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 مقّدمة

تي ةالرئيس فهوماتامل من"الجهاد"  يعد
ّ
ق سواء املعاصر اإلسالمّي  الخطاب وسمت ال

ّ
 باملقاربات األمر تعل

تي والحضارّية الفكرّية
ّ
فتُه داخل  مأ تأّولُه، حاولت ال

ّ
تي وظ

ّ
السياسّية  ّياتهاأيديولوجبالظواهر الحركّية ال

 بنشر ءاالكتفا بين دموّيتها في راوحتوالحربّية بأشكال مختلفة ومراحل متعّددة من تاريخ الوطن العربّي 

حة في أحياٍن أخرى. وقد يعوُد هذا الحضور  ا،أحيان   الجهادّي  الخطاب
ّ
وتحويله إلى أمر واقع وضرورة ُمل

املركزّي ملفهوم الجهاد لدى الحركات اإلسالمّية املعاصرة إلى مأزق مركزّي أساسُه االستناد إلى مرجعّية تراثّية 

َد معالجِة تاريخّيٍة مغايرة وجغرافيا سياسّية جديدة وبنية وسردّيات متحّركة داخل شرط تاريخّي ُمنَتٍه، قص

اجتماعّية ُمتململة وممّزقة داخل أسئلتها الحضارّية وأّولها السؤال القديم الجديد: "ملاذا تقّدَم الغرُب 

َر املسلمون؟". 
ّ
 وتأخ

ا
ّ
املمكن عن هذا  الوحيد جوابالألّحت هذه الحركات على كون "االبتعاد عن تعاليم الّدين" هو  ومل

 Projectionالسؤال، وجدت نفسها مطالبة بإعادة إنتاج السردّيات القديمة والقيام بعملّية إسقاط 

ا وسيرة 
 
ا وحديث أساسها استلهام تكتيكات الوجود السياس ّي من التجربة النبوّية ونصوصها التأسيسّية قرآن 

ر عربي أمثال هشام نبوّية بغّض النظر عن سياقاتها ومالبسات تدوينها وتاري
ّ
تي شغلت أكثـر من مفك

ّ
خّيتها ال

 نولدكهوثيودور  رودانسون ومحـمد أركون ومحّمد عابد الجابري وأكثر من مستشرق أمثال ماكسيم  جعّيط

ا بدا وإن–أّن بعض هؤالء  من رغمال علىكراون، وغيـرهم. و  وباتريسيا
 
 –واملنهجّية العلمّية بالصرامة متمّسك

لإليمان من خالل محاولة إعادة تشذيب املصادر القديمة وإعادة  تاريخيّ  تسويغلبحث عن كّرس حياتُه ل

تي لم تخُل منها( ومع حقوق اإلنسان والنسبّية واملعارف الحديثة،  كونّيتهامن  اإلعالءتأّولها بما يتماش ى مع 
ّ
)ال

سخه واالكتفاء 
َ
ذي لم تخُل منُه أيضا( من خالل البحث عن مسّوغات ن

ّ
والتقليص من طابعها العنيف )ال

ره 
ّ
ا بوصفهبتذك  العربّي  خالتاري في املصادر هذه علّيةاف فإّن  وصـحابته؛ ونبّيهم املسلمين أمجاد تاريخ من جزء 

ت املعاصر
ّ
ا ظل ا أمر  ت أن بعَد  خاّصةوب ،ثمنهُ  وندفع نعاينه زلنا ما واقع 

ّ
 واملصالح اإلقليمّية بالتوازنات تغذ

 .العربي الربيع ثورات مع جليّ  بشكل توضحت التي الدولّية

ذي وسم  علّيةاالف هذه تستمد   وقد
ّ
 /الّديني جميعها؛العنف  أنواعمشروعّيتها من الثالوث التاريخّي ال

 العناصر هذه ترتيب نغّيـر أن وبإمكاننا والدولة، والعنف الدين: اآلتيةالسياس ّي واملتكّون من العناصر 

داخل عالقاتها التبادلّية على نتيجة واحدة هي: دولة تستنُد إلى الّدين وتحتكر  حّصلوأن ن ،شئنا كيفما

ا م تي على أساسها تحافظ الدولة على العنف. غيـر أّن هذا العنف ليَس عنفا نابع 
ّ
ن القوانين البشرّية ال

 مقّدٌس يقّدم نفسه على 
ٌ
كيانها وتعبيرها عن اإلرادة الجماعّية ملن يكّونها ويضع مؤّسساتها، بل هو عنف

ُه يستمّد مشروعّيتُه من اإلرادة اإللهّية خارَج أّي ممكن بشرّي، فالجماعة املتدّينة تنظُر إلى 
ّ
أساس أن

ا بوصفهتمع املج  أن فإّما والترهيب، الترغيب أساسهما مركزّيين منطقْين داخَل  معهُ  التعامُل  وجَب  ضدًّ

ا اراهب   أو اراغب   بالجماعة الضد   هذا يلتحق ا الّدم طوفاُن  يبتلعهُ  أو طوع    تكفيـر 
 

 . وقتال
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ا عامًّ  مليكانيزماتذلك، يظّل هذا الفهم األّولّي  مع يمكُن أن ينطبق  اتفكير الجماعات اإلسالمّية تصّور 

ا يقّدمَ  أن دون  منعلى مجمل الحركات الدينّية  ا فهم   ولكيفّيات اإلسالمّي  التـراث في الجهاد ملفهوم عميق 

 السياسّية األوضاع تغّيـر حسببلدى هذه الحركات وتاريخ تطّور استعمالهم له  يّ يديولوجاأل  توظيفه

 اإلسالمّية الحركات لدى الجهادفي كتابه " 1خليفي عبيد حاولهُ  ما هذا ولعّل .  والدولّية قليمّيةواإل العربّية

من خالل مقاربة مزدوجة رمى فيها إلى تأصيل مفهوم الجهاد في التراث العربي اإلسالمّي من  2"املعاصرة

التناحية، وتتّبع مسارات استعمال هذا املفهوم في األدبّيات الحركّية بداية من 
ّ
جيل "الصـحوة  تمث

  ها،منعرجاتبتنظيم اإلخوان املسلمين والتجربة األفغانّية بمختلف  امرور   ،اإلسالمّية"
 

 تنظيم إلى وصوال

ابع التأريخي من رغمال علىو ". املتوّحش السيف"جيل  بـ سّماهُ  ما أو اإلسالمّية الدولة
ّ
ذي جعل  3طغيان الط

ّ
ال

ا لسلسلة من  قة الحوادثمن الكتاب سرد 
ّ
 الفردّية وتحّركاتهم ومسيراتهم اإلسالمّي  الجهاد بزعماء املتعل

ذي ربط ُمجمَل هذه  ،والجماعّية
ّ
َل مفهوم الجهاد الخيط الناظم ال

ّ
 /تفّهمّيةقراءة  داخل الحوادثفقد مث

ل مفهوم الجهاد  –نقدّية تحاول رفع اللبس عن هذا املفهوم املقّدس في النّص 
ّ
 تشك

َ
س في التاريخ. فكيف

ّ
املدن

تي استندت إليها الحرك
ّ
ر؟ وما هي األسس املرجعّية ال

ّ
ات اإلسالمّية واستمّدت منها مشروعّية في اإلسالم املبك

من هذه  ابريئ   الّدين عّد استعماله؟ وهل ثّمة اختالف بين هذه الحركات في توظيفه؟ وإلى أّي مدى يمكن 

 إبستيمّيةالتجاوز التأويلّي ملآزق النّص الدينّي؟ هل نحُن إزاء أزمة فهم أو أزمِة  ممكناتاالستعماالت؟ وما 

" أو الحديثةؤّرخون القدامى والفقهاء واإلخبارّيون؟ وهل يمكن تبرئة "الدولة الوطنّية امل كّرسها تسويغّية

ر الظاهرة اإلسالمّية الجهادّية في املجتمعات العربية؟ 
ّ
 "الدولة األمة" من تجذ

 

ر  اإلسالم
ّ
 املقّدس القتال إلى الدينّية الدعوة من املبك

تي هي أحسُن " )النحل:  ؛أو
ّ
/  16من "ادُع إلى سبيل رّبك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلُهم بال

ذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحّرمون ما حّرَم هللا ورسوله" )التوبة: 125
ّ
/  9( إلى "قاتلوا ال

29 ) 

تي الّدراسات بعض تنطلُق 
ّ
 الثنائّية من خطابه على الطارئة تحّوالتوال القرآنّي  النّص  تاريخ في بحثت ال

ي  الرئيسة
ّ
ما ترتبط املرحلة املكّية في هذا اإلطار بالدعوة القيمّية واإلقناع  امدني، وغالب   –املعروفة: مك

 املرحلة 
ُ
بالدولة اإلسالمّية الناشئة  املدينّيةبصدق النبوءة وتكوين األقلّية املؤمنة بمحّمد، في حين ترتبط

حاد ا
ّ
تي حّددت موقع اإلسالم داخل السياق وات

ّ
-اليهوملهاجرين باألنصار ووضع بعض القوانين الجديدة ال

رّجُح انتماء  ،Le contexte Judéo-chrétienمسيحّي 
ُ
ة نهائّية ت

ّ
غم من عدم وجود أدل الدعوة  آياتوعلى الر 

                                                           
، 2008في مركز البحوث في حوار الحضارات واألديان المقارنة. خاض تجربة السجن في انتفاضة الحوض المنجمي في تونس سنة  يشتغلجامعّي تونسّي يبحُث في الفكر اإلسالمي. 1

 .الجهاديّة سالميّةاإل الجماعات في اليتخصص الحق   الجهاديين،فكانت له فرصة الحوار مع بعض 
 .(2018 والتوزيع،للنشر  مسكلياني، )تونس: 1ط اإلسالميّة،من جماعة اإلخوان المسلمين إلى تنظيم الدولة ؛ المعاصرةالجهاد لدى الحركات اإلسالميّة  ،)عبيد( خليفي2
: في تأصيل مفهوم الجهاد األول الباب): هناالّذي يفتـرض ذكر أبوابه في المقّدمة فإننا نوردها  السكوالئيلم نتبّن قراءة خّطيّة للكتاب وأردنا االبتعاد عن الطابع  أنّنا ماب: مالحظة3

: الرابع(؛ الباب 423 – 293ص: سيف التكفير والهجرة )الثاني: الجيُل الثالث(؛ الباب 283ص – 165ص: سيف الجماعة والتنظيم )األّول: الجيُل الثاني(؛ الباب 149 – 49ص)

 .((553 – 433ص: السيف المتوّحش )الثالثالجيُل 
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 فإّن  املدينّية، املرحلة إلى كلهالنشأة املؤسسة املحّمدّية  املحايثالقتال  آياتوانتماء  املكّية املرحلة إلى كلها

ي /  الثنائّي  التقسيم إلى النزوع هذا
ّ
ذي الّتاريخيّ  الشرط فهم محاولة على متأّسٌس ( مدني)مك

ّ
ل ال

ّ
 في تشك

ر اإلسالم سياقه
ّ
تي القوى  موازين وفهم املبك

ّ
ذي القرآني الخطاب مالمح حّددت ال

ّ
عن عصره  اغريب   يكن لم ال

ا على رّد الفعل تجاه  ا لم يكن النبي  محّمد في البداية "قادر   الُقرش يّ  العنفوعن مالبسات سيرة نبّيه. وواقعيًّ

 رغمال على اوستصير سيرة مقاومته لهذا العنف أرقى أنواع "الجهاد" في التأويل اإلسالمّي الحق   4"رّده حّتى أو

ر ظهور هذا املصطلح مقابل مصط من
ّ
ذي ال يمكن البّت في مسألة "تالزم ظهوره مع تأخ

ّ
لح "القتال" ال

ر عن هذا االلتباس يمكن أن نخلص في هذا املستوى إلى 
ّ
الهجرة" على حّد عبارة عبيد خليفي. وبغض النظ

ق  ما فيفرضّيتيـن حاول الكاتب تتّبعهما 
ّ
ق بمفهوم الجهاد في اإلسالم الناش ئ: فرضّية تأويلّية تتعل

ّ
يتعل

م املالزم لتأّسس دولة املدينة بممكن
ّ
ات فهم آيات اإلذن بالقتال، وأخرى تاريخّية مّتصلة بتطّور العنف املنظ

 .سالمومراحل انتشار اإل 

 

 في خدمة التأويل ة؛فعل طبيعيّ  ةردّ  بوصفهالقتال  -1
ُ
 التاريخ

جمُع 
ُ
تي تناولت بدايات اإلذن بالقتال في النّص القرآني على ورود هذا اإلذن  ت

ّ
أغلب املصادر التاريخّية ال

 على 
ّ

ِلموا وإنَّ ّللا
ُ
لوَن بأّنُهم ظ

َ
ذيَن ُيقات

ّ
ِذَن لل

ُ
في اآليتْيـن التاسعة والثالثين، واألربعين من سورة الحـّج: "أ

دير )
َ
خرُجوا من ديارهم39نصرهم لق

ُ
ذيَن أ

ّ
 الّناَس بعضُهم  ( ال

ّ
ُ ولوال دفُع ّللا

ّ
نا ّللا  أن يقولوا رب 

ّ
بغيـر حّقٍ إال

 كثيرا ولينُصرّن هللا من ينصرُه إّن هللا 
ّ

ُر فيها اسُم ّللا
َ
ببعض لُهّدَمْت صوامُع وبيٌع وصلواٌت ومساجُد ُيذك

ف الكتاب عن السردّيات اإلسالمّية الترا40لقويٌّ عزيز )
ّ
ثّية في إثبات هذا اإلذن وربطه (". ولئن لم يخُرج مؤل

ذي تعّرض إليه الرسول 
ّ
لم واإلخراج  نم ةناتج ةفعل طبيعيّ  ةردّ  وعّدهباألذى القرش ّي املاّدي واملعنوي ال

 
"الظ

هاتْين اآليتْين إلى تأويل ينسُخ فاعلّيتهما خارج  طّوعمن الديار بغيـر حّق" كما هو واضح في اآليتين؛ فقد 

 ن خالل التركيز على معطيْين رئيسْين: السياق املحّمدّي م

ذين  بالقتال االبتداء عدمُ : األّول 
ّ
لوَن )ال

َ
ات
َ
ِلموا بأّنُهم ُيق

ُ
ُل  ما وُهو(، ظ

ّ
التشريع للقتال خارَج  إمكان يعط

لون/ 
َ
ذي يمكن أن يطرحُه شكُل اآلية )ُيقات

ّ
التعّرض للظلم من ناحية مبدئّية. وبغّض النظر عن الجدل ال

ذياُيقاِتلون( 
ّ
 طبيعة تحديد خالل من -لها وتفسيرا األولى اآلية في اتوّسع   بوصفها- الثانية اآلية تحسمهُ  ل

خرجوا  الظلم هذا
ُ
ا يظّل  الُحكم هذا فإّن (، حق بغير ديارهم من)أ ق تاريخيّ "تخصيص  في محّدد 

ّ
 بتجربة يتعل

اإلسالم السياس ّي سوى محاولة إلعادة  حركاتوليست محاوالُت إطالقه الالحقة من  ،5"وحده محّمد النبيّ 

 في حّيـز "البشرّي" النسبّي الالحق للنبّوة الخاتمة.  تاريخّيته،إنتاج "النبوّي" املكفول بالرعاية اإللهّية داخل 

                                                           
 .49ص  نفسه،المرجع 4
 .54ص  نفسه،المرجع 5



 
 6 

ذي سيصبح من الثاني
ّ
 الّناَس بعضُهم ببعض( ال

ّ
: التركيـُز على مصطلح الّدفع )ولوال دفُع ّللا

 االجتماعي التدافع نظرّية أهّمها لعّل  مختلفة مسمّياتبي أدبيات اإلسالم السياس ّي املصطلحات املركزّية ف

تـي
ّ
وجعلُه داخل كينونة الفعل البشرّي.  ،وهابيل قابيل منذ هللا قّدرهُ  ضروريٌّ  أمر التقاتل بكون  تقض ي ال

تـي تستند إلى هذا املصطلح 
ّ
 األنظمة ضّد  العنف ممارسة لتسّوغوإذ يأتي الكاتب على بعض االستعماالت ال

يقترُح إمكانّية تأويلّية أخرى ملصطلح الّدفع باالستناد إلى  ،6السياس يّ  اإلسالم منظور  من االستبدادّية

تي 
ّ
ع بال

َ
 يتبّين أن يمكن اآلية هذه في والّناظر( 34 /41" )فّصلت: أحسن هيَ الخطاب القرآنّي نفسه في آية "ِادف

وسيلة الحقة غير قابلة  العنفما يجعُل  7"السلمّية بالوسائل إال األساس في يتحّقق لن الحّق  إظهار"أّن 

 . جميعها العقليّ  والجدل الفكرّي  الحجاج مراحللالستعمال خارَج ُمستنداتها األخالقّية وخارج استيفاء 

ق سواء منطقّية املحّمدّية الدعوة في القتال مصطلح لبـروز األولّية القراءة هذه تبدو
ّ
 بالتدقيق األمر تعل

ا  مأ ظهوره مالبسات في التاريخيّ  غيـر أّنها أهملت  النبوّية، باملرحلةباملجهود التأويلّي املبذول لجعله خاصًّ

ذي سيجُد التأويل به نفسه أمام تطّور 
ّ
نقطة أساسّية يمكن أن يكون لها دور في تحديد مالمح املأزق ال

 مع نشأة 
 
ا وممارسة ي الخطاب أّن  النقطة هذه ومفادُ . املدينّيةالدولة العنف اإلسالمّي خطاب 

ّ
 آيتيْ  في القرآن

 بين وحدة وجود يفتـرُض  ما وهو وحدُه، النبـّي  إلى ال املؤمنة الجماعة إلى موّجهٌ  املذكورتْين بالقتال اإلذن

 هاتْين في الجماعة داخل مذّوٌب  النبيّ  شخص إّن  ونقول  هذا من أبعد إلى نذهب أن يمكن بل وجماعته، النبيّ 

ذيَن  اآليتين
ّ
لون )ال

َ
ات
َ
ل وعي النبّي نفسه من التحّول من  /ُيق

ّ
خِرُجوا ِمن ديارهم(، وهو ما يعكس بدايات تشك

ُ
أ

 امخّصص   فيها الخطاب ويكون  الصفة هذه عنه تردّ  كثيرة آيات هذا)وفي  بالجنون  مّتهم" أعزل "نبّي  محض

تي جاء بها وأقنع بها 
ّ
للنبّي وحده( إلى قائد جماعة مستعّد لنكران ذاته داخلها من أجل أن تنتشر الّدعوة ال

 من انقالبات الحقة 
ُ
ال  للدعوة السلميّ  الطابع علىجماعته. ومن هذه الزاوية يمكن أن نفهَم ما سيحدث

ذي املعيارّي  يمو قصَد ممارسة نوع من التق
ّ
  بصدده، لسنا ال

ّ
 نقدّية قراءة إلى الوصول  أجل من ماوإن

 في االسالم النتشار الالحقة املراحل في الجهاد مفهوم ورائه ومن العنف تطّور  كيفّيات خاللها من نستوعب

 .العربية الجزيرة شبه

 

  بوصفهالقتال  -2
 
م   اعنف

ّ
 ضّد طموحات التأويل أو منقلب   ؛امنظ

ُ
 االتاريخ

 عليه

تي ُيمكن أن يقّدمها للتراث العربّي  يستمّد 
ّ
املشروُع التأويلي  أهمّيتُه من القراءة األخرى املمكنة ال

ذي كّرستُه السلطة وهي تؤّرُخ لنفسها 
ّ
اإلسالمّي ال من خالل تشذيبه أو تخليصه من طابعه التمجيدّي ال

                                                           
ا يمكن أن تتفق حولهُ السياسيّ لئن يبدو "االستبداد 6 ( داخل اإلسالميّون ذلك في)بما  المعارضة القوى مجموع رفضه على تتّفق أن ويمكن ،كلها"الديمقراطيّة"  األدبيّات" مصطلحا عامًّ

: بعنوانا وسنتوّسُع في هذه المسألة في مقالة ننشرها قريب   األخرى،فإنّنا نذهب إلى كون رؤية اإلسالميين لالستبداد مختلفة عن رؤية القوى الوطنية الديمقراطية  استبدادّي،أي نظام 
 ".اإلسالميّونكما يراهُ  ستبداد"االستبداد كما نراهُ واال

 .58ص نفسه،المرجع  ،خليفي7
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ما من خالل محاولة إعادة تأّول الخطاب الّدينّي داخل 
ّ
أي داخَل لغته  ا،تعاليه أيض   يزماتميكانفحسب، وإن

تي ينشدها. غيَر أّن هذا املشروع يجُد نفسُه  الالزمنّيةإقامته في التاريخ وشكَل  شكَل  بوصفها
ّ
 مآزق  مقابلال

ذي التاريخ عليه ينقلُب  عندما شّتى
ّ
ِتَب به من رغمال على- يستطع لم ال

ُ
ذي ك

ّ
 نفسه تخليص -الوعي الحِذر ال

. اقتصادّي  أو سياس يّ  أو دينيّ  شكل من أكثـر يّتخذ قد صراع هو بما العنيفة اشتغاله اتآليّ  من دموّيته من

ذي الوعي تتّبع كان هنا،
ّ
تب ال

ُ
ا األولى واملغازي  السرايا تاريُخ  به ك  تطّور  لفهم خليفي عبيد إلى بالنسبة ضروريًّ

له مستوياتثم  ومن ،الجهاد خطاب جذور 
ّ
  أن يمكُن  الّصدد هذا وفي الالحقة، تمث

َ
ا نالحظ  خطاب أن أّوليًّ

ا ليكتس ي كان ما الدعوة النتشار موضوعّية ضرورة أصبَح  أن بعد العنف  خارَج  املشروعّية من مزيد 

ذي القتال مصطلح استبدال
ّ
ا كونه جانب إلى ال فإّن له وطأة داخل املحيط الحجازّي، بمصطلح أكثـر  ،بشريًّ

 
 
  ،فحسب القتال هذا غيسوّ بالتجربة الّدينّية ال  اارتباط

 
ما يجعل منه فعال

ّ
ا ال يستقيُم اإليماُن  وإن مقّدس 

عبِة  على ماَت  نفسهُ  به ُيحّدث ولم يغُز  ولم ماَت  َمْن ) دونهُ  منبالّدين الجديد 
ُ
: 10/ صحيح ُمسلم  نفاق ش

ة(، وكان لـ"الجهاد" هذا الّدور في شـحن التجربة الحربّية املحّمدّية بمجمل املعاني الدينّية 19
ّ
 غير. بها الحاف

جملها أن يمكن مختلفة بمراحل مّر  الجديد املفهوم هذا تكريس أّن 
ُ
 :اآلتي في ن

تي تذكر املصادر أّنها لم تقّل عن سبع وأربعين سرّية  :واملناورة التمهيد -
ّ
وانطلق مع تكوين السرايا ال

من مهّماتها املناورة في املحيط املكّي قصد استعراض القوة العسكرية الناشئة بعد استقرار مالمح  تكان

د معهم. ولم تشهد االتفاق السياس ّي في دولة املدينة مع الصحيفة والبيعتْيـن وموادعة اليهود وعقد العهو 

 
 
ا للقرشّيين وفرصة ألتباع الّرسول ليتدّربوا على  ااستفزاز   كانت ما بقدر امباشر   اهذه املرحلة اشتباك سياسيًّ

تـي تدّل الوقائع على الوعي املحّمدي بقدومها وبضرورتها. 
ّ
 الغزو ويستعّدوا للمعارك الالحقة ال

تـي اهتّمت بالخارج املدينّي  وكاناومباشرة العمل الحربي:  L’exécutionالتنفيذ  -
ّ
مع الغزوات ال

ة من ناحية، ومع قتال اليهود في الّداخل املدينّي وإزاحتهم من املشهد الدينّي 
ّ
ووّجهت اهتمامها إلى مك

ق بالغزوات مشاركة النبّي في تسٍع منها يحفل  ما فيوالسياس ّي للدولة الناشئة. وتذكر املصادر 
ّ
 املخياليتعل

اها مشهد احتفاليٌّ 
ّ
اإلسالمي من بينها بأربٍع: "بدر الّنصر وأحُد الهزيمة وخندق الّصمود والفتح كغزوة غط

ق بيهود املدينة فقد شهد التعاطي النبوّي مع ما في. وأّما 8"املشركين بقايا بسيوف الم يعبأ كثير  
ّ
ا يتعل هم تطّور 

ا للعنف في الخطاب القرآنّي   النضير وبني قينقاعوفي مستوى املمارسة كان التهجير واإلجالُء مع بني  ،9واضح 

ذين قريظة بني مع والسبي الحصار بعد واالغتيال القتل مقابل
ّ
 منهم رجل ستمئة من أكثـر املصادر تذكر ال

 منوهي نقُض العهود مع رسول هللا  ،والسيرة والحديث القرآن في غيرها نجُد  ال واحدة بحّجة الذبح، طاله

ذي يجُد الضمير  دون 
ّ
أن يكون شكُل هذا النقض ومالبساته واضحْيـن. وبغّض النظر عن "الحرج األخالقي" ال

ف إليه يشير ما حسَب ب مواجهته فياإلسالمي نفسه 
ّ
فإّن هذا التحّول الدموّي في العالقة مع اليهود ال  ،املؤل

                                                           
 .68ص ،نفسهالمرجع 8
" الكافرينفلعنة هللا على  به: "ولّما جاءهم كتاٌب من عند هللا ُمصّدق لما معهم وكانوا من قبُل يستفتحون على الّذين كفروا فلّما جاءهم ما عرفوا كفروا اآلياتيمكن أن نذكر من هذه 9

ّب الخائنين. وال يحسبّن الّذين كفروا َسبَقُوا إنُّهم ال يُعجُزون. وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ومن رباط من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إّن هللا ال يح تخافن  (؛ "وإّما 89)البقرة: 

(. "ولوال أن كتب هللا 60 – 58" )األنفال: تُظلمونعدّو هللا وعدّوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم هللا يعلمهم وما تُنفقوا من شيء في سبيل هللا يوف  إليكم وأنتم ال  بهالخيل تُرهبون 

 (.3" )الحشر: الدنياعليهم الجالَء لعذّبهم في 
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ما  ،قط بالسياق الحضارّي للجزيرة العربّية املرتبط بالصراع القبلّي القديم في املحيط الحجازّي يرتبط ف
ّ
وإن

ا بوصفهيندرُج ضمن بحث اإلسالم عن اعتـراف وعن موقع لُه  ا في السياق  دين  مسيحّي، وليس  – اليهوختم 

ذي كان حوال
ّ
ق في القرآن ال

ّ
 على دليل سوى  غيرها دون  منذه الفئة له اثلثه مخّصص   ىالجدل مع اليهود املوث

لته ما
ّ
تي الناشئة الدعوة على خطر من شك

ّ
دت ال

ّ
وصارعت بشراسة  ،اإلبراهيميّ  نسبها على مّرة من أكثر أك

 من أجل االعتراف بها رسالة ال رسالة بعدها. 

تي  خاصةوب ،بالعسيـر ذلك يكن ولمتكريس املفهوم واستقراره:  -
ّ
بعد توّسع قاعدة األتباع والخبرة ال

اكتسبها املسلمون الجدد في الحرب بعَد تذويب مؤسسة الثأر ومؤسسة الغنيمة داخل مؤسسة الجهاد ال 

. التوّسع في وطموحها الجديدة الدولة ركائز من استراتيجّية ركيزة بوصفهوإنما  ،فحسب دينّية قيمة بوصفه

ص التوبة سورة وجاءت
ّ
ولتكون إحدى املرجعّيات األساسّية لخطاب الجهاد  ،للجهاد اإلسالم رؤية لتلخ

تي لن تمّيز بيَن  ،10الشهيرة الخامسة آيتها خاّصةبو  ا،لدى حركات اإلسالم السياس ّي الحق  
ّ
هذه الحركات ال

وبما هي "أحداث  ،نسبيّ  بشرّي  تصّرف هي بما اإلسالمّية والظاهرة" بالوحي"الظاهرة النبوّية املحفوظة 

. ولئن تحّول فعُل الجهاد إلى 11تاريخّية ترتبط بمواقع حربّية عاشتها نخبة الصحابة بقيادة النبّي محّمد"

تي قادها الخليفة األّول أبو بكر الصّديق في سياق بدأت فيه مالمح 
ّ
الّداخل اإلسالمي مع حروب الرّدة ال

جه  ،أكثـر االتضاحالدولة الجديدة في 
ّ
تي إلى جانب كونها صّدرت فقد ات

ّ
ا إلى الخارج مع الفتوحات ال مجّدد 

  الصراع مشروعات
 
 فقد فيه، الُحكم استقرار على للمحافظةالداخلّي إلى خارج املحيط املدينّي محاَولة

 الكتلتين االحق   ستوّحد امبراطورّية إلى ناشئة دولة من التحّول  في السياس يّ  والطموح بالغنيمة تحّفزت

ا تاريخّيا  من رغمال علىوتحكمهما  ،والساسانّية البيزنطّية االقتصادّيتين
 
ذي سيحدث شرخ

ّ
سيف الفتنة ال

ي بظالله مراحل كثيرة الحقة من التاريخ اإلسالمّي. 
ّ
 داخل املسلميـن سيغط

ذي القته الد إّن 
ّ
عوة ما يمكُن أن نستخلصُه مّما سبق أنَّ العنف كان ضرورة سياسّية وسط الرفض ال

 لم تخُل منه أّي حضارة ناشئة في صراعها من أجل السيطرة واالعتـراف. 
ٌ
اإلسالمّية في البداية، وهو عنف

 الالحقة املراحلأو  املحّمدّية املرحلةويمكن أن يتيح لنا هذا التتّبع ملسار تطّور خطاب العنف في اإلسالم في 

 –العنف اإلسالمّي  لجينالوجيابيد خليفي وهو يؤسس ع حايثهُ  ماي وه–: األولى رئيستين بمالحظتين الخروَج 

ّرس السردّيات مجمل في األساس يّ  اإلسالمّي  العنف مصطلح بوصفهمفادها أّن الجهاد 
َ
ك
َ
 املمارسة في ت

)القرآن  لإلسالم التأسيسّية النصوص في امفهوم   استقراره من أكثر الالحق التراثّي  الخطاب وفي السياسّية

تي( والحديث
ّ
  مفهوماتب ارتبطت ال

 
ص من  أكثر استعماال

ّ
مثل الغزو والقتال، فاإلسالم لم يستطع التخل

وإن َبدا  ،األقرب إلى بيئة الجزيرة العربية من الجهاد. وأّما املالحظة الثانية فهي أّن الجهاد فهوماتاملهذه 

ا من مصدر الوحي في التجربة املحّمدّية ا وإلزام  ا إلهيًّ له فإّن مالمح ت ،أمر 
ّ
سياسّية  استراتيجّية بوصفهشك

واكتملت مع اإلسالم  ،وترّسخت مع دولة الخالفة الّراشدة ،الدعوة نشر أثناء فيوعسكرية بدت واضحة 

                                                           
" رحيمالزكاة فخلّوا سبيلهم إّن هللا غفور  "إذا انسلَخ األشهر الُحرم فاقتلوا المشركين حيُث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كّل مرصٍد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا10

 (.5)التوبة: 
 .90ص نفسه،المرجع ، خليفي11
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 القتل معاني امتجاوز   اإلسالمّية العربّية العسكرّية لآللة يّ يديولوجاأل  الغطاء الجهاد ليصبح مبراطورّي،اإل 

"املشروعّية  كونه على امقتصر   كان أن بعد الحضارّيْين والتعميـر البناء أجل من املجاهدة معاني نحو والهدم

 . 12"البدوّي  العربّي  للعنف الدينّية

 

ا والتاريخ التأويل على االجهاد منقلب   ؛املعاصرة اإلسالمّية الحركات -3  مع 

ما تتأّسس مآزق النخب العربّية في تعاملها مع مسألة الجهاد اإلسالمّي املعاصر على إشكاالت إعادة  اغالب  

ذانمن ناحية أخرى، األمران  تاريخّيتِه تأويل النّص الدينّي و"تجديده" من ناحية والتأكيد على 
ّ
نراُهما  ال

ربة اإلسالمّية، والتأويُل في هذا اإلطار ال يتجاوز متناقضْين ملا نلمسُه من تالزم بين الّدينّي والتاريخّي في التج

ذي ال  اإليماِن  تسويغكونه محاولة فاشلة في 
ّ
ذي قد يتناقض في ثورّية  يتقض ي)ال

ّ
( بالتاريخ )ال

 
التاريخ ضرورة

ا بصفتهحقيقته مع اإليمان  ا(. مع ذلك، تظّل محاوالت التأسيس مليتافيزيقا عربّية إسالمّية  تسليم  متعالي 

ا. في هذا اإلطار انكّبت هذه النخب على محاولة تقديم تأويل آخر ممكن )ب ا ممكن  املعنى الفلسفّي( مشروع 

ذي تقّدمه الحركات اإلسالمّية، 
ّ
والتاريخّي مّرة ثانية، وذلك ما  امليثيّ نفسها في مأزق  لتجَد ومناقض لذاك ال

أنتَج أكثر من إسالم )إسالم تنويرّي وإسالم حداثّي وإسالم وسطّي وإسالم جهادّي وغيره من أنواع اإلسالم(. 

ُه يحجُب أزمة  ،والرأي عندنا أّن هذا التنّوع
ّ
وإن كان يعكس قدرة الدين على أن يكون "حّمال أوجه"، فإن

ق بالقط بستيمّيةإ
ّ
ذي يواجه مجمَل ال تتعل

ّ
ما ببنية العقل ال

ّ
تي تفترضها الحداثة مع ما سبقها، وإن

ّ
يعة ال

 في تهذه اإلشكاال 
ُ
. وفي هذا الصدد يمكُن أن نمّيـز بأكثر ما يمكن من التبسيط بين بنيتْين: بنية تبحث

ع الفرق م 13الحديثة العربّية النخب وأغلب كلهااإلسالمّية  الحركاتاملاض ي عن حلول للحاضر وتشمل 

 في الحاضر عن حلول للحاضر وال تتعامل مع املاض ي إال 
ُ
ذي أشرنا إليه، وبنية تبحث

ّ
 اإطار   بوصفهالتأويلّي ال

ا. السابقة البنية لتفكيك
ّ
ا الجهادُ  كان ومل   ،األولى البنية ضمَن  مدرج 

ُ
 كلهااإلسالم السياس ّي  محاوالت ّسستأ

لت  ،نتاجهإإعادة  على
ّ
وفي الحالتين ظّل هذا  ،تأويله إعادة أفق داخل كلهاالُنخب العربّية  محاوالتوتشك

 الّناس.  ناوبالفعل في الواقع وفي أذه ،بالقوة ااملفهوم قائم  
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التأويل يفشُل في احتواء  ؛اإلصالحيّ  املشروع وفشل الدعوة إلى العودة -4

 التاريخ

ذي تركُه ما ُيسّمى "جيل يمكُن الثنْين أن يختلفا حول أهمّية اإلرث االجتهادّي  ال
ّ
 14"اإلسالمّية الصحوة ال

ذي برَز 
ّ
ك مع العشرين القرن  وبدايات عشر التاسعالقرن  أواخر فيال

ّ
 وهيمنة العثمانّية مبراطورّيةاإل  تفك

 أمرْين يالحظ أن يمكنهُ  اإلرث هذا في املتمّعن أّن  غير اإلسالمّية، العربّية األقطار جّل  على الغربّي  االستعمار

ر املسلمون؟" تمحوَرت حول سؤال رئيسّين
ّ
: األّول أّن مقاربته في اإلجابة عن سؤال "ملاذا تقّدم الغرب وتأخ

تي تهّددها نزعات التغريب  على املحافظةالهوّية، أو بعبارة أدّق حول ممكنات التقّدم مع 
ّ
الهوّية ال

لهذه الهوّية دفع  األساس املكّون  الّدين عّد االستعمارّية داخل ثنائية األصالة واملعاصرة الشهيرة. والثاني، أّن 

جيل الصحوة إلى املناداة بإحيائه وتخليصه من الشوائب التي طالته من خالل نقد النموذج العثماني 

 فة الراشدة ومواءمته مع "روح العصر" ليكون مرجعّية الـحداثة اإلسالمّية املزعومة. والعودة إلى إرث الخال 

  يستمّر  لن نبله على الُحلم هذا لكّن 
 

فة  ،كثيـرة ملعايير طويال
ّ
أهّمها أّن طبيعة املجتمعات العربّية املتخل

تي لم تخُرج من اإلقطاع ولم تدخل في الحداثة
ّ
ا حالت دون رواج األفكار ال 15ال جديدة لهذا الجيل جماهيريًّ

تي ستالزم 
ّ
( بل بالعكس، كانت جاهزة لتقّبل أفكار جماعة اإلخوان كلها الالحقة االجتهادّية النخب)األزمة ال

الناشئة وهي ترفُع شعارها بكّل وضوح: "هللا غايتنا، الرسول زعيمنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، 

ينا"، وبينما كانت الّدول الوطنية تحاول التأسيس لحداثتها االقتصادّية واملوُت في سبيل هللا أسمى أمان

عن  واضـحة أجوبةواالجتماعّية كان نقيُضها يكبر في أحشائها بعد أن فشل املشروع اإلصالحّي في أن يقّدم 

ا كان  وعن خياراته الثقافّية واالجتماعّية. فيهأسئلة مالمح املجتمع العربّي الجديد وعن طبيعة الحكم 
ّ
ومل

ذي لم تنجح الدولة 
ّ
التطبيق الحرفّي أيسر من التفكيـر الرحب فشل مشروع االجتهاد أمام مشروع الجهاد ال

 الحديثة في إلغائه بعد أن حضر بقّوة في محاربة "املستعمر الكافر". 

املشروع مجالُه الحيوّي في ثالثة وجوه: الجماعة اإلسالمّية الباكستانّية مع أبي األعلى  هذاوجُد  وقد

تي 1941املودودي سنة 
ّ
 الدولة وأسستعلى املجال الحجازّي  السيطرة استعادت،  والحركة الوهابّية ال

ذي 1928اإلسالمّية، وجماعة اإلخوان املسلمين )مع حسن البنا سنة 
ّ
 النظام مع ويلةط صراعات خاض( ال

، 1949بعد فشل تجربة الجماعة واغتيال حسن البنا سنة  16رؤيته للجهاد مع سّيد قطب تكتملاو  املصرّي 

تي 
ّ
 السجون  في 1965 تنظيم على والقضاء 1966 سنة قطب سيد إعدام إلى أخرى  مّرة أّدتالرؤية ال

 .املصرّية

                                                           
 وغيرهم. أرسالن وشكيبالكواكبي  الّرحمن وعبد عبده ومحّمد األفغاني الدين وجمال الطهطاوي رفاعة مثل المصلحينمن  ديمكن أن نذكر من هذا الجيل أسماء عد14
 ،Modernitéالحداثة  والثاني، Modernismeالحداثة  األّول،حين نتحّدث عن الحداثة. تجدُر اإلشارة إلى أنّنا نميّـز بين مفهومْين منفصلين في االستعمال ومتـرابطين في التاريخ 15

بّي والحداثة بما هي فلسفة ورؤية للعالم. ولئن لم يكن هذان الوجهان منفصلين في السياق الغربّي فقد ظاّل في اختصام دائم في السياق العر اقتصادّي،وتقّدم  عصرنةأي الحداثة بما هي 
 اإلسالمّي.  
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 ال تأويَل وال ُهم يحزنون  ؛والقتال الهجرة إلى العودة -5

 ال الدعوة زمن الجهاد سالح رفع إلى املصرّية الجهادّية التجربة فشل السياس يّ  اإلسالم حركات أرجعت

تي مرجعّياته داخل قرأنها ما إذا منطقّي  تفسير وهو الهجرة، بعَد  التمكين زمن
ّ
 الجهادّية القيادات في ترى  ال

ا ،له وخلفاء للرسول  اأشباه     ،وفي أتباعهم صحابة جدد 
 

ا وفي الّدول العربّية مجاال ا مكيًّ ا جديد  وفي  ،كافر 

ا ممكن   تي يمكن أن ينطلقوا منها للجهاد فضاء  مدينيًّ
ّ
الحركات  لدى. من هنا لم يُعد للتأويل مكان االدول ال

ا كله اهتمامهمالجهادّية وصار   17معاصرة حربّية خبرة اءبنلعلى فهم التوازنات العسكرّية والسعي  منكبًّ

تي  من استفادوا
ّ
ذي  مع انطلقتتجاربها املختلفة ال

ّ
 مفهوم طّور تجربة األفغان العرب بقيادة عبد هللا عّزام ال

ل العربّي اإلسالمي لهذه الظاهرة.  بطريقة 18العاملّية صيغته إلى الوطنية صيغته من الجهاد
ّ
 أربكْت التمث

ر بعدما اإلرهابّيين"بـالجهادّيون  يوسْم  مول
ّ
 في وقت متأخ

ّ
خطرهم القوى العاملية الرأسمالّية  طال" إال

تي 2001سبتمبر  11)
ّ
 فيواستثمرت وجودهم في صراعها مع "املّد الشيوعّي الكافر"  ،نتاجهمإفي  سهمتأ( ال

ذي  الدن بن أسامة بقيادة القاعدة تنظيم وصار. العشرين القرن  ثمانينيات
ّ
 الجهادّي  اإلرث مع يقطع لم)ال

ذي
ّ
تي  ركّيةيبالنسبة إلى الواليات املتحدة األم الرئيس العدّو ( عّزام تركهُ  ال

ّ
 والعراق أفغانستان غزتال

بذلك في تطوير فروعه من ناحية  وتسهم األفغانّية العامة القيادة في الجهادّية القواعد أغلب على لتقض ي

. ومستولية على 2003 ريلبأ /نيسان 9ط بغداد في وفي تغذية الصراع الطائفّي في العراق بعد سقو 

مجهودات املقاومة العراقّية الوطنّية البعثّية التي كانت تواجه الغزو طّورت الحركات الجهادّية رؤيتها إلدارة 

الصراع على األرض من حروب العصابات وما تفترضه من كّر وفّر إلى املواجهة النظامية املباشرة واستفادت 

ذي  الكهف حمتربّية كبيرة من خبرة ح
ّ
 ".اإلسالمّية الدولة"تنظيم  وحش منهُ  خرجال

 

 ال تاريخ وال ُهم يفرحون  ؛الدولة إلى العودة -6

ا 2014 يوليو /تموز  28 االثنين يوم سيبقى  كثيرة، هزائم تواريخ جوانب إلى العربّي  الضمير في محفور 

ما سيرتبط بخروج العرب املسلمين من التاريخ مع إعالن  ،فحسب بالهزيمة يرتبط لن اليوم هذا أّن  غير
ّ
وإن

أبي بكر البغدادّي خليفة للمسلمين ودولتهم في العراق والشام بإدارتها القائمة على الوالية والحسبة 

واقع  في كلهالعالم  أصقاعولتصبَح قبلة املهاجرين واألنصار الجهادّيين من  ،والدواوين والقضاء الشرعيّ 

نهكت فيه الدولة الوطنّية عراقّي 
ُ
ن  طويلة مّدةمّزقته الطائفّية وواقع سورّي أ

ّ
هذا  دحرقبل أن تتمك

ذي كان ثمرة إلرث عقائدّي كبيـر وإلرث تنظيمّي معّقد انخرط في مشروع "الربيع العربّي" 
ّ
الكابوس ال
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ا حقيقيًّ  دموّيتهمشروعّية  وتدّعمت
 
ا في االنتقال الديمقراطّي مع فشل اإلسالم السياس ّي في أن يكون طرف

 وفي أحالم التغيير السلمي. 

 

 خاتمة

ذي املقّدس العنف ذاك سوى  األمر نهاية في اإلسالمّي  العربّي  نثروبولوجيّ األ  املخيالالجهاُد في  ليَس 
ّ
 ال

من أجل إعالء كلمته وتطبيق شريعته على  اأحيان   باملالئكة فيه ودّعمهم وأصحابه الّرسول  هللا به أمر

تي أنشأها نبّي اإلسالم بعبقرّية كبيرة وهيمن من 
ّ
األرض، وليَس الجهاُد في التاريخ سوى املؤّسسة العربّية ال

ا لدعوة جديدة  مسيحّي ثّم احتوته داخلها  – اليهوفي السياق  تموقعتخاللها على املجال الحجازّي مؤّسس 

املعرفي لعبيد الخليفي وهو يتابع مسار  الجهدلختم. ولعّل ما يمكن أن نخرج به بعَد تتّبع وا املنتهى بوصفها

 تطّور مفهوم الجهاد لدى الحركات اإلسالمّية املعاصرة هو اآلتي: 

 
 

 بالنّص  وسّوغوهأّن مفهوم الجهاد بما هو حكم شرعّي استلهمه الفقهاء من التجربة املحّمدّية  :أوال

ما تكتيكاته واستراتيجّياته القرآني الواضح 
ّ
والحديث املثبت السند والسيرة األولى، لم يتطّور في حّد ذاته وإن

تي تطّورت. 
ّ
 وارتباطاته العاملّية هي ال

ا  :اثاني   ا،أن مشروع الجهاد )دولة الخالفة( ال يمكن إال أن يكون مشروع   بل  قروسطيًّ
 

 إلعطاء مدخال

اليهودية دينها  امؤخر   عّدتاإلسرائيلّية التي  حتاللاال  دولة مثل الّدين على القائمة الدول  لبعض املشروعّية

ك صراع األرض أمام قّوة األسطورة الدينّية. 
ّ
 الرسمّي، ويتفك

 
 
فة للمجتمعات العربّية ووجد  :اثالث

ّ
 دعمته شعبّية حاضنة هافيأّن الجهاد استفاد من البنية املتخل

تي العاملّية القوى  عضب دعم ومن كبيـرة، بشرّية بطاقة
ّ
رت ال

ّ
 حربها ليخوض هائلة لوجستّية إمكانات لهُ  وف

 .بالوكالة

أّن االختالف املزعوم بين اإلسالم الحركّي واإلسالم الجهادّي هو اختالف باطل أساسُه تبادل  :ارابع  

 موازين القوى واملمكنات السياسّية في كّل قطر عربّي.  حسبباألدوار 

ا أّن الدول الوطنّية الحديثة ليست بريئة من انتشار الفكر الجهادي في ظّل غياب استراتيجّيات  :خامس 

ثقافّية وطنّية واضحة وفي ظّل ارتهانها إلى خيارات دوائر النهب العاملّي، وفي ظّل عدم تأسيسها لديمقراطّيات 

 من ستة عقود.  كثرأ طوالحقيقّية وتكريسها للفكر الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد 

ذي قد  ،السنيّ  الجهاد بتناول  اكتفىهذا الكتاب  أنأن نشير إلى  اأخير   ويبقى
ّ
وأهمل الجهاد الشيعّي ال

خذ أنه خاّصةو  ،تطرُح قراءته أكثر من ُمشكل معرفيّ 
ّ
  ات

 
مختلفة حضر من خاللها مثل الثورة  أشكاال

 اإليرانّية واملقاومة اللبنانّية. 
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