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املتطرف زبح إيديولوجية خطاب تفكيك ن الوط"اليم سا" التجمع  قلية: بفر

ن ب العناملسلمة ياو صري التم  سالموفو

Dismantling the ideological discourse of the far-right party "National 
gathering" in France: The Muslim minority between racial discrimination 
and Islamophobia 

طاب.د   Dr. Segheir Tab                                                                                                                     1صغ

الدراسات جتماعيةاملدرسة العلوم س(املتقدمة   )بار

The School of Advanced Studies in Social Sciences (Paris) 

املقال دا زبيديولوجيةأتحليلإدف الفرا الوط"املتطرف ح"  التجمع

معرف حقيقتهستطيع ائزه التاو اجيدة ر م لذو ف الديمقراطيةامقاومو اللتصديا با

نأي ا وال د والشوا ع الوقا وعليهبلغة اته، ا عل ترتكز ال النقاط م أ نحلل سوف

تقسمي  ال املتطرفة السياسية سيديولوجية منالفر نفوس ن م،أنبدلو تجمع

اعاستو  ضد)شعبوي (ديماغوخطابإطار مال خجانبمغلق املسلمةقليةضد  اصةو

سا نا. بفر رتو زبإيديولوجيةخطورة ظ ا لذوكاملتطرفدا املشا عمق مدى  املتنوعةلك

ايتخبطال ساف فر ن املسلم الساعة املتطرف. د زب ا ذا أض خطرالقد ل
ّ
ش

فقطا كب س جتماقلياتعل كوالسلم الفربل املجتمع تماسك ع ذلك

فو  اديمقراطيته، أجل يجبمن سا فر متطرف سيا فكر ل ل املواطنةت لتصدي قيم رسيخ

الديمقراطية عاملواملمارسة التنوعنفتحة ام اح و قليات والّدينل املعتقد ة حر وممارسة

أجل  من ذا يو سا و املجتم أن .من بد اتهوال ل املتطرفة يم املفا حةيديولوجينحلل

ال السيا التطرف رة ظا استفحال أسباب ة معا لنا س ت ي نأ ب لمن املشا أخطر

ل ا تواج املعاصرةال الديمقراطية وخاصة متفاوتة بدرجات ولكن .املجتمعات

مفتاحية امل: لمات قلية ، السيا التطرف ياإيديولوجية، سالموفو ، الوط التجمع   .سلمة،

Abstract: This article aims to analyze the ideology of the French extremist party 
"National Rally" so that we can know it well and thus confront it and resist it with 

                                                 
ي 1 و لك يد  tabsegheir@yahoo.fr                                                                                                                                                                   ال
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democratic arguments, that is, in the language of facts, evidence and evidence. Using it in 
the context of a closed populist discourse against foreigners, especially the Muslim 
minority in France, and here shows the danger of the ideology of this extremist party, as 
well as the depth of the various problems that Muslims in France are currently struggling 
with. This extremist party has become a great danger not only to minorities and social 
peace, but also to the cohesion and democracy of French society. In order to counter the 
ideology of political extremism in France, the values of citizenship, democratic practice 
open to all minorities, respect for diversity, and the exercise of freedom of belief and 
religion must be established, and this is for the sake of social and human security. We must 
analyze the extremist concepts of this ideology so that we can address the causes of the 
exacerbation of the phenomenon of political extremism, which remains among the most 
serious problems faced by all societies to varying degrees, especially contemporary 
democracy.

Keywords: Ideology, Political Extremism, Muslim Minority, National Assembly, 
Islamophobia. 

      مةّد ـمق

املقالدف السياإذا التطرف رة ظا وتحليل النظرةإبراز زبولوجيةييد ذات ل

املتطرف الفر الوط"اليمي املجتمع"التجمع ع املباشرة ا اسا ع برمته، الفروا

وال خو  قليات انة وم دور ع سااصة بفر ا م املسلمة ية. سيما اليمي التيارات فبتصاعد

ات ر ا اته أصبحت ية؛ ورو السياسية الساحة ع ة خ السنوات للنظر امللفتة املتطرفة

الدوائر تمام ا موضوع اديميةاملتطرفة وح عالمية و مسألة. السياسية جديد من طرح وتم

عت  أخرى ناحية ومن ية، ورو الديمقراطية املجتمعات دال وا رةالنقاش التطرفظا

خيا تار املجالالسيا وقديمة ة الفر/م السيا قل تيارات. ا سا فر دت ش ولقد

و  ا شأ منذ شددة م اتهسياسية وتتجسد ة، ور م ا شاء إ عد السياسيةولوجيةييد ح

واقعا املعاصرةاملتطرفة أمرا أصبحت معا ال واملجتمع الفرد أمن حزبدد ا وحصر خصوصا

بقيادة الوط ان"التجمع لو ماري ذي" جون املعارض الفر زب ا دا وزعيم الفع املؤسس

الوطنية القومية عة ته.قصائيةوال اب يتمثل حاليا ان"ثم لو ن مار ديدة" جون ا سة الرئ

سنة شأته مند زب ا دا تم إذ زب، عن1972ل يتوقف ال مغلق، ي عدا سيا بخطاب

الالذع وانتقاده ن اجر وامل لألجانب معاداته ر وأظ سا، فر ن واملسلم رة ال لسياسات تصديه

السياسية وللطبقة جدية والغ سامحة بامل ا إيا واصفا اكمة صارمة"ا   ".غ
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اكمة وامل املتنوعة الداخلية سا فر ل مشا ظل أنه إ شارة تجدر أزمةالبطالة،(نا

للشعب ية الرفا تحقيق عدم اب، ر التطرف، ش، م ال منالسكن، وف وا رمان، ا ،

واملستقبل اضر دا) ا...ا القديمةاغتنم الداخلية زمات اته املتطرف السيا زب ا

املتطرفةاملتجددة أليديولوجيته مغلقا و ا متم وعاء ا م بقوة. وخلق ا خطاباتهوأبرز ق طر عن

يب ال ع ية املب ف،السياسية مستقطباوالتخو املجتمع من فئات عدة ع ه تأث من زاد مما

املواطن من ايدا م نعددا املحبط خاصة ن سي الفر متطرفة،ن نظرة م ل الذين ن يدواملحروم ل

اره أف كسب و شر طموحه من بالتا و ته شعب رصيد دف.الفراملجتمعاملتطرفةمن

إ ما يوما أيالوصول البالد العليا سيةالسلطة الفر ة ور م ا برنامجهرئاسة وتطبيق

ال السيا الفرع للممارسات. واقع املستمر نقده جانب إ أنه القول من مناص وال

سا فر ملسل الل(سالمية ا العيد، ية أ اب،   ....)ا

رة ال عت غو و أو ن القانوني غ خاصة و ن اجر نامل الرئالشرعي ب املباشر الس و

ل و ل سازمات فر ا ش ع ال ايدة امل ل السبلدائمامحاوال . املشا ل العقليةو ع ه تأث

ال القرار صناع ع وخاصة سية الفر و الشعبية صياغة مة املسا وكذلك الرأيسيا لورة

و . العام ذاتإنه معارضة سياسية كقوة الوط التجمع حزب يحاول فيه شك ال متصاعدمما نفوذ

و تلميع دوما بأنهصورته نفسه ار بإظ رنامجا" عاديسياحزب: "ذا و الشعب إرادة ع مرتكزا

قيقي ا الديمقراطي البديل و وأنه السياسية،واعدا، حزاب ل عنو  ل شراسة يدافع الذي

البعض يزعم كما متطرفا ا حز س ل وأنه ء، ل قبل الوطنية ة و ال وعن ن سي الفر حقوق

ج د .هترو تر الية ا سية الفر السياسية الطبقة أن العام" شيطنته"دومافبحسبه الرأي أمام

الية رادي دافا وأ ثابتة مبادئ ذات صاعدة حقيقية سياسية قوة الفرألنه املجتمع لصا

ن، سي ساأنهو والفر لفر امل مت و حقيقي سيا مشروع له الذي الوحيد السيا زب وله. ا

شرعيةحلول الغ رة ال وضد ية، أجن أصول من ن سي الفر املمارسات ضد خاصة ا ألزم ة جذر

ايدة، السنواتامل ذه ةففي املسخ التطرف نفسو " سالموي  "ضد فرض واملعششالذي ه

و  حياء عض سيةالضوابقوة أالفر و ضمن ن، املسلم خاصة ن اجر امل حسببناء الذي

ننظرت سي والفر سا فر مستقبل و أمن دد دائما   .ه

اعتقاد السياسيةحسب م املتضامنة  نخبته ل ست ل سا فر ن املسلم من عالية سبة أن

ي العلما أي ي الالئ الفر املجتمع ندماج حقيقية وإرادة نية نو أي قوان م اح
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سية الفر والثقافة ة و وال املجتمع تماسك ددون التصور دا خالل فمن سية، الفر ة ور م . ا

نا نصفمن أن املتوترةستطيع و باملعقدة املسلمة باألقلية سية الفر الدولة عدمو عالقة

املتبادل سالميالر بالتطرف املرتبطة ابية ر العمليات مناخ ففي ف، ا عرف ساال ر

ة خ مات) 2020-2012(السنوات ال تلك ةأثارت ساؤالتاملس وال املخاوف من العديد

ا ذا ووجه دال، و وا رة ّ م انتقاداٍت املتطرف ضدزب أيديولو عد ذات ة خط أمنية

م سمو ما ن ن"املتطرف بقوة" سالمو ا توظيف يمكنه والعاطفيح ٌم َ ْ املُ الشعبوي خطابه

ل ك سالمي والدين عموما ن سي الفر ن املسلم ار .ضد ف عاظماملتطرفةديولوجيةي اته

العام الرأي ع ا ذا،الفرتأث ل واملتكررة املستمرة السياسية املمارسات تلك خالل من

ما ا الشعبوي طاب وا زب   . ا

ل م بجعل ن املسلم وصورة سالم ه شو ع التصميم و الرغبة جليا نالحظ كما

والظروف فداء"حوال ش الداخلية" ك سا فر و ألزمات زب. املختلفةالعميقة ا ذا يجد كما

السيا برنامجه لتفعيل خصبة وساحة املنال ل س دفا سا بفر املسلمة قلية املتطرف

طموحاتهوتحقيق وعمليا حزب. فعليا ستغل رة وال وء بال املتعلقة منية التطورات ظل و

عمليات م م ن املسلم خاصة وء ال طال من العديد تورط فرصة املتطرف ن اليم أق

نتخابية حملته لصا ابية ال. إر أصبحت ومما أنه نكرانه رة" ثنائية"يمكن وال سالم

نمصدران املتعاطف من د املز كسب دف سا بفر املتطرف الشعبوي ن اليم طاب امان

من د مواقفه. نتخابية  صواتواملز ت أ ةكما نالوا واملسلم رة وال ن لالجئ املعادية

و  ية الغر العرقية القومية نباسم سي الفر ن املواطن من كث أو بقليل ايدة م سبة ع تؤثر ي الئ

ال عدد ن واستقطاب ي اليمي ن الناخب من به ال ففي. بأس انتخابية مناسبة نتخاباتل سيما

س حول دال ا بقوة عود اتهالرئاسية ف جديد، من ة الواج إ ن واملسلم ولوجيةييد الم

الفر املجتمع التوتر غذية و ية الكرا إشعال و تأجيج ع ساعد   .املتطرفة

سنة قانون موجب و أنه ميع ا علم ية1905وكما دي ال ية غر دولة سا فر أصبحت

فر )الئكية( املتواجدة ديان ل م تح دولة أي أو، ل ش دين أي يدخل أن يجب ال لكن و سا

سا فر أن ع ينص نجده سا فر دستور من الثانية املادة ففي السياسة، ة"بأخر ور جم

اته وتجدر. 1علمانية أن أنولوجيةييد شارة إذ سا، فر نائية است حالة تمثل ال املتطرفة

                                                 
1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/comment-la-constitution-protege-t-elle-la-laicite 
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فيما الن نفس تن ديمقراطي، نظام ذات أخرى ية أور دول متطرفة ية يمي أحزاب عدة

عامة بصفة جانب و خاصة ن واملسلم سالم من باملوقف ناك. يتعلق أنه الواقع واملالحظ

املتطرفة ن اليم ألحزاب متناميا املسلمةصعودا قلية خاصة ا م متداخلة عوامل عدة ب س

سا ي. فر انتخا ثقل أي التا و سيا أو اقتصادي وزن ا ل س ل وضعيفة مشة م أقلية ا . بصف

أن يقر ل نوال سااملسلم بفر العملاملتواجدين سوق ا وتمي ة عنصر ون اته. والسكنيواج ول

من الرغم وع املعتقدعلما سباب ة وحر الدولة قليةفاننية بنقده يقوم املتطرف ن اليم

ا، ع الدفاع ستطيع املجتمع وفاعلة امة يئة أي توجد ال أنه علم حيث باستمرار، املسلمة

ن معسكر وجود أي الفر املجتمع متطرف فكر ذات ايدة م سبة وجود ينكر أحد وال

أ إ ن متعارضت ن ت دودبرؤ ا   .ق

وتفكيك دراسة إ دف املقال ذا ساولوجيةييدإإن فر املتطرف السيا زب ا دا

القاعدة ينكر أحد فال سا، فر ايدة وم ة كب شعبيه د ش فاعلة معارضة سياسية قوة ألنه

ذ ا يتمتع ال ية ما و ا النوا عض السيما ا الرادي زب ا عا الفئاتضمن ض

نية ن. امل بر حيث سا فر ة كب انتخابية قوة املعارض زب ا دا أصبح ة خ السنوات و

ن املناضل من ا كب عددا بحشده السياسية ستحقاقات و نتخابات م أ التدر التقدم ع

لصا صوتوا الذين لسياساته دين سي.هواملؤ حزب ل أن ميع ا علم إوكما س ا

الفر الوط التجمع حزب لكن ، السيا برنامجه التا و اره أف وتطبيق السلطة إ الوصول

يحملذإباإلضافة فانه و ا ة خط للتعاأيدلوجية مضادة ومبادئمغلقة السل ش

و  يالديمقراطية، غر غ أصول و ثقافة لديه س ل من ل ل ة وا و رة مر ية كرا سية/ ةضمر فر

ن املسلم وخاصة ن خر جانب املقال. أي ذا ام وال التا السؤال ز ي نا كيف: ومن

أيدلوجية من الفر املجتمع املتطرف الوطنية ة ا زب قصاء أيدلوجية تحولت

ن للمسلم ضة منا و لإلسالم معادية سياسية أيدلوجية إ لألجانب معادية ة تؤديعنصر ال و

قصاء؟ و ش م وال العنصري التمي من د املز   إ

السيا: أوال التطرف وم  مف

مصط حيث" التطرف"عرف معقدةو من ونية اجتماعية رة شعبإذ ظا يرتبط أوال

ة ط ا رة الظا اته عد و دين، أو فئة أو والتعصببلد التطرف حيثآفةاملتمثلة العصر

العصور تحتل أقدم منذ ة شر ال املجتمعات ل ومتناميا سلبيا املصط. موقعا جرتذا الذي
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و  اديمية أ دراسات متعددةحوله سلبية،ميدانية دالالت مخولهله ي فمعا عر له س ول تلفة،

و  عليه أغلبية.موحدمتفق عرفونهلكن ن و :بأنهاملفكر املقبولة املعاي ل عن النظرةبتعاد

باألغلبية ا عل املتعارف فكرا. مجتمعأيالوسطية تحمل جماعة أو فرد ل و آخر بمع

فراط و باملبالغة يتم وسطي غ متطرفا ا واملمارسةوسلو عتدالالفكر حد ومنه. وتجاوز

م ل ش والرأي التفك حادية
ُ

و شّدد وال املغاالة ع املب ساصدرافالتطرف اعرئ لل

العالم ا. والصراع عصب نصرة إ املتطرفة الفرقة أو الرجل يدعو حبحيث واملدافعة املحاماة

خرالقوةب رى و حق، ع دائما ا أ ا ار ألف ن واملوال جماعته أن املتطرف الفكر حامل رى و ،

و ان بر أو ة بال باطل ع ا ار أف ا شارك ال بالعدوالذي يوصف حوال من   .الكث

ون م عالم ففي سباته، ومك ه ومصا اته توج املتاحة السبل ل و املتطرف يدعم

اص ا شدد امل الشعور ذا و املتعصب الفكر ذا ر يظ والصراعات الفات با موج و بالتوترات

املجتمعات ل متطرفة متة م ومواقف ممارسات بصورة أيديولوجية. واملنعزل إن عامة بصفة

ال يومالتطرف عد يوما تزداد عقلياتأخذت ع قطعا ولوجيةتؤثر سي وح الفردوسلوكيات

معا إ. واملجتمع ان امل و الزمان حدود التطرف يتحول أن مكن يؤديو شديد وعنف ات ا ان

املجتمع مصا ضد ابية إر أعمال و جرائم إ الواقع تتحول ة خط أيديولوجية ار أف إ بالتا

ا. الدولةو  ل عنيفة تيارات العالم املتطرفة السياسية حزاب ل أنه نجد املثال يل س فع

مخاطر ذات مفرطة نمطية ار و أف ساسية ات ر ا اك بان سانأك عامة. حقوق صفة و

وال ر بالت ا الرادي الفكر غ يتم اره ألف للمفاوضةتعصب سامحقابلة ال التغي أو إ صبو و

ل ش و مالشامل عل عتدي وقد اره أف قبول ع ن خر إجبار إ الطرق ل ب س كما جذري،

السلوك ذات وا سل و فكره نوا يت ح سمية. بالقوة ال استخدامات الية"وتدخل تحليل" الرادي

ا نفس الية الرادي س: الديناميكية امل ات و ال عديل خالل ةمن عتو ال ات ر ا إ سابقا

فيما ا اعتماد ن يتع ال السلوك خطوط أيضا عدل ا فإ ة، جذر ا أ ع ا إل ينظر أو ن

، للتفك القابلة اتيجيات س و املحتملة، والتحالفات التضامن لعملية ا و ت إعادة ثم ا يتعلق

السياسية اللعبة م موقع اية ال   1."و

                                                 
1 Annie Collovald, Brigitte Gaïti (dir.), La démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique (Paris: La 
Dispute, coll. Pratiques politiques, 2006), p.23. 
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التعصب من امة ال أش عدة ،:التطرفأوناك الدي التعصب الفكري، التعصب

الوط التعصب الديمقراطي، التعصب القومي، التعصب ، يديولو ي،, التعصب ز ا التعصب

السيا ة. ا.…والتعصب خ السنوات حاليا ع شا و السيا التطرف أو التعصب فمثال

ا من وال لالكث الديمقراطية ية الغر سادول فر مباشرةا". سيما ينال بالعنف وب امل لتطرف

ن الدولي من و السالم خط ل ش دد و املتحدة مم ميثاق املكرسة املبادئ ناك .من س ول

بالعنف وب امل التطرف إ يؤدي واحد ق حقوق. طر ك تن حينما ينمو التطرف أن علم ولكننا

ا كب عددا يفتقر وحينما دماج، تطلعات ل تجا و ، السيا ا قلص و الناسسان، - من

الشبابال  م- سيما يا مع وإ م أمام آفاق   .1"إ

التطر  أنواع أخطر من و السيا فالتطرف الدي التطرف جانب إ أنه بالذكر  ف،وجدير

ا ا السيا امليدان ناملتطرفون السيامغلقةديولوجيةيإل مل النظام غي دون ير

غالق و النقد و باإلقصاء يديولوجية م ار أف وتطبيق ليا جذوره من للدولة جتما و

وار ا و نفتاح من بدال حادية السياسية م تصورا س السيا. بتكر التطرف ل ش ذا و

و املتنامي الديمقراطية ية الغر فاملجتمعات اتخاصة وحر حقوق ع صارخا اعتداء سا ر

و فراد ماعات وال وا قليات اخاصة م املسلمة خطاب. سيما ق طر وصداميعن مغلق سيا

ة شعبو خلفية يذات الثال يصور حاقد، ساودائما بفر ال أو قانونية قة بطر  املتواجد

اجر/جن( ل) املسلم/امل ومصدر الرئ الداخ عليهبالعدو سا فر ا ف تتخبط ال ل املشا

الوسائل ل ب صده   . يجب

ذه أن ساكما بفر ة امل ة ط ا السياسية معيديولوجية تتقوى و تتضاعف

خ تار منالشعبتوظيف الكث الستقطاب املجتمع ثوابت املحرومةتالفئاو خاصة و جتماعية ت

للتغي املتعطشة السيا .و املعارضفالتطرف الوط التجمع حزب صوص با يتمثل سا بفر

ارا أف يطرح و الذي استقصائية نسياسية املسلم خاصة و ن اجر امل ات وحر حقوق تمس مستفزة

م فو. م بفعل الداعمة طابات ا شر إ أ ن في املواطن الستقطاب املتنامية الطموحات

ة، و ال دائما فيوظف ن، نتخابيةاملتطرف املنافسات سالم و الوط نتماء املواطنة،

معو  ا ية. ديولويإعط جن صول ذي الفر ح بل باألجن اجر امل دائما صور و

                                                 
بالعنف،بان  1 وب امل التطرف منع أجل من لنتحد املتحدة، لألمم العام ن م و مون سان7(ي ل،/ن   )2016أبر

https//:news.un.org/ar/audio/2016/04/348622  
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ديدا" املسلمة" املتطرف السيا زب ا ذا ل ش وعليه املستمر، اللفظي العدوان مستخدما

واندماج ش عا ع ا الثقافاتخط املتعدد املعاصر الفر املجتمع التاو قليات و العقائد

وفعال حقيقة سا دد فر والديمقراطية   .من

الفرحةمل: ثانيا املتطرف ن اليم حزب عن خية الوط"تار   "التجمع

سإ الفر الثورة من قيقة ا ع نا و ف قديم سا فر السيا التطرف جذور   11789يةن

ا ار أف وتبلورت تطرفا أك تيارات إ املتطرف يديولو الفكر د تطور جيااملغ ثم تدر عتدلة

الوط التجمع بحزب ممثال حاليا أصبح ح قب وا الظروف املتطرفحزبف. حسب ن اليم

سيافرال حزب سنة،معارضو طرف1972تأسس املتطرفمن جان"الفراملناضل

ان لو الوطنية 2"ماري ة ا وزعيم املؤسس س ف.الرئ ، الفر العلم ألوان شعلة له يرمز اذ

زب ا ذا ل ورمز ة ر5. و ان"أصبح1972أكتو لو ماري زب،"جان ا ذا ل سا رئ رسميا

السياووضع مشواره الوطنية"مسألةبداية ة و زب" ال ا مشروع خياو . قلب عتتار

زب ا ي الثا اديلو"الرجل ديبار سا صاحب"فرو و زب ل ن يديولوجي ن املفكر م أ  من

زب ديولوي شعارال ا دا عند سابقا اجر" املعروف م مليون و العمل عن عاطل مليون

ز . 3"زائد ا ذا عت سااملتطرفبكما فر قومي يمي حزب ان. أك لو ماري جان شارك

سية الفر الرئاسية مرةنتخابات ةخطاباتتحت 1974سنةألول قو ة نشعبو اجر امل ضد

سبة ع فتحصل جانب   .باملائة0.74و

مستمرو  سيا نضال قاعدتهعد فتوسعت نات الثمان سنوات زب ا دا تقوىو تطور

املتطرفةلبتوحيده اليمنية سعينات. خرى التيارات ال حاتسنوات التصر ت السياسيةتم

ماري  نون اجر وامل والسود ود وال ن املسلم شأن ياء لالس ة واملث ة بالعنصر حاته. ب تصر

م والكث سا بفر قليات ل و ن اجر امل ياء اس أثارت الصادمة ن،السياسية سي الفر رفعتإذن

جمعياتضده العدة الدعوات من و العديد ية الكرا ع ضه لتحر ةقضائية سنة .العنصر و

ية1986 س ال الالئحة بنظام جرت ال عية شر ال نتخابات ى ك نوعية قفزة زب ا حقق

                                                 
1 Sous la direction de Michel Winock, Histoire de l'extrême droite en France (Paris: Points histoire Pocket 
Book, 2015), p.55. 

ان، 2 لو ماري سنة سياجان ولد متطرف سا1928فر املتطرف. بفر زب ا الوطنية ة ا زب الرو الزعيم و مؤسس عت

سنةأصبح, الفر ت س بوجا ةو  1956نائب قص ملدة شارك زئرحربقد أنهو ،)1962-1954(ا ربقال ا تلك عينه فقد . قد

نو  اجر امل و لألجانب عداوة ن املتطرف ن السياسي أك من والتح.عت ة العنصر عن تنم معروفة ة ل و ناقدة حات تصر  .له
3 Cécelie Alduy Stéphane Wahnich, Marine le Pen prise aux mots, (Paris: Seuil, 2015), p.73. 
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بـ فاز شاء35حيث إ من مكنه مما متطرفةمقعدا، برملانية مجموعة ملان قبةخلداأول الوطال

   .الفر

سنةو  الرئاسية لالنتخابات ي الثا الدور إ مرة ألول املتطرف اليمي زب ا دا وصل

ان2002 لو ماري جون الوطنية(بقيادة ة ا حزب ومؤسس ان لو ن مار قصاءعد) والد

ل ياملفا ا ش جوسبان"لمر ايةلكنو  .“ليونيل سال الرئ اك" املرفاز ش عد" جاك

ضدل إعالنه سا فر العامة املتطرفلتعبئة زب عا ق الطر ماري "لسد معهف." جان تحالفت

السياسية القوى و ل املدنية معيات ي. النقاباتوا نتخا النجاح دا ل
ّ
ن" الظر"ش لليم

الساملتطرف والطبقة الفر للمجتمع ة قو وجودثحي. ياسيةصدمة الفر للمجتمع تأكد

ةسبة ةمعت عنصر ارا أف م لد ن سي الفر من يلة ض جانبغ مشروعضد حول ن ملتف ،

املتطرف ن اليم زب. حزب ا دا شارك ال املتطرفة ماعات ا عض سو جيتهو ديوليإنجد

فمثال عنفية، و ة مس عمليات للقيام مناسبة عضل حوزة سية الفر املخابرات ت ع

يونيو املجموعة من ن املتطرف ن ة2018املعتقل س من كث ومسدسات(ع وقنابل) بنادق

نواٍد الرماية ع ون يتدر انوا ن املس لية ا أفراد أن حيث كذلك، وخناجر ن اك وس بدائية

و  للسالح ئ مخا تحض إ وعمدوا املجتمعمتخصصة، قادمة ملعركة
ً
تحسبا الغذائية املواد

و ال باألجانب م يصف ما ل ضد نفر املسلم م رأس    .1ع

ان" أطاحت2011سنةأما لو ليحمل"ماري فلكه، تدور انت ال القيادات و ا بوالد

، الشر س الرئ لقب فقط املتطرفب زب ل الفعلية سة الرئ ،وأصبحت حيث الفر

جانفي الوطنية2011انتخبت ة ا زب سة خطاب. رئ من خ دا أقلافغ وأصبحت ته

فكره غي ستطيع لم ولكن سانية باملبادئ ا ومزج ةعاديامل ةعنصرال وأيديولوجيته حدة

جانبللسامية جديدةو . و دفعة وألجلملنح املتطرف زب خيةل تار صفحة و  طي غسلبية

غ  زبمشرفة ا منهالسياذا سعيا الوط التجمع إ الوطنية ة ا من اسمه املتطرف

له املعادين ونظرة صورته ،و . لتغي الفر املجتمع شيطنته تجنب أجل من منه محاولة

انتخابية ية حز اتيجية إس إطار يحاول التطوراتوح مع تتما السياسيةمستقبلية

ية يمي أخرى أحزاب مع للتحالف و ديدة منها السلطةبحثا إ احتفظ. العلياللوصول ولكن

خية"أياملعروفبرمزه التار ة" الشعلة ستمرار إ ترمز زب. ال ل ديدة ا سة الرئ قالت : فقد

                                                 
ا"  1 أورو املتطرف ن اليم ،… مخاطر ة الشعبو التيارات وتنامي سا ي، " فر ور املركز ر ي دراساتتقار ورو  ).2019يونيو 14(  املركز
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اسم املتطرف زب ا دا الوطنية"حمل ة مجيًدا" ا مًيا م ًخا ينكرهتار أن ألحد ب ي لكن ال

نفسيا مكبح أصبح سم ذا فإن ن سي الفر من للعديد سبة بال علم للسيدة. كما سبة بال

ديد ا سم ذا فإن ان الوط(لو الصفوف") التجمع توحيد الرغبة عن ع أن . يجب

لم إ الفر الشعب من العظ الغالبية فيه تتوق الذي جبالوقت و الطاقات، جميع شمل

إلينا لالنضمام دعوة ، حاشدة صرخة سم ذا ون ي    1.أن

نتخابات املتطرف زب ا سنةالرئاسحقق الثقيل2012ية العيار من تجاوزإذمفاجأة

فازت حيث سية الرئ النتخابات ول ان الدور يجةةباملائ 17.9 بـلو ن أحسن و صوات من

ا، خ تار ع الوطنية ة ا ا املتطرف حقق زب ا زعيمة ان"تدعو لو ن تحاد" مار من روج ل

ن سي للفر فضلية مبدأ وفرض دود ا وإغالق ي الشعب ورو إ لمة ال قيقة.وإعادة ا

ة ورؤ مغلقة سياسية ثقافة ع
ً
معتمدا املتطرف ن اليم حزب تتعارضديولوجيةيإيظل للعالم

بقى و ة، ور م ا ساسية ا يفضل و ف عاملية ك لألجانب اص ا سامح وال التحرر نماذج مع

العرقي للفروق
ً
ترحيبا وف .2ةك وا املنقذ أسطورة إ دائما يرمز و ورفضف خر، من

ا وازدرا للنخب، ا ي كرا ع الضوء سلط ف ان لو ن مار حاليا خطاب ل غمر الذي جن

للسلطة متطرفة ة سلطو بممارسة ينذر الوسيطة، يئات وال ملانية ال السنواتو .للتقاليد نالحظ

سياسي املتطرف ن اليم وشعارات ار ألف للنظر ملفتا شارا ان ة عدةخ
ً
ا وفكر

ً
واجتماعيا

ً
ا

عقدة أية دون من املتطرف ميادين زب ل ا الرادي التطور ذا عكس مما ، الفر املجتمع

الفر السيا د املش ال ا واقع ترسيخ. غ ع والداخلية ارجية ا املعطيات ساعدت

ز  التقليدية املتطرفة يديولوجية عيد حد إ شر الوطو التجمع   .ب

يم: لثاثا املتطرفيديولوجيةاملفا الوط التجمع          زب

الوطنية .1 ة و ال عن   الدفاع

ا متغ اما فلسفيا وما مف وال ة و ال وم مف ف عر نحاول أن ر من لنا بد ال

وم مف مع ا مش سانية و جتماعية العلوم ثابتا س يةول تداخل.ث مع تتقوى ف

جتماعية ياة ل املعقدة شاطات ال ون فت ماعات وا فراد ن ب ة. 3العالقات و ال آخر بمع

                                                 
1 https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/06/01/marine-le-pen-annonce-que-le-front-national-devient-
rassemblement-national_5308450_823448.html 
2 Grégoire Kauffmann, Le nouveau FN (Paris: Seuil, 2016), p.100. 
3 Baudry, Robinson, Jean-Philippe Juchs, « Définir l'identité », Hypothèses, vol.10, no. 1 (2007), pp.155-167. 
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مجتمع، أي ن املواطن ا يتم ال كة املش والثقافية جتماعية والسمات صائص ا

تماسك ا مي أ ا ول ن، املواطن ل لدى نتماء روح ااملجتمعغذي ار وازد الدولة شأن . ورفع

ببعض ا عض ومتأثرة ومتفاعلة متداخلة ثقافية معطيات ع ة و ال عوامل. وترتكز عدة وتتأثر

السياسية راء و خالقية، املواقف ية، الدي املعتقدات خ، التار مثل قيقة. ا...خارجية ا

التعقيد غاية نفسه الوطنية ة و ال وم ألنمف تحديدا وأصعب وأعمق وأشمل أعم وم مف و ف

ومتجددا متطورا ا متحر وما مف ا نفس ة و ي. ال نجلوسكسو العالم ر ظ ة و ال وم فمف

يمنة امل الطبقة من التحرر أرادت ال دة مضط أقليات وجود عود. بحكم وم ذا أصل و   املف

ا ،1870 حرب إ الواقع خ  أساسية انت وال بأمر ات تار و ا  القومية ال  ذه  ألنه ، أورو

لت املرحلة اليوم كما القومية الدولة ش ا   .1عرف

ذا عن مسألة فضال الوطنية"عت ة و السيا" ال زب ا ا عل يب ال النقاط م أ من

سا فر السيا وخطابه إيديولوجيته الفر سياسية. املتطرف أسئلة بطرح دائما يقوم حيث

، الفر املجتمع الوطنية ة و ال انة م حول إيديولو عد ذات ة استفزاز و إذحساسة

و نجد الوطنيةيطرحس ة و يال استقصا عام وم اكمف ل عطي وو جدا سلبيا أزمة(متأزمامعنا

ة و صتحت) ال العنصر عن ية مب مغلقة صدامية ار س أيللفردأف ا أساس ع

سبقية املغلق. و ي ا و ال وم املف دا ؟فبحسبه الفر و من التا السؤال دفهحول

ص ع ااملحافظة وأورو سا لفر البيضاء املسيحية رة. ول بال ة و ال مسألة دائما بط ف

النقاش له سبة ال و ، الفر جتما سيج ال ضعف وو الوطنية ة و ال حول السيا

نقاش ل ش و ، الفر املواطن ية ما تحديد فكرة طرح دائما فيحاول مشروع شع مطلب

ومش املتطرف زب ا دا ل السيامتجدد عالم. روعه وسائل إ ادة ا ار ف اته انتقلت اذ

النخبة أوساط واسعا جد و حساسيات وأثارت سية املثقفة(الفر عالمية،   ...).السياسية،

عب الوطنية"إن ة و قبل" ال من العام الفر الفضاء شعبيا شاعت ماري"عبارة جان

ان ي" لو الثماني نإذات،خالل اجر امل وخاصة أخرى، ة و م لد الذين أولئك ضد . استخدمت

مثل يم مفا ق طر عن أخرى عبارات تطرح انت أو" فكرة"أو" روح" "صية"السابق

نفس" خصائص" با تقر و ل. 2اوطنية مشا مصدر ن املسلم خاصة ن اجر وامل رة ال عت و

                                                 
1 Régis Meyran, Le mythe de l’identité nationale (Paris: Berg International, 2009), p.8. 
2 Ibid., p.8. 
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سية الفر الوطنية ة و ال ام وا وحدة ع خطر التا و للمجتمع الغ. متعددة ن اجر فامل

الدين وخاصة املختلفة م وثقاف التقاليد بحكم ن املسلم إ مباشرة غ قة بطر ش و ن ي أورو

ل ست ول ستطيعون ال عائقاسالمي لون ش التا و ، الفر املجتمع لالندماج إرادة أية م

سية الفر ة و ال قاء و ام ا ع لصور. وخطرا عززت قد الية الرادي يديولوجية ذه إن

الفر املجتمع املسبقة ام ح و السلبية قديم. النمطية خ تار له سبة بال الوطنية ة و ال

لألمة لمتوارث شكك و ي، الغر الفر ص شري ال العنصر ع ا حصر مب سية الفر

ن سي الفر ة و ح سياسية اجرة«مناسبة م أصول ع. »من سا فر قدرة أن مضيفا

ة و ال وم مف فطرح خية، التار سا فر ة و يفقد قد كب ل مش و ن اجر امل ودمج يعاب اس

ومن السيا ةاملجال الزاو ةاته مر سلبية نمطية قوالب و مسبقة ة عنصر ام أح . يخفي

الطبقة وخاصة املجتمع ايدة وم واسعة انتقادات تث املتجددة الية ش اته ففعال

سار(السياسة ال أق و ة سار املتطرف)ال السيا الطرح ذا أن بالذكر وجدير ما، عكس

الفر املجتمع به تكيموج الذي عاده وأ املعقد وم املف دا حول واختالفات انقسامات من

ات والتفس الت التأو اف.فيه أورو إسالمية جالية أك تضم سا فر أن إ نا شارة ب ي

واقتصادية وسياسية خية تار ا م عديدة العالم. ألسباب اجر م ل ل سبة التمسك"فب يبقى

سب بال ة و و بال برأسه، يطل أن إال ى يأ و سيانه، يمكن ال املا ن ب سر ا مثل املنفي إ نة ب

و  يدوم، ال أو يدوم قد الغيبحاضر برحم يزال ال الذي املستقبل فثمة اضر ا و املا ن ب . ما

و تصورات و ع وقا و أحداث و اسات ع ا و بصور ن يخ أفراح،أمالاملا و أحزان و وخيبات

متناقضو  و غامض و س ملت حاضر   1."ن

املجتمع أصبح قد صول ولألمانة ذوي عراق و الثقافات من خليطا املعاصر الفر

واملتنوعة يات(املختلفة ثي متعدد ماري). الثقافاتو مجتمع جون زب ل التار املؤسس فسواء

مسألة يضعا و بقوة يوظفان ان لو ن مار حاليا ته اب أو ان ة"لو و ميع" ال سا املحور

البلدية أو عية شر ال أو الرئاسية ا ا مستو ل نتخابية ما يديولو. حمال فالتوظيف

إطار  ة و ال وم ملف عقليةاملستمر وعمق ة املمن السياسية قته طر عكس ومغلق أحادي مع

سا فر املتطرف زب زب. ا ا ذا عقلية الشعبية املخيلة لدى السائد نطباع و ذا ف

                                                 
شعبان، 1 ن س ا املواطنةعبد و ة و ة:ال املتع داثة ا و سة امللت وت( البدائل ية،مر : ب العر الوحدة دراسات  123ص ،)2017كز
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خاصة. املتطرف و قليات شعورا جليا ير خارجه و زب ا داخل املستمر دال وا النقاش أما

م بال املسلمة قصاءقلية و العنصري (ش م). التمي ل الذين ن خر بعاد اس بخطاب حفز و

م إيذا ح و ية أورو غ ام. مالمح أح إصدار ة و لل يديولو املع دا أيضا م سا كما

و  عمسبقة ة متح دوما فعل ردود إجراء أو ن املواطن يف خر» التنوع«تص وقبول سامح  .ال

ق ا أصولأنيقةففي من ن سي فر فنجد سية، الفر ة و ال ع خطرا أي ل ش ال اجر امل

املجت مندمجون اجرة وثقم م بأصول ن ث ش م و إو مافامع توجه و ة و بطاقة حملون

اع ق ن. صناديق املتطرف عقلية ع فقط خطر ل ش بل عائق أي ل ش ال ثي م فأصل

وم مف م ل سيةالدين الفر لألمة   .عنصري

ية. 2  والدي الثقافية التعددية وفكرة قليات   رفض

املجتمع دل ل ة واملث حساسة ك املواضيع م أ من ية، ث و العرقية قليات عت

عض ا ط تر ة صغ ة شر جماعة ا أ ع قلية ف عر بأن تفاق يمكننا املعاصر، الفر

شالسمات ع و ا، تم ال ية ث أو ية والدي الثقافية ا بخصوصيا وتتمسك كة املش

أخرى  جماعات أو بجماعة مرتبطة ما ترغب. مجتمع سبة املك أو الوراثية ا خصوصي رغم أقلية ل

ع فاظ ل ذا و فيه متواجدة ال املجتمع ندماج ادائما حقوق وع ا وجود

و الفردي ماعيةة سان. ا حقوق عن ينفصل ال جزء قليات حقوق عد موضوع. و أو فمسألة

السلطات طرف من ن د وممنوعا مرفوضا يبقى سا بفر ية ث ة. حصاءات ور م فا

الدول عكس ع املجتمع عر أو إث أساس ع يف تص أي تمنع بل ترغب ال سية الفر

سا. نجلوسكسونية بفر ن املسلم سبة ل يح و محدد رقم إعطاء ستطيع ال ب الس ذا ولكن. ل

سية الفر ومة ا من اح بإ يطالب من جتماعية العلوم ن والباحث ن املثقف من الكث ناك

قليات حقيقة معرفة ميع ل س ي ح ذر ا ذا ورفع السيا املوقف ذا عن التخ عن

قاملتواجدة طر عن منه د وا التم افحة م و ة العنصر سبة لقياس كذلك و سا، دوات"بفر

ية". الكمية ث حصائيات مسألة حول ناءا و ادئا نقاشا نث أن عل ع ما أي يوجد ال م وحس

ن ف متنوعة، أديان و عراق و الثقافات متعدد املعاصر الفر املجتمع أصبح حيث سا، اكبفر

مختلفة أصول من ن سي سا. فر فر لسياسة نتاج إال و ما الفر للمجتمع ديد ا الوجه ذا

طبقات. الديموغرافية من ون مت الثقافة متعدد مجتمعا أصبح الذي الفر املجتمع فنجد

مختلفة وعرقية موضوعإن." اجتماعية لتباس شأ م القو ال " قليات" أصل ع نيقتصر ان
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و  ة أيضاالدستور الدو القانون إ يمتد بل العملية، ا تحتاج ذلكل.1"املمارسات د إ مقار  مز

ة الدقة من   .امل والضبط والرؤ

ليديولوجية ترفض فكر املتطرفة الوط الثقافية،لتجمع التعددية اة عت بك و س

والعاداتو اختالف واملعتقدات القيم ةاختالل الفكر سا. والتصورات فر ان س أن ع ضيف و

عدام وا وف ا إ أدى مما ياة ا نمط نفس و الثقافة نفس م ل ست ل ن اجر وامل ن صلي

املجتمع خاصة. الثقة ن اجر امل أن ن غفيؤكد قادر غ م بأ ن املسلم صوص ا و ن ي ورو

متطلب مع ام و التام ندماج ساع فر سان وحقوق والتعددية الديمقراطية . ات

يكم س الرئ ب املغلقةالس صلية م ثقاف للتعدديةو . ن تام إخفاق ناك أنه ع يؤكد نا من

ية ورو ضارة ا وأن ديد/الثقافية لل تتعرض سية التدمو الفر   .ح

املسلمة قلية ة و الوط التجمع اإذيرفض و يصف ع خطر ا املجتمعبأ ة

ف ، تخضعالفر سا عميقفر ديموغرا تحول الثقافيةالعوملة ظل  ،لعملية والتعددية

يةو  جتماعية. الدي للعلوم الدولية املوسوعة ي عرفت بما فراد: قلية من جماعة قلية

 
ً
يا دي أو

ً
قوميا أو

ً
عرقيا املجتمع أفراد بقية عن ون يتم   الذين

ً
ا لغو نقص  ،أو من عانون م و

ية التمي واملعاملة اد ضط و ستعباد أنواع لبعض يخضعون ثم، ومن القوة، نما2.س ب

قليا كية مر املوسوعة اتناولت أ ع من: ت أقل املجتمع داخل اجتما وضع ا ل جماعات

أقل
ً
عددا وتمارس والنفوذ القوة من أقل

ً
قدرا وتمتلك نفسه، املجتمع املسيطرة ماعات ا وضع

ستمتاع من قليات أفراد يحرم ما
ً
وغالبا املجتمع، املسيطرة ماعات با مقارنة قوق ا من

مو  بامتيازات ا وال الدرجة أن. اط فتقرر قليات ماية ية ور تفاقية مسودة أما

أو
ً
عرقيا ا أبناؤ تم و الدولة، ان س بقية عداد من أقل ا عدد جماعة ع قلية مصط

أو م ديان أو م تقاليد أو م ثقاف استمرار ع حرصون و املجتمع، أعضاء بقية عن
ً
يا دي أو

ً
ا لغو

أنالفب. 3مغل الديمقراطية خاصة و الدول ل من ا عل املصادق العاملية ن القوان ل ل سبة

و املساواة ق ا سية،لألقلية ا ق وا ؛ التمي مو  عدم الكر ش  .الع

سياسةامعاد. 3 واملة رة نال  اجر

                                                 
نفسه، 1   .126صاملرجع
ن 2 آخر و أل جتماعية ،دافيد للعلوم الدولية رة( املوسوعة جمة،:القا ل القومي   .) 2015 املركز

3 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_ar.pdf 
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الوط التجمع زب ا وميةالفريتم ال ا بخطابا ن لو ن مار بزعامة املتطرف

ن اجر امل ضد املتكررة ار. والسلبية ف ع ية املب ا ومواقف التقليدية السياسية ا فخطابا

شديد كره ع مرتكزة ا، ألوا سابقة انتخابية حمالت دائما ر تظ ض" مر"الرجعية التحر و

و ضد ن اجر املامل ن املسلم ساخاصة بفر طاب. تواجدين ا جلياالسيادا ر يظ املمن

إطارات أو زب ا سة رئ طرف من أخر إ ن ح من ن اجر للم ئة ومس ة عنصر حات تصر خالل

زب ا ن ن. ومناضل اجر امل دائما واملسلمون فيصور العرب م رأس الرئوع ب الس م بأ

مة ر وا البطالة سبة ضواارتفاع خاصة املناطق عض من غياب وأن سا فر

ن للمسلم الرئ املركز ى الك بهاملدن س سا، أوالرئفر العنفيةتالسلوكياالتصرفات

أفسدتاملغو  ال ية مغار جذور من خاصة اجرة م جذور من املنحدر الفر للشباب سؤولة

الفر مة. املجتمع م سيةو الفر سية ا يحمل ال الذي دمات) املقيم(جن ا باستغالل

و ة" سرقة"جتماعية ضار ا ا و ديد و البالد وجدت. موارد ال ة الشعبو حات التصر اته

مشاعر تصاعد من وأدت ، الفر املجتمع املتطرفة ار ف غذت واسعا إعالميا فضاء ا ل

ا امل تجاه الذيالعداء ن املسلم خاصة ن الفرجر املجتمع م وم فقراء خلقت. يمثلون فقد

و ديولوجيةي  ية الكرا مشاعر إثارة ق طر عن الفر املجتمع و عدو ضداملتطرفة العداء

و  ن اجر نامل الوطاملسلم العام الرأي ع تؤثر طاب. ح ا دا املتطرف زب ا ثمر س و

ثنائيةاملنا حول نتخابات ن اجر للم م"ض و و". نحن عدو صناعة العدو" .أي صناعة

لو  إ سبة بال ينطفئ ال الذي النووي املفاعل دور تلعب مستدام، نحو ع صورته د سو

العنصر دا وجود من ا بقا و ا جود و أسباب جميعا ستمد ا أ حيث يات، العص من ية  1."عص

قصاءفنالحظ و ية والكرا ة العنصر لنداءات ر كم املمارسات اته ل مستمر ي حز دضتوظيف

ن اجر دا. "امل يفرض أنه لدرجة باستمرار، السياسية رضية اته تحض من ان لو يتوقف لم

اليوم ا ضرورً فأصبح العام النقاش   2".املوضوع

م بالت يديولو طاب ا ذا لوتجسد ستفز ل ش كديانة سالم ع املستمر

ن ال. املسلم ملة ا ذه مفرداتسياسيةترتكز من ون م ومي خطاب مثلع ونة م

التعصب،( اب، اجر،ر وصورة)ا...سالمامل ء انطباع ترسيخ ا خالل من د تر ال ،

ن واملسلم سالم عن قاتمة ع. قبيحة زب ا دا م ناكفيو املجتمعأنه مع للصدام رات م

                                                 
معتوق، 1 ك ياتمجتمعاتفردر العص سوسيولوجيا أين؟ إ يات العص دول وت( و املعارف،: ب  .181ص ،)2018منتدى

2 Cécelie Alduy, Stéphane Wahnich, Marine le Pen prise aux mots (Paris : Seuil, 2015), p.73. 
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عا بصفة والغرب خاصة بصفة السلطة. مةالفر سلم أد ته بن عقدة أية دون و دد ي فال

ارتكبوا الذين مسلمة أو ية عر أصول من ن سي الفر أولئك عن سية الفر سية ا ع ي أن سا فر

من م و تلقائيا ا عل تحصلوا الذين سا فر ساجنح فر مع. مواليد املتطرف زب ا فتعامل

املتطرفة طابات ا أثرت كما دائمة، لة كمش بل داخ سيا كشأن س ل رة ال مسألة

ن اجر امل إ الفر املجتمع نظرة ع زب ل صورة. املستمرة اجر"فتحولت املسلم" "امل " أو

إ ن سي الفر من ة معت سبة ب"عقلية إو " غر الداخ"خ   ". العدو

ة محار ع ي نتخا رنامجه و يديولوجية أسسه يب ن اجر للم املستمرة ته مواج و

ن واملسلم والتعصب. العرب بالتطرف مباشرة غ قة بطر ن املسلم صف إذا. غالقوو ولكن

إ سارجعنا فر ن اجر امل خ عيداتار ممتدا دائماالدولفنجده جلبت فقد سية، الفر ة

الفر قتصاد م لدمج أجانب ن اجر التحتية م ية الب شاء أرضا. وإ خيا تار سا ففر

ن اجر أصل. للم من انوا سا فر إ وائل اجرون يامل غالأورو بر اسبانيا، إيطاليا، من ا....أي

بحاج سا فر انت لتححيث لعمال ة كب سبة إ و ة ك قتصادر لة ل ديناميكية إعطاء

، بالفر الـ رةس القرن الفر. 19العمالة قتصاد اجة دائما و جديدةثم لعمالة

يةو  مغار أصول ذوي ن اجر بم جاؤوا ة املغرب(قو س، تو زائر، والوصاية) ا ستعمار بحكم

امة ال اتيجية س املنطقة اته ل سية ستقرارالفر يرغبون ن مسلم الساحقة م أغلبي

ن موتحس تزوجوا. أوضاع آو م بأزواج ووفدوا عد فيما تزوجوا كعزاب جاءوا الذي الرجال ؤالء

املختلط بالزواج س ما وأصبح سيات الوا. بفر أرض ع وجدو ولكن تحتاقع م أنفس

متناقضة وموجهضغوطات مركز وإعالمي سيا خطاب   .وتأث

و البداية الصعبةمن الظروف قليةاته للنقد دسمة مادة املتطرف زب ا وجد

ة كب سبة ا ف يوجد ا أل املسلمة ية سية) باء(املغار الفر اللغة يتقنون البلدال لغة جيدا

عم م عوأغلبي املصا صعبة جد ن م إلون تحتاج ال ى مالك معضال عقول من  أك

روتي عمل ق طر عن ع املصا الت ك العرب. لتحر ن اجر امل من ول يل ا ن/عت املسلم

خيار  م لد تكن لم ذا ول بطالقة سية الفر لموا يت و لم أخرى مجاالت للعمل ة كث ظروفات

ش حةع استفاد. مر قتصفقد ا و كث ن اجر امل سواعد من الفر ناد املسلم . وائلخاصة

للمطالب سلمية رات بمظا نات الثمان اجرون امل العملقام ظروف ن تحس م بحقوق ة

الفر و  حياة شبه مة كر وحياة املساواة أجل من و السكن وا غ ثمة أنه يح ن، لكنسي
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س ال ال من. بالقدر جديد جيل جاء عد شأواأ فيما و ولدوا ممن ن واملسلم العرب بناء

اللغ وأتقنوا ا مدارس علموا و سا، و فر ة للعنصر ية م أنفس فوجدوا انفجرالتة مما م

و  جتما نالوضع اجر امل ضوا ا د ش ال ضطرابات عامحصلت، أواخر سية الفر باملدن

آخر2005 متطرف منظور من القضية لطرح املتطرف ن اليم أنصار أخرى مرة ا استغل ال قيو . ،

و  ن اجر امل تقد ي ن سيةد الفر رة ال  .سياسة

ثمار. 4 املسس اب  "سالموي "ر

بالتطرف الغرب أسماه ما أن الدي التطرف الية إش أو موضوع نفسه" سالموي "يطرح

عاد ومتعددة معقدة جد وعنفية اجتماعية رة كظا العاملية أن. الساحة شارة من بد وال

أو تيارات ناك ونت ت حيث واملعتقدات، ديان ل وجد الدي املتطرف الفكر خيا تار

جدجماع آخر مع وأعطته املقدس الدي النص ل تأو إ أت الدين باسم متطرفة ات

التا. متطرف باإلسالمنهأو ا حصر املعاصر اب ر و التطرف ط نر أن املنطق من س يالحظ. ل

املجتمعات من العديد نفسه فرض سالمي الدين باسم تطرف ناك آنه ميع ا طرف من

كف ية الغر ساح الدي،ر للتطرف قيقة ا التطرف، أسباب من الدين الغلو عت حيث

سالمية مة ب واملذا الفرق ور ظ منذ بدأت خية تار جذورا أسباب. سالم م أ ومن

له والتعصب بالدين ل ا و سالم الدي يتضمنان. "التطرف والسنة الكتاب ان فإذا

قواعد تفاصيلوفقط دخول ال و ساس يصبح… عامة وتختلف شعب وت تتجدد ياة ا وألن

إ الفقه) العام(الرجوع اضطر فقط ثم ومن دوما، املتجددة ياة ا مستجدات لضبط اف غ

والعالقات للتعامل مالئمة قواعد ار ابت العقل حق قاعدة إقرار املصا. إ القياس شأ و

الق إعمالاملرسلة إ حاجة و شأ امل سانية إ جميعا و جماع، ستحسان بالقرائن ضاء

من 1."العقل املرتكب سالم باسم العال اب ر أصبح ة خ السنوات أفرادو طرف

فقطو  س ل سوب م متطرفة نجماعات املسلم ل ل بل ن املتطرف ن جميع. للمسلم وحسب

ن واملتخصص ن ماتاملالحظ ال من تضررا ك ية الغر الدولة سا فر عام ل ش أنه

ا أورو الدين باسم ابية   .ر

ة املس م ما دف سا فر أصبحت العالم املتطرفة سالمية ات ر ا صعود . مع

ن واملسلم سالم يكره الذي املسي ي الغر البلد م نظر الن سا مشارك. فر اوالدليل

                                                 
السعيد  1 التأسلمرفعت و العقل و سالم ن ب العلمانية و ا: دمشق( ، شر ال و ع،للطباعة  .27ص،)2001التوز
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خارجية نحروب املسلم ما(ضد يا، ن)ا...لي القوان إ كذالك و ا" ستقصائية"، سن ال

مثال سا بفر اب ا سا.ضد فر دفت اس ال ة خ السنوات ابية ر مات ال أثارت فقد

من م معظم إسالميون متطرفون ا نفذ ية(والذي مغار أصول من ن سي فر فعل،)شبان ردود

سا بفر املتطرف زب ا خاصة سار وال ن اليم من سية الفر السياسية أصبح. النخبة فقد وعليه

ن اليم أق حزب أليديولوجية اما مصدر اب ر و العنف من ل الش صفهدا و سا بفر

الداخ" اس".بالعدو قد ابية ر مات ال اته أن أكدت سية الفر السياسية الطبقة ل دفتف

ديمقراطيته التا و حياته ونمط قيمه أي برمته الفر قيقة.املجتمع رةا ظا ترتبط

إ كذلك و م الكر القران لسور خاطئ ل تأو إ سا فر الشباب عض لدى الدي التطرف

مثل امة أخرى الشبا: عوامل من كث عزال ا إ أدى الذي ة، العنصر ش، م ال بالبطالة،

اب غ من حالة ل ش و متطرفة ار أف بروز من ل مر ذا و املسلمة صول ذوي الفر

عام .جتما من سا، فر من عدام ا وتزايد رة ال تمثله الذي طر ا عام1984فيصور إ

خطابات2015 سا املرجع م ، مواقف الكب التباين عكس ع ان،   1.لو

غالباجم شطون ي الذين سا فر الشباب ن املتطرف أغلب أن ع تأكد منية ر التقار يع

عتقد كما سالمية الثقافية املراكز وال املساجد أبناء سوا ل رس وغ سري شبه ل ش

باإلسالم ا ل عالقة ال ملفات قضائيا ن مسبوق م فمعظم ون، ع. الكث صعب ب الس ذا ول

زة مأج ع متا سية الفر كدالك. ستخبارات نجد السياق، دا املبطنو ية الكرا خطاب

ةممارسو  عنصر منية ات زة ج نو لدى املسلم ضد سية الفر ن. ستخباراتية مار حزب ستغل

املعزولة و القليلة املتطرفة العمليات اته املتطرف ان ابية(لو إر الدين2)عتداءات باسم

خطابتهو  ا و  .ديولوجيةي وظف سا بفر ن املقيم جانب منبعفتصف م بأ ن املسلم خاصة

اب لإلر حقيقي مصدر و ن. ديد سي الفر أنظار ساو فتحولت بفر ن املسلم ع مركزة ،أصبحت

بنظرةإذ م ل ينظرون الفر. سلبيةو دونيةأصبحوا م ا الو عفتبلورت سلبية صورة

ن السلبية. املسلم منية الظروف و اته ط املنعزلةر ابية ر العمليات املتطرف ن اليم ل اخ

ألطروحته يروج ح ن املسلم و نو باإلسالم املسلم ضد الشيطنية اره س. أف ل م عل فيفرض

بتعاد و الفر املجتمع الك ار نص بل ندماج مفقط ثقاف زب. عن ا د أن نالحظ

                                                 
1 Hervé Le Bras, Le pari du FN, (Paris: Autrement, 2015), p,51. 

سنةمثل  2 ايبدو شار س2015مات  .ببار
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الية إش ثماره باس سية الفر السياسية الساحة تواجده فرض من ما د ن قد املتطرف

سا بفر اب حيث. ر عالية سبة عطيه املتكررة سية الفر الرأي استطالعات و ن املراقب ل ف

نتخابات ل ثابتا و فاعال طرفا حاليا   .أصبح

الوطنية" العرقية"النظرةمن.  5 فضلية مبدأ إ  للمواطنة

مبدأ الوطنية"عت سا"فضلية بفر املتطرف ن اليم أليديولوجية ومحوري ام جد عنصرا

التجمع املتطرف زب ل السياسية امج ال و طابات ا ل با تقر ا كب انا م املبدأ دا ل ونجد

يديولو . الوط املبدأ دا يقدمف جانب ية وكرا ي استقصا دف و ة عنصر قاعدة له الذي

املختلفة متيازات ل ضد ن سي الفر مصا ماية ضروري مطلب بأنه ن سي املساعدة(للفر

ن) جتماعية اجر امل من د ا أجل ومن لألجانب بة. املمنوحة الغر السياسية الفكرة اته وتطرح

الشعار سي"تحت أوالفر ماإذ". ن ص ن: "ي تت سي للفر والسكن ن سي للفر ". التوظيف

م بأ خ دا يصور حيث لألجانب معادي بأنه املبدأ دا نحلل أن أو ذون يأخستطيع فرص

ن س الفر مثل م مثل جتماعية دمات ا من ستفيدون و والسكن العمل اته. مناصب من د ول

ومي ا تطبيقمتيازات يجب فضليةة إمبدأ أب من سا بفر املولودين أي ن سي الفر ؤالء ل

د الدولة. ا ا تمنح ال جتماعية دمات ا ل و جتما والسكن العمل أن املثال يل س فع

ن سي للفر أوال عطى أو . سوف قامة بطاقة حمل و سا فر ش ع اجر م أو أجن ل حو

و ذال دماتالدو ين ا اته من ستفادة من ي املبد ق ا م لد س ل فانه سا فر   .خارج

عو  فئة أو فرد أحقية ع أي التمي ع مب ط ا يديولو املبدأ دا وا و كما

املجتمع نفس أخرى فئة أو امذف. فرد كمفتاح ستعمل يديولو املبدأ مالتا ا ل

ال سواء نتخاباتنتخابية فاز إذا انه م ما صرح حيث ان لو ماري جون ب ا قام

الدستور 2002 الرئاسية أول كبند الوطنية فضلية مبدأ يدخل ذا. فسوف س تكر وأكد

إل  ح تصر زب ا سة رئ ة خ اته قالت حيث ا لو ماري ته اب حاليا املستمر وطنيةاملبدأ ذاعة

ا"رسمية ا1“1أورو املقبلةإذابأ الرئاسية نتخابات تجسد2022فازت و تر سوف ا فإ

شع استفتاء ق طر عن الدستور املبدأ الشعور. ذا استقطاب إ املتطرف زب ا دا دف

الشعبية قاعدته لتوسيع سياسيا ه و ك" .السل ش الذي الشعار ادا عط و يم املفا

                                                 
1https://www.sudouest.fr/france/marine-le-pen-veut-inscrire-la-preference-nationale-dans-la-constitution-via-
un-referendum-5868467.php 
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شر دفه مغاير شع قصاءإيديولوجيةمع ل ف ح أو لإذ: التمي ف موجودين ونوا ي لم

أفضل ون سي ع. 1"ء مب و نإعطاءف سي للفر فضلية ق طر عن أخرى. املواطنة قة بطر

فضلية و قوق ا البيضاءعطي شرة ال اب أل ن سي ق. للفر عتا الشاذيقة املبدأ دا

الديمقراطية لقواعد   .معادي

يا. 7   سالموفو

ون عت سا فر ن مسلم أن سالفا ذكرنا الغربأكما موجودة أقلية التواجدذ. ك ا

ي العر املغرب دول من صوص با تية املتتالية رة ال موجات سا به س خاصةالك

املغرب،( زائر، سا خرى)تو سالمية الدول أخرى (ثم قيا إفر دول و أسيا و وسط  )الشرق

العالمو أنحاء أنو . ل ننوه أن يفوتنا أصبحال ن السن من تبمرور عالية سسبة  نالفر

و م ونير يالحظون أ تواجد م أعي مثلبأم ي الالئ العام الفضاء ن للمسلم ية الدي املمارسات

املساجد( بناء و الل، ا اب، ا الصيام، ذلك...). الصالة، ع ناء يةو الدي املمارسات اته

و  والسلميةاملختلفة فاجأت بقد قيقةلم بالفكرا ن شبع امل ن سي الفر من ة كب سبة

ي ضدالالئ مسبقة ام ديوأح و ما سلبيةعليهو .ل وتصورات يم مفا م عند ت مكملةر

املسبقة ام نح واملسلم سالم   . ضد

الظروف ونةاته ةامل واستفزاز متنوعة وأسئلة نقاشات روز و وف با شعور بدأ

سية الفر ة ور م ا لقيم سالمي الدين مالئمة مدى الالئكيةحول س. وخاصة ئلةاته

سا فر ن املسلم ضد امليادين جميع وتمي ة عنصر ممارسات ا رافق ساسة استغل. ا

ن مدع ن سي الفر أوساط وف ا يزرعون دأوا و النقاشات اته غأاملتطرفون ن املسلم ن

سالمي بالدين م شب ب س الفر املجتمع لالندماج ن ال. قادر النظرة اته سلبيةتطورت

سالم و سالمي للدين معادية الالئكية باسم املجتمع ة كب فئة أصبحت الباحث. ح فحسب

املتخصص التخ"الفر إرادة محدد وسيا تار سياق متعلقة سا بفر الالئكية

عامة بصفة والدين اثوليكية ال سة الكن تأث ع واملجتمع الفر . الدولة خيافالالئكية تار سية

ية الدي ار ف تدخل ضد تأسست اثوليكية، ال والديانة ة ور م ا الدولة ن ب قضية

متم . السياسية الصراع الئكيه اللفظيإذن بالعنف ضد ة دل ا حاليا نجده الذي

                                                 
1 Reberioux Madeleine, « Connaître l'extrême droite pour la combattre : Antiracisme, multiculturalisme, 
minorités. Vrais débats et mauvaises querelles, » Hommes et Migrations, n°1197 (avril 1996), pp. 6-11. 



26 
 

و صوروا لقد 1."سالم للعلمانية معادي كدين الفرسالم الظروف. للمجتمع اته

يا سالموفو وم مف بلور ي بدأ ونة سو . امل ل يا سالموفو أن التوضيح خوفاتجب كمافقط

له الغربيروج ن الباحث من ضدسلشعوربلالكث ية والكرا وف با وممزوج مركب

ن واملسلم أنوال . سالم ع التأكيد من يبد اتالكرا ومقار نمطية بصور متغذية ن املسلم ضد ة

قصاء. سطحية و ة العنصر من جديد ل ش قيقة ا   . ف

السل الشعور دا املتطرف ن اليم ناستغل واملسلم سالم و ضد بقوةدمجهأاملجتمع

من ن املسلم ضد املركزة السياسية نأخطابته والناخب ن متعاطف استقطاب لمفمثال جل

مساحة لضيق العمومية الساحات معة ا يوم ن املسلم الصالة ضد حمالت إطالق من يتوانوا

ملبادئ صارخ عدي بأنه العمومي الفضاء املمارسة سالمية ة الشع اته فيصورون املساجد

سيةالعلم الفر ة ور م ا وقيم ع عنيف دينكسالمقدمو . انية اب ع و عتقد ر  و

ضارات بتصادم العام، . ا الفضاء د املشا ذه مثل تكرار منع من مناسبة ل ؤكد ذنإو

سالمي الدين معاداة أليديولوجيفكرة ا كب إقباال ملاللقيت املتطرف ن اليم اءة ارهم أف

ودينالراف وثقافة عادات من يحمله وما لآلخر قوته“ .ضة ستمد املتطرف ن حولاليم تمثالته من

ة زائر ا والثورة ة املغار ن اجر وامل قصائية2."سالم غالتقليديةخطاباته قة بطر يصرح

عمباشرة نأن أناأرادو نااملسلم الفعال أن م فعل الفر املجتمع ك ل ش يندمجوا

م ديان روا ية،يظ الدي املمارسات عض عن يتخلوا نظر . و زبففي ا وم ومف املواطنة الفر

ممارسته عن استطاع ان يتخ و دي مؤشر أي ز ي ال الذي العموميةو الساحات . الدي

ن سي الفر من للكث متطرف لفكر اس ع ا و ي ز ا املتطرفة .املوقف ار ف اته فرواج

ا ناملجتمع سي الفر ن املسلم إقصاء يتم حيان من كث أنه لنا يتأكد مجاالتلفر عدة

الديوال  م س ب س فقط العمل أزمة). سالم(سيما ل ش املفتعلة و القائمة الية ش اته

الفر للديمقراطية و للمجتمع  .حقيقية

 خاتمة

بالتحليل أبان قد املقال دا أّن نقول أن ستطيع الفرديولوجيةيإخ زب ا

الوطنية،“املتطرف ة العلمانية”ا مبدأ وراء دائما تتغطى سا بفر معارضة سياسية كقوة

                                                 
1 Olivier Roy, La laicité face à l’Islam, (Paris: Stock, 2005), p. 39. 
2 Benjamin stora, Alexis Jenni, Les mémoires dangerueses, (Paris: Albin Michel, 2016), p.144. 
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ج و باستمرارايجو ديولإليلل ن املسلم ش م و تضيق و نقد غرض استعمال. املتطرفة فبعد

الفرمشا املجتمع العنف( ل جديدة...) البطالة، اتجية إس منية زمات ثمار س أصبح

نتخابية صوات وخاصة ن واملتعاطف ن املناضل من د املز لكسب اليمي زب ا دا اته. ل ف

و ديولوجيةي القاعدة حقاد و الشك إال تزرع و ال ن سي الفر نفوس ية ككذالالكرا

إسالمية أصول من ن سي زبذديولوجيةيإتبقى. الفر ا ن ا واملسلم لإلسالم معادية العدوانية

بحتة وانتخابية سياسية اندماج. ألغراض أمام حقيقية ة ع رة وتقف التفرقة و الفتنة رع ف

الفر املجتمع ن ن. املسلم سي الفر ؤالء ن(ف خ) املسلم مثل م إل ينظر نال ديولوجيةفإي. ر

حول  اد ا دل با متم مالئم مناخ وجدت املتطرف ن سا اليم فر سالمي الدين انة م مسألة

ن املسلم ضد العواطف من د املز ش لتجي سية الفر ة ور م ا مبادئ أخر. وحماية فحسب

املنافس  ون ست الوط التجمع حزب زعيمة ان لو ن مار أن الرأي ساستطالعات للرئ سا

املقبل العام الرئاسية نتخابات ماكرون ل إيمانو ا ا اته). 2022(الفر فباتت

يهديولوجيةي  ل قصر من ى أد أو ن قوس قاب   .  املتطرفة

اليميو  التطرف افحة إعطاءمل يجب سا واملمارسةبفر املواطنة قيم سيخ ل بالغة مية أ

ا أفرادالديمقراطية ميع ات ر وا قوق ا ز بتعز وذالك املؤسسات ة وتقو لألقليات قيقية

ية .املجتمع سا بفر املسلمة قلية ل مشا للدراسة ة ولو عطى أن ب ي الصدد ذا و

املتطرف ن او اليم ل دائمة حلول تطبيق. إيجاد أي فعلية و املة بمواطنة يطالبون سا فر فمسل

ق نقاصفقط اس أو وصاية دون املواطنة مكتم أي املساواة، قدم ع ة ور م ا ن للوصولو . وان

ا يجب دف ال دا و إ م ل و لسماع لول ا م حإشراك الواقع أرض ع فعليا م دمج يل س

ثمار س قليةديولوي نن اته مآ املتطرف ن اليم زب و املستمر ة االكب لك

املعاصرالضعيفة الفر   . املجتمع
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الرقمية ئة الب وسائط ع ي و لك اد وا ابية ر الدولة: التنظيمات تنظيم

أنموذجا داعش   سالمية

Terrorist Organizations & E-Jihad Through Digital Media  
ISIS as a case study 

خالديMessaadi selma        1مساعديسل. د   Khaldi adel  2عادل

البوا أم زائر(جامعة دكتوراه                                                          )ا باتنة ،باحث زائر( 1جامعة   )ا

ص عدد :م وع العالم ابية ر التنظيمات دت اش وا تزايدا ا وإيديولوجيا ا انتماءا

الدعائية ا رسائل ر تمر ا إل ند س ترسانة عد ال عالمية، الوسائل مختلف ع وانفتاحا

بظ عالمية الساحة ع اصل ا ائل ال التكنولو التطور ومع النفسية، ا حر وروخوض

و  الرقمية ئة الب منوسائط واملتطرفة ابية ر لألعمال حاضنة إ ة خ تلك تحولت ا، فضاءا

ي و لك اد ا عاد. خالل أ ع الضوء سليط تحاول ال الدراسة ذه فكرة جاءت نا ومن

سالمية الدولة تنظيم خالل من ونية لك ابية ر التنظيمات رة بحيث" داعش"ظا كأنموذج،

الد وراءه،انطلقت تقف ال الدوافع و اب ر ف بتعر ارتبطت ال ة النظر ات املقار من راسة

تنظيم إ وصوال بالدعاية، ابية ر التنظيمات عالقة أك للكشف" داعش"لتبحث محاولة

عالقته تفكيك ثم ومن للتنظيم، ق سو ال عالم م سا وكيف عالمية اتيجياته اس عن

الواقعبوسا أرض ع ابية ر شاطاته ل امتدادا لت ش ال الرقمية ئة الب   . ئط

مفتاحية داعش: لمات تنظيم ي، و لك اد ا الرقمية، الوسائط ابية، ر   .التنظيمات

Abstract: Terrorist organizations in the world have witnessed a clear increase and 
openness to various media outlets. Which are an arsenal on which they rely in passing their 
propaganda messages and waging their psychological war. The rapid technological 
development in the media field, led to the emergence of digital environment media, these 
virtual spaces turned into an incubator for terrorist and extremist acts through what we call 
“E- jihad”. This paper aims to cast lights on the dimensions of the phenomenon of 
electronic terrorist organizations through the “Islamic State” organization “ISIS” as a case 
study. The paper structure organized as follows: In "Literature review", a brief review on 
terrorism definitions and the motives behind it, to examine more the relationship of 

                                                 
ي 1 و لك يد  selmabiba01@gmail.comال
ي2 و لك يد  khaldiadel160@gmail.comال
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terrorist organizations to propaganda, to the organization of "ISIS" in an attempt to reveal 
its media strategies, and how the media contributed to the marketing of the organization. 
We moved to dismantling its relationship with the media of the digital environment that 
formed an extension of its terrorist activities on the ground. 

Keywords: terrorist organizations, digital media, E- jihad, ISIS. 

  ّدمةـمق

ن، الباحث شغلت ال ر الظوا م أ أحد ة خ السنوات داعش ي ا ر التنظيم عد

محسوسا، إنتاجا ابية ر واملجموعات اب ر قضايا عا ال ة النظر ات املقار فيه د ش وقت

باختال  ا اختالف وكذا ا إل املؤدية سباب ع والوقوف رة الظا لتفس املناطقمحاوالت ف

التنظيمات ذه ا إل ترمي ال داف و غرافية أبرز. ا كأحد سالمية، الدولة تنظيم ر ليظ

والعاملية، املحلية عالم وسائل باه ان عت واس ل، ك املعمورة شغلت ال ابية ر التنظيمات

ع  ا وقدر ، العال التوجه ب ت ال ة الفكر ا منبأيديولوجيا شاسعة أرا ع ستحواذ

ا عل أرست ال ا دول جغرافية يحدد الذي النطاق ون لت ا وسور ا"العراق بذلك"خالف قائمة ،

ا عل الباب فاتحة بل والقانونية، الدولية لألعراف مراعاة دون البلدين ن ب ية ال دود ا بإزاحة

ا قرار عن تنجر ال الدولية فعال ردود ل   . ل

وتوسع شار ان ،زامنه غرا ا املدى ع شاره وان التنظيم ا ر ظ ال بالنفس الثقة

ستفادة و الدعاية ع بقدرته العالم فا أين ، ا ف االفضاء يح ت ال صائص ا من

روبشبكة  ا وشن للتنظيم الدعاية ا استغل حيث ، جتما التواصل ومواقع ت ن ن

البلدان،ا ل من ماعاته جدد جنود واستقطاب أعدائه، م أ يقرر من ع ونية لك و لنفسية

املادي انب فا للتنظيم، العادية غ بالقوة تتعلق ال ات التفس تقديم مة م من صعب ما و و

ا غ شطته وأ التنظيم، داع عة متا خالل من ا تفكيك يمكن والسالح موال توفر لشرعيةمن

إ بالعودة ا ف يطالب الذي التنظيم لفكر دعايته لكن ا، وسور العراق من ل عليه استو وما

سالمية" مشروع الفة السابقة" ا القرون مشروع و ليا،-تقليدي- و حديثة أنظمة وفق

عن نية ذ صورة خلق استطاع الذي التنظيم، تم عن ع له، ق سو ال ع غوالقدرة دولة

ف واقعيا أما موجودة، غ الدولية عراف وفق إذ الوقت، نفس وموجودة موجودة

ا عل سيطر ال فاملناطق حول موجودة ساءل ن جعلنا ذا ل ه: التنظيم يم وما داعش تنظيم

الإعالميا، ئة الب وسائط من ي ا ر التنظيم ذا استفاد اوكيف خالل من ادرقمية

ي و   ؟لك
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ملة تحقيقا ساؤالت ال تلك عن جابة الدراسة ذه تية نحاول الكشف: داف

ي؛ ا ر الفعل وراء تقف ال الدوافع و اب ر ف بتعر ارتبطت ال ة النظر ات املقار عن

التنظ أحد ع الضوء سليط بالدعاية؛ ابية ر التنظيمات عالقة ابيةالبحث ر " يمات

داعش ق" تنظيم سو ال عالم م سا وكيف عالمية اتيجياته اس تناول ثم فه عر ومحاولة

لتنظيم سبة بال ي و لك اد ل حاضنة لت ش ال الرقمية ئة الب وسائط البحث للتنظيم؛

 . داعش

بالدعاية: أوال والتطرف اب ر  عالقة

اب .1 ر وم  مف

وم مف أن إال ا، إدان ع ميع ا يتفق ال فعال أبرز أحد و ي ا ر الفعل أن رغم

ف بتعر يرتبط ألنه وجامع، واحد ف عر ع ا ف تفاق يتم لم ال يم املفا من عت اب ر

أخرى  ة ج من فه عر ع والقائم ة ج من وم . الفعل مف ط ر إ ن الباحث عض ب ابفذ ر

ذا الية إش ز لت والقانونية، والسلوكية خالقية جوانبه فيه تناولوا حيث مة، ر ا وم بمف

القائل ساؤل ال بفعل: الطرح تقوم أن ا ل يمكن ل ف مة، ر ا عرف ال الدولة أن بما

مة؟ ر شميد1ا واصل مفاو يطرح اب ر ف عر محاولة الدولة وم مف طرح يمأن

من أداة أو الوحيدة لية حيان عض اب ر ليصبح والصراعات، الدو والتنافس السياسة

الذي اب ر ناول ي ال الطرح ذا و ا، سيطر الدولة به تفرض السياسية اتيجيات س أدوات

ا مصا تحقيق أجل من للعنف ا ار احت الدولة در  .يتحدى اب ر أن ا اعاتمعت ال اسة

م ال فا عر اختالف ع املتنازعة طراف اختالف ألن ، غ ال واحد جانب من إال تناوله، يمكن

به والقائم ي ا ر   .للفعل

حيث عامليا، رة الظا تناول التحول ز ي الزمنية الناحية من اب ر موضوع مع التعاطي

عمال نات والثمان السبعينات خالل فكرةانت من عة نا ابية ر و الوط"التطرفية " التحرر

عمال تبط ل ي، السوفيا تحاد يار ا عد خاصة قتصادية، و السياسية املمارسات ضد

ارتبطت ال ابية ر مات ال ساري، ال التوجه ذات قتالية بجماعات ابية، باملنظمات" ر

العنيفة الذ" املتطرفة وم ال عاممثل يرلندي وري م ا ش ا به قام غراند1984ي بفندق ،

                                                 
1 Schmid, A. P, « Frameworks For Conceptualising Terrorism, » Terrorism and Political Violence, vol. 16, 
N.2 (2004), p.198.  
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ن للمحافظ مؤتمر قنبلة فجروا أين غرايتون، باستقالل  بمدينة مرتبطة م مطال انت حيث

طانيا بر من      1.ايرلندا

ن املتعصب شمل ل توسع اب، ر من جديد نوع ور بظ ا جذر ا غ سعينات ال ياعرفت ،دي

اب دإر ل و عابر يوش وا ومات ا دف س نود تم2املدني س ومات انت من2001و

ديد ا التوجه ذا ع القاطع الدليل ن، العاملي التجارة ر و تاغون الب ع القاعدة قبل

م سمي تم أين سبقه، ملا واملغاير ي ا ر الوحيدة" الفكر بمنظما" بالذئاب ترتبط ال ا أ تأي

ية الدي والفكرة باأليديولوجية ترتبط ا رمي املنظمة لكن السبعينات ا كسابق 3.رمية

عد خاصة سالمي، والعالم سالم م ف ضرورة إ دعاوي ابية ر العملية ذه وصاحب

ساءل لت مات ال ذه يحتفلون ية العر البلدان من وعدد ن وفلسط لبنان لصور ج و ال

كيةال مر املتحدة وننا؟" واليات يكر اب" ملاذا ر ط ر يمكن ال ونه للواقع، مغالط ساءل و و

ا وحد ية   4.بالكرا

شال م دافع فقطMichel Wieviorkaو الدي التعصب ك ب ديد ا التوجه ذا ضد

حيث ندوسية ال ع أمثلة لنا سوق و اب، باإلر املرتبط الوحيد الدين س ل أنه ا معت باإلسالم،

غاز بإطالق يكيو شي أوم ن"قام ن" السار ثالث قتل عنه نجم اليابان، بطوكيو لألنفاق قطار

عدة له اب ر أن ا معت يصا، والزما ي ا امل املستوى ع ورته س م ف علينا لزم و ال، أش

مجتمعية رة كظا مه ف من سيمكننا ما باملقارنات   .والقيام

ابية .2 ر فية: التنظيمات وا رة الظا  الدوافع

الدي عده اب ر تناول ديد ا التوجه سالمي-عت الدافع-غالبا و الدين أن

ماوراء ذا و ، ا الرادي العنف تج ت لية وحدة باعتباره الدين، تناول تم و املتطرفة، فعال ذه

ا بي تمي دون ا م املدنية ح داف ل ل ا داف اس لية5يفسر ال الوحدة ذه بأن القول لكن

                                                 
1 Cragin, R. K., & Padilla, P, « Old Becomes New Again: Kidnappings by Daesh and Other Salafi-Jihadists 
in the Twenty-First Century, » Studies in Conflict & Terrorism,  vol .40, N.8 (2016), p.667. 
2 Whine, M, « Cyberspace : A New Medium for Communication, Command, and Control by Extremists, » 
Studies in Conflict & Terrorism,  vol .22 , N.3 (1999), p.231. 
3 Wieviorka, M. (n.d.). Terrorism. Concise Encyclopedia of Comparative Sociology , pp.418-426. 
4 Seib, P. M., &Janbek, D. M. Global terrorism and new media: The post-Al Qaeda generation (London: 
Routledge. 2011), p.43.
5 Alfred P. Murrah, Building, Oklahoma City; World Trade Center, New York; AMIA Headquarters, Buenos 
Aires,Whine, 1999
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ورفض التنديد يتم ملاذا ساءل ن يجعلنا اب، لإلر الدافع الدين ابيةاملمثلة ر عمال ذه

بصلة للدين تمت ال ا أ ا و عت و بل نفسه، الدين داخل من أفراد   .من

عام، سق ك سالم بحثه وتناول الدين تفكيك حاول الذي ألكس الباحث فعله ما ذا و

ية الت بفعل ترتبط ال املمارسة و ،وركز ي ا ر ا إل يصبو ال الغاية ذه اباعتبار را

ا تجسيد يتم وأن ية، عليه ون ت أن يجب الذي والصفاء، النقاء متمثل رو دافع

الطقوس ذه و القدسية، إ بنفسه سمو و يدا ش بنفسه ت لي مذنبة، ا و ب سم ت جماعة

الديانات بمختلف ومرتبطة قديمة ومستحب. انت ي إيجا فعل إ سل فعل من القتل   1 .يحول

صية ذو واملجنون، املتوحش عن ع ي ا ر باعتبار ذلك من عد أ ن الباحث عض ب ذ

يمنع السلبيات ل ي ا ر ا ف يجمع عامة خانة ووضع الصفات ذه خذ ولكن متوازنة، غ

للدراسة جدوى تقديم بل م دراس ع القدرة من ن عن2الباحث ن الباحث عض ساءل ن ح ،

الناحيةالفص فمن جديدا، ابا إر بالدين املرتبط اب ر واعتبار السبعينات اب ر ن ب ل

ا ل و العمليات انت ا تفرعا بمختلف والقاعدة داعش، مثل ابية إر جماعات خية التار

و  ي، مر من العراق ر تحر عملية ضمن بالعراق، املتواجدة كية مر القوات ة ملحار ة فقموج

س السلفية"ما ادية بفكرة"ا ترتبط ف نا و الوط" ، ا" التحرر عل عمل انت ال

نات والثمان السبعينات ة سار ال ابية ر ماعات لق.ا تطلعات ا ل داعش ذلك من وأك

سالمية" وإعادة الفة و " ا و ية، دي بصبغة سياسية ع ملشار تنادي ف التا عليهو انت ما

البعيد العدو ا محار والغرب(القاعدة ا أيضا) أمر الفة ا عث من ا سيمك    3.ألنه

طالل الباحث يحمل التوجه نفس الدو و لقل سد دافعا ا و ب ا مسؤولي ية الغر

مجتمعات ا و ومجتمعاته سالم عن ي مر عالم تداوله يتم ما يرفض إذ اب، ر

بحتة، ية دي ألسباب والديمقراطية الية اللي القيم ل وترفض ا وجود محاور أحد اد ا عنيفة،

الدولو شؤون ا أمر مقدمته الغرب تدخل أن ا معت متخلفة، تقليدية م فحضار التا

ل ساءل لي اب، ر وراء سباب أحد ان وسط الشرق خاصة ية الغر غ الضعيفة

ورة املش ا بمقول ا اب"أمر ر ع العاملية رب شر" ا و العال السالم أجل من عمل

النفطالدي مصادر ع والسيطرة العاملية ة العسكر يمنة ال سط ل محاولة أم مقراطية

                                                 
1 Schmid, , op. cit , p.210. 
2 Wieviorka, op.cit., p.419 
3 Cragin, op.cit.
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سية؟ أتران 1الرئ وت س الباحث يختلف الشرق وال الشعوب أغلب أن عت إذ طالل عن

الدولة نظام اية و سالمية الفة ا لعودة تتوق ا لك لداعش الوحشية عمال ترفض وسط

الذ رغمالقومية فشله، رغم دعمه ية الغر الدول ستمر والذي ية كرا أو طوعا م عل فرض ي

ع الغرب حرص و م شعو ومأساة معاناة موا سا ون ديكتاتور إال ا يمثل ال ألنظمة ذه أن

حضارة بناء و ما بقدر املا إ عودة سالمية الفة ا دولة وم مف ع ال مضيفا م، ي تث

سوىستق يخلق ال البلدان ذه العسكري فالتدخل الدين، مع تتعارض وال التطور من ي

متطرفة   2.جماعات

ما املتطرفة ماعات ا إ نضمام بأن ، املوضوع عن روا أوليفيه الباحث ع جانبه من

ن، ت مقار يحمل دي و ما ل ل التحول أن أي ثقافته، عن الدي انقطاع يجة ن إال : وو

والثانية ا، تقبل عدم أو مية الو داثة ا رفض عن داثة،: التعب فا الدخول ال أش من ل ش و

ا و ب العلمانية الدولة غرار ع ي دا ا املعطى فرض ظل الدين" النموذج"خاصة فصلت أين

عن استقاللية ذاته ب و شر ن و أك ليتوسع الفرصة وأعطته ثقافته والسياسة،عن الثقافة

سيا كمشروع فشل ذلك رغم ومات(لكن ا أو سالمي، التوجه ذات مة) حزاب ز

ا ميدا قانون (العلمانية مواطن، دولة، متطرفة)ا..سياسة، جماعات أنتج ما ،.3   

والدعاية .3 اب ؟:ر عالقة   أي

ر أكتو ر ش الكبار السبع الدول مجموعة مع2017قامت إيطاليا اتفاق توقيع ع ،

سبوك، ف غرار ع العنكبوتية الشبكة ع البحث ات ومحر جتما التواصل ات شب أك

و مار يطا الداخلية ر وز صرح حيث اب، لإلر التصدي ع العمل أجل من وتو غوغل

بقوله ي التجنيد" :مي عمليات إعاقة إ يرمي تفاق شبكةإن ع املتطرفة للتنظيمات

ت ن تبقى 4".ن لم ابية ر ماعات ا ع رب ا أن يؤكد رة، ز ا موقع نقله الذي ا

صار باقية اس محاولة ا ف الفضاء إ انتقلت بل السابق، انت كما بامليدان مرتبطة

                                                 
1 Asad, T., « Thinking about terrorism and just war, » Cambridge Review of International Affairs, 23 (1) 
(2010), pp. 3-24. 

وت 2 س داعش"،أتران أيديولوجيا ح ي :ترجمة" .شر املط حكمة،سلطان   ) :2016نوفم21(موقع

http://hekmah.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-
%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D - 

أوليفييه،  3 املقدسروا ل ثقافة: ا بال وت(  زمن ،: ب السا   ) 2012دار
ناضول،  4 الة ابو ر افحة مل ت ن ن ات وشر الكبار السبع رة. اتفاق ز ا من. موقع جع   :مس

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/10/21/%D8%A7%D8%AA
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ما ا ذه اعتماد ة ج من ز و املتطرف، الفكر ذيذا من أك تصال تكنولوجيات ع عات

ا أعمال صدى ع كب حد إ عتمد انت فالسابق ن ح ا ار أف وإيصال ا شار ان ادة لز قبل

ابية   .ر

ة كصعو مزايا، من تقدمه ملا ت ن ن شبكة ع كب ل ش ابية ر التنظيمات عتمد و

سا وضوح وعدم املعلومة، مصدر بع إخفاءت ولة س إ إضافة ا، عتمدو ال جرامية ليب

بالزر فقط يرتبط الذي املادي القائم"حذف"الدليل ة و معرفة عدم أو ولية املج إ إضافة ،

الوطنية دود ل ا تجاوز إغفال دون قانونيا، م ع متا ع القدرة عدم التا و العملية وراء

غرافية إ 1.وا بالعودة ت،لكن ن اإلن وسائط نالك يكن لم حيث ابية ر عمال بدايات

ا ار أف شر ب املتطرفة ماعات ا ا خالل من تقوم ال قة الطر الدعاية ن،. انت وتك كرو بي

الفكر منظري ي"أحد تم" نار ال املجتمعية لية ي ال دم يمكن ال أنه ف اع الفوضوي، أو

آالف خالل ا يمكنبنا كدعاية الوقت نفس لكن الديناميت، من الكيلوغرامات ببعض ن السن

ات بتفج بالقيام العام باه ن اجتذاب خالل من خالقا اب ر ون ي إن ،2أن شميد ضيف و

من يدة ا ئة الس خبار حيث التجاري، املبدأ ع ا واعتماد عد فيم عالم وسائل ور ظ

ال عملية وأصبحتحيث بل م، ار وأف م ألنفس ج و لل ذلك ابيون ر استغل والبيع، طلب

خبار إ ا ليصل ابية ر بالعملية ي ا ر يقوم حيث بة، غر عالم و اب ر ن ب العالقة

أجله من يحارب الذي مشروعه وح اره وأف طلباته عرض ع املذ يقوم ا   .وم

تحو  انت ت ن ن ور يظ ذ اتف يملك اص أ عة أر من واحد حيث فالتقنية، ائال ال

الفو  باالتصال الفسمح مستخدمي وعدد ت، ن باالن يقاربري حوا1.5سبوك ص، مليار

لذلك20 ابية، ر ماعات ا ع تخفى ال املصغرة حصائيات ذه العالم، ان س من باملائة

ت الذي النفوذ يجة ن ا تموا ممكنة،ا حة شر أك مع بالتواصل تمكن أين ا وتأث م ل قدمه

تمام وجذب الدعاية شر    3.و

سبة بال التقنية ر جو باه ن جذب ومحاولة الدعاية تبقى لكن التقنية تختلف

بجدية أخذه التا و فاملجتمع وجوده ع م حصول م سا م ل سبة بال ألنه ن ابي لإلر

                                                 
اء،  1 زكر دامس أبو ابحسن ر ع التكنولو التطور ديث،دار: ردن( أثر ا الكتب    .)2005عالم

2 Schmid, op.cit, p.207. 
3 Aly, A., Macdonald, S., Jarvis, L., & Chen, T. M. « Introduction to the Special Issue: Terrorist Online 
Propaganda and Radicalization, » Studies in Conflict & Terrorism, 40(1), (2016), p.3.
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تمام جلبو من م يمك ما م داف أ تحقيق انية وإم ضعف موقف خر إبراز ثانيا ته، بقض

املا أو شري ال سواء م لقضي حيث .الدعم املجتمع، وف ا شر ع التكنولوجيا ساعد و

أين ا، داف أ إ الوصول أجل من ما ا وف ا زرع مبدأ ع ابية ر ماعات ا عتمد

تظر  ماعة،ت ا مطالب تحقيق أجل من ا ودول ومات ا ع بالضغط تقوم أن ما ا من

انه ا ع قال ال كية مر القاعدة ضد السعودية را ع ماته الدن بن فعل ما مثل

وح مراء أو املالكة العائلة ع ضغط خلق م س س لكن غادر، ا أمر تجعل لن ا أ علم

مندو  خوفا كية مر القاعدة إخراج بضرورة السعودية امللكية العائلة سيطالبون وار ا ل

م بلدا مماثلة   1.مات

سالمية: ثانيا الدولة   "داعش"تنظيم

تأسس والذي العراق، القاعدة باسم عرف للقاعدة، ع تا فصيل من داعش ،2004نما

الزر  مصعب أبو ي رد يد وتخليصع ا وحلفا كية مر القوات من العراق ر تحر ن ب لس قاوي،

ت اتج ن العراقي غ من ونا م التنظيم ذا ان ن ح الشيعية، السيطرة من العراقية ومة ا

سالمية بالدولة ا وسم ن العراقي من ونة م ا يمن سط لت أخرى منظمة شاء إل القاعدة

ال  وقت و عامالعراق، والشام2013حق العراق سالمية الدولة تنظيم إ سميته أعيدت

البغدادي) داعش( بكر أبو قبل انت 2.من التحرري، انب ا جانب إ وره ظ أسباب عن أما

العراق ي املال سياسة مت سا حيث التنظيم، ذا شوء دور العراق املتبعة للسياسات

الطائفية يتأجيج املال استحواذ إ إضافة ، الس حساب ع الشي العنصر ا بفرض البالد

برز والذي ا، وأفشل البالد عن الدفاع ة املس القوات قدرة من قلص ما الدولة، مؤسسات ع

سنة داعش، استحوذ ن قتال2014ح دون العراق مساحة ثلث ع3.ع ال ش ا أصبح حيث

جام وط ش ج طائفياعن شا ج أصبح بل وأطيافه البلد ونات م ملختلف   .ع

اعتبار إ ، العا عبد القادر عبد الباحث ب سالمية" يذ داعش،" الدولة عليه يطلق ما أو

ضرب و دولة، شبه كيان أو ا، ف مع غ دولة خلق ة مس وتنظيمات ابية إر جماعات محاولة

امل يا، نيج حرام و ببو جغرافيةاملثل منطقة احتالل يتم أين الصومال، سالمية حاكم

                                                 
1 Cragin, op.cit , p.667.
2 Jawhar, J., Terrorists Use Of The Internet: The Case Of DAESH. (Kuala Lumpur: The Southeast Asia 
Regional Centre for Counter-Terroris, 2016), p.26. 

فواز،  3 أينجرجس إ القاعدة: داعش عد ما اديو وت(  ج ،: ب ية العر الوحدة دراسات ص)2016مركز ،37  
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ا عل سالمية عة الشر تطبيق عمل1وادعاء ابية ر ماعات ا بأن السائد الرأي يرفض حيث ،

رة ظا داعش مقدمته اب ر أن ا معت الفاشلة، بالدول ن وتق الفراغ، م اتيجية بإس

للفك امتدادا تمثل الفرعيةعاملية، ات التغ من عدد مع القاعدة لتنظيم ادي ا السلفي ر

فامليدان املتبعة اتيجيات س و داف باأل ترتبط   .والتكتيكية

كتابه فواز ناول أين"و إ إليديولوجيته" داعش استمرارا خر و ه عت الذي التنظيم

ب ه غ عن يتم أنه عت ن ح ادية، ا يلالسلفية س ماته، ضمن الشيعة دافه اس

ية الس ية الدي مرجعيته س من ن ب جديدة ة و خلق يحاول أنه رى و سالمية، الفة ا إحياء

م حس يح ال سالم عن ع والذي لإلسالم التنظيم اختاره الذي م الف أو ف التعر    2.وفق

الد تنظيم تفسر جامعة ة مقار لتقديم سالميةمحاولة طيب)داعش(ولة ا مع يرى ،

ات مقار ع بأر ا تفس يمكن التنظيم رة ظا الذي: أن جتما بالوضع ا ط ر و ة املقار

ذه ل ي، املتد ومستواه التعليم وتوقف والبطالة ، الديموغرا نفجار من املنطقة ده ش

ال  بدادي، اس سيا مناخ ا وغ مجتمعالظروف ظل ا، وإدارا ا بمرافق الدولة فيه ر تظ

الطائفية اعات ال من عنيف خ تار فيه الفقه .طائفي أو الدي بالنص ا ط ر تم الثانية ة املقار

ساؤل ال محاولة دون املسؤولية، الدين بتحميل أي رة الظا ذه خلق إ النصوص تؤدي حيث

جديدة؟ رة ظا ي أن قديم لنص أفرادو كيف بأن ترى اجتماعية نفسية ف الثالثة ة املقار

ل ساؤل يدخل ة ج من لكنه متوازن غ والنف جتما م بنا له ينظمون ومن التنظيم

السلبية؟ ئة الب ذه أنتج أنه أم أنتجته ال ئة عنأماالب تخرج أن فتحاول عة الرا ة املقار

طفرة داعش باعتبار اطر م وف ا يعا اس يمكن ال التا و ، العال اد ا جماعات خ تار

من تخلق لم ماعات ا ذه إن بالقول ا عارض من إ ت ت لكن التقليدية، واملنا باألدوات

ا تفرد ينفي ي ميدا واق وحضور خ تار ا ل بل  3 .العدم

سالمية .1 الدولة تنظيم   "  داعش"عالم

ترت منلم كب عدد ع بالسيطرة صعوده ة ف سالمية الدولة تنظيم نجاحات بط

شاط ال مع التعامل ع ا لقدر ا بإبراز ا نجاحا ارتبطت بل فقط، ا وسور العراق را

                                                 
القادر،  1 عبد العا سالمية" عبد الدولة نحسار: تنظيم و الصعود وسط،"عوامل شؤون ص)2015( 25عدد،مجلة ،79  
ص  2 ، سابق مرجع فواز، .37جرجس
3  ، مع طيب سالمية"ا الدولة ة: تنظيم الفكر ية الواقعالب عقيدات للدراسات".و رة ز ا من. مركز جع   :مس

http://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112355523312655.html( 
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من كب قدر ع إعالمية مواد لتقدم ومقوماته، امليدان من ا تمك رت أظ حيث عالمي،

ت افية، القديمح عالم أصبح درجة إ ية، العر الدول من العديد إعالم ع تتفوق بل نافس

ر يظ املاضية سنة ن العشر طوال لة الطو ا يانا و لة امل ا بأشرط القاعدة عتمده انت الذي

امليدان اصل ا التقدم يواكب وال تقليدي    1.جد

التقليد عالم نا عالم بقولنا فونقصد وال والراديو ون التلفز شمل الذي منه، ي

سبع نحو من التنظيم ون ت و ، جتما التواصل ومواقع ت ن ن عن عيدا نباء، االت وو

مؤسسة عتصام، مؤسسة مة، ال مؤسسة و عالمية، يئة ال قيادة تحت إعالمية االت و

أنجاد، مؤسسة عالمي، ياة ا مركز ذاالفرقان، جانب إ ة، خبار عمق الة و البيان، إذاعة

عالمية يئة ال غرار37تمتلك ع ا عل سيطر التنظيم انت ال املناطق عديد إعالميا مكتبا

بمصر ناء وس خراسان، غداد، الفلوجة، رة، ز ا دمشق،   .2حلب،

الفرقان  الدولة: مؤسسة لتنظيم م املؤسسة عد القاعدةو لتنظيم عة تا انت و سالمية،

من أك ا إصدارا تجاوزت طاب160السابق، ا جميع أنتجت إذ يإصدارا، أل الصوتية ات

البغدادي ليفة"بكر بخطاباتك" ا يتعلق ما جميع أنتجت الشامي" ما ي العدنا محمد أبا

الدولة؛" لتنظيم الرس   املتحدث

عتصام  ا: مؤسسة م ة كث إصدارات أنتجت ال ي،: و يطا ال سعيد أبو د مجا رسالة

ا إصدارا تجاوزت وقد ية، للعر جمة وم ية نجل عديدة90باللغة لغات و مختلفا  . إصدارا

لإلعالم  ياة ا م: مركز إصدارات وفيه ية، للعر جمة وم ية نجل باللغة إصداراته مةمعظم

ساي" مثل حدود واية بي ه؛" كس    وغ

أجناد  شيد: مؤسسة مثل ودة ا عالية صوتية إصدارات أ"أنتجت ي ر الح"و" سألكيا قد أم

أجنا"فجر مؤسسة عد حيث املؤسسات، لبا املزودة ي؛د الصو باإلنتاج م ل   املناصرة

البتار  ا: مؤسسة م صدارات من العديد ا لموجنو " لد اد   ؛"ترو

الفة  ا إصدار: مؤسسة أنتجت سالم" ال ن القنوات" 2ع كذب سماه ما ع يرد الذي

الدولة تنظيم قوات اب ا عن القناة فيه تتحدث رة ز ا لقناة ر تقر عرض فقد الفضائية،

مدينة ي"من ا من" و مختلفة أحياء التنظيم ملقات صورا وعرض ، العرب ن   دينة؛املع

                                                 
الباري،  1 عبد سالميةعطوان املستقبل: الدولة التوحش، ذور، وت( ا ،: ب السا ص)2015دار ،196.  

2 Jawhar, op .cit, P 34. 
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البيان  منتظمة،: إذاعة غ بصورة نت ن ع ترفع ة إخبار شرة ث ت للتنظيم إذاعة أول و

القوات ضد وعملياته التنظيم انتصارات ع وتركز الدولة تنظيم ات وتوج لبيانات إضافة

التنظيم عمليات تأخذ كما ا، وغ الشع شد ا شيات ومل شمركة ال وقوات خارجالعراقية

ة خبار ا غطي ضمن بث مساحة ناء وس ا سور ال.العراق أعماق الة و إ إضافة

له الرس والناطق الدولة تنظيم مات ل عن املعلن دور   1.أخذت

الكب الدور ع يدل ذا و التنظيم، ا عل عتمد ال عالمية املؤسسات عض انت ذه

لإلعالم، داعش يليه زالذي عز و إليه ن سب املن أوساط ن ب دعايته شر من له البد ة ج فمن

وح ما ا عاطف كسب دف التنظيم ارج أخرى ة ج ومن للتنظيم، م ووال م ار أف

و املصدر يجعله ما إعالميا املنطقة ع سيطرته امه إح إ إضافة جدد، ن متطوع جذب

عالمية والقنوات للتنظيمللمعلومة، دفعة إعطاء التا و ا، أخبار مصادر ذكر ع مجبورة

ألعماله ي مجا ار بإش   .والقيام

مثل ية، نجل و ية العر ن باللغت مجالت شاء إ إ داعش تنظيم عمد ذلك إ دابق: إضافة

من2والشامخة، قواته لتنوع ار إظ ية نجل و ية العر ن للغت داعش استخدام من بدو منو م و

من التعلي املستوى ع الداللة من وفيه ضعيفا، محليا تنظيما س ول العالم بقاع مختلف

صفة نفسه عن يرد و ف التا و ية، نجل و ية العر اللغة من ن متمكن م أ صفوفه ن للمقاتل

والتخلف ل تقوم .ا ال عالمية ة املعا فيه قارن القيم امل ل بحث يةو العر القنوات ا

القاعدة لتنظيم الدعاية م سا القنوات ذه أن إ دراسته خلصت داعش، ألخبار ية جن و

ن العناو عض ونذكر املناطق، مختلف وتمدده انتصاراته أخبار تنقل يقاتلون" أين ما أفارقة

العدو صفوف وعنوان" إ شار ن و للتمدد ة رمز فيه شأو " والذي ا قادة لكبار ضد: اما مة امل

الوقت من د ملز ونحتاج صعبة ي" داعش أووالذي للتنظيم، القوة بإلصاق يدعو"ت داعش

غداد نحو للتقدم قب" أنصاره وال بالرعب تو ام. وال إح داعش اتيجية إس نا ر وتظ

يقدم أين عالمية الناحية من منطقته ع سياساتهسيطرته يفيد بما   3 .املعلومة

                                                 
بلعيدي،  1 ابية" نورة ر اتيجياته اس الرقمية تصالية لألنظمة سالمية الدولة تنظيم السياسية،"توظيف للدراسات ة زائر ا ،املجلة

عدد4مجلد سم(  2، ص)2017د    . 191-190 ص،
رضا،  2 مقلة ته" بن محار وسبل املتطرف ي و لك كمة،"عالم ا سالميةمجلة عددللدراسات ص)2015( 6، ،158. 

امل،  3 اب" القيم ر و العنف ات مث ق سو و الرموز داعش: حرب لتنظيم النفسية رب وا الدعاية ق سو ة بابل،"رؤ مركز مجلة

سانية عددللدراسات ص)2015( 5، .278 -258ص،
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، داعش تنظيم اتيجية إلس ة كب إضافة عد عالمية املؤسسات بأن القول يمكن وإجماال

من م ا ذا ساب اك ة وج ة ف استطاع الذي التنظيم عمر ذا مقارنة تمت ما إذا خاصة

ا رب وا ي الدعا انب ا ضمن ا عمل وترك عالمية انتهالقدرات وم تواجده ز لتعز   .  لنفسية،

ي .2 و لك اد ا إ اد ا من والوسائل:  داعش ليات   تطور

الدولة تنظيم لية ي داخل ة كب مية أ عالم عن املسؤولة عالمية يئة ال تحتل

مي أل ملعرفته التنظيم، س تأس بدايات منذ ت ن ن شبكة أك قدر وع العاملسالمية ذا ة

أنه ح السلفية، ادية ا أيديولوجيته شر و السياسية رسائله وإيصال ي ا ر التنظيم ر تطو

وم بمف يتعامل ي" أصبح و لك اد خلقت1"ا ال سباب أحد ان بالذات التوجه ذا ،

ملا السليمة ة املقار تقديم ع القدرة وعدم التنظيم لدار م ف ناولعدم ي الذي يته،

الفة با ا ع ع ال للدولة تقليدي نموذج إ دعو و بالسلف ترتبط سلفية أيديولوجية

ديثة ا التقنيات عتمد الوقت نفس لكن قدمته، وما داثة ا يرفض فكأنما ذلك و سالمية

نا ي مر أن اعتبار أو رات م تقديم دون ذه اره وأف رسائله مجملهإيصال عتمد .قض إذ

سالمية الدولة ا)داعش(تنظيم مقدم تصاالت، و املعلومات تكنولوجيا استخدام ع ،

مثل جتما التواصل مواقع ستخدم حيث اتيجيته، إس وتنفيذ عامليا آرائه شر دف ت ن ن

لك املواقع من العديد متلك و وتيوب، و ، وتو سبوك، التنظيمفا ا ف شرح ال ونية

بقاع مختلف من الشباب استقطاب ع ا عملون وال م قصص شر و ومشروعيته دافه وأ

   2.العالم

للدعاية ت ن ن و ديثة ا التكنولوجيا ع عتمد ي ا إر تنظيم أول داعش عت وال

ا وما خالل تو استعملت الشباب، جماعة فنجد شطته، تمأل املركز2013س ع ،

ية"التجاري الغر طيبة" البوابة لشكر منظمة فعلت كذلك ، والتبا وف ا شر ل ي و ن

مثل ديثة ا التكنولوجيا من استفادت ال أورث"الباكستانية مع"غوغل الذكية واتف وال ،

ال عتداءات التحكم ع ا ساعد ما ستخباراتية عاماملعلومات ا   3.بمومباي2008قامت

                                                 
1  ، اء زكر دامس أبو التكنولوحسن التطور ابأثر ر ديث،: ردن(  ع ا الكتب عالم   . )2005دار

2 Shamieh, L., &Szenes, Z. « The Propaganda of ISIS/DAESH through the Virtual Space, » Defence Against 
Terrorism Review - DATR, 7(1) (2015), p.8.  
3 Farwell, J. P., « The Media Strategy of ISIS, » Survival,  56(6) (2014), p.49. 
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وسائل خاصة ا خصوصيا م ف و التكنولوجيا، من متمكن كتنظيم داعش ز ي ذلك مع

م وعمليا م املا م التنظيم قادة ا يجري ال رضية أصبحت ال جتما رزت .التواصل و

ن ب تواصل آلية ا و ا وضلوع جتما التواصل ات غرارشب ع ن ابي الAsk.fmر ،

وأيضا الشأن، ذا قضائية دعاوي ا للرسائل،KiKتالحق فوري شف بنظام يتم موقع و و ،

من الذكية واتف ال بمجانية يله ت مكن سطور "و إلجراء" غوغل داعش أعضاء ستخدمه حيث

إ فاالنضمام ن الراغب عضاء مع خصوصية ك تطبيقاملحادثات نجد س املقاي نفس و ليه،

sure spotات و ع صول ا انية وإم ة ج من شف ال يج ي ألنه داعش تنظيم ستخدمه ،

من ا وغ ي، و لك يد ال حسابات وال اتف ال بأرقام مرتبطا س ول واحد از ج من متعددة

غرار ع التطبيقtelegramوwikrالتطبيقات ذه أن ر يظ حيث تنظيم، ساعدت قد منة ات

م إل ن املنتم ومع م بي آمن ل ش بالتواصل القيام    1.داعش

ية، جن عالم وسائل صورته ع يحرص و ف املاته م أمن ع التنظيم يحرص كما

اسم حذف التنظيم قدرة و شة للد يدعو ما سمية" داعش"ولعل سالمية" وفرض " الدولة

التواصلع مواقع ع رسائل يرسلون إليه سبون املن ان و والعاملية املحلية عالم زة أج معظم

ديد ال إ مر صل و بل سم، غي بضرورة عالمية الوسائل ذه نظر يلفتون جتما

ا و من كب عدد م ال وقد انة، إ ونه عت و سم ذا يكره التنظيم ألن نباءوالتحذير الت

التا و ما مقدم داعش، لمة استخدام عن وتوقفوا ديد ا باالسم ز"العاملية الة" رو وو

سية الفر    2.نباء

لكتابة فية ال التقنيات التحكم من عا مستوى ع داعش تنظيم أن بدو و

الدولة  لمات ع أر من مشكال عنوانا تكتب أن يمكن فال والشام،العنوان، العراق سالمية

ع به طالب الذي ديد ا سم اقتصر سالمية" وعليه من". الدولة يتعلم وكأنه التنظيم ر ظ و

ا استدل متنوعة خلفيات ع تحتوي يوتيوب ع ا يحمل ال ات الفيديو انت إذ أخطائه،

خل ار إظ إ الحق وقت ليتوجه ر، التصو ان م ع ة،البعض مم معالم دون من جرداء فية

ا شرو ي ال املواد عن يكتب ما عون يتا عالمي انب ا ع ن القائم أن ن يب ما و تبط3.و ل

                                                 
1 Jawhar, op.cit , pp.52-53.

ص  2 سابق، مرجع الباري، عبد   .196عطوان
يب  3 ص ، اير28. (الفال الدولة). 2015ف تنظيم عالمية: إعالم داعش بوست. مؤسسات ن من. موقع جع   :مس

https://www.noonpost.org/content/5637
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قام سا فر ايبدو شار حادثة فبعد للمواقع، ونية لك القرصنة عمليات داعش اسم

غي  ليتم ن، ت س فر ن ت ملدي ن موقع بقرصنة االتنظيم ف مكتوب سوداء بصفحة املوقع صفحة

لشار"  واملوت سا، لفر املوت ن، لفلسط ة ر ا تزول، لن ون1."داعش ت أن داعش تحاول حيث

ال يب وال ف التخو اتيجيات واس ا دعاي شر مستمرة الدولية حداث حاضرا طرفا

اتيجية إس بأن القول يمكن وإجماال ا، عل الفضاءعتمد ع سيطرته سالمية الدولة تنظيم

الفع تواجده ودعم دافه أ تحقيق غرض الرقمية تصالية لألنظمة واستغالله الرق

إ س اتيجية إس خالل من ان ، اره وأف إيديولوجيته وتفعيل التواصل :امليدان مواقع ل تحو

ونية لك ة و لل عنوان إ لألفراد ؛جتما والقيمية الثقافية املنظومة اق تطبيع؛اخ

ونية لك الفضاءات ع يمنة ال خالل من ن املستخدم مع ع؛العالقات قوي خطاب إنتاج

ا سلط ن؛عن املقاتل تجنيد خالل من ي و لك اد ا إ اد ا من رب؛التحول وا الدعاية

  2.النفسية

  خاتمة

باعتباره سواء اب، ر ف عر تحاول ال ات املقار مة"عدد أو" جر القانون، ا عل عاقب

قبل أي كرونولوجيا اب ر تقسيم حاولت ال ح عدمه من ي ا ر العمل الدولة تدخل

أو ابية، إر منظمات عن عبارة ة سار ال املنظمات حيان غالب ت اعت حيث سعينات عدال

أن غفل لم ات املقار ذه أن إال ادي، ا والفكر بالدين طت ر أين سعينات أحد" التحرر " ال ان

بالوحشية وارتباطه داعش تنظيم ح ابية، ر مات ال لتب فراد تدفع ال الدوافع أبرز

أبا الوقت نفس لكن التحرري، البعد ذا ع عتمد دعايته ان ة عنوالدمو التنظيم ن

إ انت ال ، جتما التواصل وسائل خاصة ديثة ا التكنولوجيات استخدام ة كب قدرة

ذا التنظيم تمام ا ر يظ حيث التنظيم يدعم مستقال إعالميا قطاعا عالمية مؤسساته جانب

ال ونية لك املواقع وح رائد وا عالمية املؤسسات عدد من التاالقطاع و و و تمجده،

للواقع م ف عن ع و حداثية ممارساته تبقى ي، القرآ النص ع ية املب التقليدية اره أف رغم

انت ال التنظيمات من ه غ عن يختلف بذلك و و م استقطا قة وطر لألفراد م وف بل املعاش،

ا لقضايا الدعم جلب اجل من لوحده التنظيم فكر ع  . عتمد

                                                 
1 Shamieh, op.cit,  p 9.  

سابق 2 مرجع بلعيدي، صنورة ،195 .  
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اب الكيمياوير الدوليةوأثرهالبيولو   السياسة

Biological and chemical terrorism and its impact on international 
politics 

ع. م مو سعد ع   Ali Saad Moussa Ali     1م

العلوم السياسية السياسية،قسم والعلوم القانون العراقية(لية امعة   )ا

Department of Political Science, College of Law and Political Science (Iraqi 
University)

ص العام :م طار صعيد ع عام ل ش اب ر موضوع البحث إ ذه نا دراس نتعرض

اللغوي ف التعر للولوجمن يد تم و و اب، ر أنواع عن ديث ا ثم ومن ي، جرا و صطال و

له نتطرق والذي الدولية، السياسة وأثره الكيمياوي البيولو اب ر و و الدراسة صلب إ

ية الغر كية مر ة والرؤ الدولية، ئة الب خطورته ومدى نواع و ف التعر حيث من بالتفصيل

ا ذا بمناقشةل اصة ا والت وتو وال واملؤتمرات تفاقيات مستوى ع اب ر من لنوع

البيولو اب ر أثر مديات استعراض إ ب نذ ثم ومن عنه، املتولدة طورة ا ة ومعا

الدو ستقرار و من دد والذي عنه الناشب طر ا وكذلك الدولية السياسة ع   (1).الكيمياوي

الدولية:مفتاحيةلمات السياسة الكيماوي، اب ر ، البيولو اب ر اب، ر

Abstract: In this study, we discuss the topic of terrorism in general at the level of the 
general framework of the linguistic, idiomatic and procedural definition, and then talk 
about the types of terrorism, which is a prelude to entering the heart of the study, which is 
biological and chemical terrorism and its impact on international politics, which we 
address in detail in terms of definition. And the types and extent of its danger in the 
international environment, and the American-Western vision of this type of terrorism at the 
level of agreements, conferences and protocols for discussing and addressing the danger 
generated by it, and then we go to review the extent of the impact of biological and 
chemical terrorism on international politics as well as the danger arising from it that 
threatens international security and stability . 

Keywords: Terrorism, bioterrorism, chemical terrorism, international politics 
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  ّدمةـمق

رة ظا ابعد الدوليةر املجتمعات يتف يزال وال ان الذي العنف ر مظا من
ً
را مظ

تلقت ا فإ املجتمعات، لتلك جمة ات صعو رة الظا ذه أسست ومثلما ، السواء ع والداخلية

ع التعرف ان بم مية من لذا ، ا مضمو وتحديد ا ف عر إ التوصل شأن ات الصعو ذات

عر و رة الظا و ذه ا و يانف ا وم أحداثأنواعمف عد رة الظا ذه مية أ زادت وقد 11ا،

عام   .2001أيلول

ُ
مة جر ابإَن العملياتر ستمد إذ طرة ا رائم ا من الكيمياوي ابية البيولو ار م

وال قو ا، ودمار ا تأث ِم و منا، عد ا ّ إ القوميةسيما دود ل العابرة رائم أَنا إذ ،

ابية التنظيمات أور الدولة، داخل عمل انت تمارسأك سواء انت وسواء دولة، من

العمل استمرار و واحد دف ا يحرك ف
ً
خارجيا أو

ً
داخليا

ً
اشاطا إر يحتاج ذا و ، ي

افحة م يل س الدو التعاون ابحضور خاص،ر ل ش النوع ذا و عام، ل عنش
ً
فضال

ا عا شر حده ع دولة ل ا تتخذ ال الوسائل به سم ت الذي الوط أو املح د ا

نطاق ساع أ من د ل ابالداخلية مع .ر طر ل معرضة للدول القومية دود ا أَن ونالحظ

رائم ل العاملية صفة ساع ابية ا التنظيماتر واتجاه ابية ، التحالفر ملمارسةا ا؛ بي فيما

ا شط ابية أ قبلر من مكثفة ود ج يتطلب ذا و ، للدول غرافية ا دود با التقييد دون من

افحة مل املختصة ابالسلطات ور عام، ل ابش خاصر ل ش الكيمياوي   .البيولو

أن مـن املوضـوع ميـة أ بـع ابت العدور شكـل بـات أحـداث كالـذي عـد
ً
خطـورة

أيلـول مـن عشـر ـادي ولالستقرار2001/ا لألمن بل فحسب ي مر القومي لألمن س ل
ً
ددا م ،

املتحدة الواليات دفع الذي مر العاملية، النظر ة وج وفق ل ك كيةالعال خرى والدول مر

تب اتيجيةإ افحةإس م أساس ع تقوم القومي، لألمن ابجديدة   .ر

افحـة م موضـوع حـول البحـث اليـة إش ابتنصـب معهر الدو املجتمع عاطي وكيفية

أَن املعلوم فمن ،
ً
اتيجيا اباس ور عامة، اببصورة خاصة،ر بصورة الكيمياوي البيولو

 
ً
مستمرا

ً
ديدا ل ش يزال وما ل منش ض عر شأنه من إذ ن، الدولي والسلم لألمن

ً
ومتصاعدا

الشعوب وسالمة أمن ع السلبية اساته ع ا له الذي مر ، طر ل ن العامل من .والسالم
ً
وانطالقا

و ما س، الرئ ساؤل ال ا يتقدم ال البحثية ساؤالت ال من عدد طرح تم الدراسة الية ابإش ر

ع ل يش وكيف الدوليةام السياسة منؤثر مجموعة س الرئ ساؤل ال ذا عن تفرع و ؟
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ع الفرعية ساؤالت يال الكيمياوي ما :النحو البيولو اب ر ةو الرؤ وما كية؟ مر

ية اب؟ الغر ر من النوع ذا د ل ا الدو التعاون ل ش و البيولوما اب ر من

اساتما الكيمياوي؟ ع ابا الدولية؟البيولور السياسة ع أثر الكيمياوي مدى و ما

اب ؟البيولر الدو من ع الكيمياوي   و

إ التطرق للبحث ي الزما طار ابيتضمن خطورتهر ومدى الكيمياوي البيولو

وا ادي ا القرن اضر ا للوقت
ً
وصوال سابقة زمنية يحقب ا امل طار ي يأ وكذلك ن، لعشر

من النوع ذا استخدام جرى قد وأسيا ا أورو جغرافية مناطق شمل ل ةللبحث اس .ف

بأنهو  الدراسة ذه فرضية رة تتمثل ظا تفشت املنظمة رائم ا ة وت زادت ابلما لما.ر و

ة مواج شأن الدولية والقرارات الوطنية عات شر ال ومحددة مناسبة قانونية نصوص وضعت

اب استخدامر ةقل ة س الكيمياو التنظيمات البيولوجية ابيةوعمليات ز. ر عز تم لما و

للتنظيمات املالية ع املنا لتجفيف قلي و الدو التعاون وأساليب ابية وسائل ذلكر فأن

رة ظا ق تطو م ابس الكيمياوير   . البيولو

شأة لبيان التار املن ع ذا بحثنا موضوع اباعتمدنا وتوضيحر وتطوره

الواردة النصوص وتحليل قراءة ع للعمل ي ستقرا التحلي املن وكذلك ومضمونه، ومه مف

تفاقيات من افحةعدد بم اصة ا الوطنية ن والقوان ابالدولية الكيمياوير البيولو

من النوع ذا ع الضوء سليط و ا، ف والغموض النقص أوجه يان ابو عر اسه ع وا

الدو ستقرار و من و الدولية   .السياسة

ول املبحث وسيكرس ، وخاتمة مباحث وثالث مقدمة ع البحث وتطورشتمل شأة عن

اب طبيعةر لدراسة ي الثا املبحث يخصص وسوف اب، ةر والرؤ الكيمياوي، البيولو

كية حولمر الثالث املبحث نفرد وس له، ية ابوالغر عر اسه ع وا الكيمياوي البيولو

أبرز ع اتمة ا شمل و ، الدو ستقرار و من و الدولية البحثفأال السياسة ا جاء ال ار

التوصيات و تاجات ست من إليه توصل   .وما

اب: أوال فه(البيولور    )وتطورهعر

ابعرف والر الدقيقة ية ا ائنات ال لبعض املتعمد ستخدام ذلك بأنه البيولو

وكذلك ات املكرو باسم اختصارا اعرف دفإفرازا ماأو املرضإحداثالسامة ا القتل
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نباتية ثروة من يمتلكه ما أو سان الغذاءأو لإل أو املياه ملصادر ث تلو أو ئةأو حيوانية، للب تدم

سنوات لعدة التدم ا شمل قد وال ا ف يح ال محمد .1الطبيعية سن ا الدكتور عرفه كما

يم راعإبرا س اتأو ، فطر او يا، البك من املمرضة ائنات لل املتعمد شر وساتأو ال ف

السامة ا نات(ونواتج وكس ضارةأي أو) ال املرضأخرى مواد شر دف ا، ع  سانناتجة

يوانأو  يؤديأو ا مما مإالنبات عل   .2القضاء

يةإن ا ائنات لل املتعمد تقتلأو ستخدام ا به،سانسمو سائر ا ل أو وت

يوانية ا وات ال من اته غيةأو بممتل مصطإيقافالزراعية النوع ذا ع طلق و مقدرته

ية، البكت روب رثوميةأو ا ا روب ياأن إالا للبك شموله ب س املفضل و البيولوجية لفظ

من ا الدقيقةأنواعوغ ائنات   .3ال

اب بر ون ي ةالبيولو كيماو ملواد املعتمد تميتأو جراثيمأو  االستعمال وسات ف

يةجسام حيوان،(ا ساننبات، دف) إ وإطالقمنساوال السامة املواد  إضعافذه

عندأو  والعمل ركة ا طاقات مباشرسانشلل ل ش وذلك مصادرأو املصاب نفاذ ق طر عن

من ا تحديدأو نباتغذي مكن و ةحيوان، اس و والبيولوجية ة ةالكيمياو سامة،أس

عن ةتختلف القول .الكالسيكيةس يمكن املنطلق ذا اب أنومن الكيمياوير البيولو

الدقيقة ية ا ائنات ال باستخدام ديد ال او الشر غ ستخدام املستخلصةأو و السموم

ذلك بمن س لل ائنات سانأمراض أووفياتإحداثال يوانأو لإل ذاأو ا النباتات،

الدولة وزعزعة الذعر ألحداث دف ء امل يةأو ستخدام دي او سياسية مأرب لتحقيق املجتمع

يوانيةأو  وا الزراعية وات ال تلك ستخدم كما ة،   .4فكر

كإن ية ا ائنات ال ةاستخدام فيهأس الشك ومما لق، ا قدم قديم  أنبيولوجية

البيولوسان السالح استخدم قد ة، شر ال خ تار ل مس ي ي(البدا يل)امليكرو س فع ،

ولنت يوانات وا النباتات عض من املستخلصة السامة املواد البدائية القبائل استخدمت املثال

لقتل وذلك م، ام وس م رماح رؤوس الصيدا محيوانات شروأعدا ال البحث .5من ت اث ولقد

                                                 
1، ع محمد ةاحمد شر ال م يدا خطر البيولو اب ضة،: مصر( ر ص)2002 مكتبة ،7. 
محمد 2 يمحسن ة،إبرا ةس والنوو رثومية وا ة اض( الكيماو ة: الر التجار الفرزدق ع ص)1986،مطا ،37. 
يوسف، 3 السيد الليل ةجميل الشاملأس املعرفة،( الدمار جبل ص)ه1424مكتبة  .529ـ،
ن 4 حسن،أم ةف ةس يو اض( ا يةلية: الر ر ا ز العز عبد ص)ـ1401،امللك ،19. 
ن 5 مأم ، حسن صرجعف  .15سابق،
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يا بكت ع الحتوائه نظرا سان، لإل العامة ة ال ع الروث ات ميكرو خطورة مدى العل

تانوس الت يا بكت وكذلك ة الغاز نا جثث .1الغرغر قذف املألوف من ان الوسطى العصور و

ا مرض ايا وكذلك النافعة، يوانات الدجا والطاعون فوق) الدم(دري املدنأسوار من

البحري امليناء حوصر حيث عشر ع الرا القرن حدث ما ذا و املنجنيق، بواسطة ) اف(املعاصرة

البحر ع يقع بروسياسودالذي القرم رة جز منإذلكوأدىشبه ل اء و شار ان

واتبع ن املحاصر نود ا حروبأسلوباستالم البيولوجية رب منذأخرى ا ة، عرفأنكث

الفعال شار ن وع سان، لإل العاملية ة ال ع والطاعون دري ا مرض خطورة مدى العالم

يؤدي ئةتفإمما   .2و

استعمال خ تار ةيمتد منس خ،سانالبيولوجية التار قبل عاش الذي ي  إالبدا

إل املسان زئية ا البيولوجية وتقنياته بالعلم املس ة نتاجعاصر متطورةأس وقد .بيولوجية

استخدام مراحل تقسيم ةتم خس التار ع اإالبيولوجية خالل ت غ خية، تار مراحل

ةطبيعة املستخدمةس التكنولوجيا وح ا، استخدام وسائل وتطورت املستخدمة،

تباعا املراحل ذه ناول وسن ا، يف   .تص

املياه: واملرحلة .1 مصادر ث عام(تلو ن ب ما ة عام.ق300الف ح   )م1763م

خ التار كتب ثأن إش تلو يوانات ا عض مخلفا استخدموا قد ن مصادراليوناني

والروم  الفرس استخدام ذلك وتال م، أعداؤ ا م شرب ال الشرب مسلوبمياه حر نفسه

يمكنأو ،حيانعضعداءمع ال يوش ا والن البعض، ا عض فقدأنمع مياه دون ش ع

و الشرب مياه ث تلو نإحدىان ش ا احد أ ي ال مة امل ما،آو الوسائل حركةكال لشل

عليه نتصار و منه والتمكن املعادي، ش عام .3ا مدينة1155و معركة ناك انت

استخدم" تورتوخا" اروسا"بإيطاليا نود،" بار ا من ايا ال الوأيضاجثث يوانات ا من

ا م شرب ان ال املياه، آبار ث لتلو مياهأعداؤهنفقت ث تلو ان منبار ، الشرب ومصادر

م ضةأساسيات أ ال عصر ح ة الف ذه رب ا   .تكتيك

                                                 
صنفسهرجعامل 1 ،19. 
يوسف،2 الليل الشاملجمل الدمار ة اض( أس جيل: الر ص)2002 ,املعرفةمكتبة ،530. 
محمود،3 ش رجوار ةتطو اض( البيولوجيةس والبحوث: الر الدراسات ص)ـ1426،مركز ،18. 
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استخدام1422عام اءإلقاءبدأ و م ف شر ان الذين ايا ال نأو جثث مع معد مرض

اجلعداءحصون ذلكأنمن ان و صار، ل سلموا مدينةأثناءس ستاين"حصار  .1"ارول

أيض ع الرا القرن ملدينةأثناءاو التتار م،" افا"حصار قوا ن ب الطاعون اء و شر ان بأوكرانيا،

خلف بالطعون ماتت ال ثث ا يرمون واخذوا الفرصة التتار ز شرأسوار ان ان ال املدينة وقالع

الغزاة لقوات سلمت اس ح اء الو ا   .ف

الثانية .2   )1925 - 1763: (املرحلة

دية بمرحلة للس ل يعن ر انه حيث مر، ا السيد1763نود جيفري"ان

ست يطانية" ام ال للقوات العام القائد او معأمر حرب حالة انت وال الشمالية،

ان الس مر ا نود نال ي،صلي يطا ال حتالل قوات ضد عارمة ثورة مر ا نود ال وثار للقارة،

محيث ساءاخذأ وال نود ا يذبحون طفالوا مو دروع حرقون و ن يطاني يكن .2ال لم وملا

ة وصعو املسافة لبعد نظرا الوقت ذلك العظ طانيا بر من العون لطلب وسيلة ناك

ولونيل ال عث فقد بوكيه" املواصالت، لية23" ي ست"السإ 1763جو ر ل" ام ب ه يخ

وامل ات خطار عوقاتالصعو سلفانياو ب والية غرب الواقعة املنطقة ا يواج هنال واخ

الأن ح منه املر لعزل شفى مس لبناء اضطر مما جنوده، ن ب شر ان املعدي دري ا  نرض

قواته با ن ب دري ا شر ع. ين رده ه" بوكيه"و ست"ن ر ؤالء" ام مخلفات يرسل بأن

أوعداءمعسكرإاملر  قة بطر مر ا نود ال بوكيهأخرى من رد ان و م م يتخلص ي ل

نود ا مخلفات من الدري بمكروب اليد ومناديل بطانيات ث بتلو فعال ن أنه ه اخ ن ح عا سر

املرض ذا ااملر موأسقطا عل للقضاء مر ا نود ال القرن .معسكرات ان و18وقد

من الرغم ع روب، ا كسالح ا واستخدام املختلفة املعدية باألمراض الناس معرفة بداية

تلك بأسباب آنذاك م معرف امراضعدم م الوقاية وسائل أو ا، شار وان ا حدو يكفيه وال ،3.  

و 1915عام العامليةأثناءم رب ايطالياوا مت ا ميكروبانياوأمل، باستخدام

ا" ول م" ال وا ضده، ا الروس،أيضا ملانحر ضد م حر الطاعون ميكروب باستخدام

استخدام فعال ت ثب ياملانوقد اكس"لبك ة" ن شر" بوخارست"العضو اجل من بروما

                                                 
ادي،1 ال عبد ة مصباح ابس ر واملخابرات رب ا ن ب والكيميائية اللبنانية( البيولوجية ة املصر ص)2000,  1ط, الدار ،47. 
محمود،2 ش رجرار ةتطو اض( البيولوجيةس والبحوث:الر الدراسات ص)2007, مركز ،19. 
نفسه 3 صاملرجع ،19. 
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احد انت ال لألعداء واملاشية يول ا ن ب ةالعدوى ربأس منا م ومخزو القتال ميادين

يمكن وال أيضاأنالغذاء، سان لإل ا عدوا تقل ذه .1ت ملثل للتصدي الدول من محاولة و

ةمننواع  ناكس انت ذهأوالبيولوجية، مثل شار ان يم لت الدبلوماسية املحاوالت

ةمننواع  العامليةس رب ا منوعد عام، جنيف ول بروتو والذي1925خالل م،

الدقيقة، ائنات وال يولوجية، البك الوسائل وكذلك انقة، وا السامة الغازات استخدام يحظر

و رب ا وسائل من ةوسيلة تحظرأن إال،س لم دة املعا أو امتالكأو  بحاث إجراءذه

ذه مثل ةتحض   .البيولوجيةس

أ ناك يكن علم الرقابة أو ش التفت من نوع ذه إنتاجي ةمننواعمثل ولذلكس ،

تجري ال الدول عدد زادت ذه أبحاثافقد مثل تج وت ةمننواع، شملس ل : البيولوجية

السوفي تحاد و بولندا ولندا، ايطاليا، ، العظ طانيا بر سا، فر ا، ي ا .ب ذه ل لدولو

ع عاموقعت ول املتحدةإن إال،1925بروتو تجريأيضاالواليات تجأبحاثاانت ةوت أس

و  املجال، ولذا بروتو ع توقع لم ا من1925لك النوع ذا مثل امتالك حظر ع توقع ولم ،

ة عامغراضأل س سوى   .2م1972ومية

الثالثة .3   )م1945 - م1925: (املرحلة

تجري انت ال الدول طليعة اليابان ة إنتاجعأبحاثاانت البيولوجيةس

و  سبقت، ال ة الف روب ا ا تحتأثناءواستخدام الثانية العاملية رب  إشرافا

شاي" وا ة" ش و1942 -م1934الف ة" كيانومسيا"م، احتاللأثناءم1945- م1942الف

عاماليابان من ة الف ا شور عام1932مل الثانية العاملية رب ا اية ح   .19453م

فان"مدينة من" ينج يقرب ما ناك ان ا، و731وحول للدراسات مجالبحاثمركز

ة حواس شغل انت و ا150البيولوجية، عمل و املجال،3000منأك مب ذا و عالم

ذه مثل ب لتجر ناء ال ستخدمون اليابانيون ان ةو بس تجر شمل وال م، عل

ات يا: ميكرو س الت اكس، ية ن ان و الطاعون، يا بك ا، ول ال الشوكية، ل ية س ا

التجارب ناأالف 10منأك ذه ال ؤالء عاميمن ن ب ة الف ماتوا ن1945-1932ء يجةكما

                                                 
م1 ادي، ال عبد صسابقرجعمصباح ،49. 
صنفسهرجعامل2 ،49-50. 
م3 محمود، ش سابقجرار صرجع ،19. 
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م أدتإصاب مإعدوى عل التجارب عد م إلعدام م واضطرار م، مجرميوأمام .وفا محكمة

تم الذين اليابانيون العلماء ف اع رب، ما مأسر بأ الثانية العاملية رب ا اء ان عد

ةاستخدموا وذلكأثناءمحاولة12البيولوجيةس رب، عأثناءا م مدينة 11وم

انت و نية، بار  ارص ياو بك خالل من ومات ال ذه وراء من دف ال والطعام ومصادر

الطاعون  ميكروب وكذلك الساملونيال، ا، ول ال اكس،   .1ن

من الرغم التجارب،أنوع ذه ل تجري انت ا إالاليابان تفتقرأ الوسائلإانت

ا نفس عن ا تدافع ال منإذااملتقدمة النوع ذا بمثل ا عل وم ةحدث ففيس إحدى،

ع مات تيه"مدينةال بص،1700تو1941عام" شانج عشرةوأص من يقرب ما

اأالف ول ال بميكروب للعدوى يجة ن من .ص النوع ذا استخدام يرفض ان ف تلر أما

ة ابس ل وس وف يا س ك الر ات بميكرو م حق يتم النازي معسكرات املعتقلون ان و ،

الوصول) أ(الكبدي و التجارب ذه وراء من دف ال ان و ا، املالر ب س ال البالزموديا وكذلك

ائناتإ ال ذه بمثل العدوى من للوقاية تطعيم أو جذري   .2عالج

عة .4 الرا ليج:املرحلة ا ا1991حرب عد وما   م

الفضل ا ل ليج ا نك حرب والعسكر والساسة الدو واملجتمع الناس ف عر

مية ةبأ ورفضس ت، و لل العراق احتالل فبعد ا ملواج ستعداد وضرورة البيولوجية،

جيوش املتمثلة الثورة واستخدام حتالل، ذا الدو الواليات28املجتمع ا رأس ع دولة

ذه اب إلر وسيلة يجدون ال العرا والنظام ن حس صدام س الرئ جعل مما طانيا ر و املتحدة

يوش باستخدامإال ا ديد ةال وارتفعتس ة، والكيمياو انتصواتالبيولوجية ال

ودول سا وفر املتحدة الواليات سليح ال برنامج بوقف ترسانةأخرى تنادي ه تحتو بما علم انت

ة منس ةالعراقية التحالف،أن إالبيولوجية،أس جيوش ة املحار القوات تملك الرعب

اكوص رعب خإسرائيلاحبه بصوار ا اجم م بالفعل صدام حاول ود"ال انوا" س ال

عضأنيخشون من بيولوجية برؤوس محملة ون وقدأنواعت ا، وغ اكس ن مثل يا البك

وادث ا عض ام ال دث ا ذلك ابية صاحب عضر استخدمت ةال البيولوجيةس

                                                 
م 1 ادي، ال عبد سابقمصباح صرجع ،49. 
م2 محمود، ش سابقجرار صرجع ،20. 
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ة اجلوالكيمياو ابية أغراضمن العالمأضوقد .1إر دول ان العظ القوات لدى ا وا

ا لد انيات أيضاالثالث ة إم تلكأس متمثلة الشام ةالدمار يطلقونس ال البيولوجية

ا ة"عل الذر الفقراء عوأصبح" قنابل ؤالء قدرة ع ف ع ان املتقدم العالم قوى ع لزاما

  .دمارإحداث

 
ً
اب:ثانيا ير   الكيميا

استخدامل مراحل تقسيم تم ةقد خس التار ع ة تإالكيمياو غ خية، تار مراحل

طبيعة ا ةخالل املستخدمةس التكنولوجيا وح ا، استخدام وسائل وتطورت املستخدمة،

أل  املستخدمة الدقيقة ائنات ال ستخدم ا، يف اب غراضتص ير عةإالكيميا   :وأصنافأر

يا .1   البك

ما وس الف من اك ل, و كبااجإنتس مستوى وطرق, ع معدات بواسطة وذلك

التخم صناعة املستخدمة بتلك ة التأث, شب من عالية درجة و ة كب لكميات ا زراع ان غ

أال ة يو ا باملضادات تتأثر يا البك معظم انت وان عالية ات وخ خاصة ارات م يتطلب القاتل

بحيث ولة س ا تحض املمكن من اشعةانه ضد وايضا ة دو ذه ل اك مقاومة ا ون ت

فاف وا يا .الشمس ندسةأيضاوالبك بال الفايروسات شان ذلك ا شا ا طبيع غي يمكن

ومن ياأمثلةالوراثية س: البك ناو ي, السل, التي الدي   .2الطاعون , السعال

  وساتالف .2

الفايروسات اغلب أن سة اليا ع ياة ا صور من صورة اصغر وس الف يمكن والعت

ا يإرؤ و لك ر املج تحت مثل, ال حيث اليا ا ع ا نزع ن تع يةةو ضاتأو . ا بو

الوراثية, مخصبة ندسة بال الفايروس غ يمكن دا .ذا طفيليات ا بأ البعض ا عرف خلو

العدوى ندخل مكن و راثيم ا من مرة مائة اصغر اليا يواناتسان إا وا واملحاصيل

لية الوراثية, امل املادة من خيط من ون تت منADNو نتقال ا عل ل س ي وقا غالف محطة

وساتأخرى  إناحية الف أمثلة دري: ومن ثة, السيدا, يدز, ا ب ا مرة   . 3ا

                                                 
م 1 ادي، ال عبد سابقمصباح صرجع ،56. 
مصطفى 2 البيولو, قرةجو السالح  .74ص،)2006,  1ط, رسالنأدار, دمشق( خفايا
سواحل 3 الفتاح عبد ينات،وجدي ا حرب ، الوراثية ندسة ال ،( ثورة العل للتقدم ت و ال ص)1999مؤسسة ،14. 
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سيات .3   الركت

يا والبك الفايروس ن ب وسط ع, و فقط تنمو راثيمةف با ة شب ية ا

ية والب ل اليا,الش ا داخل طفيليات ا اثر وال, ولك الت ا يوانيةإال يمك ا اليا ا داخل

شمل البيولوجية: أمثلةو رب ا ستخدم قد ال سية الركت السالح,أمراض ذا حظ ان وقد

ح تمام ا ياأوائلمن والبك وس الف من حظ اقل السنواتأعالسبعينات ةانه خ

اك تمام با   .1حظي

ات .4   الفطر

عام موجب و ات الفطر تحدث مدمرةالفطرمراض ولكنسانأمراض,ال ة

لتدم , النباتات م ستخدم الفالحيةنتاجوقد ومعاناةوإحداثات النطاق واسعة مجاعة

وس .اقتصادية ماي سيود وك ل سبة بال الغبار مثل نواقل بواسطة ألمراض ب املس الفطر تقل و

وآالما حاد رئوي ابا ال ب س لي شره و رذاذ مكثفا املرض ذا وضع ملمكن من حيث

ات1املفاصل الفطر ا ف تحدث ال اصة ا لة ا و الوفاة ا يؤدي سبةأمراضمما بال

وال سان املرضلإل ذا ل وعالج ي وقا دواء ناك ع.يوجد السامة ات الفطر ذه مثل ستخدم و

البيولوجية رب ا واسع من, نطاق كث ر تطو امكن ةاذا التأثس من انطالق البيولوجية

للمرض   .)2(املوض

راثيم .5   ا

مرة مرض ثة ا ب يا من النوع ذا إدخال بدأ قد ا البيولوجية ملجال البكت رب   ا

نات أواخر  املتحدة الواليات مس نات، وأوائل ا اكس وتدخل الست ن يا سم بكت  خالل من ا

لد  : طرق  ثالث از،ا ض ا إال ،ال اكس الرئة، ن سليح  املستخدم أن ون  البيولو ال  ي

ل ع دائما سم, ایروسول  ش ا دخل ق عن و وله طر شاق ة ست  يبدأ أيام 5-1من حضانة ف

ا ور  عد رارة، درجة  حاد ارتفاع  املرضيةعراض ظ اد ا عب وإج  مع العضالت  وآالم و

وآالم ا  حادة مجال   تلوث يحدث وقد .3والزرقة باالختناق وشعور  التنفس  ضيق الصدر،يرافق

اب إ يؤدي قد الدم ف املخ،  سط ال وصدمة ونز ت داخ  ساعة،36 -24خالل  باملوت ت

                                                 
صنفسهاملرجع 1 ،16. 
2 ، الصا الدوليةمحمود مة ر ة( ا امدار: سكندر ا ص)2003،الفكر ،96. 
محمد 3 سابق ,عاحمد  .31ص،مصدر
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املناسب،  الفوري العالج يتم لم إذا ون  الوقت ة، املضادات خالل من العالج و يو  وتطعيم ا

ن قبل أن يجب خر  ست ع يؤخذ عالج خالل من وذلك اف، بوقت لإلصابة التعرض يحدث

لد ا تحت   .جرعات

دري  مرض به ا وس س ب ال ف ي فإنه لذا ،سان سوى  يص ستقر يبقى ل  حياته، دورة و

وس فإن تقل أن البد الف سان من ي ياة،  استمر ولو قاتل مرض إنه حيث آلخر إ سان ع ا  إ

و لذا معه، ملات واحد ق عن العدوى  شديد ف واء الرذاذ طر ة وتبلغ والكحة، والعطس وال  ف

وتبدأ14 إ 12من انةضا
ً
املرضية يوما ور   عراض ل ع الظ رارة درجة  حاد ارتفاع ش ا

أنحاء  حاد ألم) ا( سم ش زال، شعور  مع ا لدي الطفح يبدأ أيام 3-2و بال ور   ا  الظ

شار  يبدأ ثم أوال الوجه ع سم ع ن ا بما له ا اطن اليدين ف ن، و الطفح ثم القدم   يبدأ

ي غضون   يحدث املوت فإن الغالب و مائية، فقاعات إ التحول  الثا ور  من سبوع  عراض ظ

شابه ال ضامر  أقرب ولعل .1املرضية ا عض ت دري  مرض مع أعراض دري، و ا ا و مرض  و

دري  مرض بخطورة يقارن  ال مرض ب ا ص ي طفال معظم و أ أيام3-2 أول عراضشابه و

حيث ا ور ظ منأنمن املرحلة ذه السليم يص ينميةال الكث حياة إلنقاذ القصوى

دري، لعدوى  يتعرضون  الذين من م من عد املرحلة ذه  التطعيم تناول  ألن ا ب ال شياء أ  ي

ا ض، سواء عمل ن أو للمر دري  لعدوى  الوحيد والعالج به املحيط ض، وعزل  التطعيم و ا  املر

دري  عدوى  أن حيث د ا و  تز اف،إال البارد ا ا وا تقل أن يمكن أ  ل و جواء ل  ت

  .الظروف

ب س ن قتل  سود باملوت س ما أو الطاعون  مرض ي الوسطى  املالي و, 2العصور

ف للرئة يا البك ذه وصول خاللعراضنإحالة ور الظ تبدأ ع, أيام 4- 3املرضية ون وت

الوقت املناسب العالج اخذ عمد حالة باملوت ت ت قد داخ ف ونز ذيان و ح ل ش

ذه .املناسب يا و ان مثل القوارض ا تحتفظ البكت اىوت الف تقل ح وتنمو بداخل  إ ت

ق عن إما ،سان شر عضت إذا القوارض تلك طر ق عن أو ال شرات طر اغيث الناقلة ا   .لل

وس ر مميت مرض و إیبوال ف رأيام 3- 2خالل  أعراضه وتظ وتظ لعدواه التعرض من

رارة ا درجة ارتفاع ل ش املفاصلأالم, ع فتحات, حادة ل ف شنجات نز سم،  ا

                                                 
قرة 1 مصطفى سابق،, جو  .74صمرجع
محمود 2 ش  .30ص،سابقرجعم, جرار
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و املوت ح وس و ع أسبوع من اقل  قاتل ف س وسر ول والعدوى، شار  واق، مصل أو عالج له ن

س ر نا ل و للمرض، الص ا ستخدام و مثل املجال ذا  حديث  ملن ح بالغة خطورة و

ةأغراض  استخدامه يحاول  تمثل البيولوجية س ق عن و سم وسوائل الدم طر  املختلفة ا

قاياه صابة و وس عد عند سم  الضامة ة ل فإن ایبوال ف صبح تنوب ا لد و ا

غشية سم  املخاطية و ل الذي السوليفان ورق مثل ا سم من نزعه س توجد،ا  تحته حيث

شنجات برعشة يصاب ثم الدم من نافورة ت و   .باملوت ت

السامة .6   الغازات

لأل  ديث ا ستخدام ةبدأ العامليةس رب ا مع طرفاوالكيميائية استخدم فقد ،

القتال ساحة ايا ال من كب عدد وإسقاط موجعة، معاناة إلحداث السام الغاز . الصراع

ذه انت ةو عادية،س ذخائر توضع جيدا معروفة ة تجار كيميائية مواد أساسا تتمثل

املدفعية وقذائف ة اليدو ن. القنابل والفو لور، ال غاز املستخدمة الكيميائية املواد من ان و

ختناق( ب س ردل)عامل ا وغاز لد(، ا مؤملة حروقا ب س جزافية). الذي النتائج انت و

الغالب قرابة. ومدمرة ذلك عن وفاة100 000ونتج ت. حالة سب ةوقد منذس الكيميائية

العاملية رب العالأك إصابةو ا نطاق ع ص مليون   2.ممن

ة: ثالثا كيةالرؤ الكيمياوي مر البيولو اب لإلر ية   والغر

املتحدة1941عام الواليات كيةبدأت الدولمر عض و طانيا ر و كندا مع اك باالش

و خرى   الكيمياوي البيولو س ال ألبحاث ا قو برنامجا منإنتاج، النوع ذا ةمثل ،س

عام ان الفعل مدينة1942و املتحدة الواليات ومي ال البيولو سليح ال برنامج بداية و

يك" دي عام" امب ذلك عد ا اسم ع ال يالند م يك" إ 1956بوالية دي ذا" فورث ان و

استخدام شمل نامج البكأنواعال من اكساملختلفة ن مثل وسيال، يا ةأن إالوال إنتاجتجر

ذه  حدثنواعمثل حيث طر، با محفوفة انت ات امليكرو ئةأك من للب تلوث حادث من

ب النبات عأنواعولبعض ضارة غ ا ا املعتقد من ان ال يا، البك ذاطالقمن ان ما ور ،

جعلت سباباحد منامرال النوع ذا ستخدمون ال لفاء وا ةن ربس ا

                                                 
مصباحعبد 1 ادي سابق،م, ال  .33صرجع
ة" 2 ةس الرابط"الكيمياو ع متوفر ،https://www.un.org/disarmament/ar/.  
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وجود من الرغم ع الثانية، ال5000منأك العاملية املميتة اكس باالن مملوءة اإنتاجقنبلة

يك"مدينة دي رب" امب ا عد تحولت إل إوال ع ة نتاجمصا ملثلاملضادوالتطعيم دو

يانواعذه  البك   .1من

عام س1947و الرئ استخدام" ترومان"ب اص ا جنيف ول ةبروتو س

وجد ألنه الشيوخ، مجلس من ة الكيمياو عيقأنالبيولوجية سوف فيه والدخول عليه املوافقة

املتحدة للواليات البيولو سليح لل ومي ال نامج عامي .ال ن ب ربأثناءو 1953-1950وما ا

وسائل وا تقدم حدث ة، ور ةمننواعذه وإطالق إنتاجال اأسلوبو،س تخز

من حد ونةمان بأق تلك لأثناءو .املتاح انت نات ةالست شأس يا مر

و رب ل شط برنامج ع ةتحتوي ذهس ترسانة انت و ةالبيولوجية، املتضمنة س

ةشمل مثلأس بة: قاتلة املس يا البك وكذلك البوتيولينوم، وسم اكس، ،رانبن

ةوكذلك بأس ذه أمراضس ضمن من ان و ةمعوقة عأيضا س ة املوج تلك

محاصيل ع تق ال ات الفطر عض مثل املعادية، الدول اقتصاد لضرب الزراعية املحاصيل

ارز   وغ   .والقمح

املتحدةأعلنتقدل االواليات منأ ا لد ما ل من ةتخلصت ةس الكيمياو البيولوجية

الدول 1972عام ل ا تبع التا و دةخرى م معا توقيع وتم استخدام1972، ظر  أوم

كسالحأو  إنتاج ا واستخدام والسموم ية ا ائنات ال ن حظرغراضأل أو تخز وكذلك ومية

وسائل ذهإطالقاستخدام ةمثل منس ةوالتخلص ذهس ع الدول لدى املوجودة

خالل ر 9تفاقية عام أش تفاقية ذه توقيع قلق1972من الدو املجتمع لدى تولد ألنه ،

استخدام خطورة من ايد ةم عس القدرة وعدم ، بي تلوث من عنه نتج ملا البيولوجية

املفروض دف ال يمكنإصابتهالتحكم الذي دف ال وان خاصة ذهأنفقط، نحوه تصوب

ة الناتجةس طورة وا روب، ا جمل وال م ل ناقة ال الذين العزل ن املدني من ون ي سوف

ذه  مثل شار ان احتمال العدو،مننواعمن ضد كسالح ا استخدم ال القوات ن ب يا البكت

عد ت أنو مخزونأ من ا لد ما بإعدام ا ومي ال البيولو س ال برنامج املتحدة الواليات

ا غ أو السموم أو رثومية، ا الدقيقة ائنات ال ،2من بيولو كسالح استخدامه يمكن مما ،

                                                 
ادي،1 ال عبد سابقمصباح صمرجع ،51. 
م2 محمود، ش سابقجرار صرجع ،21. 
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ن ب ما ة الف آنذاك1973-1971وذلك املتحدة الواليات السائد وم املف السالحأنان

يمكن ال النوويأنالبيولو السالح وجود املعركة ميدان اتي س السالح و ون ي

البعضأن إالوالكيمياوي، ألن البعض حفيظة أثار ،أشار ذلك السوفي لالتحاد ام بأصبع

سرب خالل من ن تب لحيث ع تا معمل من اكس ن يا عامبك ية السوفي الدفاع ،1979وزارة

يعأن تص اتجاه شاط و مة بم س السوفي ةتحاد ومةأماالبيولوجية،س ا

فقد ية تماماأنكرتالسوفي ومع1ذلك حظرأن، دة معا ع ةوامتالكإنتاجالتوقيع س

عام ذه م1972البيولوجية مثل باستخدام حرب اندالع حظر من قلل ةمننواعقد ،س

يمنعإال  لم وسائلإ أدتالبحاثانه ائل ال ذهإنتاجالتقدم ةمثل وسائلس و ،

من ماية وا االوقاية ا،أخطار التامة،إطار ة السر صممتوأحيانامن ال املدنية ع املصا

املختلفة الوقائية والتطعيمات الدواء   .لصنع

ئة، شان املتالحقة التطورات إن ضوابط اجل من تتحرك الدو املجتمع دفعت الب  تحد وضع

ود تضافر ستلزم ال املشكالت ذه تفاقم من ة جماعية بصورة ا ولو عطي ئة و  خالل من للب

دات اتفاقيات وضع فاظ تضمن ومعا ئة ع ا من وما الب ا ذا موارد، ف  مكتوف العالم يقف لم و

خاصة مم يئة خالل من س وإنما اليدين من وضع إ املتحدة دات، تفاقيات كث  ومنذ واملعا

س معيةأقرت املتحدة مم يئة تأس دة مائة من أك العامة ا ئة إطار  واتفاقية معا   .2الب

ئة .1 الب الدوليةإطار حماية تفاقيات و دات   املعا

الدولية املنظمات دور جعل الباردة، رب ا من املمتدة ة الف طيلة الدو نقسام إن

تم ال السائل والتحرك ة النا ات املعا وضع يل س و الفعالية محدودة قليمية و

واملخلفات والنووي الكيماوي س ال استمرار إزاء بالقلق شعور الدول معظم ساور ئة، بالب

ذهالنا صناعات عن ةتجة املؤتمراتس عقاد ا استوجب مما الدولية دة باملعا الفتاكة

وسع باملع الدو تفاق أو الدولية دة باملعا قصد و تفاقيات، ن .و ب عقد دو اتفاق

أو ن أوأك دولت وثيقة تم سواء الدو للقانون خضع و اأك كتابة سمية ال انت تطلقوأي ل

من ا عل تب ي ما وتحديد الدولية دات املعا إبرام تحكم ال القواعد أن بالذكر دير وا ا، عل

                                                 
م 1 ادي، ال عبد سابقمصباح صرجع ،55. 
طراف 2 محمود الدو, عامر والنظام ئة الب وت( 1ط,  أقطار ا: ب ا عاملؤسسة والتوز شر وال للدراسات  .120ص،)1998 ,معية
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اتفاقية ا تضمن اصة-فينا-آثار لعامبتع ا الدولية دات املعا النفاذ1969اون دخلت وال

  . 19801عام

تقييد إ الرامية العاملية ود ا بذل ةبدا العامليةاس رب ا عد ولبيولوجية

الوسائل و ا شا ما أو السامة انقة ا للغازات ا ستعمال حظر ول بروتو  كوحظر

جنيفيب واملوقع لية17ولوجية استعمال1925جو ، ةم وكذلكس ةالكيميائية س

سنة املؤتمر يار ا سب ء ح ذلك سفر لم لكن السالح ع ل العال املؤتمر البيولوجية

1937.  

مراقبة إ الرامية ود ا ظلت الثانية العاملية رب ا ةعد والكيميائيةس البيولوجية

ففي البعض ا ببعض ع1962مرتبطة القضاء مسالة ةوضعت واس لبيولوجيةالكيميائية

املوقف تجميد وأدى آنذاك، شأة ال حديثة السالح ع ل ة عشر الثمان نة ال أعمال جدول

السالح ع ل ة عشر الثمان نة و1968ال ن املسالت حول املناقشات فصل طانيا بر اح اق إ

عن1969سنة اتفاقية مشروع طانيا بر واستعماإنتاجقدمت ل وتحو ةلوحيازة س

البحث وكذلك ةالبيولوجية رفضس ي السوفيا تحاد أن غ ا، إيصال ونظم البيولوجية

من ل عن املحادثات فصل وعارض املشروع ةذا وس ةالبيولوجية عدس و الكيميائية،

طر املناقشات ظلت يعذلك الر ح مسدود غ1971ق إذ م ، موقف وقبلواالسوفيات فجأة

أوت انه ذلك يجة ون مشروعا1971فصل املتحدة والواليات ي السوفيا تحاد من ل وضع

عن تفاقية ةمماثال لس أفر و أو1972البيولوجية، استحداث حظر اتفاقية إنتاجوقعت

ن ةوتخز ولوجيةس تلك(البك وتدم ية والتكسي ةالبيولوجية استحداثمس بذلك عة ا

ناتإنتاجأو والتكس البيولوجية العوامل حيازة أو ن تخز أو يصالغراضأل  ، ووسائل سليمة

بذاك  .املتعلقة

الدولية .2 املؤتمرات إطار ئة الب  حماية

من ية البي حماية العاملية الدولية املؤتمرات مستوى ةع عقدتس البيولوجية

ئة الب ماية الالزمة التداب جميع اتخاذ إ ترمي املؤتمرات من والقواعدوإرساءالعديد يم املفا

                                                 
الشمري  1 طعمة الدو ،خالد ي نا ا ت( القانون و  .14ص, )2005,  2طال
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من العديد املؤتمرات ذه عقد عن ثقت ان وقد ا عل والتعدي ئة الب ات ا الن التصدي تكفل

املؤتمرات ذه ومن ئة بالب تمت ا ال الدولية   :تفاقيات

ولمم ستوك عامالذيؤتمر املؤتمر ذا عقد تناول115منأك بحضور1972ا دولة،

املتحدة الواليات ن ب ي الثنا ستقطاب نظام ظل ا تواج ال الدولية والعضالت رض شؤون

كية ئةمر الب املشكالت لول ا إليجاد املطروحة القضايا بحث عرقل الذي ي السوفيا تحاد و

جتماعية و قتصادية سنة .1والتنمية عقد ا اجتماع املؤتمر ذا عقاد د م ،1971وقد

قرابة ومماأك عالم2200جمع املتحدة لألمم العام ن م إ برسالة عثوا العلماء مشا من م

الناتج شاء ذا و امة ال ذه ن من خطرا ة شر ال تجابه لم ا ف لجاء عوامل عدة عن

أالم إن مجتمعة علن و ل ا مستعصية معضالت لوجود كفيا أصبح ا تزدادسانم سوف ية

التال بخطر محددة ون ت سوف حياة ل وان ب، القر املستقبل مخيف حد الرغم .ألي وع

امل املستوى تكن لم نتائجه فان املؤتمر ذا ع معلقة انت ال عمال اقتصرمن حيث نتظر

مواصلة من الرغم ع ذا و ن املعسكر ن ب الفات ا استمرار سب ولة نتائج ع املؤتمر

ب ن ت س ملدة ه املتحدةإشرافتحض   .مم

ي و ن عامالذيمؤتمر يا كي عاصمة ي و ن املؤتمر سنوات1982عقد عشر م عد

استعرض حيث ولم، ستوك مؤتمر عقد وقدع والتنمية ئة الب تتعلق ال الشؤون املؤتمرات

الشعوب ع ة ط ا ا اسا ع ال ا توسع وعدم الدولية اعات ال حدة من التخفيف ع شددوا

به ق ي الذي ذى و طراف .العالم الشفافيةأثناءواتفق تداب من مجموعة ع املؤتمر

وشم تفاقية، س الثقة ز الدرجةلتعز ذات حتواء مرافق افة عن عالن التدب ذه لت

البحوث، نتائج شر يع و املرض شار الن العادية غ االت ا عن عالن و من، م العالية

العلمية تصاالت يع   .2و

و جان و ر ممحيثمؤتمر مؤتمر اء بان مداه ئة الب حماية ملوضوع الدو البعد اخذ

واملعروفا ئة للب رض"ملتحدة سنة" بقيمة ل، از ال و، جان دي و ملؤتمر1992بر تكمله و و

ةمم شر ال ئة الب حول جديدولستوكاملتحدة مستوى ناء و ساسية دافه أ ومن م،

حماية مع طرف ل مصا م يح عال اتفاق إ الوصول أجل من والعمل الدول ن ب للتعاون

                                                 
املقري  1 الرزاق الدولية, عبد والعالقات ئة والب التنمية لدونية( مشكالت ا  .265ص،)2008, 1ط, دار
م  2 طراف، محمود سابقعامر صرجع ،79. 
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بحكم  متبادل و امل مت نظام إ الوصول أي وعام، شامل كنظام العاملية ئة الب الدو ندماج

رضية الكرة ا تتم ال  . 1الطبيعة

والتحماية .3 وتو ال إطار ئة  واملواثيقعالناتو الب

ول،يكمن تو لل ي القانو وم أواملف إلكمال دة بمعا قة م دولية اتفاقية إجراءات أنه

طراف اتفاق عند ا ل ع .إضافة السلبية ات التأث ة ملواج املبذولة الدولية ود ل يجة ون

والت وتو ال من العديد أقرت ناء، است دون رض ع ياة ا ال أش جميع دد وال ئة، الب

الدولي واملواثيق عالنات املوضوعو مية أل نظرا البي التلوث موضوع ت عا ال العاملية   .ة

ولوجية - البك الوسائل وكذلك ا وغ والسامة انقة ا الغازات استعمال م تحر شأن ول برتو

وامل( روب ا رثومية يفا جي لية17وقع انقة )1925جو ا املواد استعمال ان بما

من ا وغ وقدوالسامة روب، ا ة املشا السائلة والوسائل املواد افة وكذلك الغازات

دات معا أعلن قد ستعمال ذا مثل م تحر ان وملا املتمدين، العام الرأي بحق به

عاملية بصورة مقررا م التحر ذا يصبح أن أجل ومن ا ف كأطراف العالم دول معظم تضم

ملزم الدو القانون من واحدكجزء أن ا معامال و مم طراف .الضم إن علنون م فإ

تقرر ا فإ ستعمال ذا تحرم دات معا قبل من طرف تكن لم إن املتعاقدة السامية

ولوجية البك الوسائل استعمال إ م التحر ذا تمديد ع وتوافق م، التحر ذا ا قبول

رثومة( روب) ا  .2ا

املعقودإعال  - ة شر ال ئة الب شان ولم ستوك ملؤتمر نتاجا صدوره إعالن وجاء ولم ستوك ن

ة الف ولم لية16-5ستوك  .1972جو

لعام - للطبيعة العال عن: 1982امليثاق امليثاق ذا صدر ا، وحماي الطبيعة ع فاظ ل

عام ته وتب املتحدة لألمم العامة معية أعل .1972ا ضرورةوالذي ع منه ن العشر املبدأ ن

ئة بالب ضرار ب   .تجن

الدو .4  التعاون

لردع افية غ الوطنية الوسائل ابتظل اثف, البيولور تت أن الدول ع وجب لذلك

استخدام ع القضاء أجل من تتعاضد ةو ذهس ل و الفتاكة منسبابالبيولوجية أصبح

                                                 
صاملرجع 1  .82نفسه،

ر حظر اتفاقية 2 ن وإنتاج تطو ة وتخز یة س   . 1972 لعام والسامة البیولوجیة البك
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تنظيم خطورةالضروري و املخاطر دية ا نظرا الدولية املنظمات تقوده الذي الدو التعاون

ديدات   .ال

ا الدولية املنظمات م أ من املتحدة مم منظمة و عد من ع فاظ با ا ل د ع السلمل

خاصة و ما دد انم شأنه من ما ل افحة م ثمة ومن ن ابالدولي املنظمةر أصدرت ولقد

عددالقر  خ1373ار تم28بتار مخاطر2001س افحة مل الدو التعاون ابإطار ورأت.  ر

رقم بالقرار تدعمه أن ود2001نوفم12الصادر1377املنظمة باملج ح بالتصر املتعلق

افحة مل ابالشامل أنه. ر املتحدة مم ا تواج ال ات الصعو ن ب تق"ومن يوجد ييمال

لكميات ةموثق الس التقنيات و زة ج و الصلة ذات املواد و املزدوج ا استخدام و ا نوعي و

ب متصلة مواد أي من مخزونات وجدت طاملا ةتوجد فقداألس الصلة ذات التقنيات و زة ج و

ابس علر صول ل ع 1.ايون ا ساعد آليات من دارة ذه مكنت اوقد م م انجاز

من معلومات طلب انية إم جانب إ املتخصصة البيانات قواعد و املنظمات موارد من باالستفادة

الالزمة املعلومات توف من الدو التعاون إطار م تل ال عضاء منظمة, الدول أعمال دف و

ة مواج إطار املتحدة ابمم استر خطر من د ا و ة ج ةخداممن منس البيولوجية

ة املسائلأخرى ج ذه املتعلقة ات ا و املعارف استغالل محاوالت إفشال   .إ

ان الس ميع العامة ة ال ع فاظ ا ا م م دولية منظمة العاملية ة ال منظمة عد

افح وم عضاء الدول ل و ب الطبيعة عن الناتجة ئة و فة ل ا دور ةتضاعف ال ع اظ

ال املخاطر ذه افحة م تصبح حيث بيولوجية ئة أو وم ب مر يتعلق عندما خاصة العامة

املنظمة أسست فقد لذلك تبعا ا ا أولو من عضاء الدول ة ال اتيجيةدد التعاونس

افحة ابمل مجموعةر ا م التوثيق و املؤتمرات و الندوات من التكثيف خالل من البيولو

حول ةعمل رس أكتو ثة ب ا مرة ا أحداث أثر البيولوجية و    .20012الكيميائية

مارس ان إعالمي لقاء أبرز موضوعه2002إن افحة"بروما امل و ات التحض ع تنو

ضد ةالوطنية و"ولوجيةالبيس بيولو وم ال ستعداد جدية إ املنظمة دعت حيث

افحة مل خاصة بتقنيات س ابلل العامة2002ماي 18و .البيولور معية ا قامت

                                                 
و 1 املتحدة باألمم املتعلقة بالسياسات املع العمل ق فر ر ابتقر  .2002 ر
قرة 2 مصطفى سابق, جو   .89ص،مصدر
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كيميائية معدات عن الناتج ستعمال ا م أ نقاط عدة حول قرارات باتخاذ و. للمنظمة بيولوجية

ةوإشعاعية بال تمس   .العامةال

عا الدولية: را السياسة ع اسه ع وا الكيمياوي البيولو اب   ر

ديد ال ع تمام ترك مت سا ال حداث من العديد اوقعت انيةر إم ي

ةاستخدام مدنيةس أو ة عسكر داف أ ضد ضد البيولوجية إحداثنتاجأو لغرض الزرا

قتصادية سارة ا أو الوفاة، أو ألي. املرض املح املستوى ع كب قلق مصدر و ديد ال ذا و

الدو الصعيد وع    .دولة

مات ال ابية تحدث منر بالعديد ان الس إ البيولوجية العوامل بإدخال البيولوجية

ب ال شمل وي الطرق، ا ث. اء املاءتلو أو املالغذاء الطبيةأو إطالق،نتجات أو شياء و س املال

مصابة مفصلية قأو  ناقالت طر اص إدخالعن ببعضأ ن الدولمراضمصاب من املعدية

ورونا اء و حالة ن يحصل كما ابيمثل .املعادية ال  ر التحديات من العديد سيماالبيولو

مع ابباملقارنة ستخدامر طبيعة التحديات ذه عكس و النووي أو ، شعا أو ي، الكيميا

أل  ا استخدام يمكن ال التقنيات من للعديد أل غراضاملزدوج أو للمجتمع اب غراضمفيدة ر

ل ش تحدث مماثلة ديدات مع واحد آن تتواجد أن يمكن ال املتعمدة ديدات وال البيولو

و  متعمد جتماغ البناء واملجتمع شري، ال املنا از وا ئة، الب مع ديد ال تفاعل عقيدات

ة يو ا التكنولوجيا مجال ع السر   1.والتقدم

التخصصات جمعت ن والعشر ادي ا القرن البيولو اب لإلر ستجابة و ستعداد

االت الو مثل والثقافات، لفيات ا مختلف مع ناملتنوعة ني وامل العامة ة وال ستخباراتية،

علم عملية تزال ال و التجاري، والقطاع والعلماء، القانون، إنفاذ عن ن واملسؤول ن يمكن .الطبي

دإنتاج ائنات ال مثل بيولوجية ات،قيقةمواد راع،امليكرو باالس وذلك فتاكة، قدرات ا لد وال

السامةنتاجأو  ا ونواتج وسات ف أو ات فطر أو يا بكت من املمرضة ائنات لل املتعمد

نات( ضارة) التوكس مواد أي املرضأخرى أو شر دف ا واستخدام ا ع أوسانناتجة

املصاب، لدى ُمقعد بمرض ب س ال أو القتل إما ا استخدام من والغاية النبات، أو يوان ا

                                                 
مراد، 1 عباس القوميع من و ة:من نظر ات زائر( مقار وت/ا عاب: ب والتوز شر لل النديم الثقافية،ن الروافد  ،1.ط،نناشرو -ودار

 .58،ص)2017
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أن ذهسانومع ملعظم دف ال ةو نالكس أن منأنواعإال
ً
ةا البيولوجيةس

املعادي للبلد الزراعية املحاصيل من معينة أصناف ع أو يوانية ا وة ال ع للقضاء . ستخدم

ضيفت 
ُ
أ ية ا ائنات ال عض من ستخلص وال السامة الكيميائية قائمةخرى املواد إ

شبهةس ا أ العلم مع ةالبيولوجية نتقالس و اثر الت ع قادرة غ ا و الكيميائية

اء إ ن املصاب   .1من

الفتك ع قدرة طرة ا املواد أشد من البيولوجية املواد عت تكمن. و املواد ذه وخطورة

واحدة يا بكت خلية ان بإم إذ اثر الت ع املفزعة ا املجردة-قدر ن بالع ترى ال أن- وال

ال كتلك املناسبة الظروف ا ل توفرت ما إذا ساعات عشر خالل ن بالي عدة إ اتتضاعف يوفر

بت،سانجسم ذ أينما امليكروب تنقل متحركة بيولوجية قنابل إ ن املصاب ل يحوَّ مر ذا و ،

غرا ا ا ناحية من محصورة الفتك ع ا فقدر والكيميائية ة النوو املواد خر. أما مر و

البيولوجية املواد ذه يجعل اأك الذي وم ال أن و
ً
اترعبا تج إ بالضرورة يحتاج ال

من القليل و اجم امل يحتاجه ما ل و للقارات، العابرة خ الصوار أو القاذفة الطائرات مثل معقدة

ا بوضع يقوم أن أو ائر ال فالتر أو غذية أو الشرب مياه إما ا ليضع وليودي ال يال ا

يجعل مما مكتظة بنايات واء ال عن أكمكيفات عاجزة التكنولوجية النوا
ً
تقدما الدول

ا دار عقر مباغت وم   2 .رد

الدولية .1 السياسة ع الكيمياوي البيولو اب ر   خطورة

البحثية املواد سرب خطورة منإإن ا استخدام ء قد منظمات أو اص ميةأ

رقم القرار و و ا،
ً
خاصا

ً
قرارا يصدر من مجلس فرض1540جعلت الدول ع اوجب الذي

ب املتعلقة املواد تصدير ع ةضوابط ا،األس إيصال ووسائل والبيولوجية، والكيميائية ة النوو

الضو  تلك ع وتحافظ العناصر ذه ل ن ائي ال ن باملستخدم املتعلقة الضوابط ذلك . ابطبما

عن
ً
فضال التصدير، وإعادة والعبور، ن، ال عمليات شمل ل الضوابط ذه القرار وسع وقد

دمات  وا والنقل، ل، التمو ع إالخرى ضوابط املعامالت، ذه تدعم تركأنال القرار

الوطنية السلطة لتقدير الضوابط ذه تنفيذ قوائم .3كيفية الدول تضع بأن فقط يو فالقرار

                                                 
م 1 مراد، عباس  .59صسابق،رجعع
ي 2 لو ال الوائ يوي  من", عبد اب من الوطن حماية ا الرابط, الرأي يفة" ,البيولوجيا إر ع  http://alrai.com/article, متوفر
نفسه3  ..املرجع
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فعالة وطنية ا،. ضوابط عل ضوابط لوضع العناصر من قائمة يتضمن ال القرار أن من الرغم وع

دات املعا ا غط ال والتكنولوجيا واملعدات املواد ا أ ع العناصر ذه مثل عرف و ف

الوطنية الضوابط قوائم املدرجة أو الصلة ذات طراف املتعددة بات ت   .وال

حيث عت من
ً
عقيدا قل البيولوجية باأل نتاجاملواد قورنت ما املوادخرى  نواعإذا من

باإل  املتعلقة املعلومات ل ف طرة، حنتاجا أو علمية شرات أو جامعية كتب إما متوفرة

امعية ا املرحلة طالب ا يتلقا ساسية التجارب من والعديد نت، ن شبكة خاللو ع

العالم بلدان معظم واملتوفرة املختلفة ياتية ا العلوم لتخصصات م ولة. دراس س إ إضافة

ذه. نتاج  ةعت فببضعةس ،
ً
لفة

ُ
منأالفقل ملجموعة يمكن الدوالرات من مئات او

ة وقو مستقرة دولة به ددون
ً
بيولوجيا

ً
سالحا وا يمتل أن واة ذا. ال عل ُيطلق ب ةالس س

ة الذر الفقراء قنبلة ر .البيولوجية تطو ع ومية وا الدولية يئات ال ن ب التعاون م سا وقد

بات مس من قاتل مخزون ا لد ال البلدان البيولو من و البيولوجية السالمة ممارسات

ق. مراض أفر غرب
ً
وفعاال ا ً وا نامج ال ذا ان معو عمل حيث ة، خ إيبوال أزمة يا

والدوائر  القانون إنفاذ زة القاتلةخرى أج لة املش ذه ل التصدي ع ا ملساعد قيا أفر . غرب

القرار تنفيذ يجعل يحتوي1540مما قد املثال، يل س ع بلًدا، أن لضمان أمنية ألسباب
ً
را م

ال لديه القاتلة، مراض بات مس عع حيث بأمان، ا عل القضاء ما ور ا تأمي ع قدرة

املتطلبات1540القرار ذه ل
ً
تلبية املانحة الدول من مساعدات منح   .1ع

الدو .2 لألمن الكيمياوي البيولو اب ر  ديد

رة الظا ابية عت قدرر ع مسألة اليوم،و العالم ا د ش ال ر الظوا أخطر من

السلم ع أيًضا بل ، قلي و املح ستقرار ع فقط س ل تأث من ا ل ملا مية، من كب

ن الدولي من غامًضا. و يبقى الذي وم املف حيث من خاصة ذر، ا بنظرة ا إل النظر ب ي ولكن

لم محدد، رةوغ الظا أن ع تفاق من بالرغم حوله، دو إجماع إ ابية يرق تر أ

حقيقًيا أمنًيا ديًدا و تحدًيا تمثل بالتا و واملجتمعات، الدول أمن ع حقيقًيا ديًدا ل ش

الدولية العالقات ان م ا وقو ا م ان ما م العالم، الدول من ر . للعديد الظا الوألن ة

ظل خاصة ا، وترعا ا تحتض ال ئة الب وجدت ما إذا وتتمدد شأ ت ف سية، ج وال ا ل دين

                                                 
ن، 1 الباحث من الوطمجموعة والدفاع الوط من مدخ من ي العر القومي من م ع،: عمان( ف والتوز شر لل حامد  ،)1،2015.طدار

  .10ص
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ائلة ال التكنولوجية التطورات خالل من دود ا وم مف وألغت املسافات اختصرت ال العوملة

التنظيمات أصبحت حيث اليوم، ا د ش ابية ال اضير اف فضاءات شط وت ل ي ةت

ا مراقب   .يصعب

رة ظا عن نتحدث دمنا ابوما ديداتر ال مصادر من مصدر عن نتحدث أننا ع ذا ف

نة وطمأن الستقرار مقلًقا اجًسا ل ش ت أ ال ظلرادفمنية م، بلدا واملجتمعات

ك العظ أو ى الك للدول سبة بال ح ي، ا و امل ل ش املطلق من ة نظر اإسقاط ،أمر

القوة بدور ا انفراد من الرغم شاطاتهوع ل واملحركة ، الدو النظام وكذلك .الفاعلة

غ و أعداد، ازدياد ديداتأنواعظل ال ماعاتمصادر ا أيضا شمل ل منية، واملشكالت

ة للدولرادفوالصغ سبة بال ح ديده و من جدار خرق ع ن قادر أصبحوا الذين

املناسبة والظروف الالزمة القدرات م ل توفرت إذا ، ديدات. العظ ال نطاق ساع ا ذلك إ ضف

أصبحت أن عد ا، خطور درجة وارتفاع والبيولوجية،ةأسمنية الكيميائية الشامل الدمار

ا استخدام ن الراغب ل متناول ،
ً
مستقبال ة النوو ما الباحث. ور حسب القول يمكن وعليه

أن امل ،"توفيق تتغ ف انيكيةـ مي ل يا ست ول حية، أعضاء عت ة املس املجموعات

ا نفس شكيل عيد و مسار . وتتحول، تبقى اتيجياتحيث باالس يدفع مما ، متنا غ تبد

الوقت مع التغ إ يم   " )1(واملفا

ي له ذا ابومن د ش ال التحوالت ضوء ع منية ديدات ال مصادر تقييم إعادة

يقول حيث نة، الرا الدولية العالقات ا ر بمظا اصطبغت ال العوملة خاصة املعاصر، العالم

الستاذ عبد وليد ن: الدكتور ناحيت من ا ف النظر إعادة يجب ديد ال مصادر مصادر: إن

ة املوج ديد ا(ال وتنفيذ ا بنا ع خرون طراف عمل ال ة) أي املوج غ ديد ال ومصادر

ون( ي أن دون تماًما، ليج ا دول أمن يزعزع قد املثال يل س ع ول للب بديل شاف فاك

تحديًدا الدول ذه ضد ا ً موج املجال ذا العل شاف الثانية .ك تنامي مؤشرات أن يبدو و

حساب ع ايد ت سابًقا له أشرت الذي التما يجة اون تلغ أن الزمن-دون قل ع

ناحية من املنظور، املستقبلأخرى املستقب ديد ال مصادر التفك من بد أوال للدولة سواء ية

ناحية من قليمية و الدولية املصدرأخرى للنظم التكنولوجية ل ش و منك ، ملراقبته ضرورة

املنح يكشف ما و و التغ ايد امل سارع ال إيقاع ما ن ناحيت من بخاصة الناحية، ذه

                                                 
سعادى، 1 الغموضمحمد ن ب الدو اب لر ديدة،( والتأو ا امعة ا ص)2009دار ،71. 
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فجوة خلق مما سارع ال ذا مع التكيف عن ز ال ثم ،
ً
أوال الالسو ية والب القائمة ية الب ن ب

سار  امل التغ ا  .1عيفرض

رة الظا ابية إن ور جغرافًيا ا توسع زاد بل العالم، منطقة ع تقتصر عد لم اليوم

ماعات ا أفراد حيث ا، شرً ا شار ابية ان ظروفر تختلف قد مختلفة سيات ج إ تمون ي

لس محمد يقول الشأن ذا و التنظيمات، ذه م ادية" : انخراط ل أعطى ي العر يع الر إن

العراق حرب فبعد جديد، املسارح2003نفس وراء ما إ يمتد الذي معولم، اد ج اليوم د ش م،

ا وأورو ي العر املغرب إ ليصل االتقليدية م استفاد ال ية والغر قليمية التحالفات إن ،

العال د املش تواجده لتدعيم له سمحت ة، السور ة ا ع املراحل،  .عض

  خاتمة

دراسة فأن تقدم ابمما ابور انر توضيح من البد خاصة بصورة ي الكيميا البيولو

بل ياة ا جوانب من واحد جانب ع تقتصر ال طورة ا ذه و ة خط البيولوجية الثورة

واملحاور وانب ا نواأنفنجد, متعددة من ا وغ والعدالة والزراعة الطب ع اسات ع ا ا ل

املختلفة ياة السلميةستخدسان وأصبحا لغرض فقط س ل الثورة ذه ددأصبح وإنمام

خالل من بالشعوب اصة ا ياة ا ما ا س, اإر الذي و ابو   . البيولور

ة تطور  إطار  والكيميائية س ا العاملية القوى  وتنافس البيولوجية استخدام أثار  باتت ع

ئة واستقرار امن ع تنعكس التنافس ذا اتت الب ل و واجتماعيا امنيا اجسا ش   واقتصاديا

وض تحاول  سياسية أنظمة وجود ظل اتيجيات جديد من ال  خطار مع ومواكبة مالئمة أك باس

ل،الدو باملجتمع املحدقة اس ا لم ورعب فزع بصرخة21القرن حيث  املتحدة مم قرارات تخمد

طابات ا ة أن رغم السياسية وال شر د ال   ش
ً
وظا علميا تطورا ديث .البيولوجيا علوم  م  وا

ا أس ال البيولوجيا مخاطر عن شرت البيولوجية الثورة نتائج استخدام ف فان ديثة  مراض ا

لكت ال الفتاكة ئة سان أ يوانية والب عت والنباتية ا شار و ان مرة حوادث ا ا وغ ثة ب  ا

كية املتحدة الواليات مدن عض  ع جديدة مرحلة بداية مر  البيولوجية العوامل ديد تقوم

ة   .العامة والسالمة لل

                                                 
ن، 1 الباحث من الوطمجموعة والدفاع الوط من مدخ من ي العر القومي من م مف  .18ص, سابقرجع،
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ة استعمال إدانة رغم  مم منظمة قبل من الدولية تفاقيات مستوى  ع البيولوجية س

ن إنتاج منع سياق  جاءت وال الشأن ذا  الصادرة الدولية تفاقيات جانب إ املتحدة  وتخز

شار ة وان الكيميائية س ة من البيولوجية شار ج ان ة ومنع ا بما الشامل الدمار أس  شمل أ

ة ة من البيولوجية س نود .أخرى  ج املوضوع ذا ل نا دراس خالل عضأنومن ن نب

ي اآل و املجال ذا والتوصيات تاجات   :ست

رهإن - مظا انت
ً
أيا اب موقفوأسبابهر و للديمقراطيةإجراميف رافض القانون  .ضد

اصة تفاقيات عقد املطالبة - شار بحظر ا ة وان ا س وتوقيع رثومية الدول قبل من ا

 .املعنية

ا املتوقع للدول  الدوري الكشف ضرورة ع التأكيد - البيولو استخدام  .للسالح

رب ضد الدفاع بجوانب املتعلقة بحاثو الدراسات تكثيف - رثومية البيولوجية ا  ملعرفة وا

ة تلك عن الغامضة سرار ا ومدى س ع كفاي ا الك الدمار وإحداث صابة وقدر  .وال

دراسة - من ةأسبابالبد معا ووضع جذوره لقتل املناسب املناخ يئة ثم اب ر وعوامل

الدي التطرف ألساليب ة اأو السياأو فور ف شارك حملة خالل من وذلك جتما

بوي وال التعلي املستوى ع املعنية العاملية ات ا  .والديجميع
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ي ا ر السلوك ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل النفسية يئة ال عاد   أ

Dimensions of Psychological Preparation that Reinforce the Practice of 
Terrorist Behavior  

ا. د ي عابدينا خليل                       Dr. Tahani Hashim Khalil Abdeen                            1شم

علم بقسم مساعد رطومالنفس،أستاذ ا   )السودان( جامعة

Assistant Professor, Department of Psychology, University of Khartoum

ص يئة :م ال عاد أ ع التعرف إ البحث ذا يدف ا ر السلوك ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل . النفسية

النفسية البحوث ضمن يصنف والذي البحث؛ إلجراء باطي ست ي ستقرا املن استخدم

السلوك ". امليكروسوسيولوجية" ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل النفسية يئة ال عاد أ أن إ البحث يتوصل ا ر

ن؛ فئت إ ا يف تص ايمكن تمثل الذاتية"فئة وتتمثل" عاد ي؛ ذا ل ش الفرد ا يمارس حيث

صية، ال سمات عد وُ ي السلو و ال والبعد نفعا ي الوجدا والبعد الفكري العق البعد

ا تمثل الثانية ارجية"والفئة ا ي" عاد ا ر السلوك يفسر الذي جتما البعد تتمثل ال

جت و سياقه ، واملؤثراتما ات املث ع شتمل ال املواقف افة يضم الذي املوقفي البعد

ي ا ر السلوك ز عز إ دف ال البحث. املقصودة إرشاديةباختتم برامج بتصميم التوصية

علم بتوظيف والتوصية ي، ا ر السلوك ممارسة لعدم فراد لدى الذاتية الكفاءة رفع إ دف

شري،ا ال السلوك دراسة علم باعتباره ي؛ ا ر السلوك ة ملحار اتي س التخطيط لنفس

ا، عقد مع ناسب ي بما اب ر رة ظا لدراسة التخصصات متعددة البحوث إجراء إ باإلضافة

من و الدي شدد وال والتعصب التطرف ي ا ر بالسلوك الصلة ذات ات املتغ داف واس

 
ً
باقيا اس اب ر رة ظا للتحكم ؛ العل بالبحث ي املعلوما والو   .الفكري

مفتاحية اب: لمات ر افحة م النفسية، املقاومة ي، ا ر السلوك النفسية، يئة   .ال

Abstract: This research aims to identify the dimensions of psychological preparation that 
reinforce the practice of terrorist behavior. Use the inductive deductive method to conduct 
the research, which is classified under psychological research "microsociology". The 
research found that the dimensions of psychological preparation that reinforce terrorist 
behavior consist of subjective dimensions that the individual exercises subjectively 

                                                 
ي 1 و لك يد  abdeentahani@yahoo.com                                    ال
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(intellectual dimension, emotional dimension, behavioral dimension, personality traits), 
and external dimensions (social dimension, attitudinal dimension). The research concluded 
with a set of recommendations, the most important of which is the recommendation to 
Design indicative programs aimed at raising the self-efficacy of individuals not to practice 
terrorist behavior, and employing psychology in strategic planning to combat terrorist 
behavior, as a science that studies human behavior, also conduct multidisciplinary research 
to study the phenomenon of terrorism in proportion to its complexity, also to target 
variables related to terrorist behavior such as extremism, fanaticism, religious extremism, 
intellectual security and information awareness of scientific research to control the 
phenomenon of terrorism proactively.  

Keywords: psychological preparation, terrorist behavior, psychological resistance, 
counter-terrorism. 

   ّدمةـمق

معاصر مجتمع فأي املجتمعات؛ ل وأمنية وسياسية اجتماعية لة مش اب ر يمثل

به يوجد ةأصبح خ ونة و متباينة، كثافة بدرجات ي ا ر شاط ال ال أش من آخر أو ل ش

ة خط لة مش اب ر عد و ية، العر املجتمعات من عدد ي ا ر السلوك معدالت ادة ز لوِحظ

العل واملن العلم مية أ وتبدو ، العل والبحث والدراسة تمام ا إل ه نوّجِ بأن إذاجديرة

شاط ال أن ذلك إ ُيضاف م، جرائم اب ارت متطورة أساليب ستخدمون ن ابي ر أن علمنا

ا افح وم مة ر ا ضبط العلمية املنا ع عتمد أصبح   .1م

النفس"عت املعاصرة من" علم ياة ا ظروف اقتضته وقد ديثة ا العلم فروع

ا ضرو 2وضغوط ناك أن شك وال شر، ب ترتبط ال الضرورة ، ولو السي الو شر ل ايدة م رة

والصراعات التوترات من العصر ذا سان إ له يتعرض ما ة ملواج ؛ والط والسيا م الو

والبغيض اد ا والتنافس ال3والتأزم العصر حضارة ظل ايدة م مية أ ولو السي فللو ؛

يت كما بالتعقيد، سم والشعورت رمان وا حباط و والفشل القلق ملشاعر ا سياق الفرد عرض

والقدرات قتدار مستوى يتجاوز بما الطموح مستوى ارتفاع جانب إ والدونية، بالنقص

املتاحة انات م   .4و

                                                 
سوي، 1 الع الرحمن ولوعبد السي وت( الو امعية،: ب ا الراتب ص)ت.ددار ،56 – 57. 
ص 2 نفسه،   .10املرجع
ص 3 نفسه،   .12املرجع
ص 4 نفسه، .16املرجع
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ة لنظر
ً
وفقا بد فال

ً
ا سلو ان وإذا سلوك، عن عبارة اب ر فإن العل املنظور من

تمي" السلوكيةا أو" ة السلوكية تمية فا إلتيانه؛ مرتكبيه وتدفع ورائه تكمن
ً
أسبابا له ون ي أن

ً
تلقائيا أو

ً
سيطا بدا ما م ي سا فالسلوك بالضرورة؛ علة معلول ل ل أن ا مؤدا ولوجية السي

السلوك ع السابقة سباب من مجموعة ورائه تكمن وأنه املصد1البد و النفس وعلم ر،

لألفراد جتما السلوك ع النفسية الدوافع أثر لدراسة   . 2سا

النفس علم البحث مناط و والعدوانية املساملة جتماعية عالقاته سان إن

الفردي ي العدوا السلوك ودراسة بحث خالل من مة؛ امل النفس علم فروع من كفرع جتما

العو  عن والكشف ، ما فيهوا للتحكم
ً
يدا تم اختفائه أو وره ظ إ تؤدي ال وعند3امل ،

والعالج الوقاية ما ن شق س ما
ً
دائما مة ر ا افحة م عمليات أن عتبار ،4الوضع

والسلوكية النفسية ر الظوا تحليل دف امليكروسوسيولوجية البحوث إجراء مية أ اب واست

يأ ؛ جتما ا بالتعرفمجال اب ر لة مش يص النفس علم لتوظيف ا ا البحث ي

ا وآثار اب ر رة ظا شار ان من د ل ي؛ ا ر السلوك ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل النفسية يئة ال عاد أ ع

رة للظا متعمقة ة رؤ وفق ارثية   .ال

ابيدل بر س ما اب؛ ر ممارسة عن النا الذعر أيةع طر ا توقع فراد

القادمة ية ال يمثل قد منا فرد أي ألن مان عدم
ً
شعورا تج ي اب فاإلر ب؛ س أي دون ظة

محاولة وعند مقدمات، ى أد بال اب ات؛لإلر ولو ملبدأ
ً
وفقا البحث ذا ل البحثية لة املش تحديد

ا النفسية يئة ال عاد أ ع التعرف بأن القول ةيمكن ولو تمثل ي ا ر السلوك ملمارسة زة عّزِ
ُ
مل

يح ت ال او أعراض ال لة املش أسباب لة. يص مش تحديد يمكن السابقة يات ي ا ومن

التالية سئلة عن علمية إجابات إيجاد محاولة البحث يئة :ذا لل الذاتية عاد ما

السلو  ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل ملمارسةالنفسية زة عّزِ

ُ
امل النفسية يئة لل ارجية ا عاد ما ي؟ ا ر ك

ي؟ ا ر   السلوك

البحثتكمن مية يأ   :ما

                                                 
ص 1 نفسه،   .72املرجع
السيد، 2 الب الرحمن،فؤاد عبد معاصرةسعد ة رؤ جتما النفس رة( علم ي،: القا العر الفكر ص)1999دار ،16. 
ص 3 نفسه،  .21املرجع
ص 4 سابق، مرجع سوي، .57الع
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مةتوصف  ر ا عن اب ر يختلف حيث عة؛ ومرّوِ وشاملة عامة آثار ذات ا بأ اب ر رة ظا

م م كب قطاع ع أو افة الناس ع املؤذية آثاره مدى ساع ال  .العادية

عن  وجماعات
ً
أفرادا املجتمع حياة ع خطورة أك اب ر املرتبة" التطرف"عت ي يأ الذي

حي من ليهالثانية و طورة ا ا"العنف"ث وعالج أسبابه لكشف ماسة اجة ا لتصبح  .؛

السيطرة  عن روج ل ا اتجا تؤكد فاملؤشرات اب؛ ر لة مش حل النفس علم  .توظيف

منطلقات  من اب ر دراسة يحتم ما عام؛ ل ش العال من ع ي ا ر السلوك يؤثر

راء عن عيدة ائهعلمية إل اتي س التخطيط تدعم بمعلومات مة للمسا  .رتجالية؛

مجال  املعر اكم ال السيا"دعم النفس ملة"علم امل النفس علم فروع من عت حيث ؛

ن والعشر ادي ا القرن ذا الناس حياة بواقع وارتباطه ميته أ   .رغم

إ البحث دف ذلك، ع ع بناء  تحديد
ُ
امل النفسية يئة لل الذاتية ملمارسةاد زة عّزِ

وكذلك ي؛ ا ر ملمارسةالسلوك املعززة النفسية يئة لل ارجية ا عاد ع ابالتعرف   .ر

تية ساسية يم املفا ع البحث   : يرتكز

النفسية  يئة ت: ال ال ارجية ا جراءات و الذاتية العمليات افة ا الفردُيقصد حّرِك

وا غ ل ش أو وا ل ش تمت سواء شري؛ ال السلوك ال أش من ل ش  .ملمارسة

ز  زيحقق: التعز  التعز
ً
تكراره تدعيما الحتمال ادة وز   للسلوك

ً
 .مستقبال

ئة:السلوك  الب مع تفاعله يجة ن الفرد عن يصدر الذي شاط ال ارجية(و وا ،)الذاتية

تصدر ال ستجابات او ل يتعرض ال ات واملث للمؤثرات فعل كرد  .عنه

اب  الناس:ر نفوس والرعب لع وال الذعر إثارة ع وتدل الفعل من اب ر لمة شتق

والثقة ستقرار و مان و باألمن م شعور وزعزعة م نفوس القلق وإثارة م وإزعاج ن،  .1من

ي  ا ر بسلك :السلوك ابيون ذىر و بالشر م وتوعد ن خر بة الر إثارة من دافع

السياسة مشروعة غ داف أ لتحقيق وذلك املجتمع، العنف سلوك بممارسة نتقام و

والدين قتصاد   .2و

                                                 
ص 1 سابق، مرجع سوي،   .59الع
نفسه2 صاملرجع ،60.  
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البحث ذا من باطي"يتمثل ست ي ستقرا " املن
ً
موضوعيا

ً
باحثا يتطلب والذي

سا بحثه أداة النقديةيمثل والقراءة ستقصاء و املقننة املالحظة خالل من البيانات مع سية؛

متعددة مصادر باستخدام البحث موثوقية وتتحدد ،
ً
عقليا البيانات لتحليل املتاح؛ النظري لألدب

املستخدمة ات املح تنوع ع عتمد باطي ست ي ستقرا البحث فموضوعية البيانات؛ مع

البي اجمع وتحليل البحث1.انات ذا أن بالذكر دير للبحوثوا بع ال" امليكروسوسيولوجية"ي

ومتعمق دقيق ل ش يصه ل محدد موضوع ع   .تركز

 
ً
النفسية: أوال يئة لل الذاتية يعاد ا ر السلوك ملمارسة   املعززة

الفكري  .1  البعد

من يتضمنه بما الفكري الُبعد بأن القول ومنيمكن شابكة، وم معقدة عقلية عمليات

العقلية؛ معارف العمليات لتلك خام كمادة لتتمثل الزمن ع متصل ل ش الفرد ا ل يتعرض

دلة وتتعدد ي؛ ا ر السلوك ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل النفسية يئة ال عاد أ ضمن

ً
ما م

ً
عدا ُ ل ش

من ابتداًء ذلك بإلثبات الصلة ذات ار الدي"ـف شدد تختلف" ال ي ا إر سلوك من ا ع تج ي وما

مرحلة إ
ً
أحيانا لتصل اته   ".القتل"مستو

ي ا ر ص ال ا–عتقد يؤمن ال ة الفكر معتقداته العنف-ضمن استخدام

ذلك ون ي ما
ً
وغالبا ه، مآر إيديولوجيةلتحقيق اب2معينةإطار فاإلر يرجع ؛ ما

ً
وجودإ عادة

يمت نه ذ أن بد فال
ً
مأجورا يكن لم ما ي ا ر أن حيث ُمرتكبيه؛ ن ذ خاطئة معتقدات

ي ا ر سلوكه ملمارسة تدفعه ال اطئة ا ار يرى3باألف ص ي ا ر أن إ شارة وتجدر ،

خطأ ع ن خر ل و الصواب ع ف كمنو .4نفسه املتطرف ي ا ر السلوك شأ يبلورهم يما

خالل من حقيقته؛ مع يتطابق وال الواقع مع سق ي ال ل ش ومعتقدات ار أف من دراك"العقل

اطئ واملعتقدات"ا ار ف تلك قيقة"،وتمثل شاركه"ا ومن املتطرف ص ال ن ذ فقط

املتطرفة ار ف ش5تلك ال اختالف فإن آخر جانب ومن ،
ً
علميا عليه يصط فيما أسلوب" ـبر

                                                 
عابدين، 1 خليل اشم ي املمكنة"ا لول وا امنة ال سباب ن ب ما نفسية(التطرف ة إسالمية،)"رؤ دراسات العددمجلة سم( 8، د

ص)2016 ،206. 
ص 2 سابق، مرجع سوي،  .61الع
نفسه3 صاملرجع ،62.
نفسه4 صاملرجع ،64.  
ص 5 سابق، مرجع  .221عابدين،
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ي" التفك ا إر سلوك من عنه تج ي وما التطرف إحداث
ً
با س ل ش أن من1يمكن ان ولذلك ،

الطبي من س ل الوقت ذات ولكن شطة، حية جماعة أي ات اتجا عارض وجود املتوقع

السيادة تحقيق أجل من خر البعض ر ق ات تجا ذه عض يحاول أن
ً
  .2أبدا

ي"يؤدي الذا التفك الثقة من" فقدان
ً
خوفا التفك عملية القيام عن الفرد ام إ إ

أع ل ش ن خر مسايرة نا ا الفرد ل فُيفّضِ رأيه؛ قبول أنه3عدم تأكد كما ون، ت عندما

ما
ً
ولة؛فغالبا س ا يعا اس سر يت وال مركب محتوى ذات ا املرتبطة واملواقف تاملعلومات ي

الذي ص تابه ال يعابحساسي س و م الف ع قدرته مدى ثقته فقدان إ بالنقص

باملوضوع دراية ع أنه عتقد بمن لالقتناع
ً
مدفوعا نفسه يجد التا ال4و السلبية ذه عت و ،

السلوك ملمارسة ودفعه الستغالله
ً
مدخال ية والتفك العقلية لقدراته الفرد ا خالل من ينظر

وقناعات معلومات ع قراراته اتخاذ العتماده يجة كن ي؛ ا زةر ماعاتجا ا إحدى من

املجتمع
ً
سائدا ا وجود أصبح ال ابية   .ر

 انفعالبعد .2

املثال يل س فع للسلوك؛
ً
أصيال

ً
ا وُمحّرِ ة شر ال الذات

ً
ا رك

ً
عدا نفعا الُبعد يمثل

النف"عت عق" تجاه تركيب و و شري ال للسلوك ا ُموّجِ
ً
ي( انفعا أساسا أحدثته) وجدا

س ال ستقرار و بالثبات يتم تركيب و و املتكررة، ادة ا ة أوا
ً
با قر فراد سلوك ه وّجِ وُ

ا ل انفعالية عقلية حالة النف تجاه يصبح املع ذا ئة؛ الب عناصر من عنصر عن
ً
عيدا

حالة الة ا ذه و ا؛ تم وخصائص ية(أو) حب(حالة) ضد(أو) مع(مقومات ه5) كرا توّجِ

ف ا؛ مع تتفق مسارات نحو الفرد ل االتجاهسلوك
ً
 الشعور  إ مي وجود عن ع النفس علماءوفقا

قة التفك أو السلوك أو غ6تجاه موضوع إزاء محددة بطر ل ش نفعاالت ترتبط ذلك و ،

ي ا ر السلوك دات محّدِ من د كُمحّدِ لتعمل النفسية ات تجا خالل من   .مباشر

                                                 
نفسه1 صاملرجع ،209.  
صالسيد، 2 سابق، مرجع الرحمن،   .51عبد
ص 3 سابق، مرجع  .222عابدين،
يم، 4 إبرا الستار النفسعبد علم اض(أسس خ،: الر املر ص)1988دار ،201.
ص 5 سابق، مرجع الرحمن، وعبد  .251 – 250 السيد
ص 6 سابق، مرجع يم،  .190إبرا
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ة" نتماء"عت شر ال الذات ساسية النفسية اجات ا فشل1من بأن القول مكن و ،

إشباع نتماء"الفرد جم" حاجة ي أن يمكن ماعة ا نحو سالبة ات اتجا ن و ت إ يقوده

س ي أن مكن نتماء،و عدم عن تج ي الذي قد ا وإرضاء لالنتقام ابية إر سلوكيات ل بش

فراد معاناة
ً
أيضا ابذلك باالغ الشعور م،من ذوا عن وح املجتمع عن العزلة أو البعد أي

انفصالية سالبة نفسية حالة و ة2و و بال الشعور فقدان عن يك نا بتفكك ، يرتبط الذي

ا واضطرا صية   .3ال

خاطئة ار أف عن شأ ت انفعالية نات أنه ع للتطرف النظر أن4يمكن الباحثة وترى ،

عملية عت ي ا ر ي"السلوك سلو غ مختلف" تفر سياق و خاطئ، ل ش نات ال لتلك

مصط بأن القول ا "املزاج"يمكن وم صية لل املحددة الوراثية ستعدادات ع يطلق

الفسي واتزانناالعوامل ثارة لالس نا قابلي تحدد ال ستعدادات تلك الفرد؛ ا يولد ال ولوجية

ذا وع دوءنا، وانبيرتبطو با يرتبط كما الوراثية باالستعدادات
ً
وثيقا

ً
ارتباطا املزاج

آلخر ص من تختلف ال تأث5الوجدانية ذلك من تج ست وُ املورو "، املزاجية " ثةستعدادات

بب ي ا ر د يتفرَّ حيث ي؛ ا ر السلوك ممارسة ز ترتبطعز ال صية ال سمات عض

و " املزاج"ـب املزاج تقلبات من ي عا فنجده ؛ كب ل عام مزاجه فيضبط خللش ل ش   .وانفعاالته

عن
ً
مرضيا

ً
سا تنف ي ا ر السلوك ون ي مكبوتة"قد عتقد" مشاعر ألوضاع يجة ن

خاطئةر  ا وأ موجودة ا أ من6ابيون ناتج حقيقته ع الواقع م ف عدم بأن القول مكن و ،

اصل ا ش شو ال إنه طراف، امي امل عاملنا املتواجدة قائق با العاطفية حاجاتنا مزج عدم

بالواقع تصال فقدان ع ذا و والغ الذات ن ب ام عدم فإن7بفعل ال ا طبيعة و ،

الواقعذلك شار ن و ور الظ والتعصب والتطرف اب لإلر يح ي ما و الواقع عن نفصال

  .جتما

                                                 
ص 1 سابق، مرجع   .220عابدين،
ص 2 سابق، مرجع سوي،   .75الع
خوري، 3 جورج صيةتوما بالتعلمم: ال ا وعالق ا سلوك ا، وم وت( ف ع،: ب والتوز شر وال للدراسات امعة ا ص)1996املؤسسة ،93.  
ص عابدين، 4 سابق،   .221مرجع
ضة، 5 عو محمد امل والفكرالشيخ صية ال ن ب النفس وت( علم العلمية،: ب الكتب ص)1996دار ،9.  
ص 6 سابق، مرجع سوي، .62الع
7
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إ شار الغالب" التعصب"ُ و ، الطبي أو املنطقي أو العق ساس عديم سل اتجاه بأنه

والتح العدوان ف1يتضمن يؤديو التعصب؛ انفعا سلكميل و نفعل و الفرد يفكر أن إ

دليل وجود ع
ً
سابقا كم ا ذا ون و التفضيل، عدم أو بالتفضيل حكم مع تتفق بطرق

ذكره.منطقي تم ما مع
ً
املعرف" العقيدة"تمثل وتماشيا العناصر نه و ت ع غلب نف يةاتجاه

ً
أحيانا س ال ة امل) إيديولوجيات(والفكر إ يمباإلضافة الذي العاطفي أو نفعا ون

ً
نمطا عطي العقيدة بفكر املرتبط نفعال أن إذ ؛

ً
عمقا أك صورة يتخذ ولكنه ، النف تجاه

حيان عض التطرف إ يصل قد
ً
خر2سلوكيا و املتعصب الفرد سلك أن البدي ومن ،

السلو  ضمن يفه تص يمكن
ً
إجراميا

ً
ا سلو النتائجاملتطرف ومتعدد سباب سع م ي ا ر   .ك

السلو .3  يالبعد

إ ي السلو البعد ر"ش الظا الفكري" السلوك السلوك خالف ع ته رؤ يمكننا الذي

فإن ذلك ع
ً
سا وتأس ي، الوجدا نفعا السلوك أو ي"العق ا ر بيرت" السلوك انببط ا

من مجموعة شاء إ يمكن النظري املستوى وع مباشر، ل ش شري ال السلوك من ر الظا

ا ر السلوك تفسر كمؤشرات عمل ال رتباطية عرفالعالقات ما ذلك ومن ، كب ل ش ي

زاحة"ـب
ُ
امل مصادر "العدوانية ضد ته عدوان عن التعب حَبط

ُ
امل الفرد ستطيع ال حباطفعندما

نق با شعر ذلك و اجم من الفرد يدري ال بحيث م م حباط مصدر ان حال قيقية؛ ا

مما رة قا قوة ذو أو جبار حباط مصدر ون ي حيان عض و اجمته، مل آخر عن بحث و

الظروف تحول وعندما ،
ً
جسيما

ً
خطرا اجمته م انت–تصبح اج–أي م ع القدرة مةدون

برئ  ص نحو ه ُيوجَّ ثم ومن بدل س ُ أو يتحول سوف العدوان فإن حباط   .3مصدر

بالفرد ح أو آخر بفرد ذى اق إ ا راد وُ حباط عقب استجابة العدوان ي يأ

أو4نفسه الناس ع و ب ي ا ر ص ال يقوم ذلك إ
ً
نادا واس قة ، بطر ما أمر ع م إكرا

أ اب؛ خارجر مجرم ي ا ر و شك، وال منحرفة شاذة إرادة و ي ا ر إلرادة الناس إخضاع ي

ا إل ت ي ال ماعة ا وع القانون خالل5ع من ي ا ر السلوك تفس يمكن كما السلوك"،

                                                 
مرجع 1 سوي، صالع   .75سابق،
ص 2 سابق، مرجع الرحمن، وعبد   .255السيد
3، النعي جودة النفسفجر املجتمعدر : جتماعلم وقوى سان فايا أوما،: العراق( اسة ص)2016دار ،245.
4

ص 5 سابق، مرجع سوي،  .60الع
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ي ا و بال "السي لإلتيان صاحبه يدفع
ً
إجراميا أو

ً
سلوكيا أو

ً
خلقيا

ً
انحرافا عت املضادوالذي سلوك

حتيال و والنصب داع، وا والغش الكذب إ ميل و واملعاي واملثل القيم در جعله و للمجتمع

ب بتأن ي ا و السي شعر فال لقي ا الضم ضعف ب س و يانة، وا العاطفي مود وا از ب و

العالج وال العقاب معه يجدي وال ا، عنيف أو ا لوم أو اتو .1الذات اتجا ن ب حة صر عالقة توجد

وسلوكه وم2الفرد أن، فيه شك ال ذلك تجاه جوانب أخطر ما انب و  أي بالسلوك؛ املتعلق ا

ط الوقوع ر سلوك  والتورُّ ة أحيان ففي تجاه؛ موضوع نحو ظا  ع تجاه يقتصر ال كث

ن انب جم قد بل والفكري  الشعوري ا  ذه وتصبح تجاه، موضوع نحو سلوكية أفعال إ ي

ون  عندما خاصة خطر ذات فعال ات حالة  كما سل محتوى  ذا تجاه ي  املحتوى  ذات تجا

سلطي ، أو ال تفاوت التعص ري  التعب و االت ذه  الظا  غماس إ اللفظية التعليقات من ا

  .3التعصب موضوعات نحو فع جس عدوان 

الفرد يمارسه والذي بِصر
ُ
امل التقليد و ول التقليد؛ من ن نوع وجود إ املالحظات ش

أو رأي قبول أو فكر اعتناق يتمثل والذي ع التقليد و ف ي الثا النوع أما ودراية، ة بص ع

يدل ان بر أو دليل عن البحث دون الناس من لفئة
ً
ومسايرة

ً
موافقة سلوك دهالقيام ؤ و ،4عليه

بمقتضاه الفرد سلك الذي تجاه ذلك و و املعلن تجاه ات؛ تجا من ن نوع يوجد كما

ا سود وما ا ونظم ماعة ا معاي مع
ً
متفقا ون ي الغالب و ظ تحفُّ أو حرج دون حياته مواقف

إخفائه ع الفرد يحرص سري واتجاه مختلفة، اجتماعية وضغوط قيم ميلمن و نفسه قرارة
ً
ا ر ظا اره إن بأن5إ القول يمكن ن املالحظت ن ات ل

ً
نادا اس ي ، تأ ابية ر السلوكيات عض

السري  تجاه و ع التقليد ن ب تفاعل يجة   .ن

عد .4 صية سمات ُ   ال

دينامية ية ب صة ال بحيثعت والنفسية ة العضو زة ج جميع ا ف تظم ت داخلية

ار وأف سلوك من الفرد يم ما ات6تحدد متغ دور ت تث ال النماذج من العديد رصد مكن و ،

                                                 
نفسه1 صاملرجع ،77.  
صالسيد، 2 سابق، مرجع الرحمن،   .250عبد
يم، 3 سابق،إبرا   .192- 191صمرجع
ص عابدين، 4 سابق،   .219مرجع
صالسيد، 5 سابق، مرجع الرحمن، .259عبد
ص 6 سابق، مرجع  .19: خوري،
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الفرد لسلوك كمحددات صية الستعدادات1ال د الفر التنظيم ذلك ا بأ صية ال عرف و ،

كم املختلفة، املواقف للسلوك ص والال
ً
تماما متصلة صية ال النفسية السمات أن ا

منحرفة وأصبحت صية ال ت اضطر تفككت ما وإذا منفردة، السلوك بأن2تؤثر يقال كما ،

صية ال وسمات ومعاي قيم عن شأ ي املتطرف نؤ 3السلوك أن املفيد من ولعله وجود، ع كد

وأن ابية، ر صية لل ة مم وخصائص اصةسمات ا صية ال بصمته يحمل ي ا إر ل

ي ا ر السلوك بممارسة
ً
غالبا ترتبط ال صية ال السمات تلك عض ا ف تتفاعل   .ال

صية ال طار؛ ذا عديدة نماذج سرد سلطية يمكن يتم ال ا ال ا  بالتصلب أ

مود ار وا اء وطاعة الضعاف واحت يمان قو ار ع و عة باألف ماعات من النا ب أو ا  املذا

ارجة خرى  و 4الفرد جماعة عن ا ال، قناع بأساليب شدة تتأثر ال يحائية صية ال

والباطل باطل ق ا تجعل أن ا شأ من مرنة أداة يحاء يمثل حيث ا؛
ً
ما م

ً
عدا ُ يحاء يمثل

الاحق حد ع باطل والباطل حق ق صيات5سواءوا ال أك يحائية صية ال عت حيث ؛

إ ابية؛ ر العمليات تنفيذ ا واستغالل ا الستقطا ابية ر ماعات ا ِقبل من
ً
دافا نمطاس نه

ذو العق للنمط
ً
خالفا يفعله؛ أن عليه ب ي أنه يقولون وما خرون يفعله ما يفعل امتثا

يمتل الذي ال طأالضم وا الصواب الداخلية اصة ا ه معاي ن6ك تب كما  الدراسات ،

 
ً
م الذين أن عموما ز الثقة وعدم بالنقص حساس يتملك   الذات تأكيد عن وال

ً
ل ما غالبا  س

م؛ غي ا   أقل انوا إن خاصة اتجا
ً
م صدق من تأكدا ص السابقة؛ آرا  شأن من يقلل الذي فال

اره   أف
ً
  نفسه يجد ما غالبا

ً
ام لالقتناع مياال ن بأح ن ؤالء ان إن خاصة خر ن للقطع ميال   واليق

  .7يقولونه ما

ام ل عن عيد و والتعقل تزان و كمة وا السواء عن عيد بأنه ي ا ر ص ال سم ي

 
ً
وزنا يقيم ال ي أنا ص و و القانون، ام تم واح و اء، بر الناس بالنقص ياة شعور

وشاذة إجرامية بصورة لألسف ولكن إليه، نظار ولفت نفسه عن لإلعالن يدفعه الداخ

                                                 
نفسه1 صاملرجع ،21. 
نفسه2 صاملرجع ،6. 
ص عابدين، 3 سابق،  .221مرجع
يم، 4 سابق،إبرا  .195صمرجع
ص عابدين، 5 سابق،  .220مرجع
سوي، 6 الع الرحمن جتماعيةعبد شئة الت ولوجية ة( سي ،: سكندر ام ا الفكر ص)1985دار ،149.
7 
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من1ومنحرفة مجموعة الباحثة وتضيف النف، دب قراءة من ا تج است ال السمات

تتمثل ؛ الفع الواقع نطاق وسو وضعف واملراوغة جتما والنفاق املخادعة واس ءالضم

والقسوة شدد الظن وال والتمرد الشك ة وك والتج الدي والعدوانية ور وال نطباعية ي و الذا

ور  رادة وضعف والقلق وال املغامرة حباط والفشل وحب رمان و  والدونية، بالنقص والشعور  وا

ة جانب إ سالم والقسوة العنصر س و ديد واليأس وعدم لل ار التعاطفا وقلة الوالء

نتقام وروح تار س و مود والغضب وا واملسايرة السل والتعصب الدي شدد وال والسلبية

مشاعر واختفاء الضم وضعف املسئولية تحمل وعدم العاطفي والتبلد الذ والتصلب الفكري

و  نفعا الن وضعف الداخلية الضوابط ساب اك والفشل وعدمالذنب  الواقعية نانية

ة خ السمة ذه ولعل والتناقض، سلط وال واء لالس التناقض"التناقض"والقابلية ر ت ما

حول تجة ست
ُ
امل للسمات ابية"الفع ر صية ال   ".سمات

 
ً
النفسية: ثانيا يئة لل ارجية ا يعاد ا ر السلوك ملمارسة   املعززة

جتما .1  البعد

الرفض حاالت أو والعصيان التمرد حاالت أو م ا أو الفردي نحراف حاالت معظم

ضته اف الذي والتحكم الضبط مبدأ قبول من الفرد تمكن لعدم يجة ن جاءت السواء؛ وعدم

ا أفراد ن و ا بي العالقة عليه لتقوم ماعة ا2ا عالقته يؤثر ماعة ا عن الفرد وم فمف ؛

د حدد او ل إدراكه ع بناًء ا مع تفاعله نوعية يحدد كما ا إل انتمائه رجة
عليه3 املتفق ومن ،

جتماعية"تأث الضم" القيم ع ة عيار وحدة إ تتحول كما الفرد سلوك خلف تكمن ال

سان لإل التأث4جتما خاصية تمتلك ال ماعة ا حول ساؤل ال يجدر ولكن لتوجهالفرد،

حقيقي؟ ل ش لطبيعةسلوكه اسم ا ثر ع بالتأكيد ساؤل ال ذا عن جابة تتحدد ما ر

قد فاالنتماء الفرد؛ ا إل ت ي ال والفرعية ساسية ماعات ا من جماعة ل تجاه نتماء

ون امن"ي فعال"أو"  انتماء ل"انتماء الك التأث ون ي أن البدي ومن مجموع–ماعة، أو

ماعات الفعال"ذات–ا ممارسة" نتماء نحو الفرد لتوجيه البالغة ا ا تأث تأكيد يمكن وال

بحثية وتجارب جتما النفس لعلماء متعددة آراء خالل من ي ا ر   .السلوك

                                                 
ص 1 سابق، مرجع سوي،  .60الع
صالسيد، 2 سابق، مرجع الرحمن،   .40عبد
نفسه 3 صاملرجع ،47. 
نفسه4 صاملرجع ،48.
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ة تؤكد تجر رام"نتائج ضوع السلطة طاعة أن" مي تان أقوى  و ملن وا  مايفرض خاص

ل جتما املوقف ن أنفسنا نجد قد السلطة طاعة فباسم الفرد، ع ضغوطه ب  ع مرغم

نة جوانب  الدخول  سانية وغ مست ن كتعذيب السلوك؛ من إ م والتخطيط خر الك  ل

م م من وحرما ة، احتياجا شر نه الفرد ينكر قد السلوك من جوانب و ال ن ب  مقدرته نفسه و

وتؤكد1ا القيام ع ة ، نصياع" آسن" تجر حقيقة ماعة؛ لضغوط ع  ينصاع فالفرد ا

امه من غ  للضغوط ي أح ب ل ماعة حكم من يق يقول 2ا كما  أن جتما النفس علماء ،

الفرد ع غامر تأث ذات جتماعية القوى  ة ففي وأخالقياته؛ صية ة ف  قد الزمن من وج

ص ينقلب سان من ال يجة مجرم إ طيب إ بوجود3جتماعية للضغوط ن القول من مناص وال ، 

ا من ائية ال اجتماعية مؤثرات ب الفرد تجعل أن شأ ام راء مناكث  ي ح ديدة وامليول  و  أو ا

ام من التغي  4.قديمة وميول  أح

ماعة ملعاي نصياع أسباب من أن يبدو ات تجنب و ا اصة العقو ا ال ا  تفرض

ماعة ا ع ا ماعة رفض إ القتل من تتفاوت وال أفراد ان للفرد ا ست ن .و  أن التجارب وتب

ماعة انت ما إذا يزداد نصياع ل ا ا، نتماء الفرد يود بحيث معينة جاذبية ش  ذا يزداد كما ل

ات  نصياع ا تتقبل لم ال الف ماعة ف ص، ذا عد ا ون  عندما يزدادوو  ال  املوقف ي

،
ً
ون  وعندما غامضا البعض املة، غ عنه الفرد فكرة ت انصياع حول ساؤل ال عن يجيب ما ذا  و

ام ا من بالرغم واملعاي لألح بأ م تمثل 5خاطئة؟ معرف أن يمكن أخرى ة زاو يحاءات"ومن

" جتماعية
ً
باألمنمصدرا تمام قلة أو العامة رائم ا شار فان ي؛ ا ر السلوك ملمارسة

ً
زا ُمعّزِ

تقل ي املعدي املرض جرامي فالسلوك اب؛ لإلر منية سباب ضمن يصنف ب ي كما العام

السيا من إ العام من من شارة6عدواه كذلك مكن و عن ، العدوان ساب اك ة نظر إ

ي العدوا السلوك لتفس الرائجة ات النظر من عت وال التعلم ق عت7طر جتما فالواقع ؛

خالل من للتعلم ئة جتماعية"ب ا" النماذج ف ؤثر و ا تأثر و الفرد ا مع يتفاعل   .ال

                                                 
يم،1 سابق، إبرا   .168صمرجع
نفسه2  .176ص،املرجع
نفسه3  .171 – 170ص،املرجع
نفسه4  .189ص،املرجع
نفسه5  .178 – 177ص،املرجع
ص 6 سابق، مرجع سوي، .76الع
ص 7 سابق، مرجع ،   .248النعي
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املوقفي .2  البعد

ئة الب أو الذاتية ته بي عن تصدر ائية ال ملواقف الفرد تهيتعرض ص ل ش ل ارجية ا

الك النتاج ذلك املقصود وإنما ، غرا ا النطاق ئة بالب املقصود س فل سلوكه؛ توجيه م س و

الفرد ع املفروضة العوامل جميع ف الوفاة، إ مل ا من الفرد تؤثر ال املؤثرات ميع

جوانب جميع ع نموه بدء من عليه تؤثر وال ارج ا امن نحو ا توج أن فإما صية، ال

رتقاء و النمو عن ا عوق أو ا ترق أن وإما الشر، نحو   . 1أو

تفس املتعدد تجاه مع يتفق مما بة؛ ِ
ّ املس العوامل من كب عدد عن اب ر تج ي

العوامل من مجموعة تضافر إ ش والذي ، املر أو جرامي  –السلوك
ً
عامال س ول

ً
–واحدا

ة ف ع ا تفاعل بمع الزمن عامل ع عمل وال نحراف؛ أو يار أو املرض إحداث

ذه أن بالذكر دير وا عارضة، أو عابرة وقتية بصورة ا وجود يكفي ال إذ الزمن من معقولة

الفرد مقاومة مقدار ع الضغط زاد فإذا سان؛ ع
ً
ضغطا سقط يارالعوامل حدث

  .2املر

ات"عت املصط ار" حرب أف شر ل واسع ل ش شرت ان ال ة القو يحائية ساليب من

تجعل قة بطر ا دالال ه وتمو ات باملصط اللعب ع
ً
أساسا عتمد و مقبول، ل ش مقبولة غ

بل ا ل
ً
وممارسا ار ف ذه ل

ً
معتنقا منه و دون ااملتلقي ع

ً
و3ومدافعا النفسية"، رب من"ا ال

والدوافع املشاعر واستغالل والتوجه رادة و ة املعنو القوة ع تركز ا أ ا خصائص م ،إن4أ

و يؤثر الذي وإنما يؤثر ال وحده ا وجود لكن باستمرار؛ موجودة النفسية رب ا وسائل

ا للتأثر نا وقابلي ا الستقبال   . 5استعدادنا

الدماغإضا غسل إ م فة ا اتجا لتغي
ً
ا وكر

ً
وقسرا

ً
عنوة الناس حمل دف س الذي

البدنية الضغوط ممارسة خالل من ا غ ا بدال واس م، وسلوك م ومواقف م وآرا م وعقائد

يحاء و ولوجية التفك6والسي شكيل وإعادة للمخ ع تطو عملية عن عبارة الدماغ غسل إن ؛

                                                 
ص 1 سابق، مرجع  .10خوري،
ص 2 سابق، مرجع سوي،   .74الع
سابق،عابدين، 3  .14صمرجع
سابق،عابدين،4  .11صمرجع
نفسه،5 .12ص املرجع
ص 6 سابق، مرجع سوي،   .76الع
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ع التعلم"باالعتماد ال"إعادة بحيث الفرد عقلية ار أف لغرس يحاء ا ف ستخدم حيث ،

القديمة خرى ار ف من وانتقاد معارضة ديدة ا الفكرة ات من فكث ؛1تجد  تفرض املن

ا ل الفرد ع وجود ا يصل وقد غامر، ش ا يأتيه ما يقبل أن لدرجة عليه تأث ار آراء من م  وأف

ام، ناه وأح ت ا وتصبح لنفسه و   صنعه من كأ
ً
 املختلفة، جتماعية باملؤثرات تأثره مدى متناسيا

ل وحاملا ش ات تلك ت ات  ودفعه السلوك  التأث إ تتحول  تجا سقة وج  تلك محتوى  مع م

ات   .2تجا

ذلك الال "تؤكد يحاء ة الال "شعورينظر شاط ال فكرة ع تقوم الفردال عند شعوري

وما ، نفعا ون امل حيث من وخاصة النف تجاه عديل شاط ال ذا استخدام انية وإم

حول عيد من تدور ال أي امشية؛ ال ات املث من مجموعة توجيه و ة النظر ذه يحدث

ات املث ذه وتتصف املطلوب، التعديل ثمدف ومن الفرد عند نفعال من عالة درجة بإحداث

تجاه املطلوب التعديل إحداث ذلك و و بالدرجة للفرد نفعا ون امل عديل يحدث

للفرد عرف3النف ملا إضافة داع"ـب، وا نطباع غ" إدارة تصاالت أن من الرغم فع

قة بطر
ً
غالبا تحدث وناللفظية ي قد ا؛ نفعل أننا ندرك ال

ً
يا س ونحن واعية، غ أوتوماتيكية

ُمسَبق بتخطيط اللفظية غ شارات عض ستخدم أن مكن و دراك، و السيطرة عض لدينا

م وسلوك م ا واتجا ن خر معتقدات ع للتأث أو ألنفسنا
ً
انطباعا   .4لنعطي

النفس  علماء دراسات خالل من ن باختالفتب ا تأث يختلف الواحدة الرسالة أن جتما

بتأييد يحظى ح
ً
ا خب لم املت ون ي أن

ً
دائما الضروري من س ل أنه الدراسات ت بي كما ا، قائل

ً
قدرا يتطلب ن املتلق ع التأث أن إ شارة وتجدر ذلك، املتلقي يتصور أن يكفي بل ن، املتلق

ا التالعب من
ً
ا مكب ومشاعر م ة5نفعاال تجر نتائج أكدت وقد رام"، ة"  مي  ما أن الش

ة عينة ثل من يقرب ا عدم رغم السلطة ألوامر تخضع) ص1000(التجر ساني من6إ ما ور ،

من صادرة الرسالة انت إذا ولة س يقتنعون ن سلطي ال أن الدراسات عض ت تث أن الغرابة

                                                 
سابق،عابدين، 1  .18صمرجع
سابق 2 مرجع يم،   .190 - 189ص،إبرا
صالسيد، 3 سابق، مرجع الرحمن،  .263عبد
ص 4 سابق، مرجع ، .316النعي
يم، 5 سابق،إبرا   .199صمرجع
نفسه6   .171ص،املرجع
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القوة مرتفع املركزمصدر املتوقعة1أو غ النتائج تلك تفسر أن يمكن ذاته الوقت ولكن ،

اب؛ ر رة عتظا سلط"حيث السمات" ال مجموعة ضمن صيلة صية ال السمات من

ابية ر صية ال حول   .املرصودة

ل ش ما النف"ور فر " التالعب ل يته يقع حيث خطورة؛ املستخدمة ساليب دأك

مستحيل، الدائم ظ والتيقُّ متِعبة الشك ة ك شأةألن أسباب من
ً
سيا رئ

ً
با س العزلة عد كما

ارتوب دراسة نتائج وتدل ي، العدوا يمنو(Hartup)السلوك سنة(Himeno)و ا شرا ال

الباحثو 1959 فسر و لة، طو زمنية ملدة ن خر عن عزله عد سان لإل ي العدوا السلوك نع

للعدوان يقود حباط و لإلحباط تؤدي العزلة بأن العزلة عد العدوان رة ذكره2ظا دير ا ومن ،

عبارة ا إجرام وأن الفكر عديمة ا أ تأكد ابية ر االت ا عض طأن سعن ول جر مدفوع ش

إيديولوجية ومةوراثة مف ة   .3فكر

  خاتمة

زة عّزِ
ُ
امل النفسية يئة ال عاد أ ع التعرف دف ا وتحليل البيانات جمع عد البحث خلص

عاد وأ ذاتية عاد أ إ ا يف تص يمكن ا ساع ا ع عاد تلك أن إ ي؛ ا ر السلوك ملمارسة

ملمارسة ذاته الفرد ا خالل من ُي الذاتية عاد أن إ البحث وتوصل ارجية، السلوكا

ومعتقدات، ومعارف ار وأف عقلية عمليات من يتضمنه بما الفكري البعد وتتمثل ي، العدوا

الذي ر الظا شري ال السلوك بحدود يتحدد الذي ي السلو والبعد ي، الوجدا نفعا والبعد

يئة لل ارجية ا عاد أما صية، ال السمات عد ُ ً
ا وأخ ومالحظته، قياسه النفسيةيمكن

ضغوط من به يرتبط وما جتما البعد ع شتمل ف ي؛ ا ر السلوك ملمارسة زة عّزِ
ُ
امل

إ ش الذي املوقفي والبعد ، اجتما وإيحاء التعلم"اجتماعية بواسطة" مواقف ا ل خطط
ُ
امل

نا و ن، دف املس لدى ي ا ر السلوك ممارسة ز عز دف ابية؛ إر وجماعات ات نتائجج ع ًء

ب التوصية مية أ ي تأ فرادالبحث لدى الذاتية الكفاءة رفع إ دف إرشادية برامج تصميم

السلوك ة ملحار اتي س التخطيط النفس علم وتوظيف ي، ا ر السلوك ممارسة لعدم

إجراء اح اق مية أ ز ت كما شري، ال السلوك دراسة علم باعتباره ي؛ ا متعددةر البحوث

                                                 
نفسه1 صاملرجع ،202. 
صالسيد، 2 سابق، مرجع الرحمن،   .124 – 123عبد
ص 3 سابق، مرجع سوي، .61الع
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الصلة ذات ات املتغ داف واس ا، عقد مع ناسب ي بما اب ر رة ظا لدراسة التخصصات

 
ً
باقيا اس اب ر رة ظا للتحكم العل بالبحث ي ا ر   .بالسلوك
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سالمية الدولة تنظيم خطاب التطرف ن ومضام مضمون": داعش"دالالت تحليل

دابق   ملجلة

Indications and implications of extremism in the discourse of the 
Islamic State "ISIS" Content analysis of Dabiq magazine 

شل يم إبرا إسماعيل                                       Ashraf Ismail Ibrahim Shalaby      1أشرف

ور دم جامعة داب،   )مصر(لية

Faculty of Arts, Damanhour University (Egypt) 

ص الطبي :م طار عن تنحرف نية ذ املتطرفة نية الذ أن املتطرف الفكر دراسات تؤكد

عادلة، أسس ع داخله نافس ت وال ، جتما ا محيط مع التكيف ع قادرة غ و ياة، ل

به، اف ع وعدم ونفيه خر، رفض إ وتميل وار، ل سع ت وال النقد تقبل ال ا فإ ثم ومن

يوت العر العالم ة مواج املتطرف الفكر ذا ع وترتب زة، بالغر وتتحّصن العقل، رفض إ ميل

عام ثورات وضاع2011عد ع بالسلب أثرت وال املتطرفة، ابية ر وادث ا من موجه

سباب  من يتجزأ ال
ً
جزءا املتطرف الدي طاب ا ان و ي، سا والوجود ساسيةجتماعية

تناول واملنطق ة وا قناع ابه أ نظر ة وج من يمثل و ف ابية، ر حداث ذه ل

مجلةالقضايا، الوارد داعش لتنظيم الدي طاب ا تحليل إ نة الرا الدراسة س ولذلك

خالل من فيه الواردة التطرف ودالالت ن مضام ع والوقوف قةدابق، طر ع تحليلعتماد

نظري  كمدخل و فو شيل مل املعر طاب ا تحليل مدخل ضوء  .املضمون،

مفتاحية املضمون : لمات تحليل داعش، التطرف، ، الدي طاب   .ا

Abstract: Extremist thought studies confirm that the extremist mentality is a mentality 
that deviates from the natural framework of life, and is unable to adapt to its social 
environment, and does not compete within it on fair bases, and therefore it does not 
accept criticism and does not accommodate dialogue, and tends to reject, deny and not 
recognize the other. And it tends to reject reason, and is entrenched in instinct, and this 
extremist thought resulted in confronting the Arab world after the revolutions of 2011, a 
wave of extremist terrorist incidents, which negatively affected social conditions and 

                                                 
ي 1 و لك يد  Ashraf.shalabi@art.dmu.edu.eg                                        ال
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human existence. Extremist religious discourse was an integral part of the basic causes of 
these terrorist events. From the point of view of its companions, it represents persuasion, 
argument and logic in dealing with issues. Therefore, the current study seeks to analyze 
the religious discourse of ISIS contained in Dabiq magazine, and to identify the 
implications and implications of extremism contained in it by relying on the method of 
content analysis, in light of the cognitive discourse analysis approach by Michel. Foucault 
as a theoretical input. 

Keywords: Religious discourse, extremism, ISIS, content analysis. 

  ّدمةـمق

الواحد القرن من ي الثا العقد شر اديةان ا املنظمات استخدام ن نت والعشر لإلن

م أعدا وإخافة ا أتباع وعقول قلوب كسب أجل من ا قصص شر القاعدة. ل تنظيم إن

تصال ووسائل نت ن استخدام قوة تماًما ون يدر والشام العراق وداعش ستان أفغا

وأيديولوجي الدي م خطا شر جتما ا موالتواصل أ عتقدون يديولوجياال

عرض. املنتقاة ا اح ر مظ ذات نت ن شبكة ع مجالت شر ب املنظمتان تقوم ب، الس ذا ول

ا ار بأف ا قرا إقناع ملحاولة ا م س ا لنفس مثالية صور وترسم للعالم ما رؤ ا  .ف

ع ال سا املصدر املجالت تلك افأصبحت ورؤ ا خطا عن التنظيمات ذه ا خالل من
ً
ا ثر

ً
مصدرا عد املجالت ذه وتحليل دراسة فإن ولذلك ا، نا تت ال املعتقدات م وأ لآلخر،

تحليل من نة الرا الدراسة ناه تت ملا
ً
ووفقا املنظمات، تلك ات وتوج ار أف حول باملعلومات

سال  الدولة لتنظيم الدي طاب ا والذي" داعش"ميةمضمون طاب، ا ذا ل ممثل كنموذج

املجلة بوضوح ز و ي ة والتوعو التعليمية املنارة عد وال ذاته، التنظيم عن تصدر ال

وغ ن املسلم من املتعددة الطوائف مع التعامل ه ومن ومعتقداته اره أف شر ل التنظيم لدى

باللغ املجلة ذه وتصدر ن، دابقاملسلم باسم عرف و ية نجل عدد"Dabiq"ة أول صدر كما ،

عام يوليو ا ري - 2014ل ال م بالتقو رمضان ر ة- ش دور شبه بصفة ا أعداد   .وتتوا

التا وإحصاء و املضمون بتحليل ستعانة حول تتمحور البحث ذا ية من فإن

مجلة ساسية الدي طاب ا يمموضوعات املفا واستخالص والقضاياوالدالالتدابق،

إ باإلضافة النصوص، موضوعات واملتضمنة طاب ا ذا تطرف عن ع ال ة الفكر

ذا املصادر، تلك ع والتدليل اد ش س نوعية ثم، ومن يم املفا ذه ا م املستقى املصادر

ودور يم املفا ذه به عرضت ال ل الش عن
ً
افضال وأنواع الصور الولوج. املختلفةفئة وقبل



90 
 

فيه البحثية النتائج أخر ع للوقوف املوضوع حول النظري اث ال مراجعة من البد ذلك

التا النحو ع السابقة الدراسات مة امل النقاط حول البحث ة مس   :واستكمال

 
ً
ال: أوال السابقةمراجعة والدراسات   اث

عملي الباحث القام السابقة الدراسات ع للتعرف الدراسة، ملوضوع اث لل م ة

طالع عد و ا، إل توصلت ال النتائج من ستفادة أجل من وذلك الدراسة، موضوع حول تمت

تناول ع تركز ال السابقة الدراسات من محدود عدد ناك أن وجدنا السابقة الدراسات ع

ا لتنظيم الدي طاب التاا النحو ع داعشو سالمية   :لدولة

وال 1)2016( "سالمية بالدولة دابق ملجلة تحليل"عنوان" Haroro J. Ingram" دراسة

تحليل دف اتي املنطق الستكشاف الدابق مجلة إ  سالمية الدولة تنظيم لدعوات س

ن داعش ن للمسلم ية باللغة الناطق الباحث. نجل قدم   و
ً
  إطارا

ً
يميا  تحليل خالله من يمكن مفا

اتيجية اصة تصاالت إس ية ودراسة بداعش ا ات أسفل إ أع من تجر دابق ملحتو . مجلة

أن إ الدراسة دابق وتوصلت ة مجلة ولو ز لرسائل عطي ي نقسامات عز الغر املجتمع ن ب

املجتمع ن و املسلم الوقت،واملجتمع نفس وذاته لول املسلم ا وطرح زمات عرض خالل من

داعش سالمية الدولة قبل أن. من الدراسة تؤكد تحقيق كما إ س منأقداعش قدر

عرض ق طر عن ا أيديولوجي نحو به تدوا ل ا لقرا م إطار عرض خالل من ا رسال صدى

ار  وإظ ا أعدا ن و ا بي عالصراع س داعش أن باعتبار هللا من دعم ا أ ع ا انتصارا

يح ال ن،. الن ي الغر ن املسلم عض ع صدى ا ل دابق مجلة أن ع الدراسة تؤكد كما

والعراق ا سور سالمية الدولة إ م م ة كب أعداد تدفق إ دفع   .مما

دراسة نما دراسة"عنوانBahar Satar Pour Kolahi ب معرفته؟ داعش دك ير الذي ما

دابق خالملجلة من داعش دابق 2)2016" (لدعاية مجلة تحليل إ الدراسة ذه دف حيث

الوصول ع ا وقدر الدعاية ع يؤثر طار ألن م دعايا م ولف م وتأط م لف ا ودراس

ا ور جم الدراسة .إ س التا ار و م إلظ ن ب يؤثرالعالقة وكيف ا وإطار دابق مجلة حتوى

داعش داف وأ رسالة م ف أجل من الدعاية، ع طار ة. ذا نظر ع الدراسة واعتمدت

                                                 
1 Haroro J. Ingram, «An analysis of Islamic State's Dabiq magazine,» Australian Journal of Political Science 
(2016). 
2 Bahar Satar Pour Kolahi, what does Daesh want you to know? A study of Daesh’s propaganda through 
their online: magazine Dabiq (Lund University: Center for Middle Eastern Studies, 2016). 
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النقدي طاب ا تحليل بمن واستعانت ، التأط ة نظر إ باإلضافة نظري كمدخل الدعاية

نقدية ة برؤ املجلة تحليل م سا للدراسة الدراس .كمن إوتوصلت مجلة ة تصمم داعش أن

لإلسالم م تفس حول ومناقشات معلومات ع تحتوي قة بطر صارمة- دابق نظر ة وج و

فقط بداعش وخاصة لإلسالم-للغاية ا واستقطا ا ر تصو ل س استخدام.ولكن خالل من

ل، املشا وتحديد ة، ار ا واملناقشات احتياجات  حداث ور  وتلبية م خال ا الزمالةمن ل

مع ية الغر الدول عض عامل بكيفية املتأثرة ل للمشا حلول عن التعب إ باإلضافة والوحدة،

ع دابق إطار يؤثر قة الطر ذه و رسالته، ناء ب داعش تنظيم يقوم النحو ذا وع ن، املسلم

الدعاية   .محتوى

اسمع"عنوانH.A.H. Langemeijer  دراسةأما عنا، سمع دابقداعشدور :مناال ومجلة

جانب ن للمقاتل الدوافع شكيل نت ن تجاوز 1)2016(ع إ الدراسة ذه دف ف

التقليدية ات الدولة. التفس تنظيم إ انضموا الذين ن املقاتل أعداد العادية غ ادة الز حول

الفة با س ما إعالن عد داعش ال سالمية ذا خاللمللء من متعمقفراغ تحليل تقديم

من" دابق"ملجلة التنظيم عن قيام الصادرة كيفية تحديد رسالةداعشأجل ناء استطراديةب

شكيل إ جانب دف ن املقاتل ساؤل .دوافع ال ذا ع إجابة لصياغة الباحث واستعان

للدراسة نظري كمدخل ما ا العمل بمدخل الدر  .البح إوتوصلت جانب اسة ن املقاتل أن

للغاية صية ون ت ما
ً
وغالبا ، تح وال عد ال حوافز م من. تحرك متنوعة مجموعة ع ناًء و

املحفزات ذه أن إ الباحث خلص املتعمقة، حتياجات  التحليالت تلبية عن بالبحث صلة ذات

باعتبار لذلك وفًقا جانب ن املقاتل صنف لذلك املستوفاة، والثأر"مغ نتقام عن ن " باحث

والسلطة"و املركز سية"و" طال ا ثارة عن ن ة"و" الباحث و ال   ". طال

ان"عنوانDouglas Wilbur  ودراسة اتيجيةتصاالت  الدعاية م حالة: س دراسة

ماعات 2.)2017"( الداعشية دابق ملجلة ا ا ستخدم ال الكيفية استكشاف إ دف

اتي س التواصل ال أش من ل كش الدعاية الذي. املتطرفة املستخدم النظري ساس ان و

اتي س التواصل أجل من ديدة ا املؤسسات ة نظر و الدراسة ذه منه انت. انطلقت

                                                 
1 H.A.H. Langemeijer, « Don’t Hear about Us, Hear from Us” The role of ISIS’ online magazine Dabiq in 
shaping foreign fighter motivations, » (Utrecht University, degree of Master of Arts in Conflict Studies & 
Human Rights, 2016). 
2 Douglas Wilbur, « Propaganda’s Place in Strategic Communication: The Case of ISIL’s Dabiq Magazine, » 

International Journal of Strategic Communication,Routledge (May 2017). 
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الدولة لتنظيم دابق مجلة عن عبارة والشامالعينة العراق قة). داعش(سالمية الطر انت و

ثنوجرا املحتوى تحليل املستخدمة إلى. النوعية الدراسة دابقوتوصلت ستخدم داعش أن

املؤسسات ة للنظر وفقا التنظيمية داف لتحقيق اتي س التواصل ال أش من ل كش

ديدة سال . ا الدولة تنظيم استخدم تصاالتكما اتيجيةمية ماعاتس ل مماثلة قة بطر

املتطرفة ن. غ املنافس ع تتفوق ا بأ ا منظم ز عز إ   .سعت

 
ً
للدراسة: ثانيا ية املن   جراءات

الدراسة .1 لة   مش

أبرز حول الباحث ن ذ ساؤالت ال من العديد لتواتر يجة ن الدراسة لة مش جاءت

ال ية الدي ماعات وماا املتطرف؟ طاب ا ب ة؟ ت الفكر ا شأت؟أيديولوجي  وماوكيف

طاب؟ ا ا م ستقي ال دالالت وما املصادر وما طاب ا ذا شر و بث مصادر

د وماتطرفه؟ يدعم وكيف تطرفه؟، عن ع ال ات واملصط يم املفا م خطابهأ اعش

لآلخر؟ جذب مصدر الديليصبح طاب ا حول معرفية بفجوة الباحث أشعر املتطرفمما

كإ تحمله ال ماعات وتحليل. يديولوجياوا دراسة نة الرا الدراسة لة مش بلور ت ثم ومن

م مضمون  أ ملعرفة دابق مجلة املمثل داعش سالمية الدولة لتنظيم الدي طاب ا

ا، حول يدور ال ي املوضوعات ماملفا وأ ا؟ ق سو داعش ت ن تطرفه،وكيف عكس ال م

ا؟ استعانت ال وماالوسائل داعش خطاب ا عل يقوم ال املوضوعات م أ م ما أ

ا؟ وما ما دالال داعش خطاب ا ناول ي ال يم املفا م ا؟ أ داعش مصادر يدعم كيف

وما طاب؟ خطابه ا ذا   دالالت

مية .2 االدراسةأ داف   وأ

ومفكري علماء ان أذ شغلت ال املوضوعات أحد تناول إ نة الرا الدراسة مية أ ترجع

ية والغر ية العر املجتمعات ع خطر من تمثله وما العال ذه. املجتمع مية أ تكمن كما

عد والذي داعش سالمية الدولة تنظيم خطاب مضمون تحليل طرح
ً
أيضا منالدراسة

ي العر املستوى ع الشأن ذا الدراسات و.أوائل داف أ عدة تحقيق إ س ذلك   :و

موضوعاته  م أ لتحديد دابق مجلة داعش لتنظيم الدي طاب ا مضمون  . تحليل

الدي  داعش خطاب تطرف عكس ال ات واملصط يم املفا م أ ع  الوقوف
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ال  املصادر م أ ع ندالتعرف س ال ادات ش س و يم املفا داعش تنظيم ا م ستقي

خطابه ا  .إل

ا  يدعم ال الكيفية ع والتعرف داعش، خطاب ا يحمل ال والدالالت ي املعا وتحليل م ف

خطابه  .التنظيم

للدراسة .3 النظري   التوجه

مدخل ع الدراسة ذه املعرعتمد طاب ا و"عندتحليل فو شيل حاول"م حيث ،

التنظ ع
ً
ا مم

ً
واصطالحيا

ً
دالليا

ً
سياقا طاب ا وم ملف يحفر أن علم من ي أو ما ل ب و فو

عنده ع و ف ، املصط ذا ل فات عر عدة ُيقدم فإنه لذا من"والتطبيق، دلة من مجموعة

عبارات ون .. حيث الت نظام نفس إ سب تن ت"وو  1."وال ت ا بوصف العبارات من مجموعة

طابية ا شكيلة ال ذات يمكن"إ اية ال ما إ تتكرر ألن قابلة ة صور أو بالغية وحده س ل و ف ،

عن عبارة و بل ال، ا اقت إذا ه تفس مع خ التار خالل ا واستعمال ا ور ظ ع الوقوف

ش" تحديد ستطيع ال العبارات من محصور اعدد وجود ذا 2."روط الباحثأن يرى ولذلك

مضمون لتحليل سب ونه ل ية املن بالكفاءة يتمتع و فو عند طاب ا لتحليل النظري املدخل

عملية ة النظر و فو قضايا ع
ً
معتمدا داعش سالمية الدولة تنظيم عند الدي طاب ا

  .التحليل

 
ً
موضوعاتقـ: ثالثا لطبيعة توضيحية دابقراءة   مجلة

ع طالع خالل من ن دابق تب عشر مجلة مسة ا ا والصورة ،بأعداد العدد عنوان أن

و  عدد، ل ل الرئ املوضوع تمثل الغالف يتمع ة، ال مم مقالة ا يتضمن تناول حيث

االت، ا معظم و لة، املش ذه ل الرئ املوضوع يقدم والذي لة، املش عنوان ونالغالف ي

بالعنوان مباشرة ترتبط ة مم مقالة إ باملوضوع .مؤشر ا بصر تتعلق صورة غلفة شمل و

للمجلة سية .الرئ الرئ املوضوعات اختيار أن دابق كما الوقت مجلة مرور مع   . يتغ

إ النظر من و و الثالثة داعش عداد توسع ة ف خالل صدرت ا أ نجد دابق مجلة

ى ا ول،  .لك العدد من ففي واحدة والنغمة الفة، ا إعالن و الرئ املوضوع ون ي

                                                 
و،1 فو شيل املعرفةم ات ترجمةحفر ط: ، يفوت، البيضاء( 2.سالم ي،: الدار العر الثقا ص)1987املركز ،100. 
السابق2  .108ص،املرجع
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اج املجلة، .ب من عدد ل مستمرة تزال ال ال ة، الثانو القادمة واملواضيع العالم اية

ي والعدا املتعصب العال داعش رة .وعرض لل الدعوة طرح والثالث ي الثا العدد مإ .و

بالدولة س ما إ نتماء عدم عواقب من حذرون و واجب، رة ال يقدمون

الغالف .سالمية من بع ت حيث ة؛ مم مقالة ستخدم ي الثا العدد غالف نوح وصورة قصة

لداعش الوالء بأن ة ا ر لتطو بادة والفيضان لتجنب الوحيدة قة الطر العدد .و و

مقا ز ت فضائلالثالث، عن واحدة مطّولة داعش املوحدين لة إليه ش ما إ اجرون الذين

املالحم اد( بأرض إ) ا اد،  لالنضمام أخرى، ا مقالة ب ت ن إ"ح النفاق من رة ال

خطورة"خالص أك ة ن ذه و العالم .، اية و لـداعش بالنصر ع الرا العدد موضوع بأ ت و

  .املرتقبة

وانحراف ادية ا ماعات ا ن ب والتفرقة الوحدة ع الثامن إ امس ا من عداد تركز

غ داعش أولئك مع ن ب–املتحالف القر بوجود .-العدو امس ا العدد با ي املثال، يل س ع

السادس العدد يركز نما ب داعش إ بالوالء د تتع ال ادية ا ماعات ا من ايد م ععدد

داعش إ تنحاز لم ال ادية ا ماعات ا سمعة ه إ .شو باه ن ع السا العدد حّول و

ن" املؤامرة" والبعيد  ب ب القر وتوحيد. العدو عة الشر وتر ع الضرب يحاول الثامن والعدد

اد، ل ان م ل ن دي املسلم ترك ما ل ما كال والعاشر التاسع العددين نما قويب ومذ

ديثة ا والشعارات القومية ومعادة الدولية دات واملعا ن القوان معاداة صدار .من من دًءا و

والبعيدين ن ب القر داعش، أعداء ع شدة ك ال ينصب فصاعًدا، عشر ادي ش .ا حيث

معارك ستخدم ف حزاب، معركة إ العدد خ عنوان ا التار الصراع ع داعشقياسا ن ب ا

من س". عداء"وائتالف بار مات عرض عشر ي الثا العدد. 2015نوفم13والعدد ركز و

ع عشر أخرى" عداء"الثالث مرة الشيعة، ن املسلم ع وم و و الوطن إ قرب

سابات باستخدام خية ا اجم. والقرآن التار عشر، ع الرا الق"والعدد أخرىالعدو مرة ب، ر

داعش مع مون ي ال الذين العرب القادة ردة لتأكيد والكتابية خية التار ا باستخدام

ن املسلم خوان عشر، .كجماعة امس ا الصليب"والعدد إ"كسر أخرى مرة وم ال ينقل ،

البعيد املسيحية العدو ع الضرب مة   .ب

ثم، ة يولوجيةيد العقيدة ع التعرف يتمومن ا  لداعش املركز  كمرشد لإلسالم تأط

ل امل ياة، جوانب ل اد ا ام وا به، ال قيقي"سالم لدفع ووسيلة مسلم  مة، وحماية" ا
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ا وسلم(محمد الن لنبوة كتكرار ومن عليه هللا  النجاحات أن إ ش ال والسلف) ص

ة السياسية يل ع لداعش العسكر ع داعش وتب خالص، ذلك نتاج املثال س  إيديولوجيا

ن تراث ن يديولوجي ن، سالمي ر الذيامعز  هللا وعبد قطب سيد مثل املعاصر ه يظ ل تأث  ش

ياة خالص مثا دليل و سالم بأن داعش اعتقاد  واسع ماعية الفردية ل  املساس يجب ال وا

كذلك- سان قبل من به و التأث - و ذا دفع لمات، العقيدة كما ال ذه ترديد كما الداعشية

ا اد "عزام ردد ن فرض" (وفرض واجب سالمية را عن الدفاع  ا ن جميع ع ع  املسلم

ن اًسا). القادر ع قطب، وا يقوله ب ملا لية مصط داعش ت ا قبل ا ما مجتمع يصف الذي

ديث العالم لوصف سالم لية أن والواقع. ا ا و ا رة والعدووال اد يم  ا مة املفا   امل

ي ال زمة عمق ع و استحوذت حيث العالم، إ داعش نظرة ا عا ن جميع م املسلم

ن" قيقي نما" ا ل يتمثل ب ا داعش فيه تج الذي اح . زمة لتلك ا د ة ع مؤ  مواج

لية ا اد املعاصرة ا لية، وا ا ا تلك يظل من ل رة ضد وال ن، املسلم من ان وإن

داعش ن شق إ منقسم العالم وكأن يمان، ديار إ الكفر ديار من الص ما خروأتباع ل و

الكفر ديار ش   .ع

امل الوارد داعش خطاب مضمون تحليل إ نتقال عضقبل تحديد من البد جلة

ع الوقوف خالل من وذلك التحليل، ا عل ينصب سوف ال والقضايا ات والتعب النصوص

وقضايا يم مفا ناك أن املضمون تحليل لنا يو حيث املجلة، تكرارا ك النصوص

دابق مجلة ا حول تدور سة يةرئ املن جراءات ا ي تست قة طر املضمون املتبعة   .حليل

 
ً
عا لجراءا: را ية املن املضمون ت   تحليل

ساسيةالدراسة عتمد داعش خطاب وقضايا يم مفا رصد نة قةع الرا  تحليل طر

الرسائل لتحليل وسيلة و املضمون  واملجالتعالمية مضمون طابات  املن باستخدام وا

ل؛ املضمون  حيث من سواء الذاتية عن والبعد املوضوعية ع القائم العل الش يح بما أو   الثقة ي

ساسية يتوصل ال النتائج طوات ا من مجموعة ع قة الطر ذه تقوم ثم، ومن ا، إل

التا النحو ع و فئات: التحليل تحديد التحليل؛ وحدات تحديد الدراسة؛ عينة املادة اختيار

الالتحليل؛ يفة ا؛صياغة وثبا ا صدق من والتحقق غتصمتحليل وتفر غ التفر جداول يم

؛
ً
إحصائيا البيانات ة معا يفة؛ الدراسةال نتائج ومناقشة تم .عرض جراءات ذه ل

ً
ووفقا

ية العر إ ا ترجم وتم دابق، مجلة من
ً
عددا عشر خمسة و الدراسة محل املادة حيث(اختيار
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باللغة تصدر املجلة يةإن مرة) نجل من ألك تفصيلية قراءة ا ي. وقراء الثا باإلجراء نقوم ولذلك

التحليل وفئات ووحدات تحديد و و املضمون تحليل إجراءات    :من

التحليل .1   وحدة

و اللفظية الرموز لتحليل وحدات خمس املضمون تحليل تراث لمة(يت ال –وحدة

املوضوع صية–وحدة ال والزمن –وحدة املساحة س مقاي املفردة-وحدة ثم،يجد)وحدة ومن ،

أك ا أل الدراسة داف أ مع
ً
اما ا الوحدات أك لمة ال ووحدة املوضوع وحدة أن الباحث

ا دالال لتوضيح طاب ا تحليل ا عل عتمد ال يم واملفا واملوضوعات لمات ال لتحديد مالئمة

 .للفظية

التحليل .2   فئات

قدحاول ومتنوعة ة كث فئات استخدام بأن
ً
علما الدراسة ملوضوع املناسبة الفئات اختيار الباحث

تناسب ال الفئات الباحث اختار لذلك النتائج، قراءة ة وصعو وتداخله، املوضوع شابك إ تؤدي

التا النحو ع و الدراسة  :موضوع

قيل؟  ماذا املوضوعفئة فئة أوتتضمن من عد ماذاحيث فئة تحت تندرج ال الفئات م

مراكز عن الكشف تفيد كما املحتوى، موضوع يدور عالم سؤال ع تجيب حيث قيل،

ملوضوع
ً
وفقا الفرعية الفئات من مجموعة الفئة ذه تحت ندرج و املحتوى، تمام

و والبعيد :البحث ب القر العدو اد،فئة ا رة،فئة ال الثانيةأما. فئة فئةالفئة

يم املفا طابو تحديد ا ل ش ال يم املفا م أ ع الوقوف نة الرا الدراسة تفيد ال

داعش سالمية الدولة لتنظيم يم. الدي املفا من مجموعة الفئة ذه تحت قع و

و  املعتدل، الدي طاب ا نص عن طاب ا ذا خروج مدى عن ع ال ات منواملصط

عر  رقمثم دول ا يم املفا ذه ل عد). 1(ض املصدرو ماذافئة فئات من الثالثة الفئة

أو ات والتعب لفاظ ا لسا ع ساق ال ماعة ا أو ص ال تحديد ا قصد و قيل

طبيعة وفق فرعية فئات الفئة ذه من تفرع و ، التعب أو اللفظ إليه عود الذي املصدر

أعضاء: والدراسة فئة التنظيم، أعداء فئة التنظيم، قادة فئة والسنة، القرآن فئة

معروفة غ مصادر  .التنظيم،
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رقم دول يم): 1(ا املفا تحديد   فئة

 العدو طواغيت /  الطاغوت هللا

 العلماء الشام م

م ن–الشرك جنود مع  املشرك

وسلم سالمية عليه هللا  مام ص

 بالقاعدة مرتدين- مرتد  الدولة

ا الفصائل سوف  سور

 الشيخ العراق املسلمون –املسلمون

عة ضد  مة الشر

ن حلفاء محمد–الن–رسول  املؤمن

 أحمد خوة تكف–كف–كفار-كفر

سالم ري  أرا دين  الظوا

اد  منحرف والية–والية ا

ن ي ن–الصلي ي مالقرآن الصلي ديث–الكر ن ا  املنافق

الفة رة ا  خليفة ال

اكم القتال–القتال ا  إخوان النظام

وة الردة/ املرتدون–املرتد عرا[  ال س ن- النصارى  ]فصيل النصراني  ؛

محمد[ السنة دين من  يح ]دروس

دة مجا د  التوحيد سوري مجا

  من الرافدين

قيل  كيف التالية؟فئة الفئات املادة :وتتضمن ونوع ل ش ريفئة الظا ل الش تحدد وال

الفئات من جملة الفئة ذه تحت ندرج و ذلك، غ أو ر تقر أو مقال صورة ع سواء للمادة

و تصدير،( :الفرعية غالف، مقابالت، رسالة، حكمة، وصو، إعالنات ر، تقار مقاالت،

ات الثان). محتو الفئة الدراسةتد ذه الباحث ا عل اعتمد ال العرضية قة طر فئة

ومن خر، به قنع و ته ع ن لي طاب ا صاحب ا استعان ال الوسائل ر تظ ال

ي الفرعية ا فئا م اد: أ ش ال،الديس اد ش ،س التار اد ش ،س بالواق

اداس ة. ش خ الفئة الصورةأما فئة قيل كيف فئات ع: من موضوعية صور ل ف

ي الفرعية ا فئا م أ ومن ذلك غ أم حقائق ية) أ:عن التفس  تقوم ال و :الصورة

ل املع شرح بوظيفة اجة دون  مستقل ش  يقوم الذي التعليق سوى  مصاحب، لفظي نص إ ا
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ع بدور  صية) ب 1.والتفس الشرح وظيفة تنفيذ  تا ال صية تمثل ال و :الصورة ا ال ف

صية مالمح الصورة ذه تفاصيل وتروى املوضوع، محور  صية ذه انت سواء ال مة ال  م

  ال، أم
ً
شر ما وغالبا ا ت املوضوعية) ج 2.واحد عمود ع لصور  ذ  دف ال الصور  و: الصورة

ع أحداث عن تفاصيل أو صور  توصيل أو نقل إ قل ووقا
ٌ
شر بحيث سرعة، أ  مع وقت أي  تن

ا، ا موضوع ة) د 3.عاجل إخباري  حدث أو بتوقيت الترتبط أل خبار  الصورة تلك : الصورة

ا املستقلة ا، وتروي امل، كموضوع بنفس ما بتفصيال ا و   قليلة سطور  من يصاح
ً
ا   أو خ

ً
 حدثا

،
ً
ون  عاما م الصورة ذه وت ، ب سم الصفحة صدر  وتوضع كب دة الصور  ذه وت  با

الية  4.الوقتية أو وا

  والثبات الصدق إجراءات .3

 الفئات ووضع العينة، اختيار التحليل، املتخذة باإلجراءات الصدق يرتبط:الصدق اختبار 

ا   وتحديد
ً
ا تحديدا   وا

ً
 تحليل وفئات وحدات بتحديد الباحث قام ذلك ضوء و ،5ً◌ودقيقا

فات ووضع املضمون،  تحليل استمارة صدق من وللتأكد التحليل، لفئات جرائية التعر

عالم، مجال  ساتذة من مجموعة ع ُعِرَضت فقد املضمون؛ و جتماع  للتأكد وذلك علم

انية التحليل وفئات وحدات ووضوح دقة من  آراء ضوء و الدراسة، داف تحقيقه وإم

ن، ل  أصبحت ح ستمارة ع تالتعديال عض الباحثىأجر  املحكم ي الش ا  .ال

ا؛ القياس أدوات عن املعلومات استقاللية مدى قياس بالثبات يقصد :الثبات اختبار   مع أي ذا

 الضروري  من إنه حيث الزمنية، والعينة التحليلية والوحدات والفئات الظروف نفس توافر

صول  ما النتائج نفس ع ا الباحث قام وقد )6(.التحليل وقت أو بالتحليل القائمون  اختلف م

ا قوام عينة ع املضمون تحليل يفة الباحث% 10بتطبيق استعان ثم املجلة أعداد  من

بتطبيق وقام آخر ا ستمارة بباحث من املضمون  ع نفس ب تق زمنية ة ف عد نفسه

                                                 
1، السيد ميد، ا عبد الصورةمحمد ات فيةتأث والتطبيق: ال ة رة( النظر الكتب، :القا ص)2004عالم ،150. 
اللبان،2 ش درو ف فيشر ال خراج طفن رة( 1.، شر،دار:القا لل ي ص)1995العر ،137.  
الدين،3 علم املعلوماتمحمود عصر افة رة( ال شر،دار  :القا وال للطباعة ي ص)2000العر ،152. 
نفسه4  .151ص،املرجع
سالم،5 فت دعاء النجار، الفتاح عبد الفتاح عبد ة"وليد ار ا فية ال لألحداث والورقية ونية لك ف ال ة تحليلية: معا دراسة

امس،"مقارنة ا السنوي ي العر املؤتمر مص"، العا التعليم مؤسسات ادي و املؤس داء ر تطو ديثة ا ات والعالمتجا ر

ي النوعية" (العر بية ال لية املنصورة، ل14-15جامعة ص)2010أبر ،804. 
العبد،6 عاطف ن العبد، عد العامعاطف والرأي عالم حوث و ا: استطالعات وتنفيذ ا طتصميم رة( 6.، ي،: القا العر الفكر ،)2009دار

 .61ص
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قام ثم ر، ن ساق بحسابالباحث الش باستخدام ب والثانية و املرة  معادلة التطبيق

ن أن أي 91بلغ ثبات معامل عن النتائج فكشفت ،Holsti ولس   تفقانيالتحليل
ً
سبة معا 90ب

  .باملائة

 
ً
املضمون : خامسا تحليل يفة ل التحليلية الدراسة   نتائج

املوضوع .1   فئة

دول ا حيثورسمه) 2(يو دابق مجلة ا حول تدور ال ساسية املوضوعات ي البيا

سبة ب املوضوعات تلك رأس ع البعيد والعدو ب القر العدو موضوع ع%) 49(جاء يؤكد مما

ي أ و عداء، خانة تصنفه ا مع يختلف من ل أن حيث للمجتمع ا خطا داعش عدائية

موضوع الثانية املرتبة ذلك سبةعد ب اد حيث%) 30(ا ول للموضوع طبيعية يجة ن ذه و

للموضوعات الثالثة املرتبة وجاءت عداء، ؤالء ضد والقتال اد ا من فالبد أعداء ناك أن

سبة ب الفة وا سالمية الدولة إ رة ال داعش خطاب ع تحوذ  %)20(ال
ّ
يدل ذا و ل،

لل ا عدا داعش إعالن لدعمع رة لل ا حلفاء وتدعو ضده القتال علن ثم ومن ل ك مجتمع

الدين خطاب يخالف ما ذا و سالمية ة و ال عن والدفاع سالمي الدين بدعوى م قضي

املعتدل   .سالمي

رقم دابق): 2(جدول مجلة ألعداد سة الرئ املوضوعات   تكرارات

املوضوع سة(فئة الرئ ة  التكرار  )املوضوعات املئو سبة   ال

والبعيد ب القر   %49  39  العدو

اد   %30  24  ا

رة   %20  16  ال

  %100  79  املجموع
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يم .2 املفا    فئة

دول ا ز إ) 3(ي
ً
تكرارا ك من مرتبة دابق مجلة ا تكرار ورد ال ات املصط م أ

سبة ب أ لمة ل تكرار معدل أع نجد حيث
ً
تكرارا لمة%)10.2(قل تكراًر لمات ال وأقل ،

سبة ب م%)0.3( التوحيد مثل ات مصط أن نجد خرى ات املصط إ النظر و م) 8.8(، ومع

والكفار)3.8( وضد ،)6.8( اد)2.8( ، وا ن)2.1(، ي الفة) 2.0(والصلي ) 1.9( والقتال) 2.0( وا

و ) 107( واملرتدين ي مما التكرارات أع يتحتل العدوا ع الطا ا م الدالالت من العديد له ن

بالكفار التفك قة طر و بل الديانة داعش مع ن املختلف شر ال سمية خالل من طاب ا

ت يث ما ذا و سالم، قبل و لية ا ا عصر إ عود لمات ا ل و والطواغيت، واملرتدين

داعش عامل و الثانية الرعيلالداللة إ عود ة ماضو وطرق بلغة ا ا العصر ا خطا

لفاظ ذه ة ك أن كما لية، ا ا غارقة ا بأ ديثة ا سانية لإل م ووصف سالم، من ول

خ تطرف ع
ً
قاطعا

ً
دليال عد املعتدل طاب ا سياق عن سالميةاملنحرفة الدولة تنظيم طاب

يوداعش،  حيث
ً
تنازليا

ً
با ترت مرتبة املجلة

ً
تكرارا ك يم املفا التا دول    .ا

رقم دابق): 3(جدول مجلة
ً
تكرارا ك ات   املصط

ية  الرتبة باإلنجل املجلة الواردة لمة ية  ال بالعر لمة   التكرار  ال
سبة ال

ة   املئو

1   Allah 10.2% 3153 هللا 

2   Their 8.8% 2709 م 

3   Them م  6.8% 2109 مع

49%

31%

20%

0%

التكرار

والبعيدالقريبالعدو

الجهاد

الهجرة
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4   Islamic 5.0% 1550 سالمية 

5   State 5.0% 1536  الدولة 

6   Will 4.9% 1528 سوف 

7   Muslims – Muslim 4.3% 1337 املسلمون –املسلمون 

8   Against 3.8% 1174 ضد 

9   Messenger- Prophet – 
Muhammad 

 3.4% 1044 محمد–الن–رسول

10 Kufr –Kuffar – Kafir – Takfir 2.8% 864 تكف–كف–كفار-كفر 

11 Islam سالم  2.2% 682 دين

12 Jihad اد  2.1% 661 ا

13 Crusaders –Crusader ن ي ن–الصلي ي  2.0% 629 الصلي

14 Khilafah الفة  1.9% 579 ا

15 Fight – Fighting 1.9% 578 القتال–القتال 

16 Apostate – Apostates – 
Apostasy 

 1.7% 531 الردة/ املرتدون–املرتد

17 Religion 1.7% 521 دين 

18 Mujahid- Mujahidin دة مجا د  1.6% 508 مجا

19 Rafidah – RafidT 1.6% 489 الرافدين 

20 Tāghūt – Tawāghīt 1.4% 447 طواغيت /  الطاغوت 

21 Sham 1.4% 437 الشام 

22 Soldiers 1.4% 426 جنود 

23 Sallallahu 'Alayhi wa Sallam وسلم عليه هللا  1.2% 380 ص

24 Murtadd – Murtaddīn 1.2% 373 مرتدين- مرتد 

25 Factions 1.1% 347 الفصائل 

26 Iraq 1.1% 335 العراق 

27 Shari'ah عة  1.0% 298 الشر

28 Allies 0.9% 293 حلفاء 

29 Brothers 0.9% 283 خوة 

30 Lands 0.9% 274 ارا 

31 Wilayat – Wilayah 0.8% 261 والية–والية 

32 Qur’an – Hadith م الكر ديث–القرآن  0.8% 258 ا

33 Hijrah رة  0.8% 246 ال

34 Regime اكم ا  0.8% 245 النظام

35 Sahwah [Iraqi Sunni faction] وة عرا[  ال س  0.8% 244 ]فصيل

36 Sunnah [lessons from 
Muhammad] 

محمد[ السنة من  0.8% 244 ]دروس
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37 Syrian 0.8% 244 سوري 

38 Whoever 0.8% 237 من 

39 Enemy 0.8% 232 العدو 

40 Scholars 0.7% 230 العلماء 

41 Shirk – Mushrikīn ن–الشرك  0.7% 229 املشرك

42 Imam 0.7% 221 مام 

43 Al Qa’Idah 0.7% 207 بالقاعدة 

44 Syria ا  0.7% 205 سور

45 Shaykh 0.6% 194 الشيخ 

46 Ummah 0.6% 184 مة 

47 Believers ن  0.5% 140 املؤمن

48 Ahmad 0.4% 128 أحمد 

49 Dhawahiri  ري  0.4% 121 الظوا

50 Deviant 0.4% 121  منحرف 

51 Hypocrites ن  0.4% 117 املنافق

52 Khalīfah 0.4% 113 خليفة 

53 Ikhwan 0.4% 109 إخوان 

54 Nusayri  ن- النصارى النصراني  0.3% 108 ؛

55 Sahih 0.3% 105 يح 

56 Tawhid 0.3% 105 التوحيد 

  %99.9  30923  املجموع

املصدر .3  فئة

تنقله من لسان وعن ا خطا داعش ا م ستقي ال املصادر إ دول ش ا )4(يو

القرآن و سالمية الدولة تنظيم خطاب عليه عتمد الذي سا املصدر أن ي البيا والرسم

سبة ب ة النبو طاب%) 70.1(والسنة ا متلقي إقناع سالمية الدولة تنظيم محاولة يؤكد مما

ومحاولة طاب ا بصدق سليم ال إ القارئ يدفع مما هللا، رسول وعن هللا عن س مقت بأنه

محاولة دون م عل يم بما ام ل و التنظيم إ الشباب آالف توافد لغز يفسر مما به، ام ل

ونحن هللا، رسول وقال هللا قال فيه سمعوا خطاب يتلقوا م أ ملجرد به يقوموا فيما للتفك ح

ا ذا أصول ع الوقوف بصدد نحن ولكن ورسوله، هللا كالم ع نتأال ال مننا س املقت طاب

نحاول وال ا أجل من جاء ال الظروف و سياقه و يح ال موضعه ووضعه والسنة القرآن

عن نلوي حوارأن ل و حديث ل ليناسب النص   .ق
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البغدادي مثل التنظيم قادة أقوال عن س مقت داعش طاب ي الثا املصدر ي يأ نما ب

سبة ب م وغ والزرقاوي ي مجموعة%)15.4(والعدنا من ي يأ داعش طاب الثالث املصدر أما ،

سبة ب املجلة إلصدار املنظم عالمي ياة ا مركز مع واملتعاونون شطاء ال التنظيم أعضاء من

مصعب%)9.9( أبو صوص ا وجه وع التنظيم قادة وخطب لمات ع عتماد إ باإلضافة ،

ي العدنا ومحمد ن املتو مالزرقاوي باعتبار م أقوال ع التنظيم عتمد حيث ،
ً
أيضا واملتو

والتعصب خر ومعاداة القتال ع املستمر ضه وتحر م، طا عقل دون ن والصا ولياء من

سبة ب عداء أقوال عض ع داعش خطاب
ً
أيضا عتمد كما املتطرف، وذلك%) 2.8(للفكر

وسرد العدو أخطاء عقب منملحاولة ه، غ بأخطاء التنظيم محاسن ار إظ كمحاولة وره م ا

ونقيضه ء ال سبة. خالل ب جاءت وال ة و ال ولة مج املصادر عض اية ال   )1.8(و

رقم الذ):4(جدول ااملصدر خطا طرح املجلة عليه اعتمدت   ي

املصدر ة  التكرار  فئة املئو سبة   ال

والسنة   %70.1 1428 القرآن

التنظيم   %15.4 314 قادة

التنظيم  %9.9 201 أعضاء

التنظيم  %2.8 57 أعداء

معروفة غ  %1.8 36 مصادر

  %100  2036  املجموع

  

  

 

 

70%

15%

10%

3% 2%

التكرار

والسنةالقرآن

التنظيمقادة

التنظيمأعضاء

التنظيمأعداء

معروفةغيرمصادر
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املادة .4 ونوع ل ش   فئة

دول  ا ر مثلت)5( يظ حيث أسا ل ش الصور ع دابق مجلة اعتماد ي البيا والرسم

الصور تكرار ع%) 77(سبة عتمد داعش أن ن يب مما السابقة ات املحتو تكرارات سبة من

النقاط من مجموعة لتؤكد  : الصورة
ً
تطلق) أوال من ع ا وانتصارا ا قو ز لت الصورة ع عتمد

مما عداء م داعشعل تنظيم إتباع يفكر من ل عند صدى له ون  . ي
ً
ع) ثانيا عتمد

وجرائم جرامية عمال شر خالل من يونية والص ية الغر النظم من العالم يب ل الصورة

داعش ن ب الدائرة رب ا ن و وإسرائيل، ن فلسط ن ب الدائرة رب ا عن نتجت ال روب ا

داع ن و الناتو، داعشوحلف ا عل سيطر ال ية العر النظم عض و  . ش
ً
داعش) ثالثا ستخدم

رعايا ع داعش ا تقيم ال العواقب عرض داعش؛ عادي ال النظم ف وتخو يب ل الصورة

ذلك عد ي يأ ثم يا، لي ن املصر ن للمسيحي حدث ما مثل مختلفة؛ أماكن النظم ذه

ف
ً
تكرارا ك ل لتحتلالش متعددة وأسماء ال بأش املقاالت حيث%) 11(ئة املحتوى، تكرارات من

ا خالل من ت بي متعددة قضايا لتناقش املجلة ك الفئة م ا حيث من املقاالت مثلت

ر تقار ل ش ذلك عد ات املحتو وتوالت داعش، تنظيم ا نا يت ال املتطرفة يديولوجية

مقابالت%)3( ثم كمة%)3( ، ا ثم ات%) 2(، أن%) 1(والغالف%) 1(والتصدير%) 1(واملحتو وكما

العنوان من الغرض ن لتب املجلة بداخل مطولة مقالة ناه تت ال املجلة عنوان يحمل نيبّ . الغالف

ة املئو التكرارات سب و ا وتكرارا املجلة وردت ال ات املحتو ل ش التا ل   )1( *:الش

ا):5(رقمجدول وتكرارا املجلة وردت ال ات املحتو ل ش   يو

املحتوى  ونوع ل ة  التكرار  ش املئو سبة   ال

 %1.1 15 غالف

ات  %1.1 15 محتو

مقدمة أو  %1.1 15 تصدير

وصور   %77.5 1039 إعالنات

 %10.5 141 مقاالت

ر  %2.8 37 تقار

 %2.7 36 مقابالت

                                                 
نجد* حيث املجلة ا م عن ع وال املجلة السابقة ات املحتو تكرارات عن ع السابق دول ا التكرارات أن ع التأكيد تكراريجب

ذا ف ولذلك فقط، واحد مقال و نا و صفحات خمس ح يأخذ قد الواحد املقال نما ب خمس ما عدد ون في واحدة صفحة صور خمس

ل شغلهتكرار ال ا عن النظر غض فئة  .ل
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 %2.1 28 حكمة

 %1.1 15 رسالة

  %100  1341  املجموع

  

  
  

املظلليبّ  زء ا دول ن املجلة)6( ا عدد ل داخل ات املحتو تلك ع توز   :تكرار

رقم املجلة): 6(جدول من عدد ل الداخلية ات املحتو تكرارات   يو

ات املحتو   15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  عداد

                                الغالف

اتج املحتو                                دول

ةر  خ الصفحة                                سالة

                               صديرت

كمة كمة(ا                                )ا

رجالم ن املؤمن                                ن

أخواتنا/ نم ساء/ إ                                لل

خ التار صفحات                                من

                               مقابالت

بق القر العدو                                 ضايا

العدو قول حد                                ع

                               قاالتم

سرى ا البعيد                                لعدو

انت في(جون                               ال

1%
1% 1%

77%

11%

3% 3%
2%

1% التكرار

غالف

محتويات

مقدمةأوتصدير

وصورإعالنات

مقاالت

تقارير

مقابالت

حكمة

رسالة
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س ي يطا  )ال

ر                                ISIS تقار

والصور                                  عالنات

أوف .5 العرض قة طر    الوسيلةئة

مختلفة مصادر من عميم أو اد ش اس من طاب ا مضمون ا بع ي ال الوسيلة ن تب وال

طاب ا صدق وإثبات القارئ إقناع دول.ملحاولة ا اد)7(يو ش س و قتباسات ل ش

حداث و والسنة القرآن من الدي اد ش س يمثل حيث دابق مجلة داعش به ن ستع الذي

سبة ب لداعش س الرئ املصدر ية أو%) 66.6(الدي قرآنية آية أو حديث من واحدة صفحة تخلو فال

ا ذا أن للقارئ إقناع داللة ذلك و السلف عن سة مقت داعشمقولة خطاب س ل طاب

اد ش لالس الثانية املرتبة ي وتأ ورسوله، هللا خالف كمن يخالفه ومن سالمي الدين خطاب ولكنه

سبة ب املعاش الواقع عنوان%)  23(من تحت مقاالت ة وا انت العدو"وال قول حد " ع

القارئ وضع
ً
أيضا ا ودالال املجلة سة الرئ املقاالت سالميو العالم واقع ن ب مقارنة

املجتمعات تلك ضد إلثارته املتقدم ية الغر الدول وواقع دي التار. امل اد ش س ي يأ نما ب

سبة ب الثالثة ات%) 7.8(املرتبة ف سالم انتصارات حول جاءت خية التار اد ش س ومعظم

خ التار زمات وحول خ التار من املرتبةمعينة ي أ و سالمي، العالم الغرب ا افتعل ال ية

سبة ب اد ش اس ا ل يت لم وال املجلة داخل الكتابات عض ة   %). 2.3(خ

رقم طاب): 7(جدول ا لدعم اد ش س وسيلة تكرارات   يو

الوسيلة أو العرض قة طر ة  التكرار  فئة املئو سبة   ال

دي اد ش  %66.6 1962 س

واق اد ش  %23.2 684 س

تار اد ش  %7.8 230 س

اد ش اس  %2.3 69 بال

 %99.9  2945  املجموع
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تنظيم أن إ نا ت ن إ" داعش"وقد ند اس والسنةنصوص والنصوصلقرآن

حيث للسلف، خية القرنالتار العلمانية نظمة مثل طقوس أو رموز شاء إ الضروري من س ل

ن قة. العشر بالطر ا رؤ يمكن ا رواي بناء داعش ستخدمه الذي خ والتار النصوص أن بيد

السابقة النظم ا استخدم ال والطقوس ساط ا ستخدم ال ا سطورة. نفس إن حيث

 
ً
ا مركز

ً
دورا يتلعب الذي ك املش نتماء أساس توفر ا أل ستخدمهالدعاية ما أساس الحظ

شرعية ير لت داعش
ً
ما ف توفر أن يمكن ية املب ساط أن كما ل، ك ا وأيديولوجي ا سلط

خر و ن املسلم ن ب قصة يروي داعش فإن عداء، وتحديد داف و ذور ل كة مش وإجابات

صالت م ط وائلتر ن للمسلم سية الرئ خية التار خالل. باألحداث من ذلك م ُيف ثم ومن

ية دي نبوءات داعش ستخدم و اليوم، ألحداث ودقة مع إلعطاء والطقوس ساط استخدام

ية دي حاديث. ومناسبات و القرآن عليم ع مب للعالم وم مف ناء ب داعش تقوم قة، الطر  .ذه

الصورة .6  فئة

فكرة تؤكد أو ص إ ش أو خ تبلغ صورة ا و حيث   .من

رقم ا): 8(جدول ونوعي الصورة فئة تكرارات   يو

الصورة ة التكرار فئة املئو سبة  ال

ة خبار   %47.7 496 الصورة

املوضوعية   %39.3 408 الصورة

صية ال  %3.2 33 الصورة

ية التفس  %9.8 102 الصورة

 %100  1039  املجموع

  

67%

23%

8% 2%

التكرار

دينياالستشهاد

واقعياالستشهاد

تاريخياالستشهاد

استشهادبال
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دول ا عرض خالل ة) 8(من خبار الصورة ع عتمدون دابق مجلة مصممو أن ن ب ي

سبة ب أسا ل سطور%) 47(ش من ا يصاح ما و ا، بتفصيال ة خبار الصورة تروي حيث

 
ً
حدثا أو

ً
ا خ ذهقليلة سم وت الصفحة صدر وتوضع ، كب م ب الصورة ذه ون وت ،

ً
عاما

الصورة ذه ع عتمد داعش انت و القارئ، ن لع جاذبية أك ا يجعل مما دة، با الصور

الصورة الصورة فئة من الثانية الفئة انت نما ب دائم، ل ش للمجلة و الصفحات

سبة ب قلو %) 39(املوضوعية
ٌ
أ ع ووقا أحداث عن تفاصيل أو صور توصيل أو نقل إ دف ال

ا موضوع مع وقت أي شر تن بحيث صورسرعة، عرض
ً
دائما ا ستخدم داعش انت و ،

ية التفس الصورة فئة الثالثة الفئة أما ن، وفلسط يا ولي ا سور القذف ايا و القت

سبة نصالالصورةو% ): 9.8(ب إ اجة ا دون مستقل ل ش املع شرح بوظيفة تقوم

سبة ب ة خ الفئة صية ال الصورة وجاءت مصاحب،   %).3(لفظي

  خاتمة

تكرارات أع ع استحوذت أساسية موضوعات ثالث ناك أن إ الدراسة توصلت

و  البعيد والعدو ب القر العدو و دابق ومجلة رة، وال اد ع ا ذلك الدل يديولوجيا

تمت وال سالم صدر عصر خاصة بظروف ارتبطت ة ماضو قضايا التفك داعش ا نا تت

صلة بأي ا ا لتنظيم. للواقع الدي طاب ا تحليل حول ول الدراسة دف يحقق ما ذا و

موضوعاته م أ لتحديد دابق مجلة ع .داعش الدراسة تؤكد اتكما واملصط يم املفا أن

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

اإلخباريةالصورة الموضوعيةالصورة الشخصيةالصورة التفسيريةالصورة

Series 3

المئويةالنسبة

التكرار
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ونبذ والقتل العنف إ تدعو ا معظم انت دابق مجلة التكرارات أع ع حصلت ال

ذه م أ ومن سالم نزول دء و و لية ا ا عصر إال تتداول تكن لم بألفاظ عته و خر

ن ي والصلي افر وال واملرتد القتل لفظ ات واملصط جرةلفاظ لم و عداء تحقق. و ثم، ومن

عكس ال ات واملصط يم املفا م أ ع الوقوف حول ي الثا الدراسة دف يجة الن ذه

الدي داعش خطاب مصادر. تطرف ع خطابه عتمد داعش تنظيم أن الدراسة ز ت كما

التن خطاب يدعم ذا و س، رئ اد ش اس والسنة القرآن ا رأس ع قدرةمختلفة ع ليحوذ ظيم

عنقه و سياقه عن النص بإخراج ون ي والسنة القرآن عن النقل ذا ولكن قناع عالية

يدعو  الذي دث ا فيقومليناسب التنظيم، بإليه بابالقتل والسرقة الدين الديناسم ذا. سم

ع بوقا اد ش س و دي امل سالمي العالم واقع استغالل عن
ً
القارئفضال إقناع م سا

للتنظيم م. وجذبه أ ع التعرف حول ع الرا الدراسة دف يجة الن ذه تحقق قد التا و

خطابه ا إل ند س ال ادات ش س و يم املفا داعش تنظيم ا م ستقي ال   .املصادر

عكس حيث دابق مجلة محوري دور تلعب الصورة أن ع الدراسة منوتؤكد الكث

استمالة م سا و ، وا ل ش ا ع ع فالصورة للعالم، داعش ا تر أن د تر ال مور

جرامية الغرب أعمال مقابل وانتصاراته داعش بإنجازات إقناعه وتحاول واستعطافه، القارئ

سالم خطا. بالد لدعم داعش تنظيم آليات من جزء الصورة استخدام يمثل ،ولذلك الدي بة

التعرف حول للدراسة ع الرا دف ال من جزء يحقق قد ذا و الفئات، من العديد لدى وقبوله

خطابه داعش سالمية الدولة تنظيم ا يدعم ال الكيفية يخصو .ع فيما الدراسة تؤكد

الكف معسكر ي والثا يمان معسكر ول ن معسكر إ العالم تقسم داعش أن ع والالعدو ر

العالم ن قوت ن ب معركة ناك ف ثم، ومن ناك، يوجد: ثالث وال ن، خر ل و ن املسلم ن ب

أعداء مع كنت وإذا كذلك، لست أنت أو داعش مع إما أنت التا و خر، ن و نك ب فضاء

قيًما يصور . داعش سالم، مع تتوافق ال قيًما بعون ي م أل أعداء م أ ع القوميةعداء مثل

ختيار ة وحر والديمقراطية ة التأث. والعنصر دون ير م أل العدو أيضا م ذلك، إ باإلضافة

السالم دين إ سالم مع غي خالل من ن واملسلم سالم ا) السلمية(ع وفقط،وعند

الغرب م مرحب ا. املسلمون من فقط واحد جانب ع الضوء سليط خاللكما من ة

ا ور جم مع تتفاعل داعش تجعل قة طر و ور م ا آراء ع تؤثر قد ال املعلومات ب

ة املرغو قة خالل. بالطر تتوافق  من ال قيم إ سعون م وأ الغرب ل املشا ذه بأن القول
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لتجنب وسيلة ل، ا م لد بأن للدفع فرصة يخلقون م فإ سالم، و هللا منمع ل املشا ذه

الفة خالل ا إ يمكن. التحول ذا ا و وقدر الفة ا دولة ا عا ال ل املشا ب س به القيام

طبقي أو عر أساس ع أحد ينقسم ال الفة ا أنه وتذكر ذا، ة مواج لة(ع مش ة معا

سان ،)القومية ن هللا وقوان عة شر بل الناس يحكم ما ست لة(ل ملش ة معا

  ). الديمقراطية

عن م بتصور كب ل ش مرتبطة لداعش سبة بال رة ال أن ع الدراسة تؤكد كما

طايا يجب. ا يخطئ، وال
ً
جيدا

ً
مسلما املرء ون ي ي ل أنه دابق، مجلة خالل من يجادلون، م و

سالم أرض إ رة بال والقيام الغرب وطنه مغادرة الف-عليه سية. ةا الرئ م ذه

م؛فيقولون من مختلفة جوانب ع الضوء سليط ق طر عن ذلك تم و رة بال يتعلق فيما

أن عد ن و سالم قبل من ميع ا يتحد حيث ص، ل ل سالم أرض دولةُوجدتإن

الدولة ذه إ رة ال يجعل أن يجب ميع فا امل. إسالمية غادر لم لدعمإذا شط خيار فإنه رء،

داعش. الغرب ستخدم كيف و م إطار م م آخر جانب الذي ناك الرئ ب الس

ة وج ليصنعوا الفة، ا إ غادرون البعض أن عتقدون الناس م يجعل اصة نظر يجادل. ا

حياة أجل من الفاخرة ن حيا تركن ن ثروا من الرغم ع ساء ال عض بأن الفةداعش ا

ب س س ول هللا حب ب قتصادية س ن ل ومشا ن ش الذي. م السائد للرأي ستخدام ذا

داعش ستخدم كيف ن ب و الناس، مغادرة وراء ب الس و ن ي الغر من العديد به يجادل

مصط ستخدم كما يحة، م نظر ة وج عل الية ا واملعلومات أرض" دارول"حداث

أيضاسال  بل مك، ال أفعالك فقط س ل أنه ر يظ والذي الكفر أرض التوا وع م

تمثله رض وما ا ف ش ع خرى. ال رة ال إلدانة انب ا ذا ع الضوء سليط تم - وقد

سالم ترك سالم أرض ترك من بأن ليجادل كفر أرض إ سالم أرض   .من

ن جعل أجل من ا من الكث ستخدم داعش أن إ الدراسة توصلت  شعرون املسلم

اد لعدم بالذنب ستخدم. داعش يقول  كما ا ير أيضا ا ذه و م لت اد تفس م. ل  ترك

اد ع ن جميع واجب من ألنه ا م تجاه املسلم م دي سبة الدين فمفتاح ثم ومن. وأم  لداعش بال

اد و ساء الرجال أن ع الذي ا م يؤدون  وال ن واج م كمسلم ق عن سالم تجاه وواج  طر

اد اد، تفعل ال كنت إذا. ا  ألنك املساجد،  الوقت من الكث تق أوتصكنت كم م ال ا

ملت و الدين  ساس أ اد و   . ا
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اب ر و الدولية نائية ا ؟:املحكمة سيا تطاول أم مشروعة  والية

The International Criminal Court and Terrorism: Legitimate mandate or 
political arrogance? 

محمد. د   Dr. Haoumalik Mohamed                                                    حومالك

عبد بن محمد سيدي جتماعية،هللا جامعة و قتصادية و القانونية العلوم املغرب(لية   )فاس،

University of Sidi Mohamed Ben Abdallah Faculty of Legal, Economic and 
Social Sciences (Fez, Morocco)

ص ا :م وعالق الدولية نائية ا باملحكمة املتصلة االت ش م أ تحليل الدراسة ذه دف س

رائم ا النظر املحكمة انية وإم العالقة ذه طبيعة م ف محاولة خالل من وذلك اب باإلر

رائم، ا ذه إحدى املحكمة باختصاص يفيد ح صر ي قانو نص أي غياب ظل ابية ر

إعادةللظل خالل من سواء املحكمة ا ف تنظر ال رائم ا ضمن اب ر عل الرامية محاوالت

ا كث تختلف ال ال رائم ا من جرما عد وممارسته اب ر ون منطلق من روما نظام صياغة

رائم ا ضمن اب ر إدراج عدم لتداعيات التطرق مع سانية، ضد وجرائم رب ا جرائم عن

ختصاصا مسألة دود ا عد أ إ يتجاوز مر وأن السيما ا، ف للنظر املحكمة تختص ل

الدولية، نائية ا املحكمة س سي مسألة و بالتعقيد سم ت أخرى مجاالت ليطال ، املوضو

عمل نجاعة وعدم العقاب من فالت بمسألة أساسا ترتبط الغموض من حالة يجسد ما و و

الدوليةاملحكمة نائية ا العدالة تحقيق عيق   .مما

مفتاحية الدولية،: لمات نائية ا اب،املحكمة العقابر من فالت ابية، ر رائم   .ا

Abstract: This study aims to analyze the most important problems related to the 
International Criminal Court and its relationship to terrorism by trying to understand the 
nature of this relationship and the court’s ability to consider terrorist crimes in the absence 
of any explicit legal text stating the jurisdiction of the court in one of these crimes, in light 
of the attempts to make terrorism among the crimes that The Court will consider it, 
whether by reformulating the Rome Statute on the grounds that terrorism and its practice 
are considered a crime that is not very different from war crimes and crimes against 
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humanity,repercussions of not including terrorism among the crimes that the court is 
competent to consider, especially since the matter goes far beyond the issue of substantive 
jurisdiction, to other areas of complexity, namely the issue of politicization of the 
International Criminal Court, which embodies a state of ambiguity mainly related to the 
issue of impunity And the ineffectiveness of the court's work, which hinders the 
achievement of international criminal justice. 

Keywords: International Criminal Court, terrorism, terrorist crimes, impunity. 

  ّدمةـمق

ات التغي ذه ، املنا مختلف ع ات غي و تطورات املعاصرة الدولية العالقات عرف

من العديد ا ف مت يدفعأس مما الواحدة، الدولة حدود تتجاوز وأزمات أحداث من العوامل

ذه ن ب ومن العالم، يحدث ملا ات وتفس تحليالت لرصد الدو بالشأن ن تم وامل ن املفسر

شأن املختلفة ات والتوج اب باإلر املتعلقة تلك الدولية العالقات ا عرف ال زمات و حداث

يته   .ما

الو  العالم،قاذا قادة ن ب واملناقشات بحاث و للدراسات موضوعا اب ر من جعل ع

ة للنظر بوت وتزايده تناميه م سا حيث ن، الدولي من و السلم ع يفرضه أض الذي ديد ال

له ترصد خ ذا ونات م جعلت العالم، لع ال من حالة خلق إ متنوعة أساليب و عة سر

من دوليةالعديد اتفاقيات سن تمثلت الوسائل ذه مخاطره، من د ل والوسائل انيات م

املحلية ود ا إ باإلضافة اب ر افحة بم خاصة بصفة ع   .ومؤسسات

مل ي املؤسسا انب با يتعلق افحةافيما م جعل إ الدو املجتمع عمل اب ر فحة

الدو  املؤسسات ات أولو ضمن اب منر العديد تخللته الرصد ذا أن إال قليمية، و لية

ذه ل شاملة الدراسة ون ت ال وح ابية، ر رة الظا ا تتم ال والسياسية القانونية االت ش

ا باعتبار اب باإلر ا وعالق الدولية نائية ا باملحكمة صلة ذات الية إش ع ك ال تم املعيقات

دو ي قضا از لكشفج محاولة بمثابة الية ش ذه الدولية، العدالة تحقيق لغرض أحدث

املحكم تحقيق من تحد ال املعيقات ال عض ا، داف أل الدولية نائية ا مرة يتعلق عندما سيما

أك يطرح أمر ا اختصاصا خارج خ ذا جعل أن حيث اب، ر قضايا ا اختصاص عدم

نقاش العدالةفكف .من تحقيق الرغبة من ا مشروعي ستمد دو ي جنا قضاء شاء إ رة

يقت مر أصبح أن لدرجة ا وصور ا ال أش عددت و الدولية رائم ا فيه ت ك زمن الدولية،

العقاب، من فالت عدم مبدأ ع مقوماته إحدى ند س دو خاص ي جنا نظام وجود
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جناف دو قضاء تميوجود دون اص جميع ع اختصاصاته يمارس ومحايد مستقل ي

دولية جنائية محكمة شاء إ فكرة جاءت نا من مية، غاية أمر الدولية العدالة لتحقيق

ا لألمم العامة معية ا قرار رقمبموجب خ50/46ملتحدة ع1995 سمد11بتار تفاق ليتم

روما اتفاقية بموجب ا شا روما(إ خ) نظام بتار اعتماده تم ح1998 يوليو17الذي ودخلت

يوليو ضد،2002 التنفيذ جرائم ن املتورط اص ومحاكمة مالحقة مة م ا وأنيطت

غطاء أي تحت القضائية عة املتا من إفالت أي منع ع والعمل خاللسانية، من عة ذر أو

ل معاقبة ع رص ا خالل من سانية، وسالمة أمن ع خطورة رائم ا أك النظر

جا تتو جاءت ال الدولية، نائية ا للمحكمة سا النظام ا عل املنصوص رائم ا مرتك

ورو  يوغوسالفيا ملحكم السابقة لسناللتجارب ال1994 -1993ندا نائية .تواع ا فاملحكمة

للمحكمة، شئة وامل ا م املوقعة الدول إرادة أساس ع واليته ترتكز دوليا قضاء تمثل الدولية

وفق املحكمة اختصاص قتصر و ذا عنه، بديال س ول الداخ للقضاء مكمال ا اختصاص عد و

رائ وا رب، ا جرائم ع سا النظام من امسة ا املادة إبادةنص وجرائم سانية ضد م

العدوان مة وجر شري ال س   .1ا

الدولية نائية ا العدالة تأثر مدى تتمثل للبحث ة محور الية إش صياغة يمكن ومنه

جرائم يدرج ح صر ي قانو نص غياب ظل و يته ملا تحديد أي غياب ظل اب ر بتواصل

ضمن اب نائيةر ا املحكمة الدولية الدولية؟اختصاصات نائية ا املحكمة ط فر وعليه

آخر عد و اب ر رة بظا ارتباط له عد عدين ذات ة محور الية إش عن الكشف يروم اب باإلر

جرائم إدراج عدم أسباب حول البحث تروم الية إش أدق بمع الدولية، نائية ا باملحكمة

ما وحول املحكمة اختصاصات ضمن اب فر عر وغياب اب لإلر السيا التوظيف ان إذا

سلبا يؤثر الذي مر املحكمة اختصاصات ضمن إدراجه دون تحول ال العوائق أحد له محدد

الدولية؟ نائية ا العدالة تحقيق ا نجاع   ع

الية ش ع جابة ساؤالتغرض التاليةوال الفرضيات اعتماد مر تطلب   : الفرعية

مما - أك سيا عد له الدو نائية ا املحكمة اختصاصات ضمن اب ر جرائم إدراج عدم

اب؛ ر ف بتعر صلة له ي قانو ل مش  و

                                                 
س 1 ،إدر نا"لكر ا واملعوقات،.. ئيةاملحكمة انات الدولية" الر العددالسياسة ل( 176، ص)2009 أبر ،53.  
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املقررة - رائم ا إحدى ا أ ع اب باإلر الصلة ذات الدولية حداث ل لتأو الرامية املحاوالت

تط بمثابة محاوالت لروما سا ؛النظام أك وال أقل ال سيا  اول

الدو - املجتمع برغبة ارتباط له الدولية نائية ا املحكمة طرف من اب ر جرائم النظر

ا مخاطر تنامي ح سياسيا عا طا تتخذ ال ابية ر رة الظا خطر من د  .ا

الضمن ساؤالت وال سة الرئ الية ش عن جابة الدراسة تحاول خاللوعليه من ية

ن اب: محور ر و الدولية نائية ا باملحكمة ول املحور واملحور ختصاص: يتعلق املفقود،

ي الدولية الثا نائية ا املحكمة اختصاصات ضمن اب ر جرائم إدراج عدم لعدم. بآثار ونظرا

ستدال املن اعتمدنا ادي العل التحليل واحد من ماوجود ل ملا نظرا ي ستقرا و

مية أ العلميةبالغةمن دافه أل البحث   .تحقيق

ابامل: أوال ر و الدولية نائية ا   )املفقودختصاص( حكمة

ا عرف ال التطورات ظل الدولية نائية ا املحكمة عن ديث ا أن فيه شك ال مما

من يجعل ، الدو للمجتمع مستمرة حركة ظل سارعة م أحداث من الدولية ازالعالقات ا

ال  للتحديات عرضة ي فقطالقضا يرتبط ال مر أن حيث بالتعقيد، سم ت دولية ئة ب ظل سيما

قضاباملحكم از كج مختة لهي بل وسالمته، الدو املجتمع كيان دد ال رائم ا من عدد ص

عالقة له مر أن حيث نجاعته، مدى حول والوقوف ي القضا از ا ذا عمل بطبيعة ارتباط

من و للسلم مستمر ديد بمعاقبةالدوب أيضا عالقة ودمرتكله عد ال ابية ر رائم ونا

الدولية واملبادئ للقواعد سافرا خرقا ى وتقييم .أد لرصد التحليل منطق من فاالنطالق التا و

النظر أن ا مفاد فكرة من ينطلق الدولية، نائية ا للمحكمة سبة بال ختصاص الية إش

ذا أن غ رة، للظا فعالة افحة م تحقيق بآخر أو ل ش م سا سوف اب ر مرقضايا

أيضا رتبط و بالغموض سم ت ال ابية ر رة الظا طبيعة ا أبرز اعتبارات لعدة بعدا مس يظل

الدولية نائية ا املحكمة اختصاصات ضمن اب ر يدرج ح صر ي قانو نص أي  .غياب

يالحظو  ، سا روما نظام من امسة ا املادة املقررة القانونية املقتضيات خالل من

سلفاأن محددا املحكمة ا،اختصاصات نظام املقررة رائم ا تلك عن خارج اختصاص وأي

ضمن تدخل ال ف اب ر قضايا ع ينطبق ما و و القضائية، ا والي ضمن يدخل ال سا

آخر رأي له ان الفقه من جانب أن إال املحكمة، اببالتأكيداختصاصات ر أن من بالرغم أنه
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يد انيةلم إم يجادل اء الفق عض أن إال املحكمة اختصاص تدخل ال رائم ا ضمن رج

نائية ا املحكمة أن ذلك م و ابية، ر رائم ا مرتك شمل ل املحكمة اختصاص امتداد

ع ينطبق ما ذا و بأسره، الدو املجتمع تمام ا موضع خطورة رائم ا بأشد تختص الدولية

النور ختصاص نطاق تدخل سانية ضد رائم وا رب ا جرائم أن ما و اب،

سانية ضد جرائم أو حرب جرائم ا بأ ابية ر رائم ا عض تكييف يمكن فإنه   .1للمحكمة،

إلدراج الدول، عض ا تقدمت عدة احات اق انت أنه الصدد، ذا شارة وتجدر

اب ر مة لماختصاصدائرةجر احات ق ذه أن غ قائمة، الدولية نائية ا املحكمة

برأيه اب فاإلر متنوعة؛ بأسباب مدليا ذلك، ع ا عض ض اع إذ الدول جميع بموافقة تحظ

أن ا بمالحق املحكمة تختص ال رائم ا الئحة ضمن إدراجه شأن ومن تماما، معرف س ل

املحكمة، س سي ب ب س ستوجبي ال طورة وا مية من ا ل ست ل اب ر أعمال وأن

أن إال ، أك بفعالية ا افح م ع أقدر الوطنية املحاكم وتبقى ، الدو القضاء أمام ا مالحق

انت إذا ما حالة ذلك ون و اب، ر جرائم عض مرتك تالحق قد الدولية نائية ا املحكمة

إضا رائم، ا اختصاصذه شمله آخر ي قانو توصيف تحت تدخل ابية، إر جرائم ا و إ فة

ية الفق ات تجا عض حسب   .2املحكمة

عض مالحقة انية إم تظل يته، ما لتحديد املحاوالت ل غيب الذي اب فاإلر ذا، ول

و  ت أن طة شر قائمة، الدولية نائية ا املحكمة طرف من ابية ر رائم ا عمالمرتك ن

ذا تحت تالحقه ف روما، نظام من امسة ا املادة ا عل املنصوص رائم ا إحدى املرتكبة

جماعة داف باس ما دولة حاكم لنظام ن رسمي عمالء قام إذا املثال يل س فع التوصيف،

و  ماعة ا أعضاء با صفوف الرعب لبث وذلك جزئيا ا إباد بقصد بالقتل ية عاث م حمل

ور م ا عامة ن ب الذعر بث عمد ألنه ابية إر مة جر و العمل ذا ف للنظام، م معارض وقف

نائية ا املحكمة اختصاص تدخل إبادة مة جر الوقت نفس و و سياسية، داف أل تحقيقا

ذ جماعةالدولية، دف اس القتل أن جزئياالك ا إباد بقصد ية التجر  ث فمسألة ذلك أنو يجب م

بمسألة تختلط اتختصاصال يدخلوالعقو ال اب ر ون نائيةاختصاصف ا املحكمة

قضائية آليات يوفر ال الدو القانون أن أو دولية مة جر س ل بأنه يفيد أن يجب ال الدولية،

                                                 
عبد 1 كمال منذر الدولية،"اللطيف، براء نائية ا واملحكمة اب خمأخوذمقال" ر سم25بتار ي2017 د ي و لك املوقع   : من

http://www.droit-dz.com/forum/threads/9978/ 
دان، 2 سو ن حس ابأحمد الدوليةر ات املتغ ظل وت( الدو شو : ب طم قوقية، ا لب ا ص)2009 ،2.رات ،98.  
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يح ي ال نة الرا تطوره حال الدو القانون أن فقط وإنما مرتكبيه، مةملالحقة جر " مالحقة

الدو اب حال" ر الدو القضاء أمام املالحقة أن إ شارة مع ذا لوطنية، للمحاكم إال

تمثله ملا ساسية، ا البالغ اب ر موضوع نائية ا العدالة ز عز م سا ل انت ا وجود

وضع مان س وموضوعية حياد من القضاء ذا العاملية ة يحم ال ا نصا   .1مور

الدولية نائية ا املحكمة اختصاصا ضمن اب ر قضايا إدراج عدم أسباب ن ب من ولعل

مخرج ألنه التعب إن واق أمر ذا و اب ر وم ملف عليه ومتفق محدد ف عر غياب و

عن عيدة سياسية أجندة ليخدم املصط ل تأو تروم محاولة ألية املتعلقةللتصدي املبادئ

املحكمة اختصاصات ضمن اب ر جرائم إدراج عدم بأن يرى الفقه من جانبا ان وإن بالعدالة،

ا عل وم مح املصط ل مش حل ألن للوقت مضيعة و اب لإلر محدد ف عر وجود لعدم

باإلر املرتبط السلوك وتنوع اب ر وم ملف محدد ي قانو محتوى وجود لعدم ساعبالفشل وا اب

اص و عمال من واسعا نطاقا شمل ل الغامض ومه   2.مف

ال ا أ إال دانة و القمع ستحق انت وإن اب ر جرائم أن يرى البعض أن ذلك إ أضف

ا عل املنصوص رائم با قورنت ما إذا جمعاء ة شر ال وأمن والسلم والدرجة قة الطر بنفس ك تن

امسة ا ضمناملادة اب ر جرائم إلدراج دون املؤ يرى آخر جانب ومن روما، نظام

ل ش ال أن يجب الدو املستوى ع اب لإلر عليه متفق ف عر غياب أن املحكمة اختصاصات

أن البعض ى ف ا، ع بمتا الدولية نائية ا املحكمة تختص ال رائم ا ضمن إلدراجه عائقا

ا ر جرائم إدراج أعدم أساس ع للمحكمة املوضو ختصاص ضمن فب عر لم نه

ابية، ر مة ر مؤقتالا قل ع تنازلت قد الدول شاءون افحةإل مل عاملية استجابة

اب   3.ر

روما ميثاق لنصوص ل تأو فأي خروجالالختصاصومنه، ون سي الدو اب ر قضايا

أقل ال سيا وتطاول النص يتطلبع فاألمر ذلك و قائم، عديل أي غياب ظل أك وال

عض عليه عكف ما ذا و اب، ر شمل ل الدولية نائية ا املحكمة اختصاص نطاق توسيع

تطلب س ابية ر رائم ا ع ا اختصاص املحكمة ممارسة أن كما ،
ً
حاليا طراف الدول

                                                 
نفسه 1 صاملرجع ،100.  
الشكري،ع2 الدويوسف اب ع،: عمان( ر والتوز شر لل أسامة   .22ص،)2008دار
نجيب، 3 ب الدولية،"س نائية ا للمحكمة املوضو ختصاص من الدو اب ر جرائم بعاد اس العلوم "حول املجلدسانيةمجلة ،30،

سم2عدد د ص2019، ،202.
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ال أنه ما و اب، لإلر ف عر وضع دو بالضرورة صعيد ع مقبول اب لإلر ف عر ن د يوجد

السياسية واملواقف ات التوج مختلف ن ب كب جدل إثارة إ سيؤدي الية ش ذه طرح فإن

ن الدولي ن   .للفاعل

نائية وعليه، ا املحكمة اختصاص اب ر مة جر إدراج ا بموج يمكن ال فاآللية

التعديال  تتمثل املؤتمراتالدولية خالل من سا ا نظام ا شمل أن يمكن ال ت
ً
وفقا الدولية نائية ا املحكمة نفاذ بدء من سنوات سبع ل عد لذلك عقد ال ستعراضية

املؤتمر123للمادة ذا عقد ا وقد ، سا روما نظام ن" كمباال"من ب ما ة الف 31بأوغندا

إ اختصاص2010يونيو11ماي إ شر لم أنه كما اب، ر مة ر ف عر بوضع يقم ولم

الدولية نائية ا الدولية. املحكمة املؤتمرات املسألة ذه النظر إعادة من يمنع ال ذا ولكن

الدولية نائية ا املحكمة اختصاص اب ر مة جر وإدخال أن. مستقبال، إ شارة وتجدر

اس املطلقحقيقة الرفض إ يرجع الدولية نائية ا املحكمة اختصاص من ابية ر رائم ا بعاد

ا قاد محاكمة من ا م خوفا كية مر املتحدة الواليات السيما الدو القرار املؤثرة الدول من

الدولية نائية ا املحكمة أمام ا ب. 1وجنود املرتبطة االت ش عقيد من د يز ما و ابو اإلر

عن منأى ابية ر رائم ا ومرتك الدولية العدالة عن ديث ا يمكن فكيف صوره، بمختلف

نائية ا العدالة تحقيق املقررة املبادئ م أ أحد أقر وأنه الدولية، نائية ا املحكمة اختصاص

العقاب من فالت عدم مبدأ و و   .2الدولية

جرائم : ثانيا إدراج عدم الدوليةآثار نائية ا املحكمة اختصاصات ضمن اب   ر

العدالة س تكر نحو الس ق طر ا كب تطورا عت الدولية نائية ا املحكمة انت إذا

حصر مسألة فإن الدولية، نائية الصعيدختصاصا ع خطورة شد رائم ا عض

عمال  عن الناجمة رائم ا ا غ دون الدوليةالدو السياسية زة ج وتداخل ابية ر

أبرزه يتعلق كب ساؤل محط ا إل أسندت ال مة امل من يجعل ، الدو من كمجلس ا عمل

ال سية الرئ سباب عن البحث باألحرى أو نائية ا العدالة تحقيق دون تحول ال املعوقات

                                                 
سامية، 1 اب،"صديقي ر بجرائم الدولية نائية ا املحكمة اختصاص انية ي"إم ي و لك املوقع من   : مأخوذ

http://www.alkhaleej.ae/portal .2019مارس  21بتاريخ    
الزعزاع،2 ال" سمة ام اح ر إطارمظا ي سا الدو اب: قانون ر ضد رب لية(،"ا العام، القانون الدكتوراه ادة ش لنيل أطروحة

القانوني جتماعية،العلوم و قتصادية و اط،ة ص)2009الر ،237.  
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مجر  الدولية، نائية ا املحكمة من منتجعل أ ال داف تحقيق إ س ي قضا از ج د

العملية املمارسة مستوى ع فعليا تطبيقا لذلك تجد أن دون ا   .أجل

حتما يؤثر ابية ر رائم ا للنظر الدولية نائية ا للمحكمة صالحية أية فغياب ذا، ول

يجعل وما و ناة ا وردع معاقبة دون وتحول املحكمة مسار فاعليةع ذو قضائيا ازا ج ا م

م بي ومن العقاب، من الدولية رائم ا مرتك فإفالت الدولية، رائم ا مرتك معاقبة محدودة

ي ع ال القائمة االت ش من عد املحكمة س سي الية إش أن كما اب، ر جرائم مرتك

، الدو من بمجلس ا عالق خصوصا املحكمة عدعمل حالة إحالة صالحية له أعطيت الذي

ك تحر صالحية له ون ت بذلك و و املحكمة، اختصاص تدخل ال رائم ا من مة جر

الدافع من تخل لم حالة سلطة الدو من مجلس فمنح إرجائه، أو املحكمة اختصاص

مناسبة، من أك السيا الدافع العم الواقع ت أث فقد ، مجلسالسيا فإعطاء ذلك و

نائية ا العدالة ض تقو إ يؤدي سلطات كذا   .1من

ذات الدول وخصوصا الدول يد أداة ا وجعل املحكمة عمل س سي مسألة للنقاش طرح و

ذه استعمال تم فطاملا ا، مصا يخدم ما وفق ا سي من، مجلس الدائمة ة العضو

أ من شديد بتحايل ضمنالصالحيات تدخل قضائية عة متا أية من ا مواطي ن تحص جل

من مجلس أصدر كذا و املحكمة، رقماختصاص خ1422قراره مرور2002 يوليو21بتار عد

ملدة املحكمة امتناع بضرورة فيه ق التنفيذ، ح املحكمة نظام دخول من أسبوع اثقرابة

أو ن مسؤول شمل قضية إثارة حالة املقاضاة، أو للتحقيق إجراءات أية مباشرة عن را ش عشر

كما ا، تأذن ال أو املتحدة مم أعمال مة مسا لدولة ن ع تا ن سابق أو ن حالي ن موظف

ة لف ا نفس بالشروط الطلب ذا تمديد امه اع عن فيه وأاثأعرب جديدة، را ش منعشر لزم

قررت ما إذا الدولية، نائية ا املحكمة مع التعاون عدم املتحدة مم أعضاء الدول جميع خالله

أكدت واسعة دولية فعل ردود أثار ما و و املحاكمات، أو التحقيقات ذه بمثل قدما امل

ق وا الدولية، العدالة تحقيق عرقل باعتباره القرار، ذا ل ا رفض ع ا لمجمل ش قرار أنه يقة

تحقيقاعتداء ن ر خالل من الدولية العدالة تطبيق ا سلطا قوض و املحكمة، اختصاص ع

ن ع تا ن ملواطن دائمة حصانة ملنح س و ، الدو من ملجلس السياسية باإلرادة ة خ ذه

                                                 
مشري،1 بن ليم جغام،عبدا سا"محمد النظام الدوليةللمحكمعوملة نائية ا القصور، :ة د تز وعقبات مبتور اتاختصاص اتجا

العددسياسية ص2019 نوفم( 9، ،12.  
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موا الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام ع موقعة غ جرائملدول بخصوص ا ج

ا اختصاصا ضمن   .1تدخل

العدالة تحقيق الدولية نائية ا املحكمة فاعلية من تحد ال أيضا املعيقات ومن

ش القوة استخدمت لطاملا حيث الصدد، ذا كية مر املتحدة الواليات دور ز ن الدولية،

تدعيه ما تحقيق يل س ا دولية"أنواع الوحيدة" عدالة الدولة و العالم، من عدة مناطق

ا ل ية التحض شغال بداية منذ املحكمة شاء إ ع وصارمة ة كب معارضة أبدت   .ال

  : خاتمة

ع مقوماته إحدى ند س اب باإلر الدولية نائية ا املحكمة ط ر بأن سبق مما يت

ملواج الدولية نائية ا املحكمة عمل تفعيل وسالمةضرورة ألمن ددة امل املخاطر مختلف ة

سا النظام ا عل واملنصوص خطورة رائم ا أشد مرتك معاقبة خالل من ة، شر ال

ة .للمحكمة شر ال وسالمة أمن ع خطورة أشد ع روما نظام التنصيص ان إن التا عدو

ال لتحقيق ورودمدخال أن إال الدولية، نائية ا ذعدالة تحقيق من يجعل أخرى مخاطر روز او

ال  ة، الصعو غاية أمر نالغرض مدني ضد عدائية أحداث توا من اليوم ده ش ما ظل سيما

مختلف مناطق و بالتوجهةعزل ا ل صلة ال انتماءات م ل اص أ قبل من تمارس العالم من

شر ال ب ن ب من و السالم زرع ع القائم ي مرسا عمال، ذه أبرز أحد اب ر ولعل ،

يته، ما تحقيق ع التوافق عدم وحول مخاطره من د ا عدم حول ساؤل من أك يطرح الذي

الدولية نائية ا املحكمة اختصاصات ضمن إدراجه عدم   . وحول

والتصورات ات التوج مختلف من يجعل مر ان راءوإن املو فالوالية شروعةقائمة،

املحكمة أحقية يؤكد ي قانو نص أي غياب ظل واردة غ تظل اب ر قضايا للمحكمة

اب ر مخاطر من د ل الدولية ود ا فاعلية عدم من د يز الوضع ذا اب، ر جرائم للنظر

خصوصا املحك، ع املحكمة عمل تجعل ال العقاب من فالت مسألة توا من د ز ماو إذا

عمد ص ل معاقبة ق طر عن مة ر ا من د ا كب دور ا ل القضائية زة ج بأن علمنا

املجتمعات وسالمة ألمن ددة م جرائم اب ارت تقع .ع ال حداث ل تأو يبقى أخر ة ج ومن

العال بقاع ال مختلف ام أ ع متطرفة، ات توج م ل اص أ ا يمارس ال تلك السيما أحداث

                                                 
س 1 صإدر سابق، مرجع ،   .56لكر
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عن وخروجا أك وال أقل ال سياسيا تطاوال ون سي روما، نظام املقررة رائم ا بإحدى ارتباط

القانونية، الناحية من ابيةوإفالتالنص ر رائم ا وتوجه مرتك فادح شر غ  خطأ

ال تتجاوز تناقضات إذن شري، ال ائن ال كرامة حماية اجل من اأخال ي،بعد والقانو لسيا

وكيانهمسألة ي سا ص بال ارتباط ا   .ل

 راجعـمال

دان، سو ن حس الدوليةأحمد ات املتغ ظل الدو اب وت( ر لب: ب ا شورات م

ط قوقية،   .)2،2009.ا

الشكري، يوسف الدوع اب ع،: عمان( ر والتوز شر لل أسامة   .)2008دار

س ،إدر نائية"لكر ا واملعوقات،.. املحكمة انات الدولية" الر العددالسياسة ل( 176، أبر

2009(.  

نجيب، ب نائية"س ا للمحكمة املوضو ختصاص من الدو اب ر جرائم بعاد اس حول

سانية "الدولية، العلوم املجلدمجلة سم( 2عدد،30،   ).2019د

جغام، عبد محمد مشري، بن ليم الدولية"ا نائية ا للمحكمة سا النظام اختصاص: عوملة

القصور، د تز وعقبات سياسيةمبتور ات العدداتجا   ).2019 نوفم( 9،

الزعزاع، إطار"سمة ي سا الدو القانون ام اح ر اب: مظا ر ضد رب أطروحة(،"ا

الدكتوراه ادة ش جتماعية،لنيل و قتصادية و القانونية العلوم لية العام، القانون

اط،  .)2009الر

 

 



 
 

شري  ال العنف عن فايل الكشف ك الر السياسية   الفلسفة
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ص ا :م و ج رغم وال الدولة واقعية تف ن ع إ فايل ك ار مع السياسية الفلسفة تتحول

عند الدولةتتحول به تحكم قوي ساط من السيادة و زجا صرح إ الصارمة ة واملقار التحليل

تلك ف ادفة ال للمناقشة مجال من ناك ان وإذا ا عل ومتفاوض ناقصة غ سيادة إ ميع ا

فايل لنا يقدم وعليه ممكنا أمرا شري ال املجتمع داخل ختالفات ن ب ش التعا من تجعل ال

فايلإم نظر املعقولة ديثة ا الدولة دف ون سي ذا و العنف عن كبديل وار ا ممارسة انية

ميع ا قبل من النحو ذا ع ا م وف ميع ل مع ذات حياة وجود انية إم ضمان الدولة .و

العقل مع ذاته حد يتطابق ال املوجود العالم و بامتياز املعقولة ا ولك املع ست وعل

ا أخطا تجاوز التا و ا ل مشا م ف من لتتمكن الو غتنم أن و ا فرص تضيع ال بأن املجتمعات

والتقتيلو  والعنف رب ا ا رأس ظةع خطاء و بالثغرات ومة مح ن القوان أن فرغم ،

وعد العاملية ا واندماج ا وتماسك املجموعة لوحدة ة ضرور تبقى ا أ إال والتطبيق ا طاع م

الع مبدأ لفرض بامتيازإعادة الالأخال الفعل و و الفيلنف أن غ قانون، أي م يح ال سوف

ان إكيفما سيؤدي عادل غ قانون أي ألن ميع ل املساواة يمنح الذي القانون م يح و بل ،

العنف فخ السقوط بالتا و التناقضات د  . مز

مفتاحية فايلا،العنف :لمات ك ار السياسية، املجتمع،لفلسفة     .الدولة،

Abstract: Political philosophy, with Eric Weil, turns into an eye that exposes the reality 
of the state, which despite its tyranny turns into an edifice of glass and sovereignty from a 
solid carpet through which the state governs all. world in incomplete and negotiated 
sovereignty. If there is room for thoughtful discussion, it is one that makes possible the 
coexistence of differences within human society, and therefore Weill offers us the 
possibility of practicing dialogue as an alternative. to violence. the objective of a 
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reasonable modern state would therefore be to ensure that a meaningful life can exist for 
all and be understood as such by all. The State is not meaning, but it is the reasonable par 
excellence, and the existing world does not in itself coincide with reason. societies must 
not waste their chances and seize the conscience in order to be able to understand their 
problems and thus overcome their mistakes, in particular war, violence and murder. 
Although the laws are governed by loopholes and errors at the time of application, they 
remain necessary for the unity of the group, its cohesion and its integration into the world, 
and disobedience to it is the principle of violence, which is the immoral act par excellence. 
However, the philosopher does not respect any law whatsoever.On the contrary, he 
respects the law which grants equality to all because any unjust law will lead to more 
contradictions and thus fall into the trap of violence.

Key words: Violence, political philosophy, Eric Weil, the state, society. 

   ّدمةـمق

الفلسفة لة مش و عنصأ،العنف انه ل تأس انبر ا و العنف وتجاوز ا ف مستمر ،

فايل ك ار فلسفة املشرق مالسياسيةخال وقت أي من أك صار الفلسفة فمستقبل ،

ورة س وما حيثمح من فايل ك ار نظر و الوجودية الية ش ا لعل و العنف مع ة املواج

الفلسفي السيا للفكر سبة بال ات ولو ب قطعيا ترت يوجد ال قيقة ا مقابل ففي املعاصر،

آخر نوع من حقيقة توجد بل طأ حيث ا من القوة ا وتفسر بالعنف ا ع ع أن يمكن حقيقة

يقد ما مأ ل ل و ام شروط ل ل مشروط غ كرفض ما نفس شدمان ي ي عقال نطق

والوحدة تحليالت. التماسك خالل من مالمحه من عض بدى وت للعنف السالبة الطبيعة تتج

الت ة ضار فلسفية ينابيع ع تتغذى وال النقدية فايل ك اإير وغ واملاركسية يجلية ال ،جدر

يحا شاق ق العنفطر مع تتعامل أن ا ل قدر يم بمفا ا س م شقه أن الفيلسوف ذا ول

يدور العنف أن و أك مة امل يصعب وما سالب كفعل والصاخبة املفككة لغته ومع اختيار

السياس تفك ل و سياسة إ يتحول و بل سان فايلدائرة بنظر فلسفة ذاته حد و ،ة

عن يصدر املتعارضاتتفك تعش ت ساحته وع املتناقضات فيه تجتمع الذي  .سان

ا وغ والدولة خالق و والعقل واللغة طاب ا من ات مستو مع يتماس العنف ال ش اس

حيلو  إيقاع ع واللعب باك ش ا يطبع خطوط وفق شر وتن قسرا تتوزع ثقيلة يم مفا ا ل

شابكة. السلطة م و متنوعة السياسيةمجموعة الفلسفة ع تحتم واملداخل التقاطعات من

ا موقع لتأخذ ا ل يؤ ان م عن ا ف البحث فايل ك الفلسفةالر خ تار سبضمن لتك ا ل يؤ و ،

درج الفلسفي التحري أصالة ا منح و املعقولية من والفاعليةدرجة للواقعية امه احت . ات
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ف و متباينة أحيانا مختلفة، ات سانمستو داخل لم يت واقع ضمن معناه العنف يأخذ اد ي ا

إو  ه و وج القتل من ة خط ات مستو بلوغحيث ح يب ال من و الدمار من ة كب طاقات

سانية الكرامة و ياة ا ر بجو العبث   .درجات

بدا التوفيق إ يل الس و كيف كمة ا محبة ن ب ائن ال نفس الطبيخل امليل ذلك

عابرة ظرفية مجرد ادئ وال و الساكن ش التعا حالة ل ائنللعنف؟ لل الوجودي خ ؟التار

لفلسفة س تأس أم القائمة حداث من موقف عن عب لفايل السياسية الفلسفة ل

ل ن؟ لآلخر ما دو ما ك وت ا ا أولو ضمن والفعل الواقع تضع حقيقية انيةسياسية إم ناك

أم اختيار و خال و ي والقانو ي و ال الفرد غراس ا ل داثة؟ ا ومع العنف مع حوار لفتح

جتماعية و خية التار عالقاته فرضته حت ء أنه أم ته حر صميم من و ل ضرورة؟

  والسياسية؟

لإل رسمه فايل ك ار حاول مسار من ناك ان إذا أنه القول عيمكن ولفلسفته سان

املنفعة من جانبا م وعواطف ن الناخب ات توج من س تقت معرفة ل ترك و ف صوص ا وجه

و و نية ة وأخالق واملص السلطة أدوار وض ا عن الفلسفة فيه تعد ت صرف أخال توجه

ال و املعرفية طابات وا اللغة ثنايا ة املتوار الغايات تلك ل و بل ام الا دية التجر ة نظر

نا و إيديولوجية أو اقتصادية مصا تخدم ة فئو أو ية حز داف أ نحو ن الناخب توجيه تروم

أك و فيما الفيلسوف بالعنفبكثيفكر ذلك ل وعالقة ة ر ا و الفرد و الدولة ،.  

للو  العام فق ضمن السيا الواقع يضع شامل شعور من فايل ك إير يينطلق سا اقع

بل السياسية ر الظوا م لف تقنيات أو ة نظر كمعارف ا نفس تقدم ال السياسية ففلسفته تم ومن

نتظام و امل الت من إطارا ستوجب ا أ حيث من السياسية املعرفة من نوع إ تتوجه ساؤالت

سقية وو وال م م فلسفي نظام داخل تتما واقعية شروط مع التعامل بذلكإ و موحد

موجه مسار عن ا لنفس الفلسفة فيه تبحث خاص منطق ع ليته الفلسفي سق ال يحيل

الفئات ل ب مرورا العقالء جميع وحياة الفكر ن ب ة املصا بتلك ت و الفعل إ القرار من يمتد

داثة ا مع ا حوار و طاب با ا صل ة ر ل خاصة محددات ا وكأ ر تظ العنف،ال ومع

ر وا ي العقال وار ا يصبح بالذات خ نا التار نية را ناول ي ي ايجا لتفك املمكن ق الطر بمثابة

تطال أن ا ل كتب أزمة ، املع أزمة إيقاع ع ش ع عصر عن ع عو و منتؤثر ات مستو

و  املعرفةالتعليم تلقي االت ش اس و   .البيداغوجيا
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البحث  التواجدتكثيف ع فايل ك الر السياسية الفلسفة ا تقار ال اليات ش

سان، م لف مة م و أساسية حدود ا باعتبار والعقل ة ر وا العنف فكرة مع التماس ات مستو

ق طر رسم ، ء ل م ف الرغبة تلبية نحو ا ل تقود املعقول طاب وا العقل فطرائق

و  الواقع ع عمنفتح منفتح سق ك الفلسفي طاب ا اختيار إ يدفع ما و املع البحث

منه جانب أيضا و لفايل سبة بال العقل ع نفتاح أن غ عقيداته الواقع وع نفسه

العنف املتمثل و ائن ال خر انب ا أي الالعقل ع    . انفتاح

ك الر خالقية الفلسفة داثةتتعاطى ا مع ترابطه بإمعان وتتأمله السيا مع فايل

خو  والتار واملجتمع والزمن سالعنف ا أيضا ا أ كما العنف، موضوعة من ا وتقدم ا يا

التو  الدين بذلك ف ع و ا ماض ت ال و السياسة أرسطو قراءات عكسته الذي يجلار

لتتح العصور واكبت يم بمفا للسيا انط مناسباتو فايل يرتديه الذي الثوب شبه ملا ول

مع متناسق حوار عكسه و التجديد يطبعه مم ل ش اللباس ون ي مرة ل أنه رغم عدة

ال لالخ مجال ناك ون ي أن دون من كحضور العنف ومع واقع داثة التأملا ينطلق بحيث

سائال م خالقية بالوضعية واعيا ا عفو أن: الفلسفي خال للضم يمكن معل ما م ر يظ

نفسه العقل وم لمف عقالنيا؟ عا طا يك العنف ضروري تف و ل العال؟ منظور ؟من

ن ع و ا لي السياسية قيقة ا فايل ك ار ناول شموليتهي الواقع ضمن موضعا ا فالواقعل ،

عرض ع فقط يقتصر ال نا حدالسيا إ ذلك، من عد أ إ يحتاج بل تقنيات أو ات نظر

الذي سق امل م الف اصل ا يب الر الفراغ ذلك ان م عند سد صيل م الف من نوع إنتاج

ف العصر، تطلبه و املرحلة السياسية ات املقار و تحتاجه تقديم بصدد فايل ك إير عرضل

العشر القرن بلغة يجل اليات إش املراجعةنفس أو املعارضة من نوع ثمة ل وإحداثياته؟ ن

يجلية ال ار ف السيالبعض لعالقة نقدية ة رؤ لفايل السياسية الفلسفة تتضمن ل ؟

تحدي مشروع أمام ون ن ل ؟ يجليةباألخال ال يم حياللمفا موضوعا الدولة تصبح كيف ؟

والسياس خ التار من انطالقا العنف   ؟والفلسفةةللتفك

السياسية: أوال فايل ك ار لفلسفة الزم   طار

ف جغرا مصط سوى لفايل سبة بال أملانيا تكن لم رب ا من روج ا ستعد ل

باملجتمع وال الذي.بالدولة القديم النظام غرار ع الضعف مقومات ل وجمعت ت س اك لقد

نتا ذلك ل إ أضيفت سا بفر سائدا موضوعاان عد لم ف الوحدة شكيل ز ال ئج
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التفك ستحق سياسيا أو خيا في. تار ا املفتاح العنف عد فايل ساننظر قضية م لف

عامو  الصادر السياسية الفلسفة كتابه ففي يمكن1956السياسة، ة ز البار فران شورات م ضمن

عنا العنف قضية غذي تحليالت ع ع أخرىأن كتابات متفرقة ا سنجد ما ر جديدة صر

ولو ش أمثال من ه محاور أو دارسيه أو ه مفسر لدى أو ور   Schirolloلفايل ر بول أوRicoeurأو

شر Canivezانيف ك م Kirscherأو   .وغ

الفلسفة كب حد إ عش أ ما ة الكب ع الوقا أن القول يمكن تأس منظور من

ة السياسية ف إ فايل بنا عود أعقبتحيث ال عمار إعادة أزمنة أيضا و نات العشر منتصف

، النازي النظام يار وا الثانية ونية ال رب ا نفسمرحلةاية ية ورو الشعوب ا ف اوجدت

ائي تتخلص ي ل والدمار العنف آثار ل تقاوم أن ع ة و مج ي ملا ستعمار وصاية من حا

العنف مقابر من ا وتبع ا لشعو السعادة ية ورو الديمقراطيات ذه دائرةتخلق إ والعدم

املوسع جنتاج ال حزاب سياسات ن ب راء التوافق من نوع خلق حاولت حزاب، و ة واز

اكية(العمالية اش أو فايل). شيوعية ك الر السياسية الفلسفة الفاعلة ع الوقا عن نبحث ونحن

و  إال سعنا اصأنال ا و العام ا سياق ضمن ا م ظرفينف ة، الفكر املنافسة ا ف اشتدت ة

الدولو  من مجموعة ن ب يديولوجية ةاملعارك محسو عرفانت ما و باملع ي الغر أخرىعسكر

ا وليتار لل الداعمة ن ولين ماركس ار أف و بالثورة تؤمن شيوعية ة نظر ت   . تب

املمزوجة الباردة رب ل ميلة ا يام إيقاع ع العالم عاش ن ستال وفاة عد بأنه نذكر

ما أ إال واقعا أمرا انا ما أ رغم واللذان والتوجس التوتر من زائدة منلمنة حال بأية عززا

استمرار املختلفةحوال التحالفات ن ب خاصة و رب و ا وايدولوجيا أسس. اقتصادياعقائديا لقد

ثمار اس ع القائم البناء والتوازن السل ش التعا من حالة شبه ملا املضطرب الوضع ذا

ة والعسكر ستخباراتية املو املعلومات ملعسكري تو انت الوشيكال رب ا قيام بأن ة واج

منظمة تأسست وضاع ذه خضم و البعيد أو املتوسط املدى ع سواء ما صا ون ي لن

والصراعات الدولية اعات ال لة مش يدير حكم دور تلعب أن آنذاك ا ل د أر املتحدة باألمم سميت

ن املثقف فئة وخصوصا ميع ا ا تأثر وال من .قليمية سلسلة لتعاقب تؤرخ سياقات ا لعل

وال يالية م و التوسعية النوايا ملختلف قراءات عن تنم السياسية ر بروزالظوا ا نتائج من ان

و نقاشات جتما املجال تناولت ة الفكر الساحة و ع يجالسيا ا تأجيج من زاد الثقا

ا داخل من إعالنات و غطية واكبته الفإعالمي الصالونات وغ الساحات و امعات وا ة   .كر
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فلسفته فايل ك إير كتب منلقد العميق ي سا بالقلق مفعمة شروط السياسية

موقفا أو السياسة حول علمية ة نظر ون ت أن ا ل د ير يكن لم ال الفلسفة و ، الشر سيادة

ات مجر ع قبضا ا يجعل ألن س لم و ا م ا نفكر قوان أو ومات ا سياسات من حداث

عميقا نقدا ا تصور كما انت بل ازه اشم تث انت ال الرائجة القضايا من ا غ أو ت التصو

مختلفة مسميات تحت العالم ع سيد امل بالغول وصفه والذي العصر سود الذي   .للعنف

بال ن تم امل أن إ س اليا قناعة عن فايل توصل بلقد مذا صاغوا من م أنفس م سياسة

استمرت و الذاتية ع غذت الصياغة ذه ون نظره يكمن ظل والعيب ا حول ات ونظر

املطروحة املواضيع ية س التفك غ من مطلقة حقائق إ التواطؤ بفعل تحولت ح ة متح

ات مستو مع التفك من املختلفة املجاالت ط ر وال والللنقاش عدديته و دينامكيته الواقع

ا ج من جتماعية العلوم أن فايل ك إير اعت الصدد ذا و وعميقا مختلفا عامال ستلزم

من ملجموعة امليدانية واملالحظة الوصف مستوى يتجاوز ال عامل أنه إال الواقع مع تتعامل

ي و قتصادية و جتماعية الطبيعة ذات ر الالظوا الدولة ات نظر ع سري مر نفس اد

ذا من السياسة علماء يختار ن ح ا ل مواضيع العامة ة واملص السلطة من تتخذ أن اعتادت

صلة له ما ل و ت التصو مسلسل ع ذلك ونتائج ن املواطن دوافع تحليل ع تقتصر مة م الواقع

ي نتخا أو ي ز ا ار .بالشأن نجد ذا غذيو الذي السياق ذا م ل ش يرفض فايل ك

مة امل غ ة النظر حداث من للواقعسلسلة ي براغما بتجزيء سمة ماوامل إليه سبة فبال ،

صراع و فكري اضطراب من العام الفضاء ده لولويإيدش ا مع صارت فاسدة سياسة إ أدى

ب جياشة عاطفة ا أعضا منح إ س ممجموعة انفعاال من ات مستو إ املرور ستطيع حيث

النظر غض ي ز ا الصراع حلبة ا ل حا مر موقعا يضمن تخطيط ضمن ا وتوج م وعاطف

سانية القيم و خالق   . عن

يج: ثانيا ال سق ال من أصالته ستمد فلسفي   تقليد

فايل ك ار كتاب إ الفلسفة"بالرجوع س" منطق شور نوعا1950نةامل نتلمس أن يمكن ،

اليات إش ملناقشة أساسا يميل ي عقال طاب الفلسفي الفكر ا مع يتحول صوصية ا من

يث الذي املوضوع و الواقع ان فإذا ، بذاته مستقال و امال مت سقا ل ش اد و السياسة

ش ع صياغته إعادة و فاملطلوب فايل بنظر الفلسفية ساق تمام وقضيةا فلسفي ساؤل ل

الكينونة ة نظر يتجاوز آخر ء إ الفلسفية مة امل ا مع تتحول الصياغة ذه و ى ك سياسية
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املتعا الوجود علم أو طاباتإفالطونية ا تضمنته ما ل ل الفحص وإعادة الفحص من نوع

للدولة العامة السياسة حول املنمطة ة له.  النظر سمحت ال سباب م أل مؤلفه فايل عرض

تكمن ال املعاصرة الفلسفة من الغاية أن ع احه إ ذلك ومن الفلسفي مشروعه ر بتطو

ما غرار ع ائن ال حول ة نظر ر فالسفةتطو أو أرسطو أو كأفالطون ولون الفالسفة فعل

انط ل ايمانو نموذج غرار ع متعالية أنطولوجيا ح وال الوسطى   .القرون

ظة ا باعتبار بالسياسة ر امل العنف م ف ساسية السياسية الفلسفة لة مش تكمن

الشر  ث الور بمثابة جديدة بحلة نقدية فلسفة س بتأس الفلسفيةسمح ساق لأل واملباشر

العنف و و سانية القضية ر جو البحث وتناست د التجر غرقت طاملا ال . السابقة

او  تحفل ال ة العفو العاطفية ات والتعب التوترات ل فايل ك ار مع الفلسفة منطق حوي

وا إعداد بوصفه طاب ا حدود تتجسد أن يمكن وال كاللغة بار فكأننا للفكر، ومنطقي

تلك ل تحصيل يروم ا متماس خطابا باعتباره ستطرادي تطوره الفلسفة مسار بع يت فايل

غاية الفلسفة داخل من للفلسفة ا ام س توجه انتقادات بإنتاج القمينة االشروط ر تطو

و  ا مسار يح سوت لتأس مام إ ا محملالدفع ع يأخذ سياضم مشروع د ا

حدود لغاية ومستمر الفلسفي و ي سا الوجودي خ التار منغرس سان خلإل التار   .اية

معناه توجه ل سب يك نا و ة ر با عالقته سان باإل السياسية الفلسفة تم أن ب ي

و  العالم العنف افحة م واملتج و خال يار ا من الفلسفةانطالقا تتحول ذلك

ضة منا ار أف إ الفلسفية ار ف بذلك وتتحول باملمارسة ة النظر يجمع نضال مشروع إ ا نفس

فايل ك إير أن إ شارة تجدر نا و الفلسفي بع بالت جديرة رة ظا باعتباره له ة فا و للعنف

فينومينولوجية رحلة باعتباره الفلسفي السيا لفكره الوعرض تأسس من بداية ر الظوا

حركة بواسطة يتم إنما قيقي ا إ فالوصول ي، سا الوجود خ تار شاره ان غاية إ وتطوره

ك و قيقي ا ألن امللموس الواق إ الناقد الفيلسوف يقود بالضرورة وصول و و الو

ال  خاصة يتج الفينومينولو ع الطا و العودةواقعية أو منه باالنطالق سواء الو ع ك

السلم م بو وو العنف رة بظا و أساسا و الو ذا و يتحقق .إليه ان، م حيث فمن

الصدد ذا و حتماالت ل ع منفتحا محددا مسارا يأخذ و ضمن عالواق فايل يؤكد

خ ع تتفوق نظر ة وج ر تطو بصدد لسنا الدولةأننا إ املجتمع تتجاوز ال و ا ع خارجة أو الق

الضم علنه ما بجدية و حرفيا نأخذ أن حاولنا إننا فايل يقول ذلك ل من العكس ع بل
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طابات ا ذه بع نت أن يمكن و بل نفسه ن الدولة ضم و املجتمع ضم باعتباره إخال

تقودنا أن ا يمك   .حيث

ياةيلفاينطلق ا مع عن السؤال إثارة إ سان باإل يدفع الذي خال الضم من

الواق املثا الرجل موقف نحو جيا تدر ليتحرك شر لل سبة بال الكرامة شرط مية د وأ ير الذي

وسديدة معقولة قة بطر يتصرف ي ل الواقع يات ب جيدا م يف ذهو 1.أن خالل من فايل بحث

ة ااملقار نفس لنا لتقدم أك تتجه شمولية أك سياسية فلسفة إنتاج عن والزوايا وجه املتعددة

يتواجه كمسرحية الفلسفي املجال يصور طموح فلسفي مشروع عن ع امل مت سق صورة

نتقال ا ف يتم فلسفية لشبكة آمن دخول كسب أجل من نطاقه ل واملمثلون الالعبون ا ف

ال النصمن يصبح بحيث ممكنا فايل يه يرت الذي املنوال ع و جدلية بكيفية املعقد إ سيط

زة وجا محددة نتائج أو ن مع يص ت ا اختصار فكرة لتتجاوز تتعا أصوات بمثابة   .الفلسفي

يوصلهو  أن يجل أراد الذي السيا للمع بأمانة و بصدق نقله فايل أصالة تكمن ذا

ذافلسفي و عدينا إ يجل ع: يتحول خ للتار اية بتفاؤل يرى الثورةعد مبادئ ميم

و  املطلقالنابوليونية عنوان تحت الفلسفية الفئة يدرك عد)  Kojeveوجيف: تفس(الذي ثم

الواقع ن ب ال لالخ قابل غ الفرق عت ي التجر) Wirklichkeit(ثا الوجود يمكن.)Dasein(و

يجل م ف إعادة خالل من يجلية ال للعقيدة فايل ك إير من ي املتفا خالص ذا ع نؤشر أن

ملا الصادق م للف عنوانا صالة تصبح بحيث نفسه و شده ي ان مما أفضل ما ر مغايرا ما ف

يطور  الذي الفلسفي البناء يتكشف أن يمكن نا و يجل عظم ستاذ يقوله أن ارغب جذر

مما أحسن مه ف و بل مه يف أن ورغبته أفالطون ملعلمه أرسطو أصالة غرار ع الفلسفة خ تار

ء ال ونفس ارت دي مه مل و أستاذه م ف تكمن صالة أن نوزا سب م ف وكيف نفسه و م ف

شت ف عن فأFichteيقال ، إشراقا أك بل وأصيل م ل ش انط فلسفة كرر عمالالذي

لإلنتاج ودافعة م للف مة مل القدامى   .الفالسفة

عال: ثالثا أخالقــي منظور من العام   الشأن

و باألخالق تمام أن العام للشأن و للدولة الفلسفية فايل ات تنظ خالل من شف س

الدولية العالقات ورة س تمام ا و أيضا رب ا إعادة.السلمحال حاول وقد فايل نجد نا و

                                                 
1 Eric weil, Philosophie politique (Paris: Ed J Vrin, 1996), p.11. 
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عند يجل من فعال فايل ك ار تجرد ل ولكن ديث ا املجتمع تفس و الدولة وظائف النظر

لمس والتأو التفس من معينة ات ن؟تو مع عقائدي تح بدون يجل م ف تم ل انت؟ فإذا

عد فايالسياسة بنظر الية إش أيضا ف ال" : لمشكال أن تصبن أن يمكن ل ك حسياسة

لة سانو مش لإل لة مش ح نفسهمكن يلعن أن دون مسبق، ل السياسةش ل يتجا أن ،

ملة م صيات سوا ل املسيح أو أبيقور أو بوذا وأن ا رفض   1 ."و

والعدالة ة ر ا قبيل من عاملية سانية إ قيم إ بالرجوع يتم السيا املجال ع كم ا

السياسيةوالسالم للفلسفات استمرار بمثابة و فلسفيا سقا يقدم فايل أن يبدو نا و والكرامة

تصور أي ون صداه يجد خال انب ا ع ك ال حيث يجل إ أفالطون من التقليدية

تتوجه تقنية مجرد اية ال السياسة لتص خال مع بالعالقة إال ون ي ال السيا للواقع

ة يو ا املصا ع الصراع من ية المن لعبة ح أو ا عل فاظ ل أو السلطة ع يالء لالس

ائن اليوم: "مقالته .لل عن" مكيافي ماكيافي عاد بإ والقاضية سرعة امل يجة الن فايل يرفض

إ الواقعية نصائحه يوجه ماكيافي أن يقر حيث خالق و الدالقيم مؤسس فالدولةولةالبطل ،

سود ي ل خالق و ن للقوان املجال ك ت ا شأ ال؛بمجرد ا وأ خالصة السياسة تصور ن ح

شميت ارل عند فايل بحسب نصادفه أن يمكن أخالقية نزعة أية تدخل أو Carl Schmitt تحتمل

فروند أخالJulien Freund جوليان ال ماكيافي من تجعل فكرة ل فايل عت شروحهو

دامغة ة ع ندة مس غ ية س مسألة   .السياسية

قة وطر السياسية القوى م بف سمح فايل مع الصة ا السياسة وض فا كذا و

ا ا: اشتغال القوة، الشرف، السلطة، أجل من النضال بقىفالسياسة. التوازن، حس موجودة

أو جانبا خالق وضعت الو إلغاؤ فتم وما، انت خالق مع العالقة ون ب ي أن يمكنه ال ذا

ر تظ ي ل و تخاطبنا ي ل خالق إ تحتاج ا أ غ أخالقية دائما ست ل السياسة ألن متوترة تزال

تطرح املسألة ذه و ما ا ود تكسب أن ا ل تخول ال ا غنقاو السياسة ون ا عمق

ومة وظاملةمف غامضة بالضم، يرتبط والعقل العقل بواسطة ون ي إنما العالم فالتفك

ومة املح وقراراته الفرد نوايا لصا الوا ن واليق التقاليد يار ا ض يف خ التار أن غ خال

و  ة واملص الذاتبالرغبة خارج من القادم العنف من وف وفق. ا نفالفرد ب مقسما التصور ذا

صوصية يةا القانون: والتجر مع العالقة يؤطر أخال كمطلب العال القلق و نانية املصا

                                                 
1 Ibid., p.9. 
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عال طبي قانون إ فردي ي مبد موقف من التحول من نوع أمام ون ن لفايل. بحيث سبة بال

ال ميع صا و ما أي العال منظور من والنوايا فعال التفك قرار إ الفرد ناسيحتاج

وره ظ شروط تحدد خارجية عناصر ع يحيل ألنه وجدواه ميته أ لقي ا للضم ان تم ومن

وجوده مسبقا ض يف التحليل من ي ثا مستوى أنه   .غ

مستمر غ بحدوث سليم ال أي الطبي القانون تبات عدم ع نة املرا من قدر ناك

ماملحتوى  يقول فايل بنظر القانون ذا عو و ن مع وقت طبيعيا يبدو بالعدالةا الشعور عن

خ ذاالتار أن اعتبار ع الواجب أصل إ بالنظر العنف نقيم أن يمكن انط ل سبة فبال ،

الدوافع عن عيدة فينا تتحرك وال رة ا الطيبة رادة تحدده أخال قانون من متجدر الواجب

ا صوت ا إ ة املص وعن سية ستمعا لم فألننا ن عنيف ون ن فعندما فينا وسلطته لضم

فينا الطيب زء ا إ باألحرى أو نا ضم إ زةو جيدا الغر صوت وراء سياق آثرنا ألننا

فينا ة   .واملص

فنجده والسياسة التعليم ن ب ط تر ال تلك و فايل ا إل به ين مية أ تقل ال عالقة ناك

فل نماذج فالسفةستد أو أفالطون ة ور جم مثال ا خالل من ستحضر يا س قديمة سفية

علي نموذج من السياسة فكروا الذين عشر الثامن انط(القرن ، نغ س ل ذا) روسو، و ،

ناك ان بالتا و منه المناص أمرا يصبح التأمل عد ب بالتجر تمام أن فايل يؤكد الشأن

الف ول ل لهضرورة تحو أجل من للواقع التجر التحليل من نوع إ انتقال ف الك إ يلسوف

ودفاع كفاح تقليديا و و الطبيعة عنف و الذي العنف قطعا يوجد ا مقابل و ة خ فكرة إ

ديث ا العالم شكيل و صناعة ستمر و وقتال وفعال حيوي ل النموذجش ذا لنا

ا ديد ا بروزقتصادي ع تدل إشارات العلم ع قائمة ة ثور قة بطر رض إ ء لذي

أن إ يميل النموذج ذا و الطبيعة مصادر مع التعامل و بالعقالنية قوي ل ش ترتبط جديدة قيم

واستخدام التنافس ع تقوم قواعد تحت الدول ميع مفعوله يبلغ بحيث عاما ون أفضلي

ام ا فالتصللمواد من، ساغة مس غ فئة إ بوط ال فايل نظر الدول يجنب ما و املكثف يع

وفق الشعوب ن ب ث حث اقتصادي لتعاون داع ناك ان تم ومن ا عل يمن امل املتخلفة الشعوب

موضوعة خالو تقاليد الوازع عكس ار أف و خ التار الفاعلة القوى طرف من مبتكرة

الفلسف صعبالتنظ و شابكة م ما قواعد وأن خصوصا فايل ك ار لدى قتصاد و للسياسة ي

ا بي فيما   .الفصل
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و  روبكذا ا إ ال للتعاون يميل أن سان ع يع التص ة وحيو نتاج ضمان أجل من

، تفاؤله دائما فايل ستمر ال ذلك شفومع ع ديث ا ةاملجتمع ر جو فمن،تناقضات

ة متيازات،ج سلسلة شأة أن إ بالنظر محدود تنافس أنه غ املساواة أجل من تنافس ناك

سياسية مؤسسة ا ف لتقوم وة ال تراكم ب س خ التار ع تجدرا ت س اك الية الل فاملجتمعات

إن لتعيد قتصادية القوة من استفادت يمنة و م الصراع ي تز دورة ا نفس نتاج ب العنف

يواز  جتماعية ماعات السلطةا أجل من طبقي صراع أيضا مر ه و ، باملصا نتبط مر

الثورة تقسيم بقضية اية   . ال

أن الطبقات بصراع ا م علق ما خاصة فايل ا يقدم ال التحليالت جملة خالل من يبدو

ذا  يرفض أنه غ املاركسية من ما نوعا بة قر الفلسفية يقبلمواقفه ال كما مطلقا ساب ن

يديولو ا ع طا سيغ س ال ألنه املاركسية والعقيدة يم املفا تماما ان الذو نفسه و

ي اغما أخذ. ال فايل يختار املاركسيةفلماذا يم املفا عض من إمسافة امل امليل ب س ما ر ؟

تحل وتب إقرارهاعتماد ذلك ومن وظيفية أك جتماعيةبيالت للصراعات ايجابية وظيفة وجود

تنمية إ وتدفع جتماعية العدالة من تقدم ل الطو املدى ع م س ما ر ا منأل نوع

و  العمل مردود عنالكفاءة عوضا الوظائف ع توز تحكم أن يجب قيمة باعتباره ختصاص ي تز

النفوذ أو وة   .ال

ي فايل نظر مجتمع أي فالتوتراتإن اقتصادًيا ود بالر عليه وم مح املبادئ ذه

قتصاد آليات وتدمر العملة قيمة خفض إ تميل صاخبة ون ت عندما سياسية لغة جتماعية

العواطف إ تتوجه نقابية يئات و سياسية أحزاب من جتماعية الصراعات منظ نجد ذا ل

الثوري العنف اء إذ أجل تعش. من مهت غر ضد خصم ل ا ش ال امات و الدعاية

زائفةي  معركة عن كتعب التعبئة دف املنظمون ا يختار سياسية لمات ا باعتبار ديولو

تمام أيضا يكمن التناقض من املستوى ذا و فراد مآل والشراء البيع أساس ع تقوم

الصنا املجتمع ش ع الذي توجهبالفرد وك ش عن ديث ا يمكن نا و املتقدم

ا مآل تطال ا نفس ديولوجيات(لالديولوجيات الفرد) اية مص التصرف ا إساء مدى وما

الدور  ذا له تحدد ال ة ا مصداقية مدى وما له املحدد للدور ل ا   .ا

عطيه ما و النجاح ذا و ا ً نا
ً

عامال ون ي أن فايل بحسب الوحيد الفرد دور يتمثل

شارك فالفرد ا لوحد نتاج نحو السباق عمل الشركة انت فإذا املادية، افأة وامل اف ع
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أسباب تكمن نا و الك س و الراحة نحو مس غ ألجل سباق الدائمة احتياجاته عدمبحكم

نفسه عن ديث ا املجتمع الفرد صية. ر إدانة عند تتوقف ال أسباب ناك ون ت ما ر

سية روما ألن) العدمية(أو ديث ا معقوالللمجتمع يبقى الفرد تبقىاحتجاج الفردانية أن غ ،

املج سمة ا أل ديثة ا العقالنية بمزايا ف ليع جديد من عود أن وعليه مطلقة ديثغ ا تمع

ميع ا دد ي ال الطبي العنف من رجاله يح رمان. والذي با العقاب إ وء ال يتم ما ر

لتحقق ضروري و فاملجتمع ذلك ومع الطبية دمة ا أو الص الصرف أو اء ر الك أو املاء من

لت شرطا املجتمع من تجعل فلسفية ة نظر أمام نصبح ذا و ته حر وضمان الفردانيةالفرد حقق

ال الفلسفات فايل اجم نا و ي القانو ساب ا معول تحت الفرد تضع تثقيفية عملية ا بوصف

التجسيد ثمن و ديث ا املجتمع التغي أن حيث من خاطئة ا عت و بالفرد  .1تم

عا الدولة: را وعنف الدولةو الفرد   أخالق

و خضم دوار ر الظا أنالتنافر فايل مع القول يمكن والفرد املجتمع ن ب الغايات

م ل ر يظ وما م حيا مع عن ساؤل ال ستمرون م و لألفراد فيه ال ال أش ل يقدم املجتمع

بما كب حد إ ا شب يجوز أخالق أو قيم القديمةمن السيد ة نظر سائدا أخالقان ناك ف ،

وكأننا رسمية وأخالق شية العمع فيه ر يظ لألخالق يج ال التمي من نوع ديثأمام ا الم

سياسية منظمة دواريئة من مجموعة بمقت ر ولل للملل سة فر فراد تجعل ضاغطة ،

م ت ال ال والسلوكيات للفردوالتقاليد الطبي ان امل مع قيمالواقع ن ب و فالتناقض ،

ج من خية تار خيةةمجتمعية للتار مضادة عقالنية تقييموأخرى بإعداد الفرد يقوم فعندما ،

وأن خ التار مع ستقيم ال العقالنية أن ا مفاد قناعة إ يصل خالقية ياتية ا ته لتجر ي ذا

ذا التفك يقود من و سياسية يئة ك املجتمع و ما بي التوتر من به ان س ال قدرا ناك

ي وحله بالدولالتوتر فايل يقصده فما الدولة شؤون من شأنا   ؟ةصبح

ف للتعر امتداد و و موسعا مع فايل ا ل عطيه الذي ف التعر خالل من الدولة تحوز

يمكن ا خالل ومن جتماعية الب وتنميط توحيد ع عمل واعية منظمة ا عت الذي يج ال

للو يصلوا أن م واختالف م تنوع رغم ايةللناس ال و الذي خ التار صنع من والتمكن ي الذا

ع متعال دف و محددة غاية ف التعر ذا من انطالقا للدولة يصبح كذا و الوجودي م خ تار

                                                 
1 Ibid., p.80. 
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عكس ف كة املش ة واملص امللكية حماية أساسا دف ال ذا تج و ا ونو ي الذين فراد

عقالنيا ميعقرارا ا طرف من املمقبوال من لقدر سبا   .عقوليةمك

ا لواقع راجع ذا و ئة س قرارات تتخذ ح أو معينة قرارات اتخاذ عن الدولة ز قد

من نوع بممارسة تقوم حتما ا فإ للفرد صية ال املصا بالتدخل تقوم عندما ف ، العال

ضر  ا ترا وقرارات ن قوان من تفرضه بما الفرد ة حر ع وضمانالتعسف املجتمع فظ ة ور

يحس ن ح ضارة ضاغطا ا أسلو بأن الواقع،الفرد ا نفس ر تظ أن يمكن الدولة ألن

للقمع وأداة للعنف كأداة أول1 .التار للدولةعل فايل ف عر م ما تتحولك الدولة أن و ،

وا منظمة شري إ ال العنف افحة مل وفعالة ع: عية نوعان و ددونو الذين ألولئك داخ نف

ال  ددة امل الشعوب غارات من ي أ و خار وعنف م ا ممتل ووحدةالناس املجتمعات ستقالل

ا عأراض فاظ ا ع العمل م يمك فراد أن القول يمكن العنف من ول للنوع سبة فبال ،

ت ي وما ات سلو من يتخذونه ما خالل من م بأنفس م يأنفس الثا النوع وأما أفعال ردود من وه

ارجية ا الطبيعة من واقع ألنه أصعب فايل نظر فيبقى العنف   . من

اقتصادية وتنمية اجتماعيا تطورا عرف حديث مجتمع ا ف سود ال ديثة ا الدولة

ن ت مم ن عالمت ناك ماو و فايل نظر الدولة وجودة : داثة القانون فاالقتصادسيادة دارة

ب ختيار ون و تمي بدون ميع ا فيه شارك بل أحدا يق ال الذي قتصاد و ديث نا

بدو فراد واملناصب للوظائف ختيارات ون ت بحيث شفاف وحيد معيار ع و قائما اء د الن

فعالية تقوي جراءات ذه و القانونية ختالفات جميع إلغاء تم و الثقةعنف تدعم و الدولة

قا إجراءات حال ل ع و قتصاد و و التجارة ا بؤ الت يمكن موضوعية سمحنونية

القانونية الفصول أمام واملساواة ة ر ا تصبح بحيث العقالنية خالق فيه سود مجتمع س بتأس

الدولة ام فم ذلك ع وعالوة ة صعو أية ا تواج ال سلسة عقيدعملية مع ايد ت ديثة ا

سمح ومتنوع سق م إداري نظام شاء إ إ الدولة ا ف تحتاج ة كب ملقاولة يتحول الذي املجتمع

جتماعية شطة مختلف سيق   .بت

                                                 
1 Lucien Bescond , Eric Weil et le choix de l'Etat constitutionnel: Sept Etudes sur Eric Weil, réunies par G. 
Kirscher et J. Quillien (Université de Lille 3, Coll. Travaux et Recherches, Diffusion P.U.Lille, 1982), pp. 
57-74 
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املدن نظام ت ة شر ال جعل اع اخ م أ دارة بأن فايل من را اقتناع  1.ناك

مناسب جو دارة عمل ي العواطفول عن منأى م بأ يحسوا أن ن املوظف ع لإلنتاج

أل  السياسية تقومواملخاطر بحيث ا يب ومة ل وتحفظ الشرعية مبدأ تكرس ال الطاعة ن

من جعل و قتصادي ود الر الدولة سقط قد فايل نظر والعكس قانونية بفعالية ا ام بم

ة دار القيم تخالف تحتفظالدولة خرى ال القيم با ع ة   . باألولو

للمجتمع، املعقول السلوك يتجسد السياسية ياة ل آخر مستوى عند فايل يتوقف

من يفكر مواطن أي يص بحيث ا أدوار صميم من ذا و العقل لدرجة ن املواطن ترفع ومة فا

ا مع ام ا و ومة ا نظر ة وج عندما. خالل أنه بدلغ املجردة العقالنية الدولة تختار

ون ي بعه ت الذي التخطيط ألن املسدودة اية وال العنف سقط قد ا فإ امللموسة العقالنية

، الشيوعية الدول عض سياسة خيا تار ر ظ كما س الكنا إغالق إ أ ت بحيث وعنيفا متطرفا

أل املواطنون ا يقبل ال قد العقالنية ذه مفمثل قناعا ع املسلط العنف من الكث ع تقوم ا

را مظ العام الشلل يصبح بذلك و جتماعية الفئات عض من الرفض و مود ا إ تقود وقد

الذي و آخر سان إ خطاب يقبل ال الذي سان عنف العنف يص بذلك و ل ك النظام دد ي

ا ل واقعيا ليق بخطابه ث ش بال ذاته ت خرى يث     2.طابات

التعلي: خامسا املستلالبعد العنف   توجيه

التعلي البعد تدب ع الدولة معمل أ وكإحدى املست العنف توجيه ا أدوار

ا للكفاءات ه توف حيث من يع بالتص الرتباطه بالنظر البعد ذا الصناعةتم ضة ل ة لضرور

و  ديدة صنعا عيد تذلك ع يقوم نظام وفق فيهاملجتمع ي ثمار س و الفرد ،وجيه

التع تصرفت القومية عات ال ذات نظمة و ة والناز يةفالفاشية حر لسياسة وحولته اء بذ ليم

املو  به يمر ملا مبكرا فايل به ان ائلكذا تحول من املصنع ديث ا تتدخلجتمع ما فا ،

السا التقنية ردبفضل ع أك عتمدون الذين ن السياسي تصرفات تراقب و السياسية حة

ن ثور أو ن محافظ انوا أ سواء فالرؤساء ، ما ا و فعل ية ما ا التعبئة ع عتمدون

بنظرة تفحص و تحفر سياسية لفلسفة إنتاجه حيث من ا عل يركز فايل أن يبدو ال املسألة

القائ سياسة شكك أساامل مختلف لل بال بع ت و و د ة ذر ا خياراته و طرقه و ناليبه با ان ث

                                                 
1 Weil, Op.Cit., p.219. 

فايل  2 ك العنف،ار و طاب ترجمةا أنوار:، حدود ( حمادي بال مؤمنون ص)2019نوفم13،مؤسسة ،.07.  
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ا ل يكتب وال القائد اختيارات تتج حساسة مسألة إ وفقانا باين ت أن الغالب

منللظرفية العقل ع ن املواطن تثقيف ع العمل أو رافات وا ساط ع عتماد ن ب ،

ا ياد ا امخالل وا للدولة   .لفسيولو

اعتمادا  ديثة ا الديمقراطيات ساء و رجاال فراد جميع إ تمتد و املواطنة فكرة شر تن

ع م حصول يجة ن ي عقال سيا عمل شارك ميع ا ون إ مرده ذا و اع ق مبدأ ع

بذلك و التعليم من جيد العقالنيةقدر وتضع دارة أك ديثة ا الديمقراطيات ثمر س

القرار صنع انيات إم مختلف عليه ند س قوي فايل. كأساس يحدد ي العقال التوجه حيث فمن

حد إ ب ذ و متخصصا سياسيا دستورا عتمد حديثة ديمقراطية و قديمة ديمقراطية ن ب الفرق

مفتوحة بأرستقراطية مر سياسيةمماثلة نخبة باعتباره زب ا يلعب حيث ي ملا ال التمثيل ع

بمراعاة ملزمة ومة ا فيه ون ت ي تكتي صراع إطار ومة ا أمام ن املواطن عن املدافع دور

النظام ذا فايل به يفتخر ما ولعل مة وم ملف ن شئ امل م باعتبار ن وم املح موافقة

أن و ديث ا شطاالديمقراطي مواطنا ص ل عت ومة رتباط. ا حيث يمكن فمن

املؤسسات ذه خالل فمن ملان، ال املؤسسات عن ستغناء ا يمك ال اكمة ا القوة أن القول

و يمك الديمقراطي ا بنظام تفتخر أن بلا املتفوقة ست ل ومة ا تص بموجبه الذي

مع سيا ن ذات نخبة معينةفقط خية تار ظروف مع م ي مخططا تدير   .ن

التصور  ذا اختياروفق و السلم مية أ التفك إ مدعوة ومة ا أن ع فايل يؤكد ،

دوما تبحث بأن كذلك ملزمة و املجتمع وحدة دد ت ال الية الرادي الصراعات ا تجن قرارات

الذي الفشل تتفادى ي وسط حلول ملانيةعن فايمار ة ور جم لة. عانته املش إذن فما

ديثةالك ا الدولة ا عان ال فايل؟ى ض حتاجيف و عنيفا يولد الفرد التعليمأن من قدر إ

ة حر ألن بالده ا تضع ال عراف و ن للقوان إخضاعه يتم خح للتار اية املطلقة سان

نمو و  أمام ون ن دولةذا ا إل بالوالء وم مح مجتمع و التماسك تر أن ا عل الية ل دولة ذج

الثورة ا تجني و ا استمرار بضمان الكفيلة التعليمية ا أنظم   .تخلق

العال: سادسا السلم معادلة والعنف رب   ا

ذا و ديثة ا الدولة تطور ع ونتائجه العنف حول فايل أطروحة املم احلعل

من وتحد توحد ال فاألمور ديث ا قتصاد متطلبات مع بتواز شري ال الضم وة ع

يكف و ميع ا متناول و لة س تبدو ي ر ا و العنف العقالنية من سيط قدر تحكيم إي العودة
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الد و العنف منطق إ ام حت ميع ا تجنب أمور و قتصاد ر وتطو الق ا خول العمل

وة ال تدمر ال رب ا صرف. حالة اقتصادي منظور إفمن يحتاج كنظام ا نفس تقدم العوملة ،

إنقاذ ألن العال السالم و العنف ن ب معقولة مسافة ع فاظ ا يتم ح أخال بمبدأ ن يق أن

و سان باالقتصاد ون ي إنما العنف طمن عيد القتل مادام معقول مطلب الو سؤالرح

سان فعال و من   ؟االعظيم

كما املجتمعات من يختفي لم العنف ألن ا ال بالقدر السؤال ذا عن جابة تتم لم ما ر

ومات ا شوة ب يقودون ن املتطرف ألن رب وا العنف معضلة تحل لم القانونية جراءات أن

الغزو للبدء ع ذرا دوما تجد انت ال بدة مناملس ة شر ال بادة سلوك و رب وا والعنف

ة يو ا ا مصا حماية فائدة و 1.أجل فايل كةر املش الرغبة و ة املص ملنطق ام حت

جسور بناء و عال سالم بإقامة و ميع ل ا ضرور عد قتصادي التعاون ألن قتصاد تنمية

أية استغالل أو التفك أيضا نا تجن مسألة و املا عنف سيان يمكننا ش التعا من جديدة

جديد ولوكست إحياء و لالنتقام   . فرصة

،ال السياسية فايل ك إير فلسفة من بجوانب تحيط ال الواقعية عة ال ذه إغفال يمكننا

ع ي سا ت الب ب ترت إعادة م يحمل ي براغما تحلي لنمط تؤسس أن من ب تق ا إ

أك ات شري أولو ال النوع استمرار مع اما اعا و أطروحته فاملم بالنظر، العنف أن تباره

و ل تدقيقفظاعته إ واقتصاديا صناعيا ة القو باألمم ح يدفع ة القو املباشرة اساته ع ا

تأثرت لما حداثة أك مم انت لما ف رب ا الدخول من دوى ا ا منحسابا ا مصا

الصراعات خطر أخذجراء قبل ا مراعا يجب يبة ر ومادية ة شر لفة بت مسبق و ناك أن أي

أ قرار جب و رب و ا النصر ومخاطر رب ا عد ما ة ف تدب للشعوبيضا سبة بال الوضع إدارة

ل صعبة ام م فايل نظر ا ل و زومة و امل ا عواق تقدير حسن ل الس من اس حيث .مآل فمن

و التأث ن العاملي والسلم من ع املحافظة العاملية الدولية املؤسسات ألدوار ون ت ا، أدا قة طر

والصراع القوة معادلة ع تا إ تحول س ا أل الصغرى مم ع حاسمة ك. نتائج بار نا كأننا

يمكنه ما أو رب ا الفائز به سيقوم بما أي أخال بمنطق والعنف رب ا عن يتحدث فايل

أ ا لك مستحيلة ست ل رب ا أن فايل معادلة ون ت ذا و ضرورة احتماالتجنبه أقل   2.يضا

                                                 
1 Weil, Op.Cit., p.228. 
2 Weil, Op.Cit., p.230.  
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ارجية ا بالسياسة تمام من نوعا يلتقط أن يمكنه السياسية فايل ك ار لفلسفة بع املت

الة و رب ل العميقة اسات ع صداه يجد فايل ك إير قبل من تمام ا و رب ا عد ملا

ي ا أ حيث من واملتوسط القص املدى ع ا نتائج ا عكس ال يمنة سيقال بالت مشروطة منة

مع ا عامل ومدى ارجية ا السياسة ودة أيضا يخضع والذي ي والقانو جتما و قتصادي

والعقالنية العاملية التقنية ملنطق تخضع قيقية ا فالدولة ، سان حقوق يمكن ملفات بذلك و

وع م التفا ع يقوم عال ملجتمع السيا بالتنظ العنف وأكتفادي ملموسة أخالق توحيد

ميع 1.واقعية ا انتظار سيا عمل الصددناك ذا املعقولية من قدر ع ند س عمل ،

شر ك جيلب وصل Gilbert kircherيؤكد وما العال السالم مسألة إ اب بإس تطرق فايل أن

ا مسدود ق طر من ة شر ال خ تار والعنفإليه باملجازر و نت باوالتقتيل س أوجد الذي مر لعله

قتصاد والتقدم السالم مية بأ ميع ا و عكس منظمة لق ا   2.وج

عا السيا: سا و الفلسفة القانون لفلسفة محكم تنظ   العنفسية

ت تم ما ل فايل ك الر السياسية الفلسفة الفالسفةستعيد طرف من يعه تض أو عه ،ود

عمل من توسع ةكما ور جم من املمتدة الفلسفية يم للمفا ن السياسي وتخضع الفالسفة

العصور فالسفة ا ترك ال ساسية يم واملفا ى الك ل املشا ورثة باعتبارنا يجل إ أفالطون

يم مفا خالل ومن م والتفا والنقاش وار ا خالل من ن املواطن تثقيف لة مش فمثال القديمة

وا والفضيلة إالصداقة س ال ديثة ا الية الل املجتمعات اليات إش ا نفس كمة

حول ان الس معقولةتوحيد فائدة أجل ومن كة مش اقيم ارات بت لكن عن، تفصلنا اسمة

القديمةا ل اجة: ملشا ا عاملية ومبدأ ، ي التورا التقليد من املستمدة ائية الال رة ا الذات مبدأ

العمل الدولةإ   . لدى

والتناقضات يتما بما ديثة ا الدولة ة ر ا إدراك فايل يفسر والدولة يجل كتابه

امل املجتمع اصلة العملا شروط اصلة ا كتلك ي والنواقصد الثغرات خالل من أيضا ،

ا ا ش ع موماتال تجعل الطبيعة حالة ألن مم ن ب تتحقق ال ة فاملصا العنف، ن

العنف الية إش حل ع قادرة غ السيادة ذات الوطنية والدولة تتحول. مستمرا باملحصلة

فا ك ار لدى السياسية و الفلسفة والعنف القانون لفلسفة محكم لتنظ لنصوصيل نقدية لقراءة

                                                 
1 Weil, Op.Cit., p.240. 
2 Gilbert kirscher, « Figures de la violence et de la modernité. Essais sur la philosophie d'Éric Weil », Revue 
Philosophique de Louvain, n.88 (1992), pp. 590-592.
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لط نو م ف ا أ كما وإنفاذه القانون تطبيق لفلسفة ساسية ائز الر ا باعتبار بيعةيجل

القانون  ذا رق يميل الذي ي سا نوعفالعنف 1.السلوك ، خيار نتاج و ة ر با عالقته

من ذا ف للعنف نوح ا عدم بضرورة قيود علينا تفرض عندما فح ي العشوا ختيار من

نختار  أن ة ر ل مناقض خالقية و الناحية نفعله ال وما ات السلو من نفعله ما منبأنفسنا

ة ر ا نفس أن غ ة ر ل مناقض أساسه ألنه ضروري غ فالعنف بالذات املنظور ذا

وآخر س عنف ن ب رب ا أو السالم ن ب العنف وعدم العنف ن ب تختار أن فايل نظر ا ا بإم

ميلرمطلق ماري جون يكتب السياق ذا مقاالjean Marie Miller 2و بدائل سية الفر املجلة

عنوان عنيفة"تحت غ العنيف،بدائل غ السلوك وتطبيقات ل ."مبادئ و ك إر عمل يم ما

والالعنف العنف التفك ع امل بال عتمد أنه و   3.الفلسفي

ندرك أن ثنايا يجب فيهالعنف تبلور الذي التار جالسياق و ال تم ملموس كسلوك

ير ت تم وحيث وتوسعية اقتصادية طموحات عند نزوال ة والناز الفاشية نظمة طرف من له

ا شرح يتم معينة سياسية حسابات ناك العاملية لصا صوصية ا ال أش جميع اك ان

والعال العاطفة إ تتوجه أحيانا ا أل العصر ا يقبل سياسية بأساط ا الوتفس ية السب قات

الفردية ة ر ل اك ان و والذي خ التار سميه الذي ء ال ذلك عطينا ما و ماكرة أحيانا ون ت

والعال القانون    4.لصا

  خاتمة

م نزعة بمثابة لفايل السياسية يالفلسفة العقال ي سا للوجود ة فمشروعهعيار ،

عا إصال و نقدي من يتخذ شريالفلسفي ملستقبل ضة العر طوط ا يرسم أنه حيث من م

                                                 
1 Eric weil, Hegel et l’Etat : cinq conférences suivies de Marx et la philosophie du droit (Paris : Librairie 
philosophique J Vri ,3eme Ed,1970), p.17. 

موا 2 من فر فيلسوف و ميلر ماري ر21ليدجون سا1939أكتو فر سول العالمبف عنف و السلم قضايا عن بالدفاع فلسفيا م مل ،

سنة لغاية الفلسفة س بتدر قام غاندي اتما ام ندي ال للزعيم السلمية الفلسفة بدراسة ن تم امل السلم1970ومن لقضايا تفرغ ذلك عد تم

للصراعا العنيفة غ لول ا حول بحاث ملركز مديرا شغل حيث بالعالم مركز1985سنةIRNCتوالعنف و و سية الفر ليون امعة ع التا

العالمي السلم ثقافة مول و   .     دعم
سنة 3 تأسست قد سية الفر بدائل مجلة أن إ شارة عمال1973تجدر و بحاث ل وتدعم شر ت و الالعنف الرئ ا موضوع ان و

احث و فالسفة عن تصدر ال وناديمية ي ال و ا وغ افة وال دب و قتصاد و والسياسة جتماع وعلم النفس وعلم خ التار ن

خالل من العنيفة السياسات ل عارض و عددي منظور من للعنف مقاومة حركة املجلة تخلق كما ـ العالم و سا بفر السلم بقضية ارتباط ا ل

ح و ي املد العصيان ات حر ميع ا العالمدعم السل  ..تجاج
4 Jean-Marie Muller, Fiche d’analyse, Dossier : Principes et pratiques de l’action non violente, Alternatives 
Non-violentes fonds associatif pour une culture de la non-violence au XXIème siècle (Paris: Rouen, juin 
2008). 
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من خال متجآمن سانية إ قيم ع يتأسس ماذالعنف و و والسياسة والفلسفة خ التار رة

ال الفلسفية كتبه م أ واقعيا العامتجسد الشأن بميدان ت للسياو عن انظرت عالق سة

و  والعنف ة ر الضوابطبا من إطار الالدولة الصناالقانونية نتاج تمية تخضع

عمو  تطبيق بمثابة السياسية الفلسفة اعتبار يمكن و الية الل نظمة يمنة ل املم التق

ا يجعل أن فايل أراد ال مة امل و السياسة ميدان حيثللفلسفة بامتياز سانية إ و أخالقية

الفيو  ذا ل السيا للفكر فكرالعودة و ة حر و الذي سان لإل عمقا أك ل ش عود   .لسوف

فعال منطق حول اح بإ السؤال وتطرح تبحث أن ا عل السياسية الفلسفة تن ي ل

عقالنية تم أن أيضا ا وعل طاب ا ام وا الفردية صوصية ا ن ب التوفيق ا ف ض يف ال

استم وآليات ا اشتغال طبيعة و ااملؤسسات بمثابة رار فايل نظر العام الشأن ون ي املع ذا و

ال القرارات حول املختلفة راء ا ف تتواجه جماعيةتمثيلية قة بطر تتخذ أن ا ل ب عانق. ي

والدول دارة و فالعنف د التجر عن مبتعدة الواقع فايل و فلسفة والقانون سان و الصداقةة

املجتمو  و عمنظمات عم بنفس ار أف ا ل ي نااملد و ا بنفس ا نفس تدعم ا وكأ الفاعلية من قدر

فايل ا ر ك ت أو لتأسر تكن لم ف يم املفا مية أ رغم أنه إ نخلص أن بحسب(يمكن

وند س ب سيان 1ل
Lician Besccondوال سيطة ال لمات ال بألعاب نا مفت يكن لم كفيلسوف ألنه

من د املعتز ه شو من يقة ة او سقطه و القارئ ة س.ح تأس ع فايل ركز ذا ل

نفسه يقدم الذي الواقع بالضرورة ع نا والواقع يعابه واس الواقع م ف ع قادرا ون ي خطاب

و  عاكسة كمرآة الامباشرة الوجودي خه تار يوافق بدادلذي واس سطوة تم خ تار ،

شمولية اأنظمة وخطابا ا ألفعال قاعدة العنف من   .جعلت

رب ا ظروف عكسه تار يكنسياق لم و ، املعرفة ليات ش إ لينجر يرتبطفايل ما

أي ودي عر منطلق من ي سا الواقع يواجه أن عليه ان بل املنطق أو ستمولوجيا االيب ا

لومبورغ مي ازداد ودي وMecklembourgك اندلعت، عشر ادية ا تتجاوز لم مبكرة سن

و العاملية رب و 1918-1914ا إليه ت ان بما ت ان تؤولوال دمارما من روب ا عادة إليه

و  املوموت تلك و ل ي سا لإلحباط العاكسة ر العنفظا ت ف ائنال ال ذلك سان

بامتياز ي شرفالعقال ع حصل الذي الف فايل ك ار ع معرفيا ية انت ظروف أيضا ،

                                                 
وند 1 س ب ن :لوسيان املؤسس فايلأحد ك ار أبحاث ملركز ن منالفعلي مجموعة قبل من تأسس والذي سنة، لفايل ن السابق ،1981الطالب

سنة ن ب ما يجل موسوعة منطق حول فايل ندوة عوا تا   .1968 - 1963ممن
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ير اس ست ار طرف من يدرس Ernest Cassirerأن
انطية 1 ال عن ن الشرس ن املدافع أحد

ا صنع السياسية فايل فلسفة ديدة وا القتل من الصعبة الظروف تلك سانل ونفي بادة

سان   . 2لإل

الف دراساتتتحول إ بالعودة و ي العقال ي سا للوجود ة معيار عة ل السياسية لسفة

فايل ك ار حول السبع وند و س ن را كيف وظيفيا تلمس أن عيمكن ودة مع غ شراسة

يئة ا باعتبار ديثة ا سانية املجتمعات ة الدستور الدولة مية الدفاعأ مبدأ ع تقوم

ات ر ا غعن ع، القا الفيلسوف منأن ء ونا ومس قلقا ا شك م دائما يبقى فايل

منسقراط تتوقف ال مة م التورط بحتمية و املعرفة عدم ن بيق اف ع إ به يدفع ء ،

التأكيدات ل من   .التحقق

الواق يتكرر بأكمله النظام حيث العالقات من شبكة فايل مع ء ل يدور عكذا

و  خ التار ق يخ م س إ الفلسفة معه تتحول عال ن إطار معه تكيف وقدرةو الدولة

التكيف ع قتناعسان شبه ما التصور ذا مع س كذا و غ، و مثا و ما بأن

و  فايواق موقفه به عزز الذي مثاليةاملثال وردة وجود عدم قوله و مل متناظرة وردة ما، ع

و الطبيعة العيب ترى ال ن الع الفلسفة ون ت ذلك و قيقية ا الوردة ونه ت أن ب ي

تنظيم ا باعتبار دولة ل ع لإلسقاط قابل و للدولة فايل نموذج بأن نذكر أن بقى و الواقع

مؤس ع طا ذو واجتما   . تار

يخدم ازا ج تصبح أن من فايل مع الدولة ب لتق ش و يمنة امل للطبقات التقليدية املصا

للتو  حت اس ع ا واملجتمعأسا املجموعة ن ب السائد أداةتر الدولة يرى املارك فالنقد ،

ذه و للمجتمع تنظيما بل عضوا وال أداة ا عت ال فايل ن ح املجتمع السائدة املصا تخدم

لن تحدد سوف ا أل لنا مة م املرتبطةالنقطة ل املشا لة املث والكيفية العنف عن املسؤول ا

ا ف ض يف ال ة ا ا بوصف املؤسسات ودور الو ع نة املرا حيث سان الشر عات ب

العنف ا رأس وع العالقة للقضايا عقالنية ة ومعا حلول تار .إيجاد منظور الفمن الدولة ،

بال إال لة مش ون و ت ا لنفس بالتنظيمسبة فايل سميه ما أو بالثورة ا حل تم ى الك ل املشا

                                                 
و 1 و فايل ك ار أستاذ ر اس ست ،إر دي سو ي أملا مواليدفيلسوف وركWrocławبفركالو1874يوليو28من نيو وتو 13بولندا

ل دد1945أبر ا ن املحافظ تيار أن)انط(يمثل له والسياسةسبق خالق و ستمولوجيا بااليب خاصة تم وا بأملانيا يمبولت جامعة درس

ا بي من مؤلفات له و الرمز وم مف البارزة اره أف ن ب ومن مال ا وعلم ة'واللغة الرمز النماذج  . فلسفة
2 Eric Weill, philosophie et réalité : Derniers essais et conférences (Paris: Edition Beauchesne ,1982), p.5. 
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جديدةالثوري لدولة ن ن ا يدفعبمثابة الثورة ديد أن كما يح، ت إ قسرا بالدولة

و  ا انفس أخطا ابتدارك لقواني ن املخالف اتجاه ا قبل من املستخدم العنف من جانب  .تلطيف

قليم واستقالل مة وحدة ع فاظ ل ضرورة ناك ة ج فمن مزدوجة سياسية حتمية ناك

السياسية املحافظة من قدرا يضمن مما خية وتار عاملية بأخالق ث ش ال واجب أخرى ة ج ومن

ون ضمن ميع.ال ا ن ب س والتجا بااللتحام سمح للدولة دستوري نظام يصبح فاعتماد كآلية

امل ليضمنفيه القانون يتدخل ذلك ولتحقيق خال البعد يمنة ل خاضعان واملجموعة جتمع

ن ب الفصل يمكن ال وعليه القانون سيادة مبدأ ع تقوم مدنية مساواة و ميع ل املساواة

وا ومي ا شاط لل ن سي رئ ن أنتجا عليه السيا للقرار عة الصا يئة فال وقراطية الب دارة

خالقيةع املبادئ ام اح عن تماما فصله يمكن ال والذي املنطقي ي العقال التفك   .تمد

عالم غطرسة من تحميه غواصة بمثابة فايل ك الر سبة بال السياسية الفلسفة انت لقد

و  التقنية بواسطة يتجه وعنيف بد و مس والقتل العنف أساليب من د املز بواسطةخلق التعذيب

إالتص سانيةيع ة ر ا تنطلق. مصادرة عندما ا أ و السياسية الفلسفة املم يبقى

غ  أنانية بقيم حافل عالم شاف و الك ا ودسات ا قواني مع مة بالديمقراطيةم ا أحالم

فيناتتحول  الغرائزي عيب تكشف ن ع دميةإ ميوالتنا عيب الفلسفية عكس. ، فايل نصوص

ال من ادرجة املختلفة صوات تلك ل عن تنم ا أ غ القراءة ة النصصعو ة ملتوار

و  دواخله مس وال ذاته استدعاءالفلسفي مناسبة ل يتم حيث ثناياه و وامشه

يمكن ذلك مع و ا لتعددي عاكسا ياة با نابضا غذو والذي النص نفس داخل أخرى نصوص

القرا أن ع االتأكيد ق ير أو ث تك ال أن و النص من اعة ل ب تتقدم أن ب ي املجدية ءة

ع الوقوف أجل من وحاسما ا ضرور أحيانا ا توظيف ون ي وال ات ستدرا أو التكرار

السياسة الفلسفي النقدي التفك ا يحفل وتقطيعات وأطوار ونقالت   .تمفصالت

ثن من لفايل الفلسفي سق ال العقلانبعث بواسطة املع عن ساؤل لل عطي ح صر قرار ايا

ا عكس تصورات من يتدفق شاؤم ال من بقدر غلف فضلية ذه أن غ القصوى ة ولو درجة

رغم النجاح ا ل يكتب لم ح أو عد تكتمل لم سان مقاولة بأن الفيلسوف من ح صر اف اع

ي كموقف العقل اختار منأنه نوع عن التوجيهنم ة قيقيالصعو ا املع أن ذلك للعنف،

و  متوترا منبقى متعددة فقرات وضمن عديدة مرات فايل ن ا ل العادة فوق فيه ا و مش

بق ح صر اف اع ا باعتبار العاملية باب يدخله لقرار الفرد اتخاذ مية أ ع يمؤلفاته و ال يمة
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و  ، خال و ي يوالقانو استخدامااملعا أقل ي سا إ عالم نحو ان كيفما ائن ال بتوجيه القمينة

ديد ال أو الواق1.للقوة اس ع لال بالرجوع إال للعنف السياسية الفلسفية ة املقار إذن ستوي ال

لدى خال الضم يجسده والذي نفسه السيا باستمرارللفعل املتقلب السياسة رجل

عو  الوقا بحسب ااملتلون املحيطة والظروف خية   .التار
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اب ديث: السيار ا العصر املمارسة خ لتار اجتماعية تحليلية   دراسة

Political Terrorism : A socio-analytical study of the history of practice in 
the modern ear 

نو. د ز ذنون غمحمد Dr. Muhammad Thanoun Zainou Al-Sayegh               1الصا

علم لية قسم املوصل( داب جتماع،    )العراق،جامعة

Department of Sociology, College of Arts (University of Mosul, Iraq)

ص رةانتاإذ :م ابظا رتر ظ قد ، ديث،انبإالسيا ا خ التار سية الفر الثورة

ة،نإف شر ال املجتمعات قدم قديم والدةفالعنف مع يولد ةسانالعنف املم السمة و و ،

املجتمعات ابارتباطأنكما .ياة القدم،ر موغل خ تار له بالعنف مناتالسيا

لتحقيق كأداة استخدامه الدافخالل الدراسات من العديد أكدته ما ذا و السياسية،

اليوم يحدث بما تمت ا،لتاو وحا م وف رة الظا ذه لتأصيل ، باملا طه ير ماأن انولت

العنف عن الصلة منقطع غ و اليوم ابويحدث ابفجرائم . املار السيار

تعمالحصرتانقديما ال السلطةالعنيفة وصول عينه،إمنع بأو ص أعمالالقيام

منه الشرعية ع ول سياسيا، إلسقاطه اكم ا ع املجتمع سدية،. تث ا التصفيات عن فضال

ع مسواء بي فيما امللوك منأو  صعيد امللك ع ماناروأ أمرائهالتآمر و و ته، تناحاش بهأخ

خ التار وأكأن إال .كتب عنفا أشد أم ديث ا خ التار مناستخدامهشاعإذ وخطرا شاراانه

مانظمةقبل و و ومات ابعرف وا اء بإر ا،قو ل ن واملعارض للسلطة الفاقدين عن فضال

مافرادمن و و والتنظيمات ماعات ابعرف وا   .الضعفاء بإر

مفتاحية اب: لمات اب،ر ديثر ا العصر ماعات، ا العنف، ،   السيا

Abstract: If the phenomenon of terrorism in general, and political terrorism in particular, 
appeared during the French Revolution in modern history, it is recognized that violence is 
as old as human societies, on which some theorists relied and said that violence is born 
with the birth of man, and that violence is the distinguishing feature of the life of societies. 
Also, the association of political terrorism with violence has a deep-rooted history, which 
became clear through its use as a tool to achieve a number One of the political goals, and 
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this was confirmed and reached by many studies that focused on what is happening today 
and tried to link it to the past, to root and understand this phenomenon, and to show that 
what is happening today is unrelated to violence and terrorism in the past. The crimes of 
political terrorism in the past were limited to some violent acts that were intended to 
prevent the access of power to a particular person, or to carry out actions that provoke 
society against the ruler to bring him down politically, and to delegitimize him. As well as 
physical liquidations, whether at the level of kings among themselves, or conspiracy 
against the king by his princes and the pillars of his entourage, which is what the ancient 
and medieval history books have told us. However, in modern history it has become more 
violent, more widespread and dangerous. As it was widely used and resorted to its methods 
by many regimes and governments, which is known as the terrorism of the powerful. As 
well as those who have lost power and those opposed to it from individuals, groups and 
organizations, which is known as the terrorism of the weak. 

Keywords: Terrorism, political terrorism, violence, groups, the modern era 

    ّدمةـمق

اب إلر العنف رة ظا زةخر  ترافقت غر النفوذ سانمع وفرض السيطرة بحب

سلط زجر ،وال مفرادبوساطة ف املتنوعةوتخو اسب امل ع صول ا السلوك ،غية ذا

القيم جميع مع عارض ةيةسانالعنفي ال أن إال والسماو رة الظا منذذه شر ال حياة بدءزمت

ليقة التقلي ،ا رب ل بديلة رة ظا ون لت
ّ
الحقا تطورت اأو ديةثم مع افقة اومساندةم  ،ل

العلأن استطاعت التقدم رةعالم و تاال تصوثورةوالتكنولوستغل ظا فأصبحت ،

اب واملضمونر ل الش ،تطورت شري ال الصراع خضم فعالة تطورسلوب وقوة مع

ياة رةسان ةجتماعيا ظا ت أ حيث ابية البمختلفر منأش السيا السيما ه

ما خالل من والدول املجتمعات من العديد دد ال ة ط ا ل وما املشا به ب س أثار ت من كه ت

ات املستو مختلف ع والدول،ستقرار  ووالسلممن،السيماصعدة وسلبية املجتمعات ذه ل

حياة دف س
ُ

اء حيث مبر شاطا و م ومصا م أموال دف س قتصاديةو ةجتماعيو

م حقوق سلب و ية خالل ،والدي اب عمالمن وفجرامية يةر وا الفزع ب س سعت.ال وا

و  فاته عر عددت و السيا اب لإلر العنف والدوافعاختلفتدائرة وا رات واختلطت ،امل

من ن العديد لإلرادةحاي ر وق ووحشية عنف من به سم ي بما رائم ا مختلف يةسانمع

الةاال ومغ الدماء درجاتهإراقة بأع وف ا ،وإشاعة ة ابستخدماو  .شر واحدر السيا

واملساليب من الدول من عدد قبل من وماتاملتبعة وا اعإلخضاصواندي ونظمات

ع م وإرغام صوم امل ،صياعن ا اسب امل ع صول صيةول وال ة الفئو ة واملعنو   .ادية
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لة مش شطت ابلقد خر تار من معينة حقبة اتسانالسيا غ عد ية

مرة لتعود ات املتغ ذه زوال مع ا وأثار ا حد فت
َ

،وخ محددة لأخرى وتطورات ش ور أو للظ

و  ظروف اصلة ا للتطورات يجة كن البأخر واملعاصرأش ديث ا خ التار فبعد.الصراع

ومورساءنا ا أثنا تمت ال الباردة رب ابا أحاديةر ظل ا،و أحدا من عدد السيا

،تطور ديد ا العال والنظام ابالقوة تر غ و
ً
سليحا و

ً
ا وأسلو

ً
تنظيما دافالسيا هأ

الوصول مؤسسية.داف تلكمإووسائل منظمات ضمن يمارس مناتانوكيوصار منظمة

ال وسائله وله ب، والتدر والتنظيم القيادة عنحيث
ً
،فضال املعلومات ع صول وا تخطيط

للوصول التقنيات ألحدث عداف  إاستخدامه صول ،ل العمليات متيازات وتنفيذ

شاطات ال زخم إلدامة الالزم ل التمو وتوف اسب ابوامل ايةر قدم. وكفاء من الرغم وع

لة ابمش لر الب ،وقدمأش السيا ا وم منتمام ه ت أ ،ال رة الظا ذه العال
ً
شيوعا ة اللغو املفردات الأن إال،ال او وتدأك الفعل ه ذا ل عليه متفق موحد ف عر جرامي يوجد

املنظمات مستوى ع ،ح ومجلسمماأل  ،ممية العنيف اللذمناملتحدة عنناالدو زا

جامع محدد ف عر تعاوموضع لةأو ألي املش رة الظا ذه ل الدراسةل او وسنح،الت ذه

أدت ال خية التار ادثة وا الزمنية املدة وتحديد فه وااستخدامه إعر ل ش وره وظ

، ية الغر ضارة ا السيما ديث ا خ التار سيةإال ورس الفر الثورة ،)1799 – 1789(و

تار  أحداث من ا تبع اأخرى خيةوما ف اب استخدامتم العوملةإوصوال،السيار   .عصر

ف: الأو  ابعر ابور   السيار

علمية دراسة أي
ً
ا ضرور

ً
أمرا العلمية ات واملصط يم املفا تحديد يتوجب عد حيث

لة ملش صياغته عند الباحث الدراسةأو ع رة اأنظا ستخدم ال يم املفا لما. يحدد سمو ا

يقرؤون الذين ن املختص وغ ن املختص القراء ع ل َس واملوضوعية، بالدقة التحديد ذا

املع إدراك ار  وياالدراسة اف وتوضيح ا ع التعب الباحث د ير ماأندون ال م ف يختلفوا

كإذو .يكتب العموم،أنا وجه ع الصرفة العلمية البحوث
َ
الزما

َ
أمرا ا ف عر و يم املفا  تحديد

التخصصاتأنف السيماسانالبحوث ذهةجتماعيية ف عر و تحديد كذلك ا ف ب ي

ا وشرح العلمية يم ن ،1انم قدربإيجاز املفا سي ذهو اوال عد حيث دراسته الباحث ا ل

                                                 
حسن1 محمد الباسط البحث ،عبد رة( 9.ط،جتماأصول التضامن: القا دار  . 175ص،)1985 ،مطبعة
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املرتكزات بمثابة ات واملصط يم منساسية املفا الباحث يتمكن ا خالل من وال للدراسة

الدراسة موضوع عن ة وا صورة ورسم   1.تحديد

اب .1    ر

قاموس اب«لمةمصدرأنالعربلسانورد " إر
َ
با ُ َر مصدر من َب وَر َب أَر ،و

ً
بة  وَر

وفزع خاف أي ب ر
ُ
أ ما القاموس .2ومعناه :املحيطو

ً
بة ر ُب ،ر

ً
با الفتحور و بالضم

ك، التحر به.خاف و توعدهاو وأر به وتر أخافه، به، وب. س قاموس 3.سد واملر و

ابكسفوردأ إر لمة مع ورد ب) terror( املوسو نأن، الشديد وف ا صأو ه أو ال

الرعب ب س ألذي ء ذاتهأو ال العظيم الرعب إلرعاباستخدام أوو منظمة سلوكيات

ن  لمة .4خر مع و س و قاموس ب ) terrorism( أما جاء للعنفستخدام هأنفقد الفع

عندأو  السيما الذعر من حالة لق و ف التخو أجل من به ديد لةاو ملحوسيلةاستخدامهال

السيا السلوك ع لمة 5.التأث سية الفر اللغة ا تقابل اب إر لمة ع)(terrorismeو ال ،

من تحقيقأعمالمجموعة ا م الغرض دافالعنف بأ مذ ل وكذلك يؤمنأو سياسية، توجه

للوصولباستخدام والرعب لمةإالقوة من مشتقة و ن، مع ية)  terrerur( دف الالتي

رتجفصل  و عد ير ع لمة .6ال ال قاموس) (terrorismeونفس سيةاديميةوردت  الفر
ً
رعبا ا إثارةأو ومعنا و ،

َ
شديدا

َ
لدىاضطرابخوفا عنيف ن نف منخر وف ا يجة ن

محدق منأو خطر الشر أننوع بالفعلواع اضرة   .7ا

العلوم م م اب"لمةأننجدةجتماعيو العقل" إر يث الذي الرعب بث ع

سم ال. وا قة الطر و منظمةل او تحو جماعة فرضأو ا دافحزب بوساطةأ استعمالا

ف 8.العنف عر حسب ابموسوعة" و اب أنف: "ر والعرضر رب ا ن ب توليف عملية و

                                                 
ا 1 محمد جتماسس،سنإحسان البحث ملنا وت'( 1.ط،العلمية الطليعة: ب دار  . 21ص،)1982،مطبعة
منظور2 مكرمأبو  ابن بن قي،الفضل العربفر خياط:إعداد،لسان زء/ يوسف وت( 2ا امل: ب ت،عارفدار  . 437ص،)ب
وز  3 الف عقوب بن محمد الدين املحيط،أبادي مجد زء،القاموس وت( 1ا العلمية: ب الكتب ت،دار  .  118ص،)ب

4 julia swannell and others / oxford modern dictionary / oxford university press / new york / u s a /1992 / p – 
1130 . 
5   - susan ells wild / Webster s new world law dictionary / wiley & Hoboken N J / Canada / 2006 / p – 255 . 
6   - larousse dictionnaire de française /première édition / paris/ 2005 / p – 420 .   
7   - Dictionnaire de L'académie Française / Dédie au ray paris / Chez jean  baptiste coi nard / tome 2 /première 
édition / paris /1694 /p-554 > 

معتوق 8 ك در جتماعية،فر العلوم م للكتاب:مصر( م العامة ة املصر يئة  . 27ص،)1975 ،1ط،ال
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املحظ العنف من نوع باستخدام املسر الذيالدرامي اءور أبر ايا تجاه منه. يرتكب دف ال

ن ب وف ا من نوع لتحقيقأو خلق دين املشا من ور جم دافسع   1.سياسيةأ

اب .2   السيار

ف عر سياق و ية العر اللغة س ابقوام او ر كمير اوا يمكنناير ،

فاشتقاق ابعر بر العصري الرائد م م ورد حيث اب" أنالسيا من "ر حالة و

حدثه
ُ
ت املتفجراتأعمالالرعب وإلقاء القتل جماعاتأو عنف ا تقوم ب، أفرادأو التخر

كم. "أيديولوجيةأو سياسيةدافأل  اوا كم" ير ا من نوع بدادي و سياسةس ع يقوم

ة التحرر ات ر وا عات ال ع القضاء غية والشدة، بالعنف الشعب وُعرف .2ستقاللية وحكم

ا بير املنجد، أأنقاموس ي الذي ص ال اب إه ُسلطتهر كم. "إلقامة اوا " ير

ع يقوم كم ا من نوع ابو ومر ا عض إليه عمد ماعاتأو اتوالعنف ا عض

ة ف .3الثور عر ورد اح ال م م ابو بر يلأنيون س ون سل اللذين ع يطلق وصف ه

و ابالعنف دافلتحقيقر السياسيةأ    .4م

قاموس ف عر سياق اب أكسفوردو بلإلر عرفه فقد سياسةأن، إفزاعأو ه أسلوب

ناو املن ماأو  ئ ومة ن لمة. املعارض يو ا عامإر بوجه ش القاموس صإنفس أي

بوسائليديولوجية أرائهيدعمأن ل او يح ا فرض ديدأو  كراهو عأو ال و قاموس. 5ال وعرف

الفر ابلروس بر مجموعةأنالسيا ةأعماله ثور مجموعة ا تقوم ال  أو  العنف

وعرفأسلوب القائمة، ومة ا ستخدمه اعنيف العنفأنبير يمارس الذي ص ال ه

ف .6سياسيةدافأل  السيا القاموس اب أنو ور والفزعلةاو محالسيا الذعر شر

ضوع.سياسيةألغراض ا ع الشعب إلرغام بدادية اس ومة ح ا ستخدم وسيلة و و

سالم و سياسيةس روحو أإلغراض إلشاعة الشعوب من شعب ع ا سياد تفرض دولة

التعسفيةزامية ا ملطال ضوع تحقيقأو . وا دف ن املدني ع و ل جماعة استخدمه أطماع

                                                 
1   - cindy c .combs and martin slann / encyclopedia of terrorism / revised edition / facts on file . INC /new 
york /2007 /p-456 . 

ان2 ج عصري : الرائد،مسعود لغوي م وت( 1.ط،م ن: ب للمالي العلم  . 28ص،)1967 ،دار
اللغة 3 عالماملنجد وت( 29ط،و املشرق : ب  .41ص،)2008 ،دار
منديم  4 والعلوم ،رعشأسامة اللغة اح وت( 1ط،ال ية:ب العر ضارة ا  .15ص،)1975 ،دار

5-William little / the shorter oxford English dictionary / oxford university press / London / 1967 / p p -2155-
2156 .   
6   - larousse dictionary de Francis / ibid / p – 422 .    
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عقليةوفرض ا يةحكم العلوم .1ك ات مصط م م ابُعرفةجتماعيو ر

منظمةفعال هأنبالسيا جماعة به وتقوم شره، وت وف وا الرعب تث ال حزبأو العنيفة

دافلتحقيق ذهأ وتوجه ضدعمالا، نأفرادا انواأسواءاصالعنيفة نأو مدني ممثل

عارضون ممن دافللسلطة ماعةأ ا ارجية .2ذه ا لوزارة ع التا السالم د مع وعرفه

كية لتحقيقأو للعنفداماستخ هأنب مر واملجتمعات ومات ا لدى وف ا إلثارة به ديد ال

عقائدي دي سياأو دف  .3دف

سية: ياانث الفر   )1799- 1789(الثورة

رة ظا ن الباحث معظم ابيتفق قدأنالسيار امليالدي عشر الثامن القرن اية

خية التار املرجعية لت للوصولمش قيقية، رةإوا ظا م بف املتعلقة ابالتفاصيل ر

و  السيما املعاصر، ومأنالسيا ملف جديدة والدة دت ش خ التار من ة الف ابذه تكنر لم ،

ذلك ب س عود و ذه، اللفظية ا صيغ و خ التار ذلك قبل ووضوح بدقة حدوثإمعروفة

سية الفر لإلشارةإذم،1789الثورة اللفظ ذا ديدةإاستخدم ا والسلطة ومي ا النظام

سا فر سيدت بمفردة. ال سية الفر الثورة عالقة ة وا تطورات حصلت ة الف تلك ففي

اب لوصفر والنفسية ة اللغو دود ا ع تقتصر فلم ، بة" السيا ا" Terrorالر باعتبار

نفسية شراال فعان أوحالة به العالقةماإنو . خطرأو س ذه اإعدت وتطبيق بة الر ممارسة

ش من ورفعوا النفسية، بة الر خصائص استغلوا سية الفر بالثورة فالقائمون إ اأعمليا،

السلطةمثلالوسيلةاأمستوى ع واملحافظة كم سا. 4ل فر عتنقونانوافاليعاقبة

املبادئ املطلقةالديمقراطيةعض امللكية مقتون مرستقراطية و انوالطغيو عاتق ع آخذين ،

ك الذي الطبقي النظام ة املليئةأنمحار م بدعو الثورة حملت لذا الثورة، قيام قبل سائدا

ار  بإيديولوجية ةوأف عد. ثور فيما ابية أعمال إتحولت ماانسرع،إجراميةوممارساتإر

بتأ ذلكحظيت فأدى ن، ي اليعقو من سية الفر الثورة قادة ومقبولية ابلفظةاناق  إييد ر

س رو كأمثال الثورة، بدايات مع سا فر حكموا الذين اليعاقبة، ن الثور بحقبة السيا السيما

بـانوس املعروفة ة الش نة ال ما ورفاق العامة(جوست، السالمة ملحكمة) نة عة التا

                                                 
هللا1 السيا ،عطية رة( 3ط،القاموس ومية:القا ا ضة ال  .45ص،)1968 ،دار
البدوي 2 ي ز جتماعية،أحمد ات املصط م وت( 1ط،م لبنان: ب ت،مكتبة  .93ص،)ب

3   -     www.usip.org //US Institute of peace/  / international terrorism // 2019.            
عبيدا4- اب ت،خالد العالمر ع ة: ردن( سيطر العسكر ع  .31- 30صص،)2004 ،املطا
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باسم م حكم ة ف عرفت وقد بة، د"الر ابع ابحكم" أو" ر من"ر ارتكب ما ة لك وذلك ،

اوأحداثجرائم خالل من أصبح دامية، ابدراماتيكية رسر ل ش منوأسامستخدما

كمقبل ا ابتدأ. 1نظام جماعةاناثنلقد من ن املتطرف اليعاقبة من سية الفر الثورة زعماء من

سبمن رو ما س، بار ملدينة يقالانوسالعام الرعب من دا ع قدأنجوست،  ز او جاياه

سان ألف 40 عندماإ عدأعلن، سية الفر الثورة قيادة سإعداممنانت أنمجلس لو امللك

باملقصلة عشر و( أنالسادس ن)اليومقانون الرعب املشبو جميع من الص ا ستطاع ح ،

ةأعداءمن ور م ابجعلعالنذا. ا ملوكانالتيج أ عأو من رب ا علنون ا رو

ر  ال امللكيةأندداأاأو الثورة م قطاعيظم   .2ةإال

من الرغم بـأنوع املعروفة ة ابحكم(الف د( أو) ر ابع خيا) ر تار 10 تتحدد

ابممارسةأن إال،1792 أوت يحصلقانونبصورةر لم وعل وا ل ش و ومؤسسية إالية

من ن1793 مارس10يومابتداء حدث خالل من ذلك فسر بموجبه) 1 :و سمح الذي املرسوم

م امل ل منازل مة املرسومبمدا ذا وصدر م، سالح نزع اجل من وذلك الثورة بمعاداة 28ن

وقوع1792 أوت قبل بمجازرأي املعروفة ة الدمو تمحداث ثالثةوأسفر . س اعتقال عن ذلك

ون فآال  ال م وزج الثورة ضد بالعمل موا ا تم12مجازر) 2 .ص وقبل1792س ،

اكتظت ر ش خ التار معسكراتذا وضاقت ن م بامل ون نعتقال ال واملعتقل ناء بال

س، بار ضوا منانتو مختلف مات ل تتعرض املدة تلك سية الفر امللكيةنظمةالثورة

والنمسا بروسيا السيما ا طاملحيطة ر تياانو خش عأنال سية الفر الثورة نظام ايؤثر أم

ا وسلط ة .3الداخ ظ تم2ففي ابمفردةأطلقت 1792 س رةر الظا ذه ت س واك

عد وذلك ، السيا ا ومعنا ا نواأنعد مختلف من ن القادم ن امللثم من مجموعات مت دا

و  سا طبقاتانوافر مختلف وقامواوأطيافمن ا وضواح س بار ون ، الفر الشعب

ع ابالقضاء ف ن املعتقل عد .4جميع عنظمةتأعلن أنوذلك رب ا سا فر خارج امللكية

وأثناء م، وصد م لقتال روج با ن الثور من الفر الشعب وقيام بردشغالاالثورة الثوار

                                                 
العكرةأ 1 س اب،دون رةأصول بحث:السيار االظا عاد وت( 1ط،سانية وأ شرالطليعةدار: ب وال -30صص،)1983 ،للطباعة

31. 

س2  مور ك أإر وال ، اب،ن علير والرد ديد محمود: ترجمة،هال حمدي رة( احمد يئة: القا للكتابال العامة ة ص،)1991 ،املصر

 .26- 25ص

الدين 3  محب س مؤ اب،محمد والدور الوط ن املستو ع ي نا ا رة( القانون ةم: القا املصر نجلو  .23ص،)1987 ،كتبة

عبيدات4  سابق،م،خالد  .20صرجع
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بنصيحة عمال ناء ال بتصفية الثورة رجال أمر ارجية ا مات القادة" مارات"ال احد

مع م عامل من خوفا ن، نعداءالسياسي ارجي رة. 1ا ظا بدأت دث ا ذا ابو السيار

ع الطا اتخذ حيث سا، يفر املؤسسا تم5و. الرس جلساته1793س الوط املؤتمر عقد

وك س دثأنبار ا ابعفىأضالذيياالثو ي،ر واملؤسسا الرس ع وفدإذالطا قدم

من وعدد سية الفر املقاطعات رؤساء من عدد ضورأعضاءمن اليعاقبة ركة العامة معية ا

احد ذكر ا وف املنعقد، املؤتمر الأعضاءجلسة خطبته االوفد بألقا انح(هأناملؤتمر

لقداةاو للمسالوقت الرؤوس، فوق ا منجل عمل ن،انحي املتآمر يب تر اوقت املشرعونأ

ابضعوا جدولر الأعمالع سيف وليحوم نقانون كم املجرم جميع   .2)فوق

من سبق دث انذمما املستخدمأنيتانا بة الر للفظة الواق الفع املدلول

الي حكم ة نف ي نإبانعقو بمرحلت مر قد سية الفر الثوارانت) 1 :الثورة ا قام ة فور فعل ردة

ضد ن تحقيقأعداءالشعبي غية القائمة، السلطة من يري ت غطاء تحت دافالثورة سياسيةأ

وترسيخ املبادئ شر ا بي و سس من الثورة ا جاءت اأنال شأصبحت) 2 .صار بة الر ا ف

القائمإ كم ا الرسميةذاكآننظام املؤسسات بدعم حظي والذي ا، ز يةمنوالسياسيةوأج

ة، اتانو والعسكر سب رو سقوط املرحلة عامذه تموز من ن والعشر ع ونفذ1794لسا ،

حكم ةعدامفيه مركز نقطة دث ا ذا ل وش ، التا بداياتأخرى اليوم خ لتار تضاف

اب ومدلوالتهر له، ش وعوامل خصومةجتماعيالسيا استفاد فقد ة، واللغو والسياسية

ورفاقه سب رو ومة ح ملمارسات واجتماعيا سياسيا املقبول غ الواقع من ابالثورة ،يةر

ممارسة مة بجر موه ا التا ابو الثورةر ساحة كم ا فيه ونفذوا باملوت عليه وحكموا

باعتباره ابياوذلك   . 3إر

ب سب رو اعتقد ةأنلقد ر وا العقل مبادئ وجه لوقوفه امل شر و الدي التعصب

خالله من قاد ثوري بتعصب بدله وصلعدامساحاتإ لوففاس ح فقطعتإليه مر،

باملقصلة، ورةانتو رأسه املش عيةأمامخطبته شر ال معية نعداءقأنإما(ا الداخلي

وإما ة، ور م ل ن ارجي يجبأنوا ثم ومن م، الك وأنلك سياستكم شعار ون بالعقل: ي

                                                 
محب 1  الديمحمد محب س سابق،مؤ مرجع  .23صن،

حسن2 مو ن"،يثم ب ابالتفرقة ومقاومر الدوليةالدو العالقات حتالل شورةأطروحة" (ة م شمس،دكتوراه ن ع لية،جامعة

قوق   .41ص،)1998مصر- ا
حومد3 اب الو وت( 1ط،السياجرام ،عبد املعارف: ب  .321ص،)1963 ،دار



152 
 

و الشعوب ابتقاد ا ).الشعوبأعداءيقاداإلر حول السياإوقد عمله اج وموم ب ف

و  ابتدأأو الرو من ابل الداميإر ب .1الدولة س ما عد فيما سا فر ابوعرفت بيض  اإلر

عض به قام ذامر الذي ومر املقاطعات ام وح اباء نر عندما1795العام)1: بمرحلت ،

ع ردا م م عددا وقتلت ن ي اليعقو للملكية مناصرة مجموعات مالحقت ا بـإر  ).مرح(املس

وصفوأطلق ابعليه رفعهنأل يضب ر الذي العلم اماءمر لون . ابيضاأنكذاكآنوا

عامأو يةانالثواملرحلة حكم1815اخر ع ملكية فعل كردة اتخذ يوم"عندما عرف" املائة و

الةاملائنابليونأيامباسمنااأحي الزمنية املدة و عودةحصرتان، ن اطور  ب الفرم

منفاهول نابليون عامإ ألبامن مارس من ن العشر يوم س ملدة1815بار ،)يوم111(م

النابولي رب وا واترلو ومعركة ع السا التحالف حرب املدة ذه دت ومةونيوش ا ونفذت ة،

ب وصفت قاسية ات عقو ابامللكية اصبحقيةاإلر الذيأ املارشال نابليون بمساعدة موا ا

العام من سم د   .18152اعدم

بنال  سبق مما اب أنحظ وانت ر السلطة ومن سياسية املتنفذيناصبداياته

ونت وت ا مالمح ت ات قديمة رة لظا حديثة سمية و و كم، ا مقاليد ع ن املسيطر

باملحصلة ع ما و و سية، الفر الثورة بدايات مع ا اب أنصي اأنكالديمقراطيةوالدولةر

منذ ن بدأمتالزم فقد ابالبداية، الدولةأو السيار سلطة قبل بدأ ما سبأثناءل رو حقبة

وكناود ضدأنتون، السلطة تمارسه القسوة مفرط عنف عن اعبارة منأو الداخل،أعدا

اأعتقد عل خطرا لون ش باسم. م عرف ما و ابو اء إر عدقو   .فيما

والعدمية:ثالثا ة   الفوضو

رةأنعد ظا وتبلورت ت ابتو نر اوتب كأداةأثر استخدامه خالل من ، السيا

يد والسيطرة و نظمةللقمع السياسية ة ابالسلطو القرنأ بدايات مع الدولة النفوذ

املمارسة مستوى ع خيا تار تحوال العنيفة رة الظا ذه دت ش عشر، ستخدام والتاسع

ب وذلك اكمة،ناوالنوعية، ا السلطات قبل من ومحتكرة مستخدمة ممارسة من ا أعمال إتقال

عض قبل من تمارس غدت عة أل فرادشا واملنظمات ماعات عدددافوا بدأ فقد سياسية،

والتنظيمات ات ر ا لبلوغأو من استخدامه ا دافرو تلكانتو . اأ ابرز والعدمية ة الفوضو

                                                 
يمثامر 1 يإبرا ما وم،ا ابمف الدور ناقدة:القانون قانونية ة( 1ط،دراسة املعارف:سكندر  .55ص،)2001 ،دار
نفسه،  2  .20صاملرجع
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فقد ات ر العملياتانتا معظم ابمصدر الدوليةر من العديد ، السيا ع الطا ذات

ية  امليالديورو عشر التاسع القرن اية بالغأنوك. ح ما ور رةثر لظ وظا وم مف تطور

اب واجتماعيار ور. سياسيا لظ يدا ابوتم سياسيار   .1املنظم

ة .1   الفوضو

ذه منيديولوجيةستقي الفكري ا اكيةمصدر القرنانتالش سائدة

وتوجد امليالدي، عشر الالتاسع عضأش متعارضة تبدو قد ة للفوضو  أن إال حيانعديدة

اتبرز  ر ا نر(يقودهول ،تيارانذه س الفردية) 1856-1806ماكس ة بالفوضو . وس

الفراوالث املفكر يقوده برودون(ي وع)1876 - 1816بي املجتمعية، ة بالفوضو وس ،

من رختالفالرغم ذالظا يجتمعأ إال،تيارانالىنل لناما الرفض سواءأش السلطة

بأو  اصسلطةانتأ ي سلطة ل و الفرد، ة حر من يحد تنظيم ل ف ااملؤسسات، إلغاؤ

مومح يضع مما ا، ألأمامار وواقعا، وما مف ا وسلط الدولة مع مباشرة ة كمامواج ا تمثل

نر ست فماكس والسلطة، بالقولأعلنوالسيطرة مبدئه والدولةأن(عن ذا .2)أعداءا مقابل

ب للسلطة الالعداء تجدانتاأش ة ضرورأنالفوضو والعدل يجبناالنظام ما  أنولك

حر"عانيرتكز  تمام". عقد يختلف ة الفوضو نظر ة وج من العقد ذا العقد"عنختالفو

املفكر" جتما صاغه روسوانجالذي ة). 1778-1712(جاك الفوضو ابواستخدمت ر

والتفكك العارمة الفو إحداث أجل ومن حاكمة، سلطة ل لتدم الرعب ع يقوم كنظام

للمجت امل يؤديال والذي ماإمع، و و والتضامن، ة ر ا ع يقوم جديد اجتما نظام قيام

و با ك) م1876-1814(أكده وكأنالذي الفوضوي العنف ممنأنيقود يقولأ حيث دعاته

وأن( ة الفوضو وتبأندور   .3)واحدأندم

  العدمية .2

و الروس، ن الفوضو ع العدمية منإحدىتطلق املستمدة ة الفكر ات ر ا

اكية العدميةش وتدعو ة، تجاهإالثور الفرد به يقوم ي ذا فالعدميرافعتحرر والتقاليد،

ذلك س عسانل يتمرد وعراف الذي بل ته، حر من تحد ال سانالسائدة مخلصإ

                                                 
نحسإمام 1 اب ق،توفين الوطنيةر ر التحر رة( 1ط،وحروب املحروسة:القا مصر  .28-27صص،)2003 ،دار
الدين2 محب س مؤ سابق،م،محمد  .32صرجع
خوالدة3 محمد هللا نفس ،عبد ابعلم الشر : عمان( 1ط،ر عدار والتوز شر لل  .72ص،)2005 ،وق
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عالقاته عأنشرطةجتماعيجميع لطبقة امتياز ناك ون ي يةأخرى ال للت مستعد و و

مبادئه يل س عمليا وتب. بنفسه وترجموه ة النظر الناحية من املبادئ ذه الروس اكيون ش

ابية أعمال عدتإر نأعمالمروعة نو الفوضو ي ماأنوك. ر العدمية ركة ا خصائص من

عام" بالشعبية"املس اابيإليهدعت حث1865الصادر والذي العدميةأن، بثإصار

عام بوجه والسلطة والنبالء املالك ضد الثورة ع م وح ن الفالح ن ب عام. الدعاية م1893و

ي،أ شاروفس و من ودعوى بمبادرة الروسية ساراتوف مدينة ن الثور ن للعدمي مؤتمر عقد

أقر  املؤتمر ذا اباعتمادو ثورير عمل كمن العدمية. )1(السيا ركة ا أصل رجع و

ة الفكر ا و إمباد ة، الفوضو ركة اكيةالتياراتإا اش مباد ع و ة، الثور

حدإ ساس  و به يحيط ما ل تجاه للفرد ي الذا سواءالتحرر القوة، باستخدام ته حر  نامن

املوروثةعراف  ذهأو والتقاليد وجدت وقد اكم، ا السيا ار  النظام عضف لدى

من ن فينج"الروأمثالاملفكر نو س قائال" الكسندر كتب يمكنأن(الذي ال سلمأنالقوة س

ب)للقوةإال  بقوله ع و و يجبأن، كم با القائمة السلطة منأنعنف مضاد عنف يجابه

ةالشعب ر ا ع صول ا اجل   .)2(من

نفس ة الفوضو مع العدمية عسس و صول  وتلتقي ت بن ال السياسية، ة الفكر

وتم ا، ومؤسسا الدولة سلطة ة ركت اناتصارأنمجا ابباستخدامانا السيمار السيا

دافلتحقيقغتيال  نأ الباحث من العديد يفرق وال وم، السياسية ات ر ا خ ابتار يةر

العدمية، عن ديث ا تلقائيا يصب ا ع ديث وا ة الفوضو فتحليل ن، ركت ا ن ات ن ب

يح منظمة. 3والعكس نجد العدمية ة الفوضو املنظمات ن ب نارود- الشعبإرادة( ومن

من)1879نايوفوليا ُعدت وال حددتأ، قد روسيا، ة الفوضو العدمية ات ر ا دافشط اأ

اب ايةر اتيجي كمإس ا رجال تصفية ع تقوم ال ا وعك ومباد وضررا، ا تأث

ومعاقبة اسوسية ا ضد ركة ا اكمةعمالدفاع ا والسلطة اكم ا ا يقوم ال العنيفة

الكيفية اب دفأنو . بنفس منر ط وا للتقليل و ركة ا قبل من القوةةانمالصادر

ومية، عانال وإعطاءا ثميةانإمالثابت ومن السلطة، ضد ةإثارةالنضال الثور الروح

                                                 
مؤ  1 الدينمحمد محب سابق،م،س  .42صرجع
عبد 2 محميثم وم د،السالم ابمف عةر وت( 1ط،سالميةالشر العلمية: ب الكتب  .72ص،)2005،دار
عبد 3 خنفرلهاد ميد ا ن"،عبد ب ابالتمي عامير ن ب ية الفلسطي املقاومة ع ذلك واثر ماجست( "2004-2001واملقاومة رسالة

شورةغ الوطنية،م النجاح العليا،جامعة الدراسات ن-نابلس،لية  .11ص،)2005 ،فلسط
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ة وتقو دفتصار انب هانإيمالشعب، ف ته، ابقض ا ر عأخ ة ومدر قادرة وادر شكيل

  .1النضال

انإ اص وأ ا ومؤسسا الدولة مصا ضد للعمل املنظمة ات ر وا التيارات ور ظ

والعدمية ة الفوضو حركتا ور بظ ن اق املبادئ، دتااناللتمعظم وروأسستام ابلظ ر

من الصاعد قمتهأسفلالسيا نحو املجتم رم استخدامأنفقد. )2(ال مركز ابتقل ر

والدولة، اكمة ا السلطة يد من بوساطةفراد أيدي إالسيا ن وم ركت اناتواملح  انا

واستخداماناللت مع ع ك املش التأث ابتبادلتا املوحدر املوقف بلورة شاركتا و السيا

استخدمتيديولوجية انتاإذف. منه قد ية اباليعقو ومارستهر االسيا نظام

للثورة وخونة ن متآمر م اعت من تجاه سية، الفر الثورة حدوث بدايات مع أنف. السلطوي

واستخدمت مارست والعدمية ة ابالفوضو نر وم املح قبل من ضدأو السيا الشعب

من أي ى، الك السلطة ومؤسسات ام ا وضد ة، جواز ال الطبقة املجتمع معينة طبقة

استخدامسفل  بوساطة شأساليبلألع من يقوضإحداث اأعنيفة عام ورعب أسسخطر

يل وقائمانب وسيا   . 3اجتما

الكتابات بالقول الدعاية بوساطة إما ذلك ون طبتاال واملقو الجتماعات ووا

ل ك املجتمع دف جرائمأو .س اب ارت بوساطة أي بالفعل، ابيةالدعاية دفإر خطرة سلسلة م

نإ ب الذعر عأبناءشر وترو ة املعنو الروح ضعاف ال زةاملجتمع، وتفكيكأج ض وتقو السلطة

القائمجتماالنظام امللغمة. 4والسيا الرسائل العدميون ن الفوضو زة وواستخدم ج

عاصمة تخلو ولم الصنع، بدائية املتفجرة مر أو والقنابل ما من ا ابو سيةر بار السيما ،

نا وفي ن رل السياسيةانوسو الطبقة من صيات ال من الكث ا ف دفوا اس وغ، بطرس

التاسعقتصاديةو القرن اية عند ن، الثور ن والعدمي ن للفوضو ايا بوا ذ اللذين العليا

امليالدي   . 5عشر

                                                 
سعادبن1 النقدية"،ورخو ة ابالنظر شورة( "لإلر م ماجست بوضيا،رسالة محمد السياسيةف،جامعة والعلوم قوق ا –املسيلة،لية

زائر  .28ص،)2019 ،ا
صد 2 الرحيم اب ،عبد املعرفة: عمان( 1ط،ر شمس  .41ص،)1995 ،دار
نفسه،3  . 44صاملرجع
الدينمحمد 4 محب س سابق،مؤ مرجع  .34ص،
س5 مور ك آإر و، اب ،الن عليه:ر والرد ديد محمود: ترجمة،ال حمدي رة( احمد يئة: القا للكتابال العامة ة  .26ص،)1991 ،املصر
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العملياتخبار أتصدرت ابذه اليوميةيةر ف ال وقلأو صفحات ا، تصدرأنرو

يومية دونأو يفة ا، عمليةأنرو عن ا خ ابيةتتضمن ا،إر منفذ عرف ما نادرا مر ،

ف ال من بالعديد دفع تحتةاو ز تخصيصإالذي ا صفحا من  انعنو خاصة

منأل . )1()الديناميت( ما تنفيذ ة بك ن العدمي ن الفوضو من استخدم ابه إيقاعألجليةر

مدن من ا وغ العواصم ذه الرعب شر و سائر ا من قدر الزمنيةأو اك املدة تلك ا  .)2(رو

حوادث عددت من و السيا فغتيال ن، ركت ا ن ات راقبل وز عامناول  يااناسبغتيل وفا

اطورةم،1897 ثالنمساوإم اب عام)3(1898عامإل ايطاليا ملك تو ام امللك واغتيل ،19004 .

حوادث اخطر ابولعل الكسندرر الرو القيصر اغتيال مة جر عامياالثالسيا

مدينةلةاو ومح،1881 قائد عامانساغتيال بوف تر ال ا سبورغ وحادث1878بي سفم، ة

فيه القيصر جناح داف باس الشتاء   .5قصر

عا الروسية: را   1917الثورة

شاط ال اابتدأ عامر عملياتأعلنعندما1879ي ونفذوا الروس، ون الشعبو عنه

ن ل ش اتخذت داف أك)1 :اس الثوار اغتيال ع وضررا ة، القيصر ومة ا تأث ن  .املسؤول

ممعاقبة) 2 م زب ا ماية س واس عملياتناو .ا من س الرئ دف ن ال للمسؤول داف س

الشعب، عموم لدى ة الثور ة املعنو الروح ورفع وتأجيج ة، القيصر ومة ا يب تر يتمثل

كي شكيل عن عنافضال والقدرة ة، العسكر ارات امل وامتالك القتال ع ومعتاد مناسب

امل مع شديدةالتعامل الثورين واد للصراع ي ا ال دف ال تحقيق اجل من   .)6(فجار،

مضمون ابوتطور نر والنقابي ن والشعبو ن الالسلطو استخدمه الذي السيا

ن ةأثناءوالفوضو ر و ا ع و ال وم مف ع يركزوا فلم ن، لين شباب ة ابف ،ر السيا

ن لين من الضد ابأك  ناالذي) م1924-1870(ع لإلر املث تحديده ووضوحا دقة

العمليات ن لين اعت فقد ، ابالسيا بيةر ألاأالفردية مع ال و ة مرتبطةاتاف غ

                                                 
البيطار1 ي اب ،ا الشام: دمشق( 1ط،ر  .35ص،)2004 ،مطبعة
عبد2 ملهاد ا خنفرعبد سابق،يد مرجع  .10ص،
الدين3 عز جالل السيا ،احمد والعنف اب وت( 1ط،ر ة: ب ر ا  .92ص،)1986 ،دار
الدين 4 محب س مؤ سابق،م،محمد  .38صرجع
البيطار5 ي سابق،م،ا  .35صرجع
تاونزند 6 اب ،شارلز جدا:ر ة قص طنطاوي :ترجمة،مقدمة سعد ي:مراجعة،محمد مغر نجيب رة( 1ط،بة للتعليممؤسسة: القا نداوي

 .58ص،)2014 ،والثقافة
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الشعب اثر.)1(بجما وع كذا السيا و اب لإلر عقود ثالثة من ألك املمن ستخدام

نوأساليبهووسائله الفوضو البالشفة ن الثور قبل نمن تمكنوا.. العدمي م، مناأثناءوغ

عنإضعاف فضال السلطة، ومؤسسات القيصر سلطة ض ب وتقو س الشعبية حتجاجات

م البالشفة وتمكن الروسية الثورة حدثت وع، الوصولا واإن غ فحدث السلطة،

ابمضمون منر ا سبق بما مقارنة الشيوعية لإليديولوجية سبة بال إيديولوجياتالسيا

استخدام ارتباط فعاد ية، غي ة ابثور الصادرر املنظم السلطوي الثوري بالعنف السيا

العدواعمن تصفية دفه و اكم، ا رم مجرمنأل ولويدي ال خياأخالقياه ،وإيديولوجياوتار

الستخدام العود ذا ابو ن،ر لين بقيادة الشيوعية الروسية ة الثور ركة ا قبل من السيا

دخل امليالدي، ن العشر القرن بدايات ابمع خيةر التار مرحلته واستخدام رة كظا السيا

  . 2يةانالث

عود ذلك ن" إوالفضل وتنظيم" لين الثورة خطط برسم قام االذي ز فائقة،أج بدقة

يرى و اب أنو التنظيماتر من املستخدم ونيديولوجيةالفردي والشعبو ون الالسلطو

و  منه، فائدة وال عب والنقابيون ون اب أنوالفوضو ثورةر قبل الشيو لم1917السيا ،

ياأو  تقاماانيكن مجردعمال يكن لم كما بلإجراءسا، النفوس، الرعب ث و ف للتخو عنيف

ا نا فاعليتهمنظماأسلو ت ثورة. 3اث ب1917فنجاح العالم لشعوب ت قدأناث الروس الثوار

والطرق الوسائل مفضل استخدموا أدت ال الثوري والوصولإالعمل إالنجاح

استخدام. السلطة ع ن لين اعتمد ابلقد العملر وسائل من مة م وسيلة املنظم السيا

للوصول السيا وكإالثوري مبدأأنيرىأنالسلطة، ا لرفض ئا ش تقدم لم ة الفوضو

ا وتنظيما الثورة خطط بوضع قام ن ح ن لين ا تم ا ال والتخطيط، االتنظيم ز بدقة،وأج

از او جت بخطاء ف س تحدث وتؤديزاتاو التجال اإالفردية بداي منذ الثورة نا. فشل و

والشيوعية ة الفوضو ن ب بوضوح الفارق   . 4نجد

                                                 
حمزة 1 محمد واملجتمع" ،جاسم اب رة:ر لظا سوسيولوجية ندراسة الرا الظرف العرا املجتمع اب للعلوم" ،ر القادسية مجلة

 .411ص،)2008 ( 4العدد،7املجلد،سانية
اء2 زكر ديداتأ" ،بودن ال ابثر عر ما شمال و منية زائري ا االوط مواج اتيجيات ماجست( "،2014-2010اس غرسالة

شورة خيضر،م محمد والعلو ،جامعة قوق ا السياسيةلية زائر-سكرة،م  .49ص،)2015 ،ا
سعاد3 ورخو سابق،بن مرجع  .28ص،
عبد  4 خوالدةمحمود محمد اب ،له ر نفس الشروق:عمان( 1ط،علم عدار والتوز شر  .73ص،)2005لل



158 
 

كتاباته ن لين االعملإ،*)1905يناير22 -حمر  دح(حادثةأعقابدعا لر ب ي

أرسله الذي طاب ا من ذلك ر وظ وحزم، زبإصراحة ل عة التا العمال ي نة ا ش

سليحالديمقراطي و الفور، ع قتالية مجموعات شكيل ب فيه م يطال بطرسبورغ، مدينة

بجميعأن م ة واعأنفس وءس ال اب إو أل ر الوحناملنظم، يل الس قوله َحد ع يدةه

يئة ول ى الك ة للثورةجواء للمجا و. استعدادا يو س ترو كذلك أكده ن) 1940-1879(ما ح

اباعت حياةر مسألة الروس للثوار سبة بال ك. 1موتأو السيا وءأنلقد عإال و ال

من سيا مكسالح ا  أ حول تمركزت ال اتيجيات ار س منأف ن لين ات الوصولأوتوج جل

بناءإ اجل ومن اتهأو السلطة، توج ع ناء و ا، ف السلطة ع فاظ وا شيوعية دولة ل

اختصارا املعروفة ب والتخر املضادة الثورة افحة مل الروسية الطوارئ يئة ا"قامت ،"بالشي

ي س رجي دز فيليكس الرفيق قيادة ابوتحت الرو بإر ما تسية،ا اوأثب وقدر ا فاعلي

عام ي س ترو شق امل اغتيل   .2املكسيكإقامته أثناءم1940عندما

رةنإ ابظا عامر ثورة بقيام ته ت لم واتخذت1917السيا ا مع تفاعلت بل م،

اال  نأش اتجا ا حصر يمكن رة) 1 :متعددة ظا ابتحول العامأثناءالسيار التنظيم

عامللنضا ثورة سبق الذي الشع بـأساس إ،1917ل س ملا العصابات(عمل برز)حرب حيث ،

رب ا ستخدم ات ال*)م1923- 1917(الروسيةلية و عدنا، سلمنادلعت و الثورة تصار

كم ا ن اب) 2 .لين وإلر الضعفاء اب إلر السيا للمع ن لين اءغي استالمهقو عد

فأصبح ابللسلطة، السيمار سية البول ا ز وأج ا ومؤسسا الدولة قبل من محتكرا السيا

ا( شي   ).ال

ك الدولةأنلقد اب توجأثناءإلر ن لين سيناحكم تصاعدياإذ،نارئ ضاعاألو بارتبط

و ة الإل منالعسكر وحالة شية ا ا يخوض ال واملعارك عن. حمر ستقرار،  اذاتخفضال

اب رر جو و و ة جواز ال ضد الطبقي الصراع ل ش ابالسيا الذيحمر   ر البلشفي،

                                                 
ــر حـــد * ي حمــ الثــــا نيقــــوال ــر للقيصــ التماســـا ليقــــدموا ــتاء الشــ قصـــر عنــــد ن املســــ ــ ـ غ ن املــــواطن مــــن عــــدد ر تظـــا أن عــــد ســــمية ال ـــذه ــ ســ

القيصري رس ا م روأطلقوافجا وا القت من العديد فسقط الرصاص م  .عل
س1 مور ك آار و، سابق،م،الن  .26صرجع
توشارد2 السياوآخرون،جان الفكر خ مقلد: ترجمة،تار وت( 1ط،ع العاملية: ب  .324ص،)2010 ،الدار
رب * ن: الروسيةليةا املحـافظ مـن سـة متجا غ ومجموعات ي س ترو بقيادة البالشفة ن الشيوعي ن ب ت ش نو نالـديمقراطي والشـيوعي

ن والقـــومي ن ن،. املعتـــدل املـــدني تجـــاه الســـيما الشـــديدة بالوحشـــية ت ـــ وتم ارجيـــة، وا الداخليـــة القـــوى مـــن العديـــد لتـــدخل فرصـــة انـــت أدت إذو

من يقرب ما مليونبحياة عشر سانثالثة شإ ا يد ع م مليونحمرمعظم من يقرب ما وت سان، دائميةإ شبه  .رة
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ن البارز ن املاركسي عض قبل من للنقد استمد. )1(عرض ابلقد نر العشر القرن السيا

ذهإيديولوجية أصوال و سية، الفر الثورة من عشر الثامن القرن ا استمد ال تلك صول  غ

ا ف الفضل ومارسإعود اخت الذي ن ابلين والقوي ر الضعيف يه مستو سلم. ع قبل

ا عد و  .2السلطة

اب : خامسا نر العشر القرن   السيا

رة ظا ابعد البمختلفر املعاصرأش خ التار منه، السيا السيما . ه
َ
امتدادا

اب فلإلر والوسطى، القديمة ابالعصور املجتمعاتأنكاإلر من العديد يرافق يزال وال

ة، شر اب وأصبحال رر ظوا من رة ظا ا ا مصط عصرنا وغدا ، السيا ضطراب

اب طابو امتدر ا مستوى ع ة بك تدال عن فضال ، معظمو االسيا الناس عامة ن ب له

ا م واقتصاديا سياسيا املستقرة غ السيما ا. املجتمعات وم ومف ا زخم رة الظا ذه واستمدت

و والسياسات الفلسفات استخدامه،اصمن برروا بالفعلأو الذين السيما. استخدموه

ن يةو القارت كيةورو يرجعمر ا أصلهال   . 3إل

د ش امليالدي ن العشر القرن ابأثناء وظار م تحوال التقليدي السيا ستخدام

و والسلطات ومات ا عض من محتكر شبه ونه كم،اصمن ا استخدامهإسدة

قبل غدافرادمن فقد واملتطرفة، ة التحرر والتنظيمات قبلواملجموعات من استخدامه

اء السيماقو سواء، حد ع وءوالضعفاء ال تم عندما نجاعته ثبوت الثورةأثناء ليهإعد

واملتطرفة ة والناز الفاشية واملنظمات ات ر ا من العديد دفع مما الروسية، والثورة سية الفر

ن والص نام في الوط التحرر ات حر عن فضال والقومية، يا ادي منوأمر ا وغ ية الالتي

ية واليمي ة سار ال أل إالتنظيمات ضاستخدامه تقو و والقصد سياسية،  ضعافوإغراض

بالقوةنظمة أسس ات ر ا ذه سياسات وفرض ومات وا حوادثانتو . السياسية ابرز

ابوجرائم ور اغتيال مة جر ن، العشر القرن بدايات النمساالسيا د الدوق(ع

فرديننافر  يا) دناز صر من سياسيا متطرف قاتل يد ع سراييفو، ،28/6/1914وزوجته

                                                 
عبد 1 خوالدةمحمود محمد سابق،هللا مرجع  .75ص،
سما2 الروسية"،دالل الثورة ابفلسفة/ قراءات ار املنظمةمن الثورة ح الفردي الل" ،لعنف الوط الدفاع يمجلة  41العدد،بنا

 .32ص،)2002 يوليو(
الدين3 عز جالل سابق،م،احمد  .85صرجع



160 
 

مباشراانتو  با س ادثة ا العامليةإشعالذه رب ا توجيهوشرارة و تمام ،

ابخطورةإ ظارنو وعر الدولية، العالقات ع املجتم ومنالسيا ستقرار

من. 1العال ل ل عة الذر مة ر ا ذه وفرت اياانأملفقد ة وحليف اطور -ةو االنمسم

و  سنوات، ع ألر استمرت ال رب ا لشن ة نغار مةانتال ابجر الر ذه السيا

منإ أدت واحد محصول بداياتهأحداث أ مع ن العشر   .2القرن

ابوجرائمأفعالرتواستم العامليةر رب ل التالية املدة طوال املنظم والسيا

العامليةإوصوال رب ة)1945-1939( يةانالثا الفكر العقائد تطور ب س ف يديولوجيات و،

فضل و ا، وتصارع تطورت السياسية ، والتكنولو العل التطور قدمه مما لياتستفادة

ات اباستخدامساليب ووالتوج عمليةر واملنظمات ومات وا الدول دأت و ، السيا

جرائم ابتصدير لألمنر جديا ديدا ل ش ل جديد من فعاد ا، دول حدود خارج السيا

و وللسلم دفة، املس للدول الداخ عدمنوالسلم ، اتيجياتأنالدو اس ابتطورت  ر

ا ووصول خالللةاو مح إالسيا من صم ا ع التام ولقواه،كاالقضاء له املستمر

عليهإوصوال اق أوالقضاء صمإ وا به، سائر ا من قدر الدولةبرز اك و املرة ذه

ا رة. 3ومؤسسا ظا ابفأصبحت التخرر بجرائم مليئة الذعرالسيا شر و والقتل والعنفب

العامليةالال  رب ا عد الدول من عدد دأت و ر، ابتمارسيةانالثم ار حدود خارج السيا

من النوع ذا ل ابوش والكميةر والنوعية الكيفية سارعا م تطورا عن. السيا فضال

رائمأعمالتوجيه ابا اء نحويةر ومباشربر وا ل ش و ن املدني جرائم. من اك وارتبطت

اب االسيار بالصراعوأشد ي( سالمي خطورة املستعمرون) العر أ حيث ي، يو الص

س تأس عد و قبل ا وخارج ن فلسط اينة عامانالكيالص ي يو ممارسةإ 1948الص

الوحشيةأنمختلف رائم ا ابواع غدتيةر ح ن، ي الفلسطي ن املدني السيما العرب ضد

ابسمة يونيةر الص ركة ل السمات ابرز املنظمات)4(من من العديد لت ش فقد ،

ابوالعصابات يوجرامية يةر أتظتحانتالإسرائيلية-الص و ، وشع رس بدعم  إى

                                                 
وقة 1 د حميد رة،محمد ابظا الوطر من ع ا اسا ع وا يالدو ماجست" (،رد شور غرسالة الشرق،ةم ،وسطجامعة

ص)2015،ردن -عمان،والعلومدابلية  .30- 29ص،
محمديثم 2 السالم سابق،عبد مرجع  .73ص،
ي 3 شومس اب،وآخرونعوم ر و احرب:العوملة ابأمر ر املز: جمةتر ،ع رة( 1ط،حمزة مدبو: القا  .33ص،)2003 ،مكتبة
الع 4 لطفي اب" ،ياسر ومهر امهمف عةوأح مقارنة( سالميةالشر ية فق ماجست( "،)دراسة شورةغرسالة دمشق،م لية،جامعة

 .129ص،)2007،دمشق،عةالشر
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الأساليب ن ي للفلسطي املمن ما ا بقصدالقتل دإشاعةعزل شر وال رض  إلفراغالرعب

اسمن منا عد ال ن شت كعصابة والأك ، رة وش عنفا يونية الص شيات تفضلانتاملل

مع طياانأملالتحالف بر من بدال ة اجناالناز ال وعصابة وعصابةنايا، بالعديدنااللت.رغون  ا قامتا

رائم ا ابمن امنيةر ر امللكأش فندق سف ب قامت كما قاسم، وكفر ن ياس دير مذبحة

عام بالقدس برنادوت1948داؤد ونت ال الدو الوسيط واغتالت ،   . )1(م

ن ياس دير مذبحة عد ر  إحدىو يانالكيجرائمأش يو يط الص حصلتاس وال ي،

عصابة دخلت ا) رغون  (عندما يزعم اال بيغنر مناحيم عشر) م1992-1913(ي ع السا

بذبحإم،1948عامار آذمن وقامت املحتلة القدس ي غر ن ياس دير ة م250قر جل يا فلسطي

وك العزل، ن املدني وطفلأنمن امرأة مئة ايا ال ن ب   .)2(من

جميع رت الظ اب أش السيار املعاصر،السيما خ قبلتوأصبحالتار من تمارس

و والتنظيمات الدول من و فرادعدد بحاجةأن، عاملية رة ظا وغدا ودوليةإشر وطنية ود ج

منه د منأو ل وأثارهالتقليل الدو السيا النظام افتقار ولعل ديةإم السلبية، ا

و رائم ا ع الرد زم قبلن وا من واملخالفات ات املدعومةنظمةا واملنظمات السياسية

ى، الك القوى سةسباب احدانتمن جرائمناالرئ ابشار ير يو الص السيما السيا

خاص ل ش ن ي والفلسطي عام ل ش ن واملسلم العرب الدول. تجاه من عدد سياسات مت وسا

التنظيمات من عدد ودعم التواطؤ ا وما ابوح ةاتانإموتوفيةر ومعنو مادية واسعة

ا جرائم ابتنفيذ والعال يةر السر العظ القوى عض قبل من ممارسته عن فضال داخلن، ية

راابلد والتظا افحتهأماموخارجه، بم الدو ما. املجتمع و ورإباملحصلةأدىو ابظ إر

و  لت ش ف املنظماتناالضعفاء، اشرت كرديةبر واملتحضر، النامي العالم دول من العديد

ع ابفعل اء إر وءقو ال عن فضال الوطإليه، التحرر ات حر عض قبل   . 3من

عد الثناو العاملية رب ا رنااء ظ ابية سبق،ر ملا مغاير ل ش الإذالسيا بدأ

خالل من غرافية، ا دود با ف من ع امليادين ش التق التطور قدمه مما إعالمستفادة

                                                 
اب 1 و يعامر العا املقاومةعالم ،خلف من واملوقف اب ر ر ظا ة معا ام: عمان( 1ط،ودوره ا مكتبة عدار والتوز شر لل ،)2013،د

 .96ص
الع 2 لطفي سابق،ياسر مرجع  .130ص،
عناد 3 يمسلطان افحةلية" ،العيناتإبرا مل ابالدولية ماجست" (،ر شغرسالة الشرق،ورةم قوق ،وسطجامعة ا عمان،لية

 .18ص،)2018،ردن –
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و  ا جرائم تصدير والدول املنظمات مة م لت س اتصال اأعمالووسائل حدود خارج فأصبح. ا

ابا يمكنإر ال ة الف ذه ع املالحظ فمن للقارات، خأنعابرا تار من الثالثة املرحلة ا عد

ابتطور املعاصر،السيار خ ماأنالتار م تحوال ابناك حيثر من السيا

الو ساليب  فناواملسش املنطلقات، عن فضال عاداتخذادين إاملحليةزتاو تججديدةأ

مجال عضدةانومس شارهانالدولية التجمعاتنظمةودعم شاط عن فضال له، سلطة امل

اقليميةوالدولية واستقرار ا أم ع ا ل ش بدأ ال دية ا ديدات ال ب س افحته ،1م

من ن نوع ن ب التحول نقطة ة الف ذه عد ابحيث الوسائلر محدود املح السيا

عاتانم و الدولة حدود يتعدى ال والذي اب غلب ، اء كإر الضعفاء،قو ابضد وإر

موا سلطةالضعفاء ة اءج نقو و اب، فيهر ستخدم والذي والقارات، الدول عابر

توصلت ما املنظماتإليهاحدث وغدت العالم، ابالتكنولوجيا احدثيةر ة ستخدم س

ا ابعمليا و وأصبحت،يةر ومات وح دول أمن دد املنظمات عضأنذه أما نظمةظمة،

ستخدم ابفصارت ودولر رعايا ضد ةأخرى السيا مواج ا مع الدخول ستطيع ال

التنظيمات دعم بوساطة ابمباشرة، الدول يةر ذه للسلطة وتنوعت. املعارضة

ابللمنظماتيديولوجيات  ويةر ية الدي ن ب يةما ةإث التحرر والسياسية العرقية

شددةفصاليةن و   . 2امل

سقوط اثر اأو الشموليةنظمةع خط ديدا لت ش ال ة والناز الفاشية ا رو

واملنظمات ماعات ا من عدد رت ظ ، الدو والسلم ابلألمن طورةيةر ا عن. شديدة فضال

الوطنية التحرر ات حر ور بقاع. 3ظ من استخدمرض العديد حيث ي، العر املغرب ا وم

وسيلة املس واستخدممةاو للمقالعنف اب، معر التحرري ةدالعانالثوري زائر ا الثورة

الوط" نوإعال  ر التحر ة املس1954عام" ج والكفاح الثورة فاستخدمتإنقل سا فر داخل

ات املجماكن التفج ع فعل كرد الشعبالعامة بحق الفر ش ا ا ارتك ال ازر

سا فر وعمدت زائري، منظمةإا ابيةشكيل باسمإر عرفت ة السري "سر ش ا ،"منظمة

من بالعديد قامت عامتاال غتي ال ن زائر ا ن املدني ضد ات من. 19624والتفج عدد رزت و

                                                 
غنامأبو محمد 1 الدول،الفتح افحة امل عات شر و اب رة( 1ط،الديمقراطيةر كمة: القا ا  .150ص،)1991 ،دار
عناد 2 يمسلطان سابق،م،العيناتإبرا  .20-19صصرجع
غنامالفتأبو محمد 3 سابق،م،ح  .150صرجع
اء4 زكر سابق،م،بودن  .49صرجع
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من التحرر ات وال حر اأطلقستعمار اتعل ر با يون ابالغر التحرريةر كحركة ،

نامية الفي ن(الوطنية م ن)فيت سي الفر ضد املس النضال قادت وال ،)م1945-1946(،

مانمر و عد   .1)1975-1955(من

دائرة ابوتوسعت القرنر من والسبعينات نات الست عقد عنفا وازدادت السيا

رائم ا عدد بلغ حيث ، اباملا نيةر ب ما ة حوا)1979-1968( عوام الف ،3336

معظم ع جغرافيا موزعة مة، العالم،أنجر خسائروأسفرتحاء ا ات،رواح ع واملمتل

ايا ال عدد بلغ وق2689حيث خالل5955تيل ائن الر احتجاز وأما ح، ماعوام جر املحصورة

عامي ن با8088فبلغ) م1981-1968(ب تقر القرن. )2(ص من نيات الست عقد منتصف ومنذ

التنظيمات من العديد رت ظ اباملا ايةر عمليا ت وج ابال نحويةر ا معظم

تحول العقد ذا و الدول، من عدد ومصا الدبلوماسية والبعثات ن ابالدبلوماسي كأحدر

م رتأساليبأ فظ ومات، وا املنظمات ن و الدول، ن ب السيا نأك الصراع ست من

ابيةمنظمة منظماتإر ستة ا بي من رت اش ومحلية، اانتدولية عن العملياتاملسؤولة غلب

اب جرامية ويةر ،:  

ة - الثور اليا ا منظمة: منظمة العدد،يةانأملو قليلة اليا ا من مجموعات من ون تت ية غر

أل يةانملالوالياتشرتان محليا ا عمليا مارست اداف، وم أعضاء إخراجسياسية،

شمال ومعارضةياانأملمنطل حلف ة شاران، ةس  ؛النوو

ندوراس - الشعبية القوى مات: منظمة عدة قامت يالية لإلم معادية منظمة و

ة التجار واملصا الدبلوماسية والبعثات ن الدبلوماسي دفت ية اس السيماجن كية،  مر

يطان  ؛ندوراسيةوال

ش - السري  ا عمليات: رم عدة قامت متطرفة ة سار منظمة و ابيةو ضدإر السيما

ا دف و كية، ال صيات وال ن بباغتيالتقامن الدبلوماسي ن م ماعيةبادة  أعمالامل ا

عام حدثت ال  ؛1915لألرمن

                                                 
زائري  1 ا م الكر عبد اب ،محمد صوليةر نو بتداعصالةب زائر( 1ط،و ومة:ا دار  .15ص،)2003،مطبعة
وقة2 د حميد سابق،م،محمد  .31صرجع
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ية: سود  يونيومنظمة - فلسطي منظمة بقيادةانفصلتو وقامت فتح، منظمة نضالأبو عن

وقفت اينة للص ا عدا عن ففضال ا، وخارج املحتلة ن فلسط داخل عمليات ضدعدة

عرفات ياسر من) 2004-1929(سياسة عدد سياسات وضد فتح، حركة س سلطأنرئ ال ظمة

ية  ؛العر

ك: مايومنظمة - متطرفة، ية فلسطي رفض منظمة ماحدأنو ابوادثاأ اليةر

عام ن برل مطعم تفج و به، مت  ؛1982ا

من - ا شاط املمتدة وفروعه القاعدة اكستان ناستاأفغتنظيم يإوصوالو العر املغرب

وشمال قياووسط ية،إفر العر الدول من ه  .1وغ

ر ابوظ متمإر ايطاليا املتطرف ن النظاماليم جماعة ديدثال وجماعة1950ا ،

الوطنية اب 1959.2الطليعة ايطالياوإر سار بمنظمةأيضاال المتمثال مراء، ا ة لو

ا عمليا دفت اباس والسياسيةيةر القضائية صيات ة وال وكدار اأن، جرائم أبرز من

اب ومةيةر ا س رئ ثم) لدوموروا(يطالية اختطاف عامومن من. 19783قتله ا وغ

ابالتنظيمات وفيةر ماي الغضبيةانملكبادر يطولواء سية،يةانال الفر املباشر والعمل

اماروس والباسكو  وتو ورييااناسبرغواي م ا ش وا التأميل ، ونمور يرلندي،

  . 4ولومبو

املنظمات ا وما وح النامية الدول من العديد ابعت ابويةر عددر لتحقيق ن ي

وقبولداف من اللوجس والدعم املالية املنح تقديم بوساطة ابالسياسية، ن،ر كالجئ ن ي

ابوأشعر ير ولي ية نو ا واليمن الشمالية ا ور و ا و مثل الدول ذه ومات ح االسيا

للمنظمات الدول ذه ومات ح قدمته الذي الدعم عن وفضال القوة، ابمن فيةر اأ،

و  املنفى، شون ع الذين ن السياسي من ا ومعارض ا خصوم بتصفية ذهانتقامت ومات ح

من تتخذ ابالدول التقليديةر رب ا عن بديال نظر. )5(السيا السيماإو سعينات ال عقد

ع1993العام ورأنم لظ البداية ابه منر العديد حذر فقد للضعفاء، ي ار ال السيا

                                                 
يم 1 يدر إبرا اب ي،ا ر و العنف وت( سوسيولوجيا السا: ب  .42ص،)2015 ،دار
غنامأبو محمد2 سابق،الفتح مرجع  .150ص،
نغ3 س اب ،كمال ر املنظمات ر العالمأش وت( 1ط،ية ومؤسسة: ب الرشيد  .)1966 ،يماندار
وقة4 د حميد  .62صسابق،رجعم،محمد
س5 مور ك آال ار و، سابق،م،ن  .6صرجع
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مجال اء ابومنا يجبأنمنر والعالم املتحدة الفصولانستعد أنالواليات ألك

خ تار ابعنفا وقدر ، تالسيا الأحداث أثب املنصرم القرن من يات سعي ال عقد بداية

عام العال التجارة مركز بتفج الفدرا1993ابتدأت املب وتفج ورك، نيو مدينة م

عامأو مدينة وما و1995كال م اب ر ع وم وال عامفاقن، ن السار غاز طوكيو مدينة

حيث1995 التوقعات، ذه احداثتلكبحتأصة خالل من دخل جديدة تحول نقطة

اب ناتورر الس ا وصف ال ، عة الرا خية التار مرحلته سام) Sam Nunn(يمر السيا

زب*نان ا من بالديمقراطي، وأن، م ع حدث الذي وم نقطةفاقنال و طوكيو مدينة

ائية اب أساليبتحول فر ، ادث،أو جماعةأعضاءالسيا ا عن ن املسؤول و ي ش م

من جديد د ع بداية و ا وطورو السمية شديدة مواد ع صول ا من ابتمكنوا ر

فيه تمكن الذي ابالسيا شرر و استخدام من ةيون شرأس فيه بوا س شامل، دمار

ي ار ال    .1الرعب

علق قدر ديداتمر وع اببال املختلفةيةر ا خك وتفاعال التار بروزا

ف ائزصل تقوماأاملعاصر، ر ثالث والتنوع:"ع واملؤقتية سارعية عقد"ال شاع فقد ،

عوملة عن ديث ا ن العشر القرن من سعينات ابال و ر مة، ر اب أنوا البمختلفر هأش

تقل عد استفادلم فقد والتخطيط، دف وال الوسيلة حيث من ابيديا العوملةر مزايا من يون

ديدات ال ا ف بما ر الظوا جميع عوملة تمت فقد والتكنولوجية، ابيةمناملعلوماتية وغدايةر ،

اب اتر للتغي مقابلة فعل والفئاقتصاديةردة املجتمعات ط عن ا عب و ة، ط تا

الواليات السيما للعوملة املصدرة الغنية الشمال دول وتجاه ا، وما ح تجاه ة والفق مشة امل

كيةاملتحدة عليه .)2(مر يطلق ما يجة العوملة"فن ال" بتوحش ا سياد شيوعإ دتأونقصد

ش م ال من النامية،قتصاديموجات الدول من وطبقاتجتما قصاءوللعديد لشرائح

واجتماعيا ثقافيا عديدة الثقافيةدفعتان واقتصاديا،مجتمعية ا ومؤسسا ومات ا من العديد

الرسمية وغ عنإيديولوجياتصياغةإالرسمية وتحافظ ع و ا نفس عن ا تدافع مضادة،

                                                 
مواليـــد * مـــن نـــان الشـــيوخ1938ســـام مجلـــس ـــ عضـــو ـــيجورجيـــا، جورجيـــامر واليـــة مجـــال)1997-1972(عـــن ـــ عديـــدة مؤلفـــات لـــه مـــن،

س تأســ ــ شــارك والقــانون، ديــد"والــدفاع ال مــات" مبــادرة ال منــع ــ ع عمــل يــة خ منظمــة ــ ابو باســتخدامر ارثيــة ال ةيــة ــةســ النوو

الشيوخ ملجلس مغادرته عند والكيميائية يوالبايولوجية  .مر
س 1 مور ك آال ار و، سابق،م،ن  .60ص رجع
س 2 الطيبإدر بن رة"،عطية ابالظا داثةر ا عد ما زمن تحليلية(ية الدراسة ساليب ش جراءات و ية "،)املضادةو العر املجلة

بمنيةللدراسات  .5ص،)2015( 63 العدد،31املجلد،والتدر
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ا زتأصال ف ية،أصوليات، ودي وقومية وطنية العالوأصبحمتعددة د العوملةاملش ظل

ن ب بروزأصولياتصراعا مقابل ففي حضارات، صراع س ول ية الدي العومليةصولية السيما

كية منسالمية  صولية برزتمر اتخذت وال شددة، ابامل وسيلةر املعولم السيا

ديد ا العال للنظام ا رفض عن ما. 1للتعب منفحدثت عشر ادي ا عامت تم ،2001س

بالغة نوعية نقلة لت ش اليةم وال تأش سب و املعولم، الثقا الصراع إعادةواليات

املتحدة الواليات السيما ى الك للدول ارجية ا السياسة كيةشكيل ذهمر مات ال دت و ،

بإاقرب عرف ابما ديد،اإلر ا شكأك السيا ا و منمن الال اب أش السيار

القديم   2.التقليدي

تم س من عشر ادي ا مات ت غ ابالقوىانم لقد اء إر ابوإر قو

فأدت الصراع، اتيجيات اس و بدونأن إالضعفاء الردع ميةيصبح مأ سم من  دارة تجاه

كية الدولة" مر صفة غ من ن أشارأو ،"الفاعل وقد العدوة، ومات وا الدول ذلكإعض

س جو مر الرئ خي بتار خطابه بوش قدحتواء والردعأنطاملا(بالقول2002يونيو1رج

نأصبحا تأم ن فاعل دافغ فمر القوميمن أ ربأني ا من البد والتحول ه باقية س

فع وم ع الرد محتملإمن وم ملنع ا.3)املبادرة وجذر وظا م تحوال نا ونجد

اب اء إر ربقو ا وم مف ور بظ ثم تمثل ومن باقية، م إطالقس افحةأ مل ابحملة ر

خ التار عساالسيا ا وحلفا املتحدة الواليات بحرب ا تدشي تم وال انستاأفغي،

ا ثمآمنا اذمال باعتبار ن، ابي بوشإدارةشروعأعقبهلإلر س عام الرئ العراق ع رب ا بن

ا2003 معت حأنم، قد حربناالوقت ته"الستكمال ت مات" لم ل باقا واس ابيةناك، إر

ك ال الشامل الدمار ة بأس املرة ذه و املتحدة، الواليات تضرب قد ضأنجديدة العراقأنَيف

ايمتل ربأن .4ك ا وم مف املتحدة دخول الواليات اتيجيات اس باقية كيةس افحةمر مل

اب ومر مف وا ل ش غ ، ابالسيا اء إر ضدأن إذ،قو يمارس عد لم فراده

الواحد، للبلد غرافية ا دود ا داخل تنظيماتماإنو واملنظمات ليطال اصعداه  وأ

                                                 
ارون1 يار ،فرغ وا العول اب ةر اطور كية م د،مر فر سامي وتقديم رة( 1ط،مراجعة شر:القا لل الوا  .121ص،)2006 ،دار
ي عامر 2 العا خلف اب سابق،و مرجع  .96ص،
نفسه،3  .122صاملرجع
سعا4 ورخو سابق،بن مرجع  .31صد،
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تبعد ودول ومات أحدثفآال وح و ات ة الكيلوم ناداال ووالتقنيات،س معلوماتإ س

مظلة وتحت اضية، واف ية وا ومجلسمم و   .الدومناملتحدة

نانتاإذو  ب من مالعوملة االعواملأ لوأبرز اب عأثار تاقتصادياالسلبية

قد النامي، السيما العالم مجتمعات روزإ أدتوثقافات و العنف ابتفجر البمختلفر هأش

ف ، السيا مسؤولةنإالسيما ة الديكتاتور سلطية ال لة،إالنظم املش م ت عن كب حد

قداأل ا وفساد ا ملجتمعا ا وقمع ا سلط وارأو بحكم ا عملية ةالضرور الديمقراطيقفت

العناصر يعاب اس وعملية ا، مجتمعا أمن قضايا تخص ملناقشة وال للعوملة يجابية

ة ومعا ا، ملجتمعا الثقافية صوصيات اثار ا ل   . 1السلبية

                     ةخاتم

لةانتاإذ ابمش ور عام ل ابش رتار ظ قد صوص، ا وجه ع انبإلسيا

ف ديث، ا خ التار سية الفر بنإالثورة به املسلم ة،أنمن شر ال املجتمعات قدم قديم العنف

ابيلأو و  ألخيه قابيل قتل مة جر و ذلك ع مة. مثال ر ا مثلت خوال تار

بسان وقالوا ن املنظر عض ا إل ند اس وال والدةأنية، مع يولد و سانالعنف العنفأن،

البدائية السيما املجتمعات ياة ة املم السمة املدنيات.. و ور ظ عد السمة ذه واستمرار

وصوال ضارات ديثإوا ا ابارتباطأنكما.العصر موغلر خ تار له بالعنف السيا

مناتالقدم، عدد لتحقيق كأداة استخدامه خالل أكدتهالسياسية،دافمن ما ذا و

اليومإليهوتوصلت يحدث بما تمت ا ال الدراسات من لتأصيللتاو وحالعديد ، باملا طه ر

ا، م وف لة املش يذه وأن انولت العنف عن الصلة منقطع غ و اليوم يحدث ابما ر

ابفجرائم. املا قديمار تصرفعمالعضحصرتانالسيا ال منعإالعنيفة

السلطة عينه،إوصول بأو ص سياسيا،أعمالالقيام إلسقاطه اكم ا ع املجتمع تث

منه الشرعية ع م،. 2ول بي فيما امللوك صعيد ع سواء سدية، ا التصفيات عن التآمرأو فضال

من امللك ماانوأر أمرائهع و و ته، تناحاش كتبأخ والوسيطبه القديم خ هأن إال 3التار

أم ديث ا خ وأك التار عنفا خلدونالعال إن. وخطراشاراانأشد ابن ي العر - 1332(مة

                                                 
ارون1 سابق،م،فرغ  .121صرجع
صد2 الرحيم سابق،م،عبد  .13صرجع
الفاضل 3 الدولة،محمد ع الواقعة رائم زء،ا امع: دمشق( 3ط،1 ا ا  .36ص،)1976ة،مطبعة
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ب)  1406 و ( أنيرى ا، وماض ا خ تار اجتماعية رة ظا دراسةأنألي دون رة الظا م ف ستطيع ال نا

ا اشتقاق)ماض ثم ومن باملستقبل، بؤ والت اضر ا م ف ع ساعدنا فاملا عامةنانقو ،

كيف أي ا، وتطور رة الظا ة مس اأصبحتوكيفانتتفسر تطور ومسار ا مستقبل و وما

عادهبجميع   .1أ

   عـراجــمــال

العـبالل يةـغة   ر

حسن، محمد الباسط جتماعبد البحث طأصول رة( 9.، التضامن،:  القا دار   .)1985مطبعة

ط ، جتما البحث ملنا العلمية سس سن، ا محمد وت'( 1.إحسان دار: ب مطبعة

  .)1982الطليعة،

إعداد العرب، لسان قي، فر مكرم بن الفضل أبو منظور خياط: ابن زء/ يوسف وت( 2ا : ب

ت ب املعارف،   .)دار

زء ا املحيط، القاموس أبادي، وز الف عقوب بن محمد الدين وت( 1مجد الكتب: ب دار

ت ب   .)العلمية،

معتوق، ك در جتماعيةفر العلوم م ط: مصر( م للكتاب، العامة ة املصر يئة   .)1،1975ال

ان، ج عصري : الرائدمسعود لغوي م طم ن،: وتب( 1.، للمالي العلم   .)1967دار

عالم و اللغة طاملنجد وت( 29، املشرق،: ب   .)2008دار

، مرعش أسامة والعلومنديم اللغة اح طال وت( 1، ية،: ب العر ضارة ا   .)1975دار

هللا، السياعطية طالقاموس رة( 3، ومية،: القا ا ضة ال   .)1968دار

البد ي ز جتماعيةوي،أحمد ات املصط م طم وت( 1، ت: ب ب لبنان،   .)مكتبة

عبيدات، العالمخالد ع سيطر اب ة،: ردن( ر العسكر ع   .)2004املطا
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اتيجيةالتحوالت ماعاتعندس ةا  السياالعملإاملسالعمل من:املس

ئةوأثر  ارجيةالداخليةالب ا،وا    )2019- 2003( نموذًجابدر منظمةعل

Strategic transformations of armed groups: from armed action to political 
action and the impact of the internal and external environment on it, Badr 
Organization as a model (2003-2019) 

د  Fahad Abdul Rahman Al-Asaker                               1العساكرالرحمنعبدف

ص وعالسياالعملإالعسكري العملمن»بدر« منظمةتحول عالبحثذايقوم :م

سةاملؤثرات ااملنظمةعالرئ نجزأْينإالبحثينقسم.السياللعملتحول س تناول :رئ

زء ا»بدر« منظمةموضوعول ا خ اوتار ةوعمليا اتسواءالعسكر أو املسالعملف

،للعملالتحول عد  السيا
َ

َدف ماملنظمةقياداتمعرفةإو ان ومةوم العراقية،ا

االولوجياييد  وإ نا شار،وخرائطاملنظمةتت يالقسمأمان تناول فقدالبحثمنالثا

عادالسياللعملالتحول موضوع ياملستوى عالتحول ذاوأ والتنظيالسلو

،و  ئةوتأث يديولو ئةالعراقالداخليةالب ارجيةوالب رب( ا اا  منظمةع)سور

اومسار »بدر«    .السياتحول

،العملداعش،بدر،منظمة :مفتاحيةلمات ا،املس شدسور    .الشعا

Abstract: This research is based on the transformation of the Badr Organization from 
military action to political action, and the main influences on the organization in its 
transformation into political action. The research is divided into two main parts: The first 
part dealt with the issue of the Badr Organization, its history and military operations, 
whether during armed action or after the transition to political action, and aimed at 
knowing the leaders of the organization and their position in the Iraqi government, the 
ideology adopted by the organization and maps of deployment. The research dealt with the 
issue of the transformation of political action and the dimensions of this transformation at 
the behavioral, organizational and ideological level, and the impact of the internal 
environment in Iraq and the external environment (the war in Syria) on the “Badr” 
organization and the path of its political transformation. 

Keywords: Badr Organization, ISIS, Armed Action, Syria, Popular Mobilization. 
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   ّدمةمق

د ماعاتمنقليلغ عددشأةالعالمش ة،ا ازادوقداملس ةونةعدد خ

تح رةأ ماعاتذهوجودعترتبملاوذلكوالدراسة؛التأملستحقظا منا

ةتداعيات اخط ديدستقرار زعزعةم اتعاملجتمعاتأمنو املحمناملختلفةاملستو

قلي ،و بوسطللشرق انوقدوالدو شياتعددك النص ةامليل ذاتاملس

ات يديولوجيةالسياسيةالتوج بع.املعّقدةو خواملت ماعاتلتار ةا ااملس شط ايجدوأ أ

ناتخذت ْ َ ناتجا ْ اية،إاملسالصراعخوضستمرار و ول تجاه:مختلَف ذاال و

شيات،تلكمنكب عدديمثلهتجاه و خر تجاهأماامليل امنالتحول ف ةطبيع العسكر

يالسياالعملإ ذاواملد ماعاتأغلبأنإال .قليلعدديمثلهتجاهو ةا املتحولةاملس

اتنلمالسياللعمل ديدة،تجر ة؛اصبغمنالتخلصستطعولما ذاالعسكر و

س ستغَربباألمر ل
ُ
ٍ إالتحول عمليةتحتاجإذامل اتعشامٍل غي يديولوجيةاملستو

   .القيادةوأنماطوالسلوكية

توقد املا»بدر« منظمةبرصدأقومأنالبحثذااخ انةمنل ةم رةكب واسعةوش

ن ماعاتب ةا ناول وفوس.وسطالشرق املس خالبحثي اخاللاملنظمةتار ا ف

ااملختلفة غرافيةومواقع امنبدًءاالعديدةا امروًراإيرانشأ وخوضالعراقإبانتقال

ا ا،عمليا اإسور ،للعملتحول عادهالتحول ذاأسبابتوضيحمعالسيا ئةوتأث وأ الب

ارجيةالداخلية ااملنظمةكسلو عوا ا شياتحولتملاذا :البحثأسئلة .وتوج  تنظيمميل

؟العملإ»بدر« ؟العملااملنظمةتحول َمسار ماالسيا ئةأثر ماالسيا وأثر الداخليةالب

ئة ارجيةالب اعد»بدر« منظمةعا املنظمةقامتل؟2003 عامالسياللعملتحول

سليمةالقيادأنظمةبتفكيك او ةعملياتاملنظمةقامتل ؟2003 عدأس عدعسكر

ا   العمليات؟تلكموما؟2003 عامالسياللعملتحول

ميتهللموضوعاختياري أسباب    :وأ

 -الباحثِعلمحّدِ ع-  توجدال  -
ٌ
 أو دراسة

ٌ
ْيلقتحول عالضوءسلطبحث

َ
العملإ»بدر« ف

لالسيا ّ ش    ؛عل
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شيافصيلأقوى بدر منظمةأن - شياوأول العراق،شيعيةوميل تميل مصاضدحار

ا سالعصب»بدر« منظمة.العراقبلد شدالرئ   ؛الشعل

اأوَصَل السياالعملإاملنظمةتحول  - نقاد   ؛السياالقرار عستحواذإالعسكر

ةالالعملياتمعالضوءإلقاء - ةخاللللمنظمةعسكر اف عدالعسكري عمل ةو ف

   .السياللعملالتحول 

 السابقةالدراسات

ا،بدر منظمةحول دراسةو،»والتنميةلإلعمار بدر منظمة« :عنواندراسة - خ اوتار أصدر

مان« مركز َعدُّ والذي،»الدوليةللدراساتسبوغفر سالبحوثمركز ُ ستانفوردبجامعةالرئ

خعالدراسةوتقتصر  .الدوليةالشؤوندراسةاملتخصص امنبدًءااملنظمةتار حشأ

سليطاليوم، اعالضوءو ةعمليا اتيجيةالعسكر س اصةو منجزءدراسةمعا،ا

،الفكر  ااملنظمةوتفاعالتيديولو شياتمعوقياد أنإال .العراقخرى الشيعيةامليل

انبغطيةإتفتقر الدراسة اصا السيا العملإاملسالعملمناملنظمةبتحول ا

   .وتداعياتهوأثره

إاملسالسياالعملمنالتحوالت:السالمإالسالحمن« :عنوانانتالثانيةالدراسة -

اوقدالدوحة،2018 نوفمأقيمتندوةو،»السلالسياالعمل املركز « أقام

ي َعدُّ ،»الدولةالسياساتودراسةلألبحاثالعر
ُ
الوطنمستوى عوندوةالذهو

ي ماعاتعندالتحوالتموضوعتناولتالالعر ة،ا منالكث إالندوةتطرقتوقداملس

ماعاتعندالسياللعملالتحوالتقضايا ةا نعاملس ْ ياملستوَ ،العر وتموالعال

صياتمنعدداستضافة صياتاديميةال ةامليدانيةوال تلكالسابقةوالعسكر

ماعاتالتنظيمات ةوا    .املس

شيات« :عنواندراسة - ادراسةو،»2019 العراقإليراناملواليةامليل لسون « مركزقدم »و

و واشنطن، ةإدفسيامنتدىو املستقلالبحثخاللمنالعامليةالقضايامعا

وار  طلق،8196 عامتأسساملفتوح،وا
ُ
سإسبةسمذاعليهوأ لسون وودرو « الرئ .»و

شياتمنعدًداالدراسةتناولت امنالعراقامليل مقدمةالدراسةوتناولت،»بدر« منظمةبي

اوعناملنظمةعنعامة ل تناولتكما،»العامري ادي« قائد َحوُّ
َ
السياللعملاملنظمةت

   .بدرقواتعداديًضاأوذكرتمختصرة،بصورةلكن
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عةالدراسة - ميةك إيرانأداة:بدرمنظمة« :عنوانالرا ا،»العراقأ دأصدر ياملع ملا

منيةالدوليةللشؤون نو اتناولت،2017 عامبرل للعمل»بدر« منظمةتحول موضوعا

خالسيا ااملنظمةوتار امنذاملسعمل شدقيادةحإيران شأ ،ا وقدالشع

تماًماالدراسةأولت انبا ةوللقواتللمنظمةيديولوبا ا،العسكر اوقيادا ومشارك

رب ا،ا اسور   .إقليميةكقوةوصعود

ا، :بدرمنظمة:أوال    ة،اقدراقياد   يديولوجياو العسكر

ت
َ
شياتأقدمو« »بدرفيلق« باسممفيما بدرمنظمة ُعِرف  .1العراقالشيعيةامليل

اوتمإيران،1982 عامتأسست ل اتمو بوتج اوتدر اوادر رسِقَبلمنوقياد ا

يالثوري لت.2يرا ابدر قواتش نمنبدايا وال
ُ
يللنظامامل الذينْسرى عضومنيرا

ربنواتسإيراناعُتِقلوا عدُّ يرانية،العراقيةا ناحبدر منظمةو للمجلسالعسكري ا

أسهوالذيالعراق،سالميةللثورةع كيممحسنباقر محمدالدياملرجعي منذا

شأة، شقاقوحال ولقد.يرانيةالضغوطبفعل2010 عامعاملجلسعنبدر منظمةا

،املنظمةصوتلتصبحعدفيماالفضائية»الغدير« قناةبدر منظمةأسست  عاموالرس

نصدامسقوطعدالسياالفراغالستغاللالعراقإبدر فيلققواتعادت2003 وتم  .3حس

يالء زةمختلفعس وميةواملراكز ج وميةوثائقونقلا     .4إيرانإح

  املنظمةقيادة .1

ااملنظمة قيادةيتو اسياسياوإدار    :منلٌّ وأمنياوعسكر

،1954 عامديامدينةمواليدمن:العامري هللاعبدفرحانادي -
ّ
منذبدر منظمةقيادةتو

ا س وفاز ،2011 عامواملواصالتالنقلوزارةحقيبةتواليوم،وحم1982 عامتأس

،العراسالمياملجلسكتلةضمنالنوابمجلسانتخابات كماع
ّ
 قواتقيادةتو

شد تاملوصل»داعش« الدولةتنظيمضدالشعا و  .أخرى ومناطقوتكر يقوداليومو

                                                 
1 German Institute for International and Security Affairs. The Badr Organization Iran‘s Most Important 

Instrument in Iraq. Guido Steinberg. 2017 
2 Welson Center. Washington. 2018. Garrett Nada and Mattisan Roran 
3 German Institute for International Security The Badr Organization Iran‘s Most Important Instrument in Iraq 

Guido Steinberg. 2017. 
شياتقتصاديالنفوذ:املقدسالعنف ،عش حمدي 4 منللميل    .قليو
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شدوفصائلقواتيضمالذيالفتحتحالف ومةالشعا َعدُّ العراقية،ا العامري وُ

ر من صياتأش   .العراقإليراناملواليةالشيعيةال

رته( جعفرجمال - ديأبو وش ندسم يم،آلعمحمدجعفر جمالمهاس):امل ر منإبرا أش

شدبدر منظمةقيادات ،وا 1954 عامولدالعراق،منكب نفوذصاحبإنهبلالشع

ندًساغدادرَّجوتخإيرانية،وأمعراأبمنالبصرة ناتأوائلاتجه .1977 عامم الثمان

ت،إ و ضالعرا سالميةالدعوةبحزبوالتحقال توالبعث،كماملنا و صدر ال

يٌّ حكٌم ضده امهباإلعدامغيا اتمنسلسلٍة بالضلوعال دفتالتفج ْي اس
َ
سفار

سااملتحدةالواليات ت؛الشعبيةاملقاتفج وكذلك.19831 عاموفر و إدفعهماال

تمغادرة و لتحاقإيرانإال  توثمبدر، فيلقبقواتو
ً

 عامعدالعراقسياسيةأعماال

ملاننائًباأصبحح2003 دافجّراء2020 ينايرمؤخًرااغتيلوقد،2005 عامال اس

يقاسممعموكبه ٍّ بقصٍف سليما يصارو    .أمر

وتمواليدمن:عرقاسم - َعدُّ ،1964 عامالعراقال والقياداتنالبارزعضاءمنُ

َل بدر،منظمةاملعروفة
َ
غ

َ
ر منصبش و ،2018 ح2017 عاممنالداخليةوز حالًياو

،النوابمجلسعضو  كيةالقواتسابًقااعتقلتهالعرا نالعراقمر  عامو:مرت

   .2007 عاموالثانية،2003

و ،1961 عامغدادُوِلد:الغبانمحمد - ،2018 عاممنذالعراالنوابمجلسعضو حالًياو

س ي،املجلسالفتحكتلةورئ النيا
ّ
 عامح2014 عاممنالداخليةوزارةحقيبةتو

ةوذلكالداخلية؛وزارةإبدر قواتمنالكث وضّم ،2016 )داعش( الدولةتنظيمملواج

رانجامعةمنالسياسيةالعلوماةالدكتور عمؤخًراحصلاملختلفة،واملناطقاملوصل   .ط

نائبمنصبحالًياشغلبدر منظمةمعروفقيادي):البصري عأبو ( املحسعدنانع -

س شدرئ يخلًفاالشعا ديأل ندسم َعدُّ ،2020 ينايرمقتلهعدامل منالبصري وُ

ن،إيرانرجاالت انمنية،املناصبمنعدًداتووقداملعروف عةالقياداتأقدممنو التا

  .إيران»بدر« ملنظمة

اوي محمد - و س،»بدر« معروفقيادي):عأبو ( ا نةورئ محافظةبمجلسمنيةال

شدقادةوأحدغداد، ،ا الشع
ّ
و الرصافة،قاطعمسؤولية2003 عامتو مسؤولو

                                                 
  1BBC news. 2020. Jan 3 
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ل اللقتالالشبابمنالكث يدبتجنقام،»بدر« منظمةالتمو موالعراقسور ل وتمو

م، عرضوإدار ب،»الغدير« قناةمعلقاءاتهأحدأثناءاغتيالملحاولةو برصاصوأص

   .قناصة

ةوالعملياتالقدرات .2    :العسكر

شياأقوى »بدر« منظمة االعراقشيعيةميل ًباوأك َعدُّ .تدر
ُ
العامود »بدر« منظمةو

شدلقواتالفقري  ؛ا خمناملنظمةتمتلكهملاالشع لتار القتالطو
َّ
َس

ُ
اامل عوحصول

بدرجاتأع االعسكري التدر ةالقواتميصل.ح أك إ»بدر« منظمةالعسكر

ن( 50,000 من  .مقاتل)ألفخمس
ً

شياتاملنظمةقيادةعنفضال اسمتحتخرى يةالعراقامليل

شد ،ا انبيتوفر كماالشع سليحمنعاٍل مستوى »بدر« ملنظمةالعسكري ل نوعهيتم ال ب

ةاملنظمةستخدمحيثوتطوره، فيفةس  أيًضا،والثقيلةواملتوسطةا
ً

ةعنفضال أس

خوراجماتاملدفعية ةالصوار ور   الدروع،ومضاداتالرشاشةواملدافعال
ً
القطعإإضافة

ة كيةالدبابات:مثلالثقيلةالعسكر ،)72 ي( الروسيةوالدبابات،)إبرامز1 إم( الصنعمر

نودوناقالت ات،)113 إم( املصفحةا ا خ،1لغامو ةوطائراتالروسية،غرادوصوار ّ مس

رلالستطالع ةالعملياتيخصفيماأما .2والتصو مّرْت فقد»بدر« منظمةانّفذالالعسكر

ن ْ تَ نبف ْ َت خزمن شياشأةمنذو:التنظيمتار اإيران»بدر« ميل املسالعملوخوض

ة،2003 عامح    . 2003 منذالسيالعمللاملنظمةتحول أعقابالثانيةوالف

ات س،ف ربوخالل التأس التعبئةأسلوب»بدر« فيلق اعتمد يرانيةالعراقيةا

ية ما وار حراسةنقاطعمقتصرةانتواجباتهأّن منبالرغممعركة،لعندا

اتوالكمائن ةالقدراتأنشكوال  .3والتنصتوالدور ائلةالعسكر ا»بدر« ملنظمةال قادرةجعل

اخوضع ةعمليا ةبأسلوبالعسكر ةاملواج ايتوافر ملاوالنظاميةيديةالتقلالعسكر منل

اكمامتطور،سليح ةعملياتخوضعقادرةأ دودعابرةعسكر سعينات،أوائل.ل ال

ةمنظمةإالعصاباتحربقوةمنالتحول بدر منظمةبدأت ر ومن .4تقليديةعسكر تلكأش

ةالعمليات االالعسكر يلعنفذ صرال املثالس    :ا

                                                 
1 Jazeera.net 2019 
2 Jazeera.net 2019 
3 Stanford University The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli 
Institute for International Studies at Stanford.2019. 

رة 4 ز ةا  2019 خبار
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ةالعمليات :املسالعملمرحلة):2003- 1983( واملرحلة - تالعراقالعسكر و وال

يةواململكة كةعمليات حدثتالعراقففي.السعوديةالعر رسمعمش يالثوريا يرا

ةخالل شقواتضد)1988- 1980( منالف نوضدالعراا نمسؤول ومي جنوبح

،النظامضد1991 عامالشعبانيةنتفاضةو.1العراق املعداتترسانةمنالرغموعالعرا

ةالثقيلة س االو شقفقد»بدر« منظمةتمتلك ولةبدر لواءالعراا خاللس

القواتجنودمن19 مقتلعنأسفرتناسفةعبوة)1996 يونيو( السعودية و2.نتفاضة

ة و كيةا َمر ُ
ا

3
ت و . و يتفج  حدثال

َ
سااملتحدةلوالياتاسفار  عاموفر

اتو ؛1983 تمطار تفج و تفج  ؛1983 عامنفطمصفاةتفج و ؛1983 عامالدوال

تأم موكب و ة،سيارة1985 عامال ديأبو انفذمف ندسم علًما.بدرالقياديامل

اتبأن تالتفج و نبالتعاون انتال يهللاوحزبالعراالدعوةحزبمنأعضاءب اللبنا

ن ديأبو و ندسم   .بدرالقياديامل

َعدُّ  :2003 عاممنذالثانيةةاملرحل - 
ُ

ةذه العملإاملسالعملمنالتحول مرحلةالف

، الَحظالسيا اوُ ةالعملياتمنالكث »بدر« تنظيمخوضف ا العراقالعسكر    .وسور

ةعملياتقامالعراق  ةعسكر رباملعروفةو)2006-2004( منالف نالطائفيةبا ب

ّنةالشيعة انتعراق،الوالسُّ او يج ّ( ص2000 قتلن ةتلكخالل)ُس بأوامر الف

عذيبقتل،2006 عام و.4بدرمنظمةزعيمالعامري اديمنصية منص100 و

ناًدا.الداخليةوزارةالشرطةرجالِقَبل نجون ( إواس باألممسانحقوق مفوض)ب

َبهؤالءالشرطة رجالمنالعديدفإناملتحدة، ش مُ سم و.5بدرمنظمةأعضاءأ  د

نمقتل،2007 باكالشيعةالزوار منخمس ناش شب ديج الء»بدر« ومنظمةامل .6كر

مقتل إاضافة.وديااملوصل)داعش( سالميةالدولةتنظيمضدمعارك 2014 عامو

                                                 
 1 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford.2019   
 2 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford.2019  
 3Terror Attack Victim’ Sick ‘Over Iraqi Minister Hadi al-Ameri‘s Visit to White House Dec. 16, 2011. Fox 
News. 
 4Election Law Crisis Fosters Sunni-Shia Cooperation, “American Embassy Baghdad. Wikileaks.web. 29 Jul. 
2015 
 5 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford.2019.  
 6 Babak Rahimi” ,The Return of Moqtada al-Sadr and the Revival of Mahdi Army. JUNE 2010, VOLUME 
3, ISSUE 6. Combating terrorism center. West Point. 
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نناء ّي ِ
ّ
دافنظمة،املِقبلمنُس نواس يومنحسب)داعش( الدولةتنظيممعاملتعاطف

س شراي باه2015 عامو .1وو .2املقداديةاملنظمةِقبلمنعراقيامدنيا72 قتلاش

ت)داعش( سالميةالدولةضداملنظمةقاتلت كذلك يقاسممعبالتعاون تكر قائدسليما

عالقدسفيلق يالثوريرسلالتا ةعمليات2016 عامو .3يرا كةعسكر قواتمعمش

ةعمليات ،الفلوجةالعراقيةمن كةعسكر ر و .املوصلالستعادةمش 2017 أكتو

ةعمليات كةعسكر شدالعراقيةمنقواتمعمش الكرديةالقواتضدالشعوا

نوى محافظة   .ن

ا  ةأعداد وصلت سور اكستانالعراقمنالشيعيةالقواتمنكب ستانو مةوأفغا م

االنظامعنللدفاع الصدر قواتمجموعةأن»بدر« منظمةأكدت2013 عام .سور

عة االتا اقتالأول منعانتقدل ةعمليات إإضافة.4سور بالسيدةعسكر ز

  5.قيةالشر والغوطةدمشقجنوبومناطق

   املنظمةيديولوجياإ .4

ةبدر منظمةتؤمن ية،والقراءاتالرؤىوفقالفقيهواليةبنظر مي عدا »بدر« منظمةو

يوكيلأقدم اتطبق .6العراقإيرا ا،منا بعوسياسا ،ععاملرشدمباشرةوت خامن

ةوتقوم الذيالغائباملعصوممامعنبالنيابة مةقيادةعتقادعالفقيهواليةنظر

نزمانيرجع نتقامبالثأر لألخذمع بأعداءمنو عالفراغسدوعالعدل،وإقامةاملذ

ةأناملعروفمنو .7والسياجتمااملستوى  اقدالفقيهواليةنظر ارفض عضوحار

مطائفةأنلدرجةالكبار،الشيعةعلماء اعدمالقول إبتذم التعاملجواز وعدمشرعي

ا امع قغاصبةبصف لهمنل نأ نأبرز ومن .8الشرعي ااملعارض نصاري،مرتالشيخل

                                                 
1 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford.2019. 
2 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford University .2019. 
3 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford.2019. 
4 Combating Terrorism Center – west point. From Karbala 

رةمركز 5 ز  .2019 للدراساتا

 6 Wilson Center 
 7 almaaref.org  

نع8 وت.الفقيهودولةالدولةوالية.م  ب
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يالقاسمأبو والسيد و عةاظممحمدوكذلك.1ا َعدُّ والذيمداري شر ر َمنأول ُ َ بمعارضتهَج

  .2الفقيهلوالية

اتدين»بدر« منظمةفإّن  ذلكمنالرغمع ةالتامبوال وإليران،الفقيهواليةلنظر

ماعة دفا يعللمرشدقوي مؤ ،عيرا س« بأنهالعامري اديوصفهوالذيخامن ل

نزعيم ابدر منظمةشعار فإنأخرى ناحيةومن .»سالميةلألمةزعيمبلفقط؛يراني وجناح

و إليران؛والتبعيةيديولورتباطعوالشيدلالعسكري  شعار كب حدإشبهف

رس يالثوريا رسفشعار .يرا يالثوريا االعناصر منمجموعةفيهيرا »ال« حرفبي

ن»التوحيدعبارة« إيرمز الذي ةو رسالعقائديوالفكر الرؤ    .3الثوريل

سبةوكذلك ناحبدر منظمةلشعار بال لبنفستوجد»ال« لمةفإنالعسكري ا عالش

رسشعار  نكال والثوري،ا لمةمنتخرجالشعاَرْ القوةعللداللةبندقيةتحمليٌد »ال« ال

حتوي املستمر،والقتال تون؛غصنعالشعارانو لفوخالسالم،إالدعوةإإشارةوالز

نكال  مانطاقحدودأنعللداللةرضيةالكرةتوجدالشعاَرْ سأجمعالعالمو عمل ول

نوفوق .العراقأو إيرانعمقصوًرا يالشعاَرْ لإلعمار بدر منظمةشعار أما.القرآنيةياتتأ

مز  بناءأداةرمز اوعلالعراقيةالدولةخارطةلوجودوذلكوتنميته؛العراقالعملإف

عمار التنميةإلإلشارةتقليدية ااملنظمةسالو حتوي العراق،لتطبيق الشعار كذلكو

داخلهالقرآنع تون غصنو  .قرآنيةوآية)إعمار– عدالة– سيادة( عبارةالشعار وفوق الز

دير  شياتغالبيةأنبالذكر وا شابهالعراقالشيعيةامليل ات رسشعار معشعارا ا

يالثوري       .فيهاملوجودةوالدالالتالعناصر نفسعوتحتوي يرا

ئةعوأثرهالسيا العمل إاملسالعملمنالتحول :ثانيا الداخليةالب

ارجية  وا

ماعاتاملنظماتتتجه ةوا اعادةاملس ااستكمالإالسياالعملإتحول رسال

اوتطبيق داف اتيجية أ افرضالفشلعدس داف ذهأنَبْيَد .والقتااملسبالعملأ ل

ةعمالمنالتحوالت عادالسياالعملإالعسكر ي،الُبعد:وثالثأ والُبعدالسلو

                                                 
اتبأحمد1 يةالدار ال :وتب( الفقيهواليةإالشورى منالشي السياالفكر تطور  ،ال  ).0072 ،ناشرونللعلومعر
يالنظامموقف ،الصيادمحمد2 نالدينورجالاملراجعنميرا ا( املخالف  ).انيةير للدراساتالدواملركز :ضالر
3 CNN. ية ل( بالعر  )2014 إبر
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، ،والُبعدالتنظي  عمليةتصبحالثالثةعادالتحول عمليةتتضمنفعندمايديولو

يالُبعَدْينالسياللعملالتحول عمليةمنتتضإذاأما .1)شاملة( دون فقطوالتنظيالسلو

يديولوالفكري البعد َّالتحول عمليةفإنو س
ُ

 
ً

للعملبدر منظمةتحول و .2براغماتياتحوال

، ااقتصر السيا لالتنظياملستوى عفقطتحول ش ااتجهفقدأيًضا؛محدودو قاد

اتفكيكدون السياالعمل لالنخراط اجماعا سةوقوا بحأو الرئ اْ .رسمياسالح

،املستوى عوكذلك ااملنظمةغ فلميديولو ار تجاهقناعا بلإيران،مناملستوردةف

ا صورةتفخر إ ارسميةو امنومرجعيةالفقيهواليةنعبأ    .ا

يل عأخذناولو  ماعاتمنالنماذجعضاملثال،س ةا السياللعملاملتحولةاملس

ماعة ولومبيةالفاركومنظمةمصر سالميةا ملوجدناال واأ التحول عمليةإاتج

اتالتنظيماتتلكتلقيعدوذلكالشاملة،شبهالسيا ةضر ايةأدتموجعةعسكر إال

كتفاءاملسالعملعنبتعادمناقادعضمحاولة ملحاضراتاوإلقاءالفكري بالتنظ و

محول  ذا .السابقةتجر منالرغمعالذين،بدر منظمةقادةعندمر حقيقةنجدهال و

م ومةحساسةمناصبإوصول مالعراقيةا  وحقوق والنقلالداخليةوزاراتوتول

مإال ،سان ةالقيادةبمنظومةاحتفظواأ شياالعسكر ةعملياتوقيادةللميل ععسكر

قلياملحاملستوى    .و

ئةأثرتلقد ارجيةالداخليةالب لوا اب للعملبدر منظمةتحول مسار تفاعال

،  املنظمةتحول عمليةانتسواءالسيا
ً

من:أنلقول اأستطيعأنإال عدمه،منجاداتحوال

م سةاملؤثراتمعرفةامل مالرئ ئةلف ئةاملعقدةالعراقب ارجيةوالب مكن.كذلكا تقسيمو

اتثالثإ2019 عاموح2003 عاممنذبدر منظمةمسار     .زمنيةف

ة .1  2010 عامإ2003 عاممنذوالف

؛2003 عامالعراقإالعودةعدسالميةللثورةعباملجلسبدر منظمةعالقةتأثرت

نالقوميالصراععنناتجوذلك نب ن،يراني نالصراعوكذلكوالعراقي يةاملرجعياتب الدي

نوخاصةالنجف،السيادةعالشيعية يب ستا يالس كيميرا م ات.العراوا

                                                 
ياملركز  :وحةالد( "السلالسياالعملإاملسالسياالعملمنالتحوالت:السالمإالسالحمنمؤتمر " 1 ودراسةلألبحاث العر

 .)0182 ،السياسات
  .سهنف املرجع2
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كيمباقر محمدعودةعندالصراع حهللعراقا أحدمننقبلال « :فيهجاءالذياملباشر وتصر

 .1»علينايمنتهيفرضأْن 

كيمباقر محمدَعدُّ ُ  يةصيةا و الشيعية،وساطمعروفةومرجعيةدي ابنو

كيممحسن معروفةعلميةأسرة إأصولهوترجعوقته،النجفشيمرجعأك ا

يالعالموالشيعيةوساط سالمي،العر واملرجعياتيرانيةالقياداتعضبخالفو

مي  ( ا
ً

ايكنلمالذي)مثال
ً
ميأنومعلوم .السياالعملعنهُعرفبلكمرجع؛معروف ا

كيممعخالفعان يوخلفهبا و الرغم2.ا رمنو نالدعم مظا ومةب يرانيةا

ةخالفاتناكفإنالعراقية،سالميةواملعارضة ناك:العالقاتذهأضعفتكث نقسامف

نالقومي نب نوالعر يراني نِقبلمناستعالئيةنظرةمنذلكرافقومااقي كفاحإزاءيراني

ن سذااملرجعياتفصراع .3الشيعةالعراقي اعيتصلديجانبفيهحيثا،جديًد ل ّ ب فق

نالفقيهواليةحول  ناك .4وقمالنجفب و والفرس،العربنبالقوميالصراعأيًضاو صراعو

خية،جذورهله قديم  التار
ً
اصةاملصاحول السياالصراعإإضافة  عامو.العراقا

2007 ّ عود؛»العراسالميعاملجلس« إمهاسسالميةللثورةعاملجلسغ ذلكو

شقاقذلكعدشأ .5إيرانعنبنفسهالنأياملجلسرغبةإجزئيا نا عاملجلسب

يجةوذلك؛»بدر« ومنظمة كيمملعارضةن املجلسإبقاءعوحرصهإيرانسياساتلبعضا

رانإعالنعداملوقفوتفاقمالفقيه،واليةعقيدةعنمنأىع اعنط سدعم الوزراءلرئ

ينوريالعرا    .2012 عامُعِقدمؤتمر رسميانفصالعنعالنإمر ووصل،6املال

شياتعمل ومةمعجنبإجنًباالشيعيةامليل ا؛وال ا دف ا،بلس اعلًماتدعم بأ

افيمامتنافسة مةياتكتيكبي اتيجياوم ومةمشروعاتمعإس ال الاملتعاقبةالعراقيةا

اتتعارض نالتنافسيصلوأحياًنا 7.إيرانمعسياسا شياتب خوضإالعراقالشيعيةامليل

مضداملسالعمل اصلو كماعًضاعض نا شب ديج ع( »بدر« منظمةوقواتامل

                                                 
يون رشيد  1 ياملشروع ،ا كيمباغتيالةمص:بالِعراقيرا  .)0192 ،والبحوثللدراساتر ااملسبمركز  :ظ أبو( وسليما
 .نفسه عرجامل  2
انالعمامة ،حيدرعخليل 3 تال( والعراقيرانإالشيعيةاملرجعية: والصو  . )9971 :و
 2019 وسط الشرق يفة4

5 The Washington institute. Philip Smyth. 2016. Should Iraq‹s ISCI Forces Really Be Considered›  Good 
Militias?” 
6 Ibid. 

ي، 7 الطا العراق،"ماجد الشي الشي بوست"الصراع   ).2016(نون
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يل ةخاللو  ).املثالس عبدر منظمةقاتلتللمنظمة،السياللعملالتحول منوالف

اتثالث سةلقوى ج اضدالقتال:العراقرئ ّنةخصوم ن،السُّ الشيعةضدوالقتالوالبعثي

ن كيةالقواتأحياًناوقاتلت ؛الصدر دير  .1مر ةذهخاللاملنظمةأنبالذكر وا قدالف

،املجتمعأطيافعضأييدتخسرت ّنةخاصةالعرا الصدري،التيار أنصار والشيعةالسُّ

اوأصبحت
ً
نالقاعدةلتنظيمدف ّنةواملقاتل اأطلقواالذينالسُّ Treachery - غدرفيلق( اسمعل

Corps( 
ً

    .2»بدر« منبدال

ة .2 ة( 2014- 2010 الثانيةالف  )السياالعملف

صول إ بدرمنظمةس كما  .العراقالشيعةنفوذوتوسيعأك سيانفوذعا

شاءبذاتهمستقلكيانإلقامةس استقاللعد .3العراقجنوبمستقلةشيعيةمحافظةوإ

اعاملجلسعناملنظمة ،العملباالنخراطوقيام ئتالفمعاملنظمةتحالفتالسيا

رت2014 عام.نتخاباتوضالقانون دولةائتالفذلكوكالعراالوط »بدر« منظمةظ

ملانمقعًدا22 عوحصلتبارز،سياكحزب ّون ال ومةإوانضمتعضوا328 منامل ح

اكمئتالف قائبمنعددعاملنظمةحصلت .4ا ةا ومةالوزار الداخلية،وزارة:ا

اأصبحتو .سانق وحقو والنقل،    .5الشرطةوخاصةالدولةأمنقواتداخلفصيل  أكقوا

لاملنظمةتمكنت وخالل.6الدولةومؤسساتالعراقيةالسياسةإالوصول منتدرش

ةذه يجةالف قليميةالدوليةللتفاعالتون تمدنبرزتفقدللعراقوالداخليةو تكر

نبار والفلوجة ئةوصلواملو ماعاتحاضنةكب يةل ِ
ّ انمنرغبةوذلكاملتطرفة،السُّ تلكس

صول املدن مايةمننوٍع عبا شياتممارساتضّد ا  .العراقيةالداخليةووزارةالشيعيةامليل

دير  ةذهخاللأنبالذكر وا دِرَجت2014 عاموخاصةالف
ُ
ابقائمةع»بدر« منظمةأ ر

ا ال يةماراتدولةتصدر  .7املتحدةالعر

  

                                                 
1 Wilson Center. Washington. 2018. Garrett Nada and Mahisan Rowan 
2 The Endgame: The Inside Story of the Struggle for Iraq, from George W. Bush to Barack Obama. Michael 
Gordon. 
3 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford university .2019. 
4 Wilson Center. Washington, op.cit. 
5 Ibid. 
6 Iran‘s Networks of Influence in the Middle East. November 2019. The international institute for strategic 
studies. Washington. 

الة7 ابيةالتنظيماتقائمةعتمدالوزراءمجلسnews. Wam 2014.”  وام« .ماراتأنباءو  .ر
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 2019 إ2014 عاممنذالثالثةاملرحلة .3

فبعد.ذاتهالوقتوالسياالعسكري للعمل»بدر« منظمةبقيادةاملرحلةذهتتم 

توى 
َ
يف ستا اد( الس يل س)داعش( سالميةالدولةتنظيمضد)الكفا ّسِ

ُ
شدأ الشعا

شياتالتنظيماتليضمالذي ل»بدر« منظمةانت.العراقالشيعيةوامليل مش فصيلأ

شد عسكري  ،ا شدقواتقيادةالعامري ادياملنظمةقائدوتوالشع .بنفسهالشعا

اتأنمنالرغموع ر ةا شياتاملس ةوامليل عداموذلك( الغالبتتوحدال العسكر ال

افيماالثقة بتوحدتالعراقالشيعيةالفصائلفإن)بي الواحد،يديولونتماءس

انةو  ية،املرجعيةم دفالدي كوال 2014 عامعدو  .سالميةالدولةتنظيمبإزالةاملوحداملش

اتمنواحدةبدر منظمةأصبحت سةالفاعلةا استطاعتإذ .1العراقيةالسياسةالرئ

لأنبدر منظمة ِ
ّ
و ،)الفتح( تحالفش ةالفصائلأغلبيضمسياتحالفو

َّ
َس

ُ
امل

شياتوامل شدوحداتضمنقاتلتاليل ،ا ابماالشع لعصائبف ق،أ عواملجلسا

مالعراسالمي    .وغ

عالتطور ذاجاء بللمنظمةالسر انجاحاتس ةوحدا الدولةضدالقتالالعسكر

ملان،مقعًدا48 عالعامري اديبقيادةالفتحتحالفحصل .2)داعش( سالمية واحتلال

يبذلك ومةداخلسبةأك ثا لالفتحتحالفارتبط.العراقيةا وناتهب ابإيرانم
ً
ارتباط

راندفخاللهومنوثيًقا، ومةعالنفوذمنممكنقدر أك ممارسةإط ةا املركز

يجةالعراقاملناطقعض»بدر« منظمةمقّراتحرق منالرغموع .3غداد لالحتجاجاتن

لنمتقداملنظمةفإنالبالد،العامةوضاعسوءع وظ،ش دوًرانتلعبوم

ا ً س»بدر« منظمةقائدالعامري ادييصبحأناملحتملومن .4لبنانهللاحزبلدور مشا رئ

  .5للعراقمستقبوزراء

ةالسياسيةحداثأثرت اوالعسكر ا،»بدر« منظمةسلوكعسور ا وذلكوتوج

ةخالل ملانسياسيةمنافساتتخوضانتحيث،2014 إ2010 عاممنالف ومةال وا

شياتانت.العراقية فغانيةالعراقيةامليل املتمردينضدسدشار قواتجانبإتقاتلو

                                                 
1 Iran‘s Network of influence in Middle East. The International institute for Strategic Studies. 
2 German Institute for International and Security Affairs. The Badr Organization Iran‘s Most Important 
Instrument in Iraq. Guido Steinberg. 2017 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Wilson Center. Washington, op.cit.   
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سالدافعانو 2012.1- 2011 شتاءمنذّنةالسُّ  اللقتالالرئ الشيعيةاملواقعحمايةو سور

داملقدسة بالسيدةكم  دمشق،ز
ً

نالتحالف« عنفضال ةب ور سالميةإيرانجم

نأجلمنوكذلك،2»1980 عاممنذالقائمسدونظام اتيجيةنقلروابطتأم ةجيواس حيو

يهللا زب    .3اللبنا

رانأنأيًضااملعلوممن شياتمناملةمنظومةبناءعحرصتقدط اتامليل والشب

عة ا،التا شياتتلكوتمثلل مية« امليل ايدةأ اتيجيةم حيثاملنطقة،تجاهيرانيةس

ا رانستخدم ابناءط االسيانفوذ ذا 4.»قليجوار انفوذالو
ّ

القدرةمنيمك

ماتمنالنوعذلكلتنفيذالشبكةذهاستدعاء« ع ابيةال يمكنالاملتماثلةغ ر

ا، ار عمعقولةقدرةمعتنفيذ دفالرديجعلمااملسؤولية؛إن ةأك املس منذو 5.»صعو

ا ا،دخول 5000 إ3000 جموعممنمقاتل1500 إ1000 منبدر قواتمبلغسور

شياتبامنمقاتل شاِركة،العراقيةامليل
ُ
شياتالقواتمعظمعادتوقدامل العراقيةوامليل

ااملشاركة ةأدلةناكأنإال والعراق،املوصلالدولةتنظيملقتال2014 عامسور عكث

اتقاتلانت»بدر« منظمةأن   .6أيًضا2016 عامسور

 خاتمة

تام، اتعضالبحثواجهفقدا تحول حول العلميةاملادةبجمعاملتعلقةالصعو

ةمنأنهشكَّ فال .السياالعملإ»بدر« وتنظيمجماعة انالصعو أو الدراساتإجراءبم

 مخاطر،مناملقابالتذهمثلإجراءيكتنفملاالتنظيمقياداتمعامليدانيةاملقابالت
ً

 عنفضال

ا ئةوجود طورة؛غايةوأحداثب تُجمعتالاملعلوماتأنإال ا
َ
ل ِ

ّ
ذاأجلمنوُحل

ةصورةأعطتالبحث اتالسياللعملبدر منظمةتحول عنوا ئةوتأث الداخليةالب

ارجية   :تيةالنتائجإالباحثتوصلسبقماضوءو .املنظمةعوا

                                                 
1 German Institute for International and Security Affairs, op.cit. 
2 The Badr Organization of Reconstruction and Development. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford University .2019. 
3 From Karbala to Sayyida Zaynab: Iraqi Fighters in Syria‘s Shi`a Militias Syria Special Issue. Combating 
terrorism center. West Point. 

،ش حمدي  4  131صسابق،جعمر  ع
ادة" ،ليفيتماثيو  5 نةأمامش عةآسيا،ووسطوسطالشرق لشؤونالفرعيةال نةالتا ارجيةالعالقاتل يالشيوخ مجلسا  "مر

د(  .)وسطالشرق أسياساتواشنطنمع
6 German Institute for International and Security Affairs, op.cit. 
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ةعملياتخوضعةالقدر بدر ملنظمةأن -
َّ
،قلياملستوى عُمَس ذاوالدو نو ب ي

اخاللمن وار دول عمليا خطوالا ااملمكنومناملنظمة،تار املصالدعماستخدام

  .يةيران

ًباك بدر منظمةأن - سليًحاتدر نمنو ةالتنظيماتلب
َّ
َس

ُ
ومنالعراق،امل

ما ٍة بقوةٍ تحظىالوسطالشرق برز عاتا ٍب نظاميٍة عسكر   .متطور وتدر

ن - ب ةعملياتقامتقدبدر منظمةأنأيًضاي ةعسكر اخاللكب السياللعملتحول

ة سبة2019-2003 منالف ةمنبكث أعب اف عمل
َّ
َس

ُ
نامل    .2003و1983 عاَمْي ب

ةخالل - ن2003 عاممنذالسياللعملاملنظمةتحول  ف ّ العملنحو التحول شموليةعدمتب

مكندعواه،جديةوعدمالسيا يتحول بأنهوصفهو ياملستوى وعبراغما   .فقطالتكتي

شدوقيادةالعراقوالسياالعسكري العملقيادةعالقدرةللمنظمة - الشعا

ه    .وإقليميامحلياوتوج

ةوخاصةالسيااملنظمةعملخالل - نالثانيةالف ا2014 ح2010 عامب ْ درَج
َ
دولةأ

يةمارات ابقائمةعاملتحدةالعر    .ر

معأن - نا يجةعطيالسابقةلعواملالب ان ون سوفاملنظمةأنمفاد عقبةت

 العراقاستقرار 
ً

   .مستقبال

 راجعــمــال

ية العر   باللغة

اتبأحمد يةالدار ال :وتب( الفقيهواليةإالشورى منالشي السياالفكر تطور  ،ال عر

  ).0072 ،ناشرونللعلوم

يالنظامموقف ،الصيادمحمد نالدينورجالاملراجعنميرا ا( املخالف الدواملركز :ضالر

   ).انيةير للدراسات

يون رشيد ياملشروع ،ا كيمباغتيالةمص:بالِعراقيرا ر ااملسبمركز  :ظ أبو( وسليما

  .)0192 ،والبحوثللدراسات

انالعمامة ،حيدرعخليل تال( والعراقيرانإالشيعيةاملرجعية: والصو  . )9971 :و
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 "السلالسياالعملإاملسالسياالعملمنالتحوالت:السالمإالسالحمنمؤتمر "

ياملركز  :وحةالد(   .)0182 ،السياساتودراسةلألبحاث العر

ادة" ،ليفيتماثيو  نةأمامش عةآسيا،ووسطوسطالشرق لشؤونالفرعيةال نةالتا ل

ارجيةالعالقات يالشيوخ مجلسا د( "مر    .)وسطالشرق أسياساتواشنطنمع

شياتقتصاديالنفوذ:املقدسالعنف ،عش حمدي منللميل    .قليو

وت ( الفقيهودولةالدولةوالية.نمع  .)ب

يةباللغة   جن

German Institute for International and Security Affairs. The Badr 
Organization Iran‘s Most Important Instrument in Iraq. Guido Steinberg. 
2017. 
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White House Dec. 16, 2011. Fox News. 
Election Law Crisis Fosters Sunni-Shia Cooperation, “American Embassy 

Baghdad. Wikileaks.web. 29 Jul. 2015 
Babak Rahimi” ,The Return of Moqtada al-Sadr and the Revival of Mahdi 

Army. JUNE 2010, VOLUME 3, ISSUE 6. Combating terrorism center. 
West Point. 

The Washington institute. Philip Smyth. 2016. Should Iraq‹s ISCI Forces 
Really Be Considered›  Good Militias ? 

Wilson Center. Washington. 2018. Garrett Nada and Mahisan Rowan 
The Endgame: The Inside Story of the Struggle for Iraq, from George W. 

Bush to Barack Obama. Michael Gordon. 
Iran‘s Networks of Influence in the Middle East. November 2019. The 

international institute for strategic studies. Washington. 
German Institute for International and Security Affairs. The Badr 

Organization Iran‘s Most Important Instrument in Iraq. Guido Steinberg. 
2017 

From Karbala to Sayyida Zaynab: Iraqi Fighters in Syria‘s Shi`a Militias 
Syria Special Issue. Combating terrorism center. West Point. 



 
 

Les facteurs sociaux économiques déclencheurs du Terrorisme en 
Moyen-Orient 

Social and economic factors triggering in the Middle East 
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ص الشرق  :م منطقة دت قرونش لعدة اب لإلر شارا ان السالموسط زعزعة إ أدى مما ،

ل. املنطقة ة وخط كثيفة وسط الشرق ابية ر ات ر ا انت الوقد العوامل ب س لغاية

ا د
ّ
ذلكول بما ي، العر الصراع مثل اتيجية س و والسياسية ية والدي خية التار العوامل

والتد الطائفية وسياسات املنطقةسرائي دول سياسة ار ا وكذلكخل ال، الفو

ي العر يع الر وفسادأعقبت املنطقة ، ومات وا العنف. نظمة شار ان سية رئ عوامل ا ل

اب ر العواملبا.و مية أ من نقلل أال يجب ذلك، إ الفقرجتماعية قتصاديةإلضافة مثل

ش م والعوملةوال و  ، الظروف جميع اب لإلر وفرت التكنولو ال للتجسدالوسائل ا يحتاج ال جية

وتدوالتوسع والبطالة التخلف وكذلك الفكري ، واملستوى التعليم مستوى ذلكي إ وما والفساد ،. 

جتماعية العوامل ذه عت قتصادية و العو ابمن ر شار ان سية الرئ لشرقباوامل

أخرى  عوامل جانب إ خطابوسط شار ان م سا ف املتطرف، بالفكر شبع وال ية ،الكرا

الش وء بوكذلك س ابية ر ماعات ا إ الدخل باب موارد ونقص شاشة وال الفقر

التعليم مستوى حول. وانخفاض ابية ر ات والشب التقنيات ر تطو العوملة ور ظ م سا وقد

انضم ل وس املتطرفةالعالم ماعات ا إ الشباب عنام فراد رضا عدم إ أيًضا ذلك رجع و ،

وات ال ع   .توز

مفتاحية العوامل: لمات وسط، الشرق اب،   ديةقتصا العواملجتماعية،ر

                                                 
ي 1 و لك يد                                                            latifachaouki14@gmail.comال
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Abstract: The Middle East region has seen the spread of terrorism for centuries, which 
has destabilized peace in the region. Terrorist movements in the Middle East were dense 
and very dangerous due to the factors that generated them, including historical, religious, 
political and strategic factors such as the Arab-Israeli conflict, sectarianism, as well as 
external interference in politics interior of the country of the region, the chaos after the 
Arab Spring and the disarry of regimes and governments in the region. All of them are 
major factors in the spread of violence and terrorisme. In addition, social-economic factors 
such as poverty and marginalization and globalization should not be understimated, which 
has also provided terrorism with all the technological means it needs to materialize and 
expand, underdevelopment, unemployment, level of education, intellectual level, poor 
diribution of wealth, corruption etc. Social and economics factors are seen as major factors 
in triggering terrorism in the Middle East alongside other factors. They contribute to the 
spread of hate speech and the saturation of extremist ideology, as well as to the recourse of 
young people to terrorist groups due to poverty, fragility, lack of income resources and low 
level of education…The advent of globalization has contributed to the developement of 
technologies and terrorist networks across the world, it has facilitated the membership of 
young people in extremist groups, and this is also due to the dissatisfaction of individuals 
with the poor distribution of wealth. 

Keywords: Terrorism, Middle East, factors, social, economic 

Introduction 

La région du Moyen-Orient est une zone de conflits active, en proie aux 

conflits internes et régionaux, mais elle est également connue par des réseaux 

terroristes et des attentats parmi les plus meurtriers du monde. La violence est 

tellement courante au Moyen-Orient que de nombreux politologues focalisent 

leurs recherches sur la région. Cela fait des années que les spécialistes 

s’efforcent de comprendre la raison pour laquelle la région du Moyen-Orient 

est le théâtre d’une vague apparemment sans fin de violence. Plusieurs études 

empiriques ont débouché sur des théories qui s’appliquent et concluent que 

les ingérences extérieures dans la région telle que l’intervention étrangère des 

USA dans la région, le conflit arabo-israélien, le radicalisme religieux et les 

obstacles à la modernisation sont à la racine des conflits1.   

                                                 
1 Tiffiany O. Howard, « Malheureux boucs émissaires, » ASPJ Afrique & Francophonie, 2 ème trimestre 
(2013), p.25. 
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Cette situation particulière a été évidente au Moyen-Orient car cette 

région a  souffert d’un manque de développement économique, de la pauvreté 

dans la plupart des Etats, de l’injustice sociale et d’inégalités dans la 

distribution des ressources. C’est ainsi que des crises économiques dues à une 

absence de développement ont paralysé les États de cette région en les 

affaiblissant sans cesse et conduisant un grand nombre de ceux qui souffraient 

de la pauvreté à  soutenir les organisations terroristes ou à les rejoindre. En 

outre, les conditions de fragilité dans lesquelles se trouvent les États de cette 

région ont également fourni du matériel de propagande aux groupes 

extrémistes, ce qui a facilité leurs efforts de recrutement et légitimé leurs 

actes de terrorisme au sein de la population.   

Nous connaissons bien qu’un ensemble des facteurs historiques, 

religieux, politiques et stratégiques responsables à la propagation du 

terrorisme en Moyen-Orient. Par ailleurs, il ne faut pas sous estimer des 

facteurs sociaux économiques tels que la pauvreté et la marginalisation, la 

mondialisation, qui a, aussi, fourni au terrorisme tous les moyens 

technologiques dont il a besoin, pour se concrétiser et s’étendre,  le sous-

développement, le chômage, le niveau de l’éducation, la mauvaise répartition 

des richesses, la corruption etc.1 Nous avons figuré que cette hypothèse est 

confirmée aussi par L’ONU, elle rend la responsabilité des facteurs 

déclencheurs du terrorisme au Moyen-Orient à tous les Etats : « tous les Etas 

doivent prendre des  mesures efficaces contre le terrorisme, tout en cherchant 

à faire face aux causes sous-jacentes de ce fléau, comme la pauvreté, la faim, 

le désespoir et l’humiliation. Il faut au contraire promouvoir le 

développement durable, l’Etat de droit, la bonne gouvernance, le respect des 

droits de l’homme »2. Donc, on va s'interroger sur ces causes responsables à 

                                                 
1 Charles Saint-Prot, Islam : l’avenir de la tradition (éditions du ROCHER, 2008), p.496. 
2 Rapport d’ONU, « assemblée générale des Nations Unies, compte rendu de la 6ème commission des Nations 
Unies (en charges des questions juridiques) » AG /J/3433 (8 octobre 2012). 
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la propagation du terrorisme en Moyen-Orient, notamment, avant et après le 

printemps arabe, qui se sont fortement multipliées entre causes sociales et 

causes économiques. Quels sont les facteurs  sociaux économiques 

responsables au déclenchement du terrorisme en Moyen-Orient ?  

Nous avons vu que l’étude des facteurs sociaux économiques 

déclencheurs du terrorisme en Moyen-Orient est une grande nécessité afin de 

permettre connaitre les instruments de lutte contre ledit phénomène. En effet, 

l’étude sur les facteurs socio-économiques responsables au déclenchement du 

terrorisme en Moyen-Orient nécessite la recherche des solutions et approches 

pour la lutte. Nous avons commencé par les facteurs sociaux (Section 1), 

suivis par les facteurs économiques (Section 2). 

Section  1: les facteurs sociaux du terrorisme en Moyen-Orient 

1. Le terrorisme en Moyen-Orient entre pauvreté et marginalisation  

Nous avons commencé par la pauvreté et la marginalisation comme des 

facteurs sociaux principaux de l’émergence du terrorisme en Moyen-Orient. 

Le terrorisme, qui signifie l’usage excessif de la force et l'état résultant de la 

panique, la peur et la terreur parmi la population, n’a historiquement été que 

le produit de trois matières premières, si l’on peut dire: une société 

fragmentée basée sur la pauvreté , l'exclusion et la marginalisation, le pouvoir 

exclusif injuste et le dogmatisme des croyances et des idéologies (le fanatisme 

et la passivité intellectuelle). Et le plus surprenant, c'est que chacun de ces 

facteurs est capable d'éliminer la zone de modération et de consensus existant 

entre les pays et les communautés, laquelle zone est susceptible de nous 

garder lucides et de réguler rationnellement et humainement le comportement. 

Historiquement, et contrairement aux années 70 et 80 en Moyen-Orient, où 

les objectifs du terrorisme étaient plutôt politiques et idéologiques et dont les 

revendications étaient pour la plupart légitimes, que l’on y souscrive ou non, 
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le terrorisme au 21ème siècle vient viser l'épuisement des ressources 

humaines et matérielles à plus grande échelle, afin de répandre la terreur et la 

peur parmi les innocents, ce qui nous amène à nous interroger sur les 

motivations profondes de ces mouvements terroristes et sur leur nature. 

La propagation de la pauvreté, les inégalités des richesses et les maigres 

ressources en Moyen-Orient ont indubitablement contribué, à long terme, à un 

état de frustration, qui a soulevé à son tour des formes et des modes différents 

et curieux du terrorisme. Certains pensent qu'il existe des soi-disant 

motivations au terrorisme dont les plus importantes sont l’état d’abattement et 

l'évanouissement de l'identité, faisant ainsi du Moyen-Orient dans la dernière 

décennie de ce siècle l’exemple le plus frappant quant à la réunion de facteurs 

déclencheurs de la violence et du terrorisme. Par ailleurs, on ne peut en aucun 

cas négliger le facteur de privations économiques – qu’il ne s’agit nullement 

de surestimer-, étant donné que la plupart des auteurs des derniers actes 

terroristes souffrent de pauvreté et vivent dans les quartiers enregistrant un 

fort taux de chômage et souffrant de négligence. D’autres, issus de la classe 

moyenne, ont été recrutés, soit à travers les médias sociaux qui diffusent une 

image attirante de ces organisations, soit suite aux tentations matérielles et 

morales accordées par ces organisations à ceux qui les rejoignent. 

Néanmoins, il y en a ceux qui pensent que les activités terroristes ne 

pourraient s’expliquer par seul la pauvreté, comme peut en témoigner le cas 

des pays les plus pauvres dans le monde aujourd'hui où le terrorisme n’existe 

pas, alors que d'autres pays sont touchés, en dépit de leur croissance 

économique rapide et de la hausse du revenu par habitant. Cela ramène ainsi 

certains chercheurs et penseurs à approfondir leur réflexion concernant la 

relation étroite entre pauvreté matérielle et terrorisme, en impliquant une 

variable autre que la misère et la pauvreté, à savoir la question identitaire et 

non pas uniquement celle économique. En effet, l'une de ces études indique 
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que la plupart des membres des mouvements radicaux  dans la région Moyen-

Orient sont des jeunes de vingt ans, qui, certes, sont issus de milieu rural ou 

de petites villes et appartenant à la classe moyenne ou la classe moyenne 

inférieure, mais qui ont bénéficié d’une bonne éducation et sont pour la 

plupart des ingénieurs ou des scientifiques, dont les familles sont unies.   

Cependant, ils se sont retrouvés en marge des deux cultures : une culture 

d’origine correspondant à une partie de leur vie, et une culture d’adoption, 

imposée par la nouvelle situation qu’ils ont réussi à atteindre sur le plan 

matériel ou même intellectuel. Et dans leur tentative de fuir cette aliénation et 

parfois la marginalisation sociale, c’était le début des activités terroristes. 

Ronald Wintrobe, professeur des sciences économiques à l’université Western 

Ontario indique que la perte de capital social induite par la pauvreté peut 

inciter un individu à rechercher une plus grande solidarité au sein 

d’organisations violentes. De leur coté, G.S.Epstein et N.Gang estiment qu’un 

leader extrémiste pourra d’autant plus facilement accroitre le niveau 

d’observance jusqu’à terrorisme que la pauvreté intellectuelle et pécuniaire 

des individus favorise leur instrumentalisation et ce d’autant plus qu’au 

dehors ils soufflent d’humiliations1. 

Ainsi, la lutte contre les activités terroristes ne dépend pas de 

l’amélioration des taux de croissance économique à travers les subventions et 

les aides économiques. Il ne s’agit pas non plus d’adopter les valeurs 

occidentales et par le suivi de l’occident dans toutes ces stratégies, dans la 

mesure où cela pourrait être contre-productif en cas d’absence de 

sensibilisation des citoyens. Cela contribuerait à renforcer le sentiment de 

discrimination quant au déséquilibre dans la distribution des ressources par 

l’Etat, conduisant à un sentiment de marginalisation parmi les plus démunis, 

                                                 
1  Cité dans la revue Tiers Monde, sur la nature et les causes du terrorisme, 2003 /2 (N 174) p 369, (article 
sur : Cairn.info  le 01/01/2012) 
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qui, dans ce cas, ne manqueront pas seulement d'argent, mais souffriront 

d'intégration sociale. 

Nous considérons que la pauvreté est un facteur de noyau du terrorisme 

en Moyen-Orient, ce qui pousse des jeunes innocents à rejoindre les 

organisations terroristes est non pas toujours la faiblesse intellectuelle et la 

mauvaise orientation idéologique, mais il s’agit souvent du soutien matériel et 

psychologique dont disposent ces groupes, ils ne reculent pas tant qu’ils se 

débarrassent de l’obsession de la pauvreté. 

2. Le terrorisme en Moyen-Orient et le niveau  de conscience intellectuel 

Une étude de l’Université de Princeton, réalisée en 2002 sur le terrorisme 

israélien et arabe au Moyen-Orient, a révélé que, dans cette région, non 

seulement les terroristes avaient un niveau de vie supérieur au seuil de 

pauvreté, mais également qu’ils avaient au moins un diplôme du secondaire. 

Les informations recueillies jusqu’à présent, relatives aux antécédents des 

membres d’Al-Qaïda, semblent confirmer ces résultats, notamment en ce qui 

concerne l’aptitude des terroristes à bien s’adapter à un environnement 

étranger. Dans des villes étrangères, les membres d’Al-Qaïda n’ont eu aucune 

difficulté à trouver un emploi, à louer un appartement, à suivre des cours à 

l’université ou à s’inscrire à des cours de pilotage : tout ceci aurait été bien 

plus difficile s’ils n’avaient bénéficié d’aucun enseignement et s’ils avaient 

été pauvres. La « National Strategy for Combating Terrorism » confirme 

également cela : « Plusieurs organisations terroristes qui ont peu de points 

communs avec les masses pauvres et privées de ressources exploitent ces 

conditions à leur avantage. »1 

                                                 
1 “National Strategy for Combating Terrorism,” (Washington, The White House, Février 2003), pp. 22,23. 
Disponible sur Internet à l’adresse suivante :  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/counter_terrorism_strategy.pdf, 
consulté le 20 juin 2020. 
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Sean Wilentz, professeur d’histoire à l'Université de Princeton, soutient 

cette idée et ce, contrairement à beaucoup d’autres, en affirmant que les 

terroristes ne l’ont pas fait pour des raisons économiques ni pour se rebeller 

contre la privation matérielle ou leur situation économique, voire leur 

pauvreté matérielle, mais leur objectif était de changer la carte du monde dans 

laquelle ils occupaient une position dans l'ombre. Et ce qui permet de 

conforter cette thèse c’est bien leur niveau de vie matériel, leur niveau 

d’éducation, et les avantages économiques dont ils ont bénéficié. Selon ce 

même point de vue, le terrorisme en Moyen-Orient n’est pas le produit de la 

pauvreté seulement, dans la mesure où non seulement le niveau de vie des 

membres des groupes terroristes est relativement plus élevé que les autres 

vivant dans le même pays, mais aussi ils sont plus à même de participer au jeu 

politique, en raison des moyens de persuasion dont ils disposent, de leur 

capacité de mobilisation et des ressources financières nécessaires en leur 

possession. 

En revanche, les mouvements  extrémistes dans plusieurs communautés 

pauvres ne prospèrent pas, ce qui a amené certains à dire que c’est bien la 

richesse et non la pauvreté qui contribuera au développement des 

mouvements extrémistes, en arguant que la richesse donne aux individus la 

possibilité de réfléchir sur les questions idéologiques et politiques une fois 

qu’ils sont économiquement repus. Il semble que l'interprétation occidentale 

du terrorisme dans la région Moyen-Orient a conduit certains à insister sur la 

priorité des facteurs matériels et la pauvreté dans la montée du terrorisme, et 

non, par exemple, sur les facteurs de marginalisation ou d'exclusion, ce qui a 

fait l'objet de la critique cinglante de nombreux chercheurs conscients de la 

différence des cadres cognitifs et intellectuels entre Orient et Occident.  

Dans cette perspective, ils ont confirmé cette erreur d'interprétations 

matérielles superficielles des mouvements extrémistes, et leur manque de 
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conviction quant aux facteurs non matériels tels que la mauvaise 

interprétation des versets coraniques, l’enchevêtrement des pratiques 

culturelles et des traditions religieuses et historiques, et l'exploitation du vide 

intellectuel chez les jeunes, ainsi que d'autres facteurs qui ne sont pas pris en 

compte dans les recherches occidentales. Ce qui ouvre d’autres perspectives 

de réflexions plus approfondies dans la recherche des causes non-économique 

et matérielles du terrorisme en Moyen-Orient. Enfin et surtout, il faudrait 

noter que la plupart des terroristes sont incapables de comprendre que les 

actes terroristes ne pourraient pas libérer un peuple, et que les efforts de 

résistance et de lutte les plus féroces sont historiquement liés au bien-fondé de 

l’objectif déclaré par la résistance et de la légitimation des moyens, et il s’agit 

là d’une autre approche du terrorisme et des médias. 

3. Le terrorisme en Moyen-Orient  et le sous-développement  

De nombreux chercheurs évoquent le chômage, la pauvreté, la corruption 

généralisée, le clientélisme, les injustices flagrantes, l’absence d’une bonne 

compréhension du religieux. Ces causes peuvent expliquer les causes du 

phénomène dans certains pays mais pas dans d’autres. Il ne faut donc pas s’en 

contenter. Le terrorisme est un phénomène transnational. Il faut donc chercher 

d’autres explications liées au sous-développement, à la dépendance et au 

nouveau positionnement économique et politique…ces raisons, même si elles 

sont vraies, ne peuvent avoir pour réponse le terrorisme. Ce n’est pas en tuant, 

en massacrant et en torturant que les nations se développent. 

Il y a de nombreux exemples de peuples qui étaient, il n’y a pas si 

longtemps, plus sous développés que nos pays mais qui ont réussi, en très peu 

de temps de rattraper les pays développés comme Singapour, ou les Tigres 

asiatiques ou le Brésil. Le terrorisme reflète d’abord l’échec des institutions 

censées combattre ce phénomène : la famille, l’école, l’université qui devait 
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contribuer à la formation du citoyen. Les élites ont également abandonné leur 

rôle de formation de la société1. 

Section 2: Les Facteurs Economiques Responsables du 

Terrorisme en Moyen-Orient 

1. L’émergence de la  mondialisation en Moyen-Orient : un facteur de la 

montée du terrorisme 

La mondialisation, telle qu'elle est définie, est un mouvement 

d'internationalisation des économies et des sociétés induit par le 

développement des échanges dans le monde. Elle ne concerne plus seulement 

les marchandises, mais englobe les capitaux, la main-d’œuvre, les services, la 

propriété intellectuelle, les œuvres d'arts...2 ce qui la rend un processus de 

changement global, profond, inexorable, irrésistible et durable qui transforme 

le paysage politique, économique et social international. 3  

La genèse le la mondialisation est quelque peu controversée en doctrine4. 

Mais la majorité des spécialistes font coïncider son avènement avec la fin du 

20ème siècle, qui a connu des brusques transformations à l'échelle mondiale, 

notamment : la chute de la mer de Berlin, la dislocation de l'Union soviétique 

et la première guerre irakienne de 19915. Mais, comment ce phénomène peut-

il conduire au terrorisme en Moyen-Orient? Les répercussions de la 

mondialisation ne se limitent pas aux domaines économique, politique et 

sécuritaire ni aux échecs sur le plan culturel, mais les dépassent pour 

constituer l’un des motifs déclencheurs du terrorisme en Moyen-Orient. En 

                                                 
1 Revue d’histoire maghrébine (Epoques moderne et contemporaine), publications de la fondation Temimi 
pour la recherche Scientifique et l’Information – Tunis, numéro 161,  p.249. 
2 Encyclopédie Microsoft Encarta (2003). 
3 Mourad Boukella, « regards critiques sur la mondialisation, » Revue prologues. N°18 (automne 99/hiver 
2000). P.20. 
4 Certains spécialistes lient son origine au capitalisme et à la société industrielle, sur le plan politique et 
idéologique dans le temps de l'universalisme des valeurs modernes issues des révolutions politiques des 18 
ème siècles. 
5 Abdel Haq Janat iIdrissi, Les relations internationales.. 2ème édition (librairie Almishat. 2002),p.209. 
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effet, à travers son échec inclusif à gommer les différences, elle a participé à 

la naissance d’une forme curieuse du terrorisme, favorable à une sorte 

d’enfermement néfaste pour des motifs d’ordre identitaire. Et cela devient 

d’autant plus alarmant encore lorsque certains extrémistes ont posé leur 

terrorisme idéologique comme une alternative à cette mondialisation 

déformée et boiteuse, rendant ces deux variables, en l’occurrence une 

mondialisation boiteuse et incomplète ajoutée à un enfermement dogmatique 

mentalement destructeur, très présentes dans les débats sur les réseaux 

sociaux, se propageant avec une rapidité étonnante, de façon absurde, et 

souvent sans logique aucune, pour être vidées de leurs sens, et donner ainsi 

naissance à un extrémisme plus violent chez beaucoup de personnes, les 

poussant à la fin au comportement terroriste. Et tout cela, dans une région où 

sont réunis de nombreux facteurs favorables au terrorisme avec des taux 

atteignant des proportions sans précédent aux niveaux local, régional et 

international, au point que le terrorisme est devenu non seulement une menace 

pour tous les aspects de la vie et de la civilisation sur la terre, mais également 

un obstacle au message divin qui conçoit l’homme comme le successeur de 

Dieu sur terre. 

La doctrine de la mondialisation repose sur les quatre points suivants: 1) 

ouverture des frontières afin de libéraliser le commerce et la finance. 

2) déréglementation et privatisation. 3) recul des dépenses publiques et des 

impôts au profit des activités privées. 4) primauté des investissements 

internationaux et des marchés financiers. En somme le déclin du politique et 

de l'Etat au profit des intérêts privés1 . En libérant les mouvements des 

capitaux de tout contrôle étatique, cette politique, déplace le pouvoir 

économique de la sphère publique, des Etats à la sphère privée de la finance 

                                                 
1 Hanz - Peter Martin, Harald Shumann, La piège de la mondialisation: agressions sur la démocratie et la 
prospérité, Traduit de l'Allemagne par Adnan Abasss Ali (conseil national des cultures en kuwait, 2002), 
p.119. EN ARABE 
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internationale. C'est, donc, une logique de fructification rapide des 

patrimoines financiers qui caractérise, désormais, le système. Cette course 

sans limite au profit à court terme épuise la nature, multiplie les déchets, 

détruit les régulations de la biosphère et menace le destin des générations 

futures. 

La mondialisation est devenue insensée au sens propre, puisque 

l'instrument économique se substitue à la finalité au lieu de la servir, les 

frontières entre le moral et l'immoral, le légitime et l'illégitime disparaissent. 

Cependant, toutes les conditions étaient requises pour provoquer le désespoir, 

puis l'action et la réaction des peuples, qui peut être pacifique à travers les 

grandes mobilisations du mouvement anti-mondialisation (constitué 

principalement par les ONG, les syndicats des travailleurs, les intellectuels...), 

mais aussi sanglante qui culmine avec des attentats terroristes, puisque 

« quand on sème le désespoir, on récolte fatalement la violence ». 

La mondialisation a enrichi les riches et appauvri les pauvres dans la 

région. Le fossé entre les gagnants et les perdants de cette mondialisation a 

tendance à se creuser. Il faut signaler que le creusement des inégalités se 

transmet, maintenant, d'une génération à la suivante en fonction du milieu 

social, ce qui est source de stress, d'humiliation et d'agressivité permanente ; 

qui entraînent, enfin du compte, la désespérance et une perte des raisons de 

vivre. Sur ce plan culturel,  la mondialisation se présente, donc, comme étant 

une nouvelle forme de colonisation,1 qui vise à imposer la culture occidentale 

(notamment judéo-chrétienne) et à marginaliser les autres cultures 

traditionnelles, ce qui engendre un désarroi et une perte de repères favorisant 

les poussées de violence intégriste et les mouvements extrémistes. La 

mondialisation s'est accompagnée, nom seulement d'une paupérisation, mais 

                                                 
1 Mahdi El Mandjra, La décolonisation culturelle : défi majeur du 21ème siècle (Casablanca: Edition Ennajah 
El Jadida.. 2001), p. 6. 
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aussi du viol des cultures, et même parfois la destruction de « l'histoire des 

peuples » poussant ceux-ci à la révolte et à la terreur. 

Par ailleurs, l'ère de la mondialisation n'est pour le monde arabo-

musulman (soit 1600 millions de personnes) qu'une interminable série 

d'humiliations, externes et internes, qui ont coûté la vie à plus de dix millions 

de personnes au cours, seulement, de la dernière décennie du 20ème siècle 1 . A 

ce titre, les images en provenance de Palestine et de l'IRAK, sont 

symboliques, mais, non exceptionnelles. Le terrorisme en Moyen-Orient, 

donc ne surgit pas du néant, il s'est trouvé un terreau, celui de la misère, de 

l'humiliation et du délitement des valeurs. Ce terreau s'est trouvé enrichi par 

un engrais, ce lui de la technologie de pointe et de l'argent de l'illégalité. 

2. La mauvaise répartition de la richesse en Moyen-Orient  

Nous avons constaté que la mauvaise répartition injuste des richesses est l’une 

des causes du terrorisme et des conflits violents en Moyen-Orient. Pierre-

Yves Bonin aborde de front dans son texte l’une des conditions sous-jacentes 

à la guerre et au terrorisme : la répartition internationales des richesses. 

Plusieurs observateurs de la scène politique internationale considèrent en effet 

que cette répartition, étant inéquitable, serait l’une des causes importantes des 

conflits violents qui agitent les relations entre les peuples en Moyen-Orient. 

L’impérialisme économique américain, l’arrogance, voire la suffisance 

affichée en matière économique, les iniquités et injustices économique 

directement provoquée par la politique extérieure des Etats-Unis, sont 

couramment invoqués comme l’une des causes,…le partage international des 

ressources naturelles est-il équitable ou inéquitable?  

D’autres facteurs doivent être pris en considération : densité de la 

population, culture, instabilité politique, etc. le manque des ressources 

                                                 
1 Ahmed Mansour, C.f. le monde islamique, à l'ère du nouvel ordre International (Edition Dar Ibn Hazm. 
1994), p.37. en ARAB 
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naturelles semblerait dans beaucoup de cas ne pas devoir figurer au tableau 

des causes susceptibles d’expliquer les inégalités entre pays riches et 

pauvres1. Dans la région Moyen-Orient, on trouve qu’il y a une répartition 

inéquitable de la richesse notamment des ressources naturelles surtout le 

pétrole, les pays de Golf tels que l’Arabie saoudite, Qatar, les Emiraties 

arabes, etc…monopolisent toute les richesses du Moyen-Orient, alors que 

d’autres pays comme le Yémen, l’Egypte, la Syrie et l’Irak  après guerres, 

souffrent d’une détérioration au niveau de la richesse. Ces inégalités allument 

les émotions de séparation et désunion entre les peuples, et créent les conflits, 

l’instabilité économique et politique intérieure dans la région. Ces différences 

sociaux s’expriment par la violence et la terreur au sein des groupes 

extrémistes qui visent les pays riches, parce qu’ils  les considèrent comme des 

pays autoritaires et tyranniques. 

3. La crise économique de 2008 et l’absence de développement et 

diversité économique  dans  les  pays du Moyen-Orient 

La crise économique de 2008 est considérée parmi les facteurs économiques 

qui ont déclenché les conflits et chaos en Moyen-Orient. Le retour à la 

stabilité suppose notamment que la croissance économique reprenne. On 

rappellera que le facteur économique, la crise de 2008, a certainement 

contribué au déclenchement des révoltes arabes. Or la conjoncture 

internationale, malgré une certaine amélioration reste maussade. De plus, les 

pays qui ont connu ces révoltes, même si elles ont été maitrisées, ne 

parviennent pas à sortir d’un cercle vicieux. La persistance des attentats 

terroristes, l’instabilité politique et les troubles sociaux engendrent un climat 

de méfiance et des comportements de prudence des chefs d’entreprises, des 

investisseurs étrangers et des touristes. Ces comportements contribuent à 

                                                 
1 Stéphane Courtois, enjeux philosophiques de la guerre : de la paix et du terrorisme (la presse de 
l’Université de Laval, 2003), pp.15-16. 
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nourrir cette instabilité, faute de croissance et d‘emplois. Le cas de l’Egypte 

illustre cet engrenage pervers. Il est clair que cet attentisme ne cessera que si 

la sécurité est rétablie et la situation politique stabilisée.  

Le développement et la diversité économiques ont été largement absents 

dans la région du Moyen-Orient Compte tenu d’une économie à la merci des 

ressources naturelles (essentiellement le pétrole), l’aide étrangère et l’envoi de 

fonds, le développement industriel a pris du retard dans la région1. La 

dépendance sur le pétrole joue un rôle crucial dans la relation entre le 

terrorisme et la faillite de l’état. Certains chercheurs soulignent la pénurie de 

ressources comme contributeur majeur aux conflits, par contre un abondant 

corpus de recherches a trouvé un appui empirique que l’abondance de 

ressources comme étant un facteur dans la production et la perpétuation des 

conflits2. Qui plus est, la théorie de l’état rentier appuie cette assertion et la 

recherche a conclu que les états dépendants de quelques ressources naturelles 

connaissent une croissance économique lente et ont plus de chances d’être 

basés sur des régimes politiques autoritaires que les états qui manquent de 

ressources et/ou ont des économies diversifiées3. 

L’absence de développement économique au Moyen-Orient a été 

souvent citée comme étant le facteur principal à la base de la violence qui 

prévaut dans la région4. En l’absence d’un système économique inclusif, la 

région a favorisé des griefs valides parmi un segment de la population en 

pleine capacité physique et instruit, une jeunesse idéologique qui ne peut pas 

                                                 
1 Sorli, Gleditsch et Strand, « Conflict in the Middle East », p. 147. 
2 Homer-Dixoon, Thomas F., Environment, Scarcity, and Violence (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1999). Collier Paul, « Doing Well out of War », document présenté à la Conference on “Economic 
Agendas in Civil Wars,” (London, April 1999), sur: http://econ.worldbank.org/files/13200_Collier-
DoingWell.pdf/ consulté le 11 /09/2021 
3 Beblawi Hazem, Luciani Giacomo (eds), The Rentier State (New York : Croom Helm, 1987). Sachs Jeffrey 
D., Warner Andrew M., “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” NBER Working Paper 5318, 
(Cambridge, MA. : National Bureau of Economic Research, 1995), p.165. 
4 Krueger, Maleckova, «Education, Poverty, Political Violence and Terrorism», pp.119–44. Piazza, « Rooted 
in Poverty?» Windsor. Jennifer L., « Promoting Democratization Can Combat Terrorism », Washington 
Quarterly, 26, no. 3 (2003), pp.43–58. 
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trouver du travail1. Les rangs des organisations terroristes sont alimentés par 

ce segment de la population privé de son droit et désabusé. Par conséquent, 

l’absence de développement économique dans la région a non seulement 

paralysé ces États, les affaiblissant perpétuellement, et conduit de nombreux 

jeunes chômeurs à rejoindre des organisations terroristes, mais elle a 

également permis l’apparition de quelque chose de bien pire.  

L’absence de développement économique a fourni aux groupes 

extrémistes du matériel de propagande, ce qui a facilité leurs efforts de 

recrutement, légitimé leurs actes de terrorisme et encouragé une idéologie 

basée sur le radicalisme religieux. 

Conclusion  

Les facteurs sociaux économiques responsables au déclenchement du 

terrorisme en Moyen-Orient sont nombreux et multiples. Ils ont contribué 

directement et indirectement à l’expansion de ce phénomène, ces facteurs ne 

doivent pas être sous-estimés à coté des facteurs historiques, politiques et 

religieux. En effet, de nombreux chercheurs négligent l’aspect social et 

économique dans l’étude du phénomène terroriste, mais ces deux aspects sont 

fortement présents et s’imposent comme des facteurs réalistes de propagation 

du terrorisme en Moyen-Orient. Tous que nous avons mentionnés ci-dessus 

sont des facteurs générateurs de l’instabilité et de la terreur dans la région, 

ainsi que leur diversité, facilitent à allumer la mèche du terrorisme en Moyen-

Orient. 
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ص تنظـيم :م ا رأسـ ـ وع ابيـة ر ماعـات ا ـا تقـوم ـ ال العمليـات ـ ـوظ امل ي امليـدا اجع ال

مـن العكـس ـ ع بـل لالختفـاء، قـه طر ـ ـاب ر إن ع ال والعراق، ا سور من ل ب ي ا ر داعش

التواصـــــل وســـــائل اســـــتخدام ــاد ازديـــ مـــــع وخاصـــــة العنيـــــف، للتطـــــرف جديـــــدة أنمـــــاط بـــــرز فقـــــد ذلـــــك

ونيــــة  لك والتطبيقــــات ــا والتكنولوجيــ ــا ــيم. جتمــ تنظـــ ا رأســــ ــــ وع ابيــــة ر التنظيمــــات ســــعت

افيــة ح مــن ـ كب قــدر عكـس ل شــ ـي، و لك الفضــاء اســتخدام ـ إ ة ــ خ السـنوات ــ داعـش

عـال  عـالم ن بـ للـروابط التنظـيم قيـادات عنــد
ً
عميقـا

ً
مـا ف بـرز حيـث داء، ـ وخاصــةوالتعقيـد م،

عـالم اسـتخدام مـن ي ـا ر التنظـيم تمكـن أنـه كمـا العمليـات، وعـالم ، جتمـا التواصـل وسائل

العملياتية م شط أ آثار املـؤتمر. لتعظيم فعاليـات وتحليـل عـرض تقـوم البحثية الورقة ذه فإن لذا

نظمه الذي السنوي والعنف"الدو التطرف حول ي املغر باال "املرصد مـع، اك العامـة"شـ يـة املندو

دمــاج وإعــادة ون ــ ال املحمديــة"و،"إلدارة والرابطــة ديــد، ا نــوب ا أجــل مــن السياســات مركــز

عنــوان،"للعلمــاء العنيــف"تحــت التطــرف افحــة جديــدة: م لتحــديات جديــدة مــدار"اســتجابات ــ ع ،

أيـــام، ايـــر16،17،18ثالثـــة ســـب2021ف ـــ ع الضـــوء إلقـــاء ـــدف ـــ، خاصـــة ـــاب، ر افحـــة م ل

جتما التواصل ومواقع املعلوماتية أن. نظمة حـول دار املـؤتمر ناقشـه مـا أبـرز فـإن فقـد ـدوره و
ّ

لبــث ومنصــات ي ــا ر الفكــر اب ــ أل مــالذا باتــت جتمــا التواصــل ومواقــع املعلوماتيــة نظمــة

ا وغ تباع، واستقطاب املتطرف للفكر   .الدعاية

مفتاحية العنيف: لمات ي،التطرف و لك اب اب،املغرب،ر ر ة   مواج

                                                 
يد 1 يال و  a.haidy9@yahoo.com                                                                                                                                                                                  لك
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Abstract: The noticeable field decline in the operations carried out by terrorist groups, 
led by the terrorist organization ISIS, in both Syria and Iraq, does not mean that terrorism 
is on the way to disappear, but on the contrary, new patterns of violent extremism have 
emerged, especially with the increased use of social media, technology and electronic 
applications. Terrorist organizations, led by ISIS, have sought in recent years to use 
cyberspace, in a way that reflects a great deal of professionalism and complexity in 
performance, as a deep understanding of the organization’s leaders has emerged of the 
links between the media world, especially social media, and the world of operations. of 
using the media to maximize the effects of their operational activities. Therefore, this 
research paper presents and analyzes the activities of the annual international conference 
organized by the "Moroccan Observatory on Extremism and Violence", in conjunction 
with the "General Delegation for Prison Administration and Reintegration", the "Policies 
Center for the New South, and the Muhammadiyah League of Scholars", under the title " 
Countering Violent Extremism: New Responses to New Challenges", over three days, 16, 
17, 18 February 2021, with the aim of shedding light on ways to combat terrorism, 
especially in information systems and social networking sites. In turn, the most prominent 
thing discussed by the conference revolved around the fact that information systems and 
social networking sites have become a haven for terrorist thinkers and platforms for 
spreading propaganda for extremist ideology and attract followers, and others.

Keywords: Violent extremism, cyber terrorism, Morocco, countering terrorism 

  ّدمةـمق

تنظـيم ا رأسـ ـ وع ابية ر ماعات ا ا تقوم ال العمليات وظ امل ي امليدا اجع ال أن

مـن العكـس ـ ع بـل لالختفـاء، قـه طر ـ ـاب ر إن ع ال والعراق، ا سور من ل ب ي ا ر داعش

وكيانـــات لتنظيمــات جديــدة مواقـــع ــر ظ فقــد قيـــاذلــك إفر وشــمال الســاحل بمنـــاطق جديــدة ابيــة إر

وســــائل اســــتخدام ــاد ازديــ مــــع وخاصــــة العنيــــف، للتطــــرف جديــــدة أنمــــاط بــــروز ــــ إ ــافة باإلضــ ــــا، وغ

ونيــة لك والتطبيقــات والتكنولوجيــا جتمــا ا .التواصــل رأســ ــ وع ابيــة ر التنظيمــات ســعت

اســـتخدام ـــ إ ة ـــ خ الســـنوات ـــ داعـــش مـــنتنظـــيم ـــ كب قـــدر عكـــس ل شـــ ـــي، و لك الفضـــاء

عـــــالم ن بـــــ للـــــروابط ــيم التنظـــ ــادات قيـــ عنـــــد
ً
عميقـــــا

ً
مـــــا ف بـــــرز حيـــــث داء، ـــــ والتعقيـــــد افيـــــة ح

مــن ي ــا ر التنظــيم تمكــن أنــه كمــا العمليــات، وعــالم ، جتمــا التواصــل وســائل وخاصــة عــالم،

ا م شط أ آثار لتعظيم عالم  .1لعملياتيةاستخدام

                                                 
دي،1 م ي"إن و لك اد ته: ا ملواج املتحدة الواليات اتيجية وإس داعش، لتنظيم السياسية،،"دراسة والعلوم قتصاد لية مجلة

ل( 2العدد ص)2021إبر ،151.  
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يــة، املغر اململكــة نظمتــه الــذي الســنوي الــدو املــؤتمر أعمــال ــ ع ــ ك ال ميــة أ ي تــأ نــا ومــن

ــ والعنــف"ممثلــة التطــرف حــول ــي املغر مــع"املرصــد اك باالشــ ون"، ــ ال إلدارة العامــة يــة املندو

دمــاج امل"و،"وإعــادة والرابطــة ديــد، ا نــوب ا أجــل مــن السياســات للعلمــاءمركــز تحــت،"حمديــة

العنيــف"عنــوان التطــرف افحــة جديــدة: م لتحــديات جديــدة أيــام،"اســتجابات ثالثــة مــدار ــ ع ،16،

ايــر17-18 نظمـــة2021ف ـــ خاصـــة ـــاب، ر افحـــة م ســـبل ــ ع الضـــوء إلقـــاء ـــ إ ـــدف حيـــث ،

ــا جتمـ التواصـــل ومواقـــع ـــذه .1املعلوماتيـــة فـــإن ــار طـ ـــذا ـــ عـــرضو تقـــوم البحثيـــة الورقـــة

توصــيات ــ إ التوصــيل مــن ــ خ ــ يمكــن بمــا لــه، نقــدي تحليــل تقــديم مــع ودالالتــه املــؤتمر فعاليــات

ي و لك اب ر رة ظا ة مواج ساعد   .أولية

 
ً
املؤتمر: أوال   فعاليات

من واسعة مشاركة ع املؤتمر و حاز
ً
ا حضور ن، مني ن واملسئول اء  ا

ً
اضيا عـدةاف مـن ،

طانيـا ر و سـا وفر وإسـبانيا يـا وكي يـا ونيج والسـنغال تانيـا ومور س، وتو زائر وا املغرب ا أبرز دول

ــ ممث عــن فضــال ن، والفلبــ الســعودية يــة العر واململكــة ومصــر كيــة مر املتحــدة والواليــات وإيطاليــا

التنفيذيـ ـة املدير ا مقـدم ـ ودوليـة إقليميـة املتحـدةمؤسسات لألمـم ـاب ر افحـة مل ـ2ة ي وفيمـا ،

  :التفاصيل

املؤتمر .1  جلسات

بـاألمم ـاب ر افحـة مل التنفيذيـة ـة املدير من ل لمات وتضمنت فتتاحية العامة لسة ا

واملكتـــــب دمـــــاج ــادة وإعـــ ون ـــــ ال إلدارة العامـــــة يـــــة واملندو للعلمـــــاء، املحمديـــــة الرابطـــــة و املتحـــــدة

ــاملركــزي ع عــالوة والثقافــة، والعلــوم بيــة لل ســالمية واملنظمــة العــدل، ووزارة القضــائية، لألبحــاث

ديد ا نوب ا أجل من السياسات ومركز والعنف التطرف حول ي املغر    .3املرصد

ــركــزت ع ــ و لســة ابيــة"ا ر ديــدات ال جديــدة: تحــوالت لتحــديات جديــدة ".اســتجابات

لســـــةتمحـــــورتو  حـــــولا ديـــــدة"الثانيـــــة ا انية الســـــي ـــديات ـــــ: التحــ إ ســـــتقطاب و الدعايـــــة مـــــن

التحتيـة الب داف تناولـتأمـا".اس الثالثـة لسـة ال"ا شـ و العنيـف للتطـرف ـة الفكر ات ـ التغي

                                                 
اب 1 ر افحة مل املعلوماتية نظمة رقابة ع دو ة،توافق خبار ن الع ع17/2/2021، متاح ،:  

 https://al-ain.com/article/conference-morocco-terrorism-internet  .  
نفسه 2   .املرجع
دو 3 ديدة،.. مؤتمر ا التحديات ع الضوء سلط والعنف التطرف حول ي املغر أنفو،املرصد ع13/2/2021أحداث متاح ،:  

 https://ahdath.info/646177  .  



 

209 
 

يــــة الكرا ــاب وخطــ التطــــرف لســــرديات ديــــدة عــــةناقشــــتو ".ا الرا لســــة ــــة"ا ومحار رتبــــاط فــــك

ــاد وإعـــ يـــــلالتطــــرف التأ ــيم: ة التقيــ ــاليب وأســـ بـــــرامج ـــــات، ن".مقار حـــــ امســـــةتناولـــــتـــــ ا لســـــة ا

العنيف"موضوع والتطرف النمطية: املرأة القوالب تتجاوز جديدة ة مقار أجل   .1"من

حول جاءت ن املشارك ومداخالت  :لمات

الفكـــر - اب ــــ أل مـــالذا باتــــت ــا جتمـ التواصــــل ومواقـــع املعلوماتيــــة ــاتنظمـــة ومنصــ ي ــا ــ ر

تباع واستقطاب املتطرف للفكر الدعاية
ّ

 ؛2لبث

ــتعراض - اتيجيةاســ والثقافــــةإســــ والعلــــوم بيــــة لل ســــالمي العــــالم و(منظمــــة ســــ س مجــــال) إ ــــ

ـــداخ ــ الــ ن التحصــــــ ــــــ ع ووقائيــــــة باقية اســــــ خطــــــة وضــــــع ــــــ ص تــــــت ــــــ وال ــــــاب، ر افحــــــة م

والثقافـــــــ بيــــــة ال مجـــــــاالت ــــــ ــار ــــ ـــــــوا النف يــــــل والتأ ـــــادي قتصــ دمــــــاج ـــــــ ع والعمــــــل ة،

ـة الفكر املراجعـات وإجـراء سـتقطاب آثـار ـة معا خـالل مـن ابيـة، ر املجتمعـات من للعائدين

التطرف خطاب وتفكيك واملجتمع الذات مع ة للمصا  ؛3الالزمة

ا - ـل رغـم ، العـال السـلم ـدد و قائمـا، مازال اب ر و التطرف تـه،خطر ملحار ُبـذلت ـ ال ـود

الدول  أو ممية يئات ال قبل من  .سواء

تنظـــيم - له
ّ
شــ ـــان الــذي الســـابق،" داعــش"ديــد ــ عليـــه ــان الــذي التقليـــدي ل بالشــ ُعـــد لــم

املنـاطق خـارج أخـرى أمـاكن ـ إ التطـرف بـؤر وانتقـال نـت، ن ـ ع شـر ين جديـد اب إر ور ظ عد

الت ا ف شط ي ان  .نظيمال

                                                 
اط 1 حول.. الر السنوي الدو املؤتمر العنيف"افتتاح التطرف افحة جديدة: م لتحديات جديدة لألنباء،،"استجابات ي العر ي املغر الة و

ع16/2/2021 متاح ، :  

https://www.mapnews.ma/ar/actualites/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA  .  

اب 2 ر افحة مل املعلوماتية نظمة رقابة ع دو سابقتوافق مرجع ،.  
العنيف، 3 التطرف افحة م حول الدو املؤتمر ا اتيجي اس ستعرض و س و، س س س ع16/2/2021منظمة متاح ، :  

https://www.icesco.org/blog/2021/02/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%
B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9
%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85 /  .  
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العنيـــف، - التطـــرف افحـــة مل ـــة مقار ر لتطـــو ـــا ود ج تبـــذل املتحـــدة بـــاألمم ـــاب ر افحـــة م نـــة

خطابــات ج وتــرو الت، التمــو جمــع مثــل نــت، ن ــ ع ــا ل التخطــيط يــتم ابيــة إر شــطة أ أي ومنــع

ــباب الشــــ تجنيــــــد مــــــن ــــــد ا ــــــدف ــة، يــــ الدي املؤسســــــات مــــــع شــــــراكة وذلــــــك ــــــاب، ر و العنــــــف

ابيةلالنخر  إر أعمال تنفيذ  .1اط

دمـاج، - وإعـادة ون ـ ال إلدارة العامـة يـة املندو طـرف مـن املّتبعـة اتيجية سـ عـن ملحـة تقديم

ـــــ ال ابيـــــة ر حــــداث غـــــداة ـــــاب، ر افحــــة مل جديـــــدا ــا قانونــ املغـــــرب ـــــ تب عــــد انطلقـــــت ــــ ال

ســـنة ا د ا2003شــ ـــ و ســـية، رئ محـــاور ثالثـــة ـــ ع وترتكـــز الـــدي، ن والتحصـــ باقية ســـ لبعـــد

جتما دماج  .و

ــم - ل الــذين شــددين امل ــ و فئــات، ثــالث ــ إ م يف تصــ يــتم املغــرب ــ أمنيــة قضــايا ــ ن املعتقلــ

ناء ال فتضم الثانية الفئة أما وار، ا قابلية م ف تتوفر وال صلبة يـة"قناعات بي ،"منطقـة

ن ال الثالثة الفئة واروتضم ل املستعدين  .اء

بــأك - يتعلــق املغــرب، ــ املتبــع ديــد ا ــاب ر لقــانون يخضــعون الــذين ن للمعتقلــ ــ م التــدب

عــــدة ــــ ع ــــ مب ــــي عقال ل شــــ ون، ــــ ال ــــ ع م ع تــــوز أو م ــيع تجمــ ــــ ع يقــــوم ول شــــق، مــــن

ا ودرجــــة للمعتقـــل نائيـــة ا الوضــــعية ــار عتبـ ن عـــ تأخــــذ موضـــوعية، س،معـــاي ــــ وا طـــورة

ــ ال ــة بالعقو ن ــ ــل وتخصــيص ــة العقو ــد بتفر يتعلــق ون ــ ال قــانون ــ ــ دو ملبــدأ إعمــاال

يمكــــن أنــــه حيــــث م، تكــــتل مــــن يمنــــع ناء ــــ لل ــــي العقال ــــع التوز ــــذا أن ــــ إ ــافة باإلضــ ســــتحق،

ن ـر
ّ
املنظ أن وخاصـة سـتقطاب، ل مشـ حـدوث ملنـع ون؛ ـ ال داخـل م ـا تحر مالتحكم مـ

الُبعـــــد ـــــو ي ــا الثـــ ــا أمـــ ــة، ارثـــ حـــــدوث ب ســـــ قـــــد ــا مـــ ـــــو و ــاع، قنـــ قـــــوة ـــــون يمل املتطـــــرف للفكـــــر

ن املــــواطن ومــــع ــــم ذوا مــــع ناء ــــ ال دمــــج أجــــل مــــن ة ــا مصــ برنــــامج وضــــع خــــالل مــــن ، ــا دمــ

والشـؤون وقـاف وزارة إشـراف تحـت ـة مغار اء ـ خ نظمـه و ، الـدي البعـد ـو والثالث واملجتمع،

ن  تلقـــــ خـــــالل مـــــن قتصـــــادي البعـــــد ـــــ وأخ للعلمـــــاء، املحمديـــــة الرابطـــــة مـــــع شـــــراكة و ســـــالمية

املجتمع م إلدماج اقتصادية ع مشار ار أف بلورة حول يم مفا ناء  .2ال

                                                 
يال  1 اط بالر دو العنيفمؤتمر والتطرف اب ر لتحديات جديدة ة أجو س،مس س ع16/2/2021، متاح ، :  

https://www.hespress.com/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-
%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84-781868.html  .  

نفسه 2   .املرجع
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عـام - منـذ ابيـة إر اعتـداءات ثالثـة سـوى املغرب ل دفت2003لم اسـ ـ ال ات ـ التفج ـا أول ،

ــــاء البيضــ ــا2003 مــــــايو16الـــــدار الفنــــ جــــــامع ســــــاحة مطعـــــم دف اســــــ الــــــذي ــــــوم ال وقـــــوع ثــــــم ،

عـــام بمـــراكش ة بجبـــال2011الشـــ ن إســـكندنافيت ن ســـائحت ـــا ف ـــح ذُب عمليـــة آخـــر ـــ إ
ً
ووصـــوال ،

عـــام مـــراكش ــوا نـ مـــات2018إمليـــل أي اململكـــة د شـــ لـــم ــة، الثالثـ عتـــداءات ـــذه ـــ وغ ،

شــ يتوقــف لــم قابــل،
ُ
امل ــ لكــن خــاللأخــرى، مــن

ً
ُمســتمرا ظــل بــل ابيــة، ر التنظيمــات ــذه اط

إفشاله منية زة ج ت ن ولكن ستقطاب، و  .1التخطيط

يحتـذى - مثـال ـا أ حيـث العنيـف، والتطـرف ابيـة ر ديـدات ال ـة مواج ـ أسا ك شر املغرب

ال أمــام ن ــابي ر تقــديم ــ إ ــ تف ــ ال القضــائية، ــة املقار ــ خطــاببــه ع منــا وتجفيــف عدالــة،

الية والرادي  .التطرف

قـد - ومـا العـالم، ـ خـرى البلدان من وعدد املتحدة، الواليات املتطرف ن اليم صعود خطورة

ية الكرا طاب و للعنف تناٍم من عنه تج  .ي

و  - الفسـاد، ـ تف ب سـ ة؛ ـ خ السـنوات قي فر الساحل منية وضاع ور فـالتتد

ا، حضـــــور ـــــز عز و املتطرفـــــة، ماعـــــات ا خ تفـــــر عنـــــه نـــــتج ــا ممـــ البلـــــدان، عـــــض ـــــ ــاب العقـــ مـــــن

املنطقة ذه جرامية ا مخططا  .2وتفعيل

   التوصيات .2

الدعايــــــة - ــــــ ــــــابيون ر ا ســـــتخدم ــــــ ال املعلوماتيــــــة نظمــــــة ـــــ ع دقيقــــــة رقابــــــة فــــــرض ضـــــرورة

ستقطاب والوقايةو .و ب التأ باقيةضرورة واس عملية  .بتداب

موحــــــدة - ــــــة ج شــــــكيل و ي، ــا ــــ ر ــاب طــــ ا ــامي تنــــ ــــــق لتطو ــا جتمــــ التواصــــــل مواقــــــع مراقبــــــة

دود ل العابرة امتداداته  .تحاصر

ـــــاب - ر افحـــــة مل املثمـــــر ــاون والتعـــ ـــــ قلي ســـــيق الت ميـــــة ـــــو .3أ قلي ــاون التعـــ ـــــز عز ضـــــرورة

ـــــ ر و التطـــــرف مـــــّد ملحاصـــــرة وعـــــدموالـــــدو شـــــمو ل شـــــ رة ــا الظـــ ـــــة مواج ـــــ ع والعمـــــل اب،

منية ة باملقار ا ل التصدي ع فقط  .قتصار

                                                 
اب،.. محاور 3بـ 1 ر املغرب يحارب ة،كذا خبار ن ع17/2/2021الع متاح ،:  

 https://al-ain.com/article/moroccoin-ternational-terrorism  .  
العنيف، 2 التطرف ة ملحار

ً
دوليا

ً
مؤتمرا ينظم وسط،املغرب ع18/2/2021الشرق متاح ،:  

https://aawsat.com/home/article/2812411/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-
%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B. 

سابق 3 مرجع اب، ر افحة مل املعلوماتية نظمة رقابة ع دو   .توافق
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ن - بـــــــ ــاون التعـــــ ـــــــز عز و ـــــــاب، ر ضـــــــّد ـــــــرب ا ـــــــ واملعرفـــــــة والعلـــــــم بالثقافـــــــة ســـــــتعانة ضـــــــرورة

رة الظا جذور أعمق ل ش البحث أجل من القرار اب وأ ن  .1اديمي

ــة - مقار شــملاعتمــاد بــل والعســكري، ــ ث البعــدين ــ ع تقتصــر ال ــاب، ر افحــة م ــ شــاملة

ن والفاعل ل يا ال جميع وإشراك ة، بو وال قتصادية و جتماعية عاد  .جميع

الفعــل - ردة لســرعة
ً
وضــمانا للوقــت،

ً
حــا ر فقــي املســتوى ــ ع الــدول ن بــ عالمــي ســيق الت ــز عز

ديدا ال ة ابيةمواج ر  .ت

التقليــدي، - العســكري ســلوب مــن املتعــددة ــا وتنظيما ابيــة، ر مــة ر ا ــة مواج أســلوب ــ غي

س تــــو ــــ ــا ـ تجر تمــــت ــا ـ أ حيــــث ســـتعالم، مجــــال ـــ املختصــــة الفـــرق عمــــل ـــ ع ــاد عتمــ ـــ إ

إيجابية نتائج  .2أعطت

مختلــــف - ات ــــ خ مــــن ســــتفادة و الــــدو ــاون التعــ ــادلضــــرورة بــ ب يتعلــــق ــا فيمــ ن، الــــدولي اء الشــــر

ابيــة ر اليــا ا شــار ان مــن ــد ا ــ إ الراميــة مــنو .املعلومــات ســتفادة و الــدو التعــاون ضــرورة

ــار شــ ان مــــن ــــد ا ــــ إ الراميــــة ــات املعلومــ ــادل بــ ب يتعلــــق ــا فيمــ ن، الــــدولي اء الشــــر مختلــــف ات ــــ خ

ابية ر اليا   .ا

عقاد: ثانًيا ا   املؤتمردالالت

لعـل الـدالئل، مـن العديـد يحمـل ، مم وإقلي دو بحضور املغرب، أرض ع املؤتمر عقاد ا

ا بي   :من

اتيجيةنجــاح - عــامســ منــذ ابيــة، ر مــة ر ا ــة مواج ــ ا اعتمــد ــ ــ2003ال ع تقــوم ــ وال

استعصــا قبــل ا، ــد م ــ التطــرف رة ظــا ــة محار ــ ع ترتكــز باقية اســ اسياســة تــداعيا ضــبط ء

ابيـــــة ر و املتطرفـــــة ــا اليـــ ا شـــــاط ورصـــــد بـــــع ت ــــالل خـ مـــــن وذلـــــك ــام، العـــ مـــــن ـــــ ع ة ـــــ ط ا

دوديـــــة، ا النقـــــاط بمختلـــــف منيـــــة املراقبـــــة شـــــديد و للعدالـــــة، م وتقـــــديم ا عناصـــــر واعتقـــــال

وإصـــد ـــدود، ل العـــابرة ابيـــة ر مـــة ر ا تطـــورات ملواكبـــة منيـــة املنظومـــة ر مجموعـــةوتطـــو ار

الشـــأن تـــدب آليــات ومراجعـــة ر وتطـــو رة، الظــا ـــذه مخــاطر مواكبـــة ـــ إ الراميــة عات، شـــر ال مــن

، ـــ ع ـــ العل املجلـــس دور وتفعيـــل اص، ـــ و ماعـــات ا طـــرف مـــن اســـتغالله ومنـــع ، الـــدي

العلميــــة ــالس املجـ اختصــــاص مـــن أصــــبحت ـــ ال الفتـــوى وتوحيــــد الســـادس، محمــــد امللـــك برعايـــة

                                                 
لتحديات 1 جديدة ة أجو يالمس اط بالر دو سابقمؤتمر مرجع العنيف، والتطرف اب   .ر
سابق2 مرجع العنيف، التطرف ة ملحار

ً
دوليا

ً
مؤتمرا ينظم  .املغرب
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شـــــاءفقـــــط وإ واملرشـــــدات، املرشـــــدين ئمـــــة ن ـــــو لت الســـــادس محمـــــد ـــــد مع شـــــاء إ عـــــن
ً
ــال فضـــ ،

للمملكـــة يخـــّول ل شــ نائيـــة ا ن القــوان ـــز عز وكـــذا فارقــة، للعلمـــاء الســادس محمـــد مؤسســة

مــن عــدد ــاض وإج ابيــة، إر خاليــا عــدة تفكيــك عــن أســفر مــا ــو و مباشــر، ل شــ ــاب ر ــة محار

التخر ـــاالعمليـــات م ـــ209يـــة، ع ـــد يز ــا مـ وإيقـــاف ابيـــة إر مـــا3535خاليـــا وإحبـــاط ،
ً
صـــا

تخر500يفوق  .1مشروع

الســــــنوي - ــــــدث ا ــــــذا ــافة الستضــــ ــــــا ل لتأ ن الالزمــــــ ليــــــة و باالســــــتقرار يــــــة املغر اململكــــــة تمتــــــع

م  .ال

واسـتج - تلبيـة ـ ع تؤكـد املـؤتمر ـ العـالم دول افـة قبـل مـن الواسعة الـدواملشاركة املجتمـع ابة

اب ر رة ظا من التخلص ع ساعد نداء ألي قلي   .و

ا
ً
  وتقييم عليق: ثالث

بمختلــف ي ــا ر د باملشــ تحــيط ــ ال املســتجدات ملناقشــة جيــدة فرصــة يمثــل املــؤتمر عقــاد ا

افحـــة م مجـــال ـــ والـــدو ـــ قلي ســـيق الت فاعليـــة لتقيـــيم أرضـــية عـــد كمـــا عـــاده، ثـــمأ ـــاب، ر

وحلــــــول ات و نار ســــــ حــــــول ن والبــــــاحث اء ــــــ وا ن املختصــــــ رؤى ــــــب تقر ــبل ســــ ــــــ ــا مــــ ا ـــــ التفك

العنيف والتطرف اب ر رة لظا ديدة ا التحديات ة ـ .مواج ا أو ـ غرا ا ـع التوز أن وخاصة

أيضـــ وشـــمل العـــالم، قـــارات ـــل غطــى بـــا تقر ، ـــ كب ل شـــ واســـع ـــان للمـــؤتمر ي ــا دونامل الكيانـــات
ً
ا

ــاب ر رة ظــا ملحاصــرة والتعليقــات واملناقشــة الطــرح ــ للتنــوع ــ كب فرصــة يــوفر مــر ــذا و الــدول،

أعمـق ل ات . شـ التــأث ـ إ فيــه ن املشـارك مــن
ً
أيـا يتطـرق لــم أنـه عــام ل شـ املـؤتمر ــ ع يؤخـذ ولكــن

وفيــد ل نــة الرا ائيــة الو لألزمــة رة 19املحتملــة الظــا ــ أوع ل شــ ا بصــم ك ســت ــ وال ابيــة، ر

ة ــــــ وت ــارع ســــ و عقــــــد مــــــع وخاصــــــة رة، ــا الظــــ ــــــذه حــــــدة ــادة ــــ ز أو انخفــــــاض ــــالل خــ مــــــن ســــــواء أخــــــر،

والسلم من وم ملف العام الرأي ومعتقدات والفكر والسياسة باالقتصاد املتعلقة   .التحوالت

سـ ـ فع ومحـدودة، ضـعيفة الواقـع أرض ـ ع املـؤتمر ـذا أنمخرجات ض ـ املف مـن املثـال يل

التواصـــــــل ووســـــــائل نــــــت لالن ابيـــــــة ر ماعــــــات ا اســـــــتخدام ــــــ املـــــــؤتمر ــــــذا ل ساســـــــية القضــــــية

ــــ ال ــيات والتوصــ املناقشـــات أن نجــــد ذلـــك ومــــع ــة، ابيــ ر و ضـــية التحر م ــار ــ أف شـــر ــــ ــا جتمـ

ــاحا مســ إفــــراد تــــم أنــــه ن حــــ ــــ وضــــيقة، محــــدودة انــــت صــــوص ا ــــذا ل بــــت ملناقشــــةذ واســــعة ت
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ـــــة مقار ــاد باعتمـــ ـــــاب ر خطـــــر مـــــع ــا ـــ عامل ـــــ يـــــة املغر منيـــــة ـــــزة ج ـــــود ج مثـــــل فرعيـــــة قضـــــايا

باقية توصـــيات .اســـ ـــا معظم ا، نفذ ســـ كيـــف يحـــدد لـــم ـــا، إل توصـــل ـــ ال التوصـــيات إن ذلـــك ومـــع

ـــ مع ـــون ي ـــاز ج ـــ أ أو محـــددة آليـــة يضـــع فلـــم متفـــردة، ســـت ول معتـــادة شـــائية نفيـــذإ ب ومنـــوط

ا عل شراف و الواقع أرض ع واملخرجات   .التوصيات

   خاتمة

اســـتخدام ـــ و والتطـــرف، ـــاب ر ـــة مواج مجـــال ـــ امـــة قضـــية ـــ ع الضـــوء املـــؤتمر ســـلط

عـــا قــدر و مكثــف ل شـــ نــت ن و ــي و لك للفضـــاء داعــش تنظــيم وخاصـــة ابيــة ر ماعــات ا

ـ والتعقيد افية ح التقنيـاتمن أو لـه عـة التا عالميـة املنصـات عـدد يتعلـق فيمـا سـواء داء،

دفه ســ الــذي ــور م ا أو ــا ناول ي ــ ال املوضــوعات أو ا ســتخدم ــ القضــية .ال ــذه ميــة أ وتــزداد

العمليـــــات دمــــج ـــــ إ كيــــة مر الــــدفاع وزارة ـــــ ممثلــــة كيـــــة مر املتحــــدة الواليــــات ســـــ ــــ إ ــالنظر بــ

نل ـــو وت ة، العســـكر للعمليـــات اتي ســـ والتخطـــيط التقليديـــة ة العســـكر ا قـــدرا مـــع ونيـــة ك

ضـغط وكـذلك املتحـدة، الواليـات وداخـل خـارج شـرة من إقليميـة، قيـادة ذات املـة مت ونيـة إلك فرق

سـ ملـا قواتـه إعـداد أجـل مـن كية مر الدفاع املجـاالت"وزارة متعـددة ا" العمليـات لعمليـاتلـدمج

كيـة مر عات شـر ال مسـتوى ـ ع مسـبوق ـ غ زخـم عن
ً
فضال التخطيط، مراحل ل ونية لك

خاصة ي و لك اب باإلر يرتبط وما ابية ر مة ر ا ة   . 1ملواج

القصـور أوجـه عد شابه أن إال موضوعه، اختيار ن فعال املؤتمر أن القول يمكن التا و

ذ يمناقشة إ والتوصية شارة يمكن وعليه املوضوع،   :ا

الشـعوب - وتوعيـة ابيـة، ر ماعـات ا أخبار ث ت ال ونية لك املنصات توضيح الضروري من

ا ع متا وعدم ا ع  .باالبتعاد

اصـــة - ا جتمـــا التوصـــل للوســـائل ابيـــة ر ماعـــات ا اق بـــاخ املتعلقـــة املخـــاطر ـــ إ التطـــرق

امةبال بيانات سرقة والقيام ى، الك  .دول

افحـة - م مجـال ـ جديـدة ات مصـط ـار إظ ـ ع نـت ن لشـبكة داعـش تنظـيم اسـتخدام ساعد

ممـــن ل شــ اســـتخدامه جــرى الـــذي املصــط ذلـــك ــي، و لك ـــاد ا مصــط مثـــل ــاب، ر

عــــام منــــذ ماعــــات2011وكثيــــف ا شــــاطات معــــدالت ــادة ــ ز مــــع ــالتوازي شــــبكةبــ ــــ ع ابيــــة ر

مجموعـــة ض تحـــر ـــ ع عتمـــد ـــ ال ابيـــة ر العمليـــات ـــ و املنفـــردة الـــذئاب ومصـــط نـــت، ن
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ـــــم لـــــداعش عـــــة التا املنفـــــردة ـــذئاب والــ منفـــــردة، بصـــــفة ابيـــــة إر أعمـــــال تنفيـــــذ ـــــ ع فـــــراد مـــــن

بتوجيـه ـؤالء سـتطيع و التنظيم، لسيطرة تخضع ال مناطق املقيمون ماص قيـادا مـن

ة ــ خط ابيــة إر عمليــات وتنفيــذ بدائيــة بــأدوات نفجــار شــديدة قنابــل يع إن1تصـ القــول مكــن و ،

عــــــالم وســــــائل اســــــتخدام دت شــــــ ة ــــــ خ ــنوات الســــ ــــــ ــا بــــ تقر املنفــــــردة ـــذئاب ــ الـ حــــــاالت جميــــــع

ابط  ـ ال الـذئاب ؤالء ل نت ن ع تصال يوفر إذ ونية، لك املطلـوب،جتماعية جتمـا

لإلرشاد ومصدر ا اف  .2ومجتمع

كمـا - الـدول، مـن ـ الكث ـم يل أصـبح بحيـث ، ـ كب حـد ـ إ ـ ن ـاب ر افحة م ي املغر النموذج

العــالم، ـ ـاب ر افحـة م حـول ـ خ السـنوي ــا ر تقر ـ كيـة م ارجيـة ا بإشـادة حظـي أنـه

بإعاد يتعلق تحدي ناك يظل أنه نإال السابق ن املعتقل إدماج   .ة

 

 

                                                 
ص هسفنعرجملا 1 ،159. 
صهسفنعرجملا 2 ،162.



 

 

 

 
  




