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5 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقدمي:
التط��رف الديني.. من اكرث الظواهر ح�سا�سية وت��داوال على ال�ساحة املعا�سرة، وذلك 
بف�س��ل االح��داث الكارثية املت�سارع��ة التي تعاين منه��ا بلدان العامل ب�سب��ب اآثار هذه 

الظاهرة.
ويبدو ان اخلطاب االعالمي اليوم بات اكرث اهتماما بالتطرف الديني، ف�سار هو حمور 
خطابه التحليلي للعديد من الق�سايا من زوايا ووجهات نظر عديدة، بعد ان كان مو�سوع 

االرهاب هو املت�سدر لهذا اخلطاب قبل مدة وجيزة من الزمن.
ورمب��ا ا�سب��ح االهتمام االك��ر مبو�سوع التط��رف – كايدلوجي��ة اأو عقي��دة- للحاجة 
املا�س��ة اىل معاجلة مع�سلة االرهاب من اجلذور، باعتب��ار ان التطرف �سبب رئي�س ينتج 

عنه االرهاب اذا ما ترجم اىل �سلوك ب�سري.
وهذا البحث حماولة لر�سد ا�سباب هذه الظاهرة وانعكا�ساتها وما ميكن ان ميثل حلوال 
واقعية لها، اعتمادا على ما ر�سد من درا�سات وبحوث ومقاالت وتقارير حديثة ن�سرتها 
مراكز درا�س��ات بحثية وا�سرتاتيجية ف�س��ال عن مواقع اعالمية مهمة تداولت مو�سوع 

التطرف بالذات.
وقد ق�س��م البحث حول مو�س��وع التطرف الديني اىل ف�سول، يت�سمن اأولها بيان ا�سباب 
ن�س��وء التطرف الديني و�س��عوده، مع االأخذ بنظر االعتبار ان اأي من هذه اال�س��باب ال 
ي�س��تقل بذات��ه يف م�س��األة منو هذه اجلماع��ة املتطرفة او تلك، وامنا هي ا�س��باب ياأخذ 
بع�سها برقاب بع�س وترتبط مع بع�سها بروابط وثيقة يتمخ�س عنها يف النهاية بروز 

التطّرف كقوة موؤثرة على ال�ساحة االقليمية والعاملية.
 ويف الف�س��ل الث��اين نتعر�س اىل مو�س��وع مثري للجدل يتعلق بنم��و اجلماعات املتطرفة 
ديني��ا يف بل��دان الغرب وا�س��باب ه��ذا النمو، مبا ميثل انعكا�س��ات ظاه��رة التطرف على 

املجتمعات، وبخا�سة تلك التي رعتها ووظفتها للح�سول على مكا�سب وم�سالح اآنية.
ويف الف�سل الثالث ن�ستعر�س جملة من ا�سهر اجلماعات املتطرفة املعا�سرة.

اأم��ا يف الف�س��ل الراب��ع فنبني م��ا ميكن ان ميث��ل حال للحد من انت�س��ار ظاه��رة التطرف 
والتقليل من حّدته و�س��وال للق�س��اء عليه،  اآملني ان نكون قد وفقنا يف ر�س��م معامل هذا 

املو�سوع احليوي مبا يخدم الباحث واملطلع على حد �سواء.. واهلل ويل التوفيق.
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الف�صل االول:

 اأ�سباب ظهور التطرف ومنوه

ِبط: اأوال: ثورة غري مّتزنة جتاه واقع حمحُ
لعل التمرد على الأزمات التي يعي�شها العامل 
من اهم ُمنِتجات الفكر املتطرف، وبخا�شة 
بالن�ش�������بة للفكر الدين�������ي، اإذ يوظف ظاهرة 
اخلال�ص املوعود من املحن والآلم للتخل�ص 
من الواقع املحبط الذي تعي�ش�������ه اجلماعات 

التي ينمو فيها التطرف. 
ولك�������ي ن�������درك اهمي�������ة الزم�������ات يف توليد 
التطرف وتغذيت�������ه، يكفي ان نعلم ان حمور 
زعيم اجلماعة  خطاب ابي بكر البغدادي – 
ال�شهر والكرث تطرف�������ا يف الوقت احلا�رض 
– يوؤك�������د عل�������ى ان قي�������ام دولت�������ه ال�شالمية 
املزعومة يرتبط ارتباط�������ا جذريا بظاهرة 
النكبات والحباطات املتكررة التي عا�شها 
امل�شلم�������ون خالل العق�������ود املن�رضمة، وقد 
ن�رض موقع قن�������اة )CNN( المريكية طرفا 
من هذا اخلطاب بتاريخ 2014/7/2 جاء فيه:  
))اأيه�������ا امل�شلم�������ون يف كل م�������كان اأب�رضوا 

واآمن�������وا خريا وارفعوا روؤو�شكم عاليا فاإن لكم 
اليوم بف�شل اهلل دولة وخالفة تعيد كرامتكم 
وعزتكم وت�شرتج�������ع حقوقكم و�شيادتكم دولة 
تاآخى فيها الأعجمي والعربي والأبي�ص والأ�شود 
وال�رضقي والغرب�������ي خالفة جمعت القوقازي 
والهندي وال�شيني وال�شامي والعراقي واليمني 
وامل�رضي واملغرب�������ي والأمريكي والفرن�شي 
والأمل�������اين والأ�شرتايل األ�������ف اهلل بني قلوبهم 
واأ�شبح�������وا بف�شل اهلل اإخوان�������ا متحابني فيه 
واقفني يف خن�������دق واحد يدافع بع�شهم عن 

بع�ص ويحمي بع�شهم بع�شا."
وتابع قائال: "هلموا اإىل دولتكم اأيها امل�شلمون، 
نعم دولتكم هلموا فلي�ش�������ت �شوريا لل�شوريني 
ولي��������ص الع�������راق للعراقي�������ني اإن الأر�ص هلل 
يورثها م�������ن ي�شاء والعاقب�������ة للمتقني الدولة 
دولة امل�شلمني والأر�ص اأر�ص امل�شلمني كل 
امل�شلم�������ني فيا اأيها امل�شلمون يف كل مكان 
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7 من ا�شتط�������اع الهجرة اإىل الدول�������ة الإ�شالمية 
فليهاجر ف�������اإن الهج�������رة اإىل دار الإ�شالم هي 
واجبة فف�������روا اأيها امل�شلمني بدينكم اإىل اهلل 
مهاجري�������ن ومن يهاج�������ر يف �شبيل اهلل يجد 
�شعة كبرية يف اأر��������ص اهلل ومن يخرج من 
بيت�������ه مهاج�������را اإىل اهلل ور�شول�������ه ثم يدركه 
امل�������وت فقد وقع اأجره عل�������ى اهلل وكان اهلل 

غفورا رحيما"...
واأ�ش�������اف البغ�������دادي "ا�شمعي يا اأم�������ة الإ�شالم 
ا�شمعي وع�������ي وقومي وانه�شي فق�������د اآن لكي 
اأن تتحرري من قي�������ود ال�شعف وتقومي يف 
وجه الطغي�������ان على احل�������كام اخلونة عمالء 
ال�شليبي�������ني وامللحدي�������ن وحم�������اة اليهود.. 
ي�������ا اأم�������ة الإ�شالم لق�������د بات الع�������امل اليوم يف 
ف�شطاطني اثنني وخندقني اثنني لي�ص لهما 
ثالث ف�شطاط اإ�شالم واإميان وف�شطاط كفر 
ونفاق ف�شط�������اط امل�شلمني واملجاهدين يف 
كل م�������كان وف�شطاط اليه�������ود وال�شليبيني 
وحلفائه�������م ومعه�������م باقي اأمم الكف�������ر وملله 

تقودهم اأمريكا ورو�شيا وحتركهم اليهود".
وتاب�������ع قائال: "لق�������د انك��������رض امل�شلمون بعد 
انك�شار خالفتهم  ثم زالت دولتهم فا�شتطاعوا 
اإذللهم وا�شت�شعافه�������م وال�شيطرة عليهم يف 
كل مكان ونهب خرياتهم وثرواتهم و�شلبهم 
حقوقهم وذلك عن طريق غزوهم واحتالل 
دولهم وتن�شيب حكام عمالء خونة يحكمون 
امل�شلم�������ني بالنار واحلدي�������د رافعني �شعارات 
براقة خداعة كاحل�شارة وال�شالم والتعاي�ص 
واحلرية والدميقراطي�������ة والعلمانية والبعثية 
والقومية والوطني�������ة وغريها من ال�شعارات 
الزائفة الكاذبة ول زال هوؤلء احلكام يعملون 
ل�شتعباد امل�شلمني و�شلخهم عن دينهم بتلك 
ال�شعارات فاإم�������ا اأن ين�شلخ امل�شلم عن دينه 
ويكفر باهلل ويخ�شع لقوانني ال�رضق والغرب 
الو�شعية ال�رضكية بكل ذل وخنوع ويعي�ص 
تابعا حقريا مهانا واما اأن ي�شطهد ويحارب 
وي�رضد اأو يقتل اأو ي�شجن وي�شام �شوء العذاب 
بدعوى الإرهاب فاإن الإرهاب اأن تكفر بتلك 
ال�شعارات وتوؤمن باهلل اإن الإرهاب اأن حتتكم 
اإىل ��������رضع اهلل اإن الإرهاب اأن تعبد اهلل كما 
اأم�������ر اهلل اإن الإره�������اب اأن ترف��������ص وحتارب 

اخلنوع واخل�شوع".
وتوعد البغدادي "عما قريب باإذن اهلل لياأتني 
يوم مي�شي فيه امل�شل�������م يف كل مكان �شيدا 
كرميا مهابا مرفوع الراأ�ص حمفوظ الكرامة 
ل تتج�������راأ عليه فئة اإل وتوؤدب ول متتد اإليه 
ي�������د �شوء اإل وتقطع األ فليعلم العامل اأننا اليوم 
يف زم�������ان جديد األ من كان غافال فلينتبه 
األ من كان نائما فليفق األ فليعي من كان 
م�شدوما مذهول اإن للم�شلمني اليوم كلمة 
عالي�������ة مدوي�������ة واأقداما ثقيل�������ة كلمة ت�شمع 
العامل وتفهم�������ه معنى الإرهاب اأقداما تدو�ص 
وث�������ن القومية وحتط�������م �شن�������م الدميقراطية 

وتك�شف زيفها"((.

وحول توظيف فكرة ظهور امل�شلح يف تخل�ص 
املتدينني م�������ن الهوان ال�������ذي تعر�شوا له، 
ف�شال عن ال�شعور القوي باحلنني اىل الع�شور 
التاريخي�������ة الذهبي�������ة للدي�������ن )نو�شتولوجيا( 
وال�شع�������ي لتحقي�������ق الوعد الله�������ي يف ان�شاء 
)اليوتيوبيا(؛  امل�شتقبلي�������ة  املثالية  املدينة 
نقراأ ما ن�رضت�������ه �شحيفة املنيت�������ور بتاريخ 
2014/7/7 حتت عن�������وان )نو�شتولوجيا اخلالفة 

الإ�شالمية.. هل اأ�شبحت واقعا؟( جاء فيه:
))حاول مفكرون �شلفي�������ون اآخرون ينتمون 
للتيار اجلهادي بتف�شري الإجنازات الأخرية 

البغدادي يعزف يف خطابه على وتر الهوان الذي ي�شعر به 
امل�شلمون حول العامل
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للدول�������ة الإ�شالمية وفق روؤي�������ة اآخر الزمانية 
)ESCHATOLOGICAL( معتربي�������ن ما 
يحدث هو جزء من ظه�������ور املهدي الذي 
�شيعي�������د اخلالفة الإ�شالمية بع�������د ا�شطرابات 
كثرية ت�شهده مناط�������ق حمددة من العامل 

الإ�شالمي مبا فيها العراق وال�شام.
م�������ا يظهره ه�������ذا كله ب�������اأن هن�������اك �شعور 
نو�شتولوجي قوي منت�رض يف العامل الإ�شالمي 
نحو فرتة اخلالفة الإ�شالمية. وتقرتن اخلالفة 
الإ�شالمي�������ة يف املخيل�������ة اجلماعية لأ�شحاب 
ه�������ذا ال�شعور بالإزده�������ار والعظمة التاريخية 
للح�شارة الإ�شالمية. ويتغ�������ذى هذا ال�شعور 
ب�ش�������كل كبري من حال�������ة ع�������دم الإ�شتقرار 
ال�شيا�شي وامل�شاكل الإقت�شادية الكبرية يف 
املجتمع�������ات الإ�شالمية. وذل�������ك من حيث 
اأن الإحباط والقن�������وط من ح�شول التغيري 
يوج�������ه الأفراد نح�������و الطوباوية ويبعدهم عن 
التفك�������ري الواقع�������ي يف م�ش�������اكل حياتهم. 
وهذا خا�ش�������ة اأن هذه املجتمعات قد مّرت 
بتجارب متعددة يف املئ�������ة ال�شنة الأخرية 
دون اأي ج�������دوى. فقد مّرت هذه املناطق 
بفرتة الإ�شتعمار بعدما كانت حتلم باحلرية 
من اإ�شتبداد المرباطوري�������ة العثمانية. وقد 
ابتلت بالأنظم�������ة الع�شكرية بعد ما توجهت 
نحو مناه�شة الإ�شتعمار والتخل�ص منه. وقد 

وقع�������ت بعد ذلك يف فّخ ايدئولوجيات قومية 
وي�شارية متعددة دون اأن تنتج لها ما كانت 
حتلم به من حياة كرمية يف جمتمع متقدم.

وتع�������ّد ق�������ّوة اليوتوبيا عامل مه�������ّم يف ن�رض 
امليول نح�������و تاأ�شي�ص اخلالفة الإ�شالمية. وقد 
ت اليوتوبياوية ال�شلفية ب�شكل خمطط  ُعِر�شَ
واقعي قابل للتطبيق من قبل منظريها، بل 
هو ��������رضوري التطبيق ح�شب ما وعده اهلل 
لعباده املوؤمنني كما يعتقده هوؤلء الأفراد. 
وقد جاءت تفا�شيل هذا املخطط الإلهي يف 
موؤلفات اثنني م�������ن دعامات الفكر ال�شلفي 
املعا�رض وهما: ابو الأعلى املودودي وال�شيد 

قطب.
ينق�شم التاريخ يف ه�������ذه الروؤية ال�شلفية اىل 
ق�شمني: اجلاهلية والإ�شالم، واأن كل مرحلة 
م�������ن اجلاهلية تلحقها مرحلة اإ�شالمية. ومبا 
اأن الع�������امل ي�شهد اليوم عه�������د جاهلي حديث 
فيج�������ب القي�������ام باجله�������اد لتاأ�شي��������ص العهد 
الإ�شالم�������ي املقبل. ويت�������م هذا عرب مراحل 
ثالث: الميان )بال�ش�������الم اخلال�ص ال�شلفي(، 
الهج�������رة )النتقال م�������ن املجتمعات الكافرة 
اىل جمتمع موؤمن( واجلهاد )لتحقيق الدولة 
الإ�شالمي�������ة التي يجب اأن تظه�������ر يف �شيغة 
اخلالفة بو�شفها ه�������ي الطريقة الرائجة عند 

ال�شلف((.

  

ثانيا: اأفكار دينية مبتورة تغّذي التطرف الديني
غري خاٍف اأن ال�شعي لتغيري الواقع امُلحبط 
اأم�������ر مطل�������وب يف ال�شل، ولك�������ن ا�شحاب 
الفك�������ر الديني املتط�������رف ل يقومون بذلك 
ب�شكل عقالين متوازن، واإمنا يقومون به وفقا 
لفكار مبتورة، تعتمد تاأويالت دينية قا�رضة 
تنت�������ج �شلوكا بعي�������دا كل البعد عن احلكمة 

ومنحرفا كل النحراف عن الواقع.
ويف ه�������ذا ال�شدد نقراأ مقال للكاتب عبد اهلل 
اللندنية  النغيم�شي ن�رضته �شحيف�������ة احلياة 
بتاري�������خ 2014/6/1 حتت عن�������وان )�شيكولوجية 

اخلوارج( يقول فيه: 

))احلديث عن اخلوارج عند ت�شييئه ل يتجه 
حقيق�������ة لو�شف فكر فئة حم�������ددة ل نظائر 
له�������ا - فئة حم�������ددة تاريخي�������ًا - واإمنا يحكي 
حاًل فكرية متك�������ررة، تكون مت�شاوقة غالبًا 
مع الرغبوي�������ة الغيبية، واحلرفية الظواهرية 
يف اإدراك الأ�شي�������اء واملع�������اين والن�شو��������ص، 
والراديكالية يف التغي�������ري غري املت�شق مع 
املنطق والظ�������رف، والقطعية اليقينية يف 
التعاط�������ي مع الأح�������وال والأح�������داث، اإ�شافة 
اإىل البطانة ال�شعوري�������ة ال�شيقة يف ا�شتيعاب 
املختل�������ف وا�شتيعاب الأفكار اأو م�شاهرتها، 
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اإذ ما مييز مثل تل�������ك املنظومة و�شبيهاتها 
التفكي�������ك املج�������رد ال�������ذي ل يتوا�شج معه 
تركيب وتاأليف وتوفيق لعنا�رض الأحداث 
والأحوال والن�شو��������ص وال�شخو�ص واملاآلت، 
وب�شورة اأكرث اإجماًل وتبيانًا، فاإنني عنيت 
اأن ذهنية اخلوارج ذهنية متحركة متكررة 
يف كل جمموع�������ة اآيديولوجية عاجزة عن 
التماه�������ي مع الآخر، اإل م�������ن خالل الرف�ص 
والنتباذ والعنف الذي ل يتوازى معه اأدنى 

درجة من درجات الإ�شغاء واحلوار...
�شيكولوجي�������ة الفكر اخلارجي تكمن م�شكلتها 
يف اجلان�������ب الذهني اأكرث من م�شكلتها يف 
اجلانب العقائدي ذل�������ك اأن جذر الطهرانية 
حينما تاأ�ش�شت مل يكن نتاج خلفية عقائدية 
مكتمل�������ة وروؤية �شاملة ودلي�������ل ذلك بدايات 
الن�ش�������وء، اإذ كان ت�شكل هذا الفكر من لدن 
من يو�شفون بالق�������راء الذين حفظوا القراآن 
على يد بع�ص ال�شحابة كاأبي مو�شى الأ�شعري 
وغريه، ومل يكن لهم ر�شيد اأو تاريخ معريف 

الق�������راآن وا�شتظهاره  وعلمي غ�������ري حف�������ظ 
والأخذ به بحرفيت�������ه وظواهريته، من دون 
علم اأوفق�������ه اأو دراية توؤهلهم ل�شتكناه القراآن 
واأبعاده، ودليل ذلك حادثة »رفع امل�شاحف« 
يف معرك�������ة �شفني من جي��������ص اأهل ال�شام 
ومطالبتهم بتحكيم كتاب اهلل وكيف قابله 
الق�������راء »اخلوارج« اأتباع عل�������ي برف�ص القتال 
�ش�������د اأهل ال�شام وخروجه�������م على راأي واأمر 
اخلليف�������ة علي ر�شي اهلل عنه بدعوى حرمة 
القتال اإجالًل للقراآن، و�رضورة الحتكام اإليه 
وكان ذل�������ك بداية خروجهم على علي ر�شي 
اهلل عنه، املفارقة اأنه�������م خرجوا على علي 
بع�������د نتيجة التحكيم وكف�������روه لنزوله عند 
التحكيم، وحينما قال لهم: »اإنكم من فر�ص 
التحكيم«، قالوا له: »كنا خمطئني يف وقف 
القتال والقبول بالتحكيم، وقد غرر بنا، واأنت 
اآثم لأنك وافقتنا حينه�������ا، ومل تقاتلنا، فلقد 
كنا مذنبني، وقد تبنا عن موافقتنا بتحكيم 

كتاب اهلل«. الطربي بت�رضف.
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هذه احلادثة تك�شف حقيقة ذهنية اخلوارج 
وتقلبه�������م و�شي�������ق اأفقهم نتيج�������ة اعتمادهم 
احلرفية والظاهري�������ة يف التعاطي مع الدين 
ون�شو�شه، كما تك�شف عن العجز املعريف 
والذهني واحل�������واري، وح�شبهم اأنهم عجزوا 
عن حماورة الإمام علي وانتبذوه ق�شيًا، وهو 
من هو، يف دينه وفقهه وعلمه وعقله ما يدل 
على اأنه�������م يحملون نواة الختالف والنغالق 

وغري املنطق.
اخل�������وارج ل يوؤمنون اأ�شا�ش�������ًا بالآخر، ونتيجة 
ذل�������ك اأن احلوار عندهم كف�������ر، لأنه و�شيلة 
لغاية كافرة، وهي حم�������اورة الآخر الكافر، 
والكافر كل من خالفه�������م. الأزمة الكربى 
التي ي�شتبطنها اخل�������وارج ثاوية يف لوعيهم 
العميق ع�������ن املختلف، ذلك اأن املختلف 
عنهم لي�ص له حيز غري التكفري والكراهية 
واحلرب، اإذ اإن املنطقة الو�شطى اأو الرمادية 
ب�������ني الأ�شود والأبي�ص والكف�������ر والإ�شالم تكاد 
تكون معدوم�������ة لأن من عداه�������م كافر ول 

م�شلم غريهم.
العقل الظاهري احل�������ريف يف تناول دللت 
الن�شو��������ص هو امل�شوؤول ع�������ن تخلق العقيدة 
اخلارجية، اإذ عرف عنهم عدم وعيهم بالفقه 
واأ�ش�������ول ا�شتنباط امل�شائل عند التعاطي مع 
اأي ن��������ص لأية م�شاأل�������ة، ولذلك هم يهرعون 

للمعنى الأقرب والأغلظ يف الأدلة((.
ومما جتدر ال�شارة الي�������ه يف هذا املقام، ان 
الثورة غري املتزنة التي تقوم بها اجلماعات 
املتطرف�������ة ل تنفك عن احلاج�������ة اىل مادة 
فكري�������ة توؤ�ش�ص عليها م�رضوعية عملها، لذا 
فان الغالبية العظمى من حركات التطرف 
يف العامل "تنتقي" من بني النظريات والفكار 
ما يالئمه�������ا "لتربير" العمال الوح�شية التي 
ترتكبه�������ا من اجل "تغي�������ري" الواقع امُلحِبط 

الذي تعي�شه تلك احلركات.
ويف هذا املج�������ال من املفيد ان نقراأ جانبا 
مم�������ا ن�رضه موق�������ع احلوار املتم�������دن بتاريخ 
2014/8/5 حت�������ت عن�������وان )اخلالفة على منهج 
النبوة - العقيدة واحلقيقة( الذي جاء فيه:

))كلما مرت هذه المة باأزمة من ازماتها 
البنيوية التي ل تنتهي ولن تنتهي يف القريب 

العاج�������ل، زاد تعل�������ق املخي�������ال اجلمعي او 
اخليال العام با�شتح�ش�������ار كل ما ميلكه من 
خمزون تاريخي وعقائدي، وحتى ا�شطوري 
بهدف تف�ش�������ري او تربير حرك�������ة التاريخ، 
وذل�������ك حتى يجد هذا املخي�������ال اجلمعي ما 
يثبت اي بنية من البناء العقائدي التقليدي 
له، وهو يف �شكل منه ي�شكل اآلية من اآليات 
الدفاع عن ال�������ذات، اي ذات المة امل�شكلة 
ح�ش�������ب هذا البن�������اء العقائ�������دي، ويف �شكل 
اآخر منه مواجه�������ة مع الآخر، كل الآخر، 
الآخر الكاف�������ر والآخر املخال�������ف من ذات 
البنية العقائدية والآخ�������ر املذهبي اي�شا... 
هذه الزمة الدائم�������ة وامل�شتعرة ابدا، داأبت 
من خ�������الل ت�شكيالتها ال�شيا�شي�������ة والعقائدية 
ال�شالموية املختلفة، ابتداء من تاريخ انهيار 
اخلالفة العثمانية وال�شدمة النف�شية ال�شاملة 
التي ا�شابتها ب�شبب هذا النهيار الدراماتيكي 
لتل�������ك اخلالفة، من حيث كيفيته واأ�شبابه، 
الت�������ي خ�شعت لتف�ش�������ريات خمتلفة ، منها 
العلمي الذي ياأخذ باأ�شباب التاريخي، ومنها 
اليدلوجي الديني القائم على فكرة املوؤامرة 
على ال�ش�������الم وامل�شلمني، م�������ن داخل هذا 
اجل�ش�������د ال�شالموي او م�������ن خارجه او حتى 
الرادة اللهي�������ة التي تعاق�������ب الفراد والدول 

خلروجهم عن �شننها . 
ويف ظ�������ل الزم�������ة القائم�������ة الآن يف العامل 
العرب�������ي، والناجت�������ة ع�������ن ما اطل�������ق عليه 
الربيع العربي، ولأ�شباب خمتلفة حتتاج اىل 
درا�شات علمي�������ة معمقة، ت�شّيدت جماعات 
وتنظيم�������ات ال�شالم ال�شيا�ش�������ي امل�شهد العام 
واأ�شبح خطابها ال�شيا�شي املختلط بالدعاوي 
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11 واملعتقدات الديني�������ة املختلفة هو امل�شهد 
الثابت الذي تدور داخل�������ه وحوله خمتلف 
ال�رضاعات العقائدية وال�شيا�شية، وكان ل بد 
لهذا التيار من توظيف املخزون العقائدي 
الذي ميلكه يف معاركه العقائدية املختلفة 
وعلى راأ�شها اآيات القران املبتورة عن �شياقها 
التاريخي والفقهي، وكذلك الحاديث النبوية 
امل�شكل�������ة لفكر هذه اجلماعات، وهي اجلزء 
الهم الذي ا�شبح يرفع على ا�شنة الرماح، يف 
وجه عامة امل�شلم�������ني، ويف وجه التيارات 
الخرى، والأنظمة ال�شيا�شية، ول يوجد ابرز 
م�������ن حديث منهاج اخلالف�������ة، من ان ي�شكل 
بحد ذاته خطاب �شيا�شي وتاريخي وعقائدي 
مكتمل، ميكن ال�شتناد عليه يف اعالن ولدة 
دولة اخلالفة املنتظ�������رة، بغ�ص النظر عن 
وجود اي ظروف مو�شوعي�������ة لزمة لإقامة 
اي كي�������ان �شيا�ش�������ي، لأن املهم ح�شب هذه 
اجلماع�������ات والتنظيم�������ات، ان النبوءة ل بد 
تتحق�������ق، �شاء من �ش�������اء واأبى من ابى، هكذا 
يجب ان يكون الأمر حتمية اأ�شطورية، تفر�ص 
نف�شها على الواقع وتغري م�شار التاريخ، حتى 
يخ�ش�������ع لرغباتها، مع ان هذا احلديث وكما 
ورد يف كت�������ب فقهاء امل�شلمني، كان مدار 
خ�������الف يف �شنده ومتنه، ويف اف�شل الحول 
مت ت�شنيفه عل�������ى انه حديث ح�شن، هذا ان 
مل يكن حديث مو�شوع ا�شال، ومع ذلك ا�شبح 
كل ذلك غري مه�������م �شاأنه، �شاأن الكثري من 
الحكام املبنية على احاديث نبوية م�شكوك 
يف �شحة ن�شبته�������ا اىل الر�شول عليه ال�شالم، 
فاملهم فقط هو اقامة اخلالفة وحتكيم �رضع 
اهلل وه�������و ما فعلته داع�ص وم�������ا يطمح اليه 
الداع�شيني الخري�������ن املنتظرين لفر�شتهم 

التاريخية((.
ويف ه�������ذا املج�������ال نق�������راأ اي�شا م�������ا ن�رضته 
�شحيفة ال�شيا�شة الدولية حتت عنوان )الفكر 
ال�شني يوّل�������د التطرف(  يف  2014/5/17 - وهو 
تقرير لال�شت�������اذ با�شم را�شد مط�������اوع )باحث 
يف العلوم ال�شيا�شي�������ة/ م�رض( لندوة عقدها 
مركز اجلزي�������رة للدرا�شات حت�������ت عنوان : 
" ال�شلفي�������ة يف الع�������امل العرب�������ي :  ت�ش�������ورات، 

تيارات وجماعات "- جاء فيه: 

 ))ان اخلط�������اب ال�شلفي يتميز بعدة �شمات : 
 اأولها اأنه خطاب ط�������ريف ولي�ص مركزيا،  
 فالأط�������راف  ) البادية، الري�������ف (  كانت دائما 
منطلق  " ال�شلفي�������ات "  ولي�ص املركز، وما 
يوؤك�������د ذلك املف�������ردات التي يق�������وم عليها 
اخلطاب ال�شلفي الت�������ي هي مفردات تنتمي 
للحق�������ل الحتجاجي .  اأما ثانية تلك ال�شمات 
فهي اأنه خط�������اب انتقائي،   حيث يتم تكبري 
جزء من الدي�������ن ليغطي الباقي، فابن تيمية 
ال�ش�������ويف   وابن تيمية الفيل�ش�������وف يغيبان ول 
يظهر اإل ابن تيمية ال�شلفي .  وال�شمة الثالثة 
اأن اخلط�������اب ال�شلفي خطاب متحول وغري 
م�شتق�������ر، تختل�������ط فيه البواع�������ث ال�شيا�شية 
والجتماعية والدينية،   حيث ميكن احلديث 

عن اأطوار للخطاب الديني ال�شلفي . 
 ويف �شي�������اق هذا التحول ال�������ذي يت�شف به 
التي�������ار ال�شلفي، فاإن اخلط�������اب ال�شلفي مير 
مبراحل متعددة جت�شد هذا التحول، وهي : 
 مرحلة التاأ�شي�ص، التي تختلط فيها البواعث 
موؤ�ش�شي  لتحفي�������ز  والجتماعية  ال�شيا�شي�������ة 
اخلط�������اب ال�شلفي، فيول�������د اخلطاب ال�شلفي 
بداية بو�شف�������ه خطابا احتجاجي�������ا اإ�شالحيا 
جذريا .  تليه�������ا مرحلة ال�شتقرار،   اإذ يتحول 
اخلطاب ال�شلفي بعد تاأ�شي�شه اإيل اإرث فكري 
له رموزه ومراجعه  " العلمية ".  ومبرور الوقت 
يدخل اخلطاب يف مرحلة ما يعرف ب�  " نزع 
ال�شياقات " ،   حي�������ث يتحول اخلطاب ال�شلفي 
بالتدري�������ج اإيل خطاب ديني ��������رضف ي�شعي 
للحفاظ على �رضعية اجلماعات امل�شتفيدة 

منه واملوؤمنة به ((.
عديدة مل   ولال�شف ف�������ان �رضائح "مثقف�������ة" 
تق�������ف يف وج�������ه ه�������ذا التاأ�شي��������ص الفكري 
النتقائ�������ي الذي يغذي ح�������ركات التطرف 
الديني، بل انها على العك�ص من ذلك اخذت 
مت�������ده با�شباب النمو بكل ما اوتيت من قوة، 
من خالل اع�������ادة �شياغة الفكار التي تغذي 
التط�������رف الدين�������ي ب�شكل متك�������رر يزيد من 
تطرفه، بحيث يرف�ص الآخر جملة وتف�شيال 

يف النهاية.
وك�شاهد على هذه احلقيقة، نقراأ ما ن�رضه 
املركز العربي للدرا�شات امل�شتقبلية حتت 
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عنوان )اقت�شاد املعرف�������ة والتعليم الوهابي( 
بتاريخ 2014/9/13 جاء فيه: 

))جامع�������ة الإمام حممد ب�������ن �شعود قد تكون 
اأكرب اجلامعات الإ�شالمية يف العامل، مقّرها 
الرئي�ش�������ي يف الّريا��������ص بحج�������م حيٍّ كبري، 
م�شاحت�������ه مالي�������ني الأمتار املرّبع�������ة، ولها 
ف�������روٌع يف خمتلف املدن ال�شعودية والعديد 
من عوا�شم الع�������امل الإ�شالمي. متويلها �شخم، 
وه�������ي حتوي اأكرث من ع�رضين األف طالب 
يدر�شون ال�رضيعة واخت�شا�شاٍت اأخرى، وهي 
تخّرج العلماء واملخت�ش�������ني باأعداٍد كبرية 
منذ عقود، وت�شّدره�������م اىل خمتلف اأرجاء 
الدنيا... جند يف مكتبة امللك فهد عناوين 
ودكتوراه(  )ماج�شتري  العلمي�������ة«  »الر�شائل 
الت�������ي اأودعه�������ا متخرجو جامع�������ة الإمام بن 
�شعود، وهذه عّين�������ة )لي�شت غري متثيلية( 
من هذا الإنت�������اج: »الن�شيح�������ة الإميانية يف 
ف�شيحة املل�������ة الن�رضاني�������ة«، »اأوجه ال�شبه 
بني اليهود والراف�ش�������ة يف العقيدة«، »منهج 
ابن تيمية يف م�شاأل�������ة التكفري«، »النواف�ص 
للرواف��������ص«، »�شب العذاب عل�������ى من �شّب 
على  امل�شلول�������ة  »اليماني�������ات  الأ�شح�������اب«، 
الراف�ش�������ة املخذولة«، »احلج�������ج الباهرة يف 
اإفح�������ام الطائف�������ة الكافرة الفاج�������رة«، »بغية 
املرتاد يف الرد على املتفل�شفة والقرامطة 
واأهل الإحلاد« و»ال�شواعق املحرقة يف الرد 

على اأهل البدع والزندقة«، الخ…
العناوي�������ن املذك�������ورة اأع�������اله متّث�������ل بكّل 
املقايي�ص »�شفوة« الإنت�������اج الفكري الوهابي 
بعد عقود من ال�������رثوة وال�شتثمار املكّثف 
يف التدري�ص والدع�������وة. ل حاجة لأن نقارن 
التعليم الوهابي مبا يخرج من باقي احلوا�رض 
الإ�شالمية الي�������وم، يكفي اأن نقارن�������ه باأعماٍل 
عمرها األف عام ملذهٍب قدمي، كالباطنية 
الإ�شماعيلية. ر�شائل اإخوان ال�شفا التي تعود 
اىل القرن العا�رض، والتي ين�شبها العديد من 
املوؤرخني اىل الدع�������وة الإ�شماعيلية، كانت 
مبثاب�������ة مو�شوع�������ة حقيقية، فيه�������ا ر�شائل - 
مل ت�شلن�������ا كّله�������ا - يف موا�شيع ترتاوح بني 
املو�شيق�������ى واحِلرف والفل�شف�������ة واملنطق، 

مكتوبة باأ�شلوٍب �شل�ٍص وجميل.

 يقول املعّلم الراحل عبد العزيز الدوري اإّن 
اإخوان ال�شفا �شّمموا ر�شائلهم بحيث تت�شّمن 
كل املعلوم�������ات التي يحتاج اإليه�������ا اإن�شاٌن 
»مثّق�������ف« يف الع��������رض العّبا�شي، حتى يكون 

ملّمًا بق�شايا زمنه وعلومه. 
ل يجب اأن ن�شتغرب انت�شار الإحلاد يف بالدنا 
يف العقود املقبلة اإذا ما طغى الفكر الوهابي 
على القريوان والأزه�������ر والزيتونة... و�شار 
»الإ�شالم« ميّثله تّياٌر ل يرى يف اإخوان ال�شفا 

اإّل »القرامطة والباطنية اأهل الإحلاد«((.
وعلى ال�شعيد ذاته ن�رضت �شحيفة الد�شتور 
يف 2014/6/2 مقال بعن�������وان )كتب تكفريية 

تزحف لالأ�شواق( نقراأ فيه:
))لي�ص من امل�شتغرب اأردنيا انت�شار كتب 
وحده من يروج  تكفريية، اإذ لي�ص "ال�شالح" 
له�������ذا الفكر الظالمي، يالح�������ظ من يراقب 
بدقة �شوق الكتاب اأن هناك كتبا وجمالت 
وت�شجيالت �شوتية "�شي دي" تكفريية ت�شللت 

اىل ال�شوق الردين.
ما من �شك، اأن الرتويج للخطاب التكفريي 
لي�ص واقعا حديثا، ولكن ما يجربنا على فتح 
امللف، ما متر به دول عديدة يف املنطقة 
العربية من ظ�������روف �شيا�شية اأمنية كا�شفة 
وفارقة و�شادمة اأي�شا بكل املقايي�ص، اأو�شاع 
�شوداوية تعي�شها عدة بلدان و�شلت اىل "بروفة 
دمار وقتل وخراب وتق�شيم طائفي  الفو�شى" 

وعرقي.
ويب�������دو اأن الكتاب بات الي�������وم "راأ�ص حربة" 
والق�شائي�������ة  اللغائي�������ة  لالف�������كار  للرتوي�������ج 
والتحري�شي�������ة للقوى والتي�������ارات التكفريية 
يف معركته�������ا �شد اأعدائها كما تدعي، وان 
كانت هناك اأ�شلحة اأخرى اأكرث واأ�شد فتكا 
من �شالح الكتاب الذي ي�شتعمله التكفرييون 
اليوم "بخفة" عالية مقارنة مع انت�شار خطابهم 
عل�������ى �شاحات الع�������الم الف�شائ�������ي والذاعي 

والنرتنت "�شبكات التوا�شل الجتماعي".
اأكرث ما هو لفت اأن هذه الكتب التكفريية 
تت�شلل اىل ب�شط�������ات بيع الكتب "الع�شوائية" 
ويف ال�ش�������واق ال�شعبية، ورمب�������ا اأن البائع ل 
يقدر قيمة خماطره�������ا التكفريية، ول يعلم 
حمت�������وى خطابها التكف�������ريي والتحري�شي، 
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قب�������ل اأي�������ام قريب�������ة �شدمني وج�������ود كتاب 
معرو�ص على ب�شط�������ة لبيع الكتب يف و�شط 
البلد، وهذا الكتاب من اأهم الكتب التكفريية 
،ل بل يعترب مرجعا تنظرييا وفقهيا للفكر 

اجلهادي التكفريي.
الكت�������اب ب�شكل اأو�شح يحم�������ل فكر "جماعة 
القول  التكفريي، ويح�ص ب�رضيح  القاعدة" 
على قطع الروؤو�ص، معتربا اأن كل البلدان دار 
حرب با�شتثناء تلك التي حتكمها "ال�رضيعة 
ال�شالمية"، وحماولتي ل�رضاء الكتاب ف�شلت 
فعندما عدت بعد اأن اأح�رضت ثمن الكتاب 
ل�رضائ�������ه، ابلغني تاجر الب�شطة بانه قد بيع، 

ول اأعرف ليد من و�شل هذا الكتاب.
كتب اخرى لالفتاء اجلهادي تقل اأهميتها 
ع�������ن الكتاب ال�شابق الذك�������ر، تنت�رض اأي�شا 
ب�شكل لفت، وتباع بالعلن علما بان حمتواها 
القيم�������ي حتري�شي وتكف�������ريي، ويبدو اأنها مل 
متر على "ع�������ني الرقيب" املزودة مبج�شات 
ر�شي�������دة وحكيمة حتمي العق�������ل الردين من 
ملوثات خطاب التكفري والتطرف الديني.

امل�شاأل�������ة يب�������دو اأنه�������ا بحاج�������ة اىل حتقيق 
وا�شتق�شاء اأعمق، لأن غزو هذه الكتب لي�ص 
عادي�������ا ول بريئا، ووا�ش�������ح اأنه موجه بتدبري 
لن�رض ذلك اخلطاب التكفريي الذي حتمله 
�شيا�شي�������ا جماع�������ات »قتالي�������ة » راعية لهذا 
الفكر املتاأجج بالكراهية والعدائية والق�شاء 
لالخر، تنت�رض يف عدة بلدان يف املنطقة، 

وتقاتل ب�رضا�شة لن�رضه على اأر�ص الواقع.
يف الظاه�������ر، فان امل�شاأل�������ة ل تتوقف هنا، 
فحتى كتب الفت�������اوى والر�ش�������اد والتوعية 

الدينية التي تغ�������زو دور الكتب واملكتبات، 
وي�������زداد القبال على �رضائه�������ا ب�شكل لفت، 
حتى اأن بع�ص املكتبات توؤكد اأن مبيعاتها 
يف بع��������ص اليام تنح�رض على هذا النوع من 
الكت�������ب، ل بد اأن ي�شلط مزيدا من املتابعة 

واملراقبة مل�شامينها((.
ومل يقت��������رض المر على خطاب�������ات الطبقة 
الداعمة  وانتاجاتهم "الثقافي�������ة"  "املثقف�������ة" 
للتط�������رف، وامن�������ا خا�ص تاأجي�������ج التطرف 
الدين�������ي قبلهم �شخ�شيات ا�شفوا على انف�شهم 
�شفة علماء الدين ليمثلوا رموزا دينية تتاأثر 

بفتاواها �رضائح وا�شعة من عامة ال�شعب.
وكعّينة عل�������ى هوؤلء وما ينت�������ج عنهم من 
فت�������اوى تكفريية، نقراأ م�������ا ن�رضته �شحيفة 
النه�������ار اجلدي�������د يف 2014/1/17 تقريرا بعنوان 
)فت�������اوى يهودي�������ة: ل مانع م�������ن قتل مليون 

فل�شطيني( ورد فيه: 
))اأ�شدر رج�������ال دين يهود عدة فتاوى تبارك 
م�������ا يقوم به اجلي��������ص الإ�رضائيلي من اأعمال 
قتل يف غزة، وتبيح وت�������ربر له قتل الن�شاء 
والأطف�������ال ك�"عق�������اب جماع�������ي لالأعداء". 
واعت�������رب اأح�������د احلاخام�������ات اليه�������ود اأنه ل 
م�شكل�������ة يف الق�شاء عل�������ى الفل�شطينيني يف 
القط�������اع حتى لو قتل منهم مليونا اأو اأكرث. 
وبع�������ث احلاخ�������ام »مردخاي الياه�������و« الذي 
يعترب املرجعية الدينية الأوىل للتيار الديني 
القومي يف اإ�رضائيل ر�شالة اإىل رئي�ص الوزراء 
ايه�������ود اأوملرت وكل ق�������ادة اإ�رضائيل �شمن 
ن�رضة »عامل �شغري«، وهي عبارة عن كتيب 
اأ�شبوعي يتم توزيعه يف املعابد اليهودية كل 
يوم جمعة، ذكر فيه�������ا ق�شة املجزرة التي 
تعر�ص له�������ا �شكيم ابن حم�������ور والتي وردت 
يف �شف�������ر التكوي�������ن كدليل عل�������ى الن�شو�ص 
التوراتية الت�������ي تبيح لليهود فك�������رة العقاب 
اجلماعي لأعدائهم وفقا لأخالقيات احلرب. 
وقال اإلياهو، الذي �شغل يف املا�شي من�شب 
احلاخام ال�رضقي الأكرب لإ�رضائيل، »اإن هذا 
املعي�������ار نف�شه ميكن تطبيقه على ما حدث 
يف غزة، حي�������ث يتحمل، ح�شب�������ه، جميع 
�شكانها امل�شوؤولي�������ة لأنهم مل يفعلوا �شيئا من 
�شاأنه وقف اإطالق �شواريخ الق�شام«. ويف هذا 

مردخاي الياهو: املرجعية الدينية الأوىل للتيار الديني 
القومي يف اإ�شرائيل
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الإطار، دعا احلاخام مردخاي رئي�ص الوزراء 
الإ�رضائيلي اإىل موا�شلة �شن احلملة الع�شكرية 
على غزة، معت�������ربا اأن »امل�ص باملواطنني 
اأم�������ر �رضعي«. وقال  الفل�شطينيني الأبرياء 
�شاحب الفتوى الدموية اأنه يف الوقت الذي 
ميك�������ن فيه اإحلاق العق�������اب اجلماعي ب�شكان 
غزة عقاًبا على اأخط�������اء الأفراد فاإنه حمرم 
تعري�ص حي�������اة اليهود يف �شديروت اأو حياة 
جنود اجلي�ص الإ�رضائيلي للخطر، خوفا من 
اإ�شابة اأو قتل غ�������ري املقاتلني الفل�شطينيني 
الذين يعي�شون يف غ�������زة«. وكانت �شحيفة 
»هاآرت��������ص« العربية قد ن��������رضت فتوى لعدد 
من حاخام�������ات اليه�������ود يف اإ�رضائيل اأفتوا 
فيه�������ا باأنه »يتوج�������ب على اليه�������ود تطبيق 
حكم التوراة الذي نزل يف قوم عمالق على 
الفل�شطينيني«، ونقلت ال�شحيفة عن احلاخام 
ي�رضائيل روزين وهو رئي�ص معهد ت�شوميت 
واأحد اأهم مرجعي�������ات الإفتاء اليهود، فتواه 
التي �شبق اأن اأ�شدرها يف ال�شاد�ص والع�رضين 
من مار�ص من الع�������ام املا�شي باأنه »يتوجب 
تطبيق حكم عم�������الق على كل من يحمل 
كراهية اإ�رضائيل يف نف�شه«. واأ�شاف روزين 
ب�������اأن »حكم التوراة ين��������ص على قتل الرجال 
والأطفال وحتى الر�ش�������ع والن�شاء والعجائز، 
وحتى �شحق البهائم«، م�ش�������رًيا اإىل اأن »قوم 
عم�������الق كانوا يعي�ش�������ون يف اأر�ص فل�شطني 
وكانت حتركاتهم ت�شل حتى حدود م�رض 
ال�شمالية، لكن العماليق �شنوا هجمات على 
موؤخ�������رة قوافل بني اإ�رضائي�������ل بقيادة النبي 
مو�شى عليه ال�شالم عندما خرجوا من م�رض 
واجتهوا نحو فل�شطني«. اأما احلاخام الأكرب 
ملدين�������ة �شفد �شلوموا اإلياهو، فقال يف �شياق 
الفت�������اوى اليهودية التي جت�������ري ا�شتباحة ما 
يحدث من جرائم وترويع، »اإذا قتلنا 100 دون 
اأن يتوقف�������وا عن ذلك فال ب�������د اأن نقتل منهم 
األًف�������ا، واإذا قتلنا منه�������م 1000 دون اأن يتوقفوا 
فلنقتل منهم 10 اآلف، وعلينا اأن ن�شتمر يف 
قتلهم حتى لو بلغ عدد قتالهم مليون قتيل، 
واأن ن�شتم�������ر يف القتل مهم�������ا ا�شتغرق ذلك 
من وق�������ت« واأ�شاف اإلياهو قائ�������ال »املزامري 
تقول: �شوف اأوا�شل مطاردة اأعدائي والقب�ص 

عليهم ولن اأتوقف حتى الق�شاء عليهم«. وقد 
�ش�������ادق عدة حاخامات عل�������ى فتوى ت�شمح 
للجي��������ص الإ�رضائيلي بق�شف مناطق �شكنية 
يف قط�������اع غزة، م�شريي�������ن اأنه على اجلي�ص 
ق�شف املناطق املدني�������ة التي تطلق منها 
ال�شواريخ يف غ�������زة«، ومن بني احلاخامات 
الذي�������ن �شادقوا على الفتوى احلاخام الأكرب 
حلزب �شا�ص الديني املت�شدد عوفاديا يو�شف، 
فيما اأفتى احلاخام »اآيف رونت�شكي« باأن اأحكام 
التوراة تبيح ق�شف البيوت الفل�شطينية من 
اجل�������و على من فيه�������ا، ول يج�������ب الكتفاء 
بق�شف مناطق اإط�������الق ال�شواريخ، فالواقع 
يلزم ب�شبط النا�شطني وهم يف فرا�شهم ويف 

بيوتهم«.
وم�������ن الطري�������ف ان نقف هنا عن�������د مقال 
بعنوان)كلنا داع�ص( للكاتب هاين نق�شبندي 
ن�رضه موقع ايالف بتاريخ 2014/7/14 جاء فيه: 
))ان التطرف غالبا ما يكون انعكا�شا لرف�ص 
واق�������ع م�������ا، اأو عدم الق�������درة عل�������ى التعاي�ص 
مع�������ه او حماربته: غي�������اب العدالة، الظلم، 
اإنعدام امل�ش�������اواة، كلها �شم�������ات اأ�شيلة يف 
جمتمعاتنا، وهي كلها جمتمعة او متفرقة 
تخ�������رج الإن�شان من عقله ودينه وثيابه، ومع 
انع�������دام احليلة يف مقاوم�������ة كل ذلك يكون 

التطرف هو احلل.
نحن نرى �ش�������ور القتل والهدم الذي تقوم به 
داع�ص، لكن ماذا لو ا�شتطعنا روؤية �شور بع�ص 
ما تق�������وم به الأنظمة العربي�������ة جتاه �شعوبها؟ 
ملاذا ل ن�شور كيف يعامل املواطن العربي 

يف دائرة حكومية؟
ملاذا ل ن�شور كي�������ف يعي�ص املاليني على 
فت�������ات خم�شة او ع��������رضة رج�������ال فا�شدين 

ي�شيطرون على مقادير الأمة وثرواتها؟
اأنا ل اأبحث عن مربر للتطرف، ول اأتعاطف 
معه، لك�������ن كي ا�شتطيع روؤية طريقي و�شط 
الدخان علي اأن اعرف اأين اقف، وما الذي 

يدور، واأين هو م�شدر النار؟
لكن.. اإن كان�������ت الأنظمة ال�شيا�شية تتحمل 
وزرا كب�������ريا، فيبق�������ى الذن�������ب الأكرب من 

ن�شيب ال�شعوب نف�شها.
فالتطرف مل ياأت من اأمريكا او جبال الأنديز 
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15 او القط�������ب اجلنوبي. التطرف اأتى منا وفينا 
وعلى ار�شنا. و�شواء عملت الأنظمة عمدا او 
خطاأ على منو هذا التطرف، فذلك ل ينفي 

م�شوؤولية ال�شعوب يف تغذيته.
يف ال�شعودية، هناك �شيوخ ما يزالون يفتون 
ب�������اأن ال�شحك ميي�������ت القلب، وب�������اأن الثوب 
الطويل ح�������رام، وكافر هو من حلق ذقنه. 
ما نقول عن ه�������وؤلء.. األي�شوا هم داع�ص يف 

ثياب متنكرة؟
ما نقول عن هيئ�������ة الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر الت�������ي ما تزال، رغم كل جهود 
كبح جماحها، تفر�ص قوانينها على طريقة 
لب�ص ثيابنا، األي�شت هي ذات طريقة داع�ص 

واأفكارها؟
يف م�رض، هن�������اك �شيوخ يفتون بقتل و�شجن 
كل من يجتهد يف تف�شري ن�ص ديني، األي�ص 

هوؤلء داع�ص يف �شورة اأخرى؟
يف كل بل�������د ا�شالم�������ي، �شتج�������د مئات من 
اأ�شحاب العمائم الذين يحملون فكرا مت�شددا، 
ويوؤيدهم املاليني من العامة والب�شطاء وغري 
الب�شطاء. يكفرون غري امل�شلمني، ويدعون 
عليه�������م، ويطالب�������ون بع�������ودة اجم�������اد الأمة 
الإ�شالمية، وتطبيق �رضع اهلل، وا�شرتداد ما 
�ش�������اع من الأمة، األي��������ص ذلك كله ما تدعو 

اإليه داع�ص؟! 
داع�ص الكبرية تعلم ان هناك داع�ص �شغرية 
داخل معظمنا. الأوىل تقاتل وتقتل، والثانية 

تبارك يف �شمت.
لقد فقدت ال�شعوب العربية والإ�شالمية اآمالها 
يف امل�شتقب�������ل، لذلك هي تطالب باملا�شي. 
ه�������ي وحدها ب�������ني الأمم من يطال�������ب بعودة 
املا�شي. وداع�ص عرفت ذلك و�رضعت تردد 

اآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآه يا زمان يا زمان.
نعم.. الأنظمة العربي�������ة تتحمل الوزر، لكن 
ال�شعوب تتحمل الوزر الأكرب. فهي فوق ما 
تبطنه من ت�شدد، تبط�������ن قدرا عظيما من 
اخل�������وف يف مواجهة اإخفاق�������ات اأنظمتها يف 
�شنع ن�رض واحد. وهي عو�شا عن املواجهة، 
تف�ش�������ل الغمز واللمز ونق�������د خائف مرتدد 

وم�شحك  للحكومة وال�شلطان((.

وعل�������ى الوت�������رية نف�شه�������ا نق�������راأ م�������ا ن�رضه 
املرك�������ز العرب�������ي للدرا�ش�������ات امل�شتقبلية 
حتت عنوان)نع�������م… نحن “داع�ص”( بتاريخ 

2014/8/26 جاء فيه: 
))مل اأتوق�������ف يوما عن التحذي�������ر من قدوم 
»داع�ص« اأو ما مياثلها، فعلت ذلك لع�رضين 
عاما، وطالبت بحظ�������ر اجلمعيات امل�شماة 
باخلريي�������ة، وبتعدي�������ل املناه�������ج واإ�ش�������كات 
املتطرفني من الدع�������اة، ومبراقبة مدار�ص 
التحفي�������ظ وجترمي من يح�������ارب يف اخلارج 
وغري ذل�������ك، ولكن مل ي�شتمع اأو يلتفت اأحد 
اىل ما كتبت، فقد كانت الأمة بكاملها، اإل 
ب�شع�������ة م�شتنريين، �شد ما كتبت، او على 
الأقل على غري اتفاق مع »مبالغاتي« فالدعاة 
ل يريدون غري اخلري للم�شلمني، وماذا عن 
غريهم؟ وبالتايل ا�شتمرت احلكومة، ومعها 
ال�شعب املغلوب عل�������ى اأمره، وحتى حلظة 
كتاب�������ة هذا املق�������ال، بالتغا�شي عن حقيقة 
خطورة احل�������ركات الدينية عل�������ى الن�شيج 
الجتماع�������ي وعلى اأم�������ن الوطن ككل. ومل 
تكتف احلكوم�������ة بذلك، ب�������ل ا�شتمرت يف 
غ��������ص النظر عن كل خمالفات اجلمعيات 

يف جمع الأموال.
وبالتايل يحق لنا القول اإن من خلق »داع�ص« 
لي�شت املخابرات الغربية، بل �شذاجة الأمة 
وجهل معظم حكوماتها، فمجرمو »داع�ص« 
بعيدا عن ق�شي�������ة املوؤامرة، يت�رضفون وفقا 
لفهمهم للدين، ال�������ذي كان �شمن ما در�ص 
لهم يف مدار�شنا على م�������دى عقود، والذي 
مل يك�������ن ي�شمى اإرهابا، والدليل اأنه حتى اقل 
الق�������وى الدينية ال�شيا�شية تطرفا، مل ت�شتنكر 
اأفعال »داع�ص« م�������ن منطلق عدم �شحتها، 

بل من طريقتها وتوقيتها.
وكت�������ب الزمي�������ل �شعد بن طفل�������ة، وهو ما 
�شب�������ق اأن رددناه على م�������دى عقدين قائال: 
اإن »داع��������ص« تعلمت يف مدار�شنا و�شّلت يف 
وت�شّمرت  لإعالمنا،  وا�شتمع�������ت  م�شاجدنا، 
اأمام ف�شائياتنا، واأن�شت�������ت ملنابرنا، ونهلت 
من كتبن�������ا، واأ�شغت ملراجعن�������ا، واأطاعوا 
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اأمراءهم بينن�������ا، واتبعوا فت�������اوى من لدنا. 
هذه احلقيقة التي ل ن�شتطيع اإنكارها، وهي 
مل ت�������اأت من كوكب اآخر، ول هي بخريجة 
مدار�ص الغرب الكافر اأو ال�رضق الغابر، واإن 
كان بع�شهم يحم�������ل جن�شية كافرة، ولكن 
تعبئته�������م الفكرية والدموي�������ة اأتت من بع�ص 
م�شايخن�������ا واأغلب مناهجنا ومناهلنا الدينية 
ال�شيا�شي�������ة، وجغرافية مناهجن�������ا تر�شم لهم 
خرائ�������ط الوهم عن اأمة كان�������ت ل تعرتف 
بح�������دود جغرافية ول واقعية �شيا�شية، فلماذا 
ن�شتغ�������رب اإزالتهم للح�������دود وعدم اعرتافهم 

بها؟
ل يهمه�������م امل�شتقبل ول ي�شتقرئون خرائطه 
وتوقعاته ب�شكل علمي، فلقد اخت�رض له بع�ص 
اأ�شح�������اب الفتاوى اأن تفج�������ري نف�شه بالكفار 
�ش�������وف تختزل له امل�شتقب�������ل وتطري به يف 
اأح�شان احلور. فلماذا نتعجب من معاملتهم 
للم�شيحيني وفر��������ص اجلزية عليهم؟ اأولي�ص 
هذا قانون البع�ص؟ وهل هناك بني و�شطيينا 
من ينك�������ر ما قام�������وا بفعله �ش�������د م�شيحيي 
املو�شل من حيث املب�������داأ؟ اأم اأنهم ينكرون 

ذلك من حيث التوقيت؟((.

  

ثالثا: عوامل اجتماعية تغذي التطرف
هنالك عوامل خا�شة ترتب�������ط باملمار�شات 
والعالقات الجتماعي�������ة توؤدي اىل منو حالة 
التط�������رف الديني يف املجتم�������ع وبخا�شة بني 
باعتبارهم  واملراهق�������ني  الطف�������ال  طبقتي 
الوقود الذي ت�شتتخدمه اجلماعات املتطرفة 
لحراق "الخ�رض والياب�ص" الذي يقف يف 

طريقها.
 وي�ش�������رتك يف امناء ه�������ذه العوامل ظروف 
اجتماعي�������ة يعي�شها الفراد، تتعلق بالرتبية 
الت�������ي يعي�شونها  النف�شية  والتعليم واحلال�������ة 

داخل جمتمعهم.
ويف ه�������ذا املج�������ال من املفي�������د ان نقراأ ما 

ن�رضته �شحيفة اخلليج بتاريخ 2014/7/9 حتت 
عنوان)�شيكولوجي�������ة الإرهابي . . من اإن�شان 

اإىل اآلة للقتل( جاء فيه:
))انت�رضت منظم�������ات الإرهاب يف العامل، 
خا�ش�������ة يف العامل العربي، ب�ش�������ورة وبائية . 
ووجد املخت�ش�������ون اأن متابعة هذه الظاهرة 
م�������ن ناحي�������ة عملياتها الإرهابي�������ة، اأ�شبحت 
حتت�������اج اإىل البحث يف ناحي�������ة اأخرى، وهي 
ال�شتعانة بعل�������م النف��������ص ال�شيا�شي واجلنائي 
لت�شخي�ص طبيعة الأ�شخا�ص الذين يتوجهون 
اإىل ه�������ذه املمار�شات الت�������ي تدفعهم اإىل قتل 

الآخرين، ورمبا قتل اأنف�شهم انتحارًا .
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17 وب�������رزت �شمن جه�������ود الت�شخي��������ص، درا�شة 
القاعدة"،  اإرهابي�������ي  "�شيكولوجية  عنوانه�������ا 
اأعدها الع�������امل النف�شي د .م�������ارك �شاغمان، 
معتم�������دًا على 18 مرجعًا علميًا، وملا كانت 
الأغلبية العظم�������ى من املنظمات الإرهابية 
ترتب�������ط بالقاع�������دة ب�شورة اأو اأخ�������رى، فقد 
اعتربت املعايري الت�������ي تو�شلت اإليها هذه 
الدرا�ش�������ة، تنطب�������ق على ه�������ذه املنظمات 
جميعًا، والتي ر�شدت عددًا من الدوافع وراء 

ت�شكيل عقلية الإرهابي، ودوافعه .
النف�ش�������ي،  الت�شخي��������ص  اإىل  اللج�������وء  وكان 
مدفوع�������ًا باعتبار ال�شل�������وك الإرهابي، من�شقًا 
ع�������ن �شلوكي�������ات الإن�شان الطبيع�������ي . وقد 
التقى وا�شع�������و هذه الدرا�ش�������ة، نوعيات من 
الإرهابي�������ني، بع�شهم مم�������ن ان�شقوا عن هذه 
املنظم�������ات، والبع��������ص الآخر م�������ن الذين 

اعتقلوا ونقلوا اإىل قاعدة غوانتانامو .
كان هناك اعتقاد قدمي باأن الذين ميار�شون 
الإره�������اب، يعو�ش�������ون عق�������دة يف ما�شيهم، 
لكونهم من عائالت فقرية اأو معدمة، اأو اأن 
منهم من هو جاهل ولي�شت اأمامه فر�شة، اأو 
مهارات لتح�شني م�شتواه املعي�شي، اأو اأنهم 
من �شعاف العق�������ول، الذين ي�شهل تعري�شهم 
لغ�ش�������ل املخ، اأو م�������ن هو مري��������ص عقليًا، 

وم�شاب با�شطراب يف ال�شخ�شية .
لك�������ن الدرا�شة اجلديدة، �شع�������ت للخروج عن 
نطاق ه�������ذه الأحكام، بع�������د اأن ظهر خالل 
ال�شن�������وات القليل�������ة املا�شي�������ة، اأن معظ�������م 
الإرهابي�������ني مل ياأتوا م�������ن دول فقرية للغاية 
مث�������ل اأفغان�شت�������ان، واأن معظمهم قدموا من 
دول عربية، وبع�شهم من طبقات متو�شطة، 
وبينهم متعلمون، دار�شون للهند�شة، والطب، 

والكمبيوتر، والتجارة .
لقد كان التف�شري القائ�������م على اأن الإرهاب 
نابع من مر��������ص عقل�������ي، اأو غريزة فطرية 
حترك ال�شخ�ص للجرمية �شببه اأن الأ�شخا�ص 
الطبيعي�������ني ل يقتل�������ون النا�ص، عم�������دًا، اأو 
الإرهابي�������ني،  ت�رضف�������ات  واإن  ع�شوائي�������ًا، 
تربهن عل�������ى اأنهم مع�������ادون ملجتمعاتهم . 
لكن الأبحاث الت�������ي ا�شتمرت ل�شنوات طوال 
ا�شتبع�������دت اإ�شابة الإرهابي مبر�ص عقلي، بل 

اإن�������ه واع متامًا ملا يفعله. واأظهرت الأبحاث 
اأن الإرهابي�������ني ب�شفة عامة جتمعهم عنا�رض 
م�شرتكة من ال�شخ�شية؛ فهم مندفعون يف 
ت�رضفاتهم بال �شابط، وعدوانيون بطبيعتهم، 
ولديهم نهم لالإثارة، وه�������م ي�شعون وراء هذه 
الإث�������ارة، ولديهم نزعة النع�������زال حتى عن 
اأ�رضه�������م، ورمبا يعود ذل�������ك اإىل عقد نف�شية 
ن�شاأت ع�������ن معاناة يف طفولتهم . ولذلك ل 
جتد لديهم ولء نح�������و اآبائهم، واأنهم ي�شبحون 
اأكرث ارتباطًا باأفراد غرباء عنهم ي�شعرونهم 
باأنه�������م يف مرك�������ز القيادة منه�������م، وهو ما 
ي�شبع جوعه�������م لالإح�شا�ص باأنهم اأ�شخا�ص لهم 

اأهميتهم .
الدرا�شة النف�شية وجدت اأي�شًا اأن الإرهابيني 
م�شابون با�شط�������راب يف ال�شخ�شية مرجعه 
اإىل جن�������ون العظم�������ة، وتتفاع�������ل داخله�������م 
مكون�������ات ممتزجة بع�شه�������ا، من الإحباط، 
وخيبة الأم�������ل، ويتجه �شعور كامل باأن اأي 

�شيء يحدث لهم ل ير�شيهم .
وبالن�شبة للقادم�������ني من طبقات متو�شطة، 
الذين ح�شلوا على ق�شط معقول من التعليم، 
وهم من عائالت متدين�������ة، ون�شاأوا موؤمنني 
بالقي�������م الدينية ال�شامي�������ة، والذين يجيدون 
اللغ�������ات الأجنبي�������ة، والتعامل م�������ع و�شائل 
التكنولوجيا احلديثة، فقد وجدت الدرا�شة اأن 
اأرباعهم ان�شموا للمنظمات الإرهابية،  ثالثة 
عندم�������ا ذهبوا للدرا�ش�������ة يف اخلارج. وهناك 
ب�������داأت حتتويهم م�شاعر الوح�������دة، والغربة، 
واحلنني للوطن، وال�شع�������ور باأنهم ل ينتمون 
اإىل املجتمع�������ات التي يتلق�������ون فيها العلم . 
واأثناء مرورهم بتلك احلالة النف�شية، يلتقون 
اأ�شخا�شًا يقيمون معه�������م �شداقات، ويحاولون 
التخفي�������ف م�������ن م�شاعره�������م القا�شية، لكن 
هوؤلء الأ�شخا��������ص يتحركون جتاههم بدوافع 
ممنهجة ترت�شدهم وتلتقطهم، لتزيد لديهم 
فكرة انف�شالهم عن كل املجتمعات، حتى 
التي جاءوا منها، وتقنعهم باأنهم ينتمون اإىل 
عامل اآخر ي�شورونه لهم، على اأنه ميثل الدين 
ال�شحيح، وبهذا يقيم�������ون لهم جدارًا للعداء 
مع من ينتم�������ون معهم لنف�ص الدين، طاملا 
اأنهم ل ينتمون اإىل نف��������ص تنظيمهم، الذي 
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يتحول يف نظرهم اإىل اأنه قرين للدين ذاته .
القائمة عل�������ى ت�شخي�ص  خال�ش�������ة الدرا�ش�������ة 
�شيكولوجي�������ة الإرهابي، وج�������دت اأنه �شخ�ص 
متت اإعادة ت�شكيل عقليته، با�شتغالل نقاط 
�شعف كامنة في�������ه، ومت حتويله من اإن�شان 
طبيع�������ي اإىل اآل�������ة للقتل . ويت�������م �شحن هذه 
الآلة باأفكار جترده�������ا من النزعات الفطرية 
لالإن�ش�������ان، ومن القيم الديني�������ة والأخالقية، 
والإن�شانية التي يتمتع بها الإن�شان الطبيعي. 
وبهذه الطريقة ي�شبح عقله مثل كتلة �شماء 
م�������ن التفكري املتحجر، الذي انتزعت منه 
م�شاعره الإن�شاني�������ة نحو وطنه، وجمتمعه، 

بل واأحيانًا نحو عائلته ووالديه((.
ويف دائرة الظواهر الجتماعية، جند ان الكبار 
يلعبون دورا ا�شا�شيا يف �شناعة التطرف لدى 
ال�شغار يف جمتمعهم، ويف هذا ال�شدد نقراأ 
ما ن�رضته �شحيفة ال�شب�������اح بتاريخ 2014/9/1 
حتت عنوان )اأطفال }داع�ص{ قنابل متنقلة 

قد تنفجر يف اأي زمان ومكان( جاء فيه:
))اأ�شيب املواطن�������ون ال�شرتاليون بال�شدمة 
والذهول م�������ع �شدور �شحفه�������م اليومية، يف 
احل�������ادي ع�رض م�������ن اآب املا�ش�������ي، بعد ان 
ن��������رضت تلك ال�شح�������ف �ش�������ورة "داع�شية" 
الط�������راز لطفل عمره 7 �شن�������وات وهو يحمل 
راأ��������ص واحد ممن ج�������ز التنظيم روؤو�شهم يف 
�شوري�������ا، وكانت ال�شورة  لأح�������د اأبناء خالد 
�رضوف اللبن�������اين الأ�شل املولود قبل 31 �شنة 
يف اأ�شرتالي�������ا، وال�������ذي ذاع �شيت�������ه الدموي 
يف مت�������وز املا�شي لكرثة م�������ا ظهر يف �شور 
بح�شابه يف مواقع التوا�شل وهو يحمل روؤو�شا 
مقطوعة. وفيما اأوهم رجل �شعودي، طليقته 
باأن�������ه �شي�شافر مع طفليه يف رحلة �شياحية، 
بينما كان متوجها عرب تركيا، يف طريقه 
لين�ش�������م مع طفلي�������ه اإىل تنظي�������م "داع�ص"، 
ك�ش�������ف جهادي �شابق عن قي�������ام "داع�ص" 
بتجنيد الأطف�������ال لتنفيذ عمليات انتحارية 
واإرهابية، وقال نبي�������ل نعيم، موؤ�ش�ص تنظيم 
اجله�������اد �شابق�������اك"اإن تنظي�������م "داع�ص"يقوم 
بتجنيد الأطف�������ال لتنفيذ عمليات انتحارية 
م�شت�شهدا بف�شائية "طيور اجلنة"  واإرهابية" 

التي تبث اأفكارا تخدم هذا التنظيم...

وكانت تقارير ق�������د ك�شفت يف اأيار املا�شي 
النقاب عن عمليات تاأ�شي�ص مع�شكر "اأ�شبال 
الزرق�������اوي" خالل الأ�شهر املا�شية يف مدينة 
الرقة ال�شورية لتدريب الأطفال على القتال.

اأطفال الدم
وكان خالد �رضوف، اللبناين الأ�شل املولود 
يف اأ�شرتاليا قد بث �ش�������ورة ثانية، ن�رضتهما 
ال�شورتان  وانتقلت  اأ�شرتاليان"  �شحيفة "ذي 
منه�������ا اإىل بقي�������ة و�شائل الإع�������الم الأ�شرتالية 
بع�شها اأي�شا،  التي راجع�������ت "العربية ن�������ت" 
ويف املهم�������ة منهما يبدو ابن �رضوف حامال 
راأ�ص اأحدى �شحايا اأبيه التي بثها يف "تويرت" 
مرفقة بتغريدة قال فيها: "هذا هو ابني" من 
دون اأن يذكر ا�شمه، حيث بدا البن ببلوزة 
�شيفية و�ش�������ورت وعلى راأ�شه قبعة خ�رضاء، 

كما وكاأنه يف نزهة عائلية.
و�رضح �رضوف الذي كان مقيمًا مع عائلته 
يف �شاحي�������ة مبدين�������ة �شي�������دين الأ�شرتالية، 
وغادره�������ا م�������ع زوجت�������ه واأبنائ�������ه للقتال مع 
"داع��������ص" يف �شوريا والع�������راق العام املا�شي، 
اأن ال�ش�������ورة مت التقاطه�������ا لبن�������ه يف مدينة 
الرق�������ة بال�شمال ال�شوري، فيما كانت �شورته 
الثاني�������ة م�������ع اثن�������ني م�شلحني م�������ن اأبنائه 
الثالثة، وعم�������ر كل منهما حت�������ت الثامنة 
وبجانبها  تقريب�������ا، وخلفهما راية "داع��������ص" 
الأب متمنطق�������ا بر�شا�شني، يف لقطة عائلية 
واإرهابية بامتي�������از. واملعروف عن �رضوف، 
الذي ي�شتخدم ا�ش�������م "اأبو م�شعب الأ�شرتايل" 
لقبا، اأنهم اتهموه بالتخطيط لأعمال اإرهابية 
يف اأ�شرتاليا، واأدانوه واعتقلوه يف 2005 وحكم 
عليه بال�شجن مل�������دة 4 �شنوات، ثم اأبقوه يف 
خانة املر�شودين باملراقبة الأمنية امل�شددة 
و�ش�������ادروا ج�������وازه ومنعوه م�������ن ال�شفر. اأما 
ال�شعودي نا�رض ال�شايق فقد ار�شل اىل زوجته 
ر�شالة ق�������ال فيها "احت�شبي اأبناءك طيورًا يف 
اجلن�������ة" كعبارة كان لها وقع ال�شاعقة على 
قل�������ب اأم الطفلني عب�������داهلل واأحمد ال�شايق، 
التي قراأت هذه الكلم�������ات يف الر�شالة ويعد 
الطف�������الن عب�������داهلل واأحمد ال�شاي�������ق، اأ�شغر 
املنتم�������ني ال�شعوديني اإىل "داع�ص"، فهما مل 
يكمال املرحل�������ة البتدائية، اإذ اإن الأول دون 
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19 ال�11 عامًا، فيما ي�شغره الآخر 
العائلية  ظروفهما  لكن  بعام، 
والدهما،  مع  للعي�ص  قادتهما 
بعيدًا عن والدتهما، وذلك اإثر 
الوالدي�������ن قبل �شبعة  انف�شال 

اأعوام.
�سجل االإدانة

�شي�������ل التهام�������ات ياأخذ  بداأ 
الر�شم�������ي يف مطلع  طابع�������ه 
ني�ش�������ان املا�ش�������ي م�������ن العام 
تنظيم"  اإته�������م  احلايل عندما 
داع��������ص"، جبه�������ة الن��������رضة 
يف  الأطف�������ال  باإ�شتخ�������دام 

املعارك، خ�شو�ش�������ا يف املناطق ال�رضقية 
ب�شوري�������ا. قبل ان تعلن وزارة حقوق الن�شان 
العراقية عن ارتكاب ع�شابات" داع�ص" لهذا 
اجلرم الفادح. وبح�شب" داع�ص" فاإن اأبو ماريا 
القحط�������اين اأحد قياديي الن��������رضة، اأوعز اإىل 
مقربني منه بتجنيد الأطفال ممن هم دون 
ال�شاد�شة ع�رضة، ب�شب�������ب �رضا�شة هوؤلء يف 
القتال، وتنفيذهم ما يطلب منهم. وك�شف 
التنظي�������م اأن جبهة الن��������رضة اأوكلت مهام 
القي�������ادة يف بلدة الرز مبحافظ�������ة دير الزور 
اإىل طفل يبلغ من العمر اأربعة ع�رض عاما، 
ويدعى عبود �شامل ال�شاهر، الذي يقوم بتوزيع 
خم�ش�شات مالي�������ة يتلقاها من اجلبهة على 
عنا�رضه. ومل تنف جبه�������ة الن�رضة ب�شكل 
ر�شمي خرب جتنيدها لالأطفال، لكن مقربني 
منها اأكدوا على مواقع التوا�شل الجتماعي 
اأن الأطف�������ال الذين يتح�������دث عنهم تنظيم" 
داع��������ص"، ابلوا بالء ح�شن�������ا يف معارك دير 
ال�������زور، وحم�ص وحلب، وان اجلزء الأكرب 
من القتال كان يق�������ع على عاتقهم، وت�شاءل 
اأن�ش�������ار اجلبهة، “األ يجن�������د تنظيم "داع�ص" 
الأطفال، فق�������د راأينا الع�رضات من الأطفال 
يتدربون يف مع�شكرات اأقامها التنظيم على 
مقرب�������ة من منجم املل�������ح”، وعلى  ال�شعيد 
نف�ش�������ه ك�شفت وزارة حق�������وق الإن�شان، يف 
الثامن م�������ن اآب املا�شي اأن تنظيم "داع�ص" 
يجند اأطفاًل فوق �ش�������ن 12 �شنة وير�شلهم اإىل 
حمافظة النب�������ار كانتحاريني، فيما اأ�شارت 

اإىل اأن النتحاري�������ني يباعون عرب �شل�شلة من 
املراجع عند و�شولهم النبار باأ�شعار تبداأ من 
500 اإىل 3000 دولر. وقال�������ت ال�������وزارة يف بيان 
�شح�������ايف، اإن "ع�شاب�������ات" داع�ص" الإرهابية 
تق�������وم بتجنيد الأطف�������ال فوق �ش�������ن 12 �شنة 
وتر�شلهم اإىل حمافظة النبار كانتحاريني"، 
مبينة اأن "التنظي�������م يجذب هوؤلء الأطفال 
ع�������ن طريق �شباب يقدم�������ون لهم املغريات 
وكذلك يتم غ�شل اأدمغتهم باأفكار تكفريية 
تع�شبي�������ة بدع�������وى اجله�������اد". واأ�شاف�������ت اأن 
"ارهابي�������ي التنظيم ي�شقوه�������م ع�شائر مملوءة 
بحب�������وب الكب�شل�������ة والهلو�شة قب�������ل اإر�شالهم 
للتفجري"، وقال�������ت الوزارة انه "مت اإنقاذ احد 
ال�شباب من هذه اجلرمية النكراء قبل اأربعة 

اأيام".
انتحار باالإكراه

يف اأواخر حزيران املا�ش�������ي حتدثت تقارير 
تناقلته�������ا و�شائل الإعالم ع�������ن قيام ع�شابات 
بتجني�������د اأطف�������ال اأبري�������اء بع�������د  "داع��������ص" 
اختطافهم، وقالت التقارير ان الطفل حممد) 
15 عام�������ا(، اأ�شيب بال�شدم�������ة، عندما وجد 
نف�شه جمربا على الوق�������وف مع اأترابه و�شط 
م�شلح�������ني يرتدون اأقنعة �ش�������وداء وهم ب�شدد 
قط�������ع راأ�ص اأحد الرجال فيم�������ا �شاح اأحدهم 
وهو يرفع ر�شا�شا من طراز كال�شينكوف "هذا 
ه�������و اجلهاد يف �شبي�������ل اهلل". والطفل حممد 
هو واحد من 140 طف�������اًل كرديا اختطفتهم 
"داع�ص" عندما كان�������وا على منت حافالتهم 
عائدين من امتحانات نهاية ال�شنة الدرا�شية، 

نا�رض ال�شايق لزوجته:"احت�شبي اأبناءك طيورًا يف اجلنة" 
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ووفًق�������ا للمر�ش�������د ال�شوري حلق�������وق الإن�شان 
جرت عملي�������ة الختطاف يف 29 اأيار عندما 
كان الأطفال عائدين اإىل منازلهم يف قرية 

عني العرب من مدر�شتهم يف حلب. 
ويتذكر حمم�������د يومه الأول وهو خمتطف 
ويق�������ول اإنه ب�������داأ مبكرا ج�������دا عندما كرر 
م�شلح�������ون حتذير جمي�������ع الأطفال من قطع 
روؤو�شهم اإذا حاولوا الف�������رار، ثّم مت تق�شيمهم 
اإىل جمموعات من 17 �شبيا، كل جمموعة 
يف غرفة، وكان كل يوم يبداأ ب�شالة الفجر، 
حي�������ث تتم اإفاقة الأطفال م�������ن قبل "�شيوخ" 
يوؤمونه�������م ثم يلقون عليهم درو�ص "ال�رضيعة" 

ل�شاعات. 
ولي�������اًل، ي�شلم "ال�شي�������وخ" الأطفال لرهابيني 
يعلمونه�������م عل�������ى م�������دى خم��������ص �شاع�������ات 
اأ�شالي�������ب "القتال وتنفيذ العمليات الرهابية 
النتحارية"،  ومي�ش�������ي حممد قائاًل: "اذهب 
اإىل عني العرب ولن تعرث على �شغار هناك، 
اأخ�������ذوا جميع اأ�شدقائي، واأ�شعر اأنني ل اأقوى 
على البت�شام فكل اأيامي وكل حياتي كانت 
مع رفاق�������ي يف املدر�شة اأم�������ا الآن فال يوجد 

�شيء".
وتق�������ول منظمة هيومن رايت��������ص ووت�ص" اإن 
طبيبا اأبلغها اأنه عالج �شبيا ل يتجاوز عمره 12 
عاما، كانت وظيفته عندما كان خمتطفا 
داع��������ص"، جلد املحتجزين لديها  من قبل" 
بال�شوط، كما ق�������ال اأب اأحد املختطفني: 
"اإنه�������م ب�ش�������دد غ�ش�������ل اأدمغتهم، لق�������د ربينا 
اأطفالنا بالكيفية املالئم�������ة ونخ�شى اأن يوؤثر 

كل هذا يف نف�شياتهم".
وبخ�شو��������ص التوقيت الذي يب�������داأ فيه تكوين 

وع�������ي الطفل وتن�شئت�������ه ، درا�شات 
عديدة توؤك�������د ان العملية املعرفية 
للطفل تبداأ اأول بالقدوات وبال�شلوك 
تاأثر  املوؤثر يف املحيطني، ويظهر 
الطفل ب�شلوك الم حتديدا بدءا من 
عامه الثاين، حينم�������ا يردد الكالم، 
فهذا يكون اأكرث تاثريا لأن كل ما 

يردده يتعلمه، في�شبح معرفة.
وهذا م�������ا يطبقه "الفك�������ر الإرهابي 
يف الرتبية"، فالبيئ�������ة عامل موؤثر 

قوي من عوامل التغيري لالأف�شل اأو لالأ�شواأ، 
ويكون الأمر اأكرث �شعوب�������ة، اإذا كان لدى 
الطفل اأفكار �شحي�������ة، واتبع الوالدان منهجا 
�شلوكيا �شحيحا، يتطور فيه الطفل، وينجز 

وي�شتمتع باحلياة.
غ�سيل الدماغ

من جهت�������ه، قال �شفيان احلالين يف ت�رضيح 
�شحف�������ي تداولته و�شائل الإعالم يف منت�شف 
مت�������وز املا�شي، وهو من اأه�������ايل الرقة يعمل 
بائع�������ا متجول بعد اأن فق�������د عمله يف اإحدى 
ل اأن يدّر�ص  �رضكات املحا�شبة: اإن�������ه يف�شّ
اأولده يف املن�������زل عل�������ى اأن ير�شله�������م اإىل 
داع�ص"، اإل  املدار�ص التي يديره�������ا تنظيم" 
اإن الأم�������ر م�شتحيل كم�������ا و�شفه احلالين، 
فمجموعات "داع��������ص" يف الرقة لديها لوائح 
الط�������الب يف كل مدار��������ص املنطق�������ة وقد 
ح�شل�������ت عليها من الإدارات التعليمية التي 
�شيطرت عليه�������ا، وباتت تالح�������ق الطالب 
لتتاأك�������د من التحاقهم يف املدار�ص". ولفت 
اإىل اأن الأطف�������ال يف املدار�ص باتوا يخ�شعون 
لغ�شل الأدمغة م�������ن خالل املناهج اجلديدة 
داع��������ص"، والت�������ي ا�شتبدلت  الت�������ي تطبقها" 

املواد العلمية بالدرو�ص القتالية.
اإىل اإلغاء  داع��������ص"  وبالفع�������ل، فقد عمدت" 
مقررات العلوم والأحي�������اء ومناهج الرتبية 
الإ�شالمي�������ة والرتبي�������ة الوطني�������ة والتاري�������خ 
ح�������ول  بكت�������ب  وا�شتبدلته�������ا  واجلغرافي�������ا، 
�رضوحات الفكر اجلهادي ال�شلفي، ف�شال عن 
مناهج حتفيظ القراآن و�رضوحه املتطرفة، 
كما قال املتقاعد يف الرقة حممود الأمني 

يف ت�رضيح  �شحفي.

ال�شباب املتطرف يف الغرب بني �شندان الغربة 
الجتماعية ومطرقة الدعوات املتطرفة
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21 واأ�ش�������ار اإىل اأن التنظيم "يحر�ص على تدريب 
الطالب عل�������ى الطاعة العمي�������اء للمدر�شني 

وم�شوؤويل واأمراء داع�ص".
وغالبا ما يتم اختيار جمموعات من الطالب 
لإخ�شاعهم لدورات ع�شكرية تدريبية، حيث 
يجرى اإحلاق املميزين منهم باملجموعات 
الرهابي�������ة والتعلم عل�������ى ا�شتعم�������ال ال�شالح 

واإطالق النار، بح�شب الأمني.
واأ�ش�������اف، "اأما العلوم ومواد احل�شاب فتدر�ص 
لبع�ص الطالب فقط كج�������زء من التدريب 
الع�شكري مل�شاعدتهم على حتديد املناطق 

والتعامل مع ال�شواريخ وغريها".
ولفت الأمني اإىل اأن مقاربة" داع�ص" للتعليم 
طالت الزي املدر�شي التقليدي ليحل مكانه 
ال�������زي ال�رضعي، وهو عب�������ارة عن احلجاب 
للطالب�������ات واملعلم�������ات وزي �شبي�������ه بالزي 

الأفغاين للطالب واملدر�شني.
كذلك منع الختالط واألغيت جميع العطل 
الر�شمي�������ة والديني�������ة الت�������ي كان معمول بها 
�شابق�������ا، وعدلت العطلة الأ�شبوعية من يومي 
اجلمعة وال�شبت اإىل يومي اخلمي�ص واجلمعة. 
واأع�������رب الأمني ع�������ن قلقه م�������ن اأن ت�شكل 
داع�ص "على املوؤ�ش�شات التعليمية  �شيطرة" 
"خطرا حقيقيا على م�شتقب�������ل ال�شوريني". 
وقال، "حتول�������ت املوؤ�ش�ش�������ات التعليمية اإىل 
مراكز لغ�شل اأدمغة الأطفال ال�شغار لتجعل 
منه�������م قنابل موقوتة متنقل�������ة قد تنفجر يف 
اأي زم�������ان ومكان". واخت�������رب طالب الطب 
يف جامع�������ة دم�شق نور الدين اجلّمال ب�شكل 
مبا�رض كي�������ف توؤثر عملي�������ة غ�شل العقول 
عل�������ى الأطفال. واأك�������د اجلّمال املتطوع يف 
اأح�������د م�شت�شفي�������ات دير ال�������زور امليدانية، 
اأنه�������م كثريا ما ي�شتقبلون يف امل�شت�شفيات 
امليدانية واملراكز ال�شحية اأطفال م�شابني 
بطلقات نارية اأو ب�شظايا قذائف مدفعية((.

اأما طبق�������ة املراهقني فلديهم ا�شباب ل تقل 
اهمية عن ا�شباب الطفال يف انت�شار ظاهرة 
التط�������رف بني او�شاطه�������م، ويف هذا املجال 
نقراأ ما ن�رضه موقع امللف بتاريخ 2014/10/14 
حتت عن�������وان )حروب الأدي�������ان.. وحروب 

التحرير( جاء فيه:

))لي�ص بال�رضورة اأن ينمو العنف والإرهاب 
يف بلدان فق�������رية ت�شودها الأمية والتخلف، 
فق�������د انت��������رضت ثقاف�������ة النازي�������ة والفا�شية، 
وعقلية »الكامي�������كاز« يف بلدان ذات د�شاتري 
ونظ�������م وانتخابات حرة، ويف ظ�������ل العقلية 
القومية التي ترى نف�شها متطورة عرقيًا عن 
الأجنا�ص الأخرى كانت �شببًا لقيام احلروب 

الكربى وما تالها من اأزمات..
الآن، ويف املنطقة العربية غربها و�رضقها، 
تن�شاأ ح�������روب �شغرية ولكنها اأخذت الجتاه 
الأممي با�شتقطابه�������ا عنا�رض من و�شط بيئة 
ال�������دول الدميقراطي�������ة يف اأوروب�������ا واأمريكا، 
وكذلك ال�������دول الإ�شالمية وغريها، لكن ما 
هي مغري�������ات �شاب اأوروب�������ي اأو �شابة يعي�ص 
حياة م�شتقرة للذهاب اإىل مراكز احلروب 
والنتظام مع داع�ص وقبلها القاعدة، وما هي 
املخاطر من اأن يتح�������ول اأولئك الأفراد اإىل 
جماعات اإرهابية يف داخل تلك الدول، ونواة 
لتطرٍف بدوافع ذاتية اأو ظروف الفوارق التي 
تق�شم اأو تف�شل بني املواطن الأ�شلي، والآخر 
الذي ح�شل على اجلن�شية ولكنه مل يندمج 

يف وطن الغربة؟
املراهق م�������ن اجلن�شني، وم�������ن ت�شتهويهم 
املغامرة والبطولة، هما مركز ال�شتقطاب 
له�������ذه الفئ�������ات لنع�������دام ال�شع�������ور باخلوف، 
ولي�ص بال�رضورة اأن يكونوا مقتنعني بالفكر 
التكفريي والإرهاب�������ي، لكن عملية اأن نرى 
من داخل العمليات التي جتري على الأر�ص 
نحر م�������ن يقب�ش�������ون عليهم م�������ن اأوروبيني 
واأمريكي�������ني بدع�������وى التج�ش�ص للع�������دو، اأو 
الكف�������ر، يف حني تنخ�������رط عنا�رض اأخرى 
من نف��������ص تل�������ك البل�������دان، اإن مل تقم بجز 
الروؤو�ص واإظهارها م�شورة، فهي تقوم باأدوار 
مماثلة، ورمبا لي�ص باأعمار املراهقني واإمنا 
هم حمرتفو حرب وقت�������ال قيل اإنهم تدربوا 
يف بلدانه�������م، وحالت ا�شتقط�������اب العنا�رض 
املتطرف�������ة التي ج�������رت يف اأفغان�شتان، ثم 
العراق و�شورية، اأي�ش�������ًا جذبت قوى مماثلة 
نيجريي�������ا  يف  و»بوكوح�������رام«  لل�شوم�������ال، 
وال�شي�ش�������ان وغريها، فه�������ل البيئة العاملية 
مبختل�������ف نزعاتها ونظمها لديه�������ا قابليات 
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ن�شوء اأو النخراط يف تلك التنظيمات؟
قاتل�������ت �شعوب كثرية من اأجل ا�شتقاللها اأو 
دفع الحتالل عنه�������ا، ولكننا ل جند التماثل 
احلقيقي ب�������ني حرب فيتن�������ام التي تعد من 
احل�������روب الك�������ربى يف �شد اأك�������رب جي�ص 
عاملي، وما ج�������رى يف اأفغان�شتان، فالأوىل 
تعد حرب حتري�������ر، والأخرى حربًا مقد�شة 
رغم اأن البلدين هزما اأكرب قوتني يف ذلك 

التاريخ، لكن النتائج خمتلفة..
فالفيتناميون تفرغوا لبناء وطنهم بعيدًا عن 
تعمي�������م ثورتهم اأو نقله�������ا للخارج يف حني اأن 
الأفغان اأكدوها حرب اأديان وكفر واإميان، 
وظهر تعميم فكر طالب�������ان والقاعدة اللذين 
ول�������ّدا تنظيم�������ات اإرهابية اأخ�������رى اقتحمت 
معظ�������م الدول الإ�شالمي�������ة وانتقلت لغريها، 
وال�شتثن�������اء بني التط�������رف الديني، وغريه، 
اأن ثورة كوبا هي الوحيدة التي حاولت نقل 
جتربتها لبلدان اأمري�������كا اجلنوبية واأفريقيا، 
وتدخل �شم�������ن ا�شرتاتيجيات �رضاع القوتني 

يف تو�شيع نفوذهما العاملي..
اأقام�������وا قاعدة ال��������رضاع على  ال�شيوعي�������ون 
تفاوت الطبقات ومظامله�������ا، والراأ�شماليون 
يعتربونه�������ا خيار احلري�������ة يف اأن تن�شاأ هذه 
الراأ�شمالي�������ة، وو�شطهم�������ا ول�������دت التطورات 
اجلديدة التي حددت ال�رضاعات، ولكن يف 

بيئات خارج املع�شكرين((.
وعل�������ى ال�شعي�������د نف�شه ن��������رض موقع امللف 
اي�ش�������ا مقال حتت عنوان)غرب�������ة »اجلهادي« 

الالمنتمي( بتاريخ 2014/10/14 جاء فيه:
))�شخ�������ر ت�شاريل ت�شابلن من اأزمة الراأ�شمالية 
العاملي�������ة )1929( التي طحنت ماليني العمال 
البائ�ش�������ني. فقادهم روزفل�������ت وت�رض�شل من 
امل�شان�������ع املتعطل�������ة اإىل خن�������ادق احلرب 
العاملي�������ة الثاني�������ة. ثم بهر مارل�������ون براندو 
وجيم��������ص دين العامل اخل�������ارج من احلرب، 
بالتعبري عن اجلي�������ل اجلديد الغا�شب الذي 
مل يخ�ص احلرب. فق�������د اكتملت مراهقته 

يف اخلم�شينات.
مّث�������ل براندو ودين ذل�������ك اجليل الالمنتمي، 
جيل الغربة عن الآباء امل�شغولني عن رعاية 
الأبن�������اء، بالعم�������ل واإعادة اإعم�������ار ما دمرته 

احل�������رب. وبقي ه�������ذان املمث�������الن الرائعان 
ذك�������رى حزينة ل�������دى مالي�������ني الفتيات، 
للفت�������ى املراهق الغريب الذي ينطلق على 
واجلاكتة  ق.  ال�شِيّ باجلين�������ز  »املوتو�شيكل« 
اجللدية الق�شرية. و»الكا�شكيت« املائلة على 

الراأ�ص.
لك�������ن جيال �شابا اأكرب �شن�������ا. واأعمق ثقافة، 
ع�������رّب اآن�������ذاك ع�������ن غرب�������ة الالمنتمي عن 
ال�شيا�ش�������ة. ا�شتع�������ار هذا اجليل م�������ن براندو 
الكلمة الغا�شبة بال �شخب. واحلافلة باحلرية. 
اإزاء مثاليات اأحزاب  واملرارة. واخليب�������ة، 

الي�شار. وف�شاد اأحزاب اليمني...
غ�������ري اأن اخلط�������ر الكبري يكم�������ن يف جيل 
»جهادي« اآخر يعي�ص بينن�������ا ومعنا. هوؤلء 
ال�شب�������اب الالمنتم�������ون الذي�������ن يتوق�������ون اإىل 
اللتح�������اق بالتنظيم�������ات »اجلهادي�������ة«، هم 
�شحية ف�شل مرجعيات الإ�شالم التقليدي يف 
اخرتاقه�������م، ويف تف�شري فقه الدين ال�شحيح 

لهم.
يف هجرته من اللحي�������ة الق�شرية امُل�شّذبة، 
اإىل اللحي�������ة ال�شوداء الكثة، يعرب هذا اجليل 
ب�شكله وهندامه عن اإخفاق الإ�شالم ال�شيا�شي 
و»الإخواين« يف ا�شتيعابه واإر�شائه. فقد ف�شل 
»اإخوان« م�رض. وتون��������ص. والأردن. وغزة. 
وتركي�������ا، يف اإدارة ال�شيا�ش�������ة. وامل�شاركة 
يف ال�شلط�������ة. وممار�شة املعار�شة. ويف عدم 
قدرته�������م على ح�ش�������م موق�������ف اإ�شالمهم من 
احلرية. والدميقراطية. وعدم اإدراكهم اأين 
حدود الأ�شالة. واأين ح�������دود ثقافة احلداثة. 

وما بعد احلداثة.
بل لنك�������ن اأكرث �رضاحة م�������ع اأنف�شنا. فقد 
اأخفق جمتمعن�������ا، يف اكت�شاف هذا اجليل 
منه.  والق�������رتاب  الالمنتمي،  »اجله�������ادي« 
والتوا�ش�������ل مع�������ه. والتعرف عل�������ى م�شاكله 
باك�������را، يف غربته عن الآب�������اء. واملدر�شة. 
واجلامعة. وامل�شجد. تركنا هوؤلء ال�شباب 
قبل اأن ي�شتكملوا موقفهم الفكري. الثقايف. 
ال�شيا�شي، لتحت�شنهم فئة معينة من »فقهاء« 

الدين.
هوؤلء »الفقهاء« هم اأي�شا مل ي�شتكملوا الدرا�شة 
العلمية للفق�������ه الديني. فقد رف�شوا التف�شري 
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23 الفقه�������ي التقليدي والر�شم�������ي. وتوقفوا عند 
مرحل�������ة فقهية حمدودة. عند فقه ع�شابي. 
جه�������ادي متزم�������ت، غري مالئ�������م لتجيي�ص 
الع�������رب وامل�شلمني، يف مرحل�������ة انتقالية 
كان هدفه�������ا �شد الهوة ب�������ني النقل، والإبداع 

العلمي والبتكار التقني.
يف اإدراكن�������ا املتاأخ�������ر خلط�������ر املرحل�������ة 
»اجلهادي�������ة« املتو�شع�������ة، توجهن�������ا اأمنيا اإىل 
»اجله�������ادي« املت�ش�������دد. املنتمي.  مكافحة 
املقاتل. واأهملنا اأمنيا وفقهيا هذه ال�رضائح 
الفقهي�������ة الع�شابي�������ة. فنجح�������ت يف الو�شول 
اإىل اجليل »اجله�������ادي« الالمنتمي، يف دول 

وجمتمعات العاملني العربي والإ�شالمي...
يف مقاتل�������ة »اجلهادي« املنتمي، ويف اإحكام 
وتن�شيق الرقاب�������ة الأمنية العربية - الغربية 
عل�������ى »اجلهادي« املنتمي، ح�������دث تناق�ص 
�شارخ بني �رضورات الأمن العاملي، ومبادئ 
حقوق الإن�شان. فقد جلاأت رو�شيا. واأمريكا. 
واأوروبا، اإىل ا�شت�شدار قرار دويل م�شرتك من 
جمل�ص الأمن، يل�������زم الدول كافة )مبوجب 
البن�������د ال�شاب�������ع من ميث�������اق الأمم املتحدة( 
بتقييد حرية النتقال وال�شفر اأمام امل�شتبه 
بكونهم من »اجلهاديني« الالمنتمني. ومعاقبة 

من ميولهم ويدربهم.
الق�������رار يظهر مدى ذبذب�������ة القانون الدويل. 
وق�ش�������وره يف فر�ص عدالة دولي�������ة متوازنة. 
ح��������رض اأوباما جل�شة الق�������رار، كدللة على 
الرغبة الغربي�������ة اجلارفة، بالث�������اأر والنتقام 
العاطفي من »ثقافة« قطع الروؤو�ص. ودافعت 
رو�شي�������ا عن الق�������رار. فهو ي�شف�������ي نوعا من 
ال�رضعية على مالحقتها روؤو�ص »اجلهاديني« 
ال�شي�ش�������ان والداغ�شت�������ان، فيم�������ا ا�شتخدمت 
»الفيت�������و« �ش�������د املالحق�������ة الدولي�������ة لنظام 
ب�شار الذي فت�������ك. واعتقل. وعذب ن�شف 
ملي�������ون اإن�شان. مه�������ارة »اجلهادي« املنتمي 
والالمنتمي، يف ال�شتخدام الدعائي لتقنيات 
والفيديو(،  )الإنرتن�������ت.  الإلكرتونية  الثورة 
مل تب�������دد �شذاج�������ة الفه�������م ال�شيا�ش�������ي لدى 
»اجلهاديني«. فقد اأثارت وح�شية »اجلهادي« 
املنتمي العرب والع�������امل �شد قطع الروؤو�ص. 
واإعدام الأ�رضى. واإلغ�������اء ال�شيا�شة. وحجب 

احلري�������ة والعدالة عن املدنيني، اإىل اأي دين 
ومذهب انتموا...

يف هذه املتاهة بال نهاية، اأعتقد اأين عرثت 
عل�������ى عم�������ل ومهم�������ة لدراوي��������ص املعار�شة 
ال�شوري�������ة »املعت�شمني« يف فنادق اإ�شطنبول 
واأنا�شد ذمتهم الوطنية، التحرك  الرتكية. 
لأدائها بهمته�������م يف التناف�ص اأم�������ام �شا�شات 
التلفزيون�������ات، للتكه�������ن بحل�������ول وت�شويات 

»انك�شارية« للكارثة ال�شورية.
طبعا، ل اأريد للمعار�ش�������ة ال�شيا�شية ال�شورية 
اأن تنزل اإىل داخل �شوريا ل�شتعادة 10 ماليني 
ن�������ازح �شوري م�������ن »الدعو�ش�������ة«. اأخاف على 
وجهاء املعار�شة من »ثقافة« قطع الروؤو�ص ل 
�شمح اهلل. لكن با�شتطاعتهم التوجه بروؤو�ص 
�شاملة اإىل خميمات النازحني ال�شوريني يف 
الدول املجاورة )4 ماليني نازح(، لغ�شل اأدمغة 
»اجلهاديني« الالمنتمني الذين يت�شورون اأن 
الدولة الداع�شية هي احللم الفردو�شي لالإقامة 

فيها((.
عل�������ى ال�شاكلة ذاتها، ياأتي مق�������ال ل�شحيفة 
اله�������رام بعن�������وان )عالقة »داع��������ص« ب�شينما 
هوليوود واملقاتل�������ني الأجانب( ليوؤكد على 
اهمي�������ة الو�ش�������ع الجتماعي وعالقت�������ه بنمو 
التطرف بني فئ�������ات عديدة من املواطنني 
- وبخا�ش�������ة ال�شباب- ويف��������رض بذلك جانبا 
من ال�شباب الت�������ي ادت اىل التحاق العديد 
م�������ن الفراد باجلماع�������ات املتطرفة بعد ان 
كانوا يعي�شون بني اح�شان البلدان الغربية، 

فيقول:
))على نه�������ج داع�ص وغريها، ه�������رب اليها 
الواف�������دون اجلدد من كل بل�������دان العامل من 
دوله�������م القومي�������ة القدمية حي�������ث عانوا من 
ا�شطه�������اد الدولة الأم لهم ديني�������ا واجتماعيا 
وثقافيا واقت�شاديا، ليوؤ�ش�شوا الدولة الفرتا�شية 
رغم انعدام مكونات الدولة املدنية احلديثة 
ف�������ى عوامله�������م اجلدي�������دة. فح�������دود الدولة 
الإ�شالمية تائهة املعامل ووهمية وبال خطوط 
مر�شوم�������ة، وترتب�������ط فقط بع�������امل �شبكات 
التوا�شل الجتماعي والنرتنت .. ولكن مع 
فر�ص منط حي�������اة قبلية قدمية ن�شيها العامل 
منذ ع��������رضات ال�شن�������ني اإن مل يكن مئات 
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ال�شنني.
رمبا كان الظل�������م وال�شطهاد هو الدافع وراء 
ان�شي�������اق الوافدين اجلديد من اأوروبا واأمريكا 
وا�شرتالي�������ا وكندا اىل عامل الدولة الإ�شالمية 
الوهمية اأو دولة داع�ص اجلديدة يف املنطقة، 
فهوؤلء عانوا م�������رارة الوحدة والقهر النف�شى 
وع�������دم التوا�شل الجتماعى م�������ع مواطنيهم 
فى بلدانه�������م التى ولدوا ون�ش�������اأوا بها، فهربوا 
اىل عامل افرتا�شى جديد ل يربطهم به �شوى 
ما يحملونه م�������ن الرابط الدين�������ي، فالإ�شالم 
كديان�������ة يجمع بينه�������م. واإذا كان الدين هو 
�شب�������ب رئي�شى لتعر�ص ه�������وؤلء ل�شطهاد فى 

بلدانهم الإ�شلية، يعد فى ذات الوقت احلافز 
الق�������وى لرتكهم بالدهم والهجرة نحو الدولة 
الداع�شي�������ة، ليمنحهم الن�شم�������ام اإليها �شفة 
امل�شلم فى ب�������الد الإ�شالم ولتكون لهم الأولوية 
فى العي�ص واحلي�������اة واحل�شول على كينونة 
افتقدوها ف�������ى الغرب، حتى لو الت�شقت بهم 
الآن �شفة "الإرهابي" فهذا ل يهم طاملا كان 
العي��������ص بجانب م�شلمني ف�������ى دولة جديدة 
ترتعرع فى املنطق�������ة، وبالتايل فهو يجارى 
اأفكارها املتطرفة حتى واإن كانت تدعو اىل 
قتل الغريب اأو الجنبى ورمبا كان املغدور 

به جارا لهذا الإرهابى الوافد اأو قريبه((.

رابعا: ف�سل اأنظمة احلكم يف تر�سيخ املواطنة:
ان اأي دولة تخ�شع ل�شلطة فا�شلة ل بد ان ت�شهد 
ن�شاط اف�������راد متمردين يطمحون اىل تغيري 
هذه ال�شلطة او على الق�������ل تعديل منهجها 
وفق�������ا ملا يرغبون ب�������ه، �شواء م�������ن الناحية 
ال�شيا�شي�������ة اأم القت�شادي�������ة اأم الجتماعية اأم 

اليدلوجية.
 واجلماع�������ات املتطرفة ديني�������ا ل ت�شذ عن 
هذه القاعدة بكل تاأكيد، لذا يوؤكد الباحث 
حممد برهومه يف مقال�������ه املو�شوم )عوامل 
�شع�������ود ال�شلفي�������ة اجلهادية فى ب�������الد ال�شام( 
-الذي ن�رضته جمل�������ة ال�شيا�شة الدولية- ان 
اح�������د ال�شباب املهمة ل�شع�������ود التطرف هو 
ف�شل ال�شلط�������ة وتراجع هيبة الدولة، ويتخذ 
م�������ن �شع�������ود التط�������رف يف الب�������الد العربية 

امنوذجا لتاأكيد هذا المر فيقول:
))كانت اأفكار �شيد قطب الذي اأ�شهم ب�شكل 
وا�شع يف و�شع البني التنظريية الأوىل للفكر 
الإ�شالموية  اجله�������ادي واجلماع�������ات  ال�شلفي 
متاحة من�������ذ منت�شف الق�������رن املا�شي يف 
اأغلب البلدان العربي�������ة، وظلت كامنة يف 
عقول �رضائح خمتلفة من اأع�شاء احلركات 
الإ�شالمي�������ة اإىل  اأن وج�������دت طريقه�������ا اإىل  
ال�شتله�������ام والتطبي�������ق يف ب�������الد ال�شام عرب 
التحرك الذي قاده ال�شوري الإخواين مروان 
حدي�������د، عقب ع�شيان مدينة حماة ال�شورية 

ع�������ام 1964، ووج�������د حديد ورفاق�������ه - بعدما 
�شوري�������ا تنفيذ مطالبه بالعمل  مانع "اإخوان" 
امل�شل�������ح لإ�شقاط نظام البع�������ث احلاكم يف 
�شوريا- �شالته يف الن�شمام اإىل العمل امل�شلح 
ال�������ذي كانت تتيحه قواع�������د حركة "فتح" 
الفل�شطيني�������ة يف الأردن، �شمن ما عرف ب� 
"قواعد ال�شيوخ" يف غور الأردن )1968 - 1970(، 
الت�������ي كان اأبرز وجوهه�������ا مدر�ص ال�رضيعة 
يف اجلامع�������ة الأردني�������ة، الدكتورعب�������د اهلل 
ع�������زام، الذي مل يجد يف الأردن اأو فل�شطني 
بعد اأحداث اأيلول )�شبتم�������رب( 1970 اأي بيئة 
حا�شن�������ة لأفكاره التي �شكلت البذور النظرية 
الأويل لل�شلفي�������ة اجلهادية يف الأردن، ف�شافر 
بها اإىل  اأفغان�شتان، و�شار فيما بعد اأحد اأهم 
املنظرين ل�������� "اجلهاد" يف اأفغان�شتان، وقاتل 

فيها وُقِتل.
وكان حديد قد اأعد يف قواعد "فتح" يف الأردن 
اخلاليا الأوىل لتنظيم�������ه "الطليعة املقاتلة" 
ال�������ذي كان البذرة الأوىل لل�شلفية اجلهادية 
يف �شوريا، حيث قاد يف عقدي ال�شبعينيات 
والثمانينيات من القرن املا�شي املواجهات 
امل�شلح�������ة الأويل مع النظ�������ام ال�شوري، وقد 
ان�شم اإليه لحقا تنظيم "الإخوان امل�شلمني" 
يف �شوري�������ا، وكانت املواجهة الع�شكرية بني 
النظام والتنظيم يف اأح�������داث مدينة حماة 
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ال�شهرية عام 1982وحني اأراد النظام جتفيف 
منابع الفكر اجلهادي امل�شلح يف �شوريا عمد 
- اإىل  جانب العمل الأمني- اإىل  تر�شيخ منط 
مهادن من "التدين ال�شامي" غري املعار�ص، 
وكانت اأفكار حممد �شعيد البوطي وجماعة 
القبي�شيات، ورعاي�������ة التوجه ال�شويف بع�شا 
من روافده الأ�شا�شية. لكن هذه الو�شفة، يف 
ظ�������ل نظام غري دميقراطي وقمعي، مل تكبح 
جماح الأفكار الإ�شالمية اجلهادية املت�شددة، 
الت�������ي وجدت فيما بعد يف غزو العراق عام 
2003 منا�شب�������ة لالإعالن عن نف�شها والنطالق 
والتحرك، وبرغبة م�������ن النظام هذه املرة 
الذي كان يخ�شي اأن دوره قد يكون قادما بعد 
العراق، فلجاأ اإىل  اإغراق العراق باجلهاديني 
وت�شهيل عبورهم ليقاي�ص وا�شنطن فيما بعد 
عليه�������م يف ظل �شيا�ش�������ة "مكافحة الإرهاب" 
الت�������ي اأبعدت عن�������ه خطر الغ�������زو الأمريكي 

واأك�شبته مزيدا من ال�رضعية الدولية.
هذا يعن�������ي اأن فكرة التنظيم�������ات اجلهادية 
امل�شلحة ترتكز عل�������ى ف�شل الدول، وه�شا�شة 
املجتمعات، وهي ل تعي�ص ول ترتعرع يف 
ظل اأنظم�������ة معتدلة �شيا�شيا وغري قمعية اأو 
دموي�������ة، كما هو احل�������ال يف الأردن ولبنان 
واأخواتها  وفل�شطني، حي�������ث اإن "القاع�������دة" 
ل تتبل�������ور ر�شالته�������ا من خ�������الل "خ�شومة" 

�شيا�شية، وهي ل تري�������د  اأن تكون "معار�شة" 
باملفه�������وم التقليدي للكلمة، ب�������ل هي تريد 
لتقول  "ت�شيطنهم"  واأ��������رضارا  اأعداء وكفارا 
اإن�������ه ل خال��������ص منه�������م اإل بقتله�������م والعمل 
الع�شكري الذي ينال من قوتهم، وهي تنجح 
يف منحاها العنفي امل�شلح حني تتمكن من 
توظيف الظروف املعي�شية ال�شعبة يف اأي 
بلد )معت�������دل �شيا�شيا( لإقن�������اع جمنديها باأن 
احلل له�������ذه الظروف هو الق�ش�������اء علي تلك 
احلكومات التي تتحمل امل�شئولية عن هذه 
الظروف بتقنينها للف�شاد املايل، والإداري، 
وال�شيا�شي، وبارتهانها ل�رضوط الدول الغربية 
واملوؤ�ش�شات املالي�������ة الدولية وابتعادها عن 

"حتكيم ال�رضيعة"((.
�ش�������وق  يف  برهوم�������ه  الباح�������ث  وي�شتم�������ر 
ال�شتنتاج�������ات الت�������ي توؤكد عل�������ى ان ف�شل 
احلكومات ه�������و ما يوؤدي اىل �شعود التطرف 
يف بلدانها، متخذا من املجتمعات العربية 

منوذجا فيقول: 
))املجتمع�������ات العربية معتدلة وو�شطية يف 
طابعه�������ا العام، وهي تاأنف التطرف والت�شدد 
والنغالق الفك�������ري والجتماعي، واحت�شان 
بع�ص مناطقها لل�شلفيني اجلهاديني املحليني 
اأو القادمني من اخل�������ارج تتحمل م�شوؤوليته 
احلكومات التي غيبت الإ�شالحات ال�شيا�شية 
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والقت�شادي�������ة، ور�شخت �شيا�ش�������ات التهمي�ص 
والقمع وكبت احلري�������ات واأهدرت الروابط 
الوطنية اجلامعة، واأحيت الهويات الفرعية، 
بدل من اإر�ش�������اء املواطنة املت�شاوية، ودولة 
القانون واملوؤ�ش�شات، وتكافوؤ الفر�ص والعدالة 
الجتماعية، و�رضاكة جميع املواطنني يف 

الرثوة وال�شلطة.
واإذ نقدر اأن فكر التكفري والعنف امل�شلح هو 
فكر "اأقل�������وي" يف املجتمعات العربية، دون 
تقليل من خطر هذه القلة على اأمن الأفراد 
واملجتمعات وا�شتقرار الدول وتقدمها، فاإن 
هذا ل يعن�������ي عدم العرتاف باأن هذا الفكر 
اإمن�������ا ي�شتمد قراءته للدين و�شوؤون النا�ص من 
ن�شو�ص دينية، وتراث ديني عقيدي وفقهي 
قد يوؤ�ش�ص للت�شدد اإذا ما قرئ قراءة مغلقة، 
ل تعرتف بحرك�������ة احلياة وتطورها وتخلط 
بني الدين والتدي�������ن، وبني ما هو اجتماعي 
يف ال�������رتاث الدين�������ي، وما ه�������و متعال على 
الجتماع يف الن�شو�ص املقد�شة، وميثل روح 

الدين ومبادئه الأبدية...
ق�شارى الق�������ول، اإن ف�شل احلكومات العربية 
يف اإنت�������اج مدن ع�رضية م�شمونا، تقوم فيها 
العالق�������ات الجتماعي�������ة عل�������ى  املوؤ�ش�شية، 
والتعاقدية وت�شجيع الهيئات املدنية، وعدم 
تهمي�ص املجتم�������ع، بجانب حداثة القوميني 
والي�شاريني الناق�شة نق�شا فادحا، واملرتكزة 
على  ا�شتبداد �شلطوي عميق، اإمنا يتالقي مع 
تدين �شيا�ش�������ي وا�شتعرا�شي، يقدمه "الإخوان 
امل�شلمون" مثال، يقوم على  "ال�شعبوية"، ول 
يقي�������م وزنا كبريا حلقائ�������ق الع�رض، واأ�ش�ص 
العالقات الدولية .. كل ذلك اجتمع بوعي اأو  
بدونه على  اإ�شعاف اإنتاج مدن حقيقية تقوم 
على �شيادة القانون، وما يجمع بني اأبنائها من 
روابط موؤ�ش�شية، وكاأن مدننا تغدو يوما بعد 
يوم اأقل مدينية. وهذه البيئة قد تكون تربة 
قابلة ل�شتقبال الأفكار املت�شددة والأ�شوليات 
على  �شتى األوانه�������ا. والأ�شوليات تتماهى يف 
بع�ص احلالت، مع فئات اجتماعية تتعر�ص 
لالنح�شار، وتعاين التهمي�ص، كما تتماهى يف 
حالت اأخرى، مع جماهري مدينية حديثة 
الت�شكل، اأو، كما هو يف و�شع اأفغان�شتان بعد 

1978، م�������ع جموع ريفية يهدده�������ا تو�شع رقعة 
ال�شلطة املركزية((.

ويف خت�������ام مقاله، يع�������رج الباحث برهومة 
عل�������ى نقطة جديرة بالتاأم�������ل، تتعلق با�شل 
النظرة اىل الدين والتدين وعالقتها الوطيدة 
بخلق ظاهرة التط�������رف يف املجتمعات اأو 

الق�شاء عليها فيقول:
))ثم�������ة متفائلون يرون اأنن�������ا نعي�ص مرحلة 
"نهاية حماولت التوظيف ال�شيا�شي لالإ�شالم"، 
واأن ت�شاعد وتنامي نفوذ احلركات الإ�شالمية 
العربية  املت�شددة وامل�شلح�������ة يف املنطقة 
ه�������و حالة طارئة، واأن الظروف التي متر بها 
املجتمعات العربية ظروف ا�شتثنائية، واأن 
النق�شامات وال�رضاعات واحلروب هي بيئة 
عمل احلركات اجلهادي�������ة، وحاملا تعافت 
هذه املجتمع�������ات �شيا�شي�������ا واقت�شاديا، فاإن 
هذا النفوذ املتنامي للجهاديني �شينقلب اإىل  
تاآكل وا�شمحالل، ل �شيما اأن جزءا مهما من 
من خارج  الظاهرة ال�شلفية اجلهادية "وافد" 
املجتمعات املحلي�������ة التي ت�شودها احلروب 
وال�رضاع�������ات والفو�شي، والت�������ي تكون "دول 
فا�شل�������ة" اأو قريبة منها، ف�ش�������ال عن اأن هذه 
اجلماع�������ات امل�شلحة منق�شم�������ة فيما بينها، 
وع�������ادة ما يح�������دث اأن يقات�������ل بع�شها بع�شا 
يف اأثن�������اء احلروب وال�رضاع�������ات والأزمات 

وبعدها.
واإذا �ش�������ح ذل�������ك، فاإن�������ه ل يقل�������ل من خطر 
الطمئنان اإىل  �شواب روؤيتنا للدين وموقعه 
يف املج�������ال الع�������ام، حيث م�������ن املفرت�ص 
اأن اكت�ش�������اف عورات الأح�������زاب الإ�شالموية 
يف �شوري�������ا والعراق ولبن�������ان وم�رض وليبيا 
الفل�شطيني�������ة وغريها،  والأردن والأرا�ش�������ي 
مل يف�������رز حالة اأن�شج م�������ن التدين، كما مل 
ي�شع�������د جدل وحوارا عامني حول �رضورات 
تثقي�������ف التدي�������ن. ويف مقابل ه�������ذه الروؤية 
غ�������ري املتفائلة واملتحفظة، ثمة من يتبني 
روؤية ثانية، تقول اإن جتربة ال�شنوات الثالث 
املا�شية م�������ن عهد الث�������ورات العربية، من 
�شاأنها اأن تخلق بذور وعي ديني اأكرث ن�شجا 
واعتدال وت�شاحم�������ا م�شتفيدة من التجارب 
التي و�شعت الأحزاب ال�شيا�شية الإ�شالموية، 
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27 واحل�������ركات ال�شلفية اجلهادية حتت املحك 
والتجرب�������ة العملية، مما من�������ح املجتمعات 
مق�������درة اأن�ش�������ج واأكرث ج�������راأة وخربة على  
الدينية،  الدينية، والأفكار  م�شاءلة الظاهرة 

والناطقني با�شم الدين.
الروؤية املتحفظة تعتقد اأنه ل موؤ�رضات يف 
الأفق اإىل  اأن ثمة مناخا من التعقل والتحرر 
يتوطن حي�������ال النظر يف الدي�������ن والتدين، 
وجممل الن�شق القيم�������ي والثقايف، بل على  
العك�ص يخ�ش�������ى اأن ا�شتم�������رار ف�شل الثورات 
عل�������ى  الأنظم�������ة الفا�شدة الفا�شل�������ة من �شاأنه 
اأن يكر�ص احلال�������ة القدرية لدى املجتمعات 
العربي�������ة، وي�شعف يف وعيه�������ا العام اأكرث 

فاأك�������رث التعويل عل�������ى  الإرادة الإن�شانية يف 
�شناع�������ة احلياة وامل�ش�������ري وامل�شتقبل. هنا 
ي�شتع�������اد �شعار الثورة ال�شورية "ما اإلنا غريك 
يا اهلل"، يف �شياق اأجواء اأ�شد �شلبية وه�شا�شة، 
ويغ�������دو الدين كملج�������اأ نف�شي م�������ن ويالت 
احل�������روب والنزاع�������ات، ويفي��������ص، بالتايل، 
دوره التنويري يف حتري�������ر الإرادة الإن�شانية 
وا�شتقاللها. ث�������ورات املنطقة، وعلى  راأ�شها 
ال�شوري�������ة، ل يبدو اأنه�������ا تتغلب على  جمود 
الهياكل العقلي�������ة والجتماعية والقت�شادية 
القائم�������ة. والتجربة تقول اإن التدين ل ين�شج 
وينتع�ص ويتحرر ويتعقلن اإل يف حالة ك�رض 

هذا اجلمود((.

  

خام�سا: توظيف التطّرف الديني مل�سالح خارجية:
التط�������رف بطبيعته املغلق�������ة واملت�شددة اذا 
م�������ا برز يف بلد من البلدان - ب�شبب ظروف 
ا�رضنا اليها �شابقا- لن يلَق ترحيبا من الو�شع 
الجتماعي الع�������ام، ومن ثم فلن يجد لنف�شه 
بيئ�������ة اجتماعية حا�شنة تعمل على ا�شتمرار 
بقائه، لذا �رضعان م�������ا ينهار امام الظروف 

الجتماعية الطبيعية. 
وان التنظري الفكري الذي يدعم حركات 
التطرف ل يكفي باقناع الراأي العام من اجل 
تهيئ�������ة بيئة حا�شنة له، ومن ثم فان �شعوده 
املفاج�������ئ – لو خلي ونف�ش�������ه - ف�شوف يكون 

م�شريه الفناء عاجال.
ولك�������ن ميكن لعوامل خارجي�������ة ان تنفخ يف 
دميومة بقائ�������ه، ورمبا تتمكن بطرق ملتوية 
من خلق بيئة حا�شنة له، وكل ذلك يحدث 
لتحقي�������ق غايات تق�������ع يف مقدمتها حتقيق 
اه�������داف �شيا�شية واقت�شادي�������ة وايدلوجية تقع 
خارج حدود البلدان الت�������ي تنمو يف داخلها 

ظاهرة التطرف الديني.

 اأ- التوظيف ال�سيا�سي واالقت�سادي:
ويف هذا املجال ن�رض موقع قناة العامل مقال 

بعنوان )اجلماع�������ات التكفريية .. �شالح ذو 
حدين( موؤرخ يف 2014/9/7 جاء فيه: 

))منذ الغ�������زو ال�شوفيت�������ي لفغان�شتان بداية 
يف  مت  املن��������رضم،  الق�������رن  ثمانيني�������ات 
املخت�������ربات المريكي�������ة ت�شني�������ع كائ�������ن 
م�������م لرباك اجلي��������ص الحم�������ر وا�شتنزاف  �شُ
ق�������واه، دون ان ي�ش�������كل خطرًا عل�������ى امريكا 
وحليفتيه�������ا ال�شعودية وباك�شت�������ان، اللتني 
�شاهمت�������ا يف عملية الت�شنيع تلك، فكان هذا 

الكائن"القاعدة".
بعد هزمي�������ة اجلي�ص الحم�������ر ال�شوفيتي يف 



ي
ين

د
ال

ف 
طر

لت
ا

28

ت�شنيع،  مت  افغان�شتان، 
يف ذات املخت�������ربات، 
افغانية  "ن�شخة وطنية" 
عن القاع�������دة، ال وهي 
"طالب�������ان"، لبعاد باقي 
اجلهادية  التنظيم�������ات 
الفغاني�������ة ع�������ن �ش�������دة 
احلك�������م يف افغان�شتان، 
ه�������ذا  بق�������اء  و�شم�������ان 
البل�������د يف دائرة النفوذ 
الباك�شت�������اين ال�شعودي 

وبالتايل المريكي.
نتائج هذه ال�شناع�������ة المريكية، ورغم انها 
ج�������اءت كما اراد م�شنعوها، ال انها حتولت 
اىل كارثة حلت باملنطقة و�شعوبها، وا�شابت 
�رضورها بع�ص امل�شالح المريكية والغربية 
وم�شالح حلفائها يف املنطقة اي�شا، ومازال 
الع�������امل يدف�������ع ايل اليوم ثمن�������ا باهظا ب�شبب 
�شيا�ش�������ة ت�شنيع املجموع�������ات التكفريية او 

�شيا�شة ت�شنيع ال�شد النوعي.
ليب�������دو ان اخل�شائر اجلانبية الت�������ي تكبدتها 
امري�������كا والغرب م�������ن �شنيعتيه�������ا القاعدة 
وطالب�������ان، والنتائ�������ج الكارثي�������ة التي حلت 
بالبل�������دان العربية وال�شالمي�������ة ب�شببهما، قد 
ردعت امريكا او ردع�������ت حتى حلفائها يف 
الغرب واملنطقة من تك�������رار جتربة ت�شنيع 
مثل هذه التنظيم�������ات التكفريية، خلدمة 
م�شاحله�������ا، حت�������ى وان و�شع�������ت م�شتقب�������ل 

املنطقة برمتها على كف عفريت.
اليوم وم�������ن اجل �رضب حمور املقاومة يف 
املنطق�������ة، مت ت�شنيع ن�شخ�������ة اكرث طائفية 
واكرث ق�ش�������وة وتطرفا من القاعدة وطالبان 
يف املخت�������ربات المريكي�������ة، فكان�������ت هذه 
الن�شخة "داع��������ص"، التي ُانتج�������ت خ�شي�شا 
لتفكيك �شوريا ككي�������ان و ا�شتنزاف جي�شها 
وت�شتي�������ت �شعبها، وبالت�������ايل النق�شا�ص على 

لبنان وحزب اهلل.
مر على ت�شنيع "داع�ص" اربعة اعوام، متكن 
خاللها هذا التنظي�������م ان يحقق الكثري من 
الهداف المريكية يف املنطقة مثل ا�شغال 
اجلي��������ص ال�شوري وا�شتن�������زاف قواه، وتدمري 

القت�شاد ال�شوري والبنية التحتية لهذا البلد، 
وجعل املاليني من ابن�������اء ال�شعب ال�شوري 
لجئني وم�رضدي�������ن، وزرع الفنت الطائفية 
ب�������ني امل�شلمني، واخ�������راج الكيان ال�شهيوين 
م�������ن معادلة ال��������رضاع، وجع�������ل امل�شلمني 
وامل�شيحيني وباقي القليات الخرى، اعداء 
يجب الق�شاء عليهم باي �شكل من ال�شكال، 
ونقل الفنت الطائفي�������ة اىل لبنان وا�شتهداف 
اجلي�ص والوحدة ب�������ني اللبنانني للو�شول اىل 

حزب اهلل.
وات�شاقا م�������ع الطبيعة الذاتي�������ة للتنظيمات 
الرهابية عندم�������ا تت�شخم، اخذت "داع�ص" 
بع�ص الي�������د التى اوجدته�������ا وربتها ورعتها، 
كما ع�شت م�������ن قبل القاع�������دة تلك اليد، 
ومل تكن هذه الي�������د يف كلتا احلالتني �شوى 
امريكا والغرب وبع�ص من �شارك يف اجلهد 
ال�������ذي افرز القاعدة وطالب�������ان و "داع�ص" و 
"الن�رضة"، مثل باك�شتان وال�شعودية و قطر، 
�شحي�������ح ان الخريتني مازالتا يف مناأى عن 
و "الن�رضة"، ب�شبب كثافة  خطر "داع�ص" 
ال�شبغ�������ة الطائفية لهذين التنظيمني، ال ان 
ه�������ذا المر لن يدوم طوي�������ال، وان النار التي 
حرقت به�������ا ال�شعودية وقط�������ر �شوريا �شي�شل 

�رضرها يوما ما اليهما.
ان الكلف�������ة الباهظ�������ة التي دفعته�������ا وتدفعها 
�شع�������وب املنطق�������ة والع�������امل، م�������ن امنه�������ا 
وا�شتقرارها، جراء �شيا�شة ت�شنيع جمموعات 
تكفريي�������ة ارهابي�������ة، بهدف ا�شق�������اط انظمة 
وا�شعاف جيو�ص، و تغيري معادلت �شيا�شية، 
و فر��������ص اجندات خا�شة بالق�������وة، يجب ان 
تدفع هذه ال�شع�������وب، واملنظمات الدولية، 
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29 والحزاب  امل�������دين،  ومنظم�������ات املجتمع 
والنخب الفكري�������ة وال�شيا�شية والعالمية يف 
الع�������امل اجمع، اىل الوق�������وف �شفا واحدا، يف 
وجه هذه ال�شيا�شة الكارثية العبثية، ف�شالح 
املجموع�������ات التكفريي�������ة، هو اق�������ذر �شالح 
مت انتاج�������ه يف م�شان�������ع امري�������كا، فهو يفتك 
بالعق�������ول، ومي�شخ الن�شان ويحوله اىل وح�ص 
كا��������رض ل يرحم ب�رضا ول �شجرا ول حجرا، 
ال ان�������ه يف الوق�������ت نف�شه �ش�������الح ذو حدين، 
ب�شبب عجز م�شنعيه على التحكم به دائما، 
فهو كثريا ما يخرج ع�������ن ال�شيطرة، كما 
خرجت القاعدة بالم��������ص، وكما هو حال 

"داع�ص" اليوم((.
ويف هذا املجال اي�شا نقراأ ما ن�رضه مركز 
باح�������ث حتت عن�������وان )ن�������دوة �شيا�شية حول 
احلركات التكفريية يف املنطقة( جاء فيه: 
للدرا�شات  باح�������ث  ))عِق�������دت يف مرك�������ز 
الفل�شطيني�������ة وال�شرتاتيجي�������ة يف بريوت، 
بتاريخ 2014/8/21 ندوة �شيا�شية حول احلركات 
التكفريية يف املنطقة: خلفيات وحتّديات. 
وقد حا�رض يف الندوة التي ح�رضها جمع من 
الباحثني واملهتم�������ني بالق�شية الفل�شطينية 
وق�شايا املنطق�������ة، الدكتور اأحمد مو�شّللي، 
الإ�شالمية  ال�شيا�شية والدرا�شات  العلوم  اأ�شتاذ 

يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 
وبعد تقدمي من مدير مركز باحث الأ�شتاذ 
وليد حمّم�������د علي، حتّدث د. مو�شللي حول 
الظ�������روف التاريخي�������ة التي اأحاط�������ت بن�شاأة  
ال�شلفية يف املنطقة،  احلركات الإ�شالمية 
بدءًا من احلرك�������ة الوّهابية التي برزت يف 
الق�������رن الثامن ع�رض )بخ�ص حمّمد بن عبد 
الوهاب(، اإىل تنظيم الأخوان امل�شلمني يف 
م�رض الذي اأ�ّش�شه ح�شن البّنا يف ثالثينيات 
الق�������رن املا�ش�������ي، والذي تو�ّشع�������ت  فروعه 
اإىل ع�������ّدة دول عربي�������ة واإفريقية، ف�شاًل عن 

اجتاهات دينية و�شيا�شية اأخرى. 
اأم�������ا ظواه�������ر التكفري املنت��������رضة اليوم يف 
التالقح  اإىل  الإ�شالمية، فتع�������ود  املجتمعات 
الغريب بني هاتني احلركت�������ني ال�شلفيتني 
اللتني حتّدثنا عنهما: احلركة الوّهابية التي 
كّف�������رت اأو نق�ش�������ت كّل ما اأت�������ى بعد عهد 

الر�ش�������ول حممد)�ص( واخللف�������اء "الرا�شدين" 
وال�شحاب�������ة، فيما كّفر "الإخوان امل�شلمون" 
املجتمع الإ�شالمي الذي يخ�شع للظامل مهما 

كانت املرّبرات والظروف املحيطة به! 
لقد كّف�������ر الوّهابيون ال�شّنة غري املعتقدين 
باأفكاره�������م، كما كّف�������روا ال�شيعة وغريهم، 
فيما كّفر ال�شلفيون من الإخوان امل�شلمني 
الأنظم�������ة واملجتمعات الت�������ي تعي�ص الكفر 
يف حياته�������ا وممار�شاتها، برغ�������م التناق�شات 
الكب�������رية املوج�������ودة م�������ا بني تل�������ك الدول 
واملجتمعات غري امللتزمة ب�رضيعة اهلل يف 

كّل الأحوال! 
وم�������ا زاد الط�������ني بّل�������ة اأن ال�شيا�ش�������ة ب�������كّل 
اأحابيله�������ا قد دخلت باكرًا على خّط هاتني 
الإيديولوجيت�������ني، لرتبط اململكة ال�شعودية 
خ�شو�شًا يف املنطق�������ة، والوليات املتحدة 
وبريطانيا من خ�������ارج املنطقة، بامتدادات 
الوّهابي�������ة  احلرك�������ة  م�������ن  كّل  وخط�������ط 
التي مّثلها  وجماع�������ات "الإ�شالم ال�شيا�ش�������ي" 
الأخوان امل�شلمون يف مرحلة اأوىل؛ ولتن�شاأ 
يف بيئ�������ات هات�������ني احلركتني فيم�������ا بعد 
جماعات التكفري والتدمري والقتل الأعمى، 
للم�شلمني الآخرين كم�������ا لغري امل�شلمني، 
بذرائع اأو مرّبرات فقهي�������ة وفكرية عديدة، 
لي�ص فيها اأّي منطق اأو منهج تفكري �شليم، 
كم�������ا هي حال�������ة الفكر الإ�شالم�������ي الإن�شاين 

الأ�شيل والتاريخ العربي والإ�شالمي عمومًا.
واأورد د. مو�شّللي ع�������ّدة �شواهد ووقائع  على 
تاأّثر منّظري وقادة احلركة ال�شلفية اجلهادية 
)التكفريي�������ة( احلالي�������ني مب�������ن �شبقه�������م من 
منّظرين على �شّفت�������ي الوهابيني اأو الأخوان 
امل�شلم�������ني )يف م�رض حتديدًا- �شّيد قطب(، 
لتنت�������ج اجلماع�������ات القتالي�������ة يف اأفغان�شتان 
�شّد الحت�������الل الرو�شي )وم�������ن ثم الحتالل 
الأمريكي لحقًا(، والتي خرجت من الإطار 
الغربي-اخلليج�������ي الراع�������ي له�������ا اإىل م�ش�������ار 
مهاجمة كّل الدول اأو اجلهات والفئات التي 
ترف�ص مبادئ وممار�شات هذه اجلماعات، 
كما �شهدنا فيما بعد م�������ن عمليات تفجري 
وتدمري عمي�������اء طالت املدنيني امل�شاملني 
قبل غريهم، بدءًا من اأفغان�شتان وباك�شتان 
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مرورًا بالعراق واليمن وم�رض و�شوريا، وحتى 
ال�������دول الأفريقي�������ة ودول يف غ�������رب اأوروبا، 
و�شوًل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية التي 
هالها التو�ّش�������ع املفاجئ لتلك اجلماعات اإىل 
درج�������ة  باتت تهّدد الأمن القومي الأمريكي، 
فيما كان من املوؤّمل- بح�شب املخّططني 
اأو املنّظرين الغربيني- اأن توؤّدي ممار�شات 
ه�������ذه املجموع�������ات  الإرهابي�������ة اإىل تفتيت 
املنطقة وتق�شيم دولها وجمتمعاتها مبا يخدم 
اأمن الكي�������ان الإ�رضائيلي ويحف�������ظ امل�شالح 
احليوية ال�شرتاتيجية للغرب فح�شب )النفط 
خ�شو�شًا(... وك�شف املحا�رِض اأن اململكة 
ال�شعودية قلقت كث�������ريًا من تنامي ظاهرة 
"داع��������ص" واقرتابها م�������ن حدودها يف بع�ص 
املناط�������ق، حيث اتخذت ع�������ّدة اإجراءات 
للت�شّدي خلطرها الزاحف، بعدما اعتقدت 
اأنها �ش�������وف ت�شتفيد من ممار�شاتها وعملياتها 
الإجرامي�������ة والدموية يف املحي�������ط العربي 
الوا�شع حوله�������ا )�شوريا/العراق/ليبيا/ اليمن، 

وغريها(. 
الذي اأبهر العامل  ولحظ اأن "الربيع العربي" 
يف بداياته ما ه�������و اإّل نتيجة تقاطع اأو تالقي 
الإرادة الغربي�������ة )الأمريكي�������ة حتدي�������دًا( مع 
طموحات جماعة الأخ�������وان امل�شلمني )يف 
م�رض وغريها(، مب�������ا يتنا�شب  مع م�رضوع 
)اإ�رضائي�������ل الك�������ربى( اأو ال��������رضق الأو�شط 
الكب�������ري )بح�شب وزي�������رة خارجي�������ة اأمريكا 
ال�شابق�������ة: كونداليزا راي��������ص( الذي جتّدد، 
وقد يتحّول اإىل واقع بفعل ما جرى ويجري 
يف منطقتنا يف ه�������ذه املرحلة القامتة من 

تاريخها((.
ويف ذات ال�شياق ن�رضت �شبكة اأنباء العراق 
تقريرا خربيا بعن�������وان )كلينتون تعرتف: 
نحن اأ�ش�شن�������ا داع�ص( بتاري�������خ 2014/8/8 جاء 

فيه:
وزي�������رة اخلارجي�������ة المريكية  ))فج�������رت 
ال�شابق�������ة هيالري كلينت�������ون يف كتاب لها 
اأطلقت عليه ا�شم "خيارات �شعبة"، مفاجاأة 
م�������ن الطراز الثقيل ، عندم�������ا اعرتفت باأن 
الدارة المريكي�������ة قامت بتاأ�شي�ص جماميع 
داع�ص الجرامي�������ة لتق�شيم منطقة ال�رضق 

الو�شط.
وقالت كلينت�������ون  يف كت�������اب مذكراتها 
الذي �شدر يف اأمريكا موؤخرا" دخلنا احلرب 
العراقية والليبية وال�شورية وكل �شيء كان 
على ما يرام وجيد جدا وفجاأه قامت ثورة 30 
/ 6 - 3 / 7 يف م�رض وكل �شيء تغري خالل 

72 �شاعة".
 واأ�شاف�������ت انه" مت التفاق على اعالن الدولة 
ال�شالمية يوم 2013/7/5 وكنا ننتظر العالن 

لكي نعرتف نحن واوروبا بها فورا".
كنت قد زرت 112 دولة يف العامل،  وتابعت" 
ومت التفاق مع بع��������ص ال�شدقاء بالعرتاف 
ب��������" داع�ص" حال اعالنها ف�������ورا وفجاأة حتطم 

كل �شيء".
ولفتت اىل ان" كل �شيء ك�رض امام اعيننا 
بدون �شابق انذار، �شيء مهول حدث، فكرنا 
يف ا�شتخ�������دام القوة ولكن م�رض لي�شت �شوريا 
او ليبيا، فجي�ص م��������رض قوي للغاية و�شعب 

م�رض لن يرتك جي�شه وحده ابدا".
وتزي�������د "وعندم�������ا حتركنا بع�������دد من قطع 
ال�شطول المريكي ناحي�������ة ال�شكندرية مت 
ر�شدنا من قبل �رضب غوا�شات حديثة جدا 
يطل�������ق عليها ذئاب البح�������ر 21 وهي جمهزة 
باح�������دث ال�شلحة والر�ش�������د والتتبع وعندما 
حاولن�������ا القرتاب من قبال�������ة البحر الحمر 
فوجئن�������ا ب�رضب طائرات مي�������غ 21 الرو�شية 
القدمي�������ة، ولك�������ن الغ�������رب ان رادارتن�������ا مل 
تكت�شفه�������ا من اين اتت واين ذهبت بعد ذلك 
، فف�شلنا الرجوع مرة اخرى ازداد التفاف 
ال�شع�������ب امل��������رضي مع جي�ش�������ه وحتركت 
ال�شني ورو�شيا راف�شني هذا الو�شع ومت رجوع 

مذكرات )هيالري كلنتون( املثرية للجدل
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31 قط�������ع ال�شط�������ول واىل الن لنع�������رف كيف 
نتعامل مع م�رض وجي�شها".

وتق�������ول هي�������الري" اذا ا�شتخدمن�������ا القوة �شد 
م�رض خ�رضن�������ا، واذا تركنا م�رض خ�رضنا 
�شيئا يف غاية ال�شعوبة، م�رض هي قلب العامل 
العربي وال�شالمي ومن خالل �شيطرتنا عليها 
من خالل الخوان ع�������ن طريق ماي�شمى ب�" 
داع��������ص" وتق�شيمها ، كان بعد ذلك التوجه 
لدول اخلليج وكانت اول دولة مهياأة الكويت 
ع�������ن طري�������ق اعواننا هن�������ا، م�������ن الخوان 
فال�شعودي�������ة ثم الم�������ارات والبحرين وعمان 
وبع�������د ذلك يع�������اد تق�شيم املنطق�������ة العربية 
بالكام�������ل مبا ت�شمل�������ه بقية ال�������دول العربية 
ودول املغ�������رب العربي وت�شبح ال�شيطرة لنا 
بالكامل خا�شة عل�������ى منابع النفط واملنافذ 
البحري�������ة واذا كان هن�������اك بع�ص الختالف 

بينهم فالو�شع يتغري"((.
وعلى الرغم من ان الت�رضيحات التي ادلت 
به�������ا كلينتون يف التقري�������ر ال�شابق يت�شمن 
العدي�������د م�������ن املبالغات - الت�������ي رمبا تقف 
وراءه�������ا م�شالح �شيا�شية غري معلنة - ال ان 
مثل هذه الت�رضيح�������ات توثق مدى عالقة 
بع��������ص ال�������دول يف تغذية التط�������رف لجل 

م�شالح �شيا�شية واقت�شادية.
وب�ش�������كل طريف، ياأتي مق�������ال )ابوكاليب�ص 
»داع�ص« واحلليف الأمريكي( الذي ن�رضه 
املرك�������ز العرب�������ي للدرا�ش�������ات امل�شتقبلية 
بتاريخ 2014/8/25 موؤكدا على دور الدول ذات 
امل�شال�������ح يف دعم التطرف لتحقيق غاياتها 

ال�شيا�شية، اذ يقول كاتب املقال:
))لن يق�������ّدم املخرج الأمريك�������ي فران�شي�ص 
فورد كوب�������ول ن�شخ�������ة جديدة ع�������ن »نهاية 
الع�������امل« اأف�شل من امل�شاه�������د احلقيقية التي 
يبثها تنظي�������م »داع�ص« عرب و�شائل التوا�شل 
الجتماع�������ي. ولن يجد الع�������رب، امل�شلمون 
والكلدان  وال�رضيان  وامل�شيحيون، والأكراد 
واملقاوم�������ون  واملعتدل�������ون  واليزيدي�������ون 
واملمانعون وكل القلي�������ات الأخرى اف�شل 
م�������ن »احللي�������ف الأمريك�������ي« لنقاذهم من 

»ال�رضار«. 
عاد »الكاوبوي« �شيد املوقف، وكرُث الهنود 

احلم�������ر وال�شمر. الف�������ارق الوحيد ان البطل 
المريك�������ي �شيكون هذه امل�������ّرة يف حاجة 
ما�ّشة اىل التعاون مع بع�ص هنود املنطقة.

كان ينق��������ص فق�������ط �شب�������ب مه�������م لتحريك 
ال�������راأي العام الأمريكي. جاء قتل ال�شحايف 
المريك�������ي )�شهيد املهنة( الزميل جيم�ص 
اأمريكي  ال�شحي�������ة  ال�شبب.  لتاأم�������ني  فويل 
والقاتل بريطاين اجلن�شية وع�شو يف »داع�ص«. 
اكتمل امل�شه�������د اذًا: �شحية، و�رضير وبطل 
��������ص. �ش�������ار حتريك الطائ�������رات مربرًا  خملِّ
للق�شاء على »داع�ص«. متّدد الرهاب اكرث 

مما حتتمل امل�شالح الغربية.
�ش�������ار كل �شيء جاهزًا. م�������ع ذلك ل بد من 

�شوق بع�ص املالحظات املهمة:
اأوًل: جن�������ح »داع��������ص« اىل حد بعيد يف ن�رض 
ال�شورة العالمية املرعبة التي اأرادها. هذا 
كان جزءًا مق�شودًا من ا�شرتاتيجيته لزالة 
كل معرت��������ص على دول�������ة اخلالفة. غرق 
اجلميع يف فّخ�������ه. تهافتت مواق�������ع التوا�شل 
الجتماعي والف�شائيات وكل و�شائل العالم 
اىل م�شاعدته، عن عمد او غباوة، على ن�رض 

ال�شورة املرعبة التي اأرادها لنف�شه.
ثاني�������ًا: كان غريب�������ًا فع�������اًل ان حم�������ركات 
التوا�شل الجتماع�������ي، التي غالبًا ما حتجب 
فورًا م�������ا ل يعجبها، تركت »داع�ص« ين�رض 
�شور قطع الروؤو�ص ويرفقها بحمالته الدعائية 
جميعًا. معروف اين مركز القرار يف هذه 

ال�شحية امريكي والقاتل بريطاين اجلن�شية
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املح�������ركات. فلماذا مل توق�������ف بث ال�شور 
والفيديوهات الدموية…؟ هل كان مطلوبًا 
ت�شخيم حجم »داع��������ص«، لكي ي�شبح تدخل 
الطل�ش�������ي مطلبًا اقليميًا وعربي�������ًا وا�شالميًا 
وم�شيحيًا ودوليًا بامتياز؟ على الأرجح، نعم.

ثالث�������ًا: ه�������ل كان انت�ش�������ار اجلانب املرعب 
م�������ن »داع�ص« )رغ�������م ان للتنظي�������م جوانب 
خدماتية لفتة يف املناط�������ق التي ي�شيطر 
عليها( مق�شودًا ليخدم ا�شرتاتيجية الطل�شي 
يف اظهار عجز املناف��������ص الرو�شي وحليفه 
ال�شيني عن ن��������رضة القلقني؟ على الرجح، 
نعم. هذا مطلوب اليوم اأكرث من اي وقت 
م�شى، بعدما مت�������ّدد الرو�ص �شوب �شفقات 
ال�شلحة مع م�رض والعراق واجلزائر و�شوريا 
وغريه�������ا، وقد يتمددون �شوب الكت�شافات 
النفطية اجلديدة. ل بد من بطل اأمريكي.

ماذا بعد؟
بعدم�������ا و�شع الطل�شي، ومع�������ه بع�ص الدول 
القليمية، ايران امام خيارين: اإما »داع�ص« 
اأو قبول تن�������ازلت يف املفاو�ش�������ات النووية 
ويف العراق، ب�������داأ امل�شوؤولون المريكيون 
يلّوحون باأم�������ر م�شابه يف ما يتعلق ب�شوريا. 
ها هو مارتن دميب�شي، رئي�ص هيئة الأركان 
يف اجلي��������ص الأمريك�������ي، يق�������ول ملن يريد 
ان يفه�������م الر�شالة: »ميكن ه�������زم داع�ص اإذا 
ج�������رت معاجلة الأزمة ال�شورية«. هذا الكالم 
املخّف�������ف، قيا�شًا مبا قاله وزي�������ر اخلارجية 
المريك�������ي جون ك�������ريي قبل اي�������ام �شد 
�������ه يف الدرجة  الرئي��������ص ب�ش�������ار ال�شد، موجَّ

الوىل اىل ايران.
معاجلة الزمة ال�شورية يف املنطق الطل�شي 
تعني، بو�شوح، اعادة توزيع القوى واحل�ش�ص 
يف �شوري�������ا على غ�������رار اخلط�������ة املر�شومة 
للعراق. مبعنى اآخ�������ر: اذا اردمت م�شاعدتنا 
للق�شاء على »داع�ص« يف �شوريا، فعليكم دفع 
ثمن كبري. ن�شاعدكم على �رضب داع�ص، 
ونقرر م�شري �شوريا. ل بد لهذا الخراج من 
عامل عربي م�شاعد. ح�شل الجتماع اأم�ص 

يف ال�شعودية.
هل ب�������ات املخرج المريك�������ي متحكمًا يف 

كل تفا�شيل الفيلم؟

ل �ش�������ك يف ان ت�شخ�������م »داع��������ص« على هذا 
النح�������و ال�رضيع �شي�������ف ذو حدي�������ن بالن�شبة 
اإىل الرئي��������ص المريكي باراك اوباما، لي�ص 
لدى �شيد البيت البي��������ص ذي الو�شع اله�ص 
يف ب�������الده ب�شبب ازمات داخلية واجتماعية 
كث�������رية، خي�������ارات ا�شرتاتيجية وا�شحة يف 
ال��������رضق الو�ش�������ط. ل �شيء مين�������ع ان تلجاأ 
التنظيم�������ات الرهابية والقاعدية املن�شاأ اىل 
ال�������رد على اأم�������ريكا فوق ار�شه�������ا. ل �شيء 
يوؤك�������د ان ق�شف الطائ�������رات وحده كفيل 
بانهاء خط�������ر »داع�ص«. جترب�������ة افغان�شتان 
وا�شحة. »طالب�������ان« �شارت اقوى مما كانت 
عليه قبل الجتياح المريكي الذي انتهى 
بان�شحاب مذل. ثم ل �شيء مينع، اإذا اقت�رض 
المر على �رضب »داع�ص« يف العراق، من 
ان يتم�������دد التنظيم �ش�������وب تركيا والردن 
ولبن�������ان. كل ذل�������ك �شيمثل هزمي�������ة نكراء 
لوباما تق�شي عليه، وخ�شو�شًا ان جزءًا من 
اللوبي اليه�������ودي �شار متناف�������رًا معه ب�شبب 

املوقف من غزة وامل�شتوطنات.
ثمة م�������ن يدفع يف اأمريكا لعدم التعاون مع 
النظام ال�ش�������وري. بع�ص هوؤلء يذهبون ابعد 
من ذلك، اىل حد القول اإن ابعاد ب�شار ال�شد 
عن ال�شلطة مقدمة �رضورية للم�شاعدة على 
انه�������اء »داع�ص« يف �شوري�������ا. ثمة من يذهب 
اي�شًا اىل حد اقرتاح �شفقة الع�رض على ايران 
مقابل الت�شحية بحليفها ال�شوري. يعتقدون 
ان ما ح�شل مع نوري املالكي قابل للح�شول 

يف دم�شق.
يف املقاب�������ل، ثمة فريق اأكرب، وبينه كبار 
المريكية،  الع�شكري�������ة  املوؤ�ش�ش�������ة  �شباط 
غالبا ما يلجاأ اىل احلل الأقل كلفة والأكرث 
اأمن�������ًا. ه�������ذا الفري�������ق ي�������رى ان الظروف 
موؤاتية متام�������ًا لفتح قنوات تعاون جدى مع 
اجلي�ص ال�شوري ل��������رضب »داع�ص«. يعتقد 
هذا الفريق ان دم�ش�������ق باتت اكرث قابلية 
للتع�������اون مع وا�شنطن م�������ن اي وقت م�شى، 
وان خروج حما��������ص من �شوريا اأ�شهم يف نزع 
اح�������د معوقات العالقة. هوؤلء يقولون اإن من 
امل�شتحيل �رضب »داع�ص« يف املنطقة من 
دون تعاون مع �شوري�������ا. ل بد اذًا من خمرج 
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33 له�������ذا التعاون. يجب العودة اىل احلديث عن 
حل �شيا�شي. اج�������واء ال�شعودية ام�ص مل تكن 
بعيدة عن ذلك، رغ�������م ا�شتمرار البع�ص يف 
الدفع �شوب اق�ش�������اء ال�شد كمقدمة لتغيري 

جماري الرياح.
جرى يف العام�������ني املا�شيني تبادل الكثري 
من املعلومات بني اجهزة �شورية وغربية، 
وخ�شو�ش�������ا عرب الو�شيط الرو�شي، ويف بع�ص 
امل�������رات عرب ايران وح�������زب اهلل. تبني ان 
املعلوم�������ات الت�������ي كانت تقدمه�������ا دم�شق 
�شحيحة جلهة ا�شماء ارهابيني وتفا�شيل عن 
حتركاته�������م وجن�شياتهم. ما الذي مينع من 
تو�شيع التعاون اكرث؟ اأ�شهم مقتل ال�شحايف 
المريكي يف تقبل الراأي العام المريكي 
ملثل هذا اخليار. ثم اإن اجتاهًا كهذا �شيعزز 
�شبكة المان التفاو�شي بني امريكا وايران.

�ش�������وب اي اخليارين �شيذهب اأوباما؟ ل �شك 
يف ان م�شلحته الت�������ي تتخطى عادة م�شالح 
اجلمي�������ع يف املنطق�������ة وخارجها، ت�شب يف 
خانة توجيه �رضبات موجعة جدا ل� »داع�ص« 
باأقل خ�شائر ممكنة. على هذا فقط �شيقي�ص 
اوباما ا�شرتاتيجيته جلهة م�شتقبل التعاون او 
عدمه مع �شوريا وحلفائها. كل �شيء وارد.

امريكا تعترب مقتل ف�������ويل اعتداء ارهابيا 
عليه�������ا. م�شطرة ه�������ي اذًا اإىل ال�������رد بقوة. 
�شتدر�ص بعناية مع من تتعاون ومن ت�رضب. 

اآخر همها الآن ال�شالح ال�شيا�شي او املعار�شة 
او النظام. �شتبحث فقط عن الرد باأقل كلفة 
واأدنى خطر. الهم �شورتها وم�شاحلها. اثبت 
التاريخ انها م�شتع�������دة للتعاون مع ال�شيطان 
والتخلي ع�������ن ابرز احللف�������اء يف املحطات 
امل�شريي�������ة. متامًا كما اأثبت خ�شومها انهم 
يحاربونها طويال والهدف الأبرز لهم يبقى ولو 

خطب ودها. بعد حني… 
ال يذكركم هذا بق�������ول ون�شتون ت�رض�شل: 
»ل ع�������داوات دائم�������ا ول �شداقات دائمة وامنا 
م�شلح�������ة اأمريكا فقط  م�شال�������ح دائمة«… 
�شتحدد هل يتعاون اوباما مع ال�شد ام ل؟((.

وعل�������ى �شعي�������د ذي �شلة، ن��������رضت �شحيفة 
العرب الدولي�������ة درا�شة حتليلية حتت عنوان 
)الإخ�������وان والأمريكان عالق�������ات مت�شعبة 
حتكمها اأجندات م�شرتكة( بتاريخ 2014/5/15 

جاء فيها:
))ت�������داول العديد من الباحث�������ني والفاعلني 
ال�شيا�شي�������ني الرواب�������ط العميق�������ة التي جتمع 
التنظيم الدويل لالإخوان امل�شلمني بالوليات 
املتح�������دة الأمريكي�������ة وجتذره�������ا لريتبطا 
مب�شال�������ح م�شرتكة تخدم من جهة خمطط 
التنظي�������م الدويل يف اإقامة دولة اخلالفة التي 
يحلم بها، و�شيناريو البيت الأبي�ص املك�شوف 
حالي�������ا يف الهيمنة على املنطقة وتق�شيمها، 

وفق م�رضوع ال�رضق الأو�شط الكبري.



ي
ين

د
ال

ف 
طر

لت
ا

34

من ه�������ذا املنطلق تناول�������ت درا�شة حتليلية 
اأجراها الباحث ال�شيد �شبل ت�شعب العالقات 
وامتداده�������ا ب�������ني التنظيم ال�������دويل لالإخوان 
و�شن�������اع الق�������رار يف البي�������ت الأبي�ص، حيث 
اأورد �شب�������ل بالدلئل الرتباطات الوثيقة التي 
جمعت الطرف�������ني. واملتتب�������ع للعالقة بني 
وا�شنطن وح�������ركات الإ�شالم ال�شيا�شي، منذ 
خم�شينات القرن املا�شي يجد من ال�شواهد 
م�������ا يوؤكد تل�������ك الرتباطات ب�������ني جماعة 
الإخوان امل�شلمني وخمتلف احلكومات التي 

تعاقبت على البيت الأبي�ص.

عالقات عميقة
يو�ش�������ّح ال�شيد �شبل يف ه�������ذا ال�شياق قائال: 
“فمن �شعي ج�������ون دال�ص، وزي�������ر اخلارجية 
الأمريكي يف اأوائل اخلم�شينات اإىل ت�شكيل 
حتالف “اإ�شالمي” ي�شم الدول العربية واإيران 
حلف  وتركيا ملواجهة الحتاد ال�شوفيتي – 
والرتويج ل�������ه ب�شعارات  بغداد فيم�������ا بعد – 
دينية جتعل اخل�شومة مع الرو�ص اأكرب منها 
مع الكي�������ان ال�شهيوين، اإىل توظيف جماعة 
الإخ�������وان وحالته�������ا الفكرية لتك�������ون مبثابة 
النا�رضي  خنجر يف خا��������رضة امل��������رضوع 
تتاآمر عليه وتب�������ارك التحركات الع�شكرية 
الغربي�������ة للق�شاء عليه ) العدوان الثالثي 1956 
– حرب يونيو 1967(، مرورا بح�شد املقاتلني 
اإىل اأفغان�شت�������ان بدعوى اجله�������اد �شد الحتاد 
ال�شوفيت�������ي بداية من منت�ش�������ف ال�شبعينات 
وت�شكيل جبهة داعمة لهم ماديا ولوجي�شتيا 
وت�شليحي�������ا مكونة من )م��������رض “ال�شادات” 

وال�شعودية وباك�شتان(.
 ترب�������ط ب�������ني الإخ�������وان ووا�شنط�������ن م�شالح 
م�شرتكة تخدم خمطط اإقامة دولة اخلالفة 
وهيمنة وا�شنطن على املنطقة ولي�ص انتهاء 
بدور تل�������ك احلركات يف اأح�������داث “الربيع 
العربي” وجناحها بدعم من دوائر خمابراتية 
غربي�������ة يف حتوي�������ل النتفا�ش�������ات ال�شعبية 
اإىل  املطالبة بالعدالة والراف�ش�������ة لال�شتبداد 
مطية متر عليها م�شاريع الفو�شى “الالخالقة” 
الرامية اإىل تق�شيم البل�������دان العربية واإعادة 
تر�شي�������م حدودها على اأ�ش�ص طائفية وعرقية 

مبا يخدم النظام العاملي اجلديد وال�رضكات 
العابرة للقارات ويحكم ال�شيطرة على موارد 

الطاقة يف العامل”.
ل تثق درا�شة �شب�������ل، ال�شادرة عن املركز 
الوطن�������ي لالأبح�������اث وا�شتطالع ال�������راأي، يف 
التقارب الأمريكي امل�رضي، الذي بداأت 
بوادره تل�������وح موؤخرا، وذل�������ك ب�شبب خاليا 
الإخوان الفاعلة داخل البيت الأبي�ص ومدى 
توغلها وحج�������م نفوذها يف �شناع�������ة القرار، 

وفق ال�شيد �شبل.
وق�������د اعتم�������دت ا�شرتاتيجي�������ة الإخوان يف 
الوليات املتح�������دة بالأ�شا�ص على اجلمعيات 
الطالبية ثم املنظم�������ات الثقافية والدينية، 
الت�������ي �رضعان ما حتولت اإىل تكتالت ب�رضية 
يف كل الولي�������ات. ودون اأن تتعر��������ص هذه 
املمار�ش�������ات لت�شيي�������ق وا�ش�������ح م�������ن قب�������ل 
عنا�رض  ب�������داأت  الأمريكي�������ة،  ال�شلط�������ات 
الإخ�������وان يف الت�شل�������ل اإىل مفا�ش�������ل الدولة 
والتغلغل داخل دوائر �شنع القرار الأمريكي 

)توافق امل�شالح(.
اإخوان يف البيت االأبي�س

ر�شد ال�شيد �شبل العالقة بني الإخوان والإدارة 
الأمريكي�������ة، ووق�������ف على حج�������م التعاون 
اخللفي ب�������ني اجلانبني وحجم تالقي امل�شالح 
وكذل�������ك حجم النفوذ ال�������ذي �ُشمح لأع�شاء 
تابعني فكريا اأو تنظيميا جلماعة الإخوان باأن 
يحتلوه داخل اأ�ش�������وار البيت الأبي�ص. ويفتح 
حا اأن  الباحث قو�شا عند ه�������ذه النقطة مو�شّ
هذا التغلغ�������ل مل يكن اخرتاقا وقع دون علم 
واإمنا مت باإرادة  ال�شي اآي اإيه”  اأو ترتيب مع “ 
ور�ش�������ى الوليات املتحدة وف�������ق ما تقت�شيه 

م�شلحتها.
وذكرت الدرا�شة اأ�شم�������اء بعينها حول هذه 
العالقة، من بينها �شقيق الرئي�ص الأمريكي 
باراك اأوباما، املدع�������و مالك، والذي يلعب 
دورا هام�������ا يف التنظي�������م ال�������دويل جلماع�������ة 
الإخوان، وف�������ق ال�شيد �شبل. ف�”مالك اأبوجنو 
الذي ول�������د يف مار��������ص 1958، الأخ  اأوبام�������ا” 
الأكرب غري ال�شقيق لباراك اأوباما، ويعمل 
ن�شاأ  ال�شخم�������ة،  التج�������ارة وال�شتثمارات  يف 
يف نريوبي بكينيا ويعي��������ص هناك، وُيجري 
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زي�������ارات للوليات املتح�������دة ب�شكل متكرر، 
وت�ش�������ري املعلومات املتوفرة عن�������ه اإىل اأنه 
�شديق مقرب م�������ن الرئي�ص ال�شوداين عمر 
القري�������ب فكري�������ا وتنظيميا من  الب�ش�������ري – 
الإخوان -، وي�شغل حالي�������ا من�شب الرئي�ص 
التنفي�������ذي ملنظمة “الدع�������وة الإ�شالمية”، 
وهي منظمة غري ربحي�������ة اأ�ش�شتها احلكومة 
ال�شودانية، واجتهت اإىل دعم التنظيم الدويل 
جلماعة الإخوان امل�شلمني مع بداية تاأ�شي�شه.

وكان�������ت قن�������اة “دبلي�������و اإن دي” الرو�شي�������ة 
لالأخب�������ار ق�������د ذك�������رت يف وق�������ت �شابق اأن 
ال�شلطات امل�رضية تعتزم و�شع مالك اأوباما 
�شقيق الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما على 
قوائ�������م املراقبة، ب�شبب كونه اأحد مهند�شي 
ال�شتثم�������ارات للتنظي�������م ال�������دويل لالإخ�������وان 
امل�شلمني، وبع�������د اأن اأ�شارت حتريات جهاز 
الأمن الوطن�������ي اإىل تورط منظمة “الدعوى 
يف دع�������م ومتوي�������ل مظاهرات  الإ�شالمي�������ة” 
جماع�������ة الإخوان واإث�������ارة القالقل خا�شة يف 

�شعيد م�رض.
من الأ�شماء الأخرى التي ذكرها الباحث، 
نقال ع�������ن تقرير ل�شليم ف�شل اهلل، ومت ن�رضه 

مبوقع “24”:
هوما العابدين: اختارتها هيالري كلينتون 

مدي�������رة ملكتبه�������ا عندم�������ا كان�������ت وزيرة 
للخارجية يف حكومة ب�������اراك اأوباما الأوىل، 
و”العابدين” قريبة – ح�شب حمللني وخرباء- 
فكري�������ا وتنظيميا من جماعة الإخوان، وهي 
متح�������درة من اأ��������رضة مهاج�������رة باك�شتانية 
يظهر  هندية، وتعترب اأول وج�������ه “اإخواين” 

للعلن بهذا ال�شكل.
اعتمدت ا�شرتاتيجي�������ة الإخوان يف الوليات 
املتحدة بالأ�شا��������ص على اجلمعيات الطالبية 

ثم املنظمات الثقافية والدينية
علي خ�������ان: الباك�شتاين الأ�شل ويعترب اأحد 
اأهم منظم�������ي اللقاءات بني قيادات الإخوان 
والعنا�رض الناف�������ذة يف الإدارة الأمريكية. 
وتعر�ش�������ت تقارير اإعالمي�������ة اإىل الأدوار التي 
الع�شو النا�ش�������ط يف التنظيم  لعبها “خ�������ان” 
الدويل لالإخوان ويف اأكرث من ملف، خا�شة 
يف تنظيم عدة لق�������اءات ومفاو�شات بع�شها 
معلن، واأكرثها ��������رّضي بني 2001 و2011 بني 
ممثلني عن الإدارة الأمريكية وعن الإخوان 

امل�شلمني.
حممد الأبي�������اري: اإىل جانب متثيله الر�شمي 
للمجل�ص الإ�شالمي مبدينة هيو�شنت ورئا�شته 
لفرع املجل��������ص الأمريكي الإ�شالمي بنف�ص 
املدين�������ة وكالهم�������ا من الف�������روع الإخوانية 
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املعروف�������ة، ين�شط يف اجلمعيات 
ت�������دور يف فلك  التي  واملنظمات 

الإخوان والتنظيم الدويل.
ر�ش�������اد ح�ش�������ني: اأب�������رز الوج�������وه 
املكلف  الإطالق  على  الإخوانية 
منذ 2009 بكتابة ُخطب وكلمات 
الرئي�ص اأوباما املوجهة اإىل العامل 
اأ�شهر خطبه يف  الإ�شالمي وم�������ن 
ه�������ذا ال�شي�������اق كلم�������ة اأوباما يف 
جامعة القاه�������رة يف 2009. واأ�شبح 

منذ 2010 ممثال لالإدارة الأمريكية يف كل 
ما يتعلق بالتعاون مع العامل الإ�شالمي، حتى 
تعيين�������ه يف من�شب ممثل الوليات املتحدة 

لدى منظمة التعاون الإ�شالمي يف 2012.
ب�ش�������ام الأ�شط�������واين: ك�شف�������ت “�ش�������و بات” 
الأمريكي�������ة، عن رج�������ل اجلماع�������ة البارز 
داخل الوليات املتحدة منذ عقود، ووثقت 
تقريره�������ا ع�������ن “ب�ش�������ام الأ�شط�������واين” ب�شور 
ح�رضي�������ة ور�شائل بري�������د اإليكرتوين تك�شف 
العالقة التاريخية بني جماعة الإخوان وقادة 
وروؤ�شاء البيت الأبي�ص. و”الأ�شطواين” �شوري 
املولد، وحا�شل على اجلن�شية الأمريكية، 
واأحد قادة الإخ�������وان، وقّربه البيت الأبي�ص 
اإىل حميط دائرة النفوذ داخله، خالل عهد 

الرئي�ص الأ�شبق “بيل كلينتون”.
مل يعد خافيا اأن جماعة الإخوان امل�شلمني 
ترتبط بعالقات وثيقة مع الوليات املتحدة 
الأمريكية، ومن الوا�شح اأن هذه العالقات 
مل تت�شكل يف العامني الأخريين بعد اندلع 
الث�������ورات العربية بل ه�������ي عالقات قدمية، 
ف�شحه�������ا الغ�ش�������ب الأمريكي م�������ن �شقوط 
حك�������م الإخ�������وان امل�شلمني. ولأنه�������ا عالقة 
م�شالح واأجندات وخط�������ط تطّلبت �شنوات 
طويلة حلياكته�������ا فاإنه لي�ص م�������ن ال�شهل، 
وفق املراقب�������ني، اأن تنه�������ار ب�شهولة، رغم 
اأن وا�شنطن بداأت تل�������ّوح بعودة التقارب مع 
م�رض، ف�شيناري�������و الإرهاب يف �شيناء ودعم 
اجلماع�������ات اجلهادية لبث الفو�شى يف م�رض 

ل يزالن قيد التنفيذ.

ب- التوظيف االيدلوجي: 

ان جزء م�������ن الهداف التي يتوخاها الغرب 
يف دعم التطرف ال�شالمي يتمثل بالهداف 
اليدلوجي�������ة املتعلق بال��������رضاع القدمي بني 
الغ�������رب ال�شليبي وال��������رضق ال�شالمي، وان 
كان هذا ال�رضاع ي�������كاد ي�شيع بني اولويات 
امل�شال�������ح ال�شيا�شية والقت�شادية الغربية، ال 
انه ل ي�������زال ياأخذ ح�شة مهم�������ة من الفكر 
الغرب�������ي يف دعمه جله�������ات متطرفة ب�شورة 

عامة.
ويف هذا ال�شياق نق�������راأ ما ن�رضه موقع قناة 
)�شي اأن اأن( الأمريكية حتت عنوان )املوؤ�ش�شة 
الديني�������ة امل�رضية تكت�ش�������ف ا�شتناد الغرب 
واجلماعات التكفريية لأفكار واحدة( بتاريخ 

2014/5/12 جاء فيه:
))قال �شي�������خ الأزهر اأحمد الطيب اإن الغرب 
ميار��������ص "ال�شتعالء" على ال�رضق، و"اخرتع 
لل�شيطرة علي�������ه، وبينها  نظريات فا�ش�������دة" 
"�ش�������دام احل�ش�������ارات" بالتزام�������ن م�������ع تقرير 
�شادر عن دار الفتاء امل�رضية حول ظاهرة 
"الفكر التكف�������ريي" اعتربت في�������ه اأن هذه 
الأف�������كار ت�شتن�������د اإىل "��������رضاع احل�ش�������ارات" 
لبناء طروحات بينه�������ا قتال الأنظمة وعدم 

العرتاف باحلدود.
وقال الطيب يف مقابلة مع ف�شائية "احلياة" 
جتاه  اإن الغرب ميار�ص "ال�شتعالء والإق�شاء" 
ال�رضق، وقد اخرتع ما و�شفها ب�"النظريات 
من اأجل "ال�شط�������و على خريات  الفا�ش�������دة" 
وتابع بالقول: "مع اأن ثورات الربيع  ال�رضق" 
العرب�������ي كان فيه�������ا اخلري لبع��������ص البلدان 
العربية، اإل اأن بع�شها كان يحمل خمطًطا 
لتخري�������ب وتق�شيم لبع�شه�������ا الآخر، والغرب 
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37 اليوم يقدم لنا نظرية �رضاع احل�شارات التي 
يق�شد بها اأن يظل الغرب يف ترب�ص و�شدام 

مع احل�شارة التي يقدمها الإ�شالم."
واأ�شاف الطي�������ب اأن الأمم غري الغربية "لها 
ح�ش�������ارات وقادرة - لو تركت لها الفر�شة - 
على قيادة الع�������امل بطريقة اأعقل بكثري من 
م�شيفا اأن احل�شارة  قيادة الغرب للع�������امل،" 
الغربي�������ة تعي��������ص م�������ا يف ظ�������ل م�������ا و�شفه 
ب�"الفقر املدقع والت�شحر الأخالقي والروحي 
والديني"... ويف اأعق�������اب مواقف الطيب، 
اأ�شدرت دار الإفت�������اء امل�رضية تقريرا تناول 
ما و�شفه ب�"منهج الفك�������ر التكفريي واأ�ش�شه 
التي َيبني عليها مقولته" وراأى اأن التغريات 
الت�������ي �شهدتها املنطقة خالل الثالث �شنوات 
املا�شية وما رافقها من اأحداث �شهدتها �شوريا 
والعراق "دفع م�������ا اأطلق عليهم باجلهاديني 
اإىل الواجه�������ة مرة اأخرى، واأع�������اد اأ�شحاب 

الفكر التكفريي اإىل دائرة التاأثري."
واعت�������رب التقرير ال�شادر عن "مر�شد فتاوى 
التكف�������ري" التاب�������ع ل�������دار الإفت�������اء، اأن الفكر 
التكفريي "يوؤ�َش�َص على نظرية �شدام و�رضاع 
اأ�شح�������اب الأديان والثقاف�������ات املختلفة بدًل 
من احل�������وار والتعارف والتاآلف الذي اأمر به 
الإ�ش�������الم". وحدد التقري�������ر بع�ص معتقدات 
ب�"الفك�������ر املنحرف"  اأ�شحاب م�������ن و�شفهم 
وبينه�������ا اأنهم "ل يعرتفون باحلدود بني الدول 
الإ�شالمي�������ة، اإذ يعتربون اأن العامل كله دولة 
واحدة تقام يف ظ�������ل اأممية اإ�شالمية ح�شب 
زعمه�������م تعيد جم�������د الأمة وريادته�������ا.. لذا 
ي�شتبيح التكفريي�������ون حدود الدول واأرا�شيها 
يف م�شعى منه�������م لإقامة اإم�������ارات اإ�شالمية 

ح�شب ح�شب ت�شورهم"((.
وعلى �شعيد مت�شل نقراأ ما ن�رضته �شحيفة 
الريا��������ص بتاريخ 6/ يناي�������ر/2014 حتت عنوان 
)التطرف الإ�شالمي موجود واأ�شبابه ل تعالج( 

جاء فيه:
))مما ل �شك في�������ه اأن هناك ر�ش�������دًا اإقليميًا 
وعامليًا لت�شاعد التط�������رف الإ�شالمي، ولكْن 
هن�������اك يف الوقت نف�شه اإحجام مطلق يوحي 
باأّنه مق�شود عن البحث يف اأ�شبابه وعنا�رض 
تكونه، بل ور�شد عالقته وجذوره يف مناطق 

الوجع العرب�������ي والإ�شالمي الأكرب حيث هي 
يف بالد املن�شاأ يف فل�شطني املغت�شبة على 

اخل�شو�ص...
لق�������د جنح�������ت ال�شهيوني�������ة يف حتوي�������ل نظر 
اأفعالها وجرائمها  الغرب ال�شتعماري ع�������ن 
اإزاء الفل�شطيني�������ني والع�������رب لت�شور نف�شها 
ب�شورة احلمل الوديع العائد اإىل اأر�ص اأجداده 
يف فل�شطني التي طردهم منها العرب كما 
فعل�������وا يف ال�شابق م�������ع الفرجنة يف احلروب 
ال�شليبي�������ة فم�������ا ال�شهيوني�������ة ول احل�������روب 
ال�شليبي�������ة بنظر ال�شهيوني�������ني اإل ظاهرتان 
�رضعيت�������ان ل�ش�������رتداد الأر��������ص التي كان 
العرب امل�شلم�������ون وامل�شيحيون قد اأخذوها 
م�������ن اأهلها اأ�شحاب احلق فيها اأكانوا فرجنة 
اأو يهودًا �شهاينة. اإن اأخطر ما يف ال�شهيونية 
اأّنها كان�������ت تنظريًا وتزويق�������ًا لكل حماولة 
اأجنبي�������ة لأخذ فل�شطني م�������ن اأهلها العرب 

م�شلمني وم�شيحيني على حد �شواء...
وقد قال الرئي�ص �ش�������ارل حلو اإّنه اأثناء عمله 
�شف�������ريًا للبن�������ان يف الفاتيكان مل��������ص حقدًا 
�شهيوني�������ًا على ه�������ذا الوطن رمب�������ا ل يعادله 
حق�������د على اأي وطن عرب�������ي اآخر. ذلك انه 
كان م�������ن �شلب دعاي�������ة ال�شهيونية لدولتها 
يف فل�شطني الق�������ول اإن امل�شلم يرف�ص كل 
اآخر م�شيحي�������ًا كان اأو يهوديًا اأو بوذيًا، وقد 
راأت يف ال�شيغة اللبنانية وجناحها يف جمع 
امل�شلم�������ني وامل�شيحيني يف دول�������ة لبنانية 
عربي�������ة منفتح�������ة وذات دور، �رضبة قوية 
لأحد م�������ربرات وجودها. ولهذا يدفع لبنان 
اأثمان�������ا يف ال�رضاع م�������ع اإ�رضائيل اأكرب مما 

يدفعه باقي العرب((.
واخ�������ريا ن�شري اىل جزء م�������ن الدرا�شة التي 
ن�رضته�������ا �شحيفة الهرام بتاري�������خ 2010/11/1 
حتت عن�������وان )العق�������ل الرهاب�������ي والتطرف 

اليدلوجي: حتليل ثقايف( جاء فيه:
))اإذا انتقلن�������ا من جمال ال�رضاعات اجلزئية 
بني بع�ص اجلماع�������ات الإرهابية املتطرفة 
اإيديولوجيا والدولة العربية املعا�رضة، فهناك 
حالت من التطرف الإيديولوجي اأخطر من 
ذلك بكثري، وهو التطرف الإيديولوجي للدول 
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ذاتها. ولعل املثال البارز لذلك يف حميطنا 
العرب�������ي هو التط�������رف الإيديولوج�������ي لدولة 
اإ�رضائيل التي رفعت �شعار ال�شهيونية وهى– 
كما اعرتفت الأمم املتحدة يف قرار �شهري 
اإيديولوجية عن�رضية.  لها �شدر ذات مرة – 
هذا التط�������رف الإيديولوجي ال�شهيوين كان 

وراء ال�رضاع الدامي ال�������ذي دار مع ال�شعب 
الفل�شطيني وال�شعب العربي منذ اإن�شاء هذه 
الدولة يف ع�������ام 1948، بل وحتى قبل اإن�شائها 
حني تدفقت موجات الهجرة ال�شهيونية اإىل 

اأر�ص فل�شطني((.

  

�ساد�سا: االعالم ودوره يف �سناعة التطرف:
ان انع�������دام الرقاب�������ة ووجود حم�������ددات على 
�شناعة اخلط�������اب العالمي ع�������رب القنوات 
العالمي�������ة املختلفة كاملناب�������ر اخلطابية 
والف�شائي�������ات ومواقع التوا�ش�������ل الجتماعي 
ا�شبح من اهم ال�شب�������اب التي توؤ�ش�ص ملنابر 
اعالمي�������ة تزيد من غلي�������ان التطرف الديني 
على امل�شت�������وى املحلي وال�������دويل، لذا فقد 
انطلقت منا�ش�������دات عديدة من اجل تفعيل 
دور الرقاب�������ة على العالم ال�������ذي يدفع بهذا 

الجتاه.
ويف ه�������ذا ال�ش�������دد ن�رض املرك�������ز القليمي 
للدرا�ش�������ات ال�شرتاتيجي�������ة –القاه�������رة مقال 
بعنوان )كيف مُيكن لو�شائل الإعالم تكري�ص 
الطائفي�������ة اأو احلد منه�������ا؟( بتاريخ 2014/8/22 

جاء فيه:
))ُيثري اأداء و�شائل الإع�������الم، وب�شكل خا�ص 
املرئي�������ة منها، ت�ش�������اوؤلت عدة حول دورها 
يف تاأجي�������ج عن�������ف ال�ش�������ارع يف العديد من 
ا يف التحري�ص  دول املنطقة، واإ�شهامها اأي�شً
�شد طائف�������ٍة اأو جماعٍة م�������ا، ل �شيما خالل 
تغطي�������ة ف�������رتات الأزم�������ات ال�شيا�شي�������ة وما 
بعدها، التي ُيالحظ فيها عدم التزام العديد 

الر�شمية  القن�������وات  م�������ن 
واخلا�ش�������ة بقواعد املهنية 
واجتاهه�������ا  واحليادي�������ة، 
اإىل ممار�ش�������ة التحري��������ص 
امل�ش�������اد،  والتحري��������ص 
والدخ�������ول كط�������رف يف 

هذه الأزمات.
يقت��������رض ذلك اجلدل  ول 

املحت�������دم ح�������ول دور الإع�������الم يف تاأجي�������ج 
ال�رضاع�������ات التي مُيكن و�شفه�������ا بالطائفية 
على و�شائل الإعالم املحلية الر�شمية واخلا�شة 
�������ا اإىل و�شائل اإعالم  فق�������ط، واإمنا ميت�������د اأي�شً
اأخرى عربية واأجنبي�������ة، تتبنى النهج ذاته 
يف النحياز الوا�ش�������ح جلماعة دون الأخرى، 

والتحري�ص �شد معار�شيها.
طائفية وحتزب االإعالم:

تتعدد اأ�شكال طائفية الإعالم ما بني النحياز 
لطائف�������ة دينية والتحري�ص �ش�������د اأخرى، اأو 
التحيز جلماعة �شيا�شية، وتخوين معار�شيها، 
وميكن القول اإن ظاه�������رة الإعالم املتحزب 
لطائفة دينية اأو املوايل جلماعة �شيا�شية هى 
ظاهرة عاملية ولي�شت مقت�رضة فقط على 
منطقة ال��������رضق الأو�شط التي ت�شهد اأزمات 
�شيا�شية عديدة، واحتقانات دينية متعددة. 
فعلى �شبي�������ل املثال، ظهر الإع�������الم الديني 
املتطرف يف الغرب، وحتديًدا يف الوليات 
املتحدة الأمريكي�������ة التي �شهدت اأول جتربة 
التليفزيونية كمنرب  القن�������وات  ل�شتخ�������دام 
لن�رض اأف�������كار دينية معينة، يف ظل �شيطرة 
اللوب�������ي اليه�������ودي عل�������ى اأك�������رث املحطات 
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39 التليفزيوني�������ة الأمريكية انت�ش�������اًرا، وقد ظل 
تاأثري هذه القنوات حمدوًدا داخل الوليات 
املتحدة الأمريكي�������ة من خالل التعبري عن 
م�شالح فئ�������ة مالكيها، والتاأثري على قرارات 
النخبة، اإىل اأن بداأت مرحلة الإعالم العابر 
للحدود، حيث وا�شلت هذه القنوات وغريها 
الدور ذاته، وعملت على فتح قنوات متعددة 
اللغ�������ات ملخاطبة عدد م�������ن الدول، بهدف 
ا�شتخدامه�������ا ك�ش�������الح يف �شاحة ال�رضاعات 

الإقليمية.
غري اأن انت�شار الف�شائيات والقنوات اخلا�شة 
ب�ش�������كل كبري قد اأ�شهم يف دخول الإعالم يف 
اأزمات �شيا�شية وجمتمعية يف املنطقة، يف 
ظل من�������اخ م�شطرب، ي�شم�������ح بال�شطفاف 
وال�شطفاف امل�شاد، ل �شيما يف الدول التي 
تتعدد فيها النتم�������اءات الدينية والأعراق، 
وتغيب عن جمتمعاته�������ا فكرة املواطنة. اإذ 
يالحظ انخراط الإعالم يف حماولت تاأجيج 
ال�رضاعات الطائفية الدينية يف تلك الدول 
التي تعلو فيها ال�������ولءات الدينية والطائفية 
على النتم�������اءات الوطنية وفكرة املواَطنة، 
وتتزايد حم�������اولت التحري�ص والتخوين �شد 
فئة �شيا�شية ما خالل فرتة الأزمات ال�شيا�شية 

التي ت�شهدها بع�ص الدول.
وُيعدُّ الإعالم املذهبي املتطرف اأحد اأدوات 
تاأجيج ال�رضاع الطائفي يف املنطقة، وب�شفة 
خا�شة بعد التو�شع يف تاأ�شي�ص قنوات ف�شائية 
تنطلق من اأ�ش�ص مذهبية ودينية، ول �شك 
يف اأن امل�شتج�������دات ال�شيا�شية يف املنطقة 
وحالة الحتقان الطائفي وال�شطفاف الديني 
امل�شيطرة عل�������ى امل�شهد الإقليمي قد زادت 
من معدلت ظهور ه�������ذه القنوات، وهو ما 
يبدو جلًيا يف حالة العراق، حيث ال�رضاع 
املذهبي بني ال�شيع�������ة وال�شنة، والتهامات 
املتبادلة التي توجهها هذه القنوات لبع�شها 
�������ا، وبثها روَح العداء عل�������ى اأ�شا�ص فقهي  بع�شً
تارة، واإ�شقاط �شيا�شي تارة اأخرى، من خالل 
الرتكيز على اخلالفات الفقهية، والعتماد 
على تكفري الآخر، وا�شتدعاء التاريخ واإقحامه 
يف اخلالفات املذهبية وال�شيا�شية، مما يزيد 

من احتقان امل�شهد على اأر�ص الواقع...

اأم�������ا على ال�شعي�������د ال�شيا�ش�������ي، فُيالحظ اأثر 
الربام�������ج التليفزيوني�������ة يف تاأجي�������ج عنف 
ال�شارع امل��������رضي، ل �شيما خ�������الل الفرتة 
الت�������ي �شبقت ث�������ورة 30 يونيو؛ حي�������ث تبادل 
اأن�شار التيار الإ�شالمي واملعار�شة التهامات 
باخليان�������ة والعمالة، فيم�������ا �شهد املجتمع يف 
ا على  �شابقة ه�������ي الأوىل من نوعه�������ا حتري�شً
اجلاليات ال�شورية والفل�شطينية، بعد ظهور 
بع�شهم يف مظاهرات دعم النظام ال�شابق، 
واإعالنه�������م تاأيي�������د حك�������م جماع�������ة الإخوان 
امل�شلمني، كما مل يغب التحري�ص الطائفي 
�شد ال�شيع�������ة وامل�شيحيني من جانب بع�ص 
القنوات الديني�������ة املتطرف�������ة التابعة لتيار 
الإ�ش�������الم ال�شيا�ش�������ي، كان�������ت نتيجته حرق 
كنائ�ص وتهجري اأ�رض م�شيحية من قرى يف 
ال�شعيد، وقتل اأربعة م�������ن ال�شيعة يف يونيو 

.2013
حدود حرية التعبري:

تغيب عن امل�شه�������د الإعالمي العربي ب�شكل 
خا��������ص والإقليمي ب�شكل ع�������ام احليادية يف 
تناول الأحداث على الأر�ص، يف ظل انت�شار 
فو�شى القنوات الف�شائية املمولة واملوجهة، 
والت�������ي عادًة ما تعربِّ ع�������ن امل�شالح اخلا�شة 
ملالكيه�������ا، ويف ظل وجود اأجن�������دة معينة 
لكل قناة على ح�������دة، ت�شغل الف�شاء العربي 

والإقليمي ب�رضاعات ل منتهية.
اخل�������رباء  اختل�������ف  ال�شي�������اق،  ه�������ذا  ويف 
والإعالميون ح�������ول ح�������دود الرقابة عندما 
يتعل�������ق الأم�������ر مبا ميك�������ن و�شف�������ه بالإعالم 
الطائفي؛ حيث يوؤك�������د البع�ص اأهميَة منع 
التوجه�������ات الطائفي�������ة يف و�شائ�������ل الإعالم 
بح�������زم، يف مقاب�������ل اآخرين ي�������رون اأن من 
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دواعي حرية التعبري عن الراأي ال�شماح لكل 
اجلهات باإطالق خطابه�������ا ال�شيا�شي والديني 
يف الإع�������الم. ورغ�������م اأن الأ�ش�������ل يف مب�������داأ 
حري�������ة التعبري هو اإ�شاعت�������ه ولي�ص تقييده، 
ُيالح�������ظ اأن اأك�������رث ال�������دول الدميقراطية ل 
ت�شم�������ح للحريات بتج�������اوز مقت�شيات الأمن 
املجتمعي، ويف هذا الجتاه اأ�شارت منظمة 
"مرا�شلون ب�������ال ح�������دود" اإىل ا�شتخدام احلجة 
الأمنية لتقييد حري�������ة الإعالم يف الوليات 
املتح�������دة الأمريكية وبريطاني�������ا التي �شبق 
اأن قام�������ت الهيئ�������ة املخت�شة فيه�������ا بتنظيم 
ب�شح�������ب رخ�شة البث  الت�ش�������الت "اأوفكوم" 
التليفزيوين ل�شبك�������ة "بر�ص تي يف" الإيرانية 
الناطقة بالإجنليزية، وقررت منع بثها داخل 
بريطانيا، بحجة خرق القناة الإيرانية لقواعد 
الب�������ث التليفزي�������وين الربيط�������اين، و�شيطرة 
ال�شلطات الإيرانية على �شيا�شتها الإعالمية، 
ا، الأمر الذي ُي�شري اإىل  وتبنيها نهًجا حتري�شيًّ
�رضورة وجود هيئات اإعالمية م�شتقلة ُيلَقى 
على عاتقها م�شئولية حما�شبة و�شائل الإعالم 
املختلف�������ة وفق ��������رضوط وقواع�������د املهنية 
واحليادية، والبعد ع�������ن التحري�ص، وهو ما 

يفتقده الف�شاء الإعالمي يف املنطقة((.
وتاأكي�������دا على ال��������رضورة التي حتدث عنها 
املقال اعاله يف وجود جهات رقابية حتد من 
ظاه�������رة العالم الذي يروج للتطرف؛ ن�رض 
موقع BBC خ�������ربا بعنوان)بريطانيا تقرتح 
من  قوانني متنع "املتطرف�������ني ال�شالميني" 
الظهور يف و�شائ�������ل العالم( بتاريخ 2014/10/2 

جاء فيه:
))قالت وزيرة الداخلي�������ة الربيطانية ترييزا 
م�������اي اإنها "تقرتح فر�ص قوانني جديدة حتد 
من ظهور املتطرفني على �شا�شات التلفاز اأو 
ن�رض اآرائهم على و�شائل التوا�شل الجتماعي 

حتى لو مل يقدموا على خرق القانون.
واأكدت م�������اي خالل كلم�������ة األقتها خالل 
املوؤمت�������ر ال�شن�������وي حل�������زب املحافظني اأن 
ه�������ذه القوانني اجلدي�������دة ت�شته�������دف الدعاة 

ال�شالميني.
وا�ش�������ارت يف كلماته�������ا اإىل اأن�������ه يف ح�������ال 
اإع�������ادة انتخابها العام املقب�������ل، فاإن حزب 

املحافظني �شي�شعى ل�شن قوانني جديدة متنع 
"الأ�شخا�ص الذين ين�رضون الكراهية ال�شامة" 
من احل�ش�������ول على منرب لن�رض هذه الآراء، 

بح�شب مرا�شل بي بي �شي روب وات�شون.
اأ�شح�������ى التطرف من  وق�������ال وات�ش�������ون اإن " 
اأهم املو�شوع�������ات يف بريطانيا ل �شيما بعد 
ان�شمام املئات من الربيطانيني للقتال اإىل 
جانب تنظي�������م الدولة ال�شالمية يف ال�رضق 

الو�شط"((.
ومثلم�������ا يعم�������ل العالم على ن��������رض ظاهرة 
التط�������رف بني طبقات املجتم�������ع، فهو يعد 
�شالحا فعال بي�������د اجلماعات املتطرفة فعال 
يعملون من خالله عل�������ى الرتويج لتطرفهم 
وترهي�������ب اعدائه�������م واظه�������ار �شطوتهم على 

ال�شاحة العاملية.
ويوؤك�������د ذكل ما ن�رضت�������ه �شحيفة العرب 
اللندنية بتاريخ 2014/8/27 حتت عنوان )حرية 
التعبري الغربية حققت للجماعات املتطرفة 

هدفها الإعالمي( الذي جاء فيه:
 ))ح�شور اجلماع�������ات املتطرفة يف و�شائل 
الإعالم العاملية، ع�������رب ال�شتفادة من مبداأ 
حرية التعبري منحها الفر�شة لن�رض الأفكار 
واملمار�ش�������ات املتطرف�������ة الت�������ي ت�شعى اإىل 

ن�رضها بني ال�شباب يف كل اأنحاء العامل.
تعترب الأ�ش�������وات الداعية اإىل حرية التعبري 
والإع�������الم، اأن التعتيم على اأخبار اجلماعات 
املتطرفة اأو اأي م�شاهد عنيفة هو نوع من 
الرقاب�������ة والتقييد للحري�������ات الإعالمية، مع 
رف��������ص القائمني على الإعالم اجلديد، حذف 
املواق�������ع الإلكرتوني�������ة واحل�شاب�������ات اخلا�شة 

للجهاديني على مواقع التوا�شل الجتماعي.
ويزداد اجلدل الدائر حول ما اإذا كان الهدف 
من العنف اإي�شاله اإىل اأكرب عدد ممكن من 
امل�شاهدين عرب و�شائل الإعالم؟ اأو اأن الهدف 
من اإظهار ال�شور ت�شليط ال�شوء على وح�شية 

احلرب؟
�������م ال�شجيج الإعالمي يظهر اأن مواد  يف ِخ�شَ
هذه اجلماع�������ات هي الأكرث �شدقا والأقرب 
اإىل احلقيق�������ة من بني املحت�������وى املعرو�ص 
على و�شائل الإعالم، يف حني تتناف�ص و�شائل 
الإعالم جلذب الزوار اإىل مواقعها الإلكرتونية 
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41 ع�������رب العناوي�������ن امللغوم�������ة و�ش�������ور اجلثث 
امل�رضجة بالدماء. بع�ص الإعالم يريد كل 
يف كل املجالت: قطع  ما ي�شبه “داع�ص” 

الروؤو�ص، العنف، اجلن�ص، الف�شيحة.
لكن رغ�������م هذا ل ميكن جتاه�������ل حقيقة اأن 
اجلماع�������ات املت�شددة، واأبرزها اليوم تنظيم 
داع��������ص، لديه�������ا خ�������ربة وا�شع�������ة يف جمال 
التعامل مع الإعالم وال�شتفادة من التقنيات 
احلديثة وو�شائل التوا�شل الجتماعي. فمنذ 
ن�شاأتها بداأ ال�������كادر الإعالمي املتخ�ش�ص يف 
احلرب النف�شية يف ن�رض اأخبار و�شور تتعلق 
مبقاتلي التنظيم وقدراته الع�شكرية والقتالية 
واإمكانيات�������ه وموؤيدي�������ه وال�شعبية التي يحظى 

بها.
ويف الوق�������ت ال�������ذي ي�ش�������األ البع�ص عن �رض 
قوة داع��������ص وينده�ص من قدراتها الع�شكرية 
والقتالي�������ة ومن اأع�������داد مقاتليه�������ا وجي�شها 
اجلرار، تقر العديد من الدرا�شات والأبحاث 
ب�������اأن معظم انت�ش�������ارات داع�ص  واملحللني 
جاءت م�������ن حربها الإعالمي�������ة النف�شية اأو 

كما �شمي باإعالم الرعب.
وتهدف داع�ص يف حربها النف�شية يف و�شائل 
الإعالم، اإىل اإ�شعاف الروح املعنوية والقتالية 
لأعدائه�������ا، ورف�������ع املعنوي�������ات يف �شف�������وف 
مقاتلي التنظيم، واإقن�������اع املتابعني لالإعالم 
ب�������اأن الن�رض حليف التنظي�������م واأن املعارك 
حم�شوم�������ة ل�شاحله من خ�������الل حر�شه، يف 
مقاطع الفيديو الت�������ي ين�رضها، على اإظهار 
جي��������ص ج�������رار يتجه�������ز خلو��������ص املعركة 
م�������ن خالل عر�ص رتل لي�ش�������ت له نهاية من 
العربات والآليات واملدافع والأ�شلحة واجلنود 

التي لتعد ولحت�شى.
ويبداأ الكادر الإعالمي املتخ�ش�ص يف املواقع 
الجتماعية كفي�شبوك وتويرت وغريهما يف 
ن�رض اأخبار كاذبة تتعلق بان�شحابات العدو 
وتقهقره قبل و�شول اأرتال التنظيم اإىل موقع 
املعركة واأن التنظي�������م بداأ بح�شد الدبابات 
واملداف�������ع واأدخل منطق�������ة العدو يف ح�شار 
ي�شارف عل�������ى الإطباق خ�������الل �شاعات من 

ن�رض اخلرب.
ثم ياأتي دور مواقع الإنرتنت، لت�شارك داع�ص 

حربه�������ا النف�شي�������ة على اأعدائه�������ا، بامتالئها 
مبقاط�������ع فيدي�������و و�شور تظه�������ر القتلى و�شور 
مقراتهم التي تنت�رض فيها اجلثث واجلرحى، 
و�شور العتاد احلرب�������ي ال�شخم الذي اغتنمه 
مقاتلو داع��������ص من مواقع الع�������دو، واإن لزم 
الأم�������ر يقوم التنظيم باإظه�������ار اآلياته وعتاده 

احلربي على اأنها غنائم من العدو.
تنظي�������م داع�ص اأجاد لعب�������ة الإعالم، وركز 
عليها مثلما يرك�������ز على عملياته ميدانيا، 
حت�������ى عملية ن��������رض الفيديوه�������ات وال�شور 
الدموي�������ة مل تن�رض ب�ش�������كل اعتباطي، فكلها 
مدرو�شة وموجه�������ة، وعندما ي�شعر التنظيم 
ب�������اأن هناك م�������ا ُي�شعف�������ه ميداني�������ا يلجاأ اإىل 

الرتهيب الإعالمي واحلرب النف�شية.
�شحيف�������ة )وورل�������د تريبي�������ون( الأمريكية، 
اأبرزت يف هذا الإطار اأن اإعالم داع�ص يروج 
ل�شعبيته باإظهار الأعداد الكبرية للمن�شمني 
اإلي�������ه من الدول الغربية، وذكرت اأن هناك 
اعتقادا بالفع�������ل اأن ح�������وايل 12 األف مقاتل 
اأجنبي يعاون�������ون داع�ص يف �شوريا والعراق، 
واأن 3 اآلف منهم يعتقد اأنهم من الدول الغربية 
و100 منهم من الوليات املتحدة، وقالت اإن 
الفيديو الدعائي ال�������ذي بث موؤخرا لداع�ص 
وظهر فيه جهاديون يتحدثون الإنكليزية من 
كل من بريطانيا واأ�شرتاليا يهدف اإىل زيادة 
تلك الأعداد. ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن ها�شتاغ 
تنظيم داع�ص الذي ارتفعت ن�شبة م�شاهدته 
اإىل 1000 م�شاه�������دة يف املتو�ش�������ط قبيل غزو 
العراق، ترتاوح ن�شبت�������ه احلالية بني 30 و40 

األف م�شاهدة يف بع�ص الأيام.
ويق�������ول املحللون اإن اخلط�������ورة تكمن يف اأن 
امل�شاهدة املتكررة له�������ذه املواد الب�رضية 
الدموي�������ة على ال�شبكة، تزي�������د من تقبلنا لها 

ل مفر منه((. كاأمر واقع و"طبيعي" 
ويع�������د توفر �شب�������كات التوا�ش�������ل الجتماعي 
بالذات مروج ا�شا�ص لنت�شار التطرف كالنار 
يف اله�شيم، وبخا�ش�������ة يف بالد الغرب، ويف 
ه�������ذا املجال نطلع على م�������ا ن�رضته جريدة 
الع�������رب الدولية بعنوان)الن�ش�������اء عربن اإىل 
جنة داع�ص ع�������رب ال�شو�شيال ميديا( بتاريخ 

2014/9/13 جاء فيه:
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))تع�������ج املواق�������ع الإخباري�������ة الغربية عامة 
والإنكليزية خا�ش�������ة بق�ش�شهن اأولئك اللواتي 
تركن جنة اأوروب�������ا لاللتحاق بجنة داع�ص 
لك�������ن كيف متكن التنظي�������م من ا�شتقطاب 

الن�شاء من جميع اأنحاء العامل؟
يف اليومني املا�شيني، وجهت فتاة بريطانية 
تنتمي اإىل تنظيم داع�ص )الدولة الإ�شالمية(، 
تهديدا اإىل رئي��������ص الوزراء الربيطاين ديفيد 
كامريون بقطع راأ�شه اإذا قرر امل�شاركة يف 
“احلرب على امل�شلمني” اأو التحالف الدويل 
للق�شاء على الدول�������ة الإ�شالمية الذي اأعلنه 
الرئي��������ص الأمريك�������ي وان�شمت ل�������ه معظم 

القوى الغربية ومنها بريطانيا.
ون��������رضت الفت�������اة الربيطاني�������ة )18 عام�������ا( 
تغريدات على تويرت، وحتمل ا�شما م�شتعارا 
وهو “اجلزراوية”، وكانت قد ن�رضت �شورة 
لها وه�������ي ترتدي النقاب وحتمل �شالحا على 

كتفها.
وكتب�������ت “اإن �شاء اهلل، �شياأت�������ي اليوم الذي 
يقط�������ع فيه راأ�ص ديفيد كامريون اإذا ا�شتمر 
يف حرب�������ه �ش�������د اأولي�������اء اهلل”، �شاخرة من 
قراره ب�شح�������ب اجلن�شي�������ة الربيطانية منها 
ومن املتطرف�������ني الذين ي�شافرون اإىل �شوريا 
للجهاد، ومنعهم من العودة مرة اأخرى اإىل 
بريطاني�������ا، داعية ال�شب�������اب الربيطاين اإىل 
“اجله�������اد” يف �شوريا، وا�شفة قرار هروبها من 
بريطانيا اإىل هناك باأنه اأهم قرار يف حياتها. 
وكثرية هي الرواي�������ات التي ت�شبه ما فعلته 

اجلزراوية.
 اأق�ش�������ى حممود غردت عل�������ى تويرت "اإن مل 
تتمكنوا من الو�شول اإلينا يف اأر�ص املعركة، 

فانقلوا املعركة اإىل اأرا�شيهم"
ويرجح خ�������رباء اأن هناك ما يقرب من 200 
“جهادية” اأوروبية بني �شفوف تنظيم داع�ص، 
لك�������ن ال�شوؤال كي�������ف يجند تنظي�������م الدولة 
الإ�شالمي�������ة، املعروف اإعالمي�������ا ب�”داع�ص”، 

الن�شاء من جميع اأنحاء العامل؟
يقول املعهد ال�������دويل لدرا�شات التطرف يف 
بريطاني�������ا اإن انخ�������راط الن�ش�������اء يف �شفوف 
اجلهادي�������ني ب�������داأ يتطور خا�ش�������ة بعدما دعا 
البغ�������دادي الن�شاء يف الغ�������رب اإىل الن�شمام 

لداع�ص، �شمن حماولة وا�شحة لبناء جمتمع 
جديد يتبنى التف�شريات املت�شددة والأفكار 

املتطرفة.
يف البداي�������ة، مل ي�شجع داع��������ص الن�شاء على 
التواج�������د على الأر�ص، بل دع�������ا على مواقع 
التوا�ش�������ل الجتماعي اإىل “اجلهاد من خالل 
جمع الترّبعات وم�������ا �شابه”، لأّنه “ل مكان 
للن�شاء يف احلرب”. لكن هذا الواقع اأخذ يف 
التغرّي عندم�������ا اقرتب التنظيم من حتقيق 

هدفه بتاأ�شي�ص “دولة اخلالفة”.
هك�������ذا، راح�������ت ال�شتثن�������اءات تك�������رث �شيئا 
ف�شيئ�������ا لأّن الن�شاء عن��������رض رئي�ص ل�”الدولة 
وفق م�������ا اأكدت �شرياز ماهر من  الفاعلة” 
“املركز الدويل لدرا�شة التطّرف”. وبالتايل 
برزت الدع�������وات للطبيب�������ات واملمر�شات 

واملهند�شات للنزول اإىل �شاحة القتال.
واأ�شاف�������ت ماهر اأّنه عندم�������ا بداأت “داع�ص” 
تفر��������ص �شيطرتها على مدينة الرقة ال�شورية 
يف 2013 بات الأمر “يتطّلب قوى اأمن ن�شائية 
للتاأك�������د من اأّن املواطنات يطبقن القوانني 
الإ�شالمي�������ة يف ما يخ�ص ال�������زي وال�شلوك”، 
اإ�شاف�������ة اإىل اأّن “وجود ال�رضطيات �رضوري 
على نقاط التفتي�ص، كما اأّن الأهم هو تكاثر 

العائالت”.
ويوؤك�������د املرك�������ز اأّن احلملة الت�������ي تقودها 
عل�������ى ال�شو�شيال ميديا  “الدولة الإ�شالمي�������ة” 
ل�شتمالة الن�شاء لي�شت بحجم تلك املخ�ش�شة 
لتجني�������د الرج�������ال، اإل اأّنها لي�شت يف حاجة 
لتكون كذل�������ك، خ�شو�شا اأّن “اجلهاديني يف 
�شوريا والعراق ميلكون الكثري من املتابعات 
الفرتا�شيات اللواتي يتاأثرن باأفكارهم”. هنا، 
ت�شبح �شهلة ولدة ح�شاب�������ات ن�شائية داعمة 
لهذا النه�������ج على خمتلف مواق�������ع التوا�شل 

الجتماعي، وعلى راأ�شها تويرت ومتبلر.
علما باأّن هذين املوقعني ي�شجان ب�شفحات 
لن�ش�������اء جنحن يف الو�شول اإىل �شوريا والعراق 
مث�������ل “اخلن�شاء” التي تغ��������ص مدّونتها على  
مبحتوى يتوّجه اإىل “اجلهاديات اأو الراغبات 

يف اأن يكن كذلك”.
ولكي ل تظن اأي من هوؤلء اأّن الن�شمام اإىل 
“داع�ص” يعن�������ي فر�شا جدي�������دة وم�شاواة يف 
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43 احلقوق، ت�شدد “اخلن�شاء” على اأّن دور املراأة 
الأ�شا�شي هو “م�شاندة زوجها وامل�شاركة يف 

زيادة هذه الأّمة”.
وت�شري مالني �شميث وهي من املعهد الدويل 
لدرا�شات التطرف يف لندن اأي�شا اإىل اأن الفئة 
العمرية لل�شي�������دات الالتي ي�شتهدفهن تنظيم 
20 عاما، واأن  داع�ص ينح�رض ما ب�������ني 19 – 
هناك مواقع اأن�شئت على الإنرتنت تقوم من 
خالله هوؤلء ال�شيدات بالتوا�شل مع بع�شهن 
لإقن�������اع املزي�������د م�������ن ال�شي�������دات الغربيات 
بالن�شمام اإىل �شفوف داع�ص. وتعمل �شميث 
على التحقق عن ق�������رب من و�شائل الدعاية 
التي متار�شها الن�شاء الربيطانيات ل�شتقطاب 

اأقرانهن لل�شفر اإىل �شوريا والعراق.
وقالت �شميث، التي تتبعت ح�شابات 21 �شيدة 
بالفعل لاللتحاق بتنظيم  �شافرت  بريطانية 
“داع�ص”، م�������ن بينه�������ن ال�شقيقت�������ان التواأم 
البالغت�������ان من العمر 16 عاما من مان�شي�شرت 
)�شمال اإنكلرتا(، واأق�شى حممود من غال�شكو 
يف ا�شكتلن�������دا، اأنهن “ي�شجع�������ن املت�شددين 

للقيام باأعمال اإرهابية يف الغرب”.
واأ�شاف�������ت اأن اأق�ش�������ى كتبت عل�������ى ح�شابها 
على تويرت “اتخذوا من اإخوانكم يف وليت�ص 
وتك�شا�ص وبو�شط�������ن قدوة” يف اإ�شارة اإىل ذبح 
جندي بريطاين على ي�������د “معتنق جديد” 
لالإ�شالم يف حي وليت�ص �رضق لندن، وتفجري 
ماراثون بو�شطن بوا�شطة الأخوين ت�شارنايف 
يف الولي�������ات املتحدة. وقال�������ت اق�شى، يف 
تغري�������دة اأخرى، “اإن مل تتمكنوا من الو�شول 
اإلينا يف اأر��������ص املعركة، فانقلوا املعركة 

اإىل اأرا�شيهم”.
وعق�������ب ن�رض داع��������ص الفيديو 
ال�������ذي يظه�������ر ذب�������ح ال�شحفي 
مريك�������ي جيم�ص فويل على  الأ
الإنرتنت، علق�������ت مدونة على 
متبلر “اأمتن�������ى لو كنت فعلت 
ذل�������ك بنف�شي”، فيم�������ا غردت 
خديجة داري على تويرت “اأمتنى 
لو اأكرر نحره بنف�شي، اأريد اأن 
اأكون اأول امراأة بريطانية تقتل 

بريطانيا اأو اأمريكيا”.

 وتلع�������ب الن�شاء دائم�������ا اأدوارا يف احلروب، 
دوار يف القتال الفعلي،  فاإن مل تكن ه�������ذه الأ
تك�������ون يف جمالت حيوية اأخرى مثل جمع 
املعلوم�������ات ال�شتخباراتية والرعاية الطبية 

واإعداد الطعام والدعم وغريها.
وعلى ما يبدو ف�������اإن التناق�شات واملقارنات 
الت�������ي حتاول الن�شاء املن�شم�������ات اإىل �شفوف 
التنظي�������م طرحها عل�������ى الإنرتنت �شاعدت 
“اخلليف�������ة” اأبا بك�������ر البغ�������دادي كثريا يف 
التو�شع. فيمك�������ن متييز، منذ الوهلة الأوىل، 
اأع�������داد كبرية من الراغب�������ني يف الن�شمام 
وال�شفر اإىل �شوريا من خالل املحادثات التي 

تتم عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.
الربيطانيات  وكثريات ه�������ن “اجلهاديات” 
الالت�������ي ي�شتغرقن وقتا طوي�������ال يف كتابات 
مق�������الت ومقطوعات حتت�������وي على و�شف 
الت�������ي يع�شنها يف كنف “اأر�ص  ل�”ال�شعادة” 

امل�شلمني”.
فاأق�ش�������ى، على �شبيل املث�������ال، قامت باإن�شاء 
موقع اإلك�������رتوين للتوا�شل م�������ع قريناتها من 
“اجلهادي�������ات”، يف الوق�������ت الذي ق�������ال فيه 
اأف�������راد عائلتها، هذا الأ�شب�������وع، اإنهم مازالوا 
ل ي�شتطيعون ت�شدي�������ق اأن ابنتهم “اللطيفة 

�شافرت اإىل �شوريا. والذكية وامل�شاملة” 
لك�������ن الأم�������ر مل يتوق�������ف عن�������د الرغبة يف 
خو�ص”مغام�������رة”، لكنه تع�������دى ذلك على 
م�������ا يب�������دو اإىل الإعجاب بفك�������رة الزواج من 
مقاتل اأجنب�������ي م�شتعد للت�شحية بحياته يف 
�شبي�������ل ق�شية يوؤمن بها، وهو ما ي�شور هوؤلء 

اجلهاديني يف اأعني الفتيات ك�”اأبطال”.
وقد و�شل الأمر اإىل طلب بع�ص من اجلهاديني 

خديجة داري ب�شحبة زوجها الرنويجي يف �شفوف داع�ص
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الرجال من ن�شاء التوقف عن اإر�شال عرو�ص 
زواج له�������م على مواق�������ع التوا�شل الجتماعي 

حيث اأن ذلك يعد من “املحرمات”.
ويف فرن�ش�������ا ووفقا لوزارة الداخلية، فاإن 45 % 
من حتقيقاتها، وقعت مع الن�شاء، من بينهن 
فت�������اة يف �شن 16 م�������ن عمرها مت اعتقالها يف 
مطار فرن�ش�������ا بعدما ا�شتب�������ه يف �شفرها اإىل 

�شوريا لالن�شمام لداع�ص.
وهن�������اك فتاتان من�شاويت�������ان، عمرهما 15 و16 
عام�������ا، ذهبتا اإىل �شوري�������ا يف اأبريل املا�شي 
لالن�شم�������ام اإىل داع��������ص، ويف ماي�������و �شافرت 
�شقيقت�������ان تواأم عمرهم�������ا 16 عاما لاللتحاق 
ب�شقيقهم�������ا يف �شوريا لل�������زواج من جهاديني 
هناك، كما اأن فتاة اأمريكية �شانون مورين 
كونل�������ي، عمرها 19 عام�������ا، مت اعتقالها من 
قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية يف اأبريل 
اأثناء ا�شتعدادها لل�شف�������ر اإىل تركيا ومن ثم 
التوج�������ه اإىل �شوري�������ا لالن�شم�������ام اإىل داع�ص، 
قل وامراأتان  وهن�������اك امراأة كندية عل�������ى الأ
�شوماليت�������ان من الرنوي�������ج يف �شن املراهقة 
ان�شمم�������ن اإىل داع�ص يف �شوري�������ا، كل هذا 
يف اإطار ا�شرتاتيجية داع�ص للتو�شع عامليا. 
وتقدر وزارة اخلارجي�������ة الأمريكية اأن نحو 
12 األ�������ف اأجنبي قد �شاف�������ر اإىل �شوريا من 50 
دولة خمتلفة على الأقل للقتال مع عدد من 
املجموعات املختلفة، مبا يف ذلك داع�ص.

وقالت نائبة الناطقة با�ش�������م وزارة اخلارجية 
الأمريكي�������ة، ماري ه�������رف، اإن امل�شوؤولني 
يق�������درون اأعداد الأمريكي�������ني الذين ذهبوا 
للقت�������ال مع املجموعات ال�شورية باأكرث من 

100 اأمريكي.
وق�������ال املتخ�ش�ص يف �ش�������وؤون �شوريا بجامعة 
مريكي�������ة، جو�شوا لندي�ص:  اأوكالهوم�������ا الأ
“من بني جمموعة من التف�شريات لن�شمام 
هذا العدد الكبري اإىل داع�ص اأنه باملقارنة مع 
غريه من اجلماعات اجلهادية مثل القاعدة، 

فاإن داع�ص يرحب بان�شمام الأجانب”.
ة التنظي�������م، تكمن  ووفق خ�������رباء فاإن ق�������وَّ
خا�شة يف ا�شتخدامه �شيا�شة اإعالمّية حمّددة 
م�������ة اإىل ح�������ّد بعيد، باتت  ومبا��������رضة ومنظَّ
عوامل وا�شحة للعي�������ان. وهذا الأ�شبوع هدد 

التنظيم موظفي تويرت، رّدا على قيام اإدارة 
املوقع باإغ�������الق �شتة اآلف ح�ش�������اب لأن�شار 

“الدولة الإ�شالمية”. 
ون�رض ح�شاب جماعة “الن�رضة املقد�شية”، 
د فيها موّظف�������ي تويرت يف  تغري�������دات يه�������دِّ
مقّرات اإقامتهم وعملهم، ويتوعدهم بالقول 
اإن�������ه “على كل موّظ�������ف يف تويرت يف �شان 
�ص  فران�شي�شكو يف الوليات املتحدة اأن يتح�شّ
راأ�ش�������ه ويلتفت حوله، فلرمب�������ا ينتظره على 

باب منزله اأ�شد قاتل!”. 
واأ�ش�������اف اأّن ذلك يندرج �شم�������ن خطة “للرّد 
على اإدارة املوقع، با�شتهداف موظفيها عرب 
ت�شفيته�������م ج�شديا، والفع�������ل �شيكون خلاليا 
املوت النائمة”. وذل�������ك خيار ممكن ووارد 
لكون�������ه “مطروحا يف اأجن�������دة املجاهدين، 
والأ�شود املنفردة املنت�رضة يف ربوع اأوروبا 
والذين ل يعلم بهم اإل اهلل تعاىل” دائما بح�شب 

احل�شاب املذكور((.
واىل حني ال�شتجاب�������ة اىل احلمالت الداعية 
ملحارب�������ة العالم ال�������ذي يدع�������و للتطرف، 
ت�شتدعي ال��������رضورة ان يكون هنالك اعالما 
م�ش�������ادا يدعو اىل نب�������ذ الت�شدد الديني، ويف 
الوقت نف�شه يف�ش�������ح ال�شاليب اخلبيثة التي 
يتنهجها اع�������الم املتطرفون لن�رض �شمومهم 

يف ابدان املجتمعات.
ويف جمال تاأثري العالم على �شناعة التطرف 
الدين�������ي ومنوه او احلد من انت�شاره، ل بد ان 
ن�شري اىل اننا جند خلال كبريا يف املاكنة 
العالمي�������ة امل�ش�������ادة يف جمتمعاتنا، ت�شهد 
عليها الكثري م�������ن الحداث والوقائع، ناأخذ 
منها مثال ما ا�شارت اليه �شبكة انباء العراق 
يف مقاله�������ا املو�ش�������وم )جمتمعاتن�������ا العربية 
ال�شالمية بال�������ذات، داع�ص �ش�������ورة اأخرى 

ن�شاء تركن حياة الرتف ليلحقن
داع�ص  ب�"جنة" 
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45 لهزميتنا( بتاريخ 5 /2014/9 اذ جاء فيه:
))انهزمنا اإعالميا يف املعركة �شد داع�ص، 
كم�������ا انهزمن�������ا ع�شكري�������ا يف واح�������دة من 
الإنتكا�ش�������ات التي تنباأنا به�������ا قبل حدوثها ، 
وهاتان الهزميتان توؤكدان حقيقة ان الإعالم 
ي�شكل الوج�������ه الخر من خن�������دق ال�رضاع 
، وم�������ن ينت�رض اإعالميا ميك�������ن ان ينت�رض 

ع�شكريا ، والعك�ص �شحيح .
ف�شل الإع�������الم العراقي الر�شمي واحلزبي ياأتي 
عرب خلو �شاعات او �شفحات البث والن�رض 
من التعريف مباهية داع�ص، والظروف التي 
�شاركت ب�شناعتها وبلورة وجودها ومتددها 
يف الداخ�������ل العراق�������ي ، وكيف وجدت لها 

حوا�شن يف املحيط ال�شني؟ وملاذا ؟
مل يكن ثم�������ة تعريفا اأو تثقيفا بخلفيات هذا 
الت�شكي�������ل املكر�ص للذبح والإب�������ادة وماهي 
الأ�شب�������اب الت�������ي جعلتهم يتخ�������ذون من ا�شم 
الدولة الإ�شالمية ، متى ن�شاأ وكيف انت�رض 
به�������ذه ال�رضع�������ة ؟ ماه�������ي عوام�������ل الدعم 
اللوج�شت�������ي والدمياغوجي له ، او الرتكيب 
العقائدي ، وه�������ل له ارتباطات وت�شاوق مع 
التنظيمات الإ�شالمي�������ة املجاورة ؟ من اين 
ياأتي الدع�������م املايل لداع�ص ؟ وكيف يجهز 
باملتطوعني والأ�شلحة والتدريب ؟ عرب اي 
منافذ يت�شلل للعراق وهل يتع�شق مع خاليا 

القاعدة النائمة ؟
كيف ت�شنى لبع��������ص التنظيمات العراقية 
ال�رضية ان تتوا�شل معه ،وت�شرتك بهجماته 
عل�������ى املو�شل و�شالح الدي�������ن وغريهما من 

املدن ؟؟
اي الع�شائر تلك التي بايعت داع�ص واعطت 
ولئها للمدعو البغدادي ، ومن هي احلوا�شن 
التي ا�شتقبلته بتفاعل ؟ واي الع�شائر واجهته 

بالر�شا�ص واملوقف الوطني؟
هذه ال�شئلة كان من الواجب ان ين�شغل بها 
الإعالم العراق�������ي ، ويحر�ص بدوره املوؤ�ش�شة 
الأمنية واملخابراتي�������ة ،النائمة هي الأخرى 
، يف العث�������ور علي اجابات وو�ش�������ع ا�شتعداد 
وتهي�������ا ملعركة الوجود وامل�شري مع اخطر 
تهديد وح�شي يتعر�ص له العراق و�شعبه بكل 

مكوناته .

الإع�������الم العراقي بدا بحالة من البالهة وعدم 
املب�������الة والعدمية املطلقة وال�شطحية التي 
اعط�������ت لإع�������الم داع�ص تفوق�������ا يف حتقيق 
غاياتها رغم انه اعالم �شيء و�شلبي ، عدواين 
غري�������زي يف اح�ش�������ن تو�شيف ل�������ه ، مبعنى 
انه يهدد غري�������زة احلياة لدى املتلقي الذي 
يق�شعر ج�شده ملراأى افعال داع�ص يف الذبح 
واجلرمية ،ولي�شاوره �ش�������وى الإ�شت�شالم لهذا 

الوح�ص الداهم .
مل يجد الإعالم الر�شم�������ي من ادوات وا�شلحة 
واعية يواجه او ين�������اور بها ، واقت�رض منهج 
�شبكة الإعالم العراقي على ا�شتعارت ا�شلوب 
بائ�ص موروث م�������ن زمن �شدام يف معاركه 
ال�شابق�������ة ، واق�ش�������د ح�ش�������د جمموع�������ة من 
املن�شدين والفنان�������ني يف اغاين بائ�شة لي�ص 

لها قيمة معنوية او ثقافية او تعبوية؟!
واذا انتهينا من الأغاين املتهالكة البائ�شة ، 
انتقلنا لل�شعر ال�شعب�������ي والهازيج التي تعيد 
الإيحاء باي�������ام ام املعارك وقاد�شية �شدام من 
ناحي�������ة جتميد حمف�������زات الوعي ، وتعميق 

البعد الطائفي والعاطفي ال�شاذج!
ه�������ذه امل�ش�������رتكات اجتمع�������ت يف عموم 
القنوات الطائفية واحلزبية والتجارية ا�شافة 
اىل الف�شائي�������ة العراقية الت�������ي بالغت كثريا 

بعزلتها .
لق�������د ك�شف واق�������ع الإع�������الم العراقي خالل 
وبع�������د �شياع املو�شل وبقية املدن عن هزال 
ال�شاحة الإعالمي�������ة ، وخلوها من العقليات 
الإعالمية القادرة على ر�شم منهج حر ميتلك 
قوة احل�شور والك�شف والتعرية وال�شتباك مع 
احلدث من روؤية واعية وجاذبة مل�رضوعيتها 

وقوة نفوذها يف الوعي املجتمعي .
ارتباط املوؤ�ش�شة الإعالمية ب�شلطة احلكومة 
الفا�شدة وتوجيهاتها ا�شابها بالعمى والتخلف 
والهزمي�������ة كحال املوؤ�ش�ش�������ة الع�شكرية التي 
انهارت على نحو خم�������زي ، لي�ص له مثيل 

يف التاريخ((.
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الف�صل الثاين: 

ظاهرة التطرف الديني يف الغرب

اأوال: انقالب ال�سحر على ال�ساحر
ن�رض موقع ايالف مقال بعنوان )الغرب �شنع 
التط�������رف والإرهاب.. واحل�ش�������اد يرتد اإليه( 

بتاريخ 2014/6/4 جاء فيه:
))انقالب ال�شحر عل�������ى ال�شاحر ي�شدق على 
اأوروب�������ا واأمري�������كا اللتني �شنعت�������ا تنظيمات 
�شم�������ن  امل�شلح�������ة  وجماعات�������ه  الإره�������اب 
خمط�������ط ا�شرتاتيجي وا�ش�������ع لتفكيك الحتاد 
ال�شوفييتي... ففي اأفغان�شتان ن�شاأت القاعدة 
منذ عام 1984 وبلغت اكتمالها مع عام ،1998 
والقاعدة ه�������ي التي هاجمت اأمريكا يف عقر 
دارها وفجرت مبنى مركز التجارة العاملي 
كما هاجمت مبنى وزارة الدفاع الأمريكية 
. وم�������ن اأفغان�شتان حي�������ث رعت خمابرات 
الأمريكي�������ة وخمابرات  املتح�������دة  الوليات 
الباك�شتانية  واملخاب�������رات  الأوروبية  الدول 
وغريه�������ا تاأ�شي�ص ما ميك�������ن اأن نطلق عليه 
مرك�������ز تفري�������خ اجلماع�������ات والتكوين�������ات 
وال�شبكات الإرهابية يف العامل التي تتخذ من 

العنف امل�شلح �شبياًل لها .
�شهدت العا�شم�������ة الإ�شبانية مدريد العام 2004 
تفجريات ا�شتهدفت اأربع�������ة قطارات واأدت 
اإىل مقتل ما يقارب املئتني والألفي جريح 
واأطاح�������ت احلكوم�������ة اليميني�������ة ب�شبب ما 
اعتربه املواطنون �رضيبة دفعها الإ�شبانيون 
ثمنًا ل�شرتاك بالدهم يف احلرب على العراق 
. كم�������ا �شه�������دت العا�شم�������ة الربيطانية يف 
العام 2005 ويف و�ش�������ح النهار �شل�شلة عمليات 
تفجري متزامن�������ة ا�شتهدفت القطارات اأدت 
اإىل مقت�������ل خم�شني �شخ�ش�������ًا وجرح �شبعمئة 
�شخ��������ص، ولأول م�������رة يف تفج�������ريات لندن 
يكون منفذوها مولودين يف الغرب ويحملون 
جن�شية بع�ص دول�������ه، فثالثة من املنفذين 

كان�������وا باك�شتانيني، وواحدًا اآخر كان من 
جاميكا .

واأ�ش�������ار وقته�������ا دانييل بينغام�������ني يف جملة 
"الت�������امي" اإىل ال�������دور الأمريك�������ي يف �شناع�������ة 
جماع�������ات العنف امل�شل�������ح واإرهابها بقوله: 
"لق�������د برهن�������ت اأمري�������كا عل�������ى كفاءتها يف 
مطاردة الإرهابي�������ني لكنها باحتالل العراق 
برهن�������ت اأكرث على كفاءتها يف �شناعتهم" 
. لق�������د كان احتالل العراق من قبل اأمريكا 
والقوى املتحالفة معها اأحد اأكرب الأ�شباب 
الت�������ي اأعادت للقاعدة زخمه�������ا، وجلماعات 
العنف امل�شلح قوتها وحيويتها، فقد عاد اأبو 
م�شعب الزرقاوي من اأفغان�شتان اإىل العراق 
بعد الحت�������الل الأمريكي للع�������راق، وهناك 
تاأ�ش�ص ما ميكن اأن نطلق عليه اجليل الثاين 
الأكرث وح�شي�������ة ودموية م�������ن القاعدة يف 

العراق .
ويف �شوري�������ا اليوم يت�شكل ما ميكن اأن نطلق 
علي�������ه "اجلي�������ل الثالث" جلماع�������ات العنف 
امل�شل�������ح، حي�������ث تتح�������دث التقديرات عن 
وجود ع�رضين جن�شي�������ة اأوروبية ت�شارك يف 
القت�������ال يف �شوري�������ا، وعن اأع�������داد املقاتلني 
الأوروبي�������ني ت�شري التقدي�������رات الر�شمية اإىل 
اأن عدده�������م ي�������رتاوح بني األ�������ف وخم�شمئة 
واألف�������ي مقاتل، وت�ش�������ري املعلومات اإىل اأنهم 
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47 ينتقلون اإىل �شوريا عن طريق تركيا، حيث 
ل يذهب�������ون مبا�رضة اإىل مكان القتال، كما 
اأن القرب اجلغرايف ل�شوريا من اأوروبا ي�شجع 
هوؤلء املقاتلني عل�������ى العزوف عن النتقال 
اإىل منطق�������ة وزير�شت�������ان عل�������ى احلدود بني 

باك�شتان واأفغان�شتان.
الأوروبي�������ة  ال�شرتاتيجي�������ة  كان�������ت  لق�������د 
والأمريكي�������ة تقوم عل�������ى مواجهة جماعات 
العنف امل�شلح يف مناط�������ق وجودها بعيدًا 
عن الق�������ارة الأوروبي�������ة والأمريكية، وكانت 
تعمل على جعل البح�������ر املتو�شط عازًل اأو 
فا�ش�������اًل ب�������ني �شواطئه اجلنوبي�������ة وال�شمالية، 
ولكن القارة الأوروبية اأ�شبحت اليوم مركزًا 
جلماع�������ات العن�������ف امل�شلح تلك، ب�������ل اإنها 
اأ�شبحت م�شدرًا اإىل خارجها كما هي احلال 
يف هجرة املقاتلني الأوروبيني من اأوروبا اإىل 
�شوريا، حيث ين�شمون اإىل اأكرث اجلماعات 
ت�ش�������ددًا وهي "الدول�������ة الإ�شالمية يف العراق 

. و"جبهة الن�رضة"  وال�شام" 
يف درا�شة ملعهد وا�شنطن بعنوان "اجلهاديون 
الأجانب يف �شوريا، تعقب �شبكات التجنيد"، 
تتب�������ع الباحث اإ�شع�������ارات الوف�������اة للمقاتلني 
الأجانب على �شفحات الإعالم الجتماعي، 
وات�شح اأن اأغلب اإ�شعارات الوفاة لأكرث من 
األف ومئة مقاتل كانت يف الن�شف الأخري 
من عام 2013 وهو ما ي�شري اإىل تدفق املزيد 
من املقاتلني الأجانب يف �شوريا كلما امتد 
اأمد ال�رضاع هناك، وت�شري كل التقديرات 
اإىل اأن�������ه لن يكون �رضاعًا ق�ش�������ري الأمد اإمنا 
�رضاع طوي�������ل وممتد رمبا لع�رضات ال�شنني 
املقبل�������ة لتعقد مكونات�������ه الطائفية والعرقية 
ولتعق�������د طبيع�������ة مواقف الق�������وى الإقليمية 

والدولية املنخرطة يف ال�رضاع .
هذا يعني يف الواقع، ا�شتمرار ظاهرة تدفق 
املقاتلني الأجان�������ب والأوروبيني اإىل �شوريا، 
وتعاظم املخاطر املت�شلة بعودتهم لبلدانهم 
اإذا عادوا اإىل هناك حمملني باأفكار ال�شلفية 
اجلهادية وبخ�������ربات قتالية عالي�������ة �شتمثل 
قنابل موقوتة يف مواجهة جمتمعاتهم، وكما 
عاي�شت املجتمعات العربية م�شكلة العائدين 
م�������ن مناطق التوتر والقت�������ال يف اأفغان�شتان 

واألبانيا والبو�شنة، فاإن املجتمعات الأوروبية 
هي الأخ�������رى تواجه اليوم مع�شلة "العائدون 

. من �شوريا" 
البلدان التي ر�شدته�������ا درا�شة معهد وا�شنطن 
ملقاتل�������ني اأوروبي�������ني قتل�������وا يف �شوريا: هي 
فرن�شا، اأ�شرتاليا، اأيرلن�������دا، األبانيا، اأملانيا، 
الولي�������ات املتح�������دة الأمريكي�������ة، البو�شنة، 
بريطاني�������ا، كن�������دا، الدمن�������ارك، كو�شوفو، 
مقدوني�������ا، نيوزيالن�������دا، اإ�شباني�������ا، بلغاري�������ا، 
اإيطالي�������ا، لوك�شمربغ، الرنوي�������ج، رومانيا، 
ال�شويد، وبالطبع هناك بلدان اأخرى اأوروبية 
مل يعلن ع�������ن مقاتلني قتلوا له�������ا يف القتال 
هناك، وح�شب معلوم�������ات اأوردها املركز 
الدويل لدرا�ش�������ة الظواه�������ر الراديكالية، فاإن 
فرن�ش�������ا لها 412 مقات�������اًل يف �شوريا، وبريطانيا 
لها 366 مقاتاًل وبلجيكا لها 296 مقاتاًل واأملانيا 
لها 240 مقات�������اًل، بينما هولندا لها 152 مقاتاًل، 
و تتح�������دث التقديرات ع�������ن اأكرث من مئة 

مقاتل اأمريكي .
ت�شري املعلومات اأي�شًا اإىل اأن الفئات العمرية 
التي تتجه من اأوروبا للقتال يف �شوريا ترتاوح 
اأعماره�������ا بني فئتني اإحداهم�������ا من الرابعة 
ع��������رضة اإىل الثامنة ع��������رضة، والثانية من 
الثامن�������ة ع�رضة اإىل اخلام�ش�������ة والع�رضين، 
وهوؤلء حني يعودون لبلدانهم يكونون اأكرث 
ا�شتعدادًا للقيام بعمليات تفجريية يف بلدانهم 
فقيا�شًا على العائدين ال�شابقني من اأفغان�شتان 
اأو البلقان، يكون كل �شخ�ص م�شتعدًا للقيام 
بعمليات تفجريية من بني كل ت�شعة، ومن 
ثم فالعائ�������دون من �شوريا ه�������م قنبلة موقوتة 
حمتملة التفجر يف وجه احل�شارة الأوروبية 

والغربية والأمريكية .
اخلط�������ر الأكرب الذي تواجه�������ه اأوروبا اليوم 
ه�������و "العائ�������دون من �شوري�������ا وب�������الد ال�شام"، 
فاحتم�������الت قيامهم بعملي�������ات تفجري يف 
العوا�ش�������م الأوروبية هي م�شاألة وقت ل اأكرث 
من منظور امل�شوؤول�������ني الأوروبيني، واأ�شبح 
�ش�������وؤال متى ي�رضب جهاديو �شوريا يف اأوروبا 
�ش�������وؤاًل مطروحًا بق�������وة يف الدوائر الأوروبية 

والغربية .
متثل �شاح�������ات القتال يف �شوري�������ا اليوم ثاين 
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اأك�������رب جتم�������ع يف التاري�������خ الإن�شاين جلذب 
مقاتل�������ني من دول متع�������ددة للم�شاركة يف 
القت�������ال، التجم�������ع الأول كان يف اأفغان�شتان 
وه�������و من �شهل�������ت اأوروب�������ا واأمري�������كا تكوينه 
وت�شكيل�������ه من دون تقدي�������ر لعواقبه ونتائجه 
الت�������ي ترتد اإىل �شدر م�������ن �شنعها اليوم، ويف 
داخ�������ل هذا التجم�������ع تن�شاأ م�������ا نطلق عليه 
"ال�شبكات اجلهادية املغم�������ورة" والتي حتمل 
الفكر ال�شلفي اجله�������ادي واخلربة احلركية 
يف القتال، كما اأنها تتوا�شل مع جمموعات 
اأخ�������رى جهادي�������ة التقتها يف �شاح�������ة القتال 
تل�������ك، وهو ما ي�شجعه�������ا يف امل�شتقبل حتى 
بعد العودة من القتال لإمكان التوا�شل ون�شج 
خي�������وط جدي�������دة لعمل تنظيم�������ات �شغرية 
ت�شبح ه�������ذه التنظيمات اخلطرية املغمورة 
يف املجتمع اأحد امل�شادر املحتملة للتحول 
بالعنف يف مواجهة جمتمعاتها وحكوماتها، 
وبع�ص اجلهادي�������ني الأوروبيني املقاتلني يف 
�شوري�������ا مت الإع�������الن عن مقتله�������م ولكنهم مل 
يقتل�������وا ومن ثم يع�������ودون اإىل بالدهم ولديهم 
الإمكانية للقي�������ام باأعم�������ال عدوانية �شد ما 
يعتربونه ح�ش�������ارة غربية موؤذية للم�شلمني 

يف فل�شطني والعراق ويف �شوريا ذاتها .
تتن�������ادى اأوروبا لعقد موؤمت�������رات متكنها من 
التن�شيق بني دولها ملواجهة ظاهرة العائدين 
م�������ن �شوريا، فقد عاد بع�شه�������م فعاًل، والتقى 
و�شائل الإعالم، واأكدت التقارير اأن العائدين 
يحمل�������ون يف دواخلهم رغب�������ة انتقامية من 
اأوروبا واأمري�������كا مبا يف ذلك "اأحالم بتفجري 
واملوؤ�ش�ش�������ات الأوروبية .  البيت الأبي��������ص" 
امل�شكلة اأن اجليل الثالث اجلديد من القاعدة 
ه�������و اأكرث عنفًا ومي�������اًل للتدمري والتفجري 
من اجليل الأول للقاعدة من اأمثال عبد اهلل 
عزام واأ�شامة ب�������ن لدن اللذين كان لديهما 
الهدف نف�شه هو حترير بلدان امل�شلمني يف 
مواجه�������ة ما اعترباه تهدي�������دًا حلدودها من 
قبل دول�������ة ملحدة و�شيوعي�������ة، وهي الحتاد 
ال�شوفييتي، لك�������ن مواجهة احل�شارة الغربية 
والتدمري ملوؤ�ش�شاتها ميكننا القول: اإن اجليل 
الثاين من القاعدة هو من قام بها، اأما اجليل 
الثالث الذي ترب�������ى يف اأح�شان داع�ص فاإنه 

اأك�������رث طائفية وعنفًا وع�شك�������رة وا�شتعدادًا 
لالنتحار والتدمري، ومن هنا تكمن املخاطر 
احلقيقية التي ميثلها هذا اجليل العائد على 
البل�������دان التي يع�������ود اإليها خا�ش�������ة يف اأوروبا 

واأمريكا .
ميث�������ل املقاتل�������ون الأجان�������ب يف �شوريا من 
اأوروبا واأمري�������كا وفق التقدي�������رات املوثوقة 
ن�شب�������ة ت�ش�������ل اإىل 7% وحل�شا�شية املجتمعات 
الأوروبي�������ة لل�ش�������ورة حي�������ث اأطلق�������ت عدة 
فيديوهات لأوروبيني يف �شوريا وهم يقاتلون 
وميار�ش�������ون العنف هناك، وه�������و ما اعتربه 
م�شوؤولون اأوروبي�������ون تهديدًا للقيم واحل�شارة 
الغربية، ف�������اإن الظاهرة يتم الرتكيز عليها 
اإعالمي�������ًا رمب�������ا باأكرث م�������ن حجمها، ومن 
دون التقليل من خط�������ر الظاهرة واأهميتها 
فاإنه يجب اأن يت�������م الف�شل بني معاجلة تلك 
الظاهرة الإرهابي�������ة بالو�شائل التي حتد منها 
وحتا�رضها، وه�������ذا حق لأوروب�������ا ولأمريكا 
ولل�������دول التي تهدده�������ا تل�������ك الظاهرة من 
دون تعميم يلحق ب�������كل امل�شلمني والعرب 
يف اأوروبا حيث تنت��������رض التيارات اليمينية 
التي توؤ�ش��������ص لظاهرة الإ�ش�������الم فوبيا، والتي 
قد توظف تلك الظاه�������رة الهام�شية ل�شباب 
مراهق يعاين تهمي�ش�������ًا وعزلة وعدم حتقق 
لتجعل منه�������ا ظاهرة تن�������ال الوجود العربي 
والإ�شالمي كله يف ه�������ذه البلدان الأوروبية 
والأمريكي�������ة، فيما تطل�������ق عليه الجتاهات 
اليمينية "احلدود اجلدي�������دة لدار الإ�شالم يف 
اأوروبا"، ومن هنا الدور الذي يجب اأن يلعبه 
امل�شلم�������ون والعرب يف اأوروبا لنفي عالقتهم 
بتلك الظاهرة وبتاأكي�������د انتمائهم لبلدانهم 
التي يعي�ش�������ون فيها، وبتقدمي مناذج حقيقية 

للت�شامح وتقدمي �شورة الإ�شالم ال�شمحة .
يف خط�������اب الرئي��������ص الأمريكي الأخري يف 
نيويورك اأم�������ام خريجي "وي�شت بوينت" اأ�شار 
اإىل دعم الق�������وى املعتدلة من اجلي�ص احلر 
لتكون بدياًل عن القوى الإرهابية، وخ�ش�ص 
خم�شة مليارات لتاأ�شي�ص �شندوق ملكافحة 
الإرهاب يف مايل واليمن وال�شومال وليبيا، 
وهو ما يعني اأن البوؤر التي �شنعها الأمريكيون 
لتكون مالذات حمتمل�������ة جلماعات العنف 
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49 امل�شل�������ح عليه�������م اأن يعملوا عل�������ى ت�شييق 
اخلن�������اق عليه�������ا، كم�������ا اع�������رتف "اأوباما" 
�رضاح�������ة باأن الإرهاب ه�������و التهديد الأكرث 
مبا��������رضة على الوليات املتحدة يف الداخل 
واخلارج، واأن التهدي�������د الرئي�شي مل يعد من 
القاعدة املركزية لتنظيم القاعدة واإمنا من 

اجلماعات الالمركزية التابعة للتنظيم .
اإن اإح�������دى اأهم العرب التي تقدمها لنا عالقة 
الغرب بتنظيم القاعدة ودوره يف دعم ذلك 
التنظيم، هو اأنك ت�شمن كلبًا ليتحول اإليك 
ليع�شك، وهكذا حتولت القاعدة من خنجر 
يف ي�������د اأمريكا ملواجهة الحت�������اد ال�شوفييتي 
اإذا به�������ا تتحول اإىل خنجر يف خ�رض اأمريكا 
واأوروب�������ا، هذه اأحد اأوجه تقلب�������ات ال�شيا�شة 
واأعا�شريها التي ل يزال العامل كله يعانيها، 
وهو ما يوؤكد اأن اأمن العامل كله وا�شتقراره 
ه�������و اأمن واحد للجمي�������ع . ففي ظل العوملة 
ل ميكن�������ك اأن حتقق اأمنك وحدك واإمنا اأمن 

الب�رضية هو اأمن للجميع((.
ان التطرف بطبيعته الراف�شة لالآخر، والتي 
ل تتحرك من منطلق احلكمة والواقعية يف 
ال�شل�������وك والتعامل، كث�������ريا ما ينقلب على 
اجلهات الت�������ي مولته ودعمت�������ه يف مرحلة 
م�������ن مراحل منوه امل�شب�������وه، لذلك جند ان 
الغرب ال�������ذي دعم الكثري م�������ن حركات 
التط�������رف مثال قد �شع�������ر بت�شاعد تهديدات 
ه�������ذه احل�������ركات يف عق�������ر داره، وهنالك 
احداث فا�شلة يف تاريخ العامل ترجمت هذه 
التهدي�������دات على ار�ص الواق�������ع منها تفجري 

برجي التجارة العاملي عام 2001.
 و�شواء حدثت ه�������ذه التهديدات مبوؤامرات 
احلكومات الغربي�������ة - بال�شماح بحدوثها- ام 
ل، فان ال�شعوب الوربية باتت اكرث حت�ش�شا 
لهذا اخلطر على كيانها العام بعد ان �شارت 
يف متا�ص مع هذه اجلماعات ب�شكل مبا�رض.

ويف هذا املجال جند ان العديد من الخبار 
والتقاري�������ر توؤك�������د حالة من النم�������و ال�رضيع 
للمتطرف�������ني القاطن�������ني يف تل�������ك البلدان، 
وبالخ��������ص بع�������د ان ا�شتعل�������ت احلرب بني 
النظام ال�ش�������وري واجلماعات املتطرفة يف 
�شوريا وغ�������زو قوات داع��������ص ل�شمال وغرب 

العراق، من ذلك ما ن�رضه موقع قناة رو�شيا 
اليوم بتاريخ 2014/9/23 حتت عنوان)ثالثة اآلف 
جهادي من اأوروبا قاتلوا يف �شورية والعراق( 

ورد فيه:
))اأعلن من�شق �ش�������وؤون مكافحة الإرهاب يف 
الحتاد الأوروبي جيل دي كري�شوف اأن عدد 
اجلهاديني الأوروبيني الذين قاتلوا يف �شورية 
والع�������راق ازداد من األف�������ي �شخ�ص يف يوليو/

متوز اىل نحو ثالثة اآلف حاليا.
ويف حدي�������ث لوكالة الأنب�������اء الفرن�شية يوم 
الثالث�������اء 23 �شبتمرب/اأيل�������ول مل ي�شتبعد دي 
كري�ش�������وف اأن اأحد اأ�شباب تنامي هذا العدد 
يعود اإىل النجاح�������ات امليدانية التي حققها 
يف املنطقة  تنظي�������م "الدول�������ة الإ�شالمي�������ة" 
واإع�������الن "اخلالف�������ة" يف اأرا��������ص وقعت حتت 

�شيطرة م�شلحيه.
واأ�شار املن�شق الأوروبي اإىل اأن معظم املقاتلني 
يفدون من فرن�شا وبريطانيا واأملانيا وبلجيكا 
وال�شوي�������د والدمنارك، لك�������ن هناك مواطنني 
اإ�شبانيني واإيطاليني واإيرلنديني ومن�شاويني.

وذكر دي كري�شوف اأن ما بني 20 و30% ممن 
مروا ب�شاحات القتال يف �شورية والعراق قد 
عادوا اإىل دولهم، وق�شم منهم ا�شتطاع العودة 
اإىل احلياة الطبيعية، اأما الق�شم الأخر منهم 
فيعانون م�������ن �شدمة نف�شي�������ة بعد جتربتهم 
القتالي�������ة، واأخريا ثمة مت�ش�������ددون ميثلون 
تهديدا لالأمن الع�������ام. وقال املن�شق اإن على 
كل دول�������ة اأوروبية اأن تقيم كل من الفئات 
الثالث ومدى اخلطورة الناجمة عنها لتقدمي 

حلول فعالة((.
ويف ه�������ذا املجال اي�شا نطلع على ما ن�رضته 
�شحيفة القد�ص العربي بتاريخ 2014/8/23 حتت 
عنوان )اكرث م�������ن األف فرن�شي يف �شفوف 

»داع�ص«...( جاء فيه: 
))ك�شف�������ت اأرق�������ام وزارة الداخلية الفرن�شية 
اأن ع�������دد »اجلهادي�������ني« الفرن�شيب�������ني الذين 
يقاتلون يف �شف�������وف تنظيم الدولة الإ�شالمية 
يف العراق وال�شام واملعروف اخت�شارا با�شم 
»داع�ص« جتاوز الأل�������ف مقاتل، ما يعني اأن 
العدد يف ارتفاع متوا�ش�������ل رغم الإجراءات 
الأمني�������ة والق�شائية امل�ش�������ددة التي اتخذتها 
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احلكومة الفرن�شية لإنهاء الظاهرة بلغت حد 
التهديد ب�شحب اجلن�شية.

وق�������ال برن�������ار كازن�������وف وزي�������ر الداخلي�������ة 
الفرن�ش�������ي اإن املعلومات ال�شتخباراتية التي 
جمعته�������ا وزارته اأظهرت وجود نحو 900 من 
الذين يقاتلون يف  الفرن�شي�������ني  »اجلهاديني« 
�شف�������وف »داع�ص« يف الع�������راق و�شوريا بينما 
يقتل 100 اآخرين يف ليبيا، موؤكدا اأن الرقم 
مر�شح لالإرتف�������اع اأكرث لوجود اأعداد اأخرى 
منه�������م يف تركيااأو بلدان جماورة وحتى يف 
فرن�ش�������ا، ل تزال تتح�������ني الفر�شة لاللتحاق 
ب�شاح�������ة القتال، هوؤلء مل تنج�������ح ال�شلطات 

الفرن�شية بعد يف حتديد هويتهم.
وقال »جان بيري فيليو« اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية 
يف جامع�������ة باري��������ص واملتخ�ش�ص يف �شوؤون 
اجلماع�������ات املت�ش�������ددة اإن »تنظي�������م الدولة 
الإ�شالمية يف العراق وال�شام ل ي�شكل تهديدا 
لأمن فرن�ش�������ا وحدها بل لكل اأوروبا والعامل، 
وهو اأخطر بكثري من تنظيم القاعدة باعتبار 
اأن داع��������ص ت�شم ب�������ني �شفوفه�������ا اليوم اآلف 
واملتع�شبني كلهم  املتطرف�������ني  املقاتلني 
يعملون حتت �شلطة زعي�������م واحد وميتلكون 
خربة وا�شع�������ة يف القت�������ال وممار�شة العنف 
ال�شدي�������د والتما�ش�������ك التنظيمي م�������ا يوؤهلهم 

لتقدمي اأداء اأ�شواأ مما يت�شور«.
واأ�شاف »مواجهة ه�������ذا اخلطر تقت�شي اإرادة 
م�شرتكة وق�������رار دويل ت�شارك فيه الوليات 
املتحدة ورو�شيا وجميع دول املنطقة، نحن 
الآىن م�������ا زلنا بعيدين ع�������ن هذا والتنظيم 

يتمدد ويتو�شع يوما بعد يوم«.
وعن قوة تنظيم داع�ص قال الباحث الفرن�شي: 
»الأمريكي�������ون ارتكبوا يف العراق نف�ص خطاأ 
رو�شيا يف �شوريا، اأي اأنهما اتكال على اجلي�ص 
النظامي يف هذين البلدين وا�شتهانا بكل ما 
ي�شمى »قوات غري تابع�������ة للدولة« والنتيجة 
ان عدد املنت�شب�������ني اإىل »داع�ص« يف �شوريا 
والعراق جتاوز ال�30 األف مقاتل، وا�شتطاعوا 
طرد مليون جن�������دي عراقي من جزء مهم 

من العراق«.
وذك�������ر الباحث الفرن�شي بق�شية »اجلهادي« 
الفرن�شي من اأ�ش�������ل جزائري مهدي منو�ص 

الذي نفذ اعت�������داء على متحف يهودي يف 
بروك�شل يف بلجي�������كا قبل اأن تعتقله فرن�شا 
يف مدينة مار�شيلي�������ا وت�شلمه اإىل ال�شلطات 
البلجيكي�������ة ملحاكمته، موؤك�������دا اأنه » قاتل 
يف �شوري�������ا يف �شفوف داع��������ص وهناك تلقى 
التدري�������ب على حم�������ل وا�شتخ�������دام الأ�شلحة 
وتنفيذ اعت�������داءات، ما يثري اجلدل جمددا 
ب�شاأن خطر ه�������وؤلء على الأم�������ن يف فرن�شا 
واأوروب�������ا بعد عودته�������م، اأي�شا ح�������ول م�شاألة 
مراقب�������ة الفرن�شي�������ني الذي�������ن يتوجهون اإىل 

�شوريا للقتال«.
واأ�ش�������اف : "�شخ�شيا اأخ�ش�������ى اأن تكون ق�شية 
»مهدي منو�ص« بداية ل�شل�شلة اعتداءات قد 
ت�شهدها اأوروب�������ا وينفذها جهاديون اأوروبيون 
عائدون من �شوريا، لأين على يقني اأن تنظيم 
داع�ص قادر اليوم على اإر�شال مقاتلني لتنفيذ 
اعت�������داءات يف اأوروب�������ا وحت�������ى يف الوليات 

املتحدة".
من ناحية اأخرى اأثار ا�شتطالع للراأي اأجراه 
يف فرن�ش�������ا ودول اأوروبية مركز متخ�ش�ص 
لفائ�������دة قناة تلفزيونية اأجنبية واأظهر حمل 
15 يف املئ�������ة من الفرن�شيني راأيا اإيجابيا عن 
»اجلهاديني« الذين يقاتلون يف �شفوف داع�ص 

جدل كبريا يف و�شائل الإعالم الفرن�شية.
ويظهر الإ�شتط�������الع الذي اأجري على عينة 
ع�شوائي�������ة م�������ن 1000 �شخ��������ص يف ثالث دول 
اأوروبي�������ة اأن 15 يف املئ�������ة م�������ن الفرن�شيني 
لديه�������م راأي اإيجابي ع�������ن »جماهدي« الدولة 
الإ�شالمي�������ة يف الع�������راق وال�شام، مقابل 7 يف 

املئة فيربيطانيا و 2 يف املئة يف اأملانيا.
و�شكل�������ت الفئة العمري�������ة املرتاوحة بني 18 
و24 �شنة ن�شب�������ة 27 يف املئة من امل�شتطلعة 
اآراءهم، ما يعني براأي اخلرباء الذين جرت 
ا�شت�شارته�������م يف اإطار الدرا�ش�������ة وجود عالقة 
مبا�رضة بني هذه النتيجة وعدد املهاجرين 
م�������ن البلدان العربية وال��������رضق الأو�شط اإىل 

البلدان الثالثة التي جرى فيها الإ�شتفتاء.
غري اأن ي�������وري روبين�شكي الباحث الفرن�شي 
يف املعه�������د الأوروبي يقلل م�������ن اأهمية ذلك 
حني يقول: »يالحظ بو�شوح وجود عدد هام 
من املهاجرين الذين ينحدرون من البلدان 
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51 امل�شلم�������ة يف فرن�شا، حي�������ث ان عددهم هو 
الأك�������رب يف البلدان الأوروبي�������ة، منذ وقت 
طويل، قطع العديد من اأبناء اجليل ال�شاعد 
عالقاتهم مع البلد الذي ينحدر منه اأهلهم، 
لكنهم اخت�������اروا التعبري ع�������ن ت�شامنهم مع 

الإ�شالميني املتطرفني كمظهر احتجاج«
وي�شيف: »نتيجة هذا ال�شتفتاء ت�شري اأي�شًا 
اإىل معدل ال�شخط املتنامي بني الفرن�شيني، 
هذا ي�شكل بب�شاطة تعبريًا عن رف�ص النظام 
املوج�������ود يف فرن�ش�������ا برمته اإنه�������ا طريقة 

احتجاج ورف�ص للنخب لي�ص اإل«.
وحر�ش�������ت احلكومة الفرن�شي�������ة على ت�شديد 
الإط�������ار الت�رضيعي ال�������ذي ل بد منه لتوفري 
الق�������وى الأمنية،  الأ�شا�ص القان�������وين لتحرك 
بهدف م�شاعدتها عل�������ى تفكيك اخلاليا التي 
جتند اجلهاديني ومتوله�������م وت�شهل خروجهم 
من فرن�شا وقبل ذلك تخ�شعهم لعملية غ�شل 
دماغ، جيث تعتق�������د الأجهزة ال�شتخباراتية 
الفرن�شي�������ة اأن عملي�������ات »التجني�������د« جتري 
داخل ال�شجون وعرب الإنرتنت واأي�شا داخل 
امل�شاجد يف ربوع ال�������رتاب الفرن�شي، كما 
تتطلع احلكومة الفرن�شية اإىل توثيق التعاون 
الأمن�������ي وتب�������ادل املعلوم�������ات م�������ع البلدان 
الأوروبي�������ة والعربية وم�������ع دول اأخرى مثل 
تركي�������ا ملنع و�شول اجلهادي�������ني واعتقالتهم 

وت�شليمهم اإليها.
وو�شع�������ت احلكوم�������ة تر�شان�������ة م�������ن القوانني 
�شم�������ن خطة خا�شة اتخ�������ذت مبوجبها عدة 
اج�������راءات ترمي من ورائها اإىل الق�شاء على 
ظاه�������رة جتنيد مقاتل�������ني يف �شفوف داع�ص 
والتنظيم�������ات املتطرفة م�������ن فرن�شا، كما 

اإىل  عم�������دت 
تخ�شي��������ص 

هاتف  رق�������م 
ت  ئ�������ال للعا

للتبلي�������غ 
ابنائهم  ع�������ن 
غب�������ني  ا لر ا
مغ�������ادرة  يف 
ن�ش�������ا  فر
اأج�������ل  م�������ن 

الن�شم�������ام للتنظيم�������ات املتطرفة لالت�شال 
بال�شلط�������ات طلبا للم�شاع�������دة ومنعا خلروج 

اأبنائها.
كما واأعادت العمل بقانون مينع القا�رضين 
م�������ن اخلروج م�������ن الأرا�ش�������ي الفرن�شية دون 
اإذن م�������ن اأهلهم قبل ان ترتاج�������ع عنه لقلة 
فاعليته، غري اأنها تركت الباب مواربا اأمام 
منع اخل�������روج بناء على طل�������ب مبا�رض من 
الأهل ما ي�شتدعي اآليا و�شع اأ�شماء الأ�شخا�ص 
املعنيني على لئح�������ة »�شنغن« وبالتايل منع 
اخلروج لي�ص من الأرا�شي الفرن�شية بل من 

الدول املوقعة على اتفاقية �شنغن.
وتق�������ول املعلومات اإن ال�شلط�������ات الفرن�شية 
تفك�������ر يف اإج�������راء مماثل يهم ه�������ذه املرة 
البالغ�������ني، خا�شة واأن بع��������ص الأ�رض اأعلنت 
مرارا انها ف�شلت يف اإقناع اأقرباء لها بالعدول 
عن قرارهم ال�شف�������ر لالإن�شمام اإىل جماعات 
مت�شددة بينها تنظي�������م »داع�ص« كما تريد 
احلكوم�������ة الفرن�شي�������ة ت�شدي�������د الرقابة على 
املواقع »اجلهادية« الإلكرتونية بهدف اإغالقها 
ومتابع�������ة القائمني عليه�������ا يف خطوة تهدف 
اإىل منعه�������ا من موا�شلة الدور اخلطري الذي 
تلعب�������ه يف »غ�شل دم�������اغ« القا�رضين. وتقول 
الأرقام اإن 68 حالة حتقيق اأو مالحقة يعاجلها 
الق�شاء يف الظرف الراهن يتابع فيها نحو 300 

�شخ�ص.
غري اأن نوابا يف الربملان الفرن�شي ي�شككون 
يف فاعلي�������ة الج�������راءات الحرتازية بينها 
�شحب اجلن�شية وجدواها وي�شككون قي قدرتها 
على احتواء ظاهرة تزايد اأعداد »اجلهاديني« 
يف ظ�������ل بقاء الأزم�������ة ال�شوري�������ة عالقة، ما 
يعن�������ي بقاء الرتبة التي تغذي تو�شع الظاهرة 

خ�شبة((.
كم�������ا ن�رض موقع قناة فران��������ص 24 الفرن�شية 
خربا بعن�������وان )930 �شخ�شا من املقيمني يف 
فرن�شا لهم عالقة باجلهاد يف �شوريا والعراق( 

موؤرخ يف2014/09/14 جاء فيه:
))�رضح وزي�������ر الداخلي�������ة الفرن�ش�������ي برنار 
كازن�������وف ل�شحيفة لو جورن�������ال دو دميان�ص 
الأ�شبوعي�������ة، اأن 930 فرن�شي�������ا اأو اأجنبيا من 
املقيمني يف فرن�شا له�������م عالقة بالقتال يف  مهدي نينمو�ش
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�شوريا والعراق.
  930 �شخ�ش�������ا من املقيم�������ني يف فرن�شا لهم 
عالقة حاليا بالقت�������ال اإىل جانب الإ�شالميني 
يف الع�������راق و�شوريا، ح�شب م�������ا اأعلن وزير 
الداخلي�������ة الفرن�شي برنار كازنوف ل�شحيفة 

لو جورنال دو دميان�ص الأ�شبوعية.
واأعل�������ن اأن "350 موج�������ودون يف امليدان من 
بينهم 60 امراأة. وغادر حواىل 180 �شوريا فيما 
يتجه حواىل 170 اإىل املنطقة". واأ�شاف "كما 
اأع�������رب 230 �شخ�شا عن الني�������ة يف الذهاب. 
واإ�شافة للعدد الإجمايل البالغ 930 �شخ�شا فاإن 

36 قتلوا هناك".
وذكر تقرير برملاين �شدر اأخريا يف فرن�شا 
عالق�������ة حواىل 950 �شخ�شا بالقتال وزعوا كما 
يل�������ي: 350 �شخ�شا على الأر��������ص و150 يتجهون 

للقتال و180 عادوا و220 ينوون الذهاب.
واإثر اإن�شاء من�ش�������ة التبليغ التي افتتحت يف 
الربي�������ع، وهي كناية عن رق�������م هاتف "�شد 
اجله�������اد" فتح للعائالت الت�������ي تخ�شى مغادرة 
اأح�������د اأفرادها اأكد كازن�������وف اأنه مت احلوؤول 
من اأ�شل  دون "مغادرة 70 �شخ�شا على الأقل" 
"350 بالغا، كانت 80 منها تتعلق بق�رض و150 

بن�شاء".
ردا على �ش�������وؤال حول رواي�������ات امل�شاركني 
الفرن�شي�������ني يف القتال بع�������د عودتهم �رضح 
الوزير اأن "البع�ص تبنى ما فعل واأعرب عن 
ال�شتع�������داد للعودة، لكن البع�ص الآخر اأبدى 
�شدمة من العنف اأو الفظائع التي �شهدها اأو 

�شارك فيها، ورف�ص العودة اإليها".
وتاب�������ع "كم�������ا يوؤكد اآخ�������رون اأنه�������م ذهبوا 
لغر�ص اإن�شاين فيما منلك معلومات موؤكدة 

تثبت اأنهم قاتلوا يف �شفوف اجلهاديني"((.
ومل يك�������ن جمرد الح�شاء هو اآخر املطاف، 
فق�������د ا�شفرت ال�شهر القليلة املن�رضمة عن 
حوادث ارهابية ق�������ام بها جماعة متطرفون 
عائ�������دون من القت�������ال يف جبهات القتال يف 
ال�رضق الو�شط، ويف ه�������ذا ال�شدد نقراأ ما 
ن�رضت�������ه �شحيفة ميدل اي�شت اأونالين بتاريخ 
2014/9/8 حت�������ت عنوان)مهدي منو�ص عنوان 
خلط�������ر اجلهاديني العائدي�������ن اىل اوروبا( ورد 

فيه:

))ت�شور ق�شية الفرن�شي مهدي منو�ص املتهم 
بقت�������ل اربعة ا�شخا�ص يف هج�������وم نفذه على 
املتحف اليهودي يف بروك�شل والذي كان 
احد خاطفي رهينة فرن�شي �شابق، التهديد 
الذي ميثل�������ه اجلهادي�������ون الوروبيون الذين 
ين�شمون اىل �شفوف تنظيم الدولة ال�شالمية 

بالن�شبة لوروبا.
وق�������ال جان �ش�������ارل بريزار خب�������ري امل�شائل 
املرتبطة بالره�������اب ان الهجوم الذي ادى 
اىل قت�������ل اربعة ا�شخا��������ص يف 24 ايار/مايو يف 
املتح�������ف اليه�������ودي يف بروك�ش�������ل والذي 
اوق�������ف منو��������ص الفرن�شي اجلزائ�������ري ال�شل 
ب�شاأنه يف بلجيكا هو "اول عمل ارهابي ناجح 
عل�������ى الرا�شي الوروبية م�ش�������دره ال�شبكات 

ال�شورية".
وعلى غرار منو��������ص هناك مئات الوروبيني 
العائدي�������ن م�������ن �شوري�������ا حيث ان�شم�������وا اىل 
اجلهاديني، فيما يوا�ش�������ل مئات املر�شحني 
الخري�������ن الن�شم�������ام اىل �شف�������وف "الدول�������ة 
او "جبه�������ة الن��������رضة"، الفرع  ال�شالمي�������ة" 

ال�شوري لتنظيم القاعدة.
ويبعث تدفق املر�شحني للجهاد خماوف لدى 
امل�شوؤولني ال�شيا�شيني واجهزة ال�شتخبارات 
الوروبية من ان يفلت بع�شهم من رادارات 
املراقب�������ة وينف�������ذون اعم�������ال ارهابية لدى 

عودتهم اىل بالدهم.
وقال لوي كابريويل م�شوؤول مكافحة الرهاب 
يف مديرية مراقب�������ة الرا�شي بني 1998 و2004 
"انها ظاهرة جماعية تتخذ حجما متزايدا".

وقدر جان �ش�������ارل بريزار ع�������دد الوروبيني 
الذين زاروا �شوريا والعراق او الذين ما زالوا 

موجودين يف هذين البلدين ب�3200.
ويف بريطاني�������ا، افاد رئي�ص ال�������وزراء ديفيد 
كام�������ريون ان هناك "ما ل يق�������ل عن 500" 
غ�������ادروا اىل �شوريا والع�������راق عاد منهم 250. 
اما يف فرن�شا، فهناك 950 �شخ�شا �شالعون يف 
ال�شبكات ال�شورية، ما بني جهاديني يقاتلون 
حالي�������ا )350( او يف طريقه�������م )150( اأو عادوا 
اىل بالده�������م )180( اأو ي�شعون للرحيل )220(، 
بح�شب تع�������داد اعده مقرر م��������رضوع قانون 
حول تعزي�������ز مكافحة الرهاب يف منت�شف 
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53 اب/اغ�شط�ص.
ومت توقيف ا�شخا�ص ي�شعون لتجنيد مر�شحني 

للجهاد يف كل من املانيا وهولندا.
وقال جان �شارل بري�������زار انه على �شوء هذه 
الع�������داد فان خماطر وقوع اعتداء جديد يف 
اوروبا "تتخطى جمرد الحتمال" م�شريا اىل 
ان "الجه�������زة على يقني ب�������ان المر مل يعد 

�شوى م�شالة وقت".
وق�������ال اخلب�������ري ان "ه�������ذا ميك�������ن ان يح�شل 
الذين  بطريقتني: هن�������اك حالت الف�������راد 
�شيحاولون لدى عودتهم القيام بعمليات بدون 
تلقي تعليمات، ملجرد انهم ا�شبحوا عنيفني، 
وهذا ما ينطبق على ما يبدو على منو�ص"، 
لكنه ا�شاف ان "اخلطر احلقيقي هو انه بو�شع 
الدولة ال�شالمية ال�شتناد اىل الف اجلهاديني 
الجانب يف �شفوفها للقيام بعمليات حمددة 
اله�������داف ومن�شقة، تكون وطاأتها ا�شد بكثري 

مما ميكن ان يحققه جهادي وحيد".
وراى ماثي�������و اول�شن احد م�ش�������وؤويل مكافحة 
الرهاب المريكي�������ني ان "التهديد لوروبا 

داهم ن�شبيا".
ويف مواجهة هذه املخاط�������ر، ت�شعى الدول 
الوروبي�������ة لتعزيز تر�شانته�������ا الق�شائية ملنع 
رحيل املر�شحني للجهاد، ول �شيما يف فرن�شا 
وبريطانيا اللتني ت�شتعدان لقرار ت�رضيعات 
جتيز منع ال�شخا�ص الذي�������ن ي�شتبه ب�شعيهم 
للتوجه اىل ار�ص جهاد من مغادرة الرا�شي 

الوطنية.
و�شدد �شارل بريزار على ان "املهم هو منعهم 
من الرحيل، هذه هي الولوية. لنهم حني 

يرحلون، فقد فات الوان".
ام�������ا الذين يع�������ودون، فان اجه�������زة مكافحة 
الرهاب ل متل�������ك الو�شائ�������ل الكافية لفر�ص 
مراقبة متوا�شلة عليهم فتعمد اىل و�شع لوائح 

ت�شنفهم فيها بح�شب درجة خطورتهم.
واو�شح خب�������ري يف هذا املل�������ف ان "فر�ص 
مراقب�������ة على مدار ال�شاع�������ة على م�شتبه به 
واحد ل �شيما وانه ي�شتخدم يف غالب الحيان 
ثالثة او اربعة ارقام هاتفية خمتلفة، يتطلب 
ثالثني �رضطيا. كيف ميكن القيام بذلك؟"

ويف فرن�شا راى لوي كابريويل ان املديرية 

العامة لالم�������ن الداخلي مع عمالئه�������ا ال�3300 
تق�������وم ب�"عمل ممتاز لكنه�������ا تعاين من نق�ص 
يف عديده�������ا. وتعزيزها املزمع ب�300 اىل 400 

عن�رض ل ي�شكل ردا مب�شتوى التحدي".
وقال جان �ش�������ارل بريزار "نعلم من التجارب 
املا�شي�������ة، يف افغان�شت�������ان او ال�شي�شان، ان 
�شخ�شا من ا�شل ت�شع�������ة عائدين انخرط يف 

اعمال عنيفة او ارهابية".
وم�������ا يزيد من ح�������دة املخاط�������ر بنظره ان 
"هوؤلء ال�شخا�ص يع�������ودون وقد تخل�شوا متاما 
من اي رادع معنوي بالن�شبة للعنف" وهو ما 
ينطبق على ما يبدو على مهدي منو�ص((.

ويبدو ان على دول الغرب ب�شكل عام تواجه 
تهدي�������دا م�شاعفا من التطرف، اذ ان تنامي 
ظاهرة التط�������رف الديني يف بالد الغرب مل 
يقت�رض على اجلماعات امل�شلمة فح�شب، بل 
انه اثار النعرات املتطرفة لدى اجلماعات 
الخرى يف تلك املجتمعات، وبخا�شة تلك 
املوؤمنة بالدين امل�شيح�������ي، مما ي�شعد من 
خطورة انفجار حرب داخلية، وي�شهد على 
ذل�������ك ما ن�رضت�������ه �شحيفة احلي�������اة اللندنية 
بتاريخ 2014/6/1 حتت عنوان )تطرفان ا�شالمي 

وم�شيحي يجتاحان اأوروبا( جاء فيه:
))تواج�������ه اوروبا موجتني م�������ن التطرف يف 
اآن، واح�������دة مييني�������ة م�شيحي�������ة ت�شدد على 
الهوي�������ة ال�شلية البي�شاء وتعادي املهاجرين 
والوح�������دة الوروبية وتدع�������و اىل اعادة قولبة 
املجتمع�������ات الوروبية عل�������ى ا�شا�ص العرق 
والقومي�������ة والدين، واخ�������رى ا�شالمية تواجه 
عقبات عملية الدم�������ج الجتماعي بالعنف 
وتدع�������و اىل التمرد على النظ�������م املختلطة 
القائمة، معتربة القتال يف �شاحات "اجلهاد"، 
ويف مقدمه�������ا �شورية، تدريبًا على معركتها 

امل�شتقبلية يف اوروبا نف�شها.
ولي�ص �شدف�������ة بالتاأكيد التزامن بني هذين 
التيارين، ذل�������ك ان كال منهما يعترب نف�شه 
مبثابة رد على ما يرى انه ف�شل الرتكيبات 
ال�شيا�شي�������ة الوروبي�������ة يف تلبي�������ة تطلع�������ات 
جمتمعاته�������ا، ويتغذى م�������ن مواقف الآخر 
و�شلوك�������ه، ويبن�������ي حمالت�������ه و�شعاراتها على 
ال�شتعداد ملا يعتربه جنوحًا لدى الآخر اىل 
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افتعال مواجهة معه.
وتن�شغ�������ل الدوائ�������ر ال�شيا�شي�������ة والعالمي�������ة 
والكادميية يف كل م�������ن فرن�شا وبريطانيا 
والدمن�������ارك ودول اوروبي�������ة اخ�������رى بنقا�ص 
حمموم حول ا�شباب �شعود اليمني املتطرف 
وتنامي موؤيدي�������ه، بعد الف�������وز الكبري الذي 
حققته حركاته يف هذه الدول يف انتخابات 
الربملان الوروبي، وحول ابعاد هذا النت�شار 
وتبعاته على الو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية 

يف هذه البلدان.
ويف ح�������ني ي�شتخف الي�شاري�������ون، وخ�شو�شا 
يف فرن�شا، باأهمي�������ة الظاهرة ويعتقدون انها 
موقتة ويعيدونها اىل النك�شة القت�شادية التي 
ت�شهده�������ا القارة العجوز من�������ذ �شنوات وتكاد 
ت�شف�������ى منها، هناك من يعتق�������د ان ظاهرة 
التطرف اليميني لي�شت م�شتجدة، بل متتد 
جذوره�������ا يف املا�ش�������ي الوروبي غري البعيد 
الذي اجن�������ب يف الن�ش�������ف الول من القرن 
الع�رضين احزابا قومي�������ة وفا�شية يف املانيا 
وايطالي�������ا وفرن�شا ودول اخ�������رى ت�شببت يف 
حربني عامليتني، قبل ان تنكفئ لفرتة ثم 
تعاود الظه�������ور يف ثمانينات القرن املا�شي، 
وانه�������ا قد تنجح جمددا يف العودة اىل �شدارة 
امل�شه�������د ال�شيا�ش�������ي اذا اح�شن�������ت ا�شتغ�������الل 
الظروف القت�شادية والجتماعية التي ي�شكو 

منها اجلميع.
وعل�������ى رغم انها ل ت�ش�������كل حتى الآن تهديدا 
فعليا لنظمة احلكم العلمانية و�شبه العلمانية 
يف اوروب�������ا، ال ان �شحوته�������ا اجلديدة جعلت 
�شيحات التحذير تنطل�������ق بقوة، وخ�شو�شا 
بع�������د تركيزها على جم�������الت جديدة، ول 
�شيم�������ا التعدد الثقايف الذي ت�������رى انه يهدد 

الهوية الوروبية، وت�شعى اىل �رضبه.
ويف املقابل، اثار وجود الآلف من املقاتلني 
الوروبيني، وغالبيته�������م العظمى من ا�شول 
عربي�������ة وافريقي�������ة، يف �شوري�������ة ومناط�������ق 
"جهادي�������ة" اخرى، قلقا كب�������ريا يف دولهم، 
لي��������ص لأن هوؤلء قد يع�������ودون يوما وي�شكلون 
تهدي�������دا ارهابي�������ا فح�ش�������ب، ب�������ل لإن البيئة 
احلا�شنة لهوؤلء املقاتلني توؤكد وجود اعداد 
واملتعاطفني  املتطرف�������ني  م�������ن  م�شاعفة 

معه�������م، توح�������ي به�������ا قدرتهم عل�������ى  تنظيم 
عمليات التجنيد والنتقال والعودة بفاعلية، 
عل�������ى رغم الج�������راءات المني�������ة املتخذة 

�شدهم، والتي �شملت اعتقالت احرتازية.
وتب�������ني ان ان�شطة هذه اجلماعات املتعددة 
اآخ�������ذة يف الت�ش�������اع وتهدد بتنوي�������ع مروحة 
ا�شتهدافاتها، حي�������ث تعترب ان هناك متييزا 
عرقيا ودينيا يف حق الوروبيني من ا�شول 

عربية يبقيهم على هام�ص جمتمعاتهم.
لك�������ن امل�شكل�������ة ال�شا�شية الخ�������رى بالن�شبة 
اىل ال�������دول الوروبي�������ة هي م�������ا يعنيه تنامي 
التط�������رف ال�شالمي م�������ن ف�ش�������ل ال�شيا�شات 
الجتماعي�������ة املعتم�������دة يف دم�������ج اجيال 
ال�شبان املولودين لعائالت هاجرت اىل دول 
الق�������ارة، مبجتمعاتهم، وهذا م�������ا ي�شتخدمه 
اي�ش�������ا اليم�������ني املتطرف ال�������ذي يعترب ان 
امل�شكلة يف الهج�������رة نف�شها ويف التقدميات 
اىل املهاجري�������ن الذي�������ن ل يزال�������ون يعادون 

اوطانهم اجلديدة.
ويف الوق�������ت الذي يقف الق�������ادة الوروبيون 
عاجزين ام�������ام ظاهرتي الت�ش�������دد ال�شالمي 
مواجهتهما،  وكيفية  وامل�شيحي-اليمين�������ي 
ي�شحذ املتطرفون م�������ن اجلانبني ا�شلحتهم، 
وق�������د ل مي�ش�������ي وقت طوي�������ل قب�������ل اندلع 

املواجهة بينهما((.
واخ�������ريا من املفيد ان نطل�������ع على ما نقله 
مركز باحث بعنوان)اأع�������داء من الداخل( 
ع�������ن �شحيفة هاآرت�ص ال�رضائيلية بقلم اأن�شل 

بابر بتاريخ 2014/9/4 جاء فيه:
 ))ح�������ني ق�������ال الرئي��������ص المريك�������ي براك 
اوبام�������ا ال�شب�������وع املا�شي ان لي��������ص لالدارة 
بع�������د ا�شرتاتيجي�������ة ملواجهة تنظي�������م الدولة 
ال�شالمية، تعر�ص لكثري من النتقاد. ولكن 
خماوفه تعك�ص بال�شبط امل�شكلة امل�شرتكة 
اليوم لعموم دول الغ�������رب: كيف الت�شدي 
مل�شكلة عودة مئ�������ات وحتى الف من ابناء 
الغرب ممن �شاف�������روا للقتال كجهاديني يف 
�شوري�������ا ويف العراق ويعتزم�������ون العودة اىل 
اأفالم اعدام ال�شحفيني المريكيني  بالدهم. 
جيمز فويل و�شتيفان �شوتلوف بقطع الراأ�ص، 
على يد ع�شو تنظيم الدولة ال�شالمية، الذي 
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55 ب�������دا يتكلم الجنليزية بلكن�������ة لندنية وا�شحة 
– �شكل�������ت نداء ا�شتيقاظ اأخ�������ري يف الغرب. 
فقب�������ل اأربعة ا�شهر من ذل�������ك فقط ا�شتيقظ 
النا�ص يف وا�شنط�������ن، لندن وبروك�شل على 
مقتل اربع�������ة اأ�شخا�ص يف املتحف اليهودي 
يف العا�شم�������ة البلجيكي�������ة على ي�������د مهدي 
منو�ص، م�شل�������م فرن�شي عاد قبل ب�شعة ا�شهر 
م�������ن ذلك بعد �شنة قاتل فيها ب�شفوف الدولة 
ال�شالمي�������ة يف �شوريا. ومنذئذ، وعلى مدى 
ال�شهر الخرية ازداد الهتمام العالمي مبا 
يج�������ري يف حروب ال��������رضق الو�شط حني 
ب�������ات التهديد هذه املرة لي��������ص فقط على 
ال�شتقرار يف ه�������ذه املنطقة بل واي�شا على 

اأمن مواطني الدول الغربية. 
 ولكن هذا مل يفاجيء رجال ال�شتخبارات يف 
الغرب. فمنذ اكرث من �شنة وهم يحذرون 
م�������ن خطر اجلهاديني من انتاج حملي. ويف 
مبا  عدة حالت احبطت حماولت منهم – 
يف ذل�������ك يف بريطاني�������ا وفرن�ش�������ا – لتنفيذ 
العمليات. ولك�������ن الن، عندما باتت الدولة 
ال�شالمي�������ة تتحدث بالفرن�شي�������ة والجنليزية 
وتظهر كل يوم عل�������ى �شا�شة التلفزيون ويف 
العناوي�������ن الرئي�شة لل�شحف، ف�������ان حقيقة 
اأن ال�������دول التي توجد على ب�������وؤرة ال�شتهداف 

عدمية الو�شيلة، حتظى بالت�شديد.
 ان م�شكل�������ة هذه الدول هي م�شكلة معقدة. 
فبع�شها يعود اىل غياب املعلومات عن هوية 
اجلهادي�������ني واعدادهم. وبينم�������ا قدر الحتاد 
الوروبي ع�������دد امل�شافرين اىل �شوريا باكرث 
من الفني، تقدر اجهزة المن البلجيكية بان 
الع�������دد م�شاعف، على القل. م�شاألة اخرى 
ه�������ي م�شاألة اليوم الت�������ايل. لي�ص وا�شحا كم 
من ب�������ني اولئك الذين يع�������ودون اىل بالدهم 
يعتزم�������ون موا�شلة الن�ش�������اط. وبينما بع�ص 
ممن يخ�شعون للتحقيق لدى اأجهزة المن 
يف دولهم ادعوا ب�������ان قادتهم يتوقعون منهم 
موا�شلة الن�ش�������اط يف دولهم، قال اآخرون ان 
الوح�شية الت�������ي ا�شطدموا به�������ا دفعتهم لن 

يعيدوا النظر يف طريق اجلهاد. 
ولكن حت�������ى عندما تنجح ال�������دول يف بلورة 
�شيا�ش�������ة ملواجه�������ة الف اجلهادي�������ني الذين 

�شيعودون اىل حدوده�������ا، يتبني بان ال�شبيل 
اىل تطبيقه�������ا ل ي�������زال طوي�������ال. وهكذا ففي 
ال�شبوع املا�ش�������ي فقط حتدث رئي�ص الوزراء 
الربيط�������اين دافي�������د كم�������رون ع�������ن �شل�شلة 
خط�������وات �رضوري�������ة ملنع �شف�������ر اجلهاديني 
املحتملني وع�������ودة اولئك الذي�������ن �شبق ان 
�شافروا منها. و�شم�������ن امور اخرى، حتدث 
ع�������ن قيود احلرك�������ة، العتق�������الت الوقائية 
و�شحب اجلوازات. وم�������رت ب�شعة ايام واأول 
اأم�ص عر�ص اخلطة الت�������ي ا�شت�شعبت ذكر 
الت�رضيحات من ال�شبوع املا�شي. وبتو�شية 
رجال القان�������ون وبعد �شغوط من جانب ق�شم 
من اع�شاء حزبه – ممن ادعوا بان هذا م�ص 
غري متوازن بحريات الفرد – عر�شت رواية 
اكرث رقة بكث�������ري. والن اي�شا يوجد تخوف 
من اأن يكون البند الذي �شعى اىل منع عودة 
املواطنني الذين �شبق اأن �شافروا اىل �شوريا، 
ومبوجب�������ه يحتمل األ يك�������ون د�شتوريا كون 
الدول�������ة ل ميكنها اأن ت�شح�������ب من مواطنيها 

احلق يف العودة اليها. 
وح�شب التقدي�������رات املختلفة، فان نحو 500 
مواطن بريط�������اين �شارك�������وا للم�شاركة يف 
اجلهاد ون�شفهم عاد منذ الن. ويعتقد جهاز 
المن MI-5 بان بع�شهم على الأقل يبقي على 
ات�ش�������ال ويخطط لتنفيذ عمليات م�شتقبلية 
على م�شافة اأقرب من الوطن. وكان العمل 
الذي قام�������ت به وزارة الداخلي�������ة يف ال�شنة 
املا�شية ه�������و �شحب جوازات 23 مواطن كي 
ل يتمكنوا من مغ�������ادرة الدولة. ولكن وا�شح 
من�������ذ الن بان هذا الم�������ل مل ينجح يف ان 
يقل��������ص ب�شكل ب�������ارز تي�������ار اجلهاديني. ومن 
اجلهة الخ�������رى ين�شاأ ال�ش�������وؤال اي�شا كيف 
ميك�������ن القول ان �شابا ي�شرتي بطاقة �شفر اىل 
تركيا لي�ص يف طريقه اىل اجازة يف انطاليا 

بل يعتزم اجتياح احلدود اىل �شوريا. 
  طريقة عمل تبنتها الوليات املتحدة بعد 
وا�شتخدم�������ت يف ا�رضائيل اي�شا،  11 ايلول – 
ولك�������ن لي�ص يف اوروبا بعد – هي الطلب من 
��������رضكات الطريان ان حت�������ول م�شبقا قائمة 
م�شافريها كي ت�شم�������ح للحكم بفر�ص حظر 
دخول للم�شبوهني باعمال ارهابية. يحتمل 
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اأن يك�������ون اتخاذ هذه الو�شيلة م�������ن �شاأنها اأن 
ي�شاعد يف منع اجلهادي�������ني املحتملني من 
ال�شفر اىل �شوريا والتحذير من عودتهم، ولكن 
رغ�������م اأن بريطانيا والدول الوروبية الخرى 
ت�شعى اىل تبنيه�������ا، واجهت اعرتا�شات من 
جانب الحت�������اد الوروبي. فه�������ذا يخ�شى من 
امل�ص مبب�������داأ احلدود املفتوح�������ة بني دول 

الحتاد. 
 بع�ص ال�������دول الوروبية، مبا فيها بريطانيا، 
املانيا وال�شويد، بلورت خططا هدفها العثور 
على ال�شبان الذين قد يقعون يف �شباك ال�شالم 
املتطرف اأو ممن اجنرفوا منذ الن يف هذا 
الجت�������اه. ويف اطار هذه اخلط�������ة يتم ابعاد 
ال�شبان ع�������ن عنا�رض اخلطر ويتم ا�رضاكهم 
يف املجتمع مبرافقة ثابت�������ة. ويدعي موؤيدو 
هذه اخلطط من جه�������ة بانهم جنحوا يف اأن 
يقل�شوا ب�شكل وا�شح اعداد منفذي العمليات 
املحتملني ومن جهة اخرى بان الجراءات 
العقابية يف كل الحوال مل تكن ناجعة �شد 
من ي�������رى من�������ذ الن يف �شلط�������ات القانون 
عدوا. اما عمليا فتجد هذه اخلطط �شعوبة  
يف توفري ج�������واب على الظاه�������رة املت�شعة 
واخلوف من مئات اجلهاديني الذين يتجولون 
بحرية يف القارة ول ميكن معرفة متى واين 
يختارون العمل. هكذا كان يف حالة منو�ص 
الفرن�شي ال�������ذي اجتاز ب�شهولة بارزة احلدود 
اىل بلجيكي�������ا ونفذ العملية يف دولة ل تعرفه 

فيها ال�رضطة.  
 مو�ش�������وع اآخر يقلق ج�������دا املجتمع الغربي 
هو طريق�������ة جتنيد اولئك ال�شب�������ان. فالدولة 
ال�شالمية وغريها من املنظمات املتطرفة 
جتن�������د اليوم املوؤيدين ع�������رب النرتنت ا�شا�شا 
ويف ال�شب�������كات الجتماعية. ومع اأنه كانت 
يف الغ�������رب حماولت للعمل مع مواقع مثل 
توي�������رت وفي�شبوك لغ�������الق ح�شابات �شعبية 
للجهادي�������ني الغربيني، ولكن�������ه مل مير وقت 
طويل اىل اأن فتح�������ت ح�شابات جديدة بدل 
منها اأو اأن هوؤلء بب�شاطة انتقلوا اىل �شبكات 

اخرى ي�شعب فيها التقاطهم.

 على الرغم م�������ن ان ال�شحفيني اللذين قتال 
بقطع الراأ�ص هم�������ا امريكيني، ورغم حقيقة 
اأن غارات �شالح اجل�������و المريكي يف العراق 
ت�شتد ف�������ان ال�شكان يف نيوي�������ورك، وا�شنطن 
ولو��������ص اأجنلو�ص ي�شع�������رون الن بامان اأكرب 
من �ش�������كان اوروبا. ولعله�������م ي�شعرون بذلك 
بف�شل ن�شاط �شلطات القانون يف الدولة التي 
عم�������دت اىل العتقالت الوقائي�������ة لكل من 
ي�شتبه مب�شاركته يف الرهاب. ولكن ي�شاهم 
يف ذلك اي�ش�������ا حقيقة اأن ن�شي�������ب الطائفة 
ال�شالمية بني اجم�������ايل ال�شكان يف الوليات 
املتحدة ا�شغ�������ر بكثري مقارن�������ة بالو�شع يف 
اوروبا، وتوجد خماوف اأقل من املظاهرات 
والحتجاجات الوا�شع�������ة. ولكن كل هذا ل 
مين�������ع �شناتورات جمهوريني م�������ن اأن يدعوا 
منذ الن اىل �شحب اجلن�شية من اجلهاديني 
وحت�������ى ادارة اوبام�������ا الدميقراطية اعدمت 
عمليا ن�شط�������اء القاعدة مع جن�شية امريكية 
يف احباط�������ات مركزة قامت بها الطائرات 

غري املاأهولة يف اليمن. 
 يف ه�������ذه الثن�������اء تنفذ الولي�������ات املتحدة 
غ�������ارات جوي�������ة يف العراق وتعت�������زم تو�شيع 
حملته�������ا اجلوية لت�شمل �شوري�������ا اي�شا. لي�ص 
وا�شح�������ا اذا كان هذا �شيكف�������ي ملنع انت�شار 
الدول�������ة ال�شالمي�������ة وهذا اغل�������ب الظن لن 
يغ�������ري حقيق�������ة اأن التنظيم ي�ش�������كل م�شدر 
جذب لل�شب�������ان الذين ل�شباب متنوعة ملوا 
حياتهم الغربية. يف كل الحوال فان احلل 
الوحيد على الطاولة الن هو احلاق الهزمية 
بال�شالمي�������ني – النتيجة الت�������ي قد ت�شتغرق 
�شن�������وات ه�������ذا اذا كان�������ت �شتتحقق يف اأي 
وقت من الوق�������ات. ويف امل�شتقبل القرب 
�شت�شطر كل ال�������دول الغربية التي تتعر�ص 
لهذا التهدي�������د اىل التعاون، التن�شيق وتبادل 
املعلوم�������ات. وبالن�شبة لوروب�������ا يحتمل اأن 
يتعني على حكوماته�������ا اأن تت�شاءل اذا كان 
بو�شعه�������ا اأن تقاتل تنظيما ل يعرتف باحلدود 
او القوانني دون اأن مت�ص بحقوق اع�شائها((. 
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ثانيا: ا�سباب تفاقم ظاهرة التطرف يف الغرب:
قد يبدو غريبا ان تتفاقم ظاهرة التطرف يف 
بل�������دان تقع يف ال�شدارة يف م�شمار ال�شتقرار 
الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي يف العامل، 
ف�ش�������ال عن تاأكيدها على انها الداعية الوىل 
اىل ظاه�������رة الت�شامح ورف��������ص ال�شدام على 
ا�شا�ص ديني او عرقي، ولكن با�شتق�شاء بع�ص 
ال�شب�������اب التي تقف وراء ح�������وادث ترتبط 
بنم�������اذج متطرفة يف تلك البلدان، ميكن ان 
ن�شري اىل نعزو منو التطرف يف تلك البلدان 

لال�شباب الآتية:

اأ: ن�ساط مدار�س التطرف يف الغرب:
يعد الن�شاط ال�������دوؤوب للجماعات ال�شالمية 
التي توؤ�ش�ص للفكر املتطرف يف املجتمعات 
الغربية م�������ن اهم ا�شباب من�������و التطرف يف 
املجتمعات الغربية، وتتجلى هذه الظاهرة 
يف ح�������وادث ع�������دة منها ما نقلت�������ه �شحيفة 
الهرام حتت عن�������وان )املدار�ص الربيطانية 
فى مرم�������ى التطرف( بتاري�������خ 2014/5/4 جاء 

فيه:
تليج�������راف«  »دايل�������ى  �شحيف�������ة  ))ح�������ذرت 

الربيطاني�������ة م�������ن خمط�������ط اإ�شالمى حمكم 
ل�شيط�������رة املتطرف�������ني عل�������ى �شل�شل�������ة من 
املدار��������ص فى مدين�������ة برمنجه�������ام. ور�شد 
التقرير الذى اأوردته ال�شحيفة على �شفحتها 
الأوىل اأول حتذير من نوعه وجهته الرابطة 
الوطنية ملديرى املدار�ص من وجود »جهود 
من�شق�������ة« تهدف اإىل اخ�������رتاق �شت مدار�ص 
على الأقل ف�������ى برمنجه�������ام، واأن املخطط 
ي�شمل جمموع�������ة اأكرب م�������ن املدار�ص فى 
كاف�������ة اأنح�������اء بريطانيا. ونقل�������ت ال�شحيفة 
عن متح�������دث با�شم الرابط�������ة اإ�شارته اإىل اأن 
املخطط، الذى اأطلقت عليه ا�شم "ح�شان 
ط�������روادة" يهدف اإىل اخ�������رتاق املتطرفني 
للمدار��������ص الربيطانية، وذلك  الإ�شالمي�������ني 
م�������ن خالل اإلغاء بع�ص الأجزاء من املناهج 
الدرا�شي�������ة، وحماول�������ة التاأث�������ري ف�������ى تعيني 
موظف�������ني م�شلم�������ني. ونبه�������ت اإىل اأن هذه 
الف�شيحة متتد لت�شمل عدد اآخر من املدن 
و"مان�ش�شرت"  "برادف�������ورد"  مثل  الربيطانية 

واأجزاء من �رضق لندن.
واعت�������ربت ال�شحيفة اأن ه�������ذه الإجراءات 

الدولة
روسيا
تركيا

السعودية
استراليا

تونس
املغرب

بريطانيا
فرنسا
اسبانيا

الواليات املتحدة
بلجيكا
املانيا

العدد
اكثر من 800 1

1 400
1 2.500
1 250

1 3.000
1 1.500
1 500

اكثر من 700 1
1 51

1 100
1 250
1 300

نسبتهم بني املسلمني

من كل 20.000
من كل 187.000
من كل 10.000
من كل 1.600
من كل 3.500

من كل 22.000
من كل 5.700
من كل 6.700

من كل 20.000
من كل 30.000
من كل 2.500

من كل 13.800

ج�������دول بالدول التي جاء منها اجلهادي�������ون اىل �شوريا ن�رضه مركز باحث للدرا�شات 
الفل�شطينية وال�شرتاتيجية موؤرخ يف 2014/9/4
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تاأت�������ى كرد فعل على احلمل�������ة التى اأطلقتها 
قب�������ل اأ�شابيع، وحذرت من خمطط "ح�شان 
ط�������روادة" الإ�شالمى ف�������ى برمنجهام، وحذر 
را�ش�������ل هوبى الأمني الع�������ام للرابطة، من اأن 
الأزم�������ة ل تقت�رض على مدين�������ة برمنجهام 
وحده�������ا، ولكنه�������ا متتد على نط�������اق اأو�شع، 
وتهدف بالأ�شا�ص اإىل ال�شيطرة على املدار�ص 
العلمانية وتغيري طبيعتها وا�شتبدال اإدارتها 
وهيئة التدري��������ص بها باأخرى اإ�شالمية تعمل 

على تلقني الأطفال اأفكارا متطرفة.
من ناحيتها، �شارعت هيئة مراقبة املدار�ص 
امل�شتقل�������ة، اإىل فتح حتقيقات �شملت من 18 
اإىل 20 مدر�ش�������ة فى برمنجه�������ام وحدها، وهو 
ما تزام�������ن مع التحقيق الذى اأطلقته وزارة 
التعليم الربيطانية، حيث ت�شري التحقيقات 
الأولية اإىل اأنه مت اإجبار الفتيات فى مدر�شة 
)ب�������ارك في�������و(    على اجللو�ص ف�������ى ال�شفوف 
اخللفي�������ة فى الف�ش�������ول الدرا�شية ومت تقلي�ص 
املناه�������ج التعليمية بحيث تتواءم مع الأفكار 

الإ�شالمية املتطرفة((.
ويف ذات ال�شي�������اق ن��������رضت �شحيفة ميدل 
اي�شت اأونالين خربا بعنوان )الت�شدد يرتدي 
زي ال�رضط�������ة يف املانيا( بتاري�������خ 2014/9/8 

جاء فيه: 
))دع�������ا �شيا�شيون وو�شائل اع�������الم املانية اىل 
ت�شديد القوانني �شد مظاهر ال�شالم املت�شدد 
بع�������د ان قام�������ت جمموع�������ة م�������ن ال�شلفيني 
املت�شددين، تطلق على نف�شها ا�شم "�رضطة 
بدوري�������ات يف �ش�������وارع مدين�������ة  ال�رضيع�������ة" 

فوبريتال غرب املانيا.
وقالت �شحيفة داي فيلت اليومية املحافظة 
"ل ت�شاه�������ل م�������ع ال�شلفيني" بع�������د ان قامت 
جمموعة �شغرية من الرجال يرتدون �شرتات 
برتقالي�������ة كتبوا عليه�������ا "�رضطة ال�رضيعة" 

يف فوبريتال. ب�شل�شلة من "الدوريات" 
وقامت املجموع�������ة، التي ت�شعى اىل تطبيق 
مت�ش�������دد لأح�������كام ال�رضيع�������ة، بالطلب من 
مرتادي النوادي الليلة عدم �رضب الكحول 
او ال�شتم�������اع اىل املو�شيقى، كما طلبت من 
مرتادي اماكن اللعب ع�������دم اللعب مقابل 

املال.

وظهرت املجموعة يف �رضيط فيديو انت�رض 
على النرتنت ومن افرادها �شفني لو، وهو 
امل�������اين اعتنق املذه�������ب ال�شلفي، يقول انه 

احد الذين كانوا وراء فكرة الدوريات.
ومبوج�������ب القانون الملاين احلايل فقد تواجه 
"�رضط�������ة ال�رضيعة" تهمة الخ�������الل بالنظام 
العام. ومل يتم اعتقال احد بعد، اإل ان زعماء 
�شيا�شيني حذروا من انه �شيتم قمع الدوريات 

ال�شالمية اذا وا�شلت ن�شاطاتها.
وق�������ال وزير العدل هيكو ما��������ص "لن نت�شاهل 
مع اية ممار�شات غري قانونية موازية للنظام 
الق�شائي". و�رضح وزير الداخلية توما�ص دي 
ميزير ل�شحيفة بيل�������د، ال�شبت، ان "احكام 
ال�رضيع�������ة غ�������ري م�شموح بها عل�������ى الرا�شي 
الملانية". وو�شف وزير داخلية ولية بافاريا 
يواخيم هريمان تلك الدوريات باأنها "هجوم 
مبا��������رض من قب�������ل ال�شلفيني عل�������ى نظامنا 

القانوين".
ويف كان�������ون الثاين/يناير الع�������ام 2013 بداأت 
الظاهرة يف الربوز يف العا�شمة الربيطانية 
لن�������دن عندم�������ا ظه�������رت ثالث�������ة فيديوهات 
انت�رضت عل�������ى ال�شبكة تظه�������ر عدة رجال 
ي�شايقون املارة يف �ش�������وارع �رضق لندن اإما 
لأنه�������م ي�رضبون الكح�������ول اأو يلب�شون تنورات 
ق�ش�������رية اأو لأن "مظهره�������م يوح�������ي باأنه�������م 

مثليون"...
واأعربت اجهزة ال�شتخبارات الملانية العام 
2013 عن قلقها لتزايد عدد ال�شلفيني املنادين 
بتطبيق مت�شدد لأح�������كام ال�رضيعة، وقالت 
ان عددهم يف املانيا يبلغ نحو 4500 �شخ�ص.

وذك�������رت �شحيفة داي فيل�������ت "يجب عدم 
بالت�شرت  واملتع�شب�������ني  لل�شلفيني  ال�شم�������اح 

�رضطة ال�رضيعة يف املانيا
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59 باحلرية الدينية، وحتى اجلماعات ال�شالمية 
القلقة على �ش�������ورة ال�شالم و�شمعة امل�شلمني 

تعتقد ذلك اي�شا"((.
والعبارة الخرية ل�شحيفة داي فيلت عبارة 
لفت�������ة، اإذ يبدو بالفع�������ل ان اجلماعات التي 
توؤ�ش��������ص للتط�������رف يف بالد الغ�������رب ت�شتغل 
ظاهرة حرية الفكر والتعبري التي ت�شود يف 

تلك املجتمعات لن�رض التطرف الديني 
فيه�������ا، وامل�شوؤول�������ون يف تل�������ك البالد قد 

التفتوا اىل هذه الق�شية ودعوا اىل التعامل مع 
الق�شية بالتنازل عن مبادئها هذه ملواجهة 
التطرف، ونقراأ يف ه�������ذا ال�شدد ما ن�رضته 
قناة فران��������ص 24 حتت عنوان )بريطانيا تريد 
تر�شيخ القيم الربيطاني�������ة ملواجهة التوجه 

الإ�شالمي( بتاريخ 2514/6/15 جاء فيه:
))يف ر�شال�������ة خ��������ص بها �شحيف�������ة ميل اأون 
�شن�������داي الأ�شبوعي�������ة، دعا رئي��������ص الوزراء 
الربيطاين ديفيد كامريون اإىل العمل على 
يف  تر�شيخ "القي�������م الربيطانية ب�شكل اأقوى" 
مواجه�������ة انت�شار التوجه الإ�شالمي يف العديد 
من املدار�ص الربيطاني�������ة العامة وخ�شو�شا 

يف برمنغهام.
وقال كامريون "يف ال�شنوات الأخرية ظهر 
تهديد بتمرير ر�شالة مثرية للقلق: وهي، اإذا 
كنتم ل توؤمن�������ون بالدميوقراطية فهذا اأمر 
مقب�������ول، واإذا كنت ل ترغبون يف امل�شاواة 
فلي��������ص هن�������اك م�شكل�������ة، واإذا كنت�������م غري 
مت�شاحمني على الإطالق مع الآخرين فاننا 

�شنكون مع ذلك مت�شاحمني معكم".
واعترب اأن "ذلك مل يوؤد اإىل ظهور انق�شامات 
فح�شب ب�������ل �شمح اأي�شا للتطرف، �شواء كان 
عنيف�������ا اأو ل، باأن يزده�������ر". واأ�شاف "يجب 
اأن نر�شخ ونعل�������ي ب�شكل اأقوى من �شاأن القيم 

الربيطانية واملوؤ�ش�شات التي تدافع عنها".
واأك�������د اأن "الإميان باحلرية والت�شامح وقبول 
امل�شوؤولي�������ة الفردي�������ة واملجتمعية واحرتام 
يف اململكة املتحدة،  القوانني اأمور حيوية" 
فه�������ي قي�������م "بريطاني�������ة بنف�ص ق�������در العلم 
الربيطاين وك�������رة القدم اأو طب�������ق ال�شمك 

والبطاط�ص".
للرقابة  العام�������ة  الهيئة  اعت�������ربت  الثنني، 

املدر�شية )اوف�شتيد( اأن �شت مدار�ص من 21 
مدر�شة يف برمنغهام )و�شط بريطانيا( ي�شتبه 
بخ�شوعه�������ا ل�شيطرة اإ�شالمي�������ني مت�شددين، 
"غ�������ري مطابق�������ة" لقي�������م وتقالي�������د املجتمع 

واأخ�شعتها ل�"اإجراءات خا�شة".
وقال املفت�ص العام لهيئ�������ة اوف�شتيد مايكل 
ويل�شو اأنه ر�شد يف خم�ص مدار�ص "اأجواء من 
اخلوف والرتهي�������ب" وذلك بف�شل التحريات 

الأخرية.
وظهرت ال�شكوك اإثر ر�شالة من جمهول تلقتها 
قبل ب�شعة اأ�شهر بلدي�������ة برمنغهام توؤكد اأن 
اإ�شالميني ي�شعون اإىل تغيري الهيئات الإدارية 
يف العديد من املدار�ص العامة ليتمكنوا من 
فر�ص اآرائهم. كما ظهرت اتهامات بوجود 
ف�شل ب�������ني الفتيات والفتي�������ان يف ال�شفوف 
ومب�شايقات معنوية للعاملني غري امل�شلمني 

يف هذه املدار�ص((.
وختاما له�������ذا املحور فق�������د ن�رضت وكالة 
�شفقنا مقال بعنوان) اأكادميى اإيرانى يتحدث 
م�������ع "�شفقنا" حول اأ�شب�������اب اإن�شمام ال�شباب 
لع�شابات داع�ص( بتاريخ 2014/10/2 جاء فيه:
))اأكد ال�شيخ الدكت�������ور "مهدي فرمانيان" 
رئي�ص كلية املذاه�������ب يف جامعة الأديان 
واملذاه�������ب فى قم املقد�شة يف حوار  خا�ص 
مع موقع "�شفقن�������ا" الإخبارى ان الأفواج من 
النا�ص الذين دخلوا ال�شالم يف الغرب موؤخرا 
عرف�������وا ال�ش�������الم بالوهابي�������ة وبالت�شدد وعدم 
النفتاح على الآخر لذا يجب اإن�شاء مراكز 

نابعة من ال�شالم املعتدل والو�شطى.
وق�������ال ال�شيخ فرمانيان انه من ال�شباب التى 
ادت اىل ا�شتقط�������اب داع��������ص م�������ن ال�شباب 
امل�شلم ف�������ى قارتي اوروبا وامريكا، هى عقدة 

�رضطة ال�رضيعة يف املانيا

يف الو�شط )�شفني لو( املاين اعتنق املذهب ال�شلفي�رضطة ال�رضيعة يف املانيا
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احلقارة بالن�شبة للثقافة وال�شلوك الغربى التى 
كونت منذ الطفولة فى ذهن الفرد امل�شلم.

وا�ش�������ار اىل ان ال�شيا�ش�������ة املتبع�������ة من قبل 
الوليات املتحدة المريكية والدول الوروبية 
بالن�شبة لتنظيم داع�ص الرهابى هى �شيا�شة 
ا�شتعماري�������ة وهى �شيا�ش�������ة مبنية على مقولة 
"ف�������رق ت�شد"، وق�������ال: بع��������ص و�شائل العالم 
ت�شخم اخلالفات بني امل�شلمني عرب ت�شليط 
ال�شوء على نق�������اط الختالف فبالتايل تخدم 

امل�رضوع ال�شتعمارى بعلمها هذا.
واأكد �شماحته ان الغرب يحاول الت�شيد من 
خالفات امل�شلمني فى الدول ال�شالمية فيما 
بينهم، داعيا العقالء والنخب ال�شالمية اىل 
ال�شطفاف فى خندق واحد فى مواجهة املد 
املتطرف والتقليل من اآثاره على املجتمع.

وخت�������م حديثه بالقول ان احل�شارة الغربية ل 
ترغب بحوار احل�شارات، حيث انها احل�شارة 
املت�شلطة فى العامل فال تريد ح�شارة تناف�شها 

فى ال�شاحة((.

ب: تاريخ منحرف يولد التطرف:
مبتابعة مناذج م�������ن ال�شخ�شيات التي برزت 
عل�������ى �شاحة التطرف جن�������د ان العديد منهم 
كان ل�������ه تاري�������خ حافل يف جم�������ال الجرام 
او اجلنوح الجتماع�������ي، المر الذي يف�رض 
ا�شاب�������ة هوؤلء بنك�شة روحي�������ة تنتج ا�شتعدادا 
لالنخراط يف هذا اجل�������و العنيف، وبخا�شة 
اذا اخذن�������ا بنظر العتب�������ار �شعور هوؤلء انهم 
بانخراطهم يف �شل�������ك اجلماعات املتطرفة 
الديني�������ة انهم �شيتطهرون م�������ن ذنوبهم التي 

اقرتفوها �شابقا.
ل�������ذا فلي�ص من امل�شتغرب ان تظهر العديد 
م�������ن هذه النماذج يف املجتمع الغربي الذي 
يعاين من النفالت الخالقي و�شعف اجلانب 

الروحي. 
ويف هذا ال�شدد ن�رض ق�ش�������م التحقيقات يف 
�شحيف�������ة ال�شب�������اح بتاري�������خ 6 /2014/9 حتقيقا 
بعنوان )انتحاريون اأجانب ينفذون عمليات 

»داع�ص« الإرهابية( نقراأ فيه:

))يف اأواخر ني�شان املا�شي �شلط مقتل مغّني 
راب اأملاين كان قد ان�شم اىل الإرهابيني يف 
�شوري�������ة الأ�شواء على م�������دى خطورة ان�شمام 
اأفراد من الع�������امل الغربي اإىل الع�شابات التي 
يتفاقم اجرامها وانتهاكاتها حلقوق الن�شان 
يف �شوري�������ة، ويف اإث�������ر ذلك  اك�������د الرئي�ص 
الفرن�ش�������ي فرن�شوا هولند ان ب�������الده �شتتخذ 
جميع الجراءات لردع ومنع ومعاقبة كل 
الذي�������ن يجذبهم)اجلهاد(، وذلك ع�شية طرح 
خطة ملعاجل�������ة م�شكل�������ة الفرن�شيني الذين 
توجه�������وا اىل �شوري�������ة للقتال، فيم�������ا اأكدت 
م�ش�������ادر ق�شائية بلجيكي�������ة اأن نحو خم�شني 
مقات�������اًل بلجيكيًا ع�������ادوا م�������ن �شورية خالل 
الأ�شهر الوىل من العام احلايل فيما بقي مئة 
وخم�شون اآخ�������رون فيها، يف حني قتل نحو 
ع�رضين �شاب�������ا بلجيكيا يف �شورية منذ بداية 

ال�رضاع.
وكان مغن�������ي ال�������راب دي�ش�������و دوغ، وا�شمه 
احلقيقي دني�ص مام�������ادو غا�شبريت قد قتل 
يف تفجري انتحاري نفذه عنا�رض من جبهة 
الن��������رضة يف �شمال �رضق �شوري�������ة، ح�شبما 
ذكرت يف حينها مواق�������ع اإرهابية للتوا�شل 

الجتماعي .
واملر�شد ال�ش�������وري حلقوق الن�شان. واطلق 
مغن�������ي الراب عل�������ى نف�شه ا�ش�������م" ابو طلحة 
لدى و�شول�������ه اىل �شورية وان�شمامه  الملاين" 
الإرهابية قبل ا�شهر  داع��������ص"  اإىل ع�شابات" 

من مقتله...
وعل�������ى املنوال نف�شه اأث�������ريت حفيظة دول 
عدي�������دة  بينها الولي�������ات املتحدة وا�شرتاليا 
نتيجة �شورة ن��������رضت يف اأوائل اآب املا�شي 

  مغني الراب الملاين دي�شو دوغ 
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61 ع�������رب مواقع التوا�شل الجتماعي على نطاق 
وا�ش�������ع  لول�������د ا�شرتايل ا�شطحب�������ه والده معه 
للقت�������ال ب�شورية، وظهر فيها وهو يحمل راأ�شا 
مقطوعة، و�رضعان ما ثار اجلدل حول هوية 
الوالد، خالد �رضوف، املكنى ب�) اأبو م�شعب 
الأ�شرتايل( وخلفياته الفكرية التي جعلت منه  
اأحد اأ�شهر املنتمني جلماعات اإرهابية. ويف 
وقتها وجه وزير اخلارجية الأمريكي، جون 
كريي، انتقادات حادة لذلك الفعل وا�شفا 
ويعك�ص طريقة  الأمر باأنه "مث�������ري للغثيان" 
تفكري وعمل التنظي�������م. وقال كريي، يف 
موؤمتر �شحف�������ي باأ�شرتاليا، معلقا على �شورة 
الطفل الذي م�������ازال يف ال�شابعة من عمره 
ويظهر يف ال�شورة وهو يحمل الراأ�ص بيديه: 
"هذه واحدة من اأب�شع ال�ش�������ور التي �شاهدتها 

وهي ت�شبب الغثيان وال�شطراب."
ول�������د خالد �رضوف لأبوين لبنانيني العام 1981 
يف اأ�شرتالي�������ا، وارتب�������ط بعالق�������ة عنيفة مع 
والده. مل يكمل �رضوف درا�شته يف املدر�شة 
اإذ ُط�������رد وه�������و يف ال�شف التا�ش�������ع ل�شلوكه 
العنيف، وبعده�������ا عا�ص �شبابه يف املحاكم 
بني 1995 و1998 بينما كان يتعاطى املن�شطات 
وعقاق�������ري الهلو�ش�������ة، مم�������ا اأدى اإىل ظه�������ور 
مر��������ص انف�شام ال�شخ�شية لديه، اأو ما يعرف 
بال�شيزوفريني�������ا. عمل ��������رضوف يف البناء، 
وكان يتلقى مبلغا من املال كاإعالة لذوي 
احلاج�������ات اخلا�شة اإىل اأن قب�ص عليه بتهمة 
تدبري عملية اإرهابية مع ثمانية اأ�شخا�ص يف 
حماولة لبدء "ح�������رب جهادية" يف ا�شرتاليا 
حي�������ث قاموا ب�شل�شلة هجم�������ات على منازل 
و��������رضكات. وقد اأدت اإ�شابة �رضوف مبر�ص 
عقلي اإىل تاأجيل حماكمته بعد اأن اعرتف 
باقتناء بطاريات و�شاعات كانت �شت�شتخدم 

يف �شنع متفجرات.
ويف معر��������ص تعليقه على مقتل" ابو هريرة 
قال ري�������ك نيل�شون، الذي كان  الأمريكي" 
م�شوؤول كبريا �شابق�������ا يف مكافحة الإرهاب 
يف جمل��������ص الأمن القومي واملركز القومي 

ملكافح�������ة الإره�������اب: "الأمريكي�������ون مثل 
جوه�������رة الت�������اج بالن�شبة لتل�������ك اجلماعات. 
وي�شب�������ه ذلك جتني�������د عميل �شوفيات�������ي اأثناء 

احلرب الباردة".
وجتن�������د اجلماعات الإرهابي�������ة الأمريكيني 
نظرا لأن جوازات �شفره�������م متنحهم القدرة 
على ال�شفر اإىل معظم الدول. وتعمل هيئات 
اإنف�������اذ القان�������ون وال�شتخب�������ارات الأمريكية 
وغريها على درا�شة �شبب حتول الأمريكيني 
اإىل التط�������رف، لكنها، ح�ش�������ب نيل�شون، مل 
ت�ش�������ل اإىل اأي اإجابات قاطعة. واأ�شاف قائال: 
"ل يوجد منط معني، فبع�شهم يتعاطف مع 
الق�شية، بينما ي�شع�������ر اآخرون بالغ�شب لأن 
الوليات املتحدة ل تفعل املزيد يف �شورية، 
يف حني يتطلع بع�ص اآخر اإىل حتقيق القبول 
الجتماعي مع الآخرين فقط. نحن ل نعرف 
ال�شبب وراء ذلك، مما يجعلها ق�شية �شعبة".
ويف ت�رضي�������ن الث�������اين 2007 قال�������ت اأخ�شائية 
عينتها املحكمة اإن ��������رضوف م�شاب بحالة 
ح�������ادة من مر�ص انف�ش�������ام ال�شخ�شية، وبعد 
تلقي�������ه العالج يف الع�������ام 2009 ق�شت املحكمة 
له بخم�ص �شن�������وات وثالثة اأ�شهر يف ال�شجن، 
لكنه خرج بعد ثالثة اأ�شابيع من ال�شجن علما 
باأن معظم تلك امل�������دة ق�شاها بانتظار وقت 
املحاكمة.خ�������الل هذه امل�������دة يف ال�شجن 
كان �رضوف ياأمل باأن يق�شي وقتا اأطول مع 

)ابو م�شعب ال�شرتايل( مع ابنائه يف �شفوف داع�ش 
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اأطفال�������ه، وينتقل بعائلته اإىل بلد اآخر، كما 
نقل ع�������ن زوجته تارا نيتلت�������ون، لكن �شبب 
اختياره النتق�������ال اإىل �شورية غري معروف.

اأثب�������ت ��������رضوف اأن اأفكاره مل تتغ�������ري بينما 
ه�������و يف ال�شجن، بل اإن ه�������ذه املدة منحته 
الفر�ش�������ة للتفكر والتعمق اأكرث مبعتقداته، 
مما زاد حالته �شوءًا كما قال كالرك جونز، 
وه�������و خبري من جامعة ا�شرتالي�������ا نا�شونال، 
م�شيفا اأن طريقة التعام�������ل مع الإرهابيني 
وف�شلهم عن النا�ص يعطيهم املجال للتفكري 
والتعمق مبعتقداتهم، وقد اأدى بقاء �رضوف 
يف ال�شجن وحيدا اإىل املزيد من التطرف، 

موؤكدا حاجته للعالج((.
ويف ذات ال�شي�������اق ن��������رضت �شحيفة �شدى 
البل�������د بتاري�������خ 2014/9/6 خ�������ربا حتت عنوان 
)املته�������م بالهجوم على املتح�������ف اليهودي 

بربوك�شل ع�شو يف »داع�ص«( جاء فيه:

 ك�شف ال�شحفي الفرن�شى نيكول�ص حنني، 
اليوم ال�شبت، النقاب عن اأن املتهم الرئي�شي 
باإط�������الق النار على املتح�������ف اليهودي يف 
بروك�ش�������ل، يف ماي�������و املا�ش�������ي، "مه�������دي 
نينمو�ص"، ال�������ذي عر�ص الأ�رضى ال�شوريني 
والأجانب للتعذيب، كان ع�شًوا يف تنظيم 
داع�ص ب�شوريا...وق�������د �شغلت الق�شية الراأي 
العام وو�شائل الإعالم الفرن�شية، بحيث حتولت 
اإىل خرب رئي�شي يف ن�رضات الأخبار، لي�ص 
فقط لأن نينمو�ص حت�������وم ب�شاأنه �شكوك قوية 
يف اأنه مرتك�������ب العتداء يف بروك�شل، بل 
ب�شبب م�شار ه�������ذا الرجل البالغ من العمر، 
29 �شنة، هو م�شلم ومن اأ�شول مهاجرة، وبعد 
طفولة �شعب�������ة يف مدينة روبي�������ه العمالية، 
الواقع�������ة �شمال باري�ص، دخ�������ل ال�شجن ملدة 
اأرب�������ع �شن�������وات، ب�شبب جن�������ح خمتلفة من 

�شمنها ال�رضقة واملخدرات((.

  

ال�شورة العليا اىل اليمني يظهر خالد �شروف -الدئرة الربتقالية- واملالكم حممد العمر يف ا�شرتاليا، وال�شورة العليا اىل الي�شار يظهر  
حممد العمر وهو يحمل راأ�شني مقطوعني يف �شوريا، وا�شفلها مبا�شرة يظهر يف احدى مبارياته الريا�شية يف ا�شرتاليا
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الف�صل الثالث:

مناذج من حركات متطرفة معا�سرة
يف الق�������رن الواحد والع�رضي�������ن، ويف ع�رض 
الزده�������ار التكنلوجي، ي�شه�������د الع�رض بروز 
اعتى اجلماعات املتطرف�������ة يف العامل، يف 
مفارق�������ة عجيبة ل ميكن للعقل الب�رضي ان 
ي�شت�رضفه�������ا قبل عقود قليل�������ة من الزمن، 
الم�������ر الذي ينبئ ان النحطاط الب�رضي ل 
يرتبط بال�رضورة بالتقدم التقني والرفاهية 

املادية.
ويف ه�������ذا الف�ش�������ل جند ان م�������ن املفيد ان 
ندرج نب�������ذة تعريفية مفيدة ن�رضتها املواقع 
اللكرتوني�������ة �شواء تل�������ك التابع�������ة ملراكز 
الدرا�ش�������ات او القنوات العالمي�������ة لت�شكيل 
�شورة وا�شحة لطبيع�������ة كل ظاهرة �شهدها 

هذا الع�رض بالذات.

اأ- تنظيم القاعدة: 
كتب  الدكتور �شربي حممد خليل اأ�شتاذ 
الفل�شف�������ة بجامع�������ه اخلرطوم مق�������ال بعنوان 
)تنظي�������م القاع�������دة: ن�شاأته وا�شول�������ه الفكرية 
واملواق�������ف املتع�������ددة من�������ه( يف �شحيف�������ة 

�شوادنايل بتاريخ 2011/11/16 جاء فيه: 
))اأول: تعري�������ف: يرى كثري من الباحثني 
ان اأ�ش�������ل كلمه القاعدة يرج�������ع اإىل تاأ�شي�ص 
اأب�������و عبيدة البن�ش�������ريي ملع�شكرات تدريب 
الرو�شي  الحت�������الل  ملقاوم�������ه  للمجاهدي�������ن 
لأفغان�شت�������ان  اأطلق عليه�������ا ا�شم مع�شكرات 
التدريب بالقاعدة. كما يرى بع�ص الباحثني 
اأن القاعدة ت�شكلت يف 11 اأغ�شط�ص 1988، يف 
اجتماع عدد من قادة تنظيم اجلهاد الإ�شالمي 
امل��������رضي مع اأ�شامة ب�������ن لدن، كما ي�شري 
بع��������ص  الباحثني اإىل ان�������ه ويف اأبريل 2002، 
اأ�شبح ا�شم التطيم "قاعدة اجلهاد". وقد اأعلن 
تنظيم القاعدة يف ع�������ام 1996، اجلهاد لطرد 
الأرا�شي  القوات وامل�شال�������ح الأجنبية م�������ن 
الإ�شالمية. واأ�شدر ابن لدن فتوى،اعتربت 
اإع�������الن عام للحرب �ش�������د الوليات املتحدة 
الأمريكي�������ة وحلفائه�������ا، ويف 23 فرباير 1998، 
�ش�������ارك اأ�شامة ب�������ن لدن واأمي�������ن الظواهري 
زعيم اجلهاد الإ�شالمي امل�رضي، اإىل جانب 
ثالث�������ة اآخرين من زعم�������اء بع�ص اجلماعات 

ال�شالمي�������ة، يف توقيع واإ�ش�������دار فتوى حتت 
ا�ش�������م اجلبهة الإ�شالمية العاملية لقتال اليهود 
وال�شليبي�������ني اأعلن�������وا فيه�������ا ) اإن حكم قتل 
الأمريكيني وحلفائهم مدنيني وع�شكريني، 
فر�ص عني على كل م�شلم يف كل بلد متى 
تي�رض له ذلك، حتى يتحرر امل�شجد الأق�شى 
وامل�شجد احلرام من قب�شتهم . وحتى تخرج 
جيو�شهم م�������ن كل اأر�ص الإ�ش�������الم، م�شلولة 
احلد ك�شرية اجلناح. عاجزة عن تهديد اأي 

م�شلم()ويكيبيديا(.
ثانيا:الأ�شول الفكرية لتنظيم القاعدة: التاأثري 
الفكري لعبد اهلل عزام: هو "الأب الروحي" 
لأ�شام�������ة بن لدن زعيم تنظيم القاعدة حتى 
اغتيال�������ه على يد ق�������وات خا�ش�������ة امريكيه، 
ويرى بع��������ص الباحثني انه على اأ�شا�ص فكرة 
القاعدة ال�شلب�������ة التي اأطلقها عبد اهلل عزام 
، والتي ذك�������رت لأول مرة يف مقال له يف 
�شحيفة �شهرية اأ�شمها "اجلهاد" يف اإبريل 1988 
اأعلن اأ�شامة بن لدن يف نهاية نوفمرب وبداية 
دي�شم�������رب 1989 يف مدينة "ي�ش�������اور" عن قيام 

هذا التنظيم.
نظري�������ة اجلهاد الإ�شالمي العامل�������ي: وي�شتند 
فكر عب�������د اهلل ع�������زام على نظري�������ة اجلهاد 
الإ�شالمي العاملي، والتي تقوم على اعتبار ان 



ي
ين

د
ال

ف 
طر

لت
ا

64

اأ�شا�ص ق�������وة الإ�شالم العاملي يجب اأن يرتكز 
يف اأر�ص اإ�شالمية واحدة، واأنه باجلهاد ميكن 
النت�ش�������ار على الكافري�������ن املعتدين، واإقامة 
دولة الإ�شالم وحتريره�������ا )اأفغان�شتان(، وبعد 
ذلك النتقال لأر��������ص اإ�شالمية اأخرى، التي 
توجد بها نف��������ص الظروف )فل�شطني(، ومن 
ثم حتى الو�ش�������ول اإىل حترير جميع الأرا�شي 
الإ�شالمي�������ة، واإقام�������ة اخلالف�������ة الإ�شالمي�������ة، 
والتي تبداأ م�������ن اندوني�شيا يف ال�رضق حتى 
املغرب، واأ�شباني�������ا يف الغرب. حتى ن�شل 
اإىل حتري�������ر جميع الأرا�شي الإ�شالمية فيمكن 
العمل على اإن�شاء -ول�������و موؤقتًا- اجلهاد على 
اأر��������ص اإ�شالمية �شيك�������ون م�شتقبلها التحرير 
)مث�������اًل يف م��������رض واجلزائ�������ر(، واأي�ش�������ًا يف 
دول تكون فيه�������ا املواجهات بني امل�شلمني 
امل�شت�شعفني اأمام حكامهم امل�شلمني وغري 

امل�شلمني.
اجلهاد يب�������داأ ب�" العدو القريب" ولي�ص" العدو 
البعيد ": كما كان عبد اهلل عزام يرى اأن 
اجلهاد من اأجل حتري�������ر اأفغان�شتان يبداأ يف 
احلقيقة �شد احلكام امل�شلمني الكفار " العدو 
اجلهاد  القري�������ب "، ولي�ص �شد ال�شوفي�������ت " 
البعي�������د " )عب�������د اهلل عزام وتاأث�������ري مذهبه 
الفك�������ري على مفه�������وم اجله�������اد وال�شت�شهاد 

وحما�ص  القاعدة  عند 
ترجمة  مليح،  ،اأ�شاف 
ع�������كا ملتابعة  مركز 
ال�ش�������اأن  م�شتج�������دات 
الإ�رضائيلي( . لكن بن 
القاعدة  وتنظيم  لدن 
مرحله  يف  �شيتبن�������ى 
لحقه معادلة عك�شية 
ه�������ي ان جه�������اد العدو 
البعيد) والذي �شي�شبح 
اأمريكا( اأوىل من جهاد 
)احلكام  القريب  العدو 

امل�شلمني(.
اجلهادي�������ة:  ال�شلفي�������ة 
ويرى اغلب الباحثني 
ان "ال�شلفية اجلهادية" 

ت�شكل الأ�شا�ص الفكري لتنظيم القاعدة، وهى 
حماولة للتوفيق بني ال�شلفية واحلنبلية وفكر 
�شيد قطب )اجلهادي( وال�رضورية )والقائمة  
اأي�ش�������ا على حماوله التوفيق بني بع�ص اأفكار 
الإخوان امل�شلمني وال�شلفية(، هذه املحاولة 
انتحت ن�شق�������ا فكريا متمايزا ع�������ن مكوناته 
ال�شابقة، يجمع ب�������ني الطابع العقدي ال�شلفي 
والطابع ال�شيا�ش�������ي القطبي. وقد كان ت�شكل 
ال�شلفية اجلهادية الكامل اأثناء مرحلة اجلهاد 
الأفغاين و�شفوف العرب الأفغان باخل�شو�ص.

فت�������وى اأهل ماردي�������ن:  وقد ا�شتن�������د تنظيم 
القاعدة وغريه من تيارات ال�شلفية اجلهادية 
يف اباحة قتال احل�������كام امل�شلمني اإىل فتوى 
الإمام ابن تيمي�������ة يف اأهل ماردين ال�شهرية 
ب�"فت�������وى التتار" غري ان�������ه قد تواىل نقد هذا 
التف�ش�������ري له�������ذه الفتوى من زواي�������ا عديدة 
)اأهمه�������ا اأنه يتناق�ص م�������ع مذهب ابن تيميه 
يف عدم ج�������واز اخلروج على احلاكم امل�شلم 
حي�������ث يقول يف الفتاوى مثال "وال�شرب على 
جور الأئم�������ة اأ�شل م�������ن اأ�شول اأه�������ل ال�شنة 
واجلماعة")جمم�������وع الفت�������اوى ، 28( )- بدءا 
من كت�������اب اجلماع�������ة الإ�شالمية امل�رضية 
حولها يف �شل�شلة ت�شحي�������ح املفاهيم، حتى 
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65 موؤمتر ماردين الذي عق�������ده مركز الفجر 
للو�شطي�������ة الذي يراأ�ش�������ه ال�شيخ عبد اهلل بن 
بي�������ه، وجامع�������ة ماردين برتكي�������ا وخم�شة 

ع�رض من الباحثني والعلماء ال�رضعيني(.
مفهوم الترت�ص: كما ا�شتند تنظيم القاعدة 
وكثري من تنظيمات ال�شلفية اجلهادية اإىل 
قاع�������دة الترت�ص: اي جواز قت�������ل امل�شلم اإذا 
ترت�ص به الكاف�������ر، كاأ�شا�ص �رضعي لتربير 
بع�ص العمليات الع�شكرية التي يرتتب عليها 
قت�������ل امل�شلمني، غري ان كثري من العلماء 

يرى ان هذا التربير غري �شحيح لالآتي: 
اأول: اأن الترت��������ص ل يك�������ون اإل يف حال�������ة 

احلرب)ال�شتباك الع�شكري(. 
ثاني�������ا:اأن م�������ن اأباحه جعل ل�������ه �رضوطا ل 
تنطبق على ه�������ذه العمليات وهي اأن تكون 

امل�شلحة منه: 
1 - �رضورية )اأي ل يح�شل الو�شول اإيل الكفار 
اإل بقتل الرت�ص(. 2- كلية )اي اأن عدم قتل 
الرت��������ص يرتتب عليه اأن ي�شتوىل الكفار على 
كل المة(. 3- القطعية)اأن تكون امل�شلحة 
حا�شلة قطعا(. ) القرطبي ، اجلامع لأحكام 

الفران، ج16، �ص285( .
 وان هناك من الفقهاء من حرم قتل الرت�ص 
كالإمام مالك ا�شتنادا اإيل الية )ولول رجال 
موؤمن�������ون ون�ش�������اء موؤمن�������ات مل تعلموهم اأن 
تطاوهم فت�شيبكم منه�������م معرة دون علم.. 
ليدخل اهلل يف رحمته من ي�شاء.. لو تزايلو 
لعذبنا الذين كفروا عذابا األيما( فالية تفيد 

وجوب مراعاة الكافر يف حرمه امل�شلم.
قت�������ال غ�������ري امل�شلمني  ايج�������اب  مذه�������ب 
)اإطالق�������ًا(: كما ا�شتند تنظي�������م القاعدة اىل 
املذه�������ب  القائ�������ل اأن الإ�ش�������الم اأوجب قتال 
غري امل�شلمني)اإطالقًا(، وغزو العامل لن�رض 
الدع�������وة، وهو مذهب �شيد قطب يف تف�شري 
�شورة التوبة )�شيد قط�������ب، يف ظالل القراآن 
ج10، ��������ص564( ومذهب تق�������ي الدين النبهاين 
موؤ�ش�ص حزب التحري�������ر اإىل ذلك يف قوله: 
)اإن ق�������ول ر�ش�������ول اهلل عليه ال�ش�������الة وال�شالم 
وفعله يدل دلل�������ة وا�شحة على اأن اجلهاد هو 

بدء الكف�������ار بالقتال لإعالء كلمة اهلل ون�رض 
الإ�ش�������الم( غري انه يربط هذا اجلهاد ب�رضط 

قيام دولة اخلالفة. 
غري ان كث�������ري من العلماء ي�������رى ان هذا 
املذهب مبني على اأخ�������ذ مذاهب الفقهاء 
الذين بنوا اجتهادهم على واقعهم، وهو واقع 
الدولة غري ثابتة احل�������دود متعددة ال�شعوب 
والقبائل دون مراع�������اة واقعنا، واقع اكتمال 
تكوين الأمم وانتهاء طور القبيلة، وما اأفرزه 
م�������ن الدولة ثابتة احل�������دود وال�شعب الواحد، 
يق�������ول ال�شيخ حممد اأبو زه�������رة يف معر�ص 
حديثه عن اآراء الفقهاء يف عدم جواز ال�شلح 
الدائم )...ولقد اأثاروا حتت تاأثري حكم الواقع 
الكالم يف جواز اإيجاد معاهدات ل�شلح دائم، 
واإن املعاه�������دات ل تك�������ون اإل ب�شلح موؤقت 
لوج�������ود مقت�شيات هذا ال�شل�������ح، اإذ اأنهم مل 
يجدوا اإل حروب�������ًا م�شتمرة م�شبوبة مو�شولة 
غ�������ري مقطوعة اإل ب�شلح موؤقت( )حممد اأبو 
زه�������رة، العالقات الدولي�������ة يف الإ�شالم "الدار 

القومية، القاهرة، 1384م، �ص79-78(...
اخلالف حول ج�������واز قت�������ل املدنيني: كما 
�شبق ذكره فانه يف  عام 1998، �شارك اأ�شامة 
بن لدن واأمين الظواهري واآخرين يف توقيع 
واإ�ش�������دار فتوى حتت ا�ش�������م اجلبهة الإ�شالمية 
العاملية لقتال اليه�������ود وال�شليبيني، اأعلنوا 
فيه�������ا )اإن حكم قت�������ل الأمريكيني وحلفائهم 
مدنيني وع�شكري�������ني فر�ص عني على كل 
م�شل�������م يف كل بلد مت�������ى تي�رض له ذلك..( 
وطبقا له�������ذه الفتوى فان تنظي�������م القاعدة 
وغريه من تنظيمات ال�شلفية اجلهادية يجيز 
قتل املدني�������ني من الأعداء وحلفائهم، وهنا 
كان اأهم نقط�������ة خالف بني تنظيم القاعدة 
والتنظيمات  ال�شخ�شي�������ات  م�������ن  والعدي�������د 
ال�شالمي�������ة،  والت�������ي ت�������رى ان حرمة قتل 
املدنيني  قطعية،  لورود الكثري من الن�شو�ص 
اليقينية الورود القطعية الدللة القطعية يف 
النهي ع�������ن قتل املدنيني كالن�شاء والولدان 
وال�شيوخ والأج�������راء والرهبان منها ما روي 
ع�������ن اأن�ص ب�������ن مالك )ر�ش�������ي اهلل عنه(: اأن 
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الر�شول �شلى اهلل علي�������ه و�شلم كان اإذا بعث 
جي�شًا قال: )انطلقوا با�شم اهلل ل تقتلوا �شيخًا 
فاني�������ًا و ل طفاًل �شغ�������ريًا ول امراأة ول تغلوا 
و�شم�������وا غنائمكم واأ�شلح�������وا واأح�شنوا اإن اهلل 
يحب املح�شنني()رواه اأبو داود يف ال�شنن(. 
، ف�شال عن اتفاق ج�������ل الفقهاء على القول 
بحرم�������ة قتل املدني�������ني )او من مل يكن من 
اأهل املقاتل�������ة و املمانع�������ة بتعبريهم( )د. 
ع�شام دربالة ،حكم ا�شتهداف املدنيني اأثناء 

اجلهاد،موقع اجلماعة ال�شالميه مب�رض (.
ثالثا: املواقف املتعددة من لتنظيم القاعدة 

و اأ�شوله الفكرية :
اأ/ االتفاق:

ال�شلفية اجلهادية: ويتفق مع تنظيم القاعدة 
فكري�������ا واأحيان�������ا تنظيميا اأي�ش�������ا كثري من 
التنظيمات الت�������ي اأطلق عليها ا�شم ال�شلفية 
اجلهادية اأهمها اح�������د اأجنحه تنظيم اجلهاد 
امل�رضي بقياده اأمين الظواهري، واجلماعة 
امل�شلح�������ة واجلماعة ال�شلفية للدعوة والقتال 
باجلزائ�������ر، واجلماع�������ة ال�شالمي�������ة املقاتلة 
يف ليبي�������ا، واجلماع�������ة املغربية املقاتلة يف 
املغرب، وجماع ةجن�������د اأن�شار اهلل وتنظيم 
اجلهاد والتوحيد بغزه، وتنظيم دوله العراق 

ال�شالميه بالعراق.
ب/ االختالف:

ال�شلفي�������ة الدعوية: وقد قام كثري من دعاة 
التي�������ار ال�شلفي)الدعوي( بنق�������د كثري من 
اأفكار ما اأطل�������ق عليه ا�شم ال�شلفية اجلهادية 
عام�������ة وتنظي�������م القاعدة خا�ش�������ة باعتبارها 
خروجا على املنهج ال�شلفي عامة واملذهب 
احلنبل�������ي خا�شة، منهم عب�������د العزيز بن باز 
وعب�������د العزيز بن عبدا هلل اآل ال�شيخ  و�شالح 
بن فوزان الفوزان و�شالح اللحيدان ومقبل بن 
هادي الوادعي من ال�شعودية، و�شالح الغربي 
من املغ�������رب )كتاب طواغي�������ت اخلوارج 
باملغرب ب�������ني الفتاوى التكفريية والأعمال 
النتحارية الإجرامية"، ط1 املغرب، 2006( 
وعمر البطو�ص من الأردن )كتاب  ك�شف 
الأ�شت�������ار عما يف تنظيم القاع�������دة من اأفكار 

واأخطار(.
القر�ش�������اوي: وق�������د ا�شدر الدكت�������ور يو�شف 
القر�ش�������اوي يف كتاب "فقه اجلهاد.. درا�شة 
مقارنة لأحكامه وفل�شفت�������ه يف �شوء القراآن 
عر�ص خالل�������ه التاأ�شيل ال�رضعي  وال�شن�������ة" 
لأح�������كام اجله�������اد يف الإ�ش�������الم،  رف�ص فيه 
مذهب اإيجاب  قتال غري امل�شلمني )اإطالقًا( 
- والذي ي�شتند اإليه تنظيم القاعدة- وا�شتند 

يف رف�شه اإىل اأقوال العديد من الفقهاء...
وقد رف�شت مواقع تنظيم القاعدة على �شبكة 
الإنرتنت اجتهادات القر�شاوي باعتبار اأنها 
تهدم الأ�شا�ص الفكري وال�رضعي الذي قامت 
على اأ�شا�ش�������ه، فقد ن�رضت منتديات الرباق 
الإ�شالمية التابعة لتنظي�������م القاعدة يف بالد 
الرافدين ردا على الكتاب حتت عنوان "الرد 
الكامل على كتاب فقه اجلهاد للقر�شاوي".

اجلماع�������ة ال�شالميه مب��������رض:  كما كانت 
اجلماعة الإ�شالمية مب�رض اأكرث اجلماعات 
ال�شالمية انتق�������ادا للكثري من اأعمال تنظيم 
القاع�������دة ، حي�������ث يقول قادته�������ا يف كتاب 
له�������م  اأن تنظي�������م القاع�������دة )اأ��������رض بالإ�شالم 
عظيم ال��������رضر يف كل مكان، ففي الق�شية 
الفل�شطيني�������ة اأ�شبح نزفه�������ا اأكرث من ذي 
قبل وتراجعت يف �شمري العامل اإىل املقاعد 
الأخ�������رية م�������ن حافلة الأح�������داث، كما انه 
ت�شبب يف احت�������الل اأفغان�شتان وحمو هويتها 
و�شياع كفاح �شعبها، كما ان تنظيم القاعدة 
�شاع�������د بتفجرياته يف 11 �شبتمرب يف احتالل 
العراق وتفكيك هويته وجراأة اأمريكا على 
العامل الإ�شالمي كله(. وعما يطرحه تنظيم 

املتطرف امل�رضي: امين الظواهري
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67 القاعدة عن ج�������واز قتال العدو يقول الكتاب 
)ان هذا اجلواز لي�ص مطلقا، واإمنا هو مقيد 
باأن يغلب على الظن ان تتحقق به امل�شلحة 
لالإ�ش�������الم وامل�شلم�������ني اأم�������ا اإذا مل تتاأت منه 
م�شلحة اأو كانت مف�شدته تربو على م�شلحته 
فال اأحد يقول بجواز ذلك القتال(.كما يرى 
الكتاب )ان ال�ش�������دام امل�شلح مع احلكومات 
واخل�������روج عليها لن يكون احل�������ل املنا�شب، 
ول�������ن ياأتي باملفقود من اأحكام ال�رضيعة، بل 
ان�������ه قد يوؤدي اإىل �شياع بع�ص املوجود منها 
واىل �شياع الكثري م�������ن امل�شالح ال�رضورية 
لتحل حملها مفا�شد عظيمة الأمة يف اأم�ص 

احلاجة اإىل دفعها..((.

يف  اال�س��المية  )الدول��ة  داع���س  ب. 
العراق وال�سام(:

العرب�������ي بتاريخ  القد��������ص  ن��������رضت �شحيفة 
2014/8/23 مقال حت�������ت عنوان)داع�ص: فرقة 
من ع�رض اجلاهلية يف اإقتحام موؤقت للقرن 
الواحد والع�رضين( ي�شتمل على نبذة مفيدة 
ع�������ن ا�شهر احلركات املتطرفة التي برزت 

على ال�شاحة العاملية موؤخرا، نقراأ فيه:
))الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام )داع�ص( 
جماع�������ة ل تنتمي اإىل ع��������رض احل�شارة ول 
عالقة لها بالإ�شالم ول بالإن�شانية ول بالقانون 
ول بالأعراف اأو التقاليد بل تنتمي اإىل ع�رض 

اجلاهلية والوح�شية وحرب الب�شو�ص وداح�ص 
والغرباء واأقرب اإىل بيئة عمرو بن كلثوم، 
فما اإن ينقلوا اإىل قوم رحاهم يرتكونهم بعد 
اللق�������اء طحينا و�شيوفه�������م »يدهدهن الروؤو�ص 
كما يدهدي حزاورة باأبطحها الكرينا« واأما 
يف اجلهال�������ة فيجهلون فوق جهل اجلاهلني. 
يجزون الروؤو��������ص ويبيعيون فائ��������ص الن�شاء 
لديهم يف �شوق عكاظ جديد. لي�ص لهم من 
رحمة الإ�شالم وت�شاحمه واحرتامه لالآخرين 
ن�شي�������ب. اأيديوجليتهم تق�������وم على الرتهيب 
والإره�������اب وجني الغنائم م�������ن ن�شاء واأموال 
وتكفري الآخ�������ر والتطهري العرقي لالأقليات. 
ل تاأخذهم �شفقة اأو رحمة اأو عقالنية ولديهم 
قناعة باأنه�������م �شفوة هذه الأم�������ة ور�شا�شتها 
ال�شائبة التي �شتقي�������م دولة اخلالفة الرا�شدة، 
حتى ولو على اأكوام من جماجم وتالل من 
قتلى. فمن اأين جاوؤوا وكيف منوا وكيف 
تقدموا وكيف �شيطروا وكيف �شينهارون؟
البداية من اأفغان�شت�������ان- عندما بارك ريغان 
اجله�������اد يف لقاء يف املكت�������ب البي�شاوي يف 
البيت الأبي�ص عام 1985 بني زعماء املجاهدين 
الأفغ�������ان، كما كان�������وا ي�شم�������ون، والرئي�ص 
الأمريك�������ي رونالد ريغان ق�������ال خماطبا الوفد 
الرفي�������ع الذي �شمل �ش�������اه م�شعود وحكمتيار 
و�شبغة اهلل جمددي وعبد اهلل عبد اهلل، قال 
لهم ريغان »اإنكم تذكورين باآبائنا املوؤ�ش�شني 

للجمهورية الأمريكية«.
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 يومه�������ا كان اجلهاد �ش�������د ال�شوفييت حالل 
زلل وبعد طردهم من اأفغان�شتان بعد ع�رض 
�شنوات من »اجلهاد« املحلل بفتوى اأمريكية 
تخل�������ى اجلميع عنه�������م واأ�شبح�������وا مطاردين 
ملعون�������ني يف كل مكان حت�������ى دولهم التي 
�شهل�������ت تطوعهم اإر�ش�������اء لل�شيد الأمريكي مل 
ت�شم�������ح لهم بعودته�������م فتفرق�������وا يف الأ�شقاع 
فا�شتق�������ر بع�شه�������م يف ك�شم�������ري والبو�شن�������ة 
وال�شودان  وال�شوم�������ال  واليم�������ن  وكو�شوف�������و 
واجلزائر وال�شي�شان. اأعادت حركة طالبان 
بني عامي 1996 و 2001 مللمة بع�شهم يف كهوف 
و�شعاب ووديان اأفغان�شت�������ان بعد اأن اأعلنوها 
اإمارة اإ�شالمية بقيادة �شكلية لرجل �شبه اأمي 
اإ�شم�������ه املال عمر وقي�������ادة فعلية لرجل اآخر 
اإ�شمه اأ�شامة ب�������ن لدن. يف كهوف تورا بورا 
�شنع�������ت اأيديولوجية التطرف الدموي الذي 
تغذى عل�������ى املال والفكر الوهابي والتدريب 
والرعاي�������ة الباك�شتانية والت�شليح الأمريكي. 
اإنت��������رضوا يف الأر�ص بع�������د �شقوط كابل يف 
اأيدي اجلي�ص الأمريكي فتقطعت بهم ال�شبل 
وبداأوا يبحثون عن تربة منا�شبة وماأوى اآمن 
فا�شتقر بهم الأمر يف عراق ما بعد الحتالل 
الأمريك�������ي وهناك اأعلن م�شع�������ب الزرقاوي 
دولته العتيدة »الدولة الإ�شالمية يف العراق«. 
تراج�������ع زخم احلركة يف العراق بعد مقتل 
قائدهم الزرق�������اوي يف 7 حزيران/يونيو 2006 
وقيام القائد الأمريكي اجلديد ديفد برتيو�ص 
الذي و�شل العراق بداية 2007 بعقد �شفقة مع 
روؤ�ش�������اء القبائل فيما عرف بال�شحوات حيث 
بدلوا ولءه�������م وقاموا بطرد عنا�رض القاعدة 

من مناطقهم وخا�شة الأنبار.
ومن هن�������اك اإندلقت هذه اجلم�������وع اإىل بالد 
ال�شام ثم عادوا اإىل العراق وهم الآن يطرقون 

اأبواب لبنان وعيونهم على الأردن كذلك.
اإن ممار�شات املالكي الطائفية خالل دورتي 
رئا�شته لل�������وزارة العراقية ه�������ي التي اأججت 
القهر والغ�شب لدى نف��������ص تلك الطوائف. 
فقد �شاهدوا براميل املالكي املتفجرة تطلق 
ف�������وق الفلوجة كما فعل املحتل الأمريكي. 
وكذل�������ك الأم�������ر يف �شوري�������ا. فالتهمي��������ص 
وا�شته�������داف طائفة بعينه�������ا يف كال البلدين 

قد عززا من ال�شعور بالغنب والقهر واأ�شبحت 
هن�������اك فئات يف كال البلدي�������ن ل متيز بني 
تدخ�������ل واآخر بل اأ�شبحت هناك فئات تدعو 
علنا اإىل التدخ�������ل يف العراق لإنهاء �شنوات 
الظلم الكبري الذي اأحل�������ق الأذى يف البالد 
والعباد وال�شجر واحلج�������ر. ومن هنا جاءت 
�رضعة اإنت�ش�������ار هذا التنظي�������م يف مناطق 

�شا�شعة يف �شوريا اأول ثم يف العراق ثانيا.
يف 10 حزيران/يوني�������و �شقطت املو�شل بدون 
اأي�������ة مقاومة. لقد تبدل�������ت الأيدي يف ملحة 
ع�������ني يف منطق�������ة غني�������ة بالنف�������ط وو�شط 
اإنت�شار جلي�ص ر�شمي مدرب وم�شلح باأ�شلحة 
اأمريكية ذاب يف حلظات. فكيف مت ذلك؟ 
ح�شب مقال مط�������ول ل� »نيويورك تاميز« لقد 
مت الإت�شال بني �شيوخ ع�شائر ال�شنة وقيادات 
داع�ص وبرتتيب من القائد البعثي املختفي 
عن الأنظار ع�������زت الدوري فواف�������ق روؤ�شاء 
الع�شائ�������ر على ال�شماح للتنظي�������م بالعودة اإىل 
مناطقهم نكاية يف املالكي. وح�شب م�شادر 
�شحافية عراقية تقتب�شها اجلريدة، فاإن �شيوخ 
ال�شنة ف�شلوا التحالف مع داع�ص �شد نوري 
املالكي العن�رضي الذي مار�ص عليهم كل 

اأنواع التمييز والتهمي�ص والعنف.
التمويل والتدريب

لقد كان متويل هذه اجلماعة يف البداية وقبل 
اأن ت�شتقل ماليا من دول اخلليج وخا�شة من 
ال�شعودية كما يق�������ول الكاتب الأمريكي وليم 
اإنغدال �شاحب الكت�������اب امل�شهور »قرن من 
الأمريكية  ال�شيا�ش�������ة الربيطانية  احلروب : 
والنظام العاملي اجلديد« )2011(. يقول الكاتب 
اإن اجلماع�������ة ق�������د مت تدريبه�������ا يف مع�شك�������ر 
�شفوي �شمال ��������رضق الأردن والذي ت�رضف 
عليه وكالة املخابرات الأمريكية مب�شاركة 

خمابراتية اأردنية وتركية.
وق�������د مت الإع�������الن ع�������ن املع�شكر عل�������ى اأنه 
مرك�������ز تدري�������ب للمجاهدي�������ن م�������ن غري 
املتطرفني املعار�ش�������ني لنظام ب�شار الأ�شد. 
وقد �شم�������ل التدري��ب الذي �شارك فيه الآلف 
تقنيات احلرب غري التقليدية والتفجريات 

والإرهاب ب�شكل عام.
وقد بداأ بع�ص امل�شوؤولني الأردنيني يك�شفون 
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69 عن بع�ص تفا�شي�������ل مع�شكر التدريب خوفا 
من و�ش�������ول اإرهابيي داع��������ص الذين يجزون 
الروؤو��������ص يف املو�ش�������ل باملئ�������ات اإىل حدود 
الأردن وتوجيه بنادقهم و�شيوفهم اإىل النظام 
الأردين ل�ش�������م الأردن اإىل دول�������ة اخلالفة التي 
اأعلنوه�������ا ي�������وم 29 حزيران/يوين�������و 2014. وقد 
اأك�������د اأن�������درو دوران، وهو موظ�������ف �شابق 
يف اخلارجي�������ة الأمريكي�������ة، اأن بع�ص هوؤلء 
العنا�رض يحمل اجلن�شية الأمريكية. وذهب 
ال�شحايف الإيراين �شب�������اح زانغانة اىل اأن من 
غري املعق�������ول اأن داع�ص متلك القدرة على 
اإحتالل املو�ش�������ل بهذه ال�شهولة لول اأن قوى 
اإقليمي�������ة قدمت م�شاعدات له�������ا خمابراتية 
ولوج�شتية من داخل العراق ومن خارجه.

القائد ال�سي�ساين
يعود الف�ش�������ل يف انت�شارات داع�ص الأخرية 
اإىل القائ�������د الكارزماتي الأمريعمر ال�شي�شاين 
وا�شمه احلقيقي )تارخان باتريا�شفيلي( الذي 
اأتى من الأقلية ال�شي�شانية يف جورجيا وخدم 
يف اجلي��������ص اجلورج�������ي ثم غ�������ادر املنطقة 
متوجها اإىل تركيا عام 2010. وح�شب تقرير 
ل� »وول �شرتيت جورن�������ال« )1ت�رضين الثاين/

نوفمرب 2013( اإ�شتطاع عمر اأن يحول ال�رضاع 
يف �شوري�������ا والعراق اإىل نزاع جيو�شيا�شي بني 
رو�شي�������ا والولي�������ات املتحدة وه�������و ما يريده 
املخابرات  ووكال�������ة  اجل�������دد  املحافظ�������ون 
الأمريكية والبنتاغ�������ون. وعمر لديه خربة 
قتالية عالية وقد تبواأ من�شب قيادة القوات يف 
�شوريا بعد مقتل اأبو عبد الرحمن الأنباري. 
وقد ظهر يف �رضيط فيديو عند اإعالن الدولة 
واإزالة احلدود ب�������ني �شوريا والعراق. وجذب 
عمر اأكرث من األف مقاتل �شي�شاين من بني 

8.000 مقاتل اأجنبي يف �شوريا.
يقول جيف�������ري �شيلفريم�������ان مدير مكتب 
جورجيا ملوقع �شبكي مهم اإ�شمه »املحاربون 
القدماء الي�������وم« اإن هناك برناجما م�شرتكا 
للمخاب�������رات الأمريكي�������ة واجلورجي�������ة حتت 
غط�������اء منظم�������ة غ�������ري حكومي�������ة تدع�������ى 
»جفاري« تقوم بتهري�������ب بع�ص املجاهدين 
القدم�������اء م�������ن اأي�������ام الحت�������الل ال�شوفييتي 
اإىل  الآخري�������ن  واملتطوع�������ني  لأفغان�شت�������ان 

�شوريا والع�������راق مب�شاعدة جورجية وموافقة 
اأمريكية. وي�������رى �شيلفريم�������ان اأن اأحداث 
العراق لها عالقة برغبة الأكراد اأن ي�شتقلوا 
يف مناطقه�������م وي�شكل�������وا دولته�������م بعيدا عن 
احلكوم�������ة املركزية. وقد تكون هذه احللقة 
جزءا من اللعبة الكربى التي تخدم امل�شالح 
الأمريكية يف املنطق�������ة وخا�شة يف تركيا 
و�شوريا والع�������راق. وهذا ما يف�رض رد الفعل 
البارد والبطيء واملحدود للوليات املتحدة 
الأمريكي�������ة والتي ت�شاه�������د الآن اأن »جماعة 
جهادية« م�شنف�������ة كتنظيم اإرهابي ت�شيطر 

على حقول وا�شعة للنفط.
هل للتنظيم من م�ستقبل يف املنطقة؟

نعتق�������د اأن املجموع�������ة ق�������د و�شل�������ت اأق�شى 
درجات متددها ومل يبق اأمامها اإل الرتاجع 
اأو النهي�������ار. لقد متددت كث�������ريا يف �شوريا 
اأول منذ ني�شان/اأبريل 2013 وقامت بالتخل�ص 
م�������ن كل التنظيمات املعار�ش�������ة لها حتى 
ولو كانت اإ�شالمية مث�������ل »جبهة الن�رضة« 
و«اأح�������رار ال�شام« و«اجلبه�������ة الإ�شالمية« كما 
جتنبت يف البداية ال�شطدام مع قوات النظام 
ثم اإرتدت �رضق�������ا اإىل العراق ونقلت كثريا 
م�������ن املقاتلني اإىل هن�������اك. لق�������د اأ�شتعدت 
احلركة كل الأط�������راف وكل الدول وكل 
الف�شائل ومل يبق اأح�������د ميكن اأن يوؤيد مثل 
هذه اجلماعة الدموية. �شحيح اأنها �شيطرت 
على اأموال طائلة من املو�شل خا�شة، تقدر 
باأكرث م�������ن ن�شف ملي�������ار دولر كما اأنها 
ت�شيط�������ر عل�������ى عدد من حق�������ول النفط يف 
�شوريا والعراق وقد قامت فعال ببيع �شحنات 
م�������ن النفط ال�ش�������وري، اإل اأن احلركة لي�ص 
لها م�شتقبل كم�������ا اأ�شلفنا. لقد اإرتدت على 
ال�شنة واأعملت فيهم ال�شيف كما فعلت مع 



ي
ين

د
ال

ف 
طر

لت
ا

70

ال�شيعة والأقلي�������ات امل�شيحية واليزيدية 
ثم تقدمت نحو الأكراد والذين يعتربون 
بالن�شبة للوليات املتحدة خطا اأحمر. 
وق�������د تدخل�������ت الولي�������ات املتحدة فعال 
عندم�������ا تقدمت داع�ص نح�������و مناطق 
الأكراد. وبداأ الأكراد يحاربون التنظيم 
بج�������د ويخرجون�������ه م�������ن مناطقهم كما 
فعلوا قرب �شد املو�ش�������ل بدعم اأمريكي 
و�شيتبن�������ى الأك�������راد يف امل�شتقبل اأي 

اأنت�ش�������ار على داع�ص على اأمل تعزيز دورهم 
والإقرتاب من اإعالن ال�شتقالل.

الأو�ش�������اع يف الع�������راق تتج�������ه اإىل �شيء من 
ال�شتق�������رار البط�������يء بعد �شق�������وط املالكي. 
واأو�ش�������اع داع�ص يف �شوري�������ا مر�شحة للتفكك 
ال�شعبي�������ة ومعاداة  ب�شبب غي�������اب احلا�شنة 
كاف�������ة ف�شائ�������ل املعار�شة له�������ا بالإ�شافة اإىل 
النظام. ف�������ال ميكن لهذا التنظي�������م اأن ينمو 
من�������وا طبيعيا يف موئ�������ل طبيعي لأن �شعوب 
املنطقة تعت�������ربه غريبا عليها وعلى البيئة 
العربي�������ة والإ�شالمي�������ة ويفر��������ص وجوده عن 
طريق الرعب والإيغال يف العنف وارتكاب 
املزي�������د م�������ن احلماق�������ات الت�������ي ل متت اإىل 
الإن�شاني�������ة ب�شلة كذبح ال�شجن�������اء بال�شيف 
والإعدام�������ات اجلماعي�������ة والتهج�������ري و�شبي 
الن�شاء وبيعهن كغنائم حرب وهدم املعابد 
الأجانب كال�شحافيني  واملزارات وخطف 
وخطف خم�ش�������ة اأطباء من منظمة »اأطباء 
بال حدود« الإن�شانية وقتل وت�رضيد الأقليات 
الأ�شيلة التي تعترب جزءا اأ�شيال من مكونات 
املنطق�������ة احل�شارية والتاريخي�������ة والثقافية. 
فهل بقي هناك اأحد يف هذا الكون ل يعترب 
هذا التنظي�������م الإرهابي ع�������دوا مبا�رضا له؟ 
وقد جاء ق�������رار جمل�ص الأمن الأخري )2170( 
الذي اإعتمد بالإجم�������اع حتت الف�شل ال�شابع 
اإعالن�������ا ملرحلة العد العك�شي لنهاية ماأ�شاوية 
لهذا التنظيم. ال�ش�������يء املوؤ�شف اأنه �شياأخذ 
معه الآلف من الأبرياء اأثناء تدحرجه نحو 

الهاوية((.

ج- جبهة الن�سرة:
ن�رض موقع العنكبوت بتاريخ 2013/9/26 مقال 

بعن�������وان )كل م�������ا اأردمت معرفته عن جبهة 
الن�رضة( جاء فيه:

))خالل احل�������رب الأهلي�������ة يف �شوريا، وجد 
ا لهما بني  تنظيم�������ان تابع�������ان للقاعدة مق�������ًرّ
تنظيمات الث�������وار، الذين يقاتل�������ون لإ�شقاط 
ار الأ�شد. الأب�������رز بينهما هو جبهة  نظ�������ام ب�شّ
الن��������رضة، اخلا�شعة اليوم مبا��������رضًة لزعيم 
القاع�������دة اأمين الظواهري. اإىل جانبها يعمل 
تنظيم "الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام"، 
والتابع لتنظيم القاع�������دة يف العراق. اإ�شافًة 
اإليهم�������ا، تن�شط يف �شوريا الي�������وم تنظيمات 
�شلفية، لي�شت حم�شوبة  ع�شكرية جهادية – 
بال��������رضورة على القاعدة. ع�������دد النا�شطني 
يف �شعبَت�������ي القاع�������دة يف �شوريا ُيق�������ّدر ب�شتة 
اآلف اإىل �شبع�������ة اآلف �شخ�ص، وهو يف تزايد 
م�شتمر ح�شب تقدي�������ر املركز الإ�رضائيلي 

لال�شتخبارات والإرهاب.
بني فرَعي القاعدة يف �شوريا، جبهة الن�رضة 
ه�������ي التنظيم الأب�������رز. مّت الإعالن عن اإن�شاء 
التنظي�������م يف نهاية كان�������ون الثاين 2012، بعد 
نحو ع�رضة اأ�شهر من ان�������دلع النتفا�شة يف 
�شوري�������ا. يف البداية، عم�������ل التنظيم كفرع 
ل� "الدول�������ة الإ�شالمية يف العراق"، اإطار تابع 
لتنظيم القاعدة يف العراق. وبهدف ت�شديق 
ا، اأعلن اأبو بكر البغدادي، زعيم  ذل�������ك ر�شمًيّ
القاعدة يف العراق يف ني�شان 2013 عن توحيد 
التنظيَمني يف تنظيم واحد اأُطلق عليه ا�شم 
"الدولة الإ�شالمية يف الع�������راق وال�شام". لكّن 
جبهة الن�رضة مل حترتم هذا الإعالن، الذي 
اأُلغي ر�شمي�������ا يف حزيران 2013 من قبل اأمين 
الظواه�������ري، زعيم تنظي�������م القاعدة، الذي 
قّرر اأّن جبهة الن�رضة هي ممثله الر�شمي يف 
ي  �شوريا. وكنتيجة لذلك، بداأ انق�شام بني �شَقّ
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71 القاع�������دة يف �شوريا، والي�������وم يعمل يف �شوريا 
تنظيمان متناف�شان ينازع اأحدهما الآخر.

ب جبهة  م�������ن الناحية الأيديولوجي�������ة، حُت�شَ
الن�رضة على الأيديولوجية اجلهادية ال�شلفية 
لتنظي�������م القاعدة. وه�������ي ت�شع�������ى اإىل اإقامة 
خالف�������ة اإ�شالمية يف �شوريا الك�������ربى )ال�شام 
الذي ي�شمل اأرا�ش�������ي �شوريا، لبنان، الأردن، 
اإ�رضائيل، وفل�شطني(، يجري الحتكام فيها 
اإىل ال�رضيع�������ة الإ�شالمي�������ة. جبه�������ة الن�رضة 
معادي�������ة للغرب ولإ�رضائي�������ل، ترف�ص القيم 
وحرية  التعددية،  )الدميقراطي�������ة،  الغربية 
العبادة(، وبالتايل تعار�ص كل تدخل غربي 
اأو دويل يف احلرب الأهلية يف �شوريا. تعادي 
جبهة الن�رضة كذلك طوائف الأقليات يف 
�شوري�������ا، ل �شّيما العلوي�������ني وال�شيعة، الذين 
تعتربهم كّف�������اًرا. وهي تربز اجلهاد ب�شفته 
طريق�������ة العم�������ل املختارة لإ�شق�������اط النظام 
ال�شوري وتطبيق باقي اأهدافها، وتراه واجًبا 
ا على كل م�شلم )بوحي من عبد اهلل  �شخ�شًيّ

عزام املر�شد الأيديولوجي لبن لدن(.
ي�شع�������ى كٌلّ م�������ن جبهة الن��������رضة، ممثلة 
القاع�������دة يف �شوري�������ا، و"الدول�������ة الإ�شالمي�������ة 
يف الع�������راق وال�ش�������ام"، الت�������ي تعم�������ل خالًفا 
لتوجيهات اأمين الظواهري )كل على حدة( 
لدعم ا�شرتاتيجية طويل�������ة املدى ومتعددة 
املراحل: املرحلة الأوىل من عملهم تهدف 
اإىل امتالك �شلطة بني جمموعات املتمردين 
وو�شع الأ�شا�ص لبني�������ة حتتية جهادية �شلبة، 
ت�شاعد على اإ�شقاط نظام ب�شار الأ�شد، وذلك 
بتعاون )ولو جزئي وَعَر�شي( مع جمموعات 
ث�������ّوار اأخ�������رى، ل �شّيم�������ا جمموع�������ات ذات 
طابع اإ�شالم�������ي. يف املرحلة الثانية، يطمح 
الفريق�������ان اإىل ال�شيطرة على النظام ال�شوري 
اجلديد ال�������ذي �شين�شاأ بتوحي�������د كل القوى 
ال�شلفية النا�شطة يف دم�شق، اأو  اجلهادية – 
على الأقل امتالك تاأثري كبري فيه. ح�شب 
راأيهم، �شي�شعى النظام ال�شوري، الذي �شين�شاأ 
يف دم�شق )اأو اأي نظام اآخر يكون للجهاديني 
تاأث�������ري عليه( اإىل اإقامة خالف�������ة اإ�شالمية يف 
ا للقاعدة  �شوري�������ا الكربى، ت�شّكل فرًعا اأمامًيّ
واجله�������اد العاملي يف ُلّب ال��������رضق الأو�شط. 

و�شيدير ف�������رع القاعدة هذا منظومة اإرهابية 
�ش�������ّد اإ�رضائيل من جبه�������ة ه�شبة اجلولن، 
الإرهاب لل�������دول الغربي�������ة ولدول  "ُت�ش�������ّدر" 
اأخرى يف اأرج�������اء العامل، وت�ش�������ّكل مركز 
تاآُم�������ر واإره�������اب �شّد دول عربي�������ة واإ�شالمية 

موالية للغرب.
تقدير القدرات الع�سكرية جلبهة الن�سرة

جبهة الن�رضة هي التنظيم الأبرز بني عّدة 
تنظيم�������ات جهادي�������ة �شلفية ت�ش�������ارك ب�شكل 
فاعل يف احلرب الأهلية ال�شورية. على راأ�شها 
زعي�������م، ُيدعى "الأمري" وه�������و لقب متعاَرف 
عليه يف التنظيم�������ات اجلهادية املعا�رضة. 
معنى هذا اللقب ه�������و اأّن القائد هو �شخ�شية 
�شيا�شي�������ة ودينية يف اآن واح�������د، كما كان 
يف بداي�������ة الإ�شالم. يخ�شع لالأم�������ري "اأمراء" 
حمليون، يف املحافظ�������ات واملدن ال�شورية 
)اأحياًنا يحك�������م عدة "اأم�������راء يف املحافظة 
نف�شها(. ُتدعى الهيئة الأعلى جلبهة الن�رضة 
"جمل�ّص �ش�������ورى املجاهدي�������ن". يف القيادة 
العليا جلبه�������ة الن�رضة هن�������اك هيئات دنيا 
ذات اأهداف حم�������ددة ونا�شطون يعملون يف 
العملي�������ات، جتنيد الأم�������وال، امتالك و�شائل 
القتال وتهريبها اإىل �شوريا، ال�شوؤون الدينية، 
الإعالم، والعالق�������ات اخلارجية. ت�شّغل قيادة 
جبهة الن�رضة اأطًرا ع�شكرية يف املحافظات 
املختلف�������ة )وحدات ع�شكري�������ة ُتدعى غالًبا 
"األوية" و"كتائب"(. اإىل جانبها تعمل اأجهزة 
حاكمة، �رضعية، واإعالمية، يهدف عملها 
اإىل تقوية تاأثري جبهة الن�رضة على ال�شكان، 
الناجت عن  ا�شتمالة ولئهم، وم�������لء "الفراغ" 
مغادرة النظ�������ام ال�شوري مناطق وا�شعة من 

�شوريا.
قائ�������د جماعة جبه�������ة الن�رضة ه�������و مقاتل 
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مي�������داين خبري ُيكّنى "اأب�������ا حممد اجلولين" 
)ثمة �شي�������غ عديدة ل�شم�������ه احلقيقي تناق�ص 
اإحداها الأخ�������رى، ول ميكن التاأكد منها(. 
هو اإًذا نا�شط، اأ�شل�������ه �شوري كما يبدو )من 
ه�شبة اجلولن( راك�������م خربة عملياتية يف 
الع�������راق يف احلرب �ش�������ّد الوليات املتحدة 
وحلفائه�������ا، كان ُيعت�������رَب يف املا�ش�������ي من 
الذي  الزرق�������اوي،  اأب�������ي م�شعب  منا�رضي 
كان يرتاأ��������ص املجاهدي�������ن الذي�������ن اأر�شلتهم 
القاع�������دة اإىل الع�������راق اإثر الغ�������زو الأمريكي 
)اآذار 2003(. اأر�شل�������ت القاع�������دة يف العراق اأبا 
حمّمد اجلولين اإىل �شوريا لين�شئ فيها جبهة 
الن��������رضة. يف قيادة جبه�������ة الن�رضة يربز 
ن�شط�������اء اآخ�������رون يف القاع�������دة، امتلكوا هم 
�������ا خربة عملياتية يف الع�������راق. واإ�شافًة  اأي�شً
اإليه�������م، يقاتل �شمن التنظيم اآلف النا�شطني 
اجلهاديني م�������ن دول عربية/ اإ�شالمية )يربز 
بينهم 500 – 600 نا�شط من الدول الأوروبية، ل 
�شّيما فرن�شا وبريطانيا(. وُيتوقع اأن يعود من 
يبق�������ى منهم اإىل مواطنه�������م بعد فرتة القتال 
ر عدد النا�شطني الأجانب يف  يف �شوريا )ٌيقَدّ
�شوريا اليوم بنحو 5 اآلف، معظمهم نا�شطون 

�شمن جبهة الن�رضة(.
اأعلن�������ت جبه�������ة الن��������رضة م�شوؤوليتها عن 
مئ�������ات التفجريات الت�������ي نفذتها. مراكز 
الن�ش�������اط الع�شكري جلبهة الن�رضة و“الدولة 
الإ�شالمي�������ة يف الع�������راق وال�شام” هي منطقة 
دم�ش�������ق ومناطق �شم�������ال �شوري�������ا و�رضقها 
)حل�������ب، حم��������ص، حم�������اة، اإدل�������ب، ودير 
الزور(. كذلك، لدى جبهة الن�رضة ن�شاط 
ع�شك�������ري مكّثف يف منطقة درعا، جنوب 
�شوري�������ا، حيث ب�������داأت النتفا�ش�������ة �شّد نظام 
الأ�شد. يف عدد من حمافظات �شمايل �شوريا 
و�رضقيه�������ا، يحظى التنظيم بقدر كبري من 
التاأثري عل�������ى ال�شكان املحلي�������ني )بالتعاون 
مع تنظيمات اإ�شالمي�������ة اأخرى(. باملقابل، 
لي�ص جلبهة الن�رضة والتنظيمات اجلهادية 
الأخرى ح�شور ع�شكري اأو اإدارّي ُيذَكر يف 
ال�شاحل، حيث يقطن العلويون )طرطو�ص – 
الالذقي�������ة(، اأو يف حمافظة ال�شويداء، حيث 
الطائفة الدرزية حا�رضة بقّوة. حتاول جبهة 

ا.  الن��������رضة ال�شتقرار يف ه�شبة اجلولن اأي�شً
نّظ�������ن اأنها لي�شت لديه�������ا هناك قوة ع�شكرية 
ا، رغم اأنه�������ا متكنت مرًة من  ُتذَك�������ر حالًيّ
تنفيذ تفجري انتحاري، اأحلق ال�رضر برمز 
حكوم�������ي هاّم للنظام ال�شوري )تفجري مبنى 
اأ لفرع ال�شتخبارات  يف بلدة �شع�شع، كان مقًرّ

الع�شكرية ملحافظة القنيطرة(.
اآنًف�������ا، تخو�ص  يف املحافظ�������ات املذكورة 
جبه�������ة الن�رضة ح�������رب ع�شاب�������ات واإرهاًبا 
�شّد قواعد، من�ش�������اآت، و�شخ�شيات حم�شوبة 
عل�������ى اجلي�ص ال�شوري والنظ�������ام ال�شوري )ل 
�شّيما اجلي�ص والق�������وى الأمنية واملوؤ�ش�شات 
احلكومي�������ة(. هدف ه�������ذا الن�شاط هو خلق 
فو�ش�������ى بني النظ�������ام واملوالني ل�������ه، الف�شل 
بني املناطق التي ي�شيط�������ر عليها النظام، 
امل��������صّ بقدرة النظ�������ام وموؤيديه على احُلكم، 
ومنح جبهة الن�رضة )وجمموعات متمردة 
اأخرى( �شلطًة على مناطق نفوذ وا�شعة، ل 
�شّيم�������ا �شمال �شوريا و�رضقها. لذلك، ت�شتخدم 
جبهة الن��������رضة تكتيكات قت�������ال متنوعة: 
تفج�������ري �شي�������ارات مفخخة ع�������رب اإرهابيني 
انتحاري�������ني اأو ع�������رب جهاز حتك�������م عن ُبعد؛ 
تفج�������ريات انتحارية عرب اأحزم�������ة نا�شفة؛ 
مهاجمة قواع�������د، من�شاآت، ومطارات عرب 
اإط�������الق نار ب�شالح خفي�������ف ومدافع هاون؛ 
و�شع عبوات نا�شفة يف حماور �شري مركزية 
فيه ن�شطاء التنظيم   " )منط عمل "اخت��������صّ
يف الع�������راق(؛ ومهاجمة حواج�������ز للجي�ص 

وقوى الأمن.
اإّن التفجريات النتحارية التي تنّفذها جبهة 
الن��������رضة يف �شوريا هي م�������ا ميّيزها )اأعلنت 

ع�������ة  جلما ا
ليته�������ا  و م�شوؤ
ع�������ن معظ�������م 
لتفج�������ريات  ا
النتحارّي�������ة(. 

منح�������ت 
لتفج�������ريات  ا
ي�������ة،  ر النتحا
ل �شّيم�������ا تلك 
ُنّفذت  الت�������ي 

املتطرف ال�شوري: ابو حممد 
اجلولين
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73 يف دم�ش�������ق وحلب، جبه�������ة الن�رضة "قيمًة 
يف اجلان�������ب العملياتي، كما اآملت  م�شافة" 
النظ�������ام ال�ش�������وري. م�������ع ذل�������ك، ف�������اإّن هذه 
العملي�������ات، حتى عندما جنح�������ت، اأعطت 
ا ع�������ن اجلبهة. فقد زادت من  انطباًعا �شلبًيّ
خ�شي�������ة الدول الغربية وال�������دول العربية من 
ت�شّل�������ل عنا�رض القاع�������دة اإىل �شفوف الثّوار، 
وقّللت من ا�شتعدادهم لدعم معار�شي النظام 
ال�شوري. كما اأّن هذه العمليات النتحارية 
جلبهة الن�رضة ُتبعد عنها اأجزاء من ال�شعب 
ال�ش�������وري، اإذ اإّن التفج�������ريات ل متّيز، وقد 
ُقتل يف عدٍد منها مواطنون اأبرياء، �شودف 
وجودهم يف مكان التفجري. يبدو اأّن طريقة 
م�������ن ال�رضاع يف  العمل ه�������ذه "ا�شُتعريت" 
العراق، الذي يتمّيز منُذ �شنوات بعمليات 
انتحاري�������ة تنفذه�������ا القاع�������دة يف الع�������راق، 

�رضة. التنظيم امل�رضف على جبهة الُنّ
تتعاون جبهة الن�رضة وتنظيمات جهادية – 
�شلفية اأخرى مع جمموعات ثوار ذات طابع 
اإ�شالم�������ي، لي�ص بال�رضورة تل�������ك املح�شوبة 
على فك�������ر القاعدة. كذلك يت�������م التعاون، 
لتحقيق هدف م�شرتك، بينها وبني اجلي�ص 
ال�شوري احلر، التنظيم الأبرز يف القتال �شّد 
النظام ال�شوري، ذي الطابع ال�شوري الوطني 
العلماين )رغم اأّن كثريين من ذوي الهوية 
الإ�شالمي�������ة الوا�شحة يقاتلون يف �شفوفه(. يف 
عدة اأماكن، ثمة تعاون ع�شكري بني جبهة 
الن�رضة وبني الدول�������ة الإ�شالمية يف العراق 
وال�ش�������ام، رغم اخل�شومة بينهم�������ا. بالتباين، 
ثمة توت�������ر بني جبهة الن��������رضة وتنظيمات 
جهادّية �شلفّية اأخرى من جهة وبني اجلي�ص 
ال�ش�������وري احُلّر من جهة اأخرى، حتّولت اإىل 
حوادث عنيفة يف ع�������دة حالت. كذلك، 
ثم�������ة ا�شطرابات ب�������ني التنظيمات اجلهادية 
نف�شها. يف هذه املرحلة، ما دام القتال �شّد 
النظ�������ام ال�شوري – العدو امل�شرتك – قائًما، 
�������ل �رضكاء الثورة احت�������واء التناق�شات  يف�شّ
الأ�شا�شية ومنع حتّوله�������ا اإىل مواجهة �شاملة. 
لك�������ن، يف "اليوم الت�������ايل"، ورمبا قبل ذلك، 
قد تتط�������ّور يف �شوريا �رضاعات عنيفة على 
ال�شلطة، حول هوية النظام ال�شوري العتيد، 

ا. الذي �شتلعب فيه جبهة الن�رضة دوًرا هاًمّ
امل�شاعدة املدنية لل�شكان ال�شوريني

حت�������ول ع�������دد م�������ن مناط�������ق �شم�������ال �شوريا 
و�رضقها، التي �شقطت بيَدي جبهة الن�رضة 
وجمموعات متمردة اأخ�������رى اإىل ما ُيدعى 
"مناط�������ق حمّررة". تن�ش�������ب جبهة الن�رضة 
اأهمية كربى لتقدمي العون لل�شكان يف هذه 
املناطق ولو�ش�������ع الأ�ش�ص لبديل حكومي يف 
ا ل�شيادة  هذه املناطق، غري اخلا�شعة حالًيّ
النظ�������ام ال�شوري. وبهدف جع�������ل امل�شاعدة 
العامة،  اأكرث جناع�������ًة وتفعيل اخلدم�������ات 
اأقامت جبهة الن��������رضة هيئات ذات اأهداف 
حمّددة، تعم�������ل يف املحافظات املختلفة. 
تعم�������ل ه�������ذه الهيئ�������ات يف توزي�������ع الطعام، 
املالب�ص، البطانيات، ومنتجات ا�شتهالكية 
اأخ�������رى، ويف تفعيل اأنظمة ق�شاء، �رضطة، 
تربية، و�شح�������ة. وحتدث مرا�شلون غربيون، 
ع�������ن ر�ش�������ى  زاروا "املناط�������ق املح�������ّررة" 
ال�شكان يف معظم احلالت من عودة احلياة 
اليومي�������ة اإىل طبيعتها، بعد ان�شحاب النظام 
ال�شوري. لكن، يف عدة اأماكن، بداأت ُت�شَمع 
النتقادات من جانب ال�شكان، ب�شكل خا�ّص 
ب�شبب تطبيق قواعد �شلوك اإ�شالمية مت�شّددة 
)احلفاظ على لبا��������ص حمت�شم للن�شاء مثاًل( 
واأمن�������اط �شلوك وح�شية )التحك�������م باملوارد، 
اإعدام الأ�رضى، اإ�شاءة معاملة اأبناء الأقليات 

الدينية(.
يف �شم�������ال �شوري�������ا و�رضقه�������ا، متكنت جبهة 
الن�رضة وحلفاوؤها م�������ن ال�شيطرة على بنى 
حتتية حكومية حيوي�������ة: مطارات، اأنابيب 

املتطرف الردين: ابو م�شعب الزرقاوي
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نف�������ط وغاز، �شدود، حمط�������ات طاقة لإنتاج 
الكهرباء، وخمازن حما�شيل. ت�شتفيد جبهة 
اأخرى من  الن�رضة وجمموعات متم�������ردة 
هذه البنى التحتية، واأحياًنا باتفاقات هادئة 
م�������ع النظام ال�شوري )مث�������اًل، بيع نفط وغاز 
للنظ�������ام الذي يقاتلون �ش�������ّده(. توّفر الأرباح 
املالية الناجت�������ة )ل �شّيما من حقول النفط( 
ا مرتفًعا جلبهة الن�رضة، يعينها  دخاًل �شهرًيّ
على متوي�������ل دف�������ع الرواتب، ��������رضاء و�شائل 

القاتل، وتقدمي الدعم لل�شّكان...
عل�������ى اأية ح�������ال يف الوقت احل�������ايل )�شيف 
2013( فاإّن جبهة الن�رضة املعّرفة كمنظمة 
اإرهابي�������ة يف الولي�������ات املتح�������دة وعدد من 
الدول الأوروبي�������ة، هي اأحد اأبرز التنظيمات 
بني الثوار، حيث تزداد القدرات العملياتية 
للجبهة وتاأثريها يف ال�شّكان. يف هذه الأثناء، 
يعط�������ي التنظيم الأولوية للقت�������ال �شّد النظام 
ال�شوري حّتى اإ�شقاطه على حتكيم ال�رضيعة 
الإ�شالمي�������ة يف �شوريا وتعزي�������ز جدول اأعمال 
ا. لذلك  �������ا ودولًيّ جه�������ادي - اإرهابي، اإقليمًيّ
تنتهج اجلبهة، يف الغالب �شيا�شة براغماتية، 
ت�شعى يف اإطارها اإىل التحالف مع جمموعات 
ا  متم�������ردة اأخرى )كذلك تلك البعيدة كلًيّ
عن القاع�������دة( متتنع عادًة عن فر�ص وجهة 
نظره�������ا بالقوة على املواطنني ال�شوريني يف 
الأماكن التي احتلتها، وتبذل جهوًدا دوؤوبة 
مل�شاعدة ال�شكان املحليني وملء الفراغ يف 

رة". ال�شلطة، الناجت يف "املناطق املحَرّ
لكن على املدى املتو�ش�������ط والبعيد، ُيتوّقع 
اأن حتاول جبهة الن�رضة وتنظيمات جهادية 
�شلفية اأخرى ال�شتيالء على الثورة ال�شورية 
)اإن جنحت( يف طريقها لتحقيق حلمها يف 
اخلالفة الإ�شالمية يف �شوريا الكربى. وح�شب 
تقديرنا، ف�������اإّن حتقيق هذا اله�������دف الأ�شمى 
حتول دونه �شعوبات عديدة، كنتيجة للطابع 
ال�شيا�شي والجتماعي ل�شوريا كدولة متعددة 
املذاه�������ب والأدي�������ان، وذات تقليد �شلطوي 
واأيديولوجي من القومية العربية اأو ال�شورية 
العلمانية. وميكن اأن ن�شيف اإىل ذلك ال�رضخ 
الكب�������ري القائم بني املجموع�������ات الإ�شالمية 
النا�شطة يف �شوري�������ا، حتى بني املجموعات 

املح�شوب�������ة عل�������ى القاعدة. نتيج�������ة لذلك، 
ميك�������ن التقدير اأّن حظ�������وظ جبهة الن�رضة 
بال�شيط�������رة عل�������ى الث�������ورة ال�شوري�������ة واإقامة 
نظام �شوري حم�ش�������وب على تنظيم القاعدة 
لي�شت مرتفعة. لكن مع ذلك، نعتقد اأّن يف 
و�شع التنظيم جمَع ق�������وة والتحّول اإىل لعب 
ا، ل ميكن  اأي�شً مركزّي يف "اليوم الت�������ايل" 

ا �شحقه. جتاهله، وي�شعب جًدّ
كذل�������ك الي�������وم، تربز جبه�������ة الن�رضة بني 
الع�شكري�������ة  الث�������وار لقدراته�������ا  جمموع�������ات 
واملالية، اجلهاز القيادي وال�شلطوي اجليد، 
واللت�������زام الأيديولوجي العمي�������ق لنا�شطيها. 
بن�������اًء على ذلك، حتى ل�������و مل ت�شيطر جبهة 
الن��������رضة على الث�������ورة، ف�شتك�������ون، ح�شب 
�������ا يزيد الطابع الديني/  تقديراتنا، لعًبا هاًمّ
املذهب�������ي للث�������ورة، ي�شاه�������م يف اإنتاج عدم 
ا�شتقرار متوا�شل، وي�شّع�������ب قدرة ُحكم اأي 
نظام �شوري )�شواء كان نظام الأ�شد ُم�شّعًفا 
اأم نظاًما يتكئ على حتالف ه�ص لتنظيمات 
املتمردي�������ن(. يف ال�شيناري�������و املعقول حُلكم 
واهن ل�شنوات طويلة من املركز ال�شلطوي 
يف دم�ش�������ق، ميكن اأن تخرج جبهة الن�رضة 
اأكرث قوة، وذات تاأثري اأكرب على ما يجري 

يف �شوريا((.

د. جماعة بوكو حرام املتطرفة:
ن�رضت وكالة )�شفقنا( لالنباء مقال تعريفيا 
لثاين جماعة متطرف�������ة �شهرية ظهرت يف 
الآونة الخرية عل�������ى ال�شاحة و�شغلت الراأي 
الع�������ام العاملي بافعاله�������ا املتطرفة الغريبة، 
وقد جاء املقال حت�������ت عنوان )بوكوحرام" 
اأغ�������رب جماعة اإرهابية ف�������ى العامل( موؤرخا 

يف2014/5/10 نقراأ فيه:
الرهابية  ))حتولت جماعة "بوك�������و احلرام" 
اىل اأغرب جمموعة ارهابي�������ة فى العامل فى 
اق�������ل من �شهر وذلك بع�������د اختطافها لكرث 

من 300 فتاة نيجريية.
اخلاطفون غريبو الطوار

رمبا ه�������و اف�شل و�شف له�������ذه اجلماعة التى 
انت�رض نب�������اأ اختطافها للفتيات النيجرييات 
حديث�������ات ال�شن فى الع�������امل، اذ اعلن هوؤلء 
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75 ر�شميا انه�������م اختطفوا اكرث م�������ن 300 فتاة 
نا�شئ�������ات فى اقل من �شهر م�شى، وباعوهن. 
وقد ا�شتهر اع�شاء جماعة "بوكو حرام" هذه 
الي�������ام فى العامل اكرث فاكرث، لي�ص ب�شبب 
عملية الختطاف ه�������ذه فح�شب بل ب�شبب 
معتقداته�������م وقوانينه�������م الغريبة.وبث خرب 
فى اليام الخري يق�شى باختطاف م�شلحون 
ي�شتب�������ه بانتمائه�������م اىل جمموعة بوكوحرام 
الرهابي�������ة لثمانى فتيات لي�������ال بالقرب من 
قاع�������دة له�������ذه املجموع�������ة ب�شم�������ال �رضق 
نيجرييا. واختط�������اف هوؤلء الفتيات اللواتى 
ترتاوح اعمارهن ب�������ني 12 اىل 15 �شنة ي�شاف 
اىل اكرث من 200 فت�������اة تلميذات اختطفن 
م�������ن مدر�شة فى قرية ت�شيبوك ب�شمال �رضق 
مقاطعة بورنوى النيجريية، بحيث ان هوؤلء 
الفتيات اختفني يوم 14 ابريل وات�شح لحقا 

هى التى اختطفتهن. بان "بوكو حرام" 
وخالل ال�شهر الخري ا�شافت هذه املجموعة 
فى �شجله�������ا الجرامى اختطاف نحو 300 فتاة 
ت�������رتاوح اعماره�������ن ب�������ني 16 اىل 18 �شنة من 
مدار�ص مقاطع�������ة بورنو. وم�������ازال 223 على 
القل من هوؤلء الفتيات حمتجزات، بينما 
اعلن ابوبكر ال�شكوى زعيم هذا التنظيم فى 
�رضيط فيديو ن�رض يوم الثنني انهم �شيبيعون 
هوؤلء الفتيات.وزعم فى ت�رضيحات تناقلتها 
و�شائل الع�������الم الغربية عل�������ى نطاق وا�شع: 
ان�������ه م�شموح لنا فى الدي�������ن بالرق ون�شتطيع 

اختطاف ال�شخا�ص وجعلهم عبيدا لدينا".
من هى بوكوحرام؟

جماعة اأهل ال�شنة للدعوة واجلهاد املعروفة 
بالهو�شي�������ة با�ش�������م بوكو ح�������رام اأى "التعليم 
الغربى حرام"، هى جماعة نيجريية م�شلحة 
تدعى العمل على تطبيق ال�رضيعة الإ�شالمية 
فى جميع وليات نيجرييا.والقائد احلاىل لها 
ه�������و اأبو بكر ال�شكوى، و�شميت هذه اجلماعة 
ب�"طالب�������ان نيجرييا" وه�������ى جمموعة موؤلفة 
خ�شو�شا من طلبة ترك�������وا مقاعد الدرا�شة 
واأقام�������وا قاعدة لهم فى قري�������ة كاناما بولية 
يوبه �شم�������ال �رضقى البالد عل�������ى احلدود مع 

النيجر.
التا�سي�س

تاأ�ش�ش�������ت اجلماع�������ة فى يناي�������ر 2002، على يد 
حمم�������د يو�شف، وه�������و الذى اأ�ش��������ص قاعدة 
اجلماع�������ة امل�شماة اأفغان�شت�������ان، فى كناما، 
ولية يوب�������ه. يدعو يو�ش�������ف اإىل تغيري نظام 
التعليم، وعلى ح�ش�������ب قوله: "هذه احلرب 
التى بداأت الآن �شوف ت�شتمر لوقت طويل".
ف�������ى باوت�ش�������ى عرف ع�������ن اجلماع�������ة رف�شها 
الندم�������اج م�������ع الأهاىل املحلي�������ني، ورف�شها 
للتعليم الغربى والثقاف�������ة الغربية، والعلوم. 
تت�شم�������ن ه�������ذه اجلماعة قادم�������ني من ت�شاد 
ويتحدثون فقط اللغة العربية.وعند تاأ�شي�شها 
فى 2004 كانت احلركة ت�شم نحو مئتى �شاب 
م�شلم، بينهم ن�شاء ومنذ ذلك احلني تخو�ص 
م�������ن حني لآخر م�شادمات مع قوات المن 

فى بو�شى ومناطق اأخرى بالبالد.
زعيم اجلماعة

وحممد يو�ش�������ف الزعيم ال�شاب�������ق وموؤ�ش�شة 
جماع�������ة بوكوح�������رام كان ولد ف�������ى مدينة 
جريجري بولية يوبة. واطلق على جماعته 
ا�شم "جماعة اهل ال�شن�������ة للدعوة واجلهاد". 
وعلى النقي�ص من ظاهره وح�شب زعم "بى 
بى �شى" فان هذا ال�شلفى املثري للجدل ميلك 
حت�شيال جامعيا ويتكل�������م الجنليزية ب�شال�شة 
ويعي��������ص حياة ت�������رف وبذخ وميل�������ك �شيارة 

مر�شيد�ص بنز.
من عدم كروي�������ة الر�ص اىل التوعد بابتالع 

رئي�ص اجلمهورية
وزعم يو�شف فى مقابلة مع "بى بى �شى" كذبا 
بان كروية الر�ص تتناق�ص مع تعاليم القراآن 
وهى غ�������ري مقبولة. كما ان�������ه ل يقبل بان 
املطر ناجت عن تبخري مياه البحار من قبل 
ال�شم�ص. انهم يطالب�������ون بتطبيق ال�رضيعة 
ال�شالمي�������ة ف�������ى ارجاء نيجريي�������ا ويعتربون 
جميع الذي�������ن يخالفونهم فى الراى – اأكانوا 
بانهم كفرة. وفى  م�شلمني او م�شيحيني – 
�رضيط فيديو بث على اليوتيوب قال ال�شكوى 
غودلك  زعيم اجلماعة ان هدفه هو "ابتالع" 

جانان )رئي�ص نيجرييا( وا�شقاط حكومته.
مهنة االختطاف

وبالن�شب�������ة لبوكوحرام وبع��������ص اجلماعات 
الخ�������رى ف�������ى افريقي�������ا حتول�������ت عملي�������ة 
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الختطاف اىل مهنة وي�شتهدف هوؤلء عادة 
ال�شي�������اح وال�شخا�ص الذي�������ن يعملون حل�شاب 
ال��������رضكات الغربي�������ة. وفى اح�������د النماذج 
قيل ب�������ان بوكوحرام طالب�������ت بفدية قدرها 
3 مالي�������ني دولر لالفراج ع�������ن رجل فرن�شى 
وزوجت�������ه اختطف�������ا فى �شم�������ال الكامريون. 
وف�������ى كل مرة حاولت الق�������وات النيجريية 
القيام بعملي�������ات النقاذ ادى ذلك اىل مقتل 
الرهائن. ان اخلالفات الطائفية والقبلية فى 
القارة الفريقية امر ل يخفى على احد. لكن 
مع احتدام ن�شاط املجموعات التى ت�شتلهم 
م�������ن  تنظيم القاعدة وتزع�������م بان لها توجه 
ا�شالمى، اندلع�������ت موجة جديدة من اعمال 
العنف والقت�������ل الذى �شاعد على ر�شم �شورة 
تت�شم بالعنف وغري حقيقية عن ال�شالم فى 
و�شائ�������ل العالم الغربي�������ة واملعادية لال�شالم. 
وبينم�������ا يبلغ ع�������دد امل�شلمني ف�������ى نيجرييا 
50 باملائ�������ة م�������ن ال�ش�������كان وامل�شيحي�������ني 40 
باملائة، فان ه�������ذه املجموعة تبنت جرائم 
واعم�������ال قتل �شنيعة طالت امل�شلمني وغري 
امل�شلمني فى �شمال نيجريي�������ا على ال�شواء. 
انهم يفج�������رون امل�شاجد والكنائ�ص ويقومون 
بعملي�������ات انتحارية. وفى اح�������دى عمليات 
التفج�������ري بال�شيارات املفخخ�������ة فى ابوجا، 
مت ا�شته�������داف مبنى المم املتحدة عام 2011. 
وفى اح�������د ال�شتباكات الت�������ى وقعت خا�شة 
فى منطق�������ة قروية مبقاطع�������ة بورنو ب�شمال 
�رضق نيجري�������ة، قتل الع�رضات من النا�ص. 
وح�شب اح�شاءات منظم�������ة العفو الدولية، 
فان بوكوحرام ت�شببت خالل ال�شهر الثالثة 
الوىل من العام احلاىل مبوت 1500 �شخ�ص((.

ه�. متطرفو بورما)ماينمار( البوذيني:
رمبا ل متتلك جماعة البوذيني املتطرفني 
يف بورما)ماينم�������ار( طائف�������ة ذات مالم�������ح 
حم�������ددة تف�شله�������م ع�������ن باق�������ي البوذي�������ني 
املعتدلني، لن العنف الديني الذي مار�شه 
البوذيون جتاه امل�شلمني يف بورما كان عاما 
تقريب�������ا، وان كان قد ظه�������رت �شخ�شيات 
متطرفة تقود حمالت الإبادة اجلماعية التي 
متار�شه�������ا اجلماعات البوذي�������ة املتطرفة يف 

تل�������ك املنطقة التي حتدها ال�شني من اجلهة 
ال�شمالية ال�رضقية، وحتدها الهند وبنغالدي�ص 

من جهتها ال�شمالية الغربية. 
وقد ن�رضت املو�شوعة احلرة )ويكبيديا( يف 

مقالها اخلا�ص مب�شلمي بورما ما ن�شه:
))بعد جتاهل طوي�������ل ا�شتمر مئات ال�شنني، 
اأخرًيا  الدولي�������ة  العف�������و  اعرتف�������ت منظمة 
بالنته�������اكات اخلطرية، الت�������ي يتعر�ص لها 
م�شلمو بورما، على اأي�������دى جماعات بوذية 

متطرفة، حتت �شمع وب�رض احلكومة.
وطالبت املنظم�������ة الأكرث �شهرة يف جمال 
حقوق الإن�شان –يف بيان الذي �شدر يف يوم 
22-7-2012 - بو�ش�������ع حد ملا و�شفته ب�"املجازر 
والأعم�������ال التي تتنافى م�������ع مبادئ حقوق 
الإن�شان الأ�شا�شية"، كما قالت اإن امل�شلمني 
يف ولي�������ة راك�������ني الواقع�������ة غ�������رب بورما 
يتعر�ش�������ون لهجمات واحتج�������ازات ع�شوائية 
يف الأ�شابي�������ع الت�������ي تلت اأعم�������ال العنف يف 
املنطقة، ومنذ ذلك احلني، مت اإلقاء القب�ص 
على املئات يف املناطق، التي يعي�ص فيها 

الروهينجيا امل�شلمون...
اعمال �شغب �شد امل�شلمني يف �شتوة وتوانغو 

)2001(
كان التوت�������ر بني البوذي�������ني وامل�شلمني يف 
اأ�شده ب�شتوة )احدى وليات بورما( فم�شاعر 
الإ�شتياء بينهما لها جذور عميقة و�شببه اأن 
كال الطرفني ي�شعر انه حما�رض من الطرف 
الآخر. حت�������ى اندلعت ال��������رضارة الآوىل يف 
فرباير �شب�������اط 2001 عندما رف�ص �شبعة من 
الرهبان ال�شغ�������ار اأن يدفعوا ل�شاحبة ك�شك 
م�شلمة ثم�������ن كيك اكلوه عنده�������ا. ووفقا 
لأحد ال�شهود امل�شلم�������ني اأن املراأة انتقمت 

�شعار جماعة بوكو حرام املتطرفة
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77 ب�������اأن �رضبت اأح�������د هوؤلء الرهب�������ان اجلدد. 
واأك�������د ال�شاه�������د مبجيئ بع��������ص امل�شوؤولني 
الرهبان لالحتج�������اج فاأعقبه �شجار. ف�رضب 
زوج البائعة اأح�������د الرهبان على راأ�شه فنزف 
الدم من�������ه. مما اأ�شعل اأعم�������ال ال�شغب، فما 
حل امل�شاء حتى بداأت الإ�شطرابات تنت�رض 
ب�رضعة لعدة �شاعات. حيث اأ�رضم البوذيون 
الن�������ار يف م�شاكن امل�شلم�������ني وممتلكاتهم 
واأ�شعلوه�������ا. فاأح�������رق نتيج�������ة لذلك اأكرث 
من 30 من�������زل ودار �شيافة تابعة للم�شلمني. 
وقد وقف رجال ال�رضط�������ة واجلنود موقف 
املتفرج ومل يفعلوا �شيئا لإيقاف العنف منذ 
البداية. لتوجد تقديرات موثوقة لعدد القتلى 
اأو الإ�شابات، لكن ح�ش�������ب م�شادر الن�شطاء 
امل�شلم�������ني فقد تويف اأك�������رث من 20 �شخ�شا. 
وقع الن�������زاع يف اجلزء الذي ت�شكنه الأغلبية 
امل�شلمة يف املدينة، لذا فقد حلقت الأ�رضار 

معظم ممتلكات امل�شلمني.
يف �شن�������ة 2001 وزع الرهبان يف جميع الأنحاء 
كتي�������ب "ميو بي�������اوك همار �ش�������وي كياوك 
)اخل�������وف من �شياع الع�������رق( وغريها  تاي" 
من املن�شورات املناه�شة لالإ�شالم. و�شهلت 
جمعية احت�������اد الت�شام�������ن والتنمي�������ة توزيع 
الكتيب�������ات، وه�������ي منظمة مدني�������ة ان�شئها 
املجل�ص الع�شكري احلاكم، جمل�ص الدولة 
لل�ش�������الم والتنمي�������ة. كان �شب�������ب تفاقم تلك 
امل�شاعر العدائية والتي اأح�ص بها امل�شلمني 
ه�������و الإ�شتفزاز بعد تدم�������ري متاثيل بوذا يف 
باميان بولية باميان يف اأفغان�شتان. فافادت 
تقارير منظمة حقوق الإن�شان اأن التوتر بني 
الطائفتني البوذية وامل�شلمة يف توانغو كان 
موج�������ودا باأ�شابيع قبل اأن يت�شاعد ويندلع يف 
منت�شف مايو 2001. وطالب الرهبان البوذيني 
بتدم�������ري م�شجد هانثا يف توانغ�������و "انتقاما" 
لتدم�������ري متاثيل بوذا يف باميان. ويف يوم 15 
مايو 2001 اندلعت اعمال �شغب �شد امل�شلمني 
يف توانغوا، فخرب الغوغ�������اء الذين يقودهم 
الرهب�������ان البوذيني مق�������رات امل�شلمني من 
�رضكات وممتلكات وقتلوا م�شلمني. فكانت 
احل�شيلة مقتل اأكرث من 200 م�شلم وتدمري 
11 م�شجدا واحراق اأكرث من 400 منزل. ويف 

نف�ص اليوم تعر�ص 20 م�شلما كانوا ي�شلون يف 
م�شجد هان ثا لل�رضب من القوات املوالية 
للمجل��������ص الع�شكري، فم�������ات بع�شهم. ويف 
ي�������وم 17 مايو 2001 و�ش�������ل الفريق ون ميينت 
الع�شكري ووزير  الثالث للمجل�ص  ال�شكرتري 
ال�ش�������وؤون الدينية ففر��������ص حظر التجول يف 
توانغ�������و. فتم قطع جميع خطوط الت�شالت 
حيث هدم�������ت جرافات املجل�ص الع�شكري 
م�شجدي هان ثا وم�شج�������د �شكة قطار توانغو 
يف الي�������وم الت�������ايل. اأما باق�������ي م�شاجد توانغو 
فقد ظل�������ت مغلقة حتى ماي�������و 2002، واجرب 
امل�شلم�������ون عل�������ى ال�ش�������الة يف م�شاكنهم. 
وبعد اأعم�������ال العنف بيومني تدخل اجلي�ص 
فتوقف العن�������ف مبا��������رضة. وكانت هناك 
تقارير اف�������ادت باأن ال�شلطات املحلية نبهت 
كبار امل�شلمني قبل الهجمات وحذرتهم من 
عدم الرد لتجنب ت�شاعد العنف. وقد ظلت 
تفا�شيل بدء الهجمات والذين قاموا بها غري 
وا�شح�������ة قبل نهاية ال�شنة، فالذي جرى من 
عنف قد زاد من حدة التوتر بني الطائفتني 

البوذية وامل�شلمة.
اعمال �شغب �شد امل�شلمني يف اأراكان )2012(

ب�������داأ البوذيون اإبادة جماعية اأخرى يف ولية 
راخني يف يوني�������و 2012، بعد اأن �رضح رئي�ص 
ميامن�������ار ثني �شني باأنه يج�������ب طرد م�شلمي 
الروهنجيا من البالد واإر�شالهم اإىل خميمات 
للالجئني تديره�������ا الأمم املتحدة. بداأ كل 
�ش�������يء يف 3 يونيو 2012 عندم�������ا قتل اجلي�ص 
البورمي والغوغاء البورميون 11 م�شلم بدون 
�شبب بعدما اأنزلوهم من احلافالت، فقامت 
احتجاج�������ات عنيفة يف اقلي�������م اأراكان ذو 
الأغلبية امل�شلمة، فوقع املتظاهرين �شحية 
ا�شتبداد اجلي�ص والغوغ�������اء، حيث ذكرت 
اأنب�������اء مبقتل اأكرث م�������ن 50 �شخ�شا واحراق 
اآلف املن�������ازل حي�������ث ا�شتبك�������ت عرقيت�������ي 
روهنغي�������ا امل�شلم�������ة مع البوذي�������ون الأركان 

بغربي بورما((.
واث�������ر اعمال البادة الت�������ي مار�شتها اجلماعة 
البوذية املتطرفة، ن�������زح م�شلمو بورما من 
مناطقهم هربا م�������ن العمال الوح�شية التي 
تقوم به�������ا هذه اجلماع�������ة، ويف هذا املجال 



ي
ين

د
ال

ف 
طر

لت
ا

78

ن�رضت �شحيفة العربي اجلديد تقريرا بتاريخ 
2014/9/27 حتت عنوان )الأمم املتحدة: اأو�شاع 
الروهينج�������ا امل�شلم�������ني يف ميامنار مزرية( 

جاء فيه:
))اأعرب�������ت مبعوث�������ة الأمم املتحدة حلقوق 
الإن�شان اجلديدة اإىل ميامنار، ياجني يل، عن 
قلقها ال�شديد ب�ش�������اأن الأو�شاع يف املخيمات 
الت�������ي ت�شتقبل اأكرث من مئ�������ة األف م�شلم 
نزح�������وا ب�شب�������ب اأعمال العنف الت�������ي ي�شّنها 
متطرف�������ون بوذيون، وح�������ّذرت من تدهور 

اأو�شاع حقوق الإن�شان يف البالد.
وحتدثت يل، ي�������وم ال�شبت، بعد انتهاء مهمة 
بعثة تق�ش�������ي احلقائق اإىل ميامنار، ا�شتمرت 
ع��������رضة اأيام. وقالت اإنه ينبغي الإ�شادة بقطع 
ميامنار �شوطًا طوياًل نحو الدميقراطية منذ 
تويل حكومة منتخب�������ة حكم البالد عام 2011 
بعد ما يقرب م�������ن خم�شة عقود من احلكم 

الع�شكري القمعي.
واأج�������رت امل�شوؤولة الأممي�������ة حمادثات مع 
قادة �شيا�شيني واجتماعيني وقبليني وقامت 
بجولت يف مناط�������ق م�شطربة يف البالد، 
م�شيف�������ة: "ومع ذلك، هن�������اك دلئل مثرية 
للقل�������ق ب�شاأن تراجع ممكن، والتي اإذا مل يتم 
ردعها ميكن اأن تقو�ص جهود ميامنار لت�شبح 
ع�ش�������وًا م�شوؤوًل يف املجتم�������ع الدويل يحرتم 

ويحمي حقوق الإن�شان".
وزارت امل�شوؤولة الأممية ولية راخني غربي 
البالد، والت�������ي ت�شهد اأعمال عنف منذ عام 
2012 ب�������ني بوذيني م�������ن الراخ�������ني وم�شلمي 
الروهينج�������ا خلفت 280 قتياًل و140 األف نازح، 
معظمه�������م م�شلمون يقيم�������ون يف خميمات 

قذرة.
ويعد معظم �ش�������كان ميامنار م�������ن البوذيني 
وحت�������رم الدولة معظم اأبن�������اء الروهينجا من 

حقوق املواطنة((.
والغريب ان اجلماعات البوذية املتطرفة يف 
يعب�������اأوا مبنا�شدات زعيم  بورما)ماينمار( مل 
اجلماعة البوذية الداع�������ي اىل ايقاف العنف 
واتب�������اع تعاليم الديان�������ة البوذي�������ة التي تنماز 
بالت�شامح وال�شالم، يف خطوة توؤكد انف�شال 
اجلماع�������ات املتطرف�������ة واتباعه�������ا لقيادات 

متطرفة فرعية ت�������وؤول التعاليم املعتقدات 
بح�شب اهوائها.

ويف هذا ال�ش�������دد نقراأ م�������ا ن�رضته �شحيفة 
التقرير بتاريخ  2014/10/17 حتت عنوان)ماذا 
ع�������ن حتالف�������ات البوذي�������ني املميت�������ة �ش�������د 

امل�شلمني؟( جاء فيه:
))يف عي�������د ميالده ال�������� 79 يف يولي�������و، نا�شد 
الدالي لما اجلماع�������ات املتطرفة البوذية 
يف ميامنار و�رضيالنكا لوقف التحري�ص على 
القيام بهجمات �شد الأقليات امل�شلمة، والتي 

اأ�شفرت عن مقتل الع�رضات.
 لك�������ن، ويف اإهان�������ة لر�شالة جوه�������ر البوذية 
بن��������رض الرحمة والت�شام�������ح، اأعلن قادة تلك 
اجلماع�������ات بدًل من ذل�������ك حتالفًا م�شرتكًا 

�شد امل�شلمني.
و�رضح غالغوداثث غنانا�ش�������ارا، وهو زعيم 
جمموعة البوذي�������ني ال�رضيالنكية املتطرفة 
بودو بال �شينا، يف موؤمتر عقد يف كولومبو 
ال�شهر املا�شي، باأنه “قد حان الوقت للتحالف 
ال�������دويل”. وكان �شيف ��������رضف املوؤمتر هو 
اآ�شني ويراثو، املتطرف البوذي الذي و�شعت 
جملة التاميز �شورته على غالفها يف 1 يوليو 

وا�شفًة اإياه ب� “وجه الإرهاب البوذي”.
وقد جتاهلت حكومة رئي�ص الوزراء ماهيندا 
راجاباك�شا منا�شدات م�������ن قبل اجلماعات 
املدني�������ة الإ�شالمية وامل�شيحية ال�رضيالنكية 
من اآج�������ل رف�ص منح تاأ�ش�������رية الدخول اإىل 

)اآ�شني ويراثو( وجه الرهاب البوذي
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79 الب�������الد لويراثو، خوف�������ًا من ان�������دلع املزيد 
من اأعمال العن�������ف املعادية للم�شلمني يف 

�رضيالنكا.
واإن من�������ح ويراث�������و تاأ�ش�������رية الدخ�������ول يعزز 
فقط خم�������اوف العديد من امل�شلمني من اأن 
احلكوم�������ة، ورمبا حتى احللف�������اء الإقليميني 
الأقوى، يدعم�������ون جمموعة بودو بال �شينا، 
والت�������ي يعني ا�شمه�������ا حرفيًا: “ق�������وات القوة 

البوذية”.
ويف الأ�شبوع املا�شي، ادعى غنانا�شارا باأنه يقوم 
مع اجلماعة  مبناق�شات “على م�شتوى عال” 
اليمينية الهندو�شية الهندية، را�شرتيا �شوايام 
�شيفاك، لت�شكيل م�������ا اأ�شماه “منطقة ال�شالم 

يف جنوب اآ�شيا. الهندو�شي-البوذي” 
وق�������د نفى املتح�������دث با�شم را�شرتي�������ا �شوايام 
�شيفاك، رام ماده�������اف، على الفور اأن هناك 
اأي نقا�شات من هذا القبيل. ولكن مادهاف، 
وهو الآن الأمني العام حلزب بهاراتيا جاناتا 
يف الهن�������د، كتب تعليق�������ات متعاطفة مع 
بودو بال �شينا، وجمموعة ويراثو امل�شماة 969 
يف ميامنار، على �شفحت�������ه يف الفي�ص بوك 

وتويرت.
ومن احلماقة اأن تقوم حكومات راجاباك�شا 
يف ��������رضي لن�������كا، والرئي�ص ث�������ني �شني يف 
ميامن�������ار، ورئي�ص ال�������وزراء ناريندرا مودي 
يف الهند، اأو اأي م�������ن حلفائها ال�شيا�شيني، 
باإعط�������اء مظه�������ر م�������ن الت�شامح م�������ع هذه 
اجلماع�������ات املعادية للم�شلمني يف املنطقة 
الت�������ي كانت يف كثري من الأحيان تع�شف 
بها اأعمال العنف الطائفي الديني. وبالتايل، 

يجب اأن ندين جميعًا مثل 
ه�������ذا التحالف من اجلنون 

قبل اأن ينت�رض اأكرث((.

)حرك��ة  متطرف��و  د. 
تدفيع الثمن( اليهود:

ن��������رضت �شحيف�������ة فران�ص 
مق�������ال  الفرن�شي�������ة   24
بعنوان)اإ�رضائيل: من تكون 
املتطرفة؟(  "تدفيع الثمن" 

بتاريخ 2014/5/11 جاء فيه:

))اأ�شبح�������ت "تدفيع الثمن" يف اإ�رضائيل تثري 
قل�������ق الغرب، ل�شيما الوليات املتحدة التي 
اإط�������الق مالحقات ق�شائية  ا�شتنكرت عدم 
�شدها..وتن�ش�������ب له�������ذه املنظم�������ة الأعمال 
العن�رضي�������ة الت�������ي ا�شتهدف�������ت يف الأ�شابي�������ع 
الأخ�������رية امل�شيحي�������ني وامل�شلم�������ني عل�������ى 
ال�شواء. ووجهت لتل اأبيب انتقادات لرف�شها 

اعتبار عنا�رضها "اإرهابيني".
من هي "تدفيع الثمن"؟

ارتك�������ب م�شتوطن�������ون ون�شطاء م�������ن اليمني 
املتطرف.مئ�������ات الهجم�������ات منذ عام 2008 
يف ال�شف�������ة الغربية املحتلة واإ�رضائيل، وهم 
يوقعون عادة هجماتهم بكتابة عبارة "تدفيع 

بالعربية يف مكان احلادث. الثمن" 
ويق�������وم هوؤلء املتطرف�������ون مبهاجمة اأهداف 
فل�شطينية وعربية واأحيانا يهاجمون جنودا 
يف كل مرة تتخذ ال�شلط�������ات الإ�رضائيلية 
اإجراءات، يعتربونه�������ا معادية لال�شتيطان، 
مثل هدم الب�������وؤر ال�شتيطانية الع�شوائية يف 

ال�شفة الغربية.
وت�شم�������ل تل�������ك الهجمات تخري�������ب وتدمري 
ممتلكات فل�شطينية واإحراق �شيارات ودور 
عبادة م�شيحية واإ�شالمي�������ة واإتالف اأو اقتالع 
اأ�شج�������ار زيتون بالإ�شاف�������ة اإىل تدني�ص املقابر 
والأماك�������ن املقد�ش�������ة وحت�������ى العتداءات 

اجل�شدية.

من يقف وراء "تدفيع الثمن"؟
ع�������ن م�شادر  "هارت��������ص"  نقل�������ت �شحيف�������ة 
اأمني�������ة اإ�رضائيلية اأن مئ�������ات من الأ�شخا�ص 
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القا�رضين.متورطون يف  م�������ن  -غالبيتهم 
املوجة الأخ�������رية من عملي�������ات التخريب 
واأغلبه�������م م�������ن ط�������الب احلاخ�������ام يت�شحاق 
جينزب�������ورغ الذي يعلم يف مدر�شة دينية يف 
م�شتوطنة يت�شهار، وهي معقل للم�شتوطنني 

املتطرفني �شمال ال�شفة الغربية.
ويدع�������ي بع�شه�������م النتماء حلرك�������ة "كاخ" 
العن�رضي�������ة املعادية للعرب والت�������ي اأ�ش�شها 
مئ�������ري كاهانا عام 1971 قبل اأن يتم حظرها 
يف عام 1994 بع�������د اأن قتل اأحد اأتباعه باروخ 
غولد�شتاين 29 م�شلي�������ا فل�شطينيا م�شلما يف 
احلرم الإبراهيمي يف مدينة اخلليل جنوب 

ال�شفة الغربية.

مل��اذا يت�س��اعف ع��دد الهجم��ات، خا�س��ة �س��د 
اأهداف م�سيحية؟

ت�شاعدت وترية الهجم�������ات منذ اأوائل �شهر 
ني�شان/اأبريل املا�شي بعد اأن قامت ال�شلطات 
الإ�رضائيلية بهدم خم�شة مبان غري قانونية 
ما اأدى اإىل اندلع  يف م�شتوطنة "يت�شه�������ار" 
ا�شتباكات مع امل�شتوطنني، وتزايد هجمات 

"تدفيع الثمن".
وبح�شب تقاري�������ر اإعالمي�������ة اإ�رضائيلية، فاإن 
ال�رضطة وجه�������از الأمن الداخلي الإ�رضائيلي 
يتخوف�������ان م�������ن اأن يقوم عنا��������رض من هذه 
املجموع�������ة املتطرف�������ة مب�شاعفة هجماتهم 
قبيل و�ش�������ول البابا فرن�شي��������ص يف زيارة اإىل 
الأرا�شي املقد�ش�������ة كو�شيلة جلذب الهتمام 

الإعالمي.
ومنذ بداية ني�شان/اأبريل املا�شي مت تخريب 
العديد من املواقع الدينية امل�شيحية حيث 
مت حتطي�������م �شلب�������ان ومهاجمة رج�������ال دين 
م�شيحي�������ني يف كني�شة الطابغة على �شاطئ 
بحري�������ة طربيا، ومت خط �شع�������ارات معادية 
للم�شيحية يف القد�ص. بالإ�شافة اإىل ا�شتهداف 

منتظم للم�شاجد.
واأكد املتحدث با�شم ال�رضطة الإ�رضائيلية 
ميك�������ي روزنفيلد لوكالة الأنب�������اء الفرن�شية 
اأن�������ه مت تعزيز قوات ال�رضطة حول الأماكن 

الدينية احل�شا�شة.

م��ا ه��و رد ال�س��لطات االإ�س��رائيلية عل��ى ه��ذه 
الظاهرة؟

على الرغم من قي�������ام ال�رضطة الإ�رضائيلية 
بع�������دة اعتقالت مل تت�������م مالحقة اأحد حتى 

الآن ق�شائيا.
وت�شاعفت الدع�������وات للحكومة الإ�رضائيلية 
بتحويل هذا امللف اإىل جهاز الأمن الداخلي 
الإ�رضائيل�������ي )ال�شني بيت( كم�������ا هو احلال 
لدى ح�شول هجمات يقوم بها فل�شطينيون.

ويطالب ع�������دد من ال�������وزراء وروؤ�شاء �شابقني 
لأجهزة ال�شتخبارات باعتبار منفذي هذه 
العت�������داءات "اإرهابيني" ولي�ص فقط اأع�شاء 
يف "منظمات غري قانونية". وهو ما ترف�شه 

حتى الآن حكومة بنيامني نتانياهو.
وا�شتنكرت اخلارجية الأمريكية يف تقريرها 
ال�شن�������وي عن الإرهاب ال�������ذي ن�رضته يف 30 
ني�شان/اأبريل، ك�������ون اعتداءات متطرفني 
اإ�رضائيلي�������ني، وخ�شو�ش�������ا م�شتوطن�������ني يف 
ال�شفة الغربية املحتلة على الفل�شطينيني، 

"مل ت�شتتبع مبالحقات"((.  
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81 الف�صل الرابع: 
   

حلول للحد من التطرف الديني

اوال: النقد الفكري و�سياغة الثقافة
ن�رضت �شحيف�������ة ال�رضق الأو�ش�������ط بتاريخ 
2014/6/8 مقال بعن�������وان )النقد الثقايف لي�ص 

خيانة( جاء فيه: 
))التفريق ب�������ني الدين كن�شو��������ص مقد�شة 
والفك�������ر الديني كاجته�������ادات ب�رضية كان 
مطلب�������ا متك�������ررا يف كثري م�������ن الأوقات 
بالن�شبة للمثقفني يف جمتمعنا، لكننا اليوم 
اأمام مرحلة جديدة اأ�شبح فيها التفريق بني 
الدين والفكر الديني مطلبا �شيا�شيا واجتماعيا 
اأي�شا، فاحلركات التي تلب�ص عباءتها الدينية 
لأهداف تخريبية اأ�شبح التفريق بينها وبني 
الدين �رضطا �رضوري�������ا بالن�شبة لل�شيا�شيني، 
واملجتم�������ع ال�شعودي املحاف�������ظ والتقليدي 
الذي فوج�������ئ بعدد البن�������ات والن�شاء الالتي 
التحق�������ن باجلماعات الإرهابي�������ة، هو الآخر 
اأ�شب�������ح يطالب بالتفريق ب�������ني فكر الإرهاب 
بعباءة اجلهاد الديني وبني الدين، لقد كانت 
الدعوات الثقافية التي حاولت مرارا وتكرارا 
التفريق بني الدي�������ن والفكر الديني املتنوع 
واملتعدد الجتاهات، كانت دعوات تنطلق 
من وعي م�شبق مبا ميكن اأن توؤول اإليه هذه 
املطابقة ب�������ني كالم ال�شيخ الداعية وكالم 
اهلل، مل تكن دع�������وات جزافية ترف�ص الدين 
وحتاربه كما جرى ت�شويرها �شنني طويلة، 
لقد دفع املجتم�������ع والدولة اليوم ثمنا باهظا 
لتجاهل تل�������ك الدع�������وات، وال�شتمرار اليوم 
يف جتاهل اأي دع�������وة تنويرية يف اأي جمال 
�شتظهر عواقبه عل�������ى كل امل�شتويات يوما 

ما اأي�شا. 
امل�شاأل�������ة التي يج�������ب ا�شتدراكها اليوم لي�ص 
فق�������ط فهمنا ملعادل�������ة ف�شل الفك�������ر الديني 
ع�������ن الدي�������ن والتفري�������ق بينهم�������ا، ب�������ل يف 
فهمنا لطبيعة الدع�������وات الثقافية وال�رضاع 

الفكري، وكيف اأنها لي�شت تنظريا فقط، 
ب�������ل روؤى تتما�ص مع �شيا�شات الدولة ومت�شها 
يف عمقها، الدعوات الثقافية التنويرية التي 
اتهم�������ت باأنها جتديف يه�������ز ثوابت املجتمع 
ات�شح اليوم اأنها كانت اأكرث اإخال�شا للثوابت 
من الدع�������وات املتطرف�������ة واملت�شددة التي 
ت�شي�������دت املوقف �شنني طويل�������ة، لقد كان 
النقد التنويري ملجموعة الثوابت نقدا بناء 
ل يه�������دف اإىل الهدم من اخل�������ارج، بل يهدف 
اإىل اإعادة الرتميم م�������ن الداخل، ومن دون 
اأي ارتباطات خارجية مغر�شة، لقد فر�شت 
الأحداث الأخرية عل�������ى الواقع درو�شا يجب 
التوقف عنده�������ا وفهمها جيدا؛ اأولها واأهمها 
اأن النق�������د الثقايف لي�ص خيانة، ولي�ص براءة 
من اأهل الدين، بل هو القاعدة الأ�شا�شية التي 
يج�������ب اأن يقف اجلمي�������ع عليها، ويجب على 
اجلميع اأي�شا الع�������رتاف بها اأ�شا�شا للعمل يف 
وال�شيا�شية،  القانوني�������ة،  املجالت  خمتلف 
الثقايف  النقد  والجتماعي�������ة.  والقت�شادية، 
وم�������ا ينتجه يجب األ يبق�������ى معزول وم�شفها 
م�������ن قبل موؤ�ش�ش�������ات الدول�������ة، ول من قبل 
املجتم�������ع، ول حتى من قب�������ل ال�رضكات 

وموؤ�ش�شات الأعمال. 
الإنتاج الثقايف الذي يفكك ويحلل ويركب 
ويبني، لي�ص تنظريا خارج الزمان واملكان، 
بل قراءة مت�ص النا��������ص يف حياتهم، ومت�ص 
الدول�������ة يف اأركانها، الإنتاج الثقايف يجب اأن 
يح�شل على موقعه الطبيعي يف اأي جمتمع 
يريد التق�������دم واحلياة، امل�شاألة لي�شت يف رد 
العتبار للمثقف، ول يف اإيالء العمل الثقايف 
مكانة التكرمي والتقدير، بل يف دمج املنتج 
الثقايف كجزء م�������ن �شل�شلة العمل الواقعية، 
كحلق�������ة اأ�شا�شية يف �شري العمل يف خمتلف 
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القطاعات. 
اأن نق�������ول اإن الإنت�������اج الثق�������ايف ل يعن�������ى اإل 
بالأعمال الأدبي�������ة لنو�شح حمدودية جماله، 
ه�������و قول حمدود، لي��������ص لأن الإنتاج الثقايف 
اأو�ش�������ع بكثري م�������ن العمل الأدب�������ي فقط، بل 
لأن�������ه حتى الأدب، كعمل ثقايف كال�شيكي، 
مي��������ص املجتمع والنا�ص، ويعك�ص حقيقتهم، 
متام�������ا كما يوثق تفا�شي�������ل حياتهم، الأدب 
وحده عامل مهم يف ت�شكيل خميال النا�ص، 
وتن�شي�������ط اأدوارهم يف احلياة، اأم�������ا الثقافة 
ومنتجه�������ا ككل فه�������ي اأك�������رث حقيقة من 
الدولة واملجتمع، لأنه�������ا حتكم الثنني معا، 
وجتاهلها يعني جتاهال لالثنني اأي�شا، الثقافة 
لي�شت حال�������ة، ولي�شت جم�������رد �شفة تلحق 
البع��������ص دون غريهم، بل هي اأي�شا املعرفة 
ب�������كل اأمناطها، هي العتق�������اد وال�شلوك، هي 
التفكري والتعلم، ه�������ي الجتاهات والأهداف 
والقيم، هي كل هذا واأكرث، فلماذا نذهب 
اإىل حتديده�������ا وترميزها كحال�������ة خا�شة ل 
يعي�شه�������ا اإل البع��������ص، ول يهتم بها غريهم، 
واأن ما ينتج عنها ل يتعدى كونه كتابا اأو 
مقال�������ة اأو عمال فنيا، نحن يف جمتمع ودولة 
ل تعترب كثريا مبعنى ال�شيا�شات الثقافية، 
اأي اإننا بب�شاط�������ة ل نعرتف اأنه من املمكن 
العمل على الثقاف�������ة ل بتغيريها، ول بخلق 
اأي جديد فيها، ل نعرتف باأن الثقافة ميكن 
اأن تر�شد لها ميزانيات لننفذ ما ينتج عنها 
م�������ن روؤى، واأن هذه الروؤى يجب اأن تتحول 
اإىل ا�شرتاتيجي�������ات تر�ش�������م م�شتقب�������ل وواقع 
الدول�������ة والنا�ص، لأن ذلك وح�������ده ميكن اأن 
يحمي الدولة وموؤ�ش�شاتها من مواجهة اأخطار 
اخل�������ارج، ووحده ذلك ي�شاع�������د املجتمع يف 
حتديد ثوابته قبل اأن يطعن يف خا�رضته من 

قبل اأكرث املدعني باحلفاظ عليه.
هنالك درو�ص كث�������رية يجب اأن ن�شتدركها 
اإذن، فامل�شاألة لن تتوقف على �رضورة نزع 
القدا�شة عن الفكر الديني، لأنه مل يعد مقبول 
اأن نظل متفاجئني بكل حدث وظاهرة يف 
جمتمعنا، كما لو كانت تنزل قدرا ل قبله 
ول بع�������ده، بينم�������ا نحن نعي��������ص كل اأدلتها 
ودللتها، نرعاها ونزي�������د من قوتها، وندافع 

عن كل اأ�شبابها((.
وتق�������در اهمي�������ة ما طرحه ه�������ذا املقال من 
حل�������ول ملعاجل�������ة ظاهرة التط�������رف مبقدار 
م�شا�شها با�ش�������ل امل�شكلة وحماولة معاجلتها 
م�������ن ال�شميم، وه�������ي معاجل�������ة الفكر الذي 
يوؤ�ش�ص للتطرف اول وتغيري املفهوم ال�شائد 

بني العامة جتاه الآخر الديني.
ويعتم�������د ذلك عل�������ى الإميان اأول ب�������ان الدين 
ال�شحي�������ح والعقل ال�شليم يتفقان معا على ان 
"الواقعية يف ال�شل�������وك" و"مراعاة الأولويات" 
ا�ش�ص  و"احلكمة يف التعاط�������ي مع الحداث" 
�رضورية جتنب الن�شان اأي تطبيق متطرف 
مل�شامني الن�شو�ص الدينية - ايا كانت هذه 
الن�شو��������ص- لن الدي�������ن مل ي�������اأِت ال خلدمة 
املجتمع الإن�شاين وحت�شني واقعه، ول يهدف 
اطالقا اىل ن�رض المل واخلراب يف الر�ص. 

ويف هذا ال�شي�������اق ن�رضت �شحيفة املنيتور 
مق�������ال بعنوان)مراجع دينّي�������ة تطالب بنقد 
الّروؤي�������ة الدينّية املعار�ش�������ة لالأقلّيات( ن�رض 

بتاريخ 2014/9/8 جاء فيه: 
))ما حدث اأخ�������ريًا من حمن كربى لدى 
الديانات،  العراقّية م�������ن خمتلف  الأقلّيات 
مبن فيها ال�شيعة وال�شّنة اأنف�شهم ومن يعي�ص 
منهم �شمن اأكرثّية م�������ن املذهب الآخر، 
قد اأثار ت�ش�������اوؤلت دينّية وا�شعة حول الأ�ش�ص 
الاّلهوتية لأفعال تنظي�������م "الدولة الإ�شالمّية" 
و�رضورة نقدها وتفنيدها نهائّيًا كي ل توؤخذ 
ذريعة يف يّد املتطّرفني ل�شطهاد الأقلّيات 

الدينّية.
وقد انت��������رضت اآراء وت�رضيحات دينّية عّدة 
لرجال الّدي�������ن يف العراق توؤّك�������د امل�شاواة 
املطلق�������ة بني اأ�شح�������اب كّل الديانات ونقد 
ال�ش�������ور النمطّي�������ة املنت��������رضة يف الأو�شاط 
ال�شعبّي�������ة �ش�������ّد بع�ص الأقلي�������ات. ومن اأبرز 
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83 ذلك، ال�شورة ال�شلبّية �شّد الأقلّية الإيزيدّية، 
والت�������ي تال�شت اإىل حّد كبري، وظهر مكانها 
ت�شامن دينّي واإجتماع�������ّي وا�شع بني الطبقة 

املتدّينة واملراجع الدينّية اأي�شًا.
لقد اأ�ش�������در املرجع الدينّي العراق�������ّي ال�شّيد 
ح�شني ال�شدر فتوى حول املجزرة الإيزيدّية 
ق�������ال فيها: "ما يحدث لإخواننا يف الإن�شانّية 
والوطن من قبل الرهابّيني قد اأحرق قلوبنا 
جميع�������ًا، فهو ظل�������م وجرمي�������ة وعمل غري 
اإن�شايّن ول يتوافق مع كّل ال�رضائع الإن�شانّية 
وال�شماوّية، ول تربير دينّيًا و�رضعّيًا وقانونّيًا 

لذلك".
وطالب جميع العراقينّي باحت�شان الأقلّيات 
عمومًا، وقال: "اإّن حماية الأقلّيات واإيواءها 
وم�شاعدتها واج�������ب اإن�شايّن ودينّي واأخالقّي، 
فاأبوابن�������ا مفتوحة له�������م يف مدينة الكاظمّية 
املقّد�ش�������ة، واأطل�������ب من جمي�������ع العراقّيني 
اأن يقوم�������وا بكّل ما يف و�شعه�������م مل�شاعدتهم 
وغريهم مّمن يتعّر�ش�������ون للّتعدي من قبل 
الإرهابّيني، وخ�شو�شًا الأقلّيات التي ل ظهر 

لها ول ن�شري".
واأ�ش�������ار ال�شدر يف حوار م�������ع "املونيتور" اإىل 
اأّن هن�������اك اآراء دينّية خاطئ�������ة يجب نقدها 
وت�شحيحها لك�������ي ل تقّدم تربيرًا للمت�شّددين 
يف اأعمالهم الاّلاإن�شانية والاّلدينّية. اإّن الدين 
مل ير�ش�������ل م�������ن اهلل �شوى لتح�ش�������ني احلياة 
الب�رضّية، فالدين هو لالإن�شان ولي�ص الإن�شان 
للدين، فالدين ج�������اء ليخدم الإن�شان، ولي�ص 
الإن�شان خمدوم للدي�������ن. ويجب اأّل ي�شتخدم 
الدين لقمع الإن�شان واإكراهه وتقييده بالقّوة، 
ب�������ل كّل ما يقوم به الدين هو اإر�شاد الن�شان 
ن م�������ن اأمناط حياته  اإىل الط�������رق التي حت�شّ
وتعطيه ال�شع�������ور بال�شع�������ادة وترثيه مبعاين 
احلياة. ول ميكنن�������ا التخّل�ص من النظرات 
ب�������ات الدينّية  الإلغائّية جت�������اه الآخر والتع�شّ
واملذهبّية م�������ن دون الرج�������وع اإىل الأ�شا�ص 
امل�شرتك ب�������ني جميع الب��������رض، وهو احلال 
الإن�شانّي�������ة. نحن كّلنا ب��������رض قبل اأن نكون 

منتمني اإىل قومّية اأو ديانة حمّددة.
وقد اأث�������ارت مواقف رج�������ال الدين يف دعم 
الإيزيدية يف حمنتهم اإقباًل وا�شعًا لدى اأتباع 

تل�������ك الديان�������ة، اإذ اأّن بعد تاري�������خ طويل من 
الإ�شطه�������اد الدينّي �شّده�������م يواجهون، للمّرة 
الأوىل، هذا الدعم ال�شامل من رجال الدين. 
فقد اأر�شل اأمري الإيزيديني الأمري اأنور معاوية 
ة اإىل ال�شّيد ح�شني ال�شدر،  ر�شالة �شكر خا�شّ
وقد اطلع املونيتور على ن�شخة منها، وجاء 
فيها: "اإن اأبن�������اء الإيزيدّية ل ولن ين�شوا هذا 

املوقف التاريخّي امل�رضف".
وقد التقى وف�������د من جلنة �شوؤون الإيزيدّيني، 
ال�ش�������در الأ�شب�������وع املا�شي لتثم�������ني دوره يف 
حماية الإيزيدّيني خ�������الل املرحلة ال�شعبة 
التي كان�������وا يعي�شونها. وخ�������الل اللقاء، قال 
ال�شدر: "ما ح�شل لالإيزيدّيني فاجعة بكّل ما 
للكلمة من معنى، يندى لها جبني الإن�شانّية 

و�شعوب العامل املتح�رض".
اأ�شاف: "ما يحّز يف النف�ص اأّن ما ح�شل كان 
با�ش�������م الدين ومن جماعة تّدع�������ي اأّنها متّثل 
الدين. لقد كّرم اهلل الإن�شان لإن�شانّيته، ومن 
اأّي مذهب اأو طائفة كان، فديننا يقول "لقد 
كرمنا بني اآدم"، واإّن اإراقة قطرة دّم واحدة 

اأكرب من هدم الكعبة �شبعني مّرة".
ول تنح�رض هذه املواقف ب�شخ�شّية واحدة، 
بل متّثل ظاهرة وا�شعة يف املجتمع العراقّي، 
حي�������ث ميكن متابعته�������ا يف بيان�������ات ال�شّيد 
ال�شي�شتاين واخلط�������ب الأ�شبوعّية للمتحّدثني 
با�شمه. كم�������ا اأّن موؤ�ّش�ش�������ات دينّية جديدة 
ظهرت يف احل�������وزات الدينّية مثل الّنجف 
تتبّنى اخلط�������اب الإن�ش�������ايّن يف الّتعامل مع 
الآخر يف كّل املجالت العاّمة، ومن اأبرزها 
موؤ�ّش�شة الإمام اخلوئي يف الّنجف التي تبذل 
جهودًا كبرية يف دع�������م الأقلّيات الدينّية، 
وت�شت�شي�������ف قياداتها يف �ش�������كل م�شتمّر يف 
الّنج�������ف، وت�ش�������ارك يف م�شاريع ع�������ّدة لرفع 
الإ�شطهاد عنه�������م، منه�������ا تاأ�شي�ص املجل�ص 

العراقّي حلوار الأديان.
وما يظهره هذا التطّور الإيجابّي هو اأّنه بجانب 
الت�شّدد الدينّي الذي يتبّناه املتطّرفون من 
اأمث�������ال تنظي�������م "الدولة الإ�شالمّي�������ة"، هناك 
اأطي�������اف وا�شعة م�������ن املجامي�������ع الإ�شالمّية 
تنفت�������ح على الآخرين وتق�������ّدم اآراء اإ�شالحّية 
اأ�شا�شّي�������ة م�������ن �شاأنها اأن تخل�������ق خطابًا دينّيًا 
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خمتلف�������ًا يف امل�شتقبل غ�������ري البعيد. وهذا 
ما يظهر احلاج�������ة املا�شة اإلي�������ه اليوم، بعد 
ظهور املتطّرفني ال�شالمّي�������ني على اأر�شّية 
الآراء املتطّرف�������ة التي كان يرّوج لها بع�ص 

اجلماعات الإ�شالمّية((.

ثانيا: التعاي�س والت�سامح واالعتدال:
التعاي��������ص ال�شلمي ب�������ني الطوائف املختلفة 
دينيا يع�������د من احللول املهم�������ة التي تق�شي 
على ظاهرة التط�������رف الديني، ولكنه حني 
يراد له ان يكون من احللول، ل بد ان يخرج 
ع�������ن حيز التنظ�������ري وال�شع�������ارات اىل حيز 
التطبيق الواقعي، ول يكون ذلك ال اذا كان 
هنالك قانون يق�شي بتطبيق مفهوم التعاي�ص 
ال�شلم�������ي، ي�ش�������اف الي�������ه وع�������ي جماهريي 
مبفاهيم هذا القانون، ف�شال عن اهمية جعل 
التعاي�ص و�شيل�������ة للبناء الفعال ولي�ص جمرد 
جتنب ال�شطدام والتناحر، وقد ا�شار اىل هذا 
املعنى مقال ن�رضه موقع احلوار اليوم بتاريخ 
2014/4/26 حتت عنوان )التعاي�ص من منظور 

خمتلف( جاء فيه: 
))ثمة حم�������اولت معرفية واأخالقية لتاأ�شيل 
مفه�������وم التعاي��������ص ال�شلمي ب�������ني تعبريات 
املجتمع الواحد من زاوية اأخالقية حم�شة، 
وكاأن التعاي��������ص كحقيقة و�شل�������وك والتزام 
هو ف�شيل�������ة اأخالقي�������ة، ومطلوبة من جميع 
الأف�������راد، بو�شفها انعكا��������ص مل�شتوى التزام 

الإن�شان بف�شائل الأخالق وحما�شنه.
لذلك فاإن هذه املحاولت، ل حتفر عميقًا يف 
معن�������ى التعاي�ص ال�شلمي و�رضورته املعرفية 
وال�شيا�شي�������ة واملوؤ�ش�شي�������ة يف املجتمع�������ات 
املتنوعة �ش�������واء كان هذا التن�������وع دينيًا اأو 

مذهبي�������ًا، اأو فكري�������ًا و�شيا�شي�������ًا. 
وبفعل هذه القراءة يتم التعامل 
م�������ع مقول�������ة التعاي��������ص ال�شلمي 
وكاأنه�������ا ت�شاوي حتل�������ي الإن�شان 
مب�������كارم الأخالق �شواء يف داخل 
اأ�رضت�������ه اأو حميط�������ه الجتماعي 

والأخالقي فقط.
وم�������ن املوؤكد يف ه�������ذا ال�شياق 
اأن لهذا املفهوم جنبة اأخالقية، 
ولك�������ن اخت�ش�������ار ه�������ذا املفهوم 
بالبعد الأخالقي، ي�شيع الكثري من امل�شامني 

املعرفية واملوؤ�ش�شية لهذا املفهوم.
ونحن نحاول يف هذا املقال اأن نو�شح بع�ص 
اجلوانب املتعلقة مبفه�������وم التعاي�ص ال�شلمي 
بو�شف�������ه من املفاهيم الت�������ي تتعدى املجال 
الأخالق�������ي، ويك�������ون جزءا م�������ن املنظومة 
املعرفي�������ة واملوؤ�ش�شية لأي جترب�������ة اإن�شانية 

تن�شد ال�شتقرار على اأ�ش�ص �شلبة وعميقة.
و�شنو�ش�������ح هذه اجلوانب م�������ن خالل النقاط 

التالية:
1- اإن مفه�������وم التعاي��������ص ال�شلمي يتعدى يف 
م�شمون�������ة وجوه�������ره البعد ال�شلب�������ي والذي 
ي�ش�������اوي اأن يبقى الإن�ش�������ان فردًا اأو جمموعة 
على حال�������ة يف مقابل جمموعة اأخرى اأي�شا 

تبقى على حالها.
فالتعاي��������ص ال�شلمي بني جمم�������وع الأطراف 
والأطياف، حماولة م�شرتكة وجهد جماعي 
تقوم به جميع اأطياف املجتمع باجتاه �شناعة 
الراهن على منوال حقيق�������ة التعدد والتنوع 

املن�شبطة بقيمة التعاي�ص.
فالتعاي�ص لي�ص ت�شاكن�������ًا �شلبيًا بني اأطراف 
ومكونات خمتلفة، بل هو م�شاحة اجتماعية 
ومعرفية واجتماعية م�شرتكة، تتجه �شوب 
تنمية حقائق بناء الراهن بعيدًا عن نزعات 
ال�شتح�������واذ اأو ال�شتف�������راد، اأو حماولة جعل 

املجال العام خا�شًا مبكون من املكونات.
وبالتايل فاإن التعاي�ص ال�شلمي بني الأطراف، 
ل يبنى بالتغني باملثل الأخالقية اأو املواعظ 
الإن�شاني�������ة فح�شب، واإمنا ب�شعي م�شتدمي من 
قبل اجلميع على بن�������اء احلا�رض على قاعدة 
احرتام التع�������دد والذي يرتجمه يف املجال 
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85 الع�������ام العي��������ص امل�ش�������رتك واملت�شاوي بني 
جميع الأطياف.

وكلن�������ا يعل�������م اأن بن�������اء راه�������ن املجتمعات 
�شيا�شية  اإرادة  املتعددة واملتنوعة، يتطلب 
واإن�شاني�������ة، تتجه دوما باجت�������اه �شيانة احلق 
ومن�������ع كل حماولة لالفتئ�������ات على املجال 

العام من قبل روؤية اأحادية واحدة.
فالتعاي�ص �شعار وم�رضوع يف اآن واحد، روؤية 
وبرنامج م�شرتك لبن�������اء احلقائق اجلمعية، 
كما اأن التعاي�ص خروج معريف واجتماعي 
من نزع�������ات الرنج�شية اأو ال�شعور بالمتالء 

وال�شتغناء عن الآخرين.
م�������ن يتطلع اإىل بن�������اء الراهن عل�������ى قاعدة 
ب�������ني جميع املكونات،  التعاي�ص امل�شرتك 
يتطل�������ب منه هذا التطل�������ع اللتزام العميق 
باجل�������ذور املعرفي�������ة والثقافي�������ة وال�شيا�شية 
ملفهوم التعاي�ص ال�شلمي بني اأطياف متعددة 

ومتنوعة.
وعلى م�شتوى املمار�شة هذا يعني اأنه لي�ص 
من �رضوط التعاي�ص اأن يغادر اأحد الأطراف 
قناعاته الفكرية واملعرفي�������ة، ل�شالح قناعة 
الطرف الآخر، ب�������ل من �رضوطه اأن يذهب 
اجلميع اإىل امل�شاح�������ة امل�شرتكة ويوظف 
قناعات�������ه وخ�شو�شياته الثقافي�������ة للم�شاهمة 
اإث�������راء امل�شاح�������ة واملج�������ال  باإيجابي�������ة يف 

امل�شرتك.
2- اإن التعاي�ص ال�شلمي ل ميكن اأن ينجز يف 
اأي بيئ�������ة اجتماعية بدون �شلط�������ة القانون. 
لأن التعاي��������ص ل ي�شاوي ال�������ال التزام الوطني 
اأو الجتماع�������ي، كما اإنه ل ي�شاوي اأن يعمل 
الن�ش�������ان يف دائرته اخلا�ش�������ة ما يحلو له، اإن 
التعاي��������ص بني تعبريات الوط�������ن واملجتمع 
الواح�������د، ل ميك�������ن اأن يتحقق بعي�������دًا عن 
منظومة قانوني�������ة متكاملة قادرة على اإدارة 
حقائ�������ق التعاي�ص على نحو اإيجابي. فالرهان 
احلقيق�������ي يف مفه�������وم التعاي��������ص لي�ص على 
الن�شباط الأخالقي الذاتي )مع اأهميته( واإمنا 
على وجود قانون يطبق على اجلميع بعدالة 
يح�������ول دون الفتئات اأو جت�������اوز مقت�شيات 
ومتطلبات التعاي�ص بني جمموعات ب�رضية 
خمتلفة. ول�������و تاأملنا عميق�������ا يف التجارب 

البيئ�������ات  كل  يف  الناجح�������ة  التعاي�شي�������ة 
الإن�شانية، لوجدنا اأن �شلطة القانون، هي اأحد 
العوامل الأ�شا�شية الت�������ي �شاهمت بفعالية يف 
اإجناز مفه�������وم التعاي�ص يف واقع املجتمعات 

املتنوعة.
لذل�������ك ن�شتطيع الق�������ول: اإن من يبحث عن 
قيم�������ة التعاي�ص يف ف�شائه الجتماعي، عليه 
اأن ي�شعى لوجود �شلطة للقانون الذي ي�رضي 
ويطب�������ق على اجلمي�������ع. ودون ذل�������ك تبقى 
مق�������ولت التعاي�ص وكاأنها دع�������وة اأخالقية 
ووعظية جمردة. غري قابلة للتنفيذ، واإمنا 
دورها الوحي�������د هو دغدغة م�شاعر ووجدان 

النا�ص فقط.
بينم�������ا التعاي�ص كما اأو�شحن�������ا اأعاله، لي�ص 
دعوة وعظية جمردة، واإمنا هو عمل لإدارة 
اإرادات النا��������ص املختلفني، بحيث ل تتحول 
هذه الإرادات اإىل رافد لت�شعيف املجتمع اأو 

اإخراجه من وحدته الداخلية.
وهذا ل يتم اإل باللت�������زام بالقانون وتطبيقه 
على اجلميع، حتى يبنى التعاي�ص على قاعدة 

وحدة املجتمع وتالحمه الداخلي.
لذل�������ك ثمة ��������رضورة للدولة حت�������ى يتحقق 

العي�ص امل�شرتك بني جميع الأطياف.
ف�������ال تعاي��������ص حقيقي�������ًا يف الع��������رض الراهن 
ب�������دون دولة، لكونها ه�������ي املوؤ�ش�شة الأم التي 
تقوم بتنظيم العالقة وب�ش�������ط �شلطة القانون 
و�شياغة م�رضوع وطني جامع لكل الأطراف 

واملكونات.
والتع�������ارف  الع�������رتاف  نظ�������ام  تطوي�������ر   -3
ب�������ني املختلف�������ني، بو�شفه اأح�������د املداخل 
الأ�شا�شي�������ة لإجناز مفهوم التعاي�ص يف الف�شاء 
الجتماع�������ي. لأن التعاي�ص احلقيقي ل ميكن 
اأن يتم بني فرق�������اء يجهلون بع�شهم البع�ص. 
فال تعاي�ص بال تع�������ارف، ول تعارف م�شتدمي 
ب�������دون اعرتاف بالوج�������ود ومتعلقاته. لذلك 
��������رضورة لإطالق برنام�������ج ومبادرات  ثمة 
ت�شته�������دف اأن يتع�������رف اأبن�������اء الوط�������ن على 
بع�شه�������م البع��������ص، وذلك لتفكي�������ك الروؤى 
النمطي�������ة التي حتب�ص الإن�شان واملجموعات 
الب�رضية يف قوالب جامدة، تزيد من فر�ص 
�شوء الظن بني املختلف�������ني. بينما التعارف 
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املبا�رض يبدد الكث�������ري من ال�شور النمطية، 
ويوفر فر�ش�������ة التالقي والن�شج�������ام النف�شي، 
والذي بدوره يعزز اإمكانية التعارف العميق 
بني املختلفني. التعارف الذي يدفع اجلميع 
لالنفتاح على اجلميع بدون هواج�ص م�شبقة 
�ش�������واء كانت ذات بع�������د تاريخي اأو ذات بعد 
معا��������رض. وهكذا ترتاكم قواع�������د التعاي�ص 
يف النفو�ص والعقول، وينفتح جمال التعاون 

على قاعدة امل�شري امل�شرتك.
وجماع الق�������ول: اإن التعاي�ص بني املختلفني 
يف الإط�������ار الوطني، مرحلة تبلغها الأوطان 
التي حتت�شن حقائق التنوع بالك�شب الإن�شاين 
ال�������ذي يتجه دوم�������ا �شوب تذلي�������ل العقبات 
وتدوي�������ر الزوايا و�شول اإىل تطوير امل�شاحات 
امل�شرتكة بني املختلفني. بهذه اخلطوات 
تتحول مقولة التعاي�ص من م�شاألة اأخالقية، 
اإىل حيثي�������ة وحقيقة وجودي�������ة، اجتماعية، 
عل�������ى ار��������ص وطن ل�������ه كينونت�������ه الثقافية 

وخ�شو�شياته املجتمعية((.
وهذا المر بطبيعة احلال يجرنا اىل مفردة 
تعد من ال�ش��������ص ال�شا�شية يف احلفاظ على 
كي�������ان التعاي��������ص ال�شلم�������ي ب�������ني الطوائف 
الديني�������ة، تلك هي مفردة الت�شامح التي تعد 
من اهم املوؤ��������رضات على ال�شم�������و الفكري 
والروحي ل�������دى المم الب�رضي�������ة، �شواء من 
منطلق ت�رضيعي ام م�������ن منطلق تكويني، 
وقد اك�������د على هذه احلقيق�������ة مقال ن�رضه 
موقع املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 
الت�شامح  ال�شالمية حت�������ت عنوان )فل�شف�������ة 
والفك��ر الكوين( موؤرخ يف 2010/3/1 جاء فيه:

))لعل اأك�������رث ان�شغالت امل�شه�������د الفل�شفي 
احل�������ايل، تتمحور ح�������ول مفاهي�������م الت�شامح 
والعدال�������ة، وم�شامني ال�شف�������ح، وهي حماور 
توؤ�ش��������ص لعدال�������ة مرحلي�������ة، ُت�ش�������كل انتقال 
ل�������الأمم م�������ن مرحل�������ة لأخ�������رى يف م�شرية 
تطورها احل�ش�������اري، ل �شيما اإذا ما تعر�شت 
ل�رضاع�������ات وحروب اأهلي�������ة، لأن اأحد اأهم 
ال�شيا�شية وال�رضاعات  النزاع�������ات  مكونات 
الداخلي�������ة تل�������ك التي تو�ش�������ف بال�رضاعات 

الدينية والإثنية والطائفية والقومية...
ولعل اأحد اأهم مكونات تاأ�شي�ص دولة حديثة، 

يف مرحلة م�������ا بعد احل�������روب الأهلية، هو 
جتاوز تلك ال�رضاع�������ات، وبناء م�شاحة من 
التعاون، مبني�������ة على م�شاحمة حقيقة بني 
الأطراف، فال�شفح ُيعد البوابة الرئي�شية التي 
ل بد من املرور بها لبناء دميقراطية فعلية.

اإن اإحدى الق�شايا الأكرث جوهرية بالن�شبة 
للرق�������ي الإن�ش�������اين احلقيق�������ي، تتاأ�ش�ص حول 
ماهية وكيفي�������ة تاأ�شي�ص الروؤي�������ة العقالنية 
ع�������ن الت�شامح، وال�شوؤال ال�������ذي يطرح دائًما 
ح�������ول اأي منظومة قيم تل�������ك القادرة على 
بناء التجان�ص والن�شجام الفعلي يف كينونة 
الفرد واجلماعة والأمة والثقافة والدولة جتاه 

النف�ص والآخرين.
وه�������ي مهمة يتوقف حتقيقه�������ا على م�شتوى 
تاأ�شي�ص حقيق�������ة الت�شامح، ومبا اأن الت�شامح 
هو �شكل التعاي�ص العق�������الين للقيم، من هنا 
ت�شبح مهمة تاأ�شي�ص منظومة القيم وتعاي�شها 
الطبيعي ال�شيغة العلمية ال�رضورية للت�شامح 

نف�شه.
بيد اأن عملي�������ة تاأ�شي�ص بنى الت�شامح لي�شت 
�������ا، بقدر ما ه�������و تراكم  ا حم�شً فع�������ال اإراديًّ
ل�ش�������ريورة القيم بو�شفها منظومة متكاملة. 
فل�������كل جماعة ب�رضي�������ة منظومتها الفكرية 
ة ع�������ن الت�شامح مما يجعل  والعقدّي�������ة اخلا�شّ
الأمر ج�������زًءا من معاناة الأمم نف�شها؛ لذلك 
يب�������دو الت�شامح قيمة ن�شبية ومطلقة يف اآن، 
فه�������ي قيمة ن�شبي�������ة لأنها تختل�������ف من اأمة 
لأخرى ومن دين لآخر، وهي ُمطلقة داخل 

املنظومة الثقافية الواحدة.
وال�ش�������وؤال هو: هل ميك�������ن تاأ�شي�ص منظومة 
ت�شامح عقالنية قادرة على اأن تكون منظومة 

كونية؟
اإن الت�شامح بو�شفه قيمة، ينبع ويرتاكم يف 
جمرى ثقافة الأمم، وجتاربها كاّفة مبا فيها 
الروحي�������ة، وقد �شهدت احل�ش�������ارات مواقًف 
كر�ش�������ت قيًم�������ا اأخالقية راقي�������ة. وان كان 
احلديث عن الت�شام�������ح املطلق �شعًبا،غري 
اأننا ميكن اأن نوؤكد على اأن القيمة املجردة 
للت�شام�������ح ه�������ي ن�شبة �رضوري�������ة، اإن مل نقل 
حتمية يف نظام ال�شمو الإن�شاين، وهي قيمة 
اقرب ما تكون اإىل فكرة الواجب الأخالقي اأو 
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87 املرجعية املت�شامية.
فال�شف�������ح لي��������ص فكرة طوباوي�������ة، بقدر 
م�������ا هو قوة روحية كامن�������ة يف �شيفرة 
تراك�������م �ش�������ريورة ال�������روح الإن�شانية يف 
رحلة حياتها اأو حيواته�������ا نحو انعتاقها 
اىل بارئها؛ ويكم�������ن دور الكائن الإن�شاين 
يف حتويل تلك الق�������وة الكامنة فيه اأ�شال 
م�������ن وجود كامن اىل وج�������ود بالفعل، 
وترجم�������ة ق�������درات ال�������روح ال�شفحي�������ة 
والت�شاحمية اىل �شلوك ظاهر يتجّلى من 
خالل انفتاح حتى على من ُي�شنف انه 

"عّدو".
ولي�ص م�شادف�������ة اأن ت�شل الثقافات العاملية 
الكربى يف جم�������رى تطوره�������ا اإىل النفتاح 
الداخل�������ي واخلارج�������ي، لأنه�������ا ت�������درك بفعل 
منطق التطور الروح�������ي اإىل �رضورة جتاوز 
احلدود الت�������ي تفر�شها نف�شية الغريزة، اأو ما 
كانت بع�ص الفل�شفات القدمية تطلق عليه 

ا�شم القوة الغ�شبية.
اإن ه�������ذه احلال�������ة ل تبلغه�������ا اإل احل�ش�������ارات 
املزدهرة دون �شك، لأنها تكون قد ارتقت يف 
ذروة اإدراكه�������ا الروحي حيث ي�شبح ال�شفح 
جزء من حقيقة منظوم�������ة تكامل الإن�شان 

الكوين.
واإذا م�������ا تناولنا احل�شارة الإ�شالمية مثال يف 
جمرى تطورها التاريخ�������ي وازدهارها، فاإننا 
ن�������رى النتقال التدرج�������ي والرتاكم النوعي 
يف مواقفها من النف��������ص والآخرين؛ مبعنى 
اأنها مرت بدروب املعاناة الفعلية يف قبول 
اخلالف والختالف لتحول�������ه يف نهاية الأمر 
و"حكمة ربانية"، وذلك  اإىل "رحمة اإلهي�������ة" 
بالنتقال م�������ن خالل مناه�������ج العلم والعمل 
وجعله�������ا اأ�شلوًب�������ا لرتق�������ي املعرف�������ة العقلية 
والروحية؛ فارتقت بهذا ال�شدد للدرجة التي 
جعلت من قبول اإجن�������ازات الأوائل والأواخر 

والتفاعل معها منوذًجا �شاماًل((.
"التعاي��������ص"  م�شاألت�������ي  ع�������ن  احلدي�������ث  ان 
و"الت�شامح" واحلث عليهما ل يعني باأي حال 
من الحوال التنازل ع�������ن ا�شا�ص الدعوة اىل 
احلق الذي يلتزم به الفرد او الفراد كمفردة 
دينية مهمة يلتزم به�������ا جتاه جمتمعه، فله 

كل احلق بالتزام ه�������ذه الدعوة، ولكن من 
اللذان  منطلق احلكمة واملوعظة احل�شنة، 
ميك�������ن ان نرتجمهما بكلم�������ة "العتدال" يف 

اخلطاب الديني.
ويف ه�������ذا املجال ن��������رضت �شحيفة العرب 
اللندني�������ة بتاري�������خ 2013/8/1 حت�������ت عن�������وان 
)العت�������دال يف اخلطاب الدين�������ي دليل وعي 

والتزام( نقراأ فيه: 
))يف اأو�شاطنا م�������ن جهابذة الفكر الإ�شالمي 
ممن اأغنوا مبوؤلفاته�������م �شاحة الفكر العاملي 
امليادين  باأطروحاته�������م خمتل�������ف  واأث�������روا 
الثقافيه ونال�������وا اإعجاب القا�شي والداين على 
اختالف الأديان والقوميات. ولنا اأن نفتخر 
حقيقة به�������وؤلء املفكرين الذين عربوا عما 
يف الإ�ش�������الم من فك�������ر نا�ش�������ع، وقابلية على 
التفاعل مع الآخرين، وا�شتعداد ملد ج�شور 

الإخاء الإن�شاين . 
ولعل الركي�������زة الأ�شا�شية التي ي�شتند عليها 
اأي خطاب ه�������ي انطالقه م�������ن روؤية فكرية 
تنبث�������ق عنها جملة م�������ن الآراء والت�شورات 

املعربة عن هوية اخلطاب.
وعندما تكون هذه الروؤية منغلقة على ذاتها 
ومتقوقعة يف قال�������ب جامد خا�ص بها، فمن 
املوؤكد اأن اخلط�������اب ال�شادر عنها خطاب 
حم�������دد مبفاهيم ومقولت و�شع�������ارات قد ل 
تلقى من الآخرين قبول تلقائيا، لأنها �شدرت 
من الأ�شا�ص عن روؤية ل تقيم لأفكار وقناعات 
الآخري�������ن وزن�������ا وبالت�������ايل اإيج�������اد حالة من 
التقاط�������ع والتنافر ينت�������ج عنها كذلك ردود 

اأفعال مقابلة تزيد احلالة �شوءا.
لذا اأ�شبح من ال�رضوري يف ع�رضنا احلا�رض 
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اأن تتعام�������ل كاف�������ة التوجه�������ات والتيارات 
بذهنية منفتحة على واقعها، توؤمن باحلوار، 
وبقيم�������ة التفاع�������ل امل�شتم�������ر ب�������ني جتارب 
بن�������ي الب�رض يف احلي�������اة الن�شانية، والإميان 
بالتعاي��������ص ال�شلم�������ي واأن العن�������ف والإرهاب 
والقتت�������ال والتخري�������ب والدم�������ار ظواهر ل 
يقرها دين ول عقل وتنبذها جتربة احل�شارة 
الإن�شاني�������ة التي ما و�شلت اإىل ما و�شلت اإليه 
اإل بتعا�ش�������د العقول وتالقح الأف�������كار والتقاء 
التجارب وتعاون بن�������ي الب�رض على اختالف 

اأديانهم وقومياتهم واألوانهم ولغاتهم.
لك�������ن ذلك ل يعن�������ي باأي حال اإلغ�������اء الهوية 
الذاتي�������ة له�������ذا املجتم�������ع اأو ذاك، اأم�������ا من 
اأعر�ص عن ركب احلي�������اة الإن�شانية وركن 
اإىل قرون الأ�ش�������الف باحثا عن قوالب تراثية 

حمطمة لتطبيقها على احلا�رض.
اإن النفت�������اح على فك�������ر الآخرين يوفر فر�شا 
للتالق�������ي واحل�������وار والتفاعل ومن ث�������م اإيجاد 
اأر�شي�������ة من التفاهم الإن�ش�������اين وتوفري مناخ 
ه�������ادئ من الحرتام والفه�������م وجتاوز لكثري 
من الإ�شكاليات املوج�������ودة يف هذا اجلانب 

اأو ذاك.
وعلى �شوء ما تقدم فاإن اأي اجتاه فكري لكي 
ي�شتكمل مقومات جناح�������ه لبد اأن يفهم ما 
ل�������دى الجتاهات الأخ�������رى املنتمية لنف�ص 
املي�������دان ويتعامل معها تعام�������ال مو�شوعيا 
مقرتنا باحرتام ثوابتها ومبادئها مع ال�شتعداد 
لفتح باب احل�������وار الهادف و�شول اإىل حتقيق 
فه�������م م�شرتك لكثري من اجلوانب ينتج عنه 
و�ش�������ط �شفاف خايل من الغمو��������ص والتعقيد 
ينعك��������ص على احلي�������اة الجتماعية فيجعلها 
اأكرث ا�شتقرارا واأمانا، ولتحقيق هذه الغاية 
لبد من توافر جمل�������ة من ال�رضوط يف اأي 

خطاب ول�شيما اخلطاب الديني ومنها:
- بناء مفاهيم ومقولت اخلطاب على اأ�ش�ص 
مو�شوعية قابلة للفهم من الأطراف الأخرى 
با�شتخ�������دام الو�شائل الت�������ي ت�شاعد على تكوين 

هذا الفهم .
- الإمي�������ان باأن فه�������م الآخ�������ر واإفهامه و�شيلة 
اأ�شا�شي�������ة لر�شم م�شارات فكري�������ة م�شتقلة ل 
ت�شط�������دم مع بع�شها من خ�������الل تكوين ذلك 

الفهم للطرفني. 
- وجود قناعة ب�������اأن احلياة الجتماعية لكي 
ت�ش�������ري يف اإطارها ال�شحيح لب�������د من اإيجاد 
حالة من الحرتام ب�������ني مكونات املجتمع 
الخ واأن  ال�شيا�شي�������ة والديني�������ة والقومي�������ة… 
امل�شلحة الجتماعية تق�شي باجتناب كافة 

حالت الت�شادم والتنافر.
- ا�شتيع�������اب اخلطاب لظروف املرحلة وما 
يكتنف تلك الظروف من اإ�شكاليات والتعامل 
مع تلك الإ�شكاليات بعقلية ت�شتوعب اأ�شباب 
ن�شوئها والعوامل املوؤثرة فيها بحيث ل يثري 
اخلطاب عندم�������ا ي�شتح�رض هذا اجلانب اأي 

ردود فعل �شلبية لدى الأطراف الأخرى.
* حماول�������ة اإيجاد ق�������راءة تاريخية م�شرتكة 
ق�������در الإم�������كان واجتناب اخلط�������اب للقراءة 
التاريخي�������ة الذاتية لأن م�������ا هو موجود لدينا 
من اجتاهات دينية ومذهبية قد تختلف يف 
القراءة التاريخية ملختلف الوقائع والإحداث 
- ومب�������ا اأن املفرت�ص يف اخلط�������اب الديني 
-خا�شة- اأنه ي�شدر عن ر�شالة الدين باعتبارها 
ر�شالة بناء واإ�شالح لالإن�شانية فمن باب اأوىل اأن 
ي�شتح�رض اخلطاب هذه الغاية ول يتخطاها 
وي�شعى اإىل تكري�ص قي�������م ومبادئ ما اأُنزلت 

الأديان اإل لإ�شاعتها بني بني الإن�شان.
ويف الوق�������ت الذي نن�ش�������د يف �شفة العتدال 
يف اخلطاب الديني ف�������اإن ذلك ل يعني اإلغاء 
الثوابت الأ�شا�شية لهذا الجتاه اأو ذاك بقدر ما 
يعني التزام اخلطاب مب�شار لي�ص فيه جتاوز 
على ثوابت الآخرين واحرتامها. واإذا كانت 
هناك وجهة نظر اأو راأي خمالف فاإن احلوار 
املوؤدي اإىل قناعات مو�شوعية م�شرتكة هو 
ال�شبيل الأمث�������ل، اأما التطرف باأي حال فال 

ينتج اإل ال�شدام((.
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89 ثالثا: ت�سدي الرموز الدينية للتطرف
تلعب الرم�������وز الديني�������ة دورا مهما جدا يف 
قي�������ادة الراأي العام ملحاربة ظاهرة التطرف 
الديني وجتنب منوه�������ا بني النا�ص، ملا لهذه 
الرموز من مكانة حمرتمة يف املجتمعات، 
وبخا�ش�������ة تلك التي متث�������ل الطوائف الدينية 
غالبية فيها، وبالفع�������ل فقد �شهدت ال�شاحة 
يف الآون�������ة الخرية ن�شاط الرم�������وز الدينية 

ملحاربة التطرف.
ويف قائم�������ة الرم�������وز الدينية الت�������ي حاربت 
التط�������رف الديني يف الوقت الراهن يربز ا�شم 
املرجع الديني ال�شيد علي ال�شي�شتاين الذي 
عرف عنه نب�������ذه للتطرف الديني والت�شديد 
عل�������ى ال�شالم واحلوار امل�ش�������رتك، وقد لقت 
مواقف�������ه هذه طوال العق�������ود الخرية ا�شداء 
وا�شعة عل�������ى امل�شتوى املحلي العاملي، وقد 
ن��������رضت �شحيفة املنيت�������ور المريكية حتت 
عنوان )مطالبات برت�شيح ال�شي�شتاين جلائزة 

نوبل لل�شالم(  بتاريخ 2014/3/25 جاء فيه:
كتب ال�شحايف ال�شه�������ري كولن فرمين يف 
الرابع من اآذار/مار�ص اجلاري مقالة بعنوان: 
"اإن�ش�������وا اأوباما والحتاد الأوروب�������ي، اإن الرجل 
الذي ينبغي اأن ينال جائزة نوبل لل�شالم هو 
رجل دي�������ن عراقي غام�ص". وقد طرح اأدلة 
متعّددة لدعوته تلك مبنح جائزة نوبل لل�شالم 
لل�شّيد علي ال�شي�شتاين. الأمر الذي اأّدى اإىل 
اإطالق  حملة عاملّي�������ة للمطالبة برت�شيحه 
لهذه اجلائزة. وهذه لي�شت املّرة الأوىل التي 
تطرح فيها هذه الفكرة، فقد طرحت �شابقًا 
يف العام 2005 من قبل جهات خمتلفة منها 
�ش�������ني يف الو�شع العراقي  عدد م�������ن املتخ�شّ

وبع�ص الأقليات العراقّية.
ولي��������ص غريبًا اأن ُيط�������َرح ا�ش�������م ال�شي�شتاين 
جلائزة نوبل لل�شالم، وذلك جلهة دوره البارز 
يف الوقوف يف وجه الت�شّدد الديني وترويجه 
للت�شامح وال�ش�������الم وتعامله احلكيم يف فرتة 
احتالل الع�������راق والأزم�������ة الطائفّية. وهذا 
كّل�������ه جعل منه �شّم�������ام الأمان يف العراق، 
اإذ اإن ع�������دم وجوده يف الف�������رتات الع�شيبة 
املا�شية كان من �شاأنه اأن يوؤّدي اإىل كوارث 

اإن�شانّية اأكرب بكثري من تلك التي وقعت يف 
العراق...

ويف اأج�������واء مماثل�������ة، تر�شي�������ح ال�شي�شت�������اين 
جلائ�������زة نوبل لل�شالم �شيعني الكثري للمجتمع 
العراقي ب�������ل للمنطقة باأ�رضها. فقرار مماثل 
قد يدعم جبه�������ة الت�شامح والعتدال يف بلد 
ومنطقة حيث كل �ش�������ئ جاهز لال�شتعال. 
وقد ي�شعف جبه�������ة املت�شّددين يف احلقَلني 
ال�شيا�شي والديني على حّد �شواء ومينعها من 
ال�شتمرار يف اأجنداتها الطائفّية والأ�شولّية.

فلنت�ش�������ّور م�������ا كان �شيح�������دث اإن مل يك�������ن 
ال�شي�شتاين موجودًا.. كانت الأزمة الطائفّية 
يف الع�������راق �شت�������وؤّدي  اإىل جم�������ازر كبرية 
وح�������روب اأهلّي�������ة حقيقّية ب�������ني املناطق 

بح�شب التق�شيم املذهبي...
لك�������ن هذا كله ل يعن�������ي اأن ال�شي�شتاين يقوم 
بدور �شخ�شّية علمانّي�������ة تدافع عن احلريات 
يف مطلق معانيها، بل يجب اأن ُيفهم دوره 
كرجل دين. فمن غري املعقول اأن نتوّقع من 
البابا اأن يقوم بدور فولتري اأو جان بول �شارتر 
على �شبيل املثال. اإن اأهمّية ال�شي�شتاين تكمن 
يف مو�شوَعني بالتحديد: اأوًل، احلفاظ على 
التدّين بو�شفه ق�شّية �شخ�شّية وبالتايل املنع 
م�������ن فر�شه على املجتمع. وثانيًا، املنع من 
ا�شتخدام العنف لأ�شباب دينّية ومذهبّية بل 
الرتويج للت�شامح واملحّبة وال�شالم بني كل 
اأطي�������اف املجتمع العراق�������ي. اإىل كّل ذلك، 
فاإنه ميّثل الن�شخة البديلة لنظام ولية الفقيه 
لدى ال�شيعة، وهذا يعن�������ي اأن اأي انك�شار له 
�شي�������وؤّدي اإىل تقوية تلك الن�شخ�������ة املت�شّددة 
واملرتبطة بالأزم�������ات الدينّية يف املنطقة 

وحالت من انتهاكات حقوق الإن�شان.
وعليه، ف�������اإن الو�شع ال�شعب ال�������ذي متّر به 
املنطقة وبالتحديد العراق و�شوريا ي�شتوجب 
ب�شكل خا�ص وموؤّكد دعمًا دوليًا وا�شع النطاق 
ملواق�������ف ال�شي�شت�������اين، وبالتاأكي�������د �شتكون 

جائزة نوبل لل�شالم اأحد اأهم مفا�شلها((.
وم�������ن المثلة احلية الت�������ي ج�شدت مواقف 
ال�شي�������د ال�شي�شتاين الداعية اىل نبذ التطرف 
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يف الآون�������ة الخ�������رية 
موقفه جت�������اه الطائفة 
التي تعر�شت  اليزدية 
م�������ن  لال�شطه�������اد 
داع��������ص  جماع�������ات 
املتطرفة، يف خطوة 
منقطع  ترحيبا  لقت 
النظ�������ري م�������ن ه�������ذه 
الطائفة غري امل�شلمة 
ار�ص  قطن�������ت  الت�������ي 
مدة  من�������ذ  الع�������راق 

مديدة.
ن�رضت  ذل�������ك  وحول 
الدولية  انب�������اء  وكالة 
نيوز خربا حتت عنوان 
)وفد م�������ن اليزيديني 
ي�������زور النجف ويلتقي 
ال�شي�شتاين(  بال�شي�������د 
جاء   2014/9/10 بتاريخ 

فيه:
))قال ممثل املكون اليزيدي �شائب خ�رض 
نايف :"نح�������ن وفد اليزي�������دي نحمل ر�شالة 
من قبل �شمو المري حت�شني علي بكر امري 
الديانة اليزيدية يف الع�������راق والعامل رئي�ص 
املجل��������ص الروح�������اين العل�������ى اليزيدي... 
حملن�������ا ر�شال�������ة من قبل ام�������ري الطائفة يف 
الع�������راق والعامل تت�شم�������ن الكثري من ال�شكر 
والثناء والتقدي�������ر اىل املرجعية يف النجف 
ال�رضف وكذلك حملن�������ا بع�ص املطاليب 
املت�شمنة م�شاعدة النازحني "... "ر�شالتنا 
تق�������دمي ال�شك�������ر ل�شماحة ال�شي�������د ال�شي�شتاين 
للبيان�������ات واخلطاب�������ات واملواقف والفتاوى 
الت�������ي اأ�ش�������درت وحرمة فيها ال�������دم العراقي 
لكل الطوائ�������ف والقوميات ومنها حرمة دم 
الن�ش�������ان الآزيدي التي �شع�������ر بها املواطنني 
اليزيدي�������ني بالطمانينة  بوجود انا�ص �رضفاء 
بامكانهم حماية اليزديني والتعاطف معهم 
".... "ال�شي�������د ال�شي�شت�������اين موقفه كان قمة 
يف الن�شانية ومل نت�شور كل هذا التعاطف 
والتعاط�������ي م�������ع ما�شاتنا فق�������د كان مطلعا 
على حج�������م املاأ�شاة وهذا ما اثل�������ج �شدورنا 

ونحن ن�شع�������ر اننا يف امان الن لنه قال )ان 
اليزيديني امانة يف اعناقنا ( وهذه الكلمات 
ا�شعرتن�������ا انن�������ا يف بلد لي�ص في�������ه فرق بني 
م�شيحي وم�شلم ويزي�������دي، اللف اليزديني 
يح�رضون انف�شهم اىل ال�شفر اىل اوربا وترك 
البلد ولكن كلمات �شماحة ال�شيد ال�شي�شتاين 
�شتك�������ون خارطة طريقة لن�������ا للبقاء يف هذا 

البلد"((.
وعلى �شعيد حماربة الرموز الدينية للتطرف 
الديني، ن�شجل اي�شا مواقف عديدة للمر�شد 
العلى للجمهورية ال�شالمية اليرانية ال�شيد 
عل�������ي خامنئ�������ي ملحاربة التط�������رف الديني 
على ال�شعي�������د ال�شالمي بخا�ش�������ة، اإذ ت�شجل 
له القنوات العالمية العديد من اخلطابات 
التي تدعو اىل نبذ التطرف الديني و�رضورة 
اللجوء اىل الت�شامح ونبذ الفرقة التي توؤججها 
الطائفية، م�شريا يف الوقت ذاته اىل اجلهات 
احلقيقية التي تق�������ف وراء ظاهرة التطرف 
الديني، ويف هذا املجال نقراأ ما ن�رضته قناة 
امليادين بتاريخ 2014/1/19 حتت عنوان )ال�شيد 
خامنئي يحذر بع�ص ال�������دول الإ�شالمية من 

مغبة ا�شتمرار دعمها للتكفري( جاء فيه:

�شحيفة التلغراف الربيطانية: "اإن�شوا اأوباما والحتاد الأوروبي، اإن الرجل الذي 
ينبغي اأن ينال جائزة نوبل لل�شالم هو رجل دين عراقي غام�ص"
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91 ))املر�ش�������د الإيراين يف لقائه مع امل�شاركني 
يف موؤمت�������ر الوحدة الإ�شالمي�������ة يف طهران 
اأع�������رب ع�������ن اأ�شف�������ه للدع�������م ال�������ذي تلقاه 
اجلماعات التكفريي�������ة والإرهابية من بع�ص 
الدول الإ�شالمية وحذر هذه الدول من مغبة 
اإ�شتمرارها يف دعمه�������ا للتطرف والتكفري، 
قائاًل اإن "بع��������ص الدول ال�شالمية تعمل على 
زرع اخلالفات وه�������ذا �شي�شعل نريانا تطالهم 
جميع�������ا". خامنئ�������ي اته�������م دول الإ�شتكب�������ار 
بالعمل على ت�شويه �شورة الإ�شالم وامل�شلمني 
وتقدمي�������ه للعامل على اأنه متوح�ص وب�شع من 
خالل دعمهم ملن ياأكل�������ون الأكباد بهدف 
حماية م�شاحله�������م الإ�شتعمارية. واعترب اأن 
�شب�������ب اقتتال امل�شلم�������ني بع�شهم مع بع�ص 
هو ا�شخا��������ص ي�شتخدمون ام�������وال ال�شتكبار 
ويحر�ش�������ون النا��������ص �ش�������د بع�شه�������ا... كما 
اأكد عل�������ى اأن كل حم�������اولت العداء يف 
الداخلية وترويج  زرع اخلالفات واحل�������روب 
التط�������رف هي حلرف الذهان عن فل�شطني، 
داعيًا امل�شلمني اإىل ان يواجهوا كل العوامل 
املعار�ش�������ة للوحدة، معت�������ربًا اأن هذا الأمر 
هو واجب عل�������ى ال�شيعة وال�شنة، مو�شحًا اأن 
املق�شود بالوحدة هو التاأكيد والرتكاز على 

امل�شرتكات((.
ومواقف ال�شيد اخلامنئي هذه لقت ا�شداءها 
لدى املخالفني اي�شا، فقد ن�رض موقع "حتت 
الخباري مق�������ال بتاريخ 2014/10/21  املجهر" 
حتت عنوان )ه�������ل و�شلت ر�شال�������ة خامنئي 

للعرب؟( نقراأ فيه:
))مازال�������ت درو�ص التاري�������خ تعلمنا ان من ل 
يقرا املا�ش�������ي ل يعرف احلا�رض ول ي�شتطيع 
ان يتكه�������ن بامل�شتقبل ومع ذل�������ك فمازالت 
فئ�������ات لي�ش�������ت بقليلة م�������ن امتن�������ا العربية 
وال�شالمي�������ة  ت�شطنع لنف�شه�������ا اطار خا�ص 
مبني عل�������ى "عاطفة حمق�������اء" توؤمن بوقائع 
مربجمة يحكهما ويديرها ب�شكل ا�شا�شي روؤى 
وجداول وخمطط�������ات زمنية قذرة ابتكرتها 
و�شممتها القوى ال�شهيو – ما�شونية التي تغزو  
منطقتن�������ا، وما هذه الكيان�������ات واجلماعات 
"الهالمية" من امث�������ال "داع�ص" ال جزء من 
خمطط طويل لهذه القوى الغازية ي�شتهدف 

ت�شفية جغرافيا ودميغرافيا هذه المة ليقام 
على انقا�شه�������ا، "النظام العاملي اجلديد" بعد 
اقت�ش�������ام الكعكة العربية وال�شالمية بني هذه 

القوى الغربية،ال�شهيو - ما�شونية.
 وم�������ن هنا جاء حديث ال�شيد علي خامنئي 
املر�شد العلى للجمهورية الإ�شالمية اليرانية، 
الذي و�شع النقاط على احلروف عندما اعلن 
ان الولي�������ات املتحدة المريكية وحلفاءها 
ي�شع�������ون اإىل "اإيج�������اد الع�������داوة والتفرقة بني 
امل�شلمني، حتت م�شمى الق�شاء على تنظيم 
"داع�ص"،وم�������ن خالل حديث�������ه الخري ويف 
كلم�������ة القاها مبنا�شبة "عي�������د الغدير" الذي 
يحتفل به ال�شقاء الإيرانيون يف ولية "الإمام 
علي - ر�شي اهلل عنه" ويكمل هنا ال�شيد علي 
ان قوى  خامنئي يف حديثه بهذه املنا�شبة" 
ال�شتكب�������ار ت�شع�������ى اإىل زي�������ادة امل�شافة بني 
ال�شنة وال�شيع�������ة" مو�شحاآ ان ظهور التيارات 
املتطرف�������ة ما ه�������و اإل ح�شيل�������ة لل�شيا�شات 
ال�شتعمارية الغربية –ال�شهيونية  باملنطقة. 
 وم�������ن حديث ال�شيد عل�������ي خامنئي ن�شتدل 
ب�شهول�������ة وبوقائ�������ع تتح�������دث ع�������ن نف�شها ان 
الدول التي �رضبتها عا�شف�������ة الربيع العربي 
ال�شتعمارية وما تبعها من ظهور تنظيمات 
متطرفة تت�شرت بعباءة ال�شالم ،بهذه الدول، 
كي�������ف انها عا�شت وما زال�������ت تعي�ص حالة 
الفو�ش�������ى ف�رضبه�������ا الرهاب وبق�������وة وحاول 
تق�شيم املجتمعات املتما�شكة اىل كانتونات 
وعلي�������ه،  ومذهبي�������ة،  وعرقي�������ة  طائفي�������ة 
اولية لهذه امل�شاريع ال�شتعمارية  وكنتيجة 
فقد دم�������رت البنى التحتي�������ة وحاولت قوى 
التط�������رف �رضب معامل احل�ش�������ارة والرتاث 
ال�������دال على ن�ش�������الت ال�شع�������وب ال�شالمية 
للتح�������رر ووحدتها التاريخية ب�������كل مكوناتها 
بن�شالها التح�������رري �شد قوى ال�شتعمار على 
مدى التاريخ، وه�������دف قوى ال�شتعمار كما 
حتدث ال�شي�������د خامنئي من ن�رض كل هذه 
الفو�شى هو ان تفقد الجيال القادمة القيمة 
احل�شاري�������ة لالوطان وتاريخه�������ا الن�شايل �شد 
ال�شتعباد و�شد حالة الفو�شى التي تهدف اىل 
متزيق الوطان وخل�������ق اجيال تدين بالوؤلء 
املطلق لقوى ال�شتعمار اجلديدة املتجددة 
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التي تغزو منطقتنا من جديد... 
ومن هن�������ا كانت دعوة ال�شيد علي خامنئي 
اىل الم�������ة - كل الم�������ة- اىل ر�ص ال�شفوف 
الفو�شى  الكلم�������ة ملواجهة ه�������ذه  وتوحي�������د 
املربجم�������ة واملع�������دة م�شبقا والت�������ي اورثت 
حالة من الدم�������ار املمنهج باملنطقة، وهنا 
فم�������ن الطبيعي عندما تك�������ون بع�ص البلدان 
العربي�������ة امل�شلمة و املحوري�������ة بحالة فو�شى 
فحينه�������ا من الطبيعي ان يك�������ون و�شع المة 
ككل ب�ش�������كل عام هو الخ�������ر يعي�ص بنف�ص 
حال�������ة الفو�ش�������ى تل�������ك ،،ول�������و برتاتبية اقل 
وف�������ق اجلغرافيا والدميغرافيا التي تتبع هذه 

العوامل الرئي�شية بحالة الفو�شى تلك((.
ويف ال�شي�������اق ذات�������ه نقراأ ما ن�رضت�������ه �شبكة 
حميط بتاري�������خ 2014/7/14 حتت عنوان )�شيخ 
ة لبذل اجلهد ِلَن�رض  الأزهر يدعو عَلَماء الأمَّ
ال�شلم وتكري�شه يف املجتمعات( جاء فيه: 

))دعا ف�شيلة الإم�������ام الأكرب احمد الطيب 
ة وُحَكماءها  �شيخ الأزهر ال�رضيف ُعَلَماء الأمَّ
العمي�������ق  فك�������ر  والتَّ الّتدب�������ر  موا�شل�������ة  اإىل 
والتخطيط الدقيق وال�شرب واملثابرة، وبذل 
اجله�������د ِلَن�رض ال�شلم وحَتقيق�������ه وتكري�شه يف 
جمتمعاتنا الإ�شالمية والعاملية، وفق منهٍج 
و�شط�������ٍي �شدي�������د وفقه ر�شي�������د، ُيوائم بني فهم 
الن�ص وفقه الواقع، بعيدا عن َم�شاِلك الإثارة 

اِئف. والتهييج واحلما�ص الزَّ
اتهم ال�شعبة  كما دعاه�������م اإىل حتمل م�شوؤوليَّ
يف ه�������ذا املنعطف التاريخي اخلطري الذي 
َتهم من  مت�������رُّ به اأمتنا الآن، واأن ينق�������ذوا اأمَّ
امل�شري البائ�ص الذي يرتب�ص بها وباأبنائها.

جاء ذلك فى كلمة ف�شيل�������ة الإمام الأكرب 
اأحم�������د الطيب �شيخ الأزه�������ر ال�رضيف اإمام 
الجتم�������اع الأول ملجل�ص حكماء امل�شلمني، 
ة  والذي يتك�������ون من عدد من عَلم�������اء الأمَّ
وُخرَبائه�������ا والذي انعقد بابو ظبى اأول اأم�ص 
فى اإطار زيارة الإمام الأكرب لدولة الإمارات 
العربية املتح�������دة التى اختتمها يوم اجلمعة 

املا�شي.

كما اأكد الإم�������ام الأكرب فى كلمته -التى 
نقلها بيان مل�شيخة الأزهر اليوم- اإنَّ الإ�شالَم 
كِديٍن ه�������و، يف نف�ص الأمِر وحقيقته، اأخو 
“ال�شالم” و�شقيقه، كالهما ُم�شَتقٌّ من ِجذٍر 
�������ِة، واإذا كان اهلُل يف  واح�������ٍد يف اللغِة العربيَّ
ة”، ف�������اهلُل يف الإ�شالِم  �������ِة هو “املحبَّ امل�شيحيَّ
الُم اأح�������ُد اأ�شماِئه تعاىل،  الُم”، وال�شَّ ه�������و “ال�شَّ
ه  ونحُن ماأمورون يف ديِن الإ�شالِم – باأْن نت�شبَّ
ب�شفات اهلل اجلميلِة ومنها: ال�شالُم- قدر ما 

ُة املحدودة. ُتطيُقه طبيعُتنا الب�رضيَّ
كما اكد الدكت�������ور الطيب ان هذا الإ�شالم 
الذي اأن�شاأ اأمة، و�شنع تاريخا، واأبدع ح�شارة 
الَم  دين �شالم للعامل اأجمع، ي�شنع الأمَن وال�شَّ
�������ِة جمعاء، وقد  ُره لالإن�شانيَّ بني اأهل�������ه وُي�شدِّ
ه رحمًة للعاملني، وطلب اإىل  اأر�َش�������َل اهلل نبيَّ
ًل،  اأتباَعه اأن يكونوا ُر�شَل �شالٍم فيما بينهم اأوَّ
ثم ُر�شَل �شالٍم اإىل الدنيا كلها، بل ر�شَل �شالٍم 

اإىل عامل احليوان والنبات واجلماد.
�������ُة جاَءت  وا�ش�������ار اىل ان احَل�ش�������ارُة الإ�شالميَّ
ح�ش�������ارُة “�ش�������الم واأمن واأم�������ان”، كما جاء 
ٍة... ومل  ورحمٍة ومودَّ الإ�شالُم ديَن “�ش�������الٍم” 
ثن�������ا التاريُخ اأن اأمة من اأمم العامل �َشِقَيت  ُيحدِّ
بح�ش�������ارِة امل�شلم�������ني اأو عان�������ت ب�شبِبها من 

اخلوف واجلوع واملوت...
وياأتى انعقاد املجل�ص نفيًذا لتو�شيات منتدى 
تعزيز ال�شلم يف املجتمعات امل�شلمة، الذي 
حدة، يومي  ة املتَّ ُعِقَد بدولة الإمارات العربيَّ
9و10 مار�ص 2014م، بح�شور �شيخ الأزهر حيث 
مت اإن�ش�������اء جمل�ص حكماء امل�شلمني، والذي 
ة وُخرَبائها؛  ن من عدٍد من ُعَلماء الأمَّ يتكوَّ
ة ال�شطراب  للم�شاهم�������ة يف ك��������رِض ح�������دَّ
والح�������رتاب التي �شادت جمتمعاٍت كثريًة 
�شاع  �������ة، واحلد م�������ن اتِّ �������ة الإ�شالميَّ م�������ن الأمَّ
ِنطاق ا�شتباحة ُحرم�������ة الأنف�ص والأعرا�ص 
والأم�������وال، وم�������ا ُيحِدُثه كلُّ ذل�������ك من اآثاٍر 
ة َتُفتُّ  ة و�شيا�شيَّ ة واقت�شاديَّ ة واجتماعيَّ نف�شيَّ
تها والإمعان  ة مبا ُين�������ِذر بتفتُّ ِد الأمَّ يف َع�شُ

يف تق�شيمها((.

  



ة
جي

تي
رتا

�س
ال

ت ا
�سا

را
د

لل
ي 

م
ال

�س
ال

ز ا
ك

ملر
ا

93
ثالثا: الن�ساط االجتماعي ملحاربة التطرف

ل ري�������ب ان لن�ش�������اط الطبق�������ات املثقف�������ة 
وموؤ�ش�شات املجتمع املدين دور مهم وفعال 
يف حماربة ظاهرة التطرف الديني والتقليل 
من انت�شاره يف الو�شاط ال�شعبية، من خالل 
عقد املوؤمترات والندوات املثمرة، وبخا�شة 
تلك التي تاأتي على نطاق دويل لو�شع حلول 
ا�شا�شية وفرعية تلعب دورا يف اقتالع جذور 
احلركات املتطرف�������ة التي تنمو يف اأي بلد 

من البلدان.
 وكمث�������ال على ذلك، نقراأ عن الندوة دولية 
تدعو ال�شعوب واحلكوم�������ات العربية للحوار 
ونب�������ذ العنف الت�������ي غطتها �شبك�������ة العالم 
العربية)حمي�������ط( بخرب م�������وؤرخ يف 2014/5/3 

جاء فيها:
))دعا امل�شارك�������ون يف الندوة الدولية “دور 
الو�شطي�������ة يف البن�������اء احل�ش�������اري يف العامل 
اإىل جعل الثقافة الإ�شالمية مادة  الإ�شالمي ” 
اإجبارية جلميع ط�������الب املرحلة اجلامعية 
الأوىل ؛ �ش�������واء يف اجلامع�������ات اأو املعاه�������د 
احلكومي�������ة واخلا�شة، به�������دف تاأ�شيل الفكر 
الإ�شالمي الو�شط�������ي وتعزيزه، كما دعوا اإىل 
توعية الأئمة والوع�������اظ واخلطباء ومدر�شي 
الرتبي�������ة الإ�شالمية يف دول الع�������امل العربي 
الإ�شالمي بهذا الفكر الو�شطي وباأهمية ن�رضه، 
والعم�������ل على عقد الن�������دوات واملحا�رضات 

وور�ص العمل لتحقيق ذلك.
وبح�ش�������ب بي�������ان منظم�������ة الإي�شي�شك�������و فقد 
عق�������دت الندوة يف يوم�������ي 28و 29 اأبريل 2014 
يف العا�شم�������ة الأردنية عم�������ان بالتعاون بني 
املنت�������دى العامل�������ي للو�شطي�������ة والإي�شي�شكو 
والألك�ش�������و، و�شارك فيها خ�������رباء من الأردن 
وقط�������ر  وباك�شت�������ان  وال�شعودي�������ة  وتون��������ص 
واجلزائ�������ر والع�������راق والإم�������ارات واملغرب 
وبلجيكا، وبح�شور نخبة من علماء ومفكري 
الأمة الإ�شالمي�������ة والعربية، ورجالت الفكر 
وال�شيا�شة، واأ�شاتذة وطالب الدرا�شات العليا 
يف اجلامع�������ات العربي�������ة والإ�شالمية .ومثل 
الي�شي�شكو فيها الدكتور عز الدين معمي�ص، 

اخلبري يف مديرية الثقافة والت�شال.
واأكدوا ��������رضورة مراجعة املناهج الدرا�شية 
لدول الع�������امل العرب�������ي والإ�شالم�������ي، لت�شبح 
متوافقة مع النهج والفكر الإ�شالمي الو�شطي، 
والجتهاد الفقهي املعتدل وطالبوا باأن تكون 
دوائر وموؤ�ش�شات الفتوى ال�رضعية يف العامل 
العربي والإ�شالمي هي �شاحبة احلق والولية 

يف اإ�شدار الفتاوى ال�رضعية..
كم�������ا دع�������وا اإىل التعاي�ص ال�شلم�������ي ما بني 
اأتباع الديان�������ات ال�شماوية داخل املجتمعات 
الإ�شالمية والعربية، عل�������ى اأ�شا�ص اأن الإ�شالم 
دي�������ن الت�شامح ، ولأتب�������اع الديانات الأخرى 
احلرية الدينية، واحرتام مقد�شاتهم وحماية 
اأماك�������ن عبادتهم...ودع�������وا اأتباع املذاهب 
الإ�شالمية للتعاون والتوافق والتكامل، وعدم 
اإثارة النع�������رات املذهبية ال�شيقة، و�رضورة 
عدم ت�شخيم اخلالفات الفرعية، واأن ل تكون 
اخلالف�������ات املذهبية باعثًا لهتك الأعرا�ص، 

و�شلب الأموال، واإزهاق الأرواح.
و�شج�������ب امل�شاركون جمي�������ع اأعمال العنف 
والإرهاب يف اأي م�������كان، وحتت اأي م�شمى 
كان؛ وخا�شة التفجريات الع�شوائية ، التي 
ت�شتهدف الأبرياء من كل الطوائف والأديان 
والفرق. واأك�������دوا على اأن الأمن وال�شتقرار 
من اأهم الأ�ش�ص احلقيقية للتنمية ، والتطوير 
العلمي والتقني، والنهو�ص الجتماعي، واأن 
الإرهاب والعن�������ف يوؤدي اإىل الدمار والفرقة 

والت�شتت، وي�شتنزف مقدرات الأمة..
العربي�������ة  وال�شع�������وب  احلكوم�������ات  ودع�������وا 
والإ�شالمي�������ة اإىل �رضورة احل�������وار، والحتكام 
للعق�������ل، واإعالء مب�������ادئ العي�ص امل�شرتك 
والعفو، والقب�������ول بنتائج النتخابات النزيهة 
ال�شفاف�������ة والعادلة. كما دعوا الدول العربية 
والإ�شالمية وكافة املوؤ�ش�شات العلمية لت�شجيع 
الكت�������ب والدرا�ش�������ات الإ�شالمي�������ة الو�شطية، 
والعم�������ل عل�������ى طباعتها ون�رضه�������ا؛ تعزيزًا 
للفكر الإ�شالمي الو�شط�������ي ودعم املوؤ�ش�شات 
واجلمعيات والهيئات ذات التوجه الإ�شالمي 
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الو�شطي املعتدل ماديًا ومعنويًا.
واأكدوا �رضورة معاجل�������ة الفكر املتطرف، 
الو�شطي  بالفك�������ر  املت�ش�������ددة  والتوجه�������ات 
املعتدل ، ون��������رض العلم ال�رضعي ال�شحيح، 
وتاأهي�������ل طلب�������ة العل�������م ال�رضع�������ي. وتوؤكد 
اأن احل�������ل الع�شك�������ري والأمني ل�������ن ُيفلح يف 
ا�شتئ�شال الغل�������و . واأو�شوا بالعمل على ن�رض 
الفكر الإ�شالمي الو�شط�������ي يف و�شائل الإعالم 

الغربية والأجنبية((.
ويف مث�������ال م�رضف اخ�������ر لن�شاط الطبقات 
املثقفة للح�������د من خطر التطرف، نقراأ ما 
ن�رضت�������ه �شحيفة املنيتور بتاري�������خ 2014/9/3 
مقال حت�������ت عنوان )حم�������الت واأن�شطة من 
اأجل اإيقاف نزيف الدّم العراقّي( جاء فيه: 

))دف�������ع تدهور الأو�ش�������اع الأمنّية وتزايد عدد 
�شحاي�������ا الإره�������اب يف الع�������راق، املثّقفني 
العراقيني اإىل تبّني اأدوار جديدة غري معتادة. 
فقد بداأوا الدخول على خّط ال�شيا�شة يف �شكل 
قوّي، وه�������م ين�شط�������ون يف تنظيم احلمالت 
والفعالّيات الثقافّية والجتماعّية، ويحملون 
الكثري من الأهداف واملطالب. وباتت هذه 
احلمالت حتظى بتاأيي�������د النا�ص يف خمتلف 
حمافظات العراق. وقد التف حولها خالل 
اأ�شه�������ر جماهري غفرية من العراقّيني الذين 
باتوا ي�شاركون يف الّتظاهرات وامل�شريات، 
ويتناقل�������ون اأن�شطته�������ا عرب مواق�������ع الّتوا�شل 
الجتماع�������ّي. ويعتقد منّظمو هذه احلمالت 
اأّنها باتت متنح الأمل للعراقّيني بلفت اأنظار 

العامل اإىل ما يعانونه.
اإّن احلمل�������ة الوطنّي�������ة ال�شعبّي�������ة لت�شنيف 
اجلرائم احلا�شلة يف العراق كاإبادة جماعّية 
"ح�شد" هي اإحدى احلم�������الت التي دعا اإليها 
عدد من املثّقف�������ني وال�شحافّيني العراقيني 
اأخريّا، وهي ته�������دف اإىل اإدراج الّتفجريات 
واأعمال العنف التي حتدث يف العراق منذ 
ع�رضة اأعوام، حتت لئحة الإبادة اجلماعّية، 
ح�شب الإتفاقّية التي اأقّرتها الأمم املّتحدة يف 
عام 1948 على غرار جرائم البو�شنة والهر�شك 

و�شربا و�شاتيال وغريها.
واإّن ال�ش�������ارع العراقّي ال�������ذي يئ�ص من وعود 
ال�شيا�شّيني يف حت�شني الأو�شاع الأمنّية تلّقى 

هذه الأن�شطة بتاأييد وا�شع. وقد بداأ العراقّيون 
م�������ن خمتلف ال�رضائح باللتفاف حول هذه 
احلم�������الت وامل�شاركة يف اأن�شطتها، وتداول 
الّتوا�شل الجتماعّي.  اأخبارها عرب مواق�������ع 
ويوؤ��������رّض هذا احلراك اجلدي�������د اإىل اإمكان اأن 
يكون للمثّقفني دور فاعل يف عملّية الّتغيري 

يف العراق.
ويف اّت�شال هاتفّي مع "املونيتور" يف 30 اآب، 
حت�������ّدث الّناطق با�شم احلملة اأحمد ال�شمري 
م�������ن بغ�������داد قائ�������اًل: اإّن �شبب اإط�������الق هذه 
احلملة ه�������و ال�شعور باأّن احلكومة العراقّية مل 
تعد قادرة على تويّل مث�������ل هذا الدور، فهي 
م�شغولة مب�شكالتها امل�شتع�شية. وما يحدث 
يف العراق منذ ع��������رض �شنوات وحّتى الآن 
لي�ص جمرد عملّيات اإرهابّية اعتباطّية، بل 
عملّيات مق�شودة ومنّظمة تقوم بها جهات 

مدعومة من اأطراف داخلّية وخارجّية".
اأ�ش�������اف: اإّن حمل�������ة "ح�ش�������د" العراقّية لديها 
اإح�شائّيات بالأعداد املهولة ل�شحايا الإرهاب 
يف الع�������راق، وهذا ي�ش�������ري اإىل اأّن ما يجري 
يف العراق لي�ص جم�������رد جرائم عادّية، بل 

جرائم اإبادة جماعّية".
ويزي�������د من فعالّية هذه احلمل�������ة تعاونها مع 
منّظم�������ات حق�������وق الإن�ش�������ان يف العراق، 
وبع��������ص الوزارات العراقّي�������ة كوزارة حقوق 
الإن�ش�������ان ووزارة ال�شّحة يف جمع املعلومات 

وتوفري الإح�شائّيات.
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95 وق�������ال ال�شمري يف حديث�������ه ل�"املونيتور: اإّن 
احلمل�������ة ب�������داأت باإر�شال موفدي�������ن اإىل مواقع 
الّتفج�������ريات والعملّي�������ات الإرهابّي�������ة جلمع 
املعلومات عن عدد ال�شحايا بهدف تقدميها 
اإىل املنظمات الدولّي�������ة املعنّية كمنّظمة 
هيوم�������ن رايت�ص وممثل الأم�������ني العام لالأمم 
املّتح�������دة يف العراق. وق�������د انتدبت احلملة 
ممث�������اًل له�������ا يف بريطانيا يق�������وم بالتعريف 
باأن�شطته�������ا واأهدافه�������ا. واأ�شار اأح�������د بيانات 
احلمل�������ة اإىل اأّنه�������ا اأو�شلت �شوته�������ا اإىل خارج 
العراق وباتت حتظى بتاأييد بع�ص املنّظمات 

الدولّية.
وق�������د اأطلقت جماعة اأخ�������رى من املثّقفني 
واأ�شات�������ذة اجلامعات العراقّي�������ة حملة �شبيهة 
ترفع �شع�������ار "اأوقفوا نزيف ال�������دّم العراقّي". 
وقد �ش�������رّيت احلملة عددًا م�������ن امل�شريات 
والّتظاهرات يف بغداد، كان اآخرها م�شرية 
اجلمعة املا�شية يف 19 اآب يف �شارع املتنبي. 
وم�������ع اأّن هذه احلملة تدع�������و اأي�شًا اإىل تدويل 
ق�شّي�������ة العن�������ف يف العراق، ف�������اإّن مطالبها 

الأبرز تتوّجه اإىل الداخل العراقّي.
ويف اّت�ش�������ال هاتفّي م�������ع "املونيتور" حتّدث 
منّظم احلملة الدكتور علي عبود، وهو اأ�شتاذ 

الفل�شف�������ة ال�شيا�شّية يف جامعة بغداد، قائاًل: 
"م�������ا يجري يف الع�������راق ل ينبغ�������ي ال�شكوت 
عن�������ه، العراقّيون جميع�������ًا باتوا م�شتهدفني، 
�شيعة و�شن�������ة وم�شيحّيني واإيزيديني، فيجب 

اإيقاف نزيف الدّم هذا".
وتختل�������ف هذه احلملة ع�������ن حملة "ح�شد" 
باأّنها حتّم�������ل احلكومة العراقّي�������ة امل�شوؤولّية 
الأك�������رب يف ه�������ذا املج�������ال، ذل�������ك الف�شاد 
و�شع�������ف القيادت�������ني ال�شيا�شّي�������ة والع�شكرّية 
اأ�شباب اأ�شهمت يف ا�شتم�������رار هذا النزيف. 
لذل�������ك، فاإّن احلملة ترّكز يف مطالبها على 
حماكم�������ة ال�شيا�شّي�������ني والع�شكرّيني الذين 
ق��������رضوا يف اأداء واجباته�������م، وت�شّبب�������وا يف 
ا�شتمرار املاأ�شاة العراقّية. ونظرًا لأّن احلملة 
ل حتمل مطالب تخ�ّص طائفة بعينها، لقيت 
تاأييدًا وا�شعًا من قبل اجلماهري العراقّية. وهذا 
ما اأّك�������ده عبود يف حديثه مع "املونيتور"، 
اإذ قال: "اإن الّنا��������ص من خمتلف الطوائف 
العراقّية يوؤّي�������دون ويدعمون هذه احلمالت. 
وهذا يدعون�������ا اإىل املوا�شلة وتكثيف اجلهود 
حّتى تتحّقق املطال�������ب، واإن كّلف ذلك، 
ال�شدام مع ال�شيا�شّيني الذين اأثبتوا اأّنهم غري 

موؤّهلني للدفاع عن ال�شعب العراقّي"((.

  

اخلال�سة:
ان التطرف الديني وليد ازمة تعي�شها طائفة 
من الطوائف الب�رضية، وتت�شكل هذه الزمة 
يف الع�������ادة نتيج�������ة تناق�شات ب�������ني موروثها 
الديني ال�������ذي تلتزم به وب�������ني واقعها الذي 
تعي�ش�������ه، وبخا�شة اذا حتولت هذه الزمة اىل 
وتر ح�شا�ص تعزف علي�������ه �شخ�شيات تّدعي 
العل�������م بالدين واحكام�������ه، ي�شاعدها يف ذلك 
جهل العامة بعمق الحكام الدينية، فتعمد 
هذه ال�شخ�شيات اىل ا�شل�������وب النتقائية يف 
الط�������رح الديني مبا يخ�������دم تاأجيج العواطف 
والقناع�������ات باجتاه اق�شاء املخالفني عقائديا 

اىل حد اباحة دماءهم، مما يوؤدي اىل �شطب 
مف�������ردة التعاي�ص ال�شلمي م�������ع الآخرين اىل 

غري رجعة.
وعلى الرغم من ان منو اجلماعات املتطرفة 
ل ميك�������ن ان ي�شتمر بني ظه�������راين الو�شاط 
الجتماعية لطبيعته�������ا املت�شددة و�شلوكها 
العنيف الذي ل يالئم باي حال من الحوال 
ال�شلوك الطبيعي للب�رض، ال ان توافر جهات 
خارجية م�شتفي�������دة من حركة اجلماعات 
املتطرفة لتحقيق غايات خا�شة - �شيا�شية 
او اقت�شادي�������ة او ايدلوجي�������ة- يع�������د من اهم 
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املح�������ركات لدميومة ن�ش�������اط التطرف يف 
بيئته التي انطلق منها، وبخا�شة اذا كانت 
تلك اجلهات اخلارجية متثل دول او منظمات 
ذات نف�������وذ عامل�������ي، اإذ ان�������ه م�������ن ال�شهولة 
بالن�شبة لهذه اجله�������ات ا�شتغفال اجلماعات 
املتطرف�������ة والتالع�������ب بعواطفها بتوظيف 
دعاة دين مزيفني وا�شتثمار قنوات اعالمية 
حمر�ش�������ة ود�ص جماعات عميلة يف الن�شيج 
الجتماعي، ذلك ان�������ه لن جتد تلك اجلهات 
الداعمة جنودا اكرث �رضا�شة واخال�شا ممن 
ينطلق�������ون يف حركتهم على ا�ش�ص عقائدية 

متطرفة.
ولكن يبق�������ى التالعب بهذه الورقة امر ي�شبه 
اىل ح�������د بعيد اللعب بالنار التي من املمكن 
ان حترق ي�������دي �شاحبها يف اأي وقت، ومن 
خالل التج�������ارب املتكررة الت�������ي مرت بها 
الن�شانية يف العقود الخرية، ميكن ان نقول 
ان ا�رضار اجلهات اخلارجية على الفادة من 
توظيف اجلماع�������ات املتطرفة امنا متتلك 
نظرة حم�������دودة جدا، بعيدة كل البعد عن 
ا�شت��������رضاف امل�شتقبل اخلطري الذي يحدق 

بها ب�شبب هذا التوظيف.
ان من�������و التطرف يف ال�������دول الغربية ومنوه 
با�شط�������راد خالل ال�شن�������وات املن�رضمة يعد 
اكرب �شاهد على ان ال�شحر ميكن ان ينقلب 
على ال�شاحر يف هذه املعادلة، فالغرب يف 
تعامله مع اجلماعات املتطرفة - كالقاعدة 
يف افغان�شت�������ان- دلل عل�������ى غباء كبري يف 
التعام�������ل مع هذا املل�������ف يف �شرتاتيجيته 

العاملية. 
وعلى �شعيد اآخر، فان منو ظاهرة التطرف 
يف املجتمع�������ات الغربي�������ة يقدم لن�������ا فر�شة 
لندر�ص ال�شباب التي دفعت بال�شخا�ص الذين 
يعي�شون حياة م�شتقرة يف تلك املجتمعات 
- وبخا�ش�������ة ال�شباب منهم- اىل النخراط يف 

احلركات املتطرف�������ة، يف خطوة يقدمون 
فيها عل�������ى اهالك انف�شه�������م واهالك غريهم  

بدوافع ايدلوجية �رضفة.
ان درا�ش�������ة ال�شب�������اب والدواف�������ع وا�شتخال�ص 
النتائ�������ج التي تتعلق بنم�������و ظاهرة التطرف 
يعيننا كثريا على ت�شخي�ص العالجات التي 
ميكن ان متثل حلول حقيقية ملعاجلة هذه 
الظاهرة، وتاأت�������ي يف مقدمتها اعادة �شياغة 
الفك�������ر الجتماعي جتاه الدي�������ن، يف خطوة 
توؤكد على انه لي�ص بال�رضورة ان يكون كل 
من يدعي العلم بالدين ميثل اهلل يف الر�ص.

ه�������ذا بال�شاف�������ة اىل احلاج�������ة اىل الن�ش�������اط 
الجتماع�������ي للطبقات الواع�������ي املثقفة يف 
تعزي�������ز الوع�������ي الديني والوطن�������ي وبث روح 
الت�شامح والعت�������دال يف اخلطاب مع الآخر 
املخالف دينيا وبخا�شة يف املجتمع الواحد.

وقبل هذا وذاك ل بد من التاأكيد على دور 
الرموز الدينية يف حماربة انت�شار التطرف، 
ف�شال عن ن�شاط موؤ�ش�شات الدولة التي ينبغي 
ان تلعب الدور احلا�شم يف قطع الطريق على 
كل م�������ن ت�ش�������ول له نف�شه بث ه�������ذه الروح 
املت�ش�������ددة يف مفا�شل املجتم�������ع حتت اأي 

مربر كان.
يف الوق�������ت الراهن يبدو ان الرحلة للتخل�ص 
م�������ن ظاهرة التط�������رف الدين�������ي ل تزال يف 
بدايته�������ا، وهي رحلة ل بد ان تكون م�شنية، 
لن افق امل�شتقب�������ل يلّوح بان هنالك العديد 
من ال�������دول باتت معر�ش�������ة لأن تكتوي بنار 
هذا اللون م�������ن التطرف، ولكن هنالك امل 
ب�������اأن تقتلع اجلهود الجتماعية هذا الظاهرة 
م�������ن جذورها يف النهاي�������ة، لن من طبيعة 
املجتمعات الب�رضية ان تتحد �شد اأي خطر 
يه�������دد كيانها اجلمعي، وبخا�ش�������ة اذا ايقنت 
ان من طبيعة ه�������ذا خطر التطرف الديني 
احراق كل اخ�رض وياب�ص يجده يف طريقه. 

  


