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يســتحوذ اجلهــاد حيــزًا كبيــًرا يف املناقشــات احلاليــة حــول اإلســام،   
فضــًا عــن املنشــورات التــي تنبثق عنــه دون كلل على الصعيــد األكادميي 
إثــر هجمــات ســنة ٢٠٠١. تعــود معظــم هــذه األعمــال لعلمــاء سياســة 
و٬ إلــى حــٍد أدنــى٬ لعلمــاء اجتمــاع ارتكــزوا فيهــا علــى تباينــات وآثــار 
أيديولوجيــة اجلهــاد يف املجتمعــات املعاصــرة. ولكــن مــن أجــل فهم هذه 
التباينــات واآلثــار السياســية واملجتمعيــة بشــكل أعمــق، تنبغــي دراســة 
ظاهــرة اجلهــاد علــى مــدى التاريــخ وبأخــذ جميــع جوانبهــا املعقــدة بعــن 
االعتبــار. فنجــد أن املثقفــن، إلــى جانــب األفــراد واجلماعــات الذيــن 
ــوص  ــطى والنص ــور الوس ــري العص ــي مفك ــأون إل ــه، يلج ــون إلي يدع
ــة  ــع أهمي ــا تنب ــن هن ــه، وم ــف ل ــن تعري ــث ع ــا للبح ــت حينه ــي كتب الت

دراســة اجلهــاد يف العصــور الوســطى. 

ــات  ــطى يف الدراس ــور الوس ــاد يف العص ــق اجله ــإن توثي ــك، ف ــع ذل وم
الغربيــة غيــر متكافــئ، وغالبــًا وبشــكٍل منهجــي مــا يتجاهــل كيفيــة 
فهــم وتصــّدي املثقفــن العــرب لهــذه القضيــة. النهــج العاملــي الــذي ال 
ــه بعــض  ــذي دعــا ل ــة، وال ــة الصليبي يحصــر نفســه علــى منظــور احلمل
ــف  ــم يك ــر ول ــدم يذك ــرز أي تق ــم يح ــر، ل ــكل بون ــل ماي ــن مث الباحث
ــائع  ــن الش ــك، م ــى ذل ــاوة عل ــم. ع ــن مطاردته ــد ع ــور األوح املنظ
ــدة صــدرت منهــا قوانــن  النظــر إلــى اجلهــاد علــى أنــه أيديولوجيــة موحَّ
ــع. ــن يف املجتم ــع الفاعل ــى جمي ــلوكية عل ــر الس ــرض املعايي ــرب تف ح

يســعى اليــوم الدراســي هــذا إلــى االبتعاد عــن النهــوج املماثلة واملســاهمة 
يف ســد الثغــرات التــي تســببت بهــا، ويهــدف أيضــًا مــن خــال إدراجــه 
لتخصصــات متعــددة إلــى فهــم ظاهــرة اجلهــاد بأبعادهــا املختلفــة: 
األيديولوجيــة، الفقهيــة، السياســية، االقتصادية واالجتماعية. ســيتاح



رة واملخطوطــات  للمشــاركن حريــة اجلمــع مــا بــن النصــوص احملــرَّ
التــي تشــير إلــى اجلهــاد، مثــل النصــوص القانونيــة والســردية، وكتــب 
ــاركن  ــى املش ــك. ُيدع ــى ذل ــا إل ــية، وم ــات الفروس ــل، وكتيب الفضائ
أيضــًا إلــى دراســة اجلهــاد يف ســياقه وتطوراتــه، ومحاولــة فهــم الروابــط 
املعقــدة مــا بــن نظريــات اجلهــاد باعتبارهــا مجموعــة مــن املبــادئ 
ــا  ــا، وم ــن نطاقه ــدرج ضم ــي تن ــددة الت ــات املتع ــد، واملمارس والقواع
يترتــب علــى ذلــك مــن التســاؤل بشــكل منهجــي عمــا إذا عززتهــا أو، 

ــا.  ــك، خلقته ــن ذل ــض م ــى النقي عل

ســيطرح اليــوم الدراســي عــدة أســئلة: باعتبــاره نــوع مــن أنــواع احلروب 
املتطــورة التــي حشــدت مختلــف املــوارد البشــرية واملاديــة، كيــف مت 
متويــل اجلهــاد؟ مــا املعاييــر القانونيــة التــي نظمتــه؟ وهــل كانــت معروفــة 
ــد بهــا مــن ِقبــل أصحــاب الســلطة ورجــال احلــرب الذيــن كانــوا مــن  ومقيَّ
املفتــرض أن يضعوهــا موضــع التنفيــذ؟ كيــف مت تقنــن شــريعة اجلهــاد، 
ــة الوحيــدة، التــي  وفقــًا ألي مراجــع ويف ضــوء أي تطــور؟ هــل النظري
عرفــت مــن خــال النصــوص احملفوظــة، هــي التــي فرضــت املعيــار؟ أم 
ــون  ــا لتك ــها عليه ــكام وفرضــت نفس ــت املمارســة محــل األح هــل حل
مبثابــة معيــار متكامــل يف الفقــه؟ كيــف ميكــن لألســس املذهبيــة أن تفســر 
بعــض االختافــات بــن مفكــري العصــور الوســطى فيمــا يتعلــق بقانــون 
اجلهــاد؟ مــا هــي العواقــب التابعــة لهــذه املمارســة ويف النهايــة، مــا كانــت 
ــر  التداعيــات علــى أرض الواقــع؟ كيــف وإلــى أي مــدى أمكــن أن يؤث
الســياق اإلقليمــي أو الدولــي علــى تنظيــر اجلهــاد؟ نظــرًا لألزمنــة، هــل 
يجــب أن نتحــدث عــن جهــاد ُمَعولــم، أو باألحــرى عــن جهــاد متعــدد 
ــويف ١٣٢٨/٧٢٨(، مــن هــم  ــة )ت ــن تيمي ــى اب ــة إل وإقليمــي؟ باإلضاف
كبــار منظــري اجلهــاد يف العصــور الوســطى؟ مــا مفهومهــم للجهــاد 

وكيــف مت تنظيــره وحتــت أي عوامــل مؤثــرة؟



هذا اليوم الدراسي هو جزء من مشروع بحثي تحت عنوان:
( Le corpus taymiyyen sur le jihad : réception, décontextualisation 

et utilisation par les mouvances jihadistes contemporaines )

الفائــز  بنــداء املشــاريع »اإلســام والديــن واملجتمــع«  لعــام ٢٠٢٠ 
لشــؤون  املركــزي  املكتــب   - الفرنســية  الداخليــة  وزارة  قبــل  مــن 
ــرة  ــبه اجلزي ــاث يف ش ــي لألبح ــز الفرنس ــع املرك ــراكة م ــادات، بالش العب
العربيــة )CEFREPA(، واملعهــد العلمــي الفرنســي لآلثــار الشــرقية 
)IFAO(، ووحــدة األبحــاث ٨١٦٧ يف املركــز الوطنــي الفرنســي 
للبحــث العلمــي )الشــرق والبحر األبيض املتوســط(،  وجامعة أمســتردام 
احلــرة  ومركــز الاهــوت اإلســامي )CIT، جامعــة أمســتردام احلرة(. 
ــرقية  ــار الش ــى لآلث ــي الفرنس ــد العلم ــي يف املعه ــوم الدراس ــيعقد الي س
أكتوبــر ٢٠٢١، وســينتج  االثنــن ١١  يــوم  القاهــرة،  )IFAO( يف 
ــة  ــل اإلجنليزي ــي التواص ــون لغت ــوف تك ــي. س ــد جماع ــر مجل ــه نش عن
والعربيــة، ومــدة تقــدمي الورقــة ٢٠ دقيقــة، كمــا ســيتم تخصيــص وقــت 

ــة.   ــة كل جلس ــئلة يف نهاي لألس

مــن املمكــن تغطيــة تكاليــف نقــل وإقامــة املشــاركن )ثــاث ليــاٍل كحــد 
أقصــى(.

جدول املواعيد:
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١:   تقدمي األوراق )5 صفحات كحد أقصى(  -  

١١ أكتوبر ٢٠٢١:   اليوم الدراسي  -  
١5 فبراير ٢٠٢٢:   تقدمي املقال للتقييم  -  

١5 مارس ٢٠٢٢:   تلّقي املشاركن للتقييمات  -  



يف حــال عــدم ســماح الوضــع الصحــي بحضــور املشــاركن شــخصيًا، 
.Zoom ســوف يعقــد اليــوم الدراســي افتراضيــًا عبــر تطبيــق

 

للتواصل :

m.berriah@vu.nl




