاََّّبشكل َّوفيَّاإلسالمََّّ،عامَّبشكل َّاالجتماعَّالمتخصصينَّفيَّالدينَّ

مشابهةَّإلىَّحدَّماَّلتلكَّالتيَّأبرزتهاَّسيلينَّبيرو،ََّّ،َّألسباب 7َّأوَّفيَّنظريةَّالعالقاتَّالدوليةَّاالجتماع،علمَّ

االجتماعيةَّالحديثة،َّمعَّالتركيزَّالمتزايدَّعلىَّالتفريقَّلىَّجميعَّالمجاالتَّعمجاالتَّالعقالنيةََّّزحفوهيَّ

ََّّ.أوَّخصخصتهَّيةَّالمعتقدانبينَّكلَّمنها،َّوفرد

بينَّبوضوحَّتَّمؤشرات َّتحليلَّاالستشهاداتَّالمرجعيةَّقدمَّيفيليبَّبورتييهَّوفريدريكَّراميل،ََّّوضحيحسبماَّ

إلىَّعام1980ََّّفترةَّمنَّعامَّالَّمنذفَّ.المتغيرَّالدينيَّفيَّاالعتبارَّفيَّدراسةَّالعالقاتَّالدوليةَّهامشيةَّأخذ

مقاالتََّّسّت ََّّسوىَّالرئيسةَّالثالثَّفيَّالعالقاتَّالدوليةَّةمَّتقدمَّالمجالتَّاألمريكيلعلىَّسبيلَّالمثال،َّ،1999َّ

َّلمكان 1,600َََّّّةباالدينَّمنَّأصلَّقرَّةمخصصة َّومعَّذلك، َّالفترة. َّنشرتَّخاللَّهذه هناكَّبعضَّفمقالة

َّ َّحاول َّالمثال، َّسبيل َّعلى َّالملحوظة. َّاالستثناءات َّمن َّباحث َّوهو َّفوكس، َّجوناثان َّإيالنَّجامعة بار

تفسيرَّستبعدَّالدينَّكأحدَّالمعاييرَّالممكنةَّلتيَّت)إسرائيل(،َّكسرَّالتحيزَّفيَّ"العلومَّاالجتماعيةَّالغربية"،َّال

َّ.8حددمَّغيرأوََّّحددمَّاَّلنطاق َّوفقاََّّ،الظواهرَّاالجتماعية

أخرىَّإلحجامَّجزءَّكبيرَّمنَّالدوائرََّّوباإلضافةَّإلىَّكلَّهذا،َّالذيَّيتفقَّمعهَّهذاَّالتقرير،َّهناكَّتفسيرات

اَّماألكاديميةَّالفرنسيةَّعنَّمراعاةَّالتفسيرَّالدينيَّللظواهرَّالعنيفةَّالمعاصرة،َّحتىَّولوَّبطريقةَّضيقة،َّالَّسي َّ

َّفيَّضوءَّالواقعَّاإلسالمي.َّوسيجادلَّهذاَّالتقريرَّبأنَّهناكَّسببينَّرئيسيينَّلذلك.

قدَّجادلَّلسنواتَّبأنَّالدينَّهوَّأحدَّفل.9َّتونجصموئيلَّهنتنَّنبَّالثقافيةَّالتيَّيركزَّعليهااوَّالجوهَّ؛األول

،َّباعهأتتحديدَّأفعالَّعلىََّّيهيمنمتجانسََّّاَّأنهَّكل َّالقوىَّالدافعةَّالرئيسةَّوراءَّصراعَّالحضارات،َّمعتبراَّ

ََّّاإلسالمويةَّبينهَّوبينساويَّاإلسالم،َّالذيَّيَّيرىوفيَّهذاَّالصددَّ اَّفريداََّّا،َّسبباَّدونَّأيَّفارقَّولوَّضئيالا

خاص.َّوقدَّوافقَّعلىَّهذاَّالنوعَّمنَّالتفسيرََّّبشكل َّعامَّومعَّ"الغرب"ََّّبشكل َّاَّللصراعاتَّمعَّاآلخرينَّتقريباَّ

لبيةَّذاتَّاألغَّدولفيَّالَّالعلميَّاالجتماعيَّبعضَّقادةَّحكومةَّالوالياتَّالمتحدةَّالذينَّقادواَّالبالدَّإلىَّحروب َّ

َّالَّسي َّ َّالمسلمة، َّأفغانستانَّفيَّعام 2001ََّّما َّومنَّو2003والعراقَّفيَّعام َّهنتن. َّنظر َّفإنَّججهة تون،

،َّلهاَّاألسبقيةَّعلىَّكلَّشيء10َّبالفطرةالمجتمعاتَّذاتَّاألغلبيةَّالمسلمةَّمدفوعةَّبعواملَّإسالميةَّمحددةَّ

قلدهَّولويس،ََّّدالباحثَّاألمريكيَّالبارزَّفيَّاإلسالمَّبرنارمنَّاَّداَّييالقتَّتأ،11َّإلسالم"اآخر.َّمفهومَّ"استثنائيةَّ

جاني.َّعالمَّالسياسيةَّمحمدَّشريفَّفرمنهجيََّّبشكل ََّّهاوانتقدَّجيلَّكيبيل،المستعربَّالفرنسيََّّبقوةَّذلكفيَّ

،َّالتيَّلمَّيشرَّفيهاَّإلىَّأنَّلويس12َّ،َّكتبَّكيبيلَّمقالةَّعنهَّعلىَّسبيلَّالتكريم2018بعدَّوفاةَّلويسَّفيَّعامَّ

عنَّاإلسالمَّوالمسلمين،َّالتيَّقيلَّإنهاَّخاطئةَّةَّوثقافيةَّجوهريَّارتكابَّتعميمات َّقدَّتعّرضَّللهجومَّبسببَّ

َّ.َّوفيَّمحاولةَّلكشفَّمصدر 13َّخاصَّفيَّأحدَّأعمالهَّالرئيسة،َّالتيَّت رجمتَّإلىَّالفرنسيةَّبشكل َّملحوظةَّ

،َّبلَّرفضَّحتى14َّاألصول"َّصنملـ"فقطَّحاسم،َّأوَّلحظةَّمثيرة،َّللنزعةَّالجهادية،َّلمَّيذعنَّكيبلَّبدورهَّ

                                                           
7 Portier P and Ramel F (2015/1) Introduction—Le croyant, le combattant, le savant : Réévaluer la place des 
religions dans les relations internationales, Les Champs de Mars, (26) : 10-19 
8 Fox J (2006/4) Religion et relations internationales : perceptions et réalités 1936-2006 : 70 ans, Politique 
étrangère : 1059-1071 
9 Huntington S (2005) Le choc des civilisations. Paris : Odile Jacob 
10 Huntington S (1998), Libération, https://www.liberation.fr/tribune/1998/01/06/dans-le-choc-des-civilisations-
samuel-huntington-annonce-la-montee-en-puissance-des-societes-islamiq_226990, 06 janvier, 1998 
11 Ferjani M.-C (2017) Pour en finir avec l’exception islamique. Tunis : Nirvana 

12 Kepel G (2018), Le Monde, 23 mai, 
13 Lewis B (1988) Le langage politique de l’islam. Paris : Gallimard 
14 Bloch M (2018) Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien. Paris : Armand Colin 

https://www.liberation.fr/tribune/1998/01/06/dans-le-choc-des-civilisations-samuel-huntington-annonce-la-montee-en-puissance-des-societes-islamiq_226990
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-َّستغلتسَّا،َّمدعيااَّأنهالـَّ"اإلسالموفوبيا"،َّسواءَّالكلمةَّأوَّالواقعَّالذيَّيفترضَّأنَّيصفهَّاهتمامأدنىَّبداءَّإ

َّيين.واإلسالمَّمنَّقبلاَّجداََّّةلوسهبَّ-تستغلَّبالفعلو

السببَّالثاني،َّفيماَّيتعلقَّبماَّسبق،َّهوَّأنَّدمجَّمتغيرَّاإلسالمَّفيَّالتحليلَّاالجتماعيَّوالسياسيَّواألزماتَّ

ةَّبينَّخطرةَّومشكوكَّفيهاَّو/أوَّمتحيزَّعالقةالجيوسياسيةَّيعني،َّبالنسبةَّلبعضَّالمراقبين،َّالمخاطرةَّبإقامةَّ

ماَّيسمىَّبالنصوصَّالمقدسةَّلإلسالم،َّوالعنف،َّواألفعالَّالتيَّترتكبَّباسمَّالجهاد.َّويخشىَّأنَّيؤديَّذلكَّ

إلىَّتغذيةَّكراهيةَّاإلسالم،َّالتيَّتستخدمَّهناَّلتعنيَّالتمييزَّاللفظيَّو/أوَّالماديَّضدَّالمسلمينَّلمجردَّمعتقداتهمَّ

َّالدينية.

ا،َّحتىَّلوَّكانَّذلكَّومعَّذلك،َّوإذاَّماَّق بلناَّبكلَّماَّسبق،َّفالَّشكَّأنَّالباحثينَّقدَّأهملواَّالعاملَّالدينيَّتماما

رجات،َّوبسببَّدوافعَّوجيهة،َّأيَّتجنبَّالوقوعَّفيَّالفخَّالثقافيَّوكراهيةَّاإلسالم.َّهذهَّهيَّحالةَّفرانسواَّب

اإلسالميَّهويةَّوراءَّعملياتَّالحشدَّواالدعاءاتَّواإلشاراتَّاأليديولوجيةَّللتيارَّأنَّالذيَّيفضلَّأنَّيرىَّ

اَّبالدينَّبكثيرَّمماَّيبدوَّللوهلةَّاألولى.َّولهذاَّالسببَّيتحدثَّعنَّ" "َّوليسَّرداتالمفوب عدااَّسياسياا،َّأقلَّارتباطا

،َّالتيَّمنَّشأنهاَّأنَّت شّكلَّتصوراتَّوخياراتَّالجهاتَّالفاعلةَّالتيَّتدّعيَّعلنااَّأنهاَّاللغويةَّقواعد"العنَّ"

َّ.15إسالمية

حيّزَّأوَّسوءَّالفهم،َّمعَّعدمَّتجنبَّاستخدامَّالمتغيرَّالدينيَّفيَّالتحليلَّأوَّهلَّيمكنناَّتجنبَّتغذيةَّالتفلذا،َّ

َّ.اجتيازهاالتحليليةَّالتيَّسيحاولَّهذاَّالتقريرََّّالعقبةالمبالغةَّفيه؟َّهذهَّهيَّ
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15 Seniguer H (2019) Burgat François. Comprendre l’islam politique. Une trajectoire de recherche sur l’altérité 
islamiste, 1973-2016. Paris : La découverte 
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 محددة من الخطاب العام إلى تجسيد حاالت  

 حالة األولى: الحرب األهلية السوريةالدراسة  

َّ

،َّومذبحةَّموظفيَّمجلةَّشارليَّإبدو،َّوالهجومَّعلى2011َّعندَّالنظرَّإلىَّالحربَّاألهليةَّفيَّسورياَّمنذَّعامَّ

،َّثمَّعلىَّمسرحَّباتاكالنَّوغيرهاَّمنَّاالعتداءات2015َّيناير9ََّّو7َّسوبرَّماركتَّلألطعمةَّاليهوديةَّفيَّ

دَّضرورةَّمتعارضةَّبلَّقنوفمبرَّمنَّالعامَّذاته،َّهناكَّعددَّمنَّالتفسيراتَّالمحتملة،َّالتيَّليستَّبال13َّفيَّ

اَّمحتملَّلظاهرةَّالعَّالَّيمكنَّاستبعادَّالمتغيرَّالدينيَّكتفسير َّفتكونَّمكّملةَّلبعضهاَّاآلخر.َّومعَّذلك،َّ نف،َّنظرا

محددَّوأطرافَّفاعلةَّمحددة.َّدعوناَّنأخذَّأحداثااَّمحددةَّفيَّتسلسلهاَّالزمني،َّمعَّالحربَّالسوريةَّفيََّّلسياق َّ

َّلتالي.واألحداثَّفيَّفرنساَّفيَّالفصلَّاَّ،هذاَّالفصل

سياسيَّبحت،َّكمعارضةَّللرئيسَّاالستبداديَّبشارَّاألسد،ََّّعرضَّالصراعَّالسوريَّعلىَّأنهَّصراع َّغالبااَّماَّي َّ

الذيَّتدعمهَّروسياَّوإيرانَّوميليشياتَّحزبَّهللاَّاللبنانية،َّومعَّاستمرارَّالحربَّأصبحتَّسورياَّتستضيفَّ

متطرفة،َّشيعيةَّوسنيةَّعلىَّحدَّسواء،َّبماَّفيَّذلكَّداعش.َّويدّعيَّاألخيرَّأنهَّيتصرفَّباسمَّاإلسالمََّّتنظيمات َّ

الحقَّوجميعَّالمسلمين.َّالَّيمكنَّإنكارَّالطبيعةَّالسياسيةَّللحربَّالداخليةَّالتيَّتدورَّرحاهاَّفيَّسورياَّمنذَّ

َّببَّالرئيسَّأوَّالنهائي،قرابةَّعقدَّمنَّالزمان.َّوفيَّالوقتَّنفسه،َّمنَّدونَّأنَّيكونَّاإلسالمَّبالضرورةَّالس

اَّللصراع َّمضخما ولعنفَّبعضَّالجماعات.َّوهذاَّأمرَّبالغَّاألهميةَّفيَّإغواءَّالمسلمينَّفيََّّ،فقدَّكانَّعامالا

َّالحربَّفيَّسورياَّوالعراق.َّالمنطقةَّوالعالم،َّالذينَّلوالهَّلماَّغادرواَّأوروباَّإلىَّمسرحي َّ

القية،َّوفيَّالوقتَّنفسهَّزجتَّباإلسالمَّفرديَّوجماعي،َّمسؤوليةَّأخَّبشكل َّتتحملَّالنخبَّالدينيةَّالمرموقة،َّ

شخص،َّوفقااَّلبعض400,000ََّّومسلميَّالعالمَّفيَّهذاَّالصراعَّاإلقليمي،َّالذيَّأودىَّبالفعلَّبحياةَّأكثرَّمنَّ

منَّهذهَّالنخبَّالدينية،َّالتيَّاستغلتَّمكانتهاَّف.16َّالتقديرات،َّناهيكَّعنَّماليينَّالمشردينَّداخليااَّوخارجياا

َّوبررته؟َّالدولية،َّوأيّدتَّاستخدامَّالجهاد

،َّالتيَّكانتَّآنذاكَّتحتَّحكمَّيةمصرالعاصمةَّالتنظيمَّمسيرةَّفيَّالقاهرة،ََّّ،َّوبمناسبة 2012َّفبراير7ََّّفيَّ

َّمرسيَّ َّالمسلمينَّمحمد َّنددت2019َّ-1951)المنتميَّلإلخوان ََّّاتشخصي107َّ(، َّمسلمة "علماءَّتضم

َّتيارات َّيومثقف َّمن َّمختلفة"َّن َّوسياسية َّوحث 17َّإسالمية َّاألسد، َّبشار َّنظام َّبدعم َّالعربيةَّ، َّ"الشعوب ت

ََّّترحذ َّوواإلسالمية"َّعلىَّالتعبئة،َّ َّيشاهدونَّو"أولئكَّالذينَّبقوة "َّاء"دمسفكََّّإزاءيلتزمونَّالصمت"

مَّةَّأتباعهمَّفيَّالدين.َّهنا،َّتنصرإذاَّلمَّيشاركواَّأكثرَّفيَّلحقَّبهمَّ"َّالذيَّسيخزيمنَّ"العارَّوالواألبرياء،َّ

َّبطريقة َّ َّالديني َّالمورد َّاالبمارستَّنوعاََّّاستدعاء َّمن َّأوَّا َّالملتزمين َّللمسلمين َّوالعاطفي َّاألخالقي تزاز

َّباسمَّهللا،َّعلىَّوجهَّالتحديدَّبسببَّإيمانهم.َّيالمؤمنين،َّالذينَّكانواَّحساسينَّللخطابَّالذيَّألق

جدَّالدوحة،َّوالمستشارَّالدينيَّلألمير،َّواألمينَّالعامَّامسأحدَّ،َّإمامَّيوسفَّالقرضاويواألهمَّمنَّذلكَّأنَّ

طويلة،َّوالرئيسَّالسابقَّللمجلسَّاألوروبيَّللفتوىَّوالبحوث،َّيتمتعََّّفترة َّللالتحادَّالدوليَّلعلماءَّالمسلمينَّ

قضيَّتَّفتوى،َّأصدر2013َّيينَّأمَّال.َّوفيَّربيعَّعامَّوبسمعةَّراسخةَّبينَّالسكانَّالسنة،َّسواءَّكانواَّإسالم

َّ؛"،َّالَّسيماَّفيَّمواجهةَّالتدخلَّالشيعيفرضَّكفايةوليسَّ)مجرد(ََّّعينَّفرضورياَّأصبحَّبأنَّ"الجهادَّفيَّس

                                                           
16 https://www.unhcr.org/fr/urgence-en-syrie.html (consulté le 14 décembre 2019) 
17 Seniguer H (2017) Islam et violence. Questionner les références scripturaires et historiques. In : Revue 
académique Les Cahiers de l’Islam. Revue sur le « fait » musulman. Rueil Malmaison : Editions Les Cahiers 
de l’Islam, pp. 53-85 
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https://www.unhcr.org/fr/urgence-en-syrie.html


 

9 
 

َّوروافده َّاإليرانية َّالثورة َّآباءََّّاأي َّأن َّطالما َّإلزامية، َّتعد َّلم َّالوالدين" َّ"موافقة َّأن َّوأضاف اللبنانية.

ََّّالمتطوعينَّفيَّالجهادَّليسواَّفيَّحالةَّاعتمادَّعلىَّابنهم.

اويَّهوةَّاالنقسامَّوالعداءَّالطائفيَّبينَّالسنةَّوالشيعةَّمنَّخاللَّإحياءَّعالوةَّعلىَّذلك،َّوّسعَّالشيخَّالقرض

اَّمنَّاليهود1328َّ-1263فتوىَّمنَّالقرونَّالوسطىَّتعودَّالبنَّتيميةَّ) (:َّ"النصيريونَّ]العلويون[َّأشدَّكفرا

سميةَّتَّ-دالليَّيدرسهَّالمتخصصونَّفيَّلغةَّالسياسةَّفيَّاختطاف َّ-َّ.َّحتىَّأنهَّأعاد18والنصارىَّ)المسيحيين("

"(َّوتنظيمهَّحزبَّهللاَّ)الذيَّيعنيَّ"حزبَّهللا"(،َّةَّهللااألمينَّالعامَّحسنَّنصرَّهللاَّ)الذيَّيعنيَّاسمهَّ"نصر

َّالحق،َّ.َّوفيَّوقت َّ)حزبَّالشيطان(َّواألخيرَّ،(نصرَّالشيطان)أقلَّمنَّودية:َّفقدَّأصبحَّاألولََّّبعبارات َّ

لطائفةَّالقتالَّفيَّسورياَّ"اللتهامَّ،َّذهبَّالشيخَّإلىَّحدَّاتهامَّإيرانَّوحزبَّهللاَّبامزايدةومنطقَّالنفسهَّوبالزخمَّ

ََّّ.19ة"يالسن

َّيتعلقَّب َّفيَّأوقاتَّالحرب،َّوفيما التيََّّالدينيةنصوصَّالوتجدرَّاإلشارةَّإلىَّأنه،َّحسبَّالسياق،َّالَّسيما

منَّاألمةَّ)المجتمعَّاإلسالمي(َّليسََّّ-تكفيرأيَّال-َّلهذاَّالغرض،َّفإنَّهذاَّالنوعَّمنَّخطابَّاالستبعادَّستدعىت َّ

منَّكبارَّالشخصياتَّاإلسالميةَّفيََّّلمَّيجدَّأي َّونفذَّبأيَّوسيلةَّتعتبرَّضرورية.َّأقلَّمنَّحكمَّباإلعدام،َّي َّ

أهميةَّ،َّافرنسا،َّالمقربينَّمنَّالمنظماتَّالعابرةَّللحدودَّالوطنيةَّبقيادةَّالقرضاويَّأوَّالمرتبطينَّبهاَّعضوياَّ

ََّّدانةَّهذهَّالمواقفَّالخبيثةَّأوَّحتىَّالتشكيكَّفيها.إل

حديَّمبرراتَّدينيةَّلتَّ-لبنانيةَّوإيرانيةَّوعراقية-َّالطوائفَّالشيعيةاستخدمتَّشرائحَّمنَّأخرى،ََّّمنَّناحية َّ

اَّمنَّالدوافعَّالمعلنةَّ أولئكَّالذينَّيعتبرونهمَّتهديدااَّلسالمةَّالشيعةَّاألخالقيةَّوالجسدية.َّوبالتالي،َّفإنَّجزءا

،2013َّإلىَّالتدخلَّفيَّسورياَّإلىَّجانبَّنظامَّاألسد،َّفيَّعامََّّ،واألهمَّمنَّذلكَّأتباعهَّ،التيَّدفعتَّنصرَّهللا

.َّزينبَّةيعالشإليهَّحجَّيقعَّفيَّضواحيَّدمشق،َّوهوَّمكانَّذيَّيزينب،َّالالسيدةَّينبعَّمنَّالتهديدَّالمزعومَّلقبرَّ

،َّثمرةَّالزواجَّبينَّصهرَّالنبيَّعليَّوابنتهَّفاطمة.َّأصبحتَّروايةَّ"الدفاعَّ)ص(َّهيَّحفيدةَّنبيَّاإلسالمَّمحمد

نهَّعنَّاألسد،َّمعَّالتهديدَّالذيَّيفترضَّأَّعنَّالضريح"َّمحوريةَّفيَّحملةَّإيرانَّلحشدَّالمقاتلينَّالشيعةَّنيابة

َّ.20داعشبَّشبيهةجماعاتََّّماَّعلىَّأنهيأتيَّمنَّالمتمردينَّالمناهضينَّلألسدَّالذينَّتمَّتصويرهمَّجميعاَّ

َّ،َّفقال:2013َّأبريل30ََّّخاللَّكلمةَّألقاهاَّفيََّّ،رَّنصرَّهللاَّعنَّنفسهَّفيَّهذاَّالموضوععبَّّ

زينب،ََّّة(،َّالسيدصألنهاَّتضمَّقبرَّحفيدةَّالنبيَّمحمدَّ)َّ؛زينبَّةسيدال"فيَّدمشق،َّهناكَّمنطقةَّتسمىَّ

(.َّوفيَّالوقتَّالحاضر،َّالَّتبعدَّبعضَّالجماعاتَّالتكفيريةَّسوىَّبضعَّرضيَّهللاَّعنهابنةَّاإلمامَّعليَّ)

َّعلىَّمحملَّالجد.َّوقدَّاهددَّبتدميرَّالضريح،َّونحنَّنأخذَّتهديداتهتَّامئاتَّمنَّاألمتارَّعنَّالضريح.َّإنه

َّبالفعلَّعمل َّوماليَّومصرَّوالصومال.فيَّلَّاهياتشهدنا َّتلبيةَّاحتياجاتَّالناسَّيبيا ،َّقبلَّرؤيةَّكيفية

َّ.َّفيَّالعراق،َّنتذكرَّكيفَّدمرواَّضريحَّاثنينوالصالحينتدميرَّمقابرَّوأضرحةَّاألتقياءَّفيَّونَّشرعي

َّ َّمحمد َّالنبي َّأحفاد َّجَّ)ص(من َّالذيَّيضم َّسامراء َّفي َّالعسكري َّالعاشرَّسد]ضريح َّاإلمامين ي

نلومَّالسنةَّالذينَّيحمونَّهذهَّاألضرحةَّمنذَّمئاتَّالسنين،َّبلَّنلومهمَّوالحاديَّعشر[.َّنحنَّالشيعةَّالَّ

                                                           
18 Ibid. 
19 Qaradhâwî Y (2013) Les chiites m’ont trahi…Hizballah est un énorme mensonge, 
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2013/06/02/كبيرة-كذبة-هللا-وحزب-خدعوني-الشيعة-القرضاوي- 
(consulté le 14 décembre 2019), al-’Arabiyya, 02 Juin, 13 
20 Phillip Smyth, “The Shiite Jihad in Syria and Its Regional Effects”, The Washington Institute for Near East 
Policy, 2 February 2015, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/shiite-jihad-syria-and-its-
regional-effects 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/shiite-jihad-syria-and-its-regional-effects
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/shiite-jihad-syria-and-its-regional-effects
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َّالجم َّمع... َّمشكلتنا َّتداعياتَّاعلىَّذلك. َّزينبَّستكونَّله َّإنَّتدميرَّضريحَّالسيدة عاتَّالتكفيرية.

َّ.21ا،َّوسيفقدَّالجميعَّالسيطرةَّعلىَّالوضع"خطيرةَّجداَّ

َّمنَّاستهدافَّالسنّةَّالذينَّيشاركونَّعسكريااَّضدَّاألسدَّ ل،َّصريح،َّوبالتاليَّتجنبَّتكفيرهمَّككَّبشكل َّوبدالا

خرى،َّأَّيفضلَّاألمينَّالعامَّلحزبَّهللاَّأنَّيتحدث،َّفيَّنوعَّمنَّتراجعَّاالتهام،َّعنَّ"التكفيريين"؛َّوبعبارة َّ

ةَّفيَّلبنان،َّة،َّخاصنصرَّهللاَّأنهَّيحتاجَّإلىَّالسنََّّّدرك.َّيفقطَّيشيرَّبإصبعَّاالتهامَّإلىَّأولئكَّالذينَّيكفرونهم

َّالطائفيةَّة،َّحتىَّلوَّاستخدمَّحزبَّهللاالسنََّّّتنميطليسَّلديهَّمصلحةَّفيَّفبالتاليَّلقيادةَّمعركتهَّضدَّإسرائيل،َّو

َّ.َّهمالعمليةَّلحشدَّقواتهَّواالنخراطَّفيَّفظائعَّمناهضةَّلَّةَّفيَّالممارسة َّالمعاديةَّللسنَّّ

َّ%15الشيعةَّالَّتمثلَّسوىََّّفإنالشيعيَّوالسنةَّقديم،ََّّينالعقائديَّبينَّالمذهبَّالخالفوعلىَّالرغمَّمنَّأنَّ

عَّتجنبَّالمواجهةَّالعلنيةَّمالذيَّيجعلهَّيَّرماألا،َّنصرَّهللاَّذلكَّجيداََّّدركمنَّالسكانَّالمسلمينَّفيَّالعالم،َّوي

الموتَّباسمََّّشرنتكفير"َّوال"َّتمارسأكبرَّإلىَّاستبعادَّوتهميشَّالقوىَّالتيََّّدهاء َّبالسعيَّبَّةَّفيَّحدَّذاتها.السنَّّ

هذاَّالمبدأَّالديني،َّكانَّنصرَّهللاَّيأملَّفيَّعزلَّمعارضيَّاألسدَّوهزيمتهم،َّدونَّإثارةَّردَّفعلَّواسعَّالنطاقَّ

رغمَّمنَّأنهَّلمَّعلىَّال-َّنصرَّهللاَّبوضوحَّيعتبرحزبَّهللا.ََّّايعتمدَّعليهالتيَّضدَّالطائفةَّالشيعيةَّفيَّلبنانَّ

َّمنَّبينَّأعدائهَّفيَّسوريا.قطرَّوالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةََّّ-هماياَّاسميذكرَّدائماَّ

اَّحصريةَّكنهاَّليستولَّ،اتَّغيرَّالموثقةسرديالَّمنَّقبيل َّهذهَّاالعتباراتَّالدينيةَّليستَّ يمكنَّإنكارََّّ.َّوالأيضا

كونَّسيَّهجيوسياسيةَّومعارضةَّإلسرائيل،َّالتيَّمنَّوجهةَّنظرَّأنَّحزبَّهللاَّيدعمَّالنظامَّالسوريَّألسباب َّ

"المقاومة"َّالفلسطينيةََّّـمهَّلوإزالةَّالدعمَّالذيَّتقدّ ََّّ،لهاَّمصلحةَّفيَّسقوطَّنظامَّاألسدَّالمدعومَّمنَّإيران

جاهَّاألسد،َّتالذيَّالَّتعرفهََّّأفضلَّمنَّعرفهتاَّنهجَّالشيطانَّالذيَّواللبنانية.َّ)فيَّالواقع،َّاتخذتَّإسرائيلَّعموماَّ

َّاإلقليميَّمنَّدونَّوجودَّاألسدَّفيه(.يبَّالنظامَّتعلىَّالرغمَّمنَّالفوائدَّالنظريةَّإلعادةَّتر

منَّاألحوال،َّوالمحاصرةَّفيَّحمىََّّالفاعلةَّالعامة،َّالتيَّالَّتكشفَّعنَّهويتهاَّبأيَّحال ََّّوهكذا،َّفإنَّالجهات َّ

َّ َّقد َّإلَّتهب َّالصراع، ََّّةسادقضفاء َّالمسلمينعلى َّكلالعنفَّودعوة المختارةََّّامفرداتهَّةمستخدمَّجهةَّ،

َّلالنضمامَّإلىَّمعسكرَّالخيرَّضدَّالشرَّالذيَّيجسدهَّالمعسكرَّالمقابل!ََّّالخاصة،َّاوشعاراته

َّفيَّالدعوةَّإلىَّالعنفَّالمنهجيأيَّةَّفيَّهذاَّالتصعيد،َّكلَّالعلماء،َّالشيعةَّأوَّالسنََّّّشاركيَّمنَّالواضحَّأنهَّال

َّالسيستانيََّّقديسوت َّهللاَّعلي َّآية َّمثل َّبارزة، َّشيعية َّأدانتَّشخصياتَّدينية َّالمثال، َّفعلىَّسبيل الحرب.

محمد،َّنبيَّالة،َّمثلَّعائشة،َّزوجةَّراقي،َّجميعَّاإلهاناتَّللشخصياتَّالتاريخيةَّلإلسالمَّالتيَّيحترمهاَّالسنَّّالع

ةَّلسنَّّصلَّوالحوارَّبينَّاتواثمان،َّإلخ،َّبلَّوشجعتَّعلىَّتجديدَّالعأوَّالخلفاءَّالراشدين،َّمثلَّأبوَّبكرَّوعمرَّو

َّ.22والشيعة

 

َّ

َّ

 

 

 

                                                           
21 Nasrallah H (2013) Les vrais amis de la Syrie empêcheront sa chute. 
http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=109950, Almanar TV Website, 30 avril, 13 

22 http://www.hajij.com/ar/verdicts Consulté le 15 décembre 2019 

http://www.hajij.com/ar/verdicts
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 رنسافي العنف في فدراسة الحالة الثانية: كيفية تفسير المتغير الديني 

َّ

رةَّفانَّمنَّقبلَّتنظيمَّالقاعدةَّفيَّشبهَّالجزينَّأعلناَّأنهماَّمكل َّااللذَّ؛عندماَّدخلَّالشقيقانَّسعيدَّوشريفَّكواشي

َّ َّفي َّالهجوم َّعن َّمسؤوليتها َّأعلنت َّ)التي 14ََّّالعربية 2015َّيناير َّفي َّإبدو َّشارلي َّأخبار َّغرفة ،)7َّ

الصحفيينَّالذينَّكانواَّحاضرينَّفيَّذلكَّاليوم،َّكتبَّنَّبالسالحَّإلطالقَّالنارَّعلىَّامدججَّاوهمَّ،2015يناير

يَّإلىَّالرسومَّالكاريكاتوريةَّالتَّأحدَّالمهاجمين،َّبمجردَّارتكابَّالجريمة:َّ"لقدَّثأرناَّللنبيَّمحمد"،َّفيَّإشارة َّ

فصاعداا،َّالتيَّأثارتَّحنقَّالعديدَّمنَّالمسلمينَّفيَّفرنسا،2006ََّّأنتجتهاَّالمجلةَّالساخرةَّووزعتهاَّمنذَّعامَّ

َّانتماءاتهم.َّبغضَّالنظرَّعن

َّلمقترفةااَّاألبعادَّالسياسيةَّوالجيوسياسيةَّفيَّارتكابَّأعمالَّالعنفَّماماَّتالَّنستثنيََّّنحنَّ،مرةَّأخرى،َّحنوّض َّ

المتعاونَّمعَّاألخوينَّكواشيَّوعميلََّّ؛متعددَّالعوامل.َّأماَّأميديَّكوليباليَّباسمَّاإلسالم.َّنحنَّمهتمونَّبنهج َّ

َّسطحي.ََّّكل َّبشعلىَّاألقلََّّهَّبهذهَّالعباراتدورداعش،َّفقدَّشرحَّ

َّالصحافة:َّتوردأماَّحسبقالَّكوليبالي،َّ

َّو َّإنَّالمسلمينَّأنَّيجعلونكمَّتعتقدونَّأيحاولونََّّ،مرةَّ"فيَّكّل َّ َّلقد َّلوَّلمرهابيون. َّلدتَّفيَّفرنسا.

...َّسهنففيَّالوقتََّّترتيباتسوريا،ََّّفيهناكَّشمالَّماليَّوَّواآخرَّلماَّكنتَّهنا...َّكانَّيهاجمواَّفيَّمكان َّ

مهاجمةَّتنظيمَّالدولةَّاإلسالمية،َّعليهمَّعنَّفيَّمالي...َّعليهمَّأنَّيتوقفوا...ََّّعملياتكنَّهناكَّأيةَّتلمَّ

نسائنا،َّعليهمَّأنَّيتوقفواَّعنَّوضعَّإخوانناَّفيَّالسجنَّمنَّأجلَّالَّشيء...َّوجوهَّأنَّيتوقفواَّعنَّكشفَّ

اعتدىََّّفمنا...َّقالَّهللاَّفيَّالقرآن:َّ"]العينَّبالعين[.َّأنتَّتعرفَّذلكَّجيداَّيوجدَّالقصاصَّ،َّبلديفيَّ

الَّنا،َّسنهاجمَّالرجونا،َّومقاتلؤسَّأطفالنا،َّونسا".َّإذاَّلم َّفاعتدواَّعليهَّبمثلَّماَّاعتدىَّعليكمَّعليكم

ََّّالذينَّيقاتلوننا".

اَّفيَّمبرراتَّأخذَّالرهائن.َّومعَّذلك،َّفإنهاَّالَّوإذاَّتوقفناَّعندَّهذهَّالكلمات،َّفإنَّالبعدَّالسياسيَّيبدوَّمهيمناَّ

هاَّصحفيونَّآخرونَّعنَّميولَّأشارَّإليطابعَّديني.َّوتكشفَّالمقاطعَّالتيََّّذاتَّبالغيةَّأداةتزالَّمدعومةَّب

ليهود:َّ"لمَّيدينَّابأنَّهللاَّأميديَّكوليباليَّالمعاديةَّللسامية،َّوالتيَّسارعَّإلىَّربطها،َّعلىَّماَّيبدو،َّبفكرتهَّ

اذاَّما،َّهاَّأنتَّتعرفَّلكوليبالي:َّ"حسناَّعليهََّّورد َّ،َّ"يهودي"فأجابَّأحدهمَّتفهم،َّأليسَّكذلك؟َّماَّهوَّأصلك؟َّ

َّأناَّهناَّإذن!َّهللاَّأكبر!"َّ

نوفمبر13ََّّ،َّفيَّأعقابَّهجماتَّداعشباللغةَّالفرنسيةَّلتنظيمَّالناطقةََّّالدعاية ََّّلة َّآل7َّفيَّالمنشورَّرقمََّّجاء

َّ:،َّماَّيلي2015

َّنسألَّهللاَّأن-َّلَّهللاَّأسبابه،َّاستهدفتَّمجموعةَّمنَّالمؤمنينَّمنَّجنودَّالخالفةسه ََّّمباركَّ"فيَّهجوم َّ

سعاصمةَّالَّ-ي مّكنهمَّوينصرهم ج  ،َّتلكَّالتيَّتحملَّرايةَّالصليبَّفيَّأوروبا:َّباريس...َّشذوذوالَّر 

َّي َّالذين َّأولئك َّعلى َّللدولةَّسلكويجب َّالرئيسة َّاألهداف َّيزالون َّال َّأنهم َّيعرفوا َّأن َّطريقها ون

َّالصليبية،ََّّ،اإلسالمية َّفيَّالحملة َّالمبادرة َّزمام َّأخذوا َّالموتَّألنهم َّرائحة وأنهمَّسيواصلونَّشم

َّ َّعلى َّتجرأوا َّ)وأنهم َّولتفاخرهم َّنبينا، َّتعديلإهانة َّبدون َّفرنسا،َّمنقولة َّفي َّاإلسالم َّبمحاربة )

َّوضربهمَّالمسلمينَّفيَّأرضَّالخالفةَّبطائراتهم...

َّ

َّأنَّيبدوَّ َّالمرءَّويشرحَّالواضحةَّةسياسيلهَّدوافعَّاألمرَّهذا َّيقرأ َّفيََّّمروجون،َّعندما أنَّدخولَّفرنسا

اَّ.َّومعَّذلك،َّيقالَّأيضا2015َّ،َّقبلَّهجماتَّعام2014َّسبتمبر19ََّّبدأَّفيََّّداعشيقصفَّمواقعَّتنظيمََّّتحالف َّ

َّبدافعَّالكراهيةَّلإلسالمَّوالشريعة".َّداعشَّ"رافالَّالفرنسيةَّقصفتَّتنظيمَّطائراتَّإنَّ
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المترجمةََّّاتاجالكتابَّالمقدسَّالمسّماةَّالفولنسخةَّلدينَّاإلسالميَّفيَّلَّالمتكاملمفهومَّالعلىَّمركزيةَّللتدليلَّ

بعضََّّقتباسايتجاوزَّالفضاءَّالجيوسياسيَّللمواجهةَّمعَّفرنساَّو"الصليبيين"،َّيكفيَّبذلكَّ،َّوهوَّالالتينيةإلىَّ

َّالمقتطفاتَّاألخرى:

"ليسَّهناكَّشكَّفيَّأنَّهللاَّلمَّيتركناَّدونَّأنَّيشرحَّلناَّبالتفصيلَّطريقةَّإقامةَّهذاَّالدين.َّإنَّسيرةَّالنبيَّمحمدَّ

َّ(".6هللاَّوإدارتهمَّبقانونهَّ)صََّّعبادكمَّعلىَّنفسهاَّتعتبرَّمنهجيةَّمفصلةَّإلقامةَّالدينَّعلىَّاألرض،َّوالح
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 الخالصة

َّ

العربيََّّمنَّالسياقَّاَّأمثلةاَّفيَّالبعدَّالدينيَّللصراعات،َّمستخدماََّّ،قدرَّاإلمكانَّ،عادةَّالنظرإلهذاَّالتقريرَّسعىَّ

َّبينَّقوسينَّفيَّتوضيحَّالصراعاتَّ َّالحالةَّاإلسالم، َّمنَّوضعَّالمتغيرَّالديني،َّفيَّهذه َّوبدالا والفرنسي.

َّحاولَّالتقريرَّأنَّيوضحَّ َّفيََّّسببَّضرورةوالعنف، َّالعلتفسيراَّالحصيلةالتحقيقَّفيَّمكانه تلكَّلَّامةية

َّحسبَّسياقَّاألطرافَّالمالصراعات َّالدين، َّأن َّوالواقع َّفيَّاَّنخرطة. َّالمواقفَّملصراع، َّفيَّتفسير هم

المتخذةَّأوَّتبريرها.َّوعلىَّأيةَّحال،َّيجبَّأالَّننكرَّحقيقةَّالتفاعالتَّالمنتشرةَّفيَّكلَّمكانَّبينَّالسياسةَّ

والدينَّبينَّالجهاتَّالفاعلة،َّخاصةَّالمراقبين،َّالذينَّيحشدونَّصفوفهمَّباسمَّالمسلمينَّفيَّأوروباَّوأماكنَّ

َّأبداَّلنَّيكونَّالدينَّفأخرىَّأوَّمعهم.َّوبالتالي،َّ َّ،َّبلَّعلىيقفَّبمعزلَّعنَّالعواملَّاألخرىَّتفسير ََّّعامل َّا

َّ َّفإنه َّذلك، َّالالعكسَّمن َّفي ا َّمدمجا ا َّجزءا َّبعضَّاألحيان َّفي َّيشّكل َّالخرىاألجوانب السياسيةََّّماسي ََّّ،

َّ.والجيوسياسية

َّ

َّ

َّ


