
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ََشَغَلَ رينَالفالسفةَََالموت  َمراحلَأقدمَمنذَاإلنسانيَالفكرَفيَجدلَموضوَعََوباتَالعصور،َمرََِّعلىَوالمفكِّ

ََفإنَعنه،َمندوحةَََوالَمنهَمفرَ َالَحي،َكائنَلكلََِّمحتومَمصيرَ َأنهَعلىَأجمعواَولئنَالوعي، َالتيَالتساؤالت 

ثار ََفيَت  ََالذيَالغموضَفكِّ دَسببَأوَدقيق،َموعد ََعرفةمَوعدَمََالمصير،َهذاَيلف  ََله،َمحد  َوالفَرضيات 

نَالمتباينةََ َهذا.َالناسَيومَإلىَقائمةَ َتزالَالَالموت،َبعدَالمصيرَعنَوالثقافاتَوالعقائدَاألديانَبتباي 

 للحياة امتداًدا الموت

ََليس فَفيَللحياةَنهايةَ َالموت  َالفكريةَالعقائدَمنَكثيرَفيَحتىَبلَالسماوية؛َوالمعتقداتَاألديانَمختل 

نَوهذاَواستمرار،َلهاَامتدادَ َهوَوإنماَاألرضية، ََيدعمهَماَولهَمنطقي،َإيما  .َنقال  دمَومنذَوعقال  َكانَالق 

ل؛َموضعَالموت ََمعهَتفاعلَإذَتأم  رهَفهمهَمستوىَأظهرتَ«طقوس»وَبممارساتَاإلنسان  َله،َوتصو 

َوصارَالموضوع.َأثارهاَالتيَاألسئلةَبعضَعنَتجيَبََأنَوالحديثةَالقديمةَوالفلسفاتَاألساطيرَ َوحاولت

صات؛َمنَعدد ََالتقاءَنقطةََ َعلمَحقولَفيَودراسةَبحثَوموضوَعََوالنفسية،َوالفلسفية،َاألدبية،َالتخص 

َ.والتاريخَ،«نثروبولوجيااأل»َاالجتماعيَاإلنسانَوعلمَاالجتماع،

َفيَحياتهَقضىَالذيَبيكر،َإرنستَاألمريكيَ«األنثروبولوجيا»َعالَمََفكانَالموضوعَفيَكتبواَمنَأبرزَ َأما

فَوهوَاإلنسان،َوعلمَالنفسَعلمَبينَالَعالقةَدراسة َأنَيرىَالذيَم،1973َعامَالموت(َ)إنكارَكتابَمؤلِّ

َالَهوَاإلنسانَسلوكَإلىَالحقيقيَالدافَعَ ََهوَفاإلنسانَالموت.َمنَخوف  دركَالذيَالوحيدَالكائن  َأنهَي 

رَ-َالكائناتَبقيةَخالفَعلىَ-َاإلدراكَذلكَوبسببَسيموت، ََتطو  َلمراقبةَفردَكلََِّلدىَوالضميرَالوعي 

رَولذلكَالموت.َأمامَتوَضعَحينَأهميتهاَومدىَأفعاله، مَإلىَاألجيالَمدىَعلىَاإلنسانَاضط  َواكتسابَالتعل 

نَحتىَمة؛الحك بَمنَيتمك  ةَأطولَالحياةَقيدَعلىَوالبقاءَالموت،َتجن  َ.ممكنةَمد 

فَمساراتَثالثةََوفقَالموتَمعَتعاملَاإلنسانَأنَبيكرَويرى َالموت،َلفكرةََقبولهَبحَسبَاإلنسانَتصنِّ

َ:وهي

 بَاإلنسانَاألول:َالمسار تابةَوالعملَالحياةَبهمومَعنهاَالمنشغلَأوَالموت،َفكرةَعنَالمغي  َوالر 

ََاالنشغالَوهذاَاليومية. َاألزمةَ َوتتفاقمَبعده.َاإلنسانَومصيرَالموتَفيَالتفكيرَمنَللهَربَطريق 

ضال،َبمرضَفجأةَالحياةَرتابةَتختل ََحين قدانَأوَكبيرة،َخسارةَأوَع  ََهناَالعمل،َف  َالنفسية،َالفوضىَتعم 

اَاإلنسانَويصير اَويقفَالجسدية،َعواألوجاَالنفسية،َواألمراضَللقلقََنْهب  اَحائر  َفكرةَأمامَواجم 

َ.والفناءَالموت

 البحرين التطرف، قضايا في مختص ثباح

 الرويلي فالح د.

 اإلرهابية الجماعات لدى الموت توظيف



 

 

 دَاإلنسانَالثاني:َالمسار اَيحاولَالذيَالمتمرِّ عاءَالفناء؛َفكرةَوتجاهلَضعفه،َمنَالهَربَدوم  َالقوةَبادِّ

لطةَمواردها؛َنحوَوالسعي ضهَمماَوالنفوذ،َوالجاهَوالمالَالس  ة،َحينَعلىَوالفجيعةَللسقوطَيعرِّ ر  َغ 

صَدمَماََسرعانَنهإَإذ ةَوَعجزهَضعفهَبحقيقةَي  َ.االنتحارَأوَالجنونَإلىَاألمرَبهَفينتهيَحيلته،َوقل 

 لَالذيَالمؤمنَاإلنسانَالثالث:َالمسار لقيَوالفناء،َالموتَحقيقةَيتقب  ليا،َقوةَعلىَبضعفهَوي  َع 

ةالمضاَالقوةَ َهوَهناَاإليمانَإنَأيَإليها.َواالستنادَبها،َاالرتباَطََيحاول َ«بيكر»َويتركَنفسه.َللموتَد 

ََمفتوحة،َاإليمانَطبيعةََ ظمىَبقوةَارتباطَفأي  َ.وفجيعتهَالموتَحقيقةَمعَللتعاملَيكفيَع 

 واإلرهاب الموت

ََتستثمر دةَاإلرهابيةَالجماعات  َالعنصرَََالموتَيكونَويكادَالحياة،َفيَاستثمارهاَمنَأكثرَََالموتَفيَالمتشدِّ

ََ؛اإلعالميَخطابهاَفيَاألبرز زيَسبيلَفالموت  َالمعنوية،َوالحربَالردعَسياقَفيَالمرتدََِّأوَللكافرَوالعارَالخ 

َ. والتجنيدَالحشدَسياقَفيَالصادقَللمؤمنَالخلودَوسبيل

ى ََويتجل  ََفيَاالنتحاريينَعلىَاإلرهابيَداعشَتنظيمَاعتمادَفيَللموتَاإلرهابيةَالجماعاتَتوظيف  َشنِّ

تلَالمثال:َسبيلَعلىَغفيرة.َبأعدادَالموتَإلىَجنودهَقديموتَالنطاق،َوواسعةَشاملةَهَجمات َمعاركَفيَق 

بَفقط.َيومينَفيَمقاتل400ََمنَأكثرَ َسورياَفيَ«الطبقة» ََويدرِّ َالدراسي،َالدوامَخارجَاألطفاَلََالتنظيم 

ضهم ََإلىَويعرِّ نتجَشديد،َعنف  اَالقتال.َعلىَالشبابَالمراهقينَلتشجيعَتدريبيةَأشرطةَوي  َأعضاءَحدألَوَوفق 

ََداعش،َتنظيم ََفيَألنهمَاألطفالَبتدريبَالتنظيمَيهتم  َقادرينَغيرَ َعشرةَوالسادسةَََعشرةَالخامسةَََسنِّ

اَأكثرَ َوهمَالمخاطر،َتقويمَعلى َ.انتحاريةَعملياتَفيَللمشاركةَاستعداد 

ََويرى عةَإلىَيميلَالَالبشريَالكائنَأنَأورويلَجورجَالمعروفَاألديب  َلديهَبلَفحسب؛َالمةوالسَوالراحةَالد 

طبه:َإحدىَفيَألتباعهَيقولَنراهَلذاَالفكرة،َهذهَهتلرَوعىَوقدَبالنفس،َوالتضحيةَالنضالَفيَكبيرةَرغبةَ  َخ 

مَأنا» َالباطنَالعقلَوتخاطبَالنفوسَمكامَنََتثيرَالتيَاللغةَوهذهَ«.والموتَوالخطرَالنضالَفرصةَََلكمَأقدِّ

ََاستخدمها طبتهَفيَبغداديالَبكرَأبوَداعشَتنظيمَزعيم  ل،َمدينةَفيَالنوريَبمسجدَالشهيرةَخ  َحينَالَموص 

كمَالَإني»َقال: امَالملوكَيعدَ َكماَأعد  َ.« ورخاءَوَدعةَوأمنََرفاهيةَمنَورعيتهمَأتباعهمَوالحك 

نَكيفَالمهم،َوالسؤال ََتتمك  َمنَالشبابَآلالفَجاذبةَفنيةَلوحةَإلىَالموتَتحويلَمنَاإلرهابيةَالتنظيمات 

قادونَالذينَاعها،أتب دَََلديهمَالموتَصارَإذَالخالد؛َبالمجدَاألمل ََيحدوهمَراضين،َالموتَإلىَي  َعبورَبابَمجر 

ةَإلى َوالخلود؟َالعز 

مهاَالتيَالمتينةَأطروحتهَفيَهوفرَإيريكَالسؤالَهذاَعنَويجيب َيرىَفهوَالصادق(،َ)المؤمنَكتابَفيَقد 

اَبحانيصَعندماَأسهَلََيصيرانَوالموتَالقتلَأن َسعةَمنَبدَ َوالَمسرحية.َفيَدراميَتمثيليَمشهدَمنَجزء 

د.َبالَالموتَمواجهةَاإلنسانَيستطيَعََلكيَالخيال اَللخيالَإنَترد  ضح ََوالموت،َالقتلَقسوةَتلطيفَفيَأثر  َويت 

حةَالجماعاتَحالةَفيَيتضحَماَأكثرَََهذا عَواألعالمَالعسكريةَالمالبسَإنَوالعسكرية.َالمسل  َاراتوالشِّ

هاَالمحكمة،َوالقواعدَالصارمةَواإلجراءاتَوالموسيقاَواالستعراضات ََكل  َنفسهَعنَالجنديَلفصلَوسائل 

نةَالحقيقية ثَأنناَالمصادفةََقبيلَمنَوليسَلديه.َوالحياةَالموتَحقائقَوطمسَودم،َلحمَمنَالمكو  َنتحد 

َ.«المعاركَمشاهد»َوعنَ«الحربَمسرح»َعن



 

 

َتجاهلَمدىَعلىَيعتمدَ َبالنفسَللتضحيةَاالستعدادَإن»َهوفر:َيقولَبالنفسَللتضحيةَاالستعدادَوعن

ََتلجأَلذاَالحياة.َلحقائقَالمرء قَوهيَالعالم،َوحقائقَأتباعهاَبينَحجابَوضعَإلىَالجماعات  َالهدَفََهذاَتحقِّ

ََسواه،َيقيَنََأوَحقيقةَََالَالذيَالمطَلق،َالكمالَصورَفيَعقيدتهاَبتصوير ََعليهاَييبنَالتيَوالحقائق  َالمؤمن 

بةَمنَتجيءَالَالنتائجَالصادق هاَالمالحظة،َمنَأوَالتجر  ََمنَتنبعَولكن  س،َنص  ةَمقد  َمنَالمستقاةَواألدل 

َعدَ َالحواس َ.«وخيانةَهرطقةَ َالمنطقَهذاَفيَت 

ز َيمَاألخالقَفيَالفوضىَحالةَوتعزِّ احضوَلهاَنجدَالفكرةَ َوهذهَالحياة،َلحقائقَالمرءَتجاهَلََوالق  َعالمَلدىَر 

ََالحديثةَالمجتمعاتَفيَالفوضىَحالةَ َباتت»َقوله:َفيَدوركايم،َإيميلَالنفس اَعامال  اَمنتظم  َمنَونوعيًّ

ََويغيبَالفرد،َحياةَفيَالمجتمعَحضورَ َيغيبَإذَاالنتحار؛َعوامل َوحينَاألفراد.َونَزعاتَالجامحةَاألهواءَضبط 

ب رَََنفلَالخاص،َبحضورهَاالستهانةَعلىَالفردَيتدر  اَيقدِّ َ.«اآلخرينَوجودَََكثير 

ََفإنَهناَومن ََاإلرهابيةَالجماعاتَفيَالقائدَواجباتَأهم  َيغرَسََبأنَالمرعبة؛َوالموتَالقتلَحقيقةَطمس 

َوإنَالمثيرة.َالمسرحيةَمشاهدَمنَمشهدَفيَباهر،َمنظرَفيَيشاركونَأنهمَمنَالوهمَأتباعهَنفوسَفي

صمةَََالصادقَالمؤمنَاعتقاد ََيقيمَالَتجعلهَيعتنقهاَالتيَالعقيدةَع  َالحقائقَأوَالمفاجآتَأوَللشكوكَوزنَأي 

ةَغير َ.حولهَمنَالعالمَبهاَيمتلئَالتيَالسار 

 والتجنيد الموت

ََتلكَاإلرهابيةَالجماعاتَلدىَالموتَمشاهدَعنَالحديثَعندَالحاضرةَالنماذجَمن َالتيَوالصورَالمقاطع 

ر ََوجوههمَعلىَترتسمَومقاتلينَلجنود ََبكثرةَتحض  ََالموت،َبعدَهادئةَابتسامات  َفيَتفسيراتهاَتصب 

ةَوصدقهَالميتَصالحَعلىَاالستدالل ماَوالَمعتقداته،َوصح  َملحمي،َمشهدَفيَذلكَيكونَحينَسي 

ََتصاحبه سةَالقضيةَشعارات  َ.المقد 

َ ََالفكري،َخطابهاَتسويقَفيَوتستخدمهاَاالبتسامةَََهذهَاإلرهابيةَالجماعاتَوتستغل  َعلىَبهاَوتستدل 

س،َالموتَوخطابَالصورة،َبجاذبيةَيقترنَحينَالخطابَهذَتأثيرَ َويزيدَمعتقداتها.َصواب َيجدهَوماَالمقد 

َ.الملحميةَرحلتهَبعدَالخلودَمنَ«الشهيد»

مَولذلك ََاالجتماعيَالتواصلَمواقعَتقدِّ َيمكنَوبهاَالمستهَدفين،َجمهورَإلىَالرسالةَ َبهاَتصلَالتيَالقنوات 

رةَالمقاطعَشراتعَمشاهدةَ  َينتمونَالتيَبالجماعاتَتتصلَتعليقاتَمعَاالبتسامة،َلتلكَالمنتشرةَالمصو 

َفإنَالمسلم؛َاإلنسانَوعيَفيَقويَحضورَ َلهاَاللهَسبيلَفيَوالموتَوالشهداءَالشهادةَمواضيعَألنَلها؛

اَأكثرَيكونَالرسالةَتأثير ىَوأبعدَعمق  لَاقسيَفيَاستخدامهاَكانَوإنَالشباب،َلدىَمد  اَمضلِّ َ.تمام 

سَنََبالضرورةَتعنيَالقتلىَوجوهَعلىَالمرتسمةَاالبتسامةَ َهلَلكن َفيَسلوكهَوصوابَالميت،َسيرةَح 

ةَحياته، سنَعلىَقاطعَدليلَهيَوهلَومبادئه؟َمعتقداتهَوصح  َينتظره؟َالذيَالمقيمَوالنعيمَخاتمته،َح 

ََفكيفَكذلك،َاألمرَكانَإن َواألفكار،َوالمعتقداتَاألديانَأتباعَبينَالتناقضَبلَالكبير؛َالتباينَتفسيرَيمكن 

اهمَعلىَارتسمتَقدَالموتىَمنَكبيرَعددَمنَمواقفهمَفي حي  هاَالموت؟َبعدَوديعةَابتسامةَ َم  َصورَوكل 

َحفيَالتقطهاَالتيَالصورةَ َأشهرهاَومنَاإلنترنت،َمواقعَفيَمتوافرة َالثائرَ َفيهاَيظهرَالتيَهوتان،َماركَالص 

اَمقتله،َبعدَغيفاراَتشيَنستوإرَالكوبي د  هَممد  َهادئة.َابتسامةَشفتيهَوعلىَمفتوحتان،َعيناهَالعسكري،َبزيِّ



 

 

واَأنَيمكنهمَغيفاراَأتباع ةَعلىَبهاَيستدل  َأصحابَعنَماذاَلكنَبها،َنادىَطالماَالتيَومبادئهَأفكارهَصح 

َاألخرى؟َالمعتقدات

شرَالذيَكتابهاَفيَالفرانسَماريانَالدكتورةَثةَ الباحَمنهمَكثيرين،َاالبتسامةَموضوعَشغَلََوقد َعامَن 

َبعضَوجوهَعلىَنجدَإننا»َفيه:َوتقولَالوجه(َتعابيرَوراءَالعلميَالسرَ َنبتسم؟َ)لماذاَبعنوان:َم2011

َيخزنَبطبيعتهَالبشريَفالدماغَتفسير،َمنَأكثرَ َلهَوالموضوعَشفاههم،َعلىَمرسومةَابتسامةَ َاألموات

رةَاسيمَوالَاإلشارات، ََومنَاالبتسامة.َومنهاَاليوميةَوالممارساتَبالعاداتَوالمرتبطةَمنهاَالمتكرِّ َفإنََثم 

دَالذيَالشخص هَيرسلهاَالتيَاإلشاراتَآخرَََهذهَتكونَقدَاالبتسامَتعو  َالموت؛َعندَوجههَعضالتَإلىَدماغ 

اَفيموت َ.«مبتسم 

ح َ اَهناكَأنَالفرانسَوتوض  رَالتيَ«الرعبَإدارةَنظرية»َاتدراسَفيَباحثونَالحظهَآخرَََسبب  َالبشرَطبيعةَتفسِّ

صَفي ،َالموتَفكرةَطردَعلىَوالقدرةَالموت،َفيَالتفكيرَمنَالتخل  لواَأصال  َقيمةَفيَالتفكيرَأنَإلىَوتوص 

قَالموت ََالديني،َاالعتقادَبواسطةَيتحق  َيؤمنََمنَتعابيرَتكونَهذاَوعلىَالمعتَقد،َتفاصيلَعنَالنظرَبغضِّ

اَثرََأكَبالموت َ.االبتسامَمالمح ََبعضهمَعلىَوتظهرَاألخيرة،َاللحظاتَفيَارتياح 

اَبمعتَقداتهَالمطلقَإيمانهَأوَشجاعته،َعلىَتدل ََقدَموتهَعندَاإلنسانَابتسامةَأنَيعنيَوهذا َكانت،َأيًّ

َفهاَالتيَاإليجابيةَعاداتهَعلىَتدل ََوقدَنفسه.َعنَورضاه مَأل  َبه،َوَقبولهَموتللَاستعدادهَأوَالدائم،َكالتبس 

ها ةَبالضرورةَتعنيَالَولكن  َ.تعالىَاللهَعندََقبولهَأوَتحتها،َينضويَالتيَالرايةَصواَبََأوَمعتقده،َصح 

َالشريعة:َأهلَيقولَكماَأوَالحي،َالكائنَعنَالحياةَوزواَلََالبدن،َالروحَمفارقةَََيعنيَالموَتََأنَمنَالرغمَوعلى

َاإلنسانَفيَتثيرَخصوصية،َللموتَيبقىَهذاَكلََِّمنَالرغمَعلىَفيه.َوحالرَلبقاءَأهلَغيرَََالبدنَيصبحَعندما

ا الت،َمنَكثير  ستَغلَالتأم  َعامَلََتكونَذاتهَالوقتَوفيَاإلرهابية،َللجماعاتَوتماسكَبناءَعامَلََلتكونَوت 

ه.َللمجتمعَوفناءَتدمير  كلِّ


