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بين السطور
خــال الخمســة عــر قــرن التــي مضــت مــن تاریــخ االســام شــاهدنا يف صفحاتــه احیانـاً ظهــور تیــارات
متطرفــة متکنــت يف فــرة مــا مــن ان تصبــح قــدرة و قــوة الیســتهان بهــا ،اال ان هــذه التیــارات مل تســتطع
يف یومـاً مــن االیــام الســیطرة علــی قلــوب قاطبــة املســلمین ،و ذلــك الن غالبیــة املســلمین علــی مختلــف
مذاهبهــم فضلــوا منهــج االعتــدال و الوســطیة علــی منهــج التطــرف و الرجعیــة ،و هــذا هــو حکــم التاریــخ
الــذي یتناغــم و یتفــق مــع هــذه االیــة الکریمــة (وجعلناکــم امــة وســطا) .
و مــن الخطــأ ان نعتقــد او نصــدق بــان املشــکلة االصلیــة الشــباه الخــوارج هــؤالء هــو مع احــد املذاهب
االســامیة یعنــي الشــیعة و ان هــذا الخــاف هــو الــذي ادی الــی الـراع الحــايل .و ذلــك الن رصاعهــم مــع
الســنة کان قبــل الشــیعة و لیــس يف العــر الراهــن فقــط بــل حتــی يف العصــور املاضیــة ایضاً.
و االن حیــث ظهــر التطــرف علــی الســاحة مــرة اخــری و نقــل الحــرب و ال ـراع الــی داخــل البلــدان
االســامیة وبیــن املســلمین باســم التکفیــر یمکننــا هنــا االشــارة الــی اهــم التحدیــات و التداعیــات الناجمــة
عــن ظهــور التیــار التکفیــري:
• توجیــة رضبــة کبیــرة الــی الوحــدة االســامیة :مبــا ان للمســلمین مــن اي فرقــة او مذهب او طائفــة کانوا
فرائــض دینیــة مشــرکة فهــم یســتطیعون باتحادهم و تضامنهــم ان یواجهــوا املخاطر و التهدیــدات االجنبیة
و یتحدونهــا ،و الحقیقــة ان االمــة االســامیة تحتــاج الیــوم الــی الوحــدة اکــر مــن اي وقــت مضــی .لکــن
مــع االســف نالحــظ ان ســیف التکفیــر قــد مزقهــم و جعلهــم فرقـاً و جامعــات متفرقــة لیحقــق االهــداف
املنشــودة العــداء االمــة الذیــن یریــدون بــث الفرقــة بیــن املســلمین.
• اســتنزاف طاقــات االمــة االســامیة  :و ذلــك مــن خــال بــث الخالفــات املذهبیــة و اشــعال فتیــل الحــرب
و الـراع بینهــا و نقــل هــذا الـراع الــی داخــل حدود البلدان لینشــغل املســلمین باملســلمین حتی یســتمر
اعــداء االمــة االســامیة مبواصلــة مؤامراتهــم ضــد املســلمین دون الشــعور بــاي خــوف او خطر .
• ان ســلوك التیــارات التکفیریــة جعــل فلســطین تخــرج مــن دائــرة الـراع االولــی للمســلمین و ذلــك الن
کل بلــد اصبــح یهتــم بوضعــه و یحــاول حــل مشــاکله و النتیجة ان هــذه التیــارات التکفیریة جعلــت اقوی و
ابــرز حــرب يف تاریــخ فلســطین یعنــي حــرب الواحد و خمســین یومـاً تســتمر دون اي دعم حقیقــي من قبل
املســلمین .هــذا يف حیــن لــو ان هــذه الحــرب کانــت مرفقــة بدعــم املســلمین و العــامل العــريب کان یمکنهــا
ان تصنــع اکــر هزیمــة للکیــان الصهیــوين يف التاریــخ و کانــت تحقــق نجاحــات اکــر و اکــر مــا حققته.
• ان تهدیــم البنــی التحتیــة لبعــض البلــدان االســامیة و ارتــکاب املجــارز الکبیــرة بحق املســلمین ادت الی
انخفــاض وهبــوط کبیــر يف معدل ونســبة التنمیــة يف البلدان االســامیة.
• ان تضعیــف البلــدان االســامیة جعــل االعــداء یطمعــون يف هــذه البلــدان و یتجــرأون اکــر مــن ذي قبل
باالعتــداء علــی البلــدان االســامیة و یمکــن مالحظــة منــوذج بــارز مــن هــذا العــدوان يف تطــاول الصهیونیــة
علــی املســجد االقصــی و قبــة الصخــرة و انتهــاك حرمتهــا.
يف مثــل هــذه الظــروف ومــن اجــل الحیلولــة دون اســتمرارها هــل هنــاك حــل او ســبیل اخــر ســوی
اجتــاع نخبــة املســلمین مــن املذاهــب املختلفــة و تبــادل االراء فیــا بینهــم حــول کیفیــة حــل هــذه االزمة
و مواجهتهــا ؟ والحــل هــو ان تقــف املجتمعــات االســامیة الــی جانــب النخبــة الذیــن یحملــون همــوم االمة
االســامیة و یتواصلــوا معهــم و یتفقــوا علــی برنامــج مشــرك و حینهــا یتمکــن کل بلــد ان یبــادر بــدوره
مبعالجــة الرسطــان املوجــود حولــه .و مــن املســلم بــه ایضــا هــو ان عــدم الســاح الي احــد اخــر بالقیــام
بعمــل متطــرف مشــابه یضمــن نجــاح هــذا الربنامــج .وقــد حاولنــا يف هــذا العــدد مــن املجلــة ان نســتفید
مــن أراء ووجهــات نظــر بعــض الشــخصیات والخـراء  -الذیــن یحملــون همــوم هــذه االمــة  -يف هــذا املجــال
.علــی امــل ان تکــون بدایــة لتبــادل االراء علــی نطــاق اوســع وللقیــام بخطــوات عملیــة افضــل نحــو معالجة
هــذا املــرض الفتــاك .
رئیسةالتحریر
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يف زماننــا وال عندمــا بــدأت األحــداث يف ســوريا.
هــؤالء يحملــون مرشو ًعــا تجــى وتوضــح عندمــا أعلــن
أبــو بكــر البغــدادي الدولــة اإلســامية يف العــراق
وســوريا ،إذًا نحــن أمــام مــروع داعــي ال عالقــة لــه
بتدخلنــا يف ســوريا ،وال عالقــة لــه بتطــورات جزئيــة
موجــودة يف املنطقــة ،نعــم داعــش اســتغل األحــداث
الســورية التــي بــدأت ســنة  ،2011وجمــع إمكاناتــه
مــن مختلــف أنحــاء العــامل مــن حــوايل مثانــن دولــة
تقري ًبــا ،وجعــل بعــض املــدن والقــرى يف ســوريا ركيــزة
النطالقتــه ،وكان أيضً ــا قــد أســس يف بعــض مناطــق
العـراق لهــذه الحالــة ،فاجتمعــت الحالــة العراقيــة مع
الحالــة الســورية لتنتــج هــذا التنظيــم ،ولتــرز مواقفــه
وطموحاتــه ،وهنــا عندمــا اعتــدى تنظيــم داعــش
ومــن معــه عــى لبنــان ،كان هــذا االعتــداء جــز ًءا
ال يتجــزأ مــن مــروع الســيطرة عــى كل املنطقــة
العربيــة وليــس فقــط عــى لبنــان.
ميكننــا القــول أن تدخــل حــزب اللــه يف ســوريا
ســاهم يف منــع داعــش مــن أن تكــون مؤثــرة يف لبنــان
وليــس العكــس ،أي ليــس تدخــل حــزب اللــه يف ســوريا
هــو الــذي أىت بداعــش ،داعــش أتــت كجــزء مــن
مــروع مــن أجــل إســقاط ســوريا وتدمريهــا برعايــة
أمريكيــة خليجيــة لتغيــر خارطــة املنطقــة وإنشــاء
الــرق األوســط الجديــد ،إذًا ليــس حــزب اللــه ســب ًبا
لحضــور داعــش والتكفرييــن إىل لبنــان.

حزب الله دامئًا يدعي بأن الهدف
األساس هو مقاومة ومحاربة العدو الصهيوين،
ولكن مواجهته مع التكفرييني قد تضعف حزب
الله يف املواجهة مع العدو الصهيوين ،يعني هذا
يتعارض مع الهدف األسايس لحزب الله ،كيف
تفرسون ذلك؟

اجري الحوار :رئیسة التحریر
داعــش و التکفرييــون يف لبنــان و املنطقــة ،مــا هــو ســقف تدخــل حــزب اللــه يف ســوريا
 ،هــل هنــاك خــاف ســعودي – امريکــي يف املنطقــة ،هــل اثــرت االحــداث يف ســوريا علــی
القضيــة الفلســطينية و موقــف حــزب اللــه مــن االنتخابــات الرئاســية اللبنانيــة ،کل هــذا
محــور حديثنــا مــع ســاحه الشــيخ نعيــم قاســم نائــب األمیــن العــام لحــزب اللــه يف لبنــان .
يف البدايه ارحب بکم  ،سامحه الشيخ هل
يصدق هذا القول بأن تدخل حزب الله يف سوريا
هو سبب حضور داعش والتكفرييني يف لبنان؟ يعني
لو مل تذهبوا إىل سوريا مل يكن ِ
ليأت التكفرييون
إىل لبنان؟

التكفرييــون حالــة موجــودة يف العــامل العــريب
واإلســامي ،وهــم نتــاج فكــر القاعــدة ،التــي انطلقــت
مــن أفغانســتان أثنــاء الحــرب مــع االتحــاد الســوفيايت
لتحريــر أفغانســتان ،وهــي دامئًــا يف إطــار الرعايــة
األمريكيــة الســعودية ،ومل تكــن تلــك الحالــة جديــدة

نحــن نؤكــد بــأن الهــدف األســاس لحــزب اللــه هــو
مقاومــة ومحاربــة العــدو الصهيــوين ،وهــذا الهــدف
مل يتغــر ولــن يتغــر مهــا كانــت التطــورات .أمــا
مــا حصــل مــن مواجهــة حــزب اللــه مــع التكفرييــن
فــأن التكفرييــن نشــأوا كعقبــة وكخلفيــة تــؤذي
ظهــر املقاومــة ،وتقطــع طريــق إمــداده مــن ســوريا،
وتســدد رضبــة ملــروع املقاومــة ،عــى هــذا األســاس
كان ال ب ـ َّد مــن مواجهــة هــذه العقبــة التــي تعــرض
طريــق املقاومــة ،فكانــت املواجهــة بقــدر إزاحــة
العقبــة عــن الطريــق ،فاملواجهــة مــع التكفرييــن
ليســت هدفًــا قامئًــا بذاتــه ،إمنــا هــي هــدف عــى
طريــق الهــدف األصــي وهــو مقاومــة ومحاربــة
العــدو اإلرسائيــي ،ولــو مل نواجــه التكفرييــن لوصلــوا
إىل لبنــان ،ودخلــوا إىل مناطــق مختلفــة وســببوا لنــا
فتنــة ومواجهــة داخليــة ،وأربكــوا قــدرات املقاومــة
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مــا يعطلهــا ومينعهــا مــن مواجهــة إرسائيــل .أيهــا
أفضــل :أن نواجــه التكفرييــن إلزاحتهــم كعقبــة عــن
طريــق املقاومــة ،أو أن نرتكهــم يعبثــون يف داخــل
بلدنــا وبيوتنــا ويعطلــون املقاومــة بالكامــل ،نحــن
اخرتنــا مواجهتهــم لتســهيل الطريــق أمــام الهــدف
املركــزي ،وعــى هــذا األســاس مــا فعلنــاه ال يتعــارض
مــع هدفنــا ،بــل يقويــه ويزيــل العقبــات مــن طريقــه.

يف امللف السوري :ما هو سقف التدخل
العسكري لحزب الله يف سوريا ،وهل يخترص
بحامية األماكن املقدسة؟ أو الهدف من إرسال
املقاتلني هو دفع الخطر عن لبنان أو غري ذلك؟ أو
لديكم هدف أيضً ا يف الدفاع عن النظام السوري؟
الهــدف املركــزي واألســايس واملعلــن والعمــي
مــن قبــل حــزب اللــه يف التدخــل يف ســوريا ينحــر
بعنوانــن أساســيني :األول هــو حاميــة ظهــر املقاومــة
ومرشوعهــا مــن أن تســبب لــه رضبــة ميكــن أن
تؤثــر عــى كل منظومــة املقاومــة ،والهــدف الثــاين
حاميــة األماكــن املقدســة .وأي هـ ٍ
ـدف آخــر ليــس يف
أولوياتنــا ،نعــم عندمــا نعمــل لهــدف حاميــة املقاومــة
ومرشوعهــا مــن الطبيعــي أن نكــون إىل جانــب الجيش
الســوري والنظــام الســوري يف مواجهــة التكفرييــن
ومــن ورائهــم األمريكيــن ومــن يدعمهــم ملــروع
تدمــر ســوريا يك نواجــه هــذا املــروع ،عــى هــذا
األســاس ســقف تدخلنــا يف ســوريا هــو يف إطــار حاميــة
املقاومــة ومرشوعهــا وليــس يف إطــار أن نتدخــل يف
الشــؤون الداخليــة لســوريا وال يف منظومــة الحكــم،
وال يف خيــارات الشــعب الســوري املســتقبلية ،وال يف
كيفيــة إجــراء التســويات بــن النظــام ومعارضيــه.

إذا خرج املقاتلون األجانب من سوريا هل
سيخرج حزب الله من سوريا حتى يحل السوريون
مشاكلهمبأنفسهم؟
النقــاش األصــي يف ســوريا يتمحــور حــول املــروع
وليــس حــول األفــراد وبعــض الجزئيــات ،هنــاك
مــروع تدمــر ســوريا الــذي لــه أدواتــه لتدخــل
مقاتلــن أجانــب وقــوى غربيــة وعربيــة داعمــة
لهــؤالء ،وعندمــا يتوقــف هــذا املــروع بهدفــه
وأســاليبه مــن الطبيعــي أن تصبــح ســوريا يف وضــع
مؤهــل لخيــارات الحــل الســيايس ،وخيــارات الحــل
الســيايس هــي بــن الســوريني أنفســهم ،وقلنــا م ـرا ًرا
وتكــرا ًرا ،ال عالقــة لنــا بالحــل يف ســوريا ألن الحــل
هــو بــن الســوريني أنفســهم ،ولــذا النقــاش بخــروج
مقاتلــن أجانــب مــن ســوريا مقابــل خــروج حــزب
اللــه مــن ســوريا ليــس نقاشً ــا صحي ًحــا ألن املســألة
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ليســت مســألة مقاتلــن وإمنــا هــي مســألة مــروع،
هــل ســيتوقف مــروع تدمــر ســوريا أم ال؟ وهــل
ســيكون االتجــاه للحــل الســيايس؟ عندهــا إذا كان
االتجــاه للحــل الســيايس ومل يعــد هنــاك خطــر عــى
ســوريا ،وبالتــايل أصبــح بإمــكان الســوريني أن يترصفــوا
بحريــة كاملــة ،ال يكــون هنــاك حاجــة ألي طــرف مــن
األطــراف أن يكــون متواجــدًا يف ســوريا.

لبنان؟

ما هو تقييمكم لحضور التكفرييني يف

حضــور التكفرييــن يف لبنــان حضــور محــدود،
وهــم يحاولــون قــدر اإلمــكان أن يســتغلوا بعــض
األجــواء للدخــول مــن خاللهــا ليشــكلوا بيئــة حاضنــة
لهــم ،ولكــن كل املحــاوالت التــي جــرت يف الفــرة
الســابقة مل تنجــح يف تأمــن حاميــة كبــرة لهــم ،نعــم

أحداث سوريا أثرت
سل ًبا عىل القضية
الفلسطينيةورصفت
النظر عن أخطار
االستيطانوانتهاكات
إرسائيل يف القدس
الرشيف ،والتمدد الذي
يحصل يف القدس ويف مناطق
مختلفة ،وتغيري الواقع الدميغرايف
ملصلحة إرسائيل

اســتطاعوا أن يؤ ِّمنــوا بعــض املجاميــع املحــدودة
يف بعــض املناطــق تتكتــل حولهــم كحاميــة سياســية
وليــس كانتــاء مبــارش ،ألن بعــض القــوى السياســية يف
لبنــان ظنــت أن بإمكانهــا أن تســتغل التكفرييــن وأن
تســتفيد منهــم يف أن تغطيهــم مقابــل أن يتقــووا بهــم
يف مرشوعهــم ،ولكــن تبــن أن التكفرييــن ال يخدمــون
أح ـدًا وإمنــا يعملــون ملرشوعهــم ،ويف الفــرة األخــرة
تــم رفــع الغطــاء عنهــم مــن كل القوى  السياســية
وخاصــة يف منطقــة طرابلــس والشــال ،وهــذا مــا أدَّى
إىل افتضــاح أمرهــم وانكشــاف قدرتهــم املحــدودة
التــي ال تتعــدى بعــض التفجـرات والتخريــب وإرســال
بعــض الســيارات املفخخــة ،أي أنهــم جامعــة إرهابيــة
تكفرييــة وليســوا تيــا ًرا أو اتجاهًــا أو بيئــة شــعبية

متوفــرة ،وعليــه نحــن نعتــر أن التكفرييــن يف لبنــان
هــو مجموعــات صغــرة تخريبيــة ال أكــر وال أقــل.

هل تعتقدون أن لبنان يستطيع أن
يحمي وحدته الوطنية يف املواجهة مع اإلرهاب
والتكفرييني؟ إىل أي مدى حزب الله قادر أن يتنازل
من أجل تحقيق هذه الوحدة الوطنية؟

      
نعــم نعتقــد أن لبنــان يســتطيع أن يواجــه اإلرهاب
والتكفرييــن مــن خــال وحدتــه الوطنيــة ،وقــد أثبــت
ذلــك يف محطــات عــدة ،وقــد ســاهم حزب اللــه يف كل
املحطــات التــي تجلــت فيهــا الوحــدة الوطنيــة ،لــوال
تعــاون حــزب اللــه مــع القــوى السياســية األخــرى ملــا
نشــأت حكومــة املصلحــة الوطنيــة الحاليــة التــي هــي
حكومــة الوحــدة الوطنيــة ،ولــوال تعــاون حــزب اللــه
مــع األطــراف املختلفــة ملــا شــهدنا هــذا االســتقرار
األمنــي يف لبنــان ،ولــوال رفــع الغطــاء عــن املرتكبــن
يف أي منطقــة كانــت ملــا اســتطاع الجيــش اللبنــاين إىل
كل األماكــن يف لبنــان ويشــهد اللبنانيــون إىل أي مــدى
تجلــت الوحــدة الوطنيــة حــول الجيــش اللبنــاين .إذًا
كل مــا يــؤدي إىل تعزيــز الوحــدة الوطنيــة هــو مســار
لحــزب اللــه وليــس فكــرة جديــدة أو رغبــة جديــدة أو
مرشو ًعــا جديـدًا ،ونحــن حــارضون ألي أمـ ٍر يــؤدي إىل
تعزيــز الوحــدة الوطنيــة.

نظ ًرا للترصيحات األخرية لخليفة داعش
كام يدعي أن السعودية هي أيضً ا من أهداف
داعش ،وهل ميكن للسعوديني تغيري نظرتهم حول
ما يجري يف املنطقة وبالتحديد موقفها من أحداث
سوريا والحل فيها؟
الســعودية تعيــش يف املرحلــة األخــرة حالــة مــن
الشــعور بالخطــر مــن داعــش ،ألن داعــش تحمــل
مرشو ًعــا يريــد إســقاط النظــام الســعودي وتفجــر
الوضــع يف داخــل اململكــة كــا هــو حــال داعــش يف كل
األماكــن التــي تســتهدفها ،وكــا حصــل يف تجربــة العراق
وســوريا ،وقــد بــدأت الســلطات الســعودية تتلمــس
الخطــر الكبــر عــى وحــدة الســعودية واســتقرارها
وأمنهــا لذلــك وضعــت داعــش عــى الئحــة اإلرهــاب،
إذًا تهديــد داعــش للســعودية تهديــد جــدي حتــى ولــو
كانــت االنطالقــة األساســية لداعــش من البيئة الســعودية
واألجــواء الســعودية ،ولكــن اآلن هنــاك مشــاريع تتعارض
مــع النظــام الســعودي ،وهــذا مــا يشــكل خط ـ ًرا عــى
الســعودية مــن داعــش ،ولكــن ال يوجــد إىل اآلن مــا يــدل
عــى أن موقــف الســعودية مــن ســوريا قــد تغــر وأنهــم
موافقــون عــى الحــل الســيايس بــن النظــام واملعارضــة،
ورمبــا نجــد شــيئًا مــن هــذا التغيــر بعد فــرة مــن الزمن.

موضوع الغالف
هل كل ما يُقال عن خالف سعودي-
أمرييك عىل املستوى اإلقليمي صحيح أم ال؟
هنــاك تفــاوت يف بعــض التفاصيــل بــن أمريــكا
والســعودية ،ولكــن األســاس هــو أن أمريــكا هــي التــي
تديــر السياســات املختلفــة يف املنطقــة ،والســعودية
ال تســتطيع أن تتجــاوز هــذا االتجــاه ،وعــى العمــوم
هنــاك تنســيق دائــم ،وعمل بوحــي القـرارات األمريكية
كأســاس ،أمــا بعــض االختالفــات التفصيليــة كــا حصــل
مثـ ًـا عنــد انعقــاد مؤمتــر جنيــف 2مــن أجــل ســوريا،
مل تكــن الســعودية مقتنعــة بانعقــاد هــذا املؤمتــر،
ألنهــا تريــد الحــل العســكري يف ســوريا ،بينــا أمريــكا
غــر مقتنعــة بقدرتهــا عــى الحــل العســكري خاصــة
مــع بــروز التنظيــات التكفرييــة كمعارضــة أساســية
يف مواجهــة النظــام ،وظهــور املعارضــة األخــرى التــي
تســميها الواليــات املتحــدة "املعارضــة املعتدلــة" ،فأمــام
قليــا عــى الســعودية
هــذا الخــاف صــرت أمريــكا ً
يف تأجيــل انعقــاد مؤمتــر جنيــف ،2ولكــن بعــد ذلــك
بثالثــة أشــهر قــررت أمريــكا عقــد مؤمتــر جنيــف2
وجــاءت إليــه الســعودية ،هــذا منــوذج مــن أنــه حتــى
مــع الخــاف بوجهــة النظــر إمنــا ترجــح وجهــة النظــر
األمريكيــة ،فالســعودية تريــد عســكرة الحــل بالكامــل
يف ســوريا وتدخــل الــدول الكــرى بطريقــة عســكرية
إلســقاط النظــام يف ســوريا ،بينــا أمريــكا ال تــرى هــذا
وال تعتقــد أن مصلحتهــا يف ذلــك ،وبالتــايل مل تحصــل
العســكرة الدوليــة والتــي أيضً ــا وقــف بوجههــا مانــع
الفيتــو الــرويس والصينــي ،وخطــورة مثــل هــذا العمــل
عــى أمريــكا ،إذًا يف النهايــة الق ـرار كان ألمريــكا حتــى
مــع وجــود هــذا النــوع مــن الخالفــات مــع الســعودية.

كيف ترى مستقبل املنطقة يف ظل
املتغريات الحالية يف عموم املنطقة؟
اآلن كــا تالحظــون هنــاك متغــرات يف العديــد
مــن بلــدان املنطقــة ،خاصــة بعــد إســقاط املســتبدين
يف مــر وتونــس وليبيــا ،ويف التطــورات التــي حصلــت
يف اليمــن ويف األزمــة املوجــودة يف ســوريا ،ويف القمــع
املنتــر يف البحريــن ،وكذلــك البلــدان األخــرى لهــا
معاناتهــا وظروفهــا املختلفــة ،إذًا نحــن أمــام منطقــة
تحصــل فيهــا تداعيــات مختلفــة ،ويف آنٍ م ًعــا هنــاك
اســتمرار للــأزق الفلســطيني يف مواجهــة املــروع
اإلرسائيــي وخطــر إرسائيــل الجاثــم عــى منطقتنــا ،هذا
كلــه جعــل املنطقــة اليــوم يف حالــة انعــدام وزن ،ويف
حالــة رســم بعــض املعــامل ملســتقبل مــا ،بــكل رصاحــة
ليــس واض ًحــا كيــف ســيكون مســتقبل املنطقــة،
ولكــن مــا اســتطيع تأكيــده :أن املســتبدين والفاســدين
يســقطون واحــدًا بعــد اآلخــر ،وأن عالمــات نهضــة

املنطقــة متوفــرة ،ولكــن هنــاك تعقيــدات وصعوبــات
وتدخــات دوليــة وتأثــر إرسائيــي ،ســرى كيــف
ســتتمكن املقاومــة ومرشوعهــا مــن أن تعــن املنطقــة
عــى املزيــد مــن اإلنجــازات اإليجابيــة.

هل أثرت أحداث سوريا عىل القضية
الفلسطينيةسل ًبا؟
بالتأكيد أثرت أحداث ســوريا عىل القضية الفلســطينية
ســلبًا ،وذلــك ألن بعــض الفصائل الفلســطينية انخرطت يف
موقــف ســيايس خاطــئ يف القضيــة الســورية ،وهــذا مــا
أوجــد رش ًخــا بــن النظــام الســوري وبــن هــذه الفصائــل
مهــا بقرارهــا
دعــا ً
الفلســطينية ،وبالتــايل خــرت ً
الســيايس مــن ناحيــة ،وبظــروف ســوريا التــي ال تســاعد يف
هــذه املرحلــة مثــل هــذا الدعــم .فهــذا مــن اآلثــار املهمة
والخطــرة يف آنٍ م ًعــا .وأيضً ــا أثــرت أحداث ســوريا يف ارتفاع

خطر التكفريي هو
خط ٌر عىل الجميع،
خطر عىل الشيعة
وخطر عىل السنة
وعىل املسيحيني
والدروز ،وخط ٌر عىل
لبنان واملنطقة العربية
واإلسالمية ،خط ٌر عىل الدول
األوروبية واألمريكية ،فإ ًذا مل يعد
املوضوع مطرو ًحا تحت عنوان
خطر التكفرييني عىل حزب الله،
ألن الحزب جزء محدود من
أجزاء وامتدادات العامل العريب
واإلسالمي والعامل يف شمول خطر
التكفري لكل هؤالء
أصـوات منهــا أصـوات تكفرييــن التــي تستســهل عمليــة
التطبيــع مــع العــدو اإلرسائيــي والعالقــات مــن خــال
الجــوالن وتلــك املنطقــة املحاذيــة مــن ســوريا لفلســطني،
وهــذا مــا يُعترب تطــو ًرا دراماتيكيًا ســلبيًا وخطـ ًرا يف آنٍ م ًعا.
نحــن نعتــر أن أحــداث ســوريا أثــرت ســل ًبا عــى
القضيــة الفلســطينية ورصفــت النظــر عــن أخطــار
االســتيطان وانتهــاكات إرسائيــل يف القــدس الرشيــف،
والتمــدد الــذي يحصــل يف القــدس ويف مناطــق مختلفــة،
وتغيــر الواقــع الدميغـرايف ملصلحــة إرسائيــل ،هــذه كلهــا
أخطــار حقيقيــة تحصــل يف فلســطني والعــامل العــريب
متلهــي عنهــا بأحــداث ســوريا وأحــداث أخــرى ،مــا
يســاعد إرسائيــل عــى أن تغطــي جرامئهــا مــن دون
حســيب وال رقيــب.

حول لبنان واالنتخابات الرئاسية املقبلة:
حزب الله يرص عىل ترشيح العامد عون يف حال
الطرف الثاين أي  14آذار قال بأنه يستحيل القبول
بالعامد عون ،ولكن عندما تفتح صفحة جديدة
هل أنتم مستعدون من أجل التوافق حول شخص
معتدل يرىض به الطرفان يف لبنان؟
حــزب اللــه أعلــن بوضــوح اســم مرشــحه ،وليــس
لدينــا أي طــرح آخــر ،ومــن أراد أن يفتــش عــن صيغــة
أخــرى غــر ترشــيح العــاد عــون عليــه أن يبحــث مــع
العــاد عــون هــذا األمــر ويتوصــل إىل نتيجــة ،أمــا
بالنســبة إلينــا فليــس هنــاك مرحلــة ثانيــة أو مطويــة
أو مخفيــة نلجــأ إليهــا ،بــل لدينــا مرحلــة واحــدة
فقــط هــي ترشــيح العــاد عــون وكل األمــور األخــرى
يفــرض أن تناقــش معــه.

هل حزب الله لديه برنامج يهدف إىل رفع
مستوى الوعي عند اللبنانيني من خطر التكفرييني
خصوصا عند أهل السينة يف لبنان؟ وهل أهل
ً
السنة املؤيدين لحزب الله استطاعوا أن يربزوا دور
إيجايب يف مواجهة خطر التكفري؟
الخطــر التكفــري هــو خط ـ ٌر عــى الجميــع ،خطــر
عــى الشــيعة وخطــر عــى الســنة وعــى املســيحيني
والــدروز ،وخطــ ٌر عــى لبنــان واملنطقــة العربيــة
واإلســامية ،خطـ ٌر عــى الــدول األوروبيــة واألمريكيــة،
فــإذًا مل يعــد املوضــوع مطرو ًحــا تحــت عنــوان خطــر
التكفرييــن عــى حــزب اللــه ،ألن الحــزب جــزء محدود
مــن أجــزاء وامتــدادات العــامل العــريب واإلســامي
والعــامل يف شــمول خطــر التكفــر لــكل هــؤالء ،وبالتــايل
إذا كنــا نتحــدث عــن خصوصيــة لبنــان فــاآلن كل
اللبنانيــن مــن دون اســتثناء ،ســواء كان مــن يؤيدنــا
أو مــن يعارضنــا مــن الطوائــف املختلفــة يشــعرون
بخطــر داعــش ،وقــد ملســنا يف املرحلــة األخــرة كيــف
رفــع الغطــاء عــن داعــش والتكفرييــن مــن قبــل
حــزب املســتقبل الــذي هــو يف املقلــب اآلخــر عــى
مســتوى الســيايس ،مــا يــدل أن موضــوع املواجهــة مــع
التكفرييــن أصبــح موضو ًعــا لبنان ًيــا بامتيــاز ،وهــذا
مــا يســهل التوجيــه وإدراك الخطــر ليواجهــه النــاس
ومينعــوا مــن امتــداده وتأثــره عــى الســاحة.

سامحه الشيخ نعيم قاسم يف النهاية اشکرك
علی اتاحة هذه الفرصة ملجلة العامل .
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د .طالل عرتييس
يقــدم التنظيــم التكفــري (داعــش) صــورة
غريبــة ومتناقضــة عــن نفســه.فهو يقتــل االرسى
ويذبــح املخالفــن لــه ويســبي النســاء مــن جهــة..
وهــذا ذروة التأكيــد عــى متســك داعــش مبامرســات
وحشــية ال أنســانية تعــود اىل عصــور الهمجيــة
والرببريــة ...ويســتخدم داعــش مــن جهــة ثانيــة
أحــدث تقنيــات التواصــل الغربيــة مثــل الفايســبوك
والتویــر واملواقــع االخــرى للرتويــج لنفســه وحتــى
الســتعراض هــذه املامرســات الوحشــية....
لقــد أثــر النقــاش يف مختلــف الدوائــر البحثيــة
االعالميــة واالجتامعيــة والسياســية حــول متــدد
ظاهــرة التكفــر وتركيزهــا عــى العنــف املفــرط
 ،وحــول قــدرة هــذه الظاهــرة عــى التأثــر
والجذب،وعــى اســتخدام تقنيــات التواصــل
االجتامعــي الحديثــة يف الرتويــج املبــارش لصــورة
القــدرة والقوة،وتعمــد تنظيــات التكفــر نرشهــا
وارســالها اىل املتلقــي ليــزداد املؤيــد لهــا ثقــة بهــا
ويــزداد املعــارض خوفــا» ورهبــة...
تنــاول الباحثــون هــذه الظاهــرة مــن جوانــب
عــدة سياســية واجتامعيــة وفقهيــة خصوصــا»
بعدمــا شــكلت قلقــا» أمنيــا» واجتامعيــا» لبلــدان
وشــعوب وحكومــات كثــرة ..ومــا االعــان األخــر يف
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استاذ علم االجتامع ،وعميد املعهد العايل للدكتوراة يف الجامعة اللبنانية..

ســبتمرب  2014عــن تشــكيل تحالــف دويل –اقليمــي
ملحاربــة هــذه الظاهــرة (الدولــة االســامية يف
العـراق والشــام-داعش) اال تعبــر عــا وصلــت اليــه
املخــاوف مــن توســع هــذه الظاهــرة ،ومــا ميكــن
ان يرتتــب عــى وجودهــا مــن تغيــر يف الوقائــع
الجغرافيــة والسياســية بــن دول املنطقــة.
مــن الالفــت ان ظاهــرة التعصــب الدينــي التــي
انزلقــت نحــو التكفــر واالرهــاب  ،ذهبــت يف غــر
اتجــاه الكثــر مــن التحليــات التــي ربطــت بــن
الحداثــة وتطــور اســتخدام تقنياتهــا وبــن تراجــع
العالقــات التقليديــة» وتفــكك البنــى االجتامعيــة
يف املجتمعــات العربيــة واالســامية .حتــى قيــل ان
مصــادر املعرفــة االلكرتونيــة واســتخدام وســائط
التواصــل الحديثــة ســتؤدي اىل تجــاوز االنتــاءات
املحليــة ،واىل تكويــن ثقافــة انســانية ال تحدهــا
قبيلــة او عشــرة او ديــن او حتــى جغرافيا..لكــن
مــا حصــل طــوال الســنوات املاضيــة مــن تطــور
اســتخدام هــذه الوســائط ومــن االنخــراط يف
التحديــث فاقــم التعصــب الدينــي ومل يضعفــه...
ال بــل تحولــت احــدث الوســائل التكنولوجيــة اىل
وســائط لنــر التعصــب والدفــاع عــن العقيــدة
وتجنيــد املقاتلــن “يف ســبيل الله”.هكــذا تبــن ان

نظريــات الربــط بــن الحداثــة والتكنولوجيــا وبــن
تراجــع التديــن او تراجــع العصبيــات مل تكــن
واقعيــة ومل تكــن صحيحــة .مــا يحتــاج اىل مراجعــة
ملثــل هــذه االطروحــات عــى املســتويات االعالميــة
واالجتامعيــة والدينيــة معــا»...
لقــد اتاحــت مــا يعــرف بوســائط التواصــل
االجتامعــي اليــوم وســهولة اســتخدامها ترويــج
التعصــب والتحريــض عــى القتــال بأوســع اشــكاله،
مــن دون أي رقيــب اوحســيب.فام يكتــب عــر
هــذه الوســائط ميكــن ان يســتخدم فيــه ابشــع
انــواع التحريــض .وميكــن مــن خــال هــذه الكتابات
ان يفــرغ االنســان كل مــا يعتمــل يف داخلــه مــن
حقــد او مــن افــكار غــر مقبولــة اجتامعيــا» مثــل
الرغبــة يف القتــل او يف تهشــيم اآلخــر والتخلــص
منه...وهــذه التقنيــات الحديثــة باتــت وســيلة
فاعلــة تجــاوزت كل القيــود والضوابــط التــي
فرضــت طــوال عقــود عــى حريــة الــرأي والتعبــر
لــدى االفــراد أوالجامعــات السياســية واالســامية
املختلفــة يف معظــم الــدول العربيــة.
ســاهم صعــود التيــارات االســامية يف العقــود
الثالثــة املاضيــة يف االهتــام بوســائط التواصــل
االلكــروين املختلفــة ،ســواء مــن اجــل نــر

موضوع الغالف
الدعوة،أوملواجهــة االطــراف الدينيــة األخــرى
(الضالــة) أو لتبيــان االنشــطة او العمليــات التــي
يقــوم بهــا «املجاهــدون» والتــي تتناقلهــا ايضــا»
مواقــع االنرتنــت واليوتيــوب .وكان للتحــوالت التــي
حصلــت يف داخــل التيــارات االســامية دور مهــم يف
توســع دور القنــوات الفضائيــة ووســائط التواصــل
االلكرتونيــة ويف تعزيــز بيئــة التحريــض الدينــي
واملذهبــي:
• فقــد باتــت الحركــة الســلفية عمومــا»
خصوصــا» بعــد «الثــورات العربيــة» ،فاعــا» مؤثـرا»
يف العمليــة السياســية يف مــر وتونــس واليمــن....
وقــد كان هــذا االتجــاه بعيــدا” طــوال العقــود
املاضيــة عــن االعــام وعــن الشــؤون السياســية.
لكنــه بــات بعــد “الثــورات” اكــر اهتاممــا” بهذيــن
االمريــن معــا” :االعــام والسياســة.فلجأ الســلفيون
مثل ســواهم مــن االســاميني اىل الفضائيــات للرتويج
ألفكارهــم مــن جهــة ،او للــرد عــى االتجاهــات
االســامية الســنية األخــرى ،او للــرد عــى الشــيعة،
وعــى االتجاهــات الليرباليــة والعلامينــة .
• مل يعــد االنتــاء اىل أي تيــار اســامي يقتــر
عــى الفقــراء أو عــى ســكان االريــاف ،ومل تعــد
ســمة «التخلــف»،أو «الجهــل» أو «األميــة» تنطبــق
عــى املســلمني كــا كان األمــر يف الســابق .لقــد
تغــر هــذا الواقــع كثـرا» .فقــد التحقــت بالتيــارات
االســامية اجيــال جديــدة مــن املتعلمــن ومــن
املثقفــن ومــن الخـراء واملهندســن يف االختصاصــات
كافــة ،وخصوصــا» يف مجــال االتصــاالت .كــا كانــت
الكامــرات الكبــرة باهظــة الثمــن ومتاحــة فقــط
الســتوديوهات الســينام والتلفزيــون .وقــد أصبحــت
اليــوم رخيصــة ومتاحــة للنــاس العاديــن الذيــن
ســيطروا بذلــك عــى وســائل اإلعــام .واآلن يف عــر
يوتيــوب وتويــر والهواتــف الذكيــة ،والكامــرات
الرخيصــة والربامــج اإللكرتونيــة ،مل تعــد القــوى
الكــرى تتحكــم يف الصــورة او يف املعلومــات)1(.
• اصبــح االســاميون اكــر ادراكا» ووعيــا» ألهمية
وســائل االتصــال واالعــام يف العــر الحديث،ســواء
التواصــل يف مــا بينهــم أو التواصــل مــع باقــي العــامل.
كــا اصبحــوا اكــر اهتاممــا» بتقديــم صورتهــم التــي
يريدونهــا عــن أنفســهم.
• اســتخدم االســاميون،خصوصا»يف افغانســتان
(تنظيــم القاعــدة) وســائل االعــام واالرشطــة
املســجلة،لبث اخبــار وخطــب زعيــم تنظيــم
القاعــدة اســامة بــن الدن،كــا اســتخدموا املواقــع
االلكرتونيــة ،لنــر اخبــار عملياتهــم وووســائل
التحريــض والدعوة.ومــع تطــور هــذه التقنيــات مــن
حيــث الرسعــة وســهولة االســتخدام وأفــق االنتشــار
الواســع ،باتــت التنظيــات االســامية تعتمــد

“داعش” تعتمد اساليب
متطورة فنيا يف نرش
االفالم واملقاطع والصور
التي تريد ايصالها اىل
العامل من مؤيدين ومن
خصوم واعداء لها».وقد
أثبتت داعش خربتها يف
استعامل وسائل عىل غرار يوتيوب،
تويرت ،انستغرام ،متبلر ،وغريها من
وسائل االتصال االجتامعية...كام
يقوم جنودها يوميا بتحميل أرشطة
يتم تحليلها
فيديو هاوية وصور ّ
بإمعان عىل الصعيد العاملي ،سواء
من قبل املستخدمني العاديني
أو املنظامت اإلخبارية الرئيسية
املتعطشة لصور عن رصاع تبقى
كامرياتها عاجزة عن الوصول إليه.

عليهــا بشــكل كبــر يف كل امكنــة وجودهــا ويف كل
مواقــع القتــال التــي تنتقــل اليها.فشــاهدنا عــى
ســبيل املثــال عــى اليوتيــوب واملواقــع املختلفــة
للتنظيــات االســامية ارتــال الدبابــات التــي غنمهــا
مقاتلــو «داعــش» يف املوصــل يف العــراق وفوقهــا
رايــات هــذا التنظيــم .وقــد ســبق وتكــرر االمــر
نفســه يف بعــض البلــدات واملــدن الســورية التــي
وقعــت تحــت ســيطرته ايضا»...مــا يعكــس وعــي
هــذا التنظيــم بأهميــة هــذه الوســائل يف عمليــات
التاثــر عــى اآلخريــن (مؤيديــن ومعارضــن).
وقــد اشــارت صحيفــة الغارديــان يف رصدهــا
لرحلــة صعــود تنظيــم الدولــة اإلســامية ىف العـراق
والشــام «داعــش» ،كيفيــة اســتخدامه لوســائل
التواصــل االجتامعــي بعدمــا «كانــت الحــركات
اإلرهابيــة قــد عمــدت اىل اســتخدام اإلنرتنــت
ىف فــرة مــا بعــد  11ســبتمرب مــن أجــل نــر
املعلومــات وخلــق الروايــات الخاصــة بهــا وتحريــض
املؤيدين...وتــرى الصحيفــة ان “داعــش” “ :اســتطاع
تســخري تلــك املواقــع (تويــر وفايســبوك )...أفضــل
مــن أى جامعــة إرهابيــة أخــرى .وأنشــأ التنظيــم
عالمــة تجاريــة لــه ووظــف الصــور ،وكانــت تلــك
اإلسـراتجية مســؤولة عــن التأثــر عــى آالف الرجــال
حــول العــامل لالنضــام إىل داعــش...

وبحســب الغارديــان مثــة اجــاع عــى قــدرات
«داعــش» االعالميــة الواســعة واسـراتيجيته الدقيقــة
واملعقــدة عــى مختلــف املنصات،والتــي ترافقــت
مــع خطــة اعالميــة متكاملــة ترتكــز يف جزءكبــر
منهــا عــى «السوشــال ميديــا» .وال يقتــر االمــر
عــى داعــش الــذي يقــوم بعمــل متطــوريف هــذا
املجــال االلكرتوين..فقــد عمــدت عــام « 2011حركــة
الشــباب» الصوماليــة املتشــددة اىل تويــر وراحــت
تنــر اخبارهــا وافكارهــا اىل صــور مــن الخطــوط
االماميــة للمعــارك معتمــدة عــى اللغــة االنكليزيــة
لتوســيع رقعــة انتشــارها..ويف  2013لجــأت الحركــة
نفســها اىل نــر تغريــدات حيــة حــول الهجــوم
الــذي شــنه حلفاؤهــا عــى احــد مراكــز التســوق يف
نــرويب « ()2
ويالحــظ املتابعــون لهــذه القضيــة ان “داعــش”
تعتمــد اســاليب متطــورة فنيــا يف نــر االفــام
واملقاطــع والصــور التــي تريــد ايصالهــا اىل العــامل
مــن مؤيديــن ومــن خصــوم واعــداء لها».وقــد
أثبتــت داعــش خربتهــا يف اســتعامل وســائل عــى
غــرار يوتيــوب ،تويــر ،انســتغرام ،متبلــر ،وغريهــا
مــن وســائل االتصــال االجتامعية...كــا يقــوم
جنودهــا يوميــا بتحميــل أرشطــة فيديــو هاويــة
وصــور يتـ ّم تحليلهــا بإمعــان عــى الصعيــد العاملــي،
ســواء مــن قبــل املســتخدمني العاديــن أو املنظــات
اإلخباريــة الرئيســية املتعطشــة لصــور عــن رصاع
تبقــى كامرياتهــا عاجــزة عــن الوصــول إليــه.
ومــن األمثلــة عــى هــذا االســتخدام املتطــور
للتقنيــات االلكرتونيــة  ،فيديــو تجنيــد يتألــف مــن
لقطــات تــم تحريرهــا مــن لعبــة «رسقــة الســيارات
الكــرى» األمريكيــة .وورد يف الفيديــو املنشــور عــى
يوتيــوب« :مــا نفعلــه يف ســاحات القتــال هــو
مطابــق لأللعــاب التــي تنتجونهــا!!».
أمــا نتــاج «داعــش» أالخــر فهــو «الحيــاة ميديــا
ســنرت» الــذي يســتهدف أساســا غــر الناطقــن
بالعربيــة ،ال ســيام املشــاهدين األصغــر ســنا،
فطريقــة إخراجــه هــي أقــرب إىل معايــر البــث
العــام مــن أي يشء أنتجــه التطــرف اإلســامي إىل
اليــوم ...كــا يق ـدّم برامــج بعــدة لغــات – بصفــة
خاصــة األملانيــة واإلنكليزيــة والفرنســية وبصيــغ
متعــددة ،مــن الربامــج التــي تــدوم دقيقــة واحــدة،
إىل الربامــج املرتبطــة بتويــر ،مــرورا باألفــام
الوثائقيــة التــي تــدوم ســاعة كاملــة ،عــى غــرار
«لهيــب الحــرب» ،التــي أُعلــن عنهــا عــى طريقــة
أفــام هوليــوود.
و»لهيــب الحــرب» هــو وثائقــي ( 55د ).يحــي
أســطورة بطولــة داعــش مــن خــال تســجيالت
رهيبــة ورسد مثــر ومســتمر.ويركّز الفيلــم عــى
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أحــداث عســكريّة مفصل ّيــة خاضهــا التنظيــم،
بــدءا مــن احتــال مطــار منــغ العســكري يف شــال
ســوريا ،مــرورا مبعاركــه مــع األحــزاب الكرديّــة،
وصــوال إىل إعــدام جنــود ســوريني مــن «الفرقــة
 ،»17تــم إجبارهــم عــى حفــر قبورهــم ،قبــل
قتلهــم فوقهــا.
ان هــذه النــاذج من االفــام والفيديوهــات التي
تســتخدمها «داعــش» والتــي يقــر الخرباءبتقنيتهــا
العاليــة تعنــي ان هــذا التنظيــم يــدرك أهميــة مــا
يفعــل للتأثــر عــى الــرأي العــام .وتعنــي ان هنــاك
متخصصــن ومهندســن وفنانني،وليــس هــواة أو
مبتدئــن  ،يعملــون معــه ويرشفــون عــى انتــاج
هذه االفالم...
مل تكتــف داعــش ومــن يؤيدهــا بتلــك التقنيــات
للرتويــج الفكارهــا .بــل عمــد هــؤالءاىل اصــدار
املطبوعــات مثــل مجلــة (الخالفــة) “دابــق” التــي
صدرعددهــا الرابــع يف شــهر ترشيــن االول /أوكتوبــر
) باللغــة اإلنكليزيــة ،للوصــول إىل أكــر رشيحــة مــن
«الجهــاد فانــز» يف أرجــاء املعمورة...وهــذا العــدد
مــن املجلــة جــاء بعنــوان «الحمــات الصليبيــة
ّ
والــرق،
الفاشــلة» ،ويتضمــن دفاعــاً عــن الســبي
إذ تقــول املجلــة إنــه «ينبغــي أن يتذكــر الجميــع
أن اســتعباد أرس الكفــار وســبي نســائهم هــا
جانــب راســخ مــن الرشيعــة اإلســامية» ،مضيفــة
«بعدمــا ألقينــا القبــض عــى النســاء األيزيديــات،
أرســلنا خمســهن إىل ســلطات التنظيــم ،والباقيــات
قمنــا بتقســيمهن عــى املقاتلــن الذيــن انتــروا يف
معــارك ســنجار» يف الع ـراق .وعــن الرجــال الذيــن
أرسهــم التنظيــم مــن األيزيديــن ،زعمــت املجلــة
أّنــه تـ ّم تخيريهــم مــا بــن اعتنــاق اإلســام أو القتــل،
إىل جانــب احتجازهــم وبيعهــم كـ”عبيــد”.
وقــد بــدأ «داعــش» يف نــر كتيــب «إرشــادي»
بــن أتباعــه ،لوضــع قواعــد اســتخدام مواقــع
التواصــل االجتامعــي مثــل «فايســبوك» و«تويــر»،
مشــددا ً عــى عنــارصه ،عــدم «وضــع معلومــات
وصفيــة عــن أنفســهم يف الحســابات املســتخدمة”.
كــا حــرص التنظيــم عــى إشــعال الربوباغانــدا يف
مواقــع التواصــل ،لتشــجيع اآلخريــن عــى االنضــام
إىل صفوفــه ،عــر نــر صــور تعــرض أســلوب حيــاة
مقاتليــه ،وصــور رؤوس أعــداء التنظيــم املفصولــة
عــن أجســادها ...ويشــدد الكتيــب «اإلرشــادي»
عــى «الداعشــيني» عــدم اســتخدام التطبيقــات
التــي تكشــف عــن التوقيــت وموقــع إرســال
الرســالة ،واضعــاً أســاليب يتفــادون بهــا تلــك
البيانــات والتطبيقــات التــي تســهل مــن مهــات
األجهــزة االســتخباراتية يف الغــرب ،يف حــن منعــت
«جهاديــن» آخريــن مــن اســتخدام مواقــع التواصــل
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حرص التنظيم عىل
إشعال الربوباغاندا
يف مواقع التواصل،
لتشجيع اآلخرين عىل
االنضامم إىل صفوفه،
عرب نرش صور تعرض
أسلوب حياة مقاتليه،
وصور رؤوس أعداء التنظيم
املفصولة عن أجسادها...
ويشدد الكتيب «اإلرشادي»
عىل «الداعشيني» عدم استخدام
التطبيقات التي تكشف عن
التوقيت وموقع إرسال الرسالة،
واضعاً أساليب يتفادون بها تلك
البيانات والتطبيقات التي تسهل
من مهامت األجهزة االستخباراتية
يف الغرب ،يف حني منعت
«جهاديني» آخرين من استخدام
مواقع التواصل بشكل تام.

بشــكل تــام.
يف الســياق نفســه نــرت «وكالــة حاميــة
الدســتور األملانيــة» عــن مكتبهــا اإلعالمــي وثيقــة
جمعــت فيهــا معلومــات دقيقــة حــول طريقــة
مامرســة املتشــددين اإلســاميني ملــا يســمونه
“الدعــوة”.إذ يعتمــد هــؤالء أساســا عــى اإلنرتنــت
والوســائل الحديثــة لالتصــال لإليقــاع بالشــباب،
وهــو مــا يعــرف بـ”التطــرف الرتبــوي” ،والــذي
يتــم عــن طريقــه اســتقطاب الشــباب وتحويلهــم
إىل متطرفــن فقــط عــر اإلنرتنــت ،حيــث تتوفــر
املــادة الدعائيــة وشــبكات التواصــل االجتامعــي
عــى مــدى  24ســاعة يف اليــوم ومــن دون تكلفــة.
وهــذا مــا اتضــح بعــد العمليــة اإلرهابيــة التــي تــم
فيهــا إطــاق الرصــاص عــى جنديــن أمريكيــن يف
مطــار فرانكفــورت يف  2مــارس  ،2011وظهــر فيهــا
أن الفاعلــن تــم اســتقطابهم إىل الجامعــة الســلفية
املتشــددة الناشــطة يف أملانيــا عــن طريــق اإلنرتنت...

ولعــل أهــم مثــال عــى ذلــك هــو قيــام إحــدى
الناشــطات اإلســاميات بتنزيــل مــا يزيــد عــن
 1000فيديــو ،والقيــام باملشــاركة والتعليــق عــى
منتــدى لإلســاميني عــى شــبكة اإلنرتنــت ،وكذلــك
قامــت بجمــع تربعــات بقيمــة  3200يــورو مــن
خــال الشــبكة العنكبوتيــة دعمــت بهــا منظــات
إرهابيــة ،مــن بينهــا القاعــدة)3(»...
مــا تقــدم يطــرح االســئلة حــول كيفيــة مواجهــة
هــذا االتجــاه التكفــري االرهــايب الــذي عــرف كيــف
يســتفيد مــن التقنيــات املتاحــة اليوم...خصوصــا” ان
االعــداد العســكري والرضبــات الجويــة لــن تكفــي،
بــل يفــرض االمــر خطــة مواجهــة اعالميــة ايضــا» ال
تقــل اهميــة عــن الخطــط العســكرية .خصوصــا»
وان مؤيــدي «داعــش» يســيطرون عــى تويــر منــذ
ســنوات عــدة .ويروجــون ألفكارهــم بحريــة مــن
دون محــاوالت ردع تذكــر ()4
ويف محاولــة ملثــل هــذه املواجهــة االعالميــة،

موضوع الغالف

التقــى مــدراء رشكات االنرتنــت االمريكيــة يف
لوكســمبورغ مــع وزراء الداخليــة االوروبيــن .وتناول
االجتــاع هــذه القضيــة عــر ثالثــة عناويــن :كيفيــة
مكافحــة اســتخدام االنرتنــت ملصلحــة أفــراد أو
جامعــات ارهابيــة ،واالدوات والتقنيــات املمكــن
توفريهــا لتحقيــق ذلك،باالضافــة اىل بحــث تقديــم
خطــاب مضــاد“ ...ملواجهــة ايديولوجيــا التطــرف
التــي تنــر عــى مــدار الســاعة...وهي الخطــوة
االوىل التــي متثــل بدايــة العمليــة التــي ســتتواصل
للمكافحــة عــر االنرتنــت ”...
ويعتــر املنســق االورويب ملكافحــة االرهــاب ان
املســألة ليســت ســهلة وان هــذا مــروع مشــرك
وال ميكــن للحكومــة والــركات النهــوض بــه
لوحدهــا ،بــل يحتــاج اىل الرشاكــة بــن القطاعــن
العــام والخــاص وبــن املجتمــع املــدين)5(».
عــى صعيــد آخــر اعتــر الخبــر يف مكافحــة
االرهــاب «كلينــت واتــس» ان كبــح جــاح

«داعــش» واخواتــه ليــس بهــذه الســهولة ،كــا ان
هــذا النشــاط عــى “السوشــال ميديــا” يســهم يف
التصــدي لهــذه الجامعــات...ألن مواقــع التواصــل
نفســها ميكــن ان تكــون «مناجــم ذهــب» لجمــع
املعلومــات حــول شــبكات القتــال االجنبيــة ..ومبــا
ان مــن الصعــب الغــاء كل الحســابات املتعلقــة
بداعش،واخواتــه عــى تويــر يحــاول املحللــون
االمريكيــون اســتغالل الوجــود االرهــايب عــى
السوشــال ميديــا لتعميــق فهــم «ديناميــات» هــذه
الجامعــات» لعلهــم يفلحــون يف فعــل شـــيء عــى
االرض»)6(...
لقــد بــات الفضــاء املفتــوح اليــوم يف متنــاول
جميــع النــاس عــى اختــاف مســتوياتهم الفكريــة
والثقافيــة واملهنية..وقــد اعتــر هــذا االمــر انجــازا»
علميــا» وتقدمــا» غــر مســبوق يف تطويــر شــبكات
االتصــال عــر العــامل كلــه،ويف تطويــر نــر
املعلومــات وتبــادل الرأي...لكــن هــذا االنجــاز

انقلــب عــى رأســه بعدمــا تحــول اســتخدام هــذا
الفضــاء وشــبكاته املتعــددة مــن اجــل الرتويــج
للعنــف واليديولوجيــا التطــرف والتحريــض عــى
القتــل ،وبعدمــا نجحــت التنظيــات االرهابيــة يف
اســتخدام هــذه الوســائط بشــكل ناجــح أتــاح لهــا
تعزيــز فــرص جــذب املزيــد مــن املؤيديــن...يف حــن
ال تــزال مشــاريع املواجهــة مــع هــذه التنظيــات
يف بداياتهــا.
ان التعــاون الــدويل ملكافحــة اســتخدام االنرتنــت
مــن قبــل الجامعــات االرهابيــة هــو خطــوة مهمــة
لكنهــا لــن تكــون كافيــة بــكل تأكيــد .وأذا صدقنــا
مــا يقولــه اعضــاء التحالــف الــدويل مــن ان محاربــة
داعــش يحتاج اىل ســنوات ،فهــذا يفرتض اسـراتيجية
مواجهــة اعالميــة شــاملة احــد مكوناتهــا مواجهــة
تلــك الشــبكات و”السوشــال ميديــا” ...كــا ان مــا
ال يقــل اهميــة عــن ذلــك هــو مامرســة الضغــوط
عــى بعــض القنــوات الفضائيــة العربيــة التــي
التــزال تصــف االرهابيــن والتكفرييــن املتشــددين
بأنهــم «مقاتلــن « تــارة و»ثوار»تــارة أخــرى ...ومــا
ميكــن ان يعنيــه ذلــك مــن تشــويش عــى الــراي
العــام يف نظرتــه اىل تلــك التنظيــات ...أمــا عــى
املســتوى االسـراتيجي األبعد،فــإن “املواجهــة” يجب
ان تكــون مــع التعليــم الدينــي وتغيــر مناهجــه ،ألن
مــا ينــر عــى مواقــع التواصــل يســتمد مضامينــه
مــن تلــك املناهــج ..وبهــذا املعنــى تصبــح مواجهــة
التعصــب الدينــي التكفــري مواجهــة شــاملة
وصعبــة ،قــد تختلــف اولوياتهــا بــن بلــد وآخــر.اي
بــن مواجهــة أمنيــة مــن جهــة ومواجهــة فكريــة
واعالميــة وفقهيــة وسياســية...ألن ظاهــرة التكفــر
التــي تحولــت اىل ظاهــرة ارهــاب وقتــل ليســت
نتــاج عامــل واحــد فقــط اجتامعــي او نفــي او
ثقــايف،أو اعالمي..بــل هــي نتــاج ذلــك كلــه.

هوامش:
( :Gilles Keppel )1القاعدة هي ابن
االنرتنت والجزيرة،وداعش هي ابن تويرت
والفيسبوك واليوتيوبle Figaro.fr،
10L10L2014
( )2جريدة االخبار 2014/9/16
(( )3جريدة العرب ) 2014/05/26
( )4االخبار 2014/9/16
( )5السفري2014/10/10،
( )6االخبار 2014/9/16
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التهديــدات والفــرص الجديــدة.
ثــورة املعلومــات ســبب التغــر الرئيــي يف
هيــكل الســلطة
يعتقــد املفكــران «روبــرت كوهــن»
و»جوزيــف نــاي» أن ثــورة املعلومــات
واالتصــاالت قــد تركــت أثــر كبـرا وشــامال عــى
مــدى قــوة وقــدرة الســلطة وعــى نطاق واســع،
وســتكون هــذه ظاهــرة مــن أهــم مصــادر
الســلطة يف القــرن الحــادي والعرشيــن عــى
األرجــح .وقــدرة الربمجيــات لهــا اثــر واضــح يف
ترويــج الثقافــات عــن طريــق الربامــج اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة.
وبعبــارة أخــرى ســاهم تطــور تقنيــة
االتصــاالت يف تقليــص املســافات الزمانيــة
واملكانيــة يف ظهــور التفاعــات العامليــة ومبعايري
ومواصفــات مختلفــة قياســا للحقبــة الســابقة.

فاطمة محمدي

يكمــن الــدور األكــر أهميــة لجهاز السياســة
الخارجيــة يف إقامــة عالقــات عــى املســتوى
الــدويل لتحقيــق أقــى قــدر مــن األهــداف
واملصالــح املرســومة.
وهــذا املبــدأ يرتبــط بشــكل مبــارش بالظروف
الدوليــة وظهــور جهــات فاعلــة جديــدة وبــروز
عــدة مســتويات مــن التفاعــات الوطنيــة
الداخليــة والخارجيــة والتــي حــدت بالــدول
إىل إيجــاد تغيــر يف أســاليبها الدبلوماســية

12

وسياســاتها وتنفيــذ برامجهــا لتحقيــق أقــى
مــا ميكــن مــن األهــداف القصــوى وضــان
مصالحهــا الوطنيــة.
ولهــذا عمــدت مختلــف الــدول ومــن بينهــا
إيـران إىل االســتفادة مــن مكونــات الدبلوماســية
العامــة إىل جانــب الدبلوماســية الرســمية عــى
املســتوى الــدويل.
وميكــن أن تتضاعــف أهميــة الوســائل
الدبلوماســية كلــا كانــت متناســبة مــع

 .1التغيري يف التفاعالت والتهديدات
ال يقتــر تأثــر الــدول والحكومــات عــى
بعضهــا البعــض يف عــامل اليــوم وإمنــا يلعــب
الــرأي العــام العاملــي إىل جانــب الحكومــات
والجهــات الوطنيــة الداخليــة والخارجيــة دورا
مؤثــرا وفاعــا يف رســم العالقــات الدوليــة.
ولهــذا فــان العالقــات بــن البلــدان يف
الوقــت الحــارض واملعــادالت الدوليــة ال تحددها
الحكومــات فقــط ،بــل هــي تتأثــر بالــرأي العــام
وتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت بشــكل عــام.
وعــامل اليــوم يحظــى بامتيــاز خــاص لإلقنــاع
واالنفتــاح وإقامــة التحالفــات بــدال مــن
اســتخدام القــوة وانعــدام األمــن.
وعــى هــذا األســاس نــرى البلــدان القويــة
وصاحبــة النفــوذ يف العــامل تلجــأ إىل االســتفادة
مــن الوســائل غــر املبــارشة يف إجـراء سياســاتها
لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا بــدال مــن
الدبلوماســية التقليديــة واألســاليب الرســمية.
ويف الواقــع تشــهد العالقــات الدوليــة يف
الوقــت الحــارض نوعــا جديــدا مــن التهديــدات،
ولهــذا تتطلــب العالقــات بــن الــدول االســتفادة
مــن األســاليب الحديثــة للتعــاون فيــا بينهــا.
ولهــذا عمــدت هــذه الــدول إىل تغيــر
ســلوكها وتعاملهــا الســابق وأعــادت النظــر يف
أولوياتهــا مــن خــال تغيــر فهمهــا وإدراكهــا ملــا
يجــري مــن أحــداث وتطــورات ومبــا يتناســب
مــع هــذه التطــورات ويلبــي طموحاتهــا

موضوع الغالف
وتطلعاتهــا يف مختلــف املجــاالت.
 .1-1أهميــة ظهــور عنــارص وطنيــة فاعلــة يف
الداخــل والخارج
ُ
عــى الرغــم مــن أن النظــام العاملــي أســس
منــذ البدايــة وحتــى اآلن عــى أســاس كــون
الحكومــات هــي الجهــات الفاعلــة الرســمية
والرئيســية يف رســم العالقــات الدوليــة ،إال أن
ظهــور ثــورة املعلومــات والتغيــر يف مفهــوم
القــدرة وبــروز مفاهيــم جديــدة كاالعتــاد
املتقابــل واملنافــع املشــركة والرتابــط غــر
املتكافــئ ســاهم يف ظهــور العبــن جــدد
وهويــات متنوعــة وفعالــة جديــدة عــى
املســتوى الــدويل بفعــل تــاىش أو اضمحــال
تأثــر الخصوصيــات الذاتيــة للــدول عــى
طبيعــة العالقــات فيــا بينهــا.
ويف هــذا الصــدد بــرز العبــون جــدد لتمثيــل
هويــات الــدول ومصالحهــا الوطنيــة بطــرق
وأســاليب ال تشــبه مــا درجــت عليــه العــادة يف
الســابق ،كالــركات املتعــددة الجنســيات التــي
تبحــث عــن مزيــد مــن الربــح االقتصــادي،
والجامعــات ذات الهويــة اإلثنيــة والدينيــة التــي
تبحــث عــن مصالــح خاصــة خــارج النطــاق
الرســمي للدولــة واألطــر املحــددة واملعروفــة
يف املــايض وهــي تســعى لتحقيــق مجموعــة
متنوعــة مــن األهــداف ولعــب دور يف الســاحة
الدوليــة والتــي تتعــارض أحيانــا مــع السياســة
الرســمية لتلــك الدولــة.
ويف هــذا الســياق تحظــى ظاهــرة العوملــة
بأهميــة كبــرة كونهــا الســبب يف بــروز شــبكات
التواصــل التــي ســهلت كث ـرا يف شــد العالقــات
يف مختلــف الشــؤون وتحويلهــا إىل أن تكــون
عامليــة – محليــة يف نفــس الوقــت عــى حــد
تعبــر كاســتلز.
وقــد ســاهمت هــذه الظاهــرة بانتقــال
التهديــدات البيئيــة واألزمــات املاليــة ومظاهــر
اإلرهــاب والتطرف وبرسعــة إىل مختلــف أرجــاء
العــامل بعــد أن كانــت مقتــرة عــى مناطــق
محــددة يف بــادئ األمــر.
 .1-2ساحات عمل اللعب خارج الحدود
أتــاح انتقــال التهديــدات املحلية إىل مســتوى
التفاعــات الدوليــة الفرصة للهيئــات واملنظامت
غــر الحكوميــة املؤثــرة يف داخــل بلدانهــا للعــب
دور اكــر يف خــارج حــدود هــذه البلــدان إىل

درجــة أصبحــت معهــا بعــض الحكومــات
مضطــرة لالنســياق مــع مطالــب وأهــداف هــذه
الجامعــات واملنظــات ،مبــا يف ذلــك منظــات
حقــوق اإلنســان التــي اســتطاعت أن تحــد مــن
دور ونشــاط الحكومــات ،والتكتــات الفئويــة
التــي تلعــب دورا يف تشــكيل ورســم هيكليــة
الحكومــات ،والــركات املتعــددة الجنســيات
املؤثــرة يف ســن القوانــن التجاريــة واالقتصاديــة
عــى املســتوى الــدويل.
وبعبــارة أخــرى أدى توســيع نطــاق أنشــطة
هــذه الجامعــات غــر الحكوميــة إىل توســيع
نطــاق عملهــا وترسبهــا إىل خــارج الحــدود إىل
الحــد الــذي باتــت معــه قــادرة عــى اتخــاذ
قـرارات مســتقلة عــن األطــر الرســمية املتعارفــة
وبالتــايل إحــداث تغيــرات واســعة يف هيكلــة
النظــام الــدويل.
  
 .1-3التطور يف مفهوم األمن
أُعتــرت مفاهيــم األمــن وحــب البقــاء ومنــذ
القديــم مــن أهــم املفاهيــم املطروحــة يف
العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة إىل درجة
أن الكثــر مــن املفكريــن والباحثــن يف العلــوم

عىل الرغم من الدور
الذي ميكن أن تلعبه
القوة العسكرية يف
إدارة األزمات الدولية
يف الوقت الحارض إال
انه ال ميكن اعتبار هذه
القوة هي العنرص
الوحيد واألسايس يف إقرار األمن
والسلم يف العامل ولهذا نرى
حصول تغيري يف الرؤية لهذا
األمر يف الدراسات األمنية يف
مثل هذه الظروف.

السياســية يعتقــدون أن توفــر األمــن يعــد
مــن أهــم األهــداف التــي تســعى الحكومــة
لتحقيقهــا عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل
عــى الرغــم مــن أن مصاديــق األمــن هــي يف
تغــر وتحــول دائــم عــى املســتويني الداخــي
والخارجــي .ويف الواقــع ،كلــا واجــه النظــام
الــدويل تغيــرا يف هيكلتــه فمــن الطبيعــي أن
يطــال هــذا التغيــر األســس األمنيــة للسياســة
الدوليــة.
وبعــد أن كانــت القــوة العســكرية هــي
الوســيلة الرئيســية إلقــرار األمــن خــال فــرة
الحــرب البــاردة ،باتــت هــذه الوســيلة يف
الوقــت الحــارض اقــل تأث ـرا عــا مــى لحفــظ
األمــن واالســتقرار اإلقليمــي والــدويل بســبب
اســتحداث مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل
الجديــدة لتحقيــق هــذا الغــرض.
فعــى الرغــم مــن القــدرة العســكرية الهائلة
التــي متلكهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة
إال إنهــا فشــلت يف تحقيــق األمــن واالســتقرار
يف العــراق بعــد احتاللــه مــن قبلهــا بســبب
التحديــات األمنيــة التــي واجهتهــا يف هــذا البلــد
اكــر مــن أي وقــت مــى.
وال زال هــذا املوضــوع يحظــى باهتــام
املحافــل السياســية يف مختلــف البلــدان .ولكــن
جميــع الشــواهد واألدلــة تثبــت أن القــوى
الكــرى واألط ـراف اإلقليميــة الفاعلــة ال ميكنهــا
تســوية املشــاكل األمنيــة الراهنــة مــن خــال
اللجــوء الســتخدام القــوة العســكرية.
ولذلــك فــإن القــوة العســكرية قــد فقــدت
إىل حــد مــا تأثريهــا املبــارش والحاســم كأداة
إلدارة األمــن عــى الصعيديــن الــدويل واإلقليمي،
ويعتقــد العديــد مــن املراقبــن واملحللــن
السياســيني إن مثــل هــذا التغيــر يف مفهــوم
ومصاديــق األمــن يعــود بالحقيقــة إىل وجــود
عنــارص جديــدة والعبــن جــدد قــادرون عــى
لعــب دور مؤثــر وفعــال يف هــذا املجــال.
وكــا حصــل يف حــريب الع ـراق وأفغانســتان
غــر املتكافئتــن التــي شــنتهام الواليــات املتحدة
األمريكيــة عــى هذيــن البلديــن بالتحالــف
مــع القــوى الداخليــة والخارجيــة املواليــة لهــا
تســببت هاتــان الحربــان فيــا بعــد بســيل مــن
التهديــدات األمنيــة للواليــات املتحــدة .وهنــاك
أمثلــة أخــرى عــى هــذا التغيــر مــن بينهــا
الرصاعــات الطائفيــة والقوميــة التــي تشــهدها
منطقــة الــرق األوســط يف الوقــت الحــارض.
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 .1-4الطائفيــة تهــدد األمــن واالســتقرار يف
املنطقــة
عــى الرغــم مــن الــدور الــذي ميكــن أن
تلعبــه القــوة العســكرية يف إدارة األزمــات
الدوليــة يف الوقــت الحــارض إال انــه ال ميكــن
اعتبــار هــذه القــوة هــي العنــر الوحيــد
واألســايس يف إقــرار األمــن والســلم يف العــامل
ولهــذا نــرى حصــول تغيــر يف الرؤيــة لهــذا األمر
يف الدراســات األمنيــة يف مثــل هــذه الظــروف.
ويــرى املنظــرون أمثــال « تــدكار» رضورة
دراســة دور العوامــل النفســية يف ظهــور
واضمحــال األزمــات الداخليــة والدوليــة.
وبعبــارة أخــرى ميكــن القــول أن مجريــات
األمــن الــدويل ميكــن التحكــم بهــا مــن خــال
الســيطرة نفســيا عــى العنــارص الفاعلــة محليــا
وإقليميــا ودوليــا يف هــذا املجــال ،فيــا يــرى
منظــرون آخــرون يف الشــؤون الدوليــة أمثــال
«جيــي ماثيــوز» أن القضايــا العرقيــة والبيئيــة
والثقافيــة ميكــن أن تلعــب دورا مؤثــرا يف
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هــذا اإلطــار جنبــا إىل جنــب مــع التغــرات
الدميوغرافيــة والتطــورات الجيوسياســية املؤثــرة
يف هــذا املجــال.
وحتــى «صموئيــل هانتنغتــون» توصــل
يف دراســاته إىل النتيجــة مفادهــا أن غالبيــة
التحــوالت اإلقليميــة والدوليــة حدثــت غالبــا يف
املناطــق التــي طــرأت عليهــا تغـرات اجتامعيــة
وثقافيــة ودميوغرافيــة كبــرة.
ويــرى «صموئيــل هانتنغتــون» أيضــا أن
هنــاك ارتباطــا مبــارشا بــن األمــن اإلقليمــي
والــدويل ومــدى القــدرة عــى التحكــم بطبيعــة
الثقافــة الســائدة.
وعــى هــذا األســاس ،ميكــن القــول أن
الفسيفســاء اإلثنــي والدينــي والطائفــي املتنــوع
يف عمــوم الــرق األوســط ،يعــد مــن العوامــل
األساســية لظهــور عنــارص جديــدة قــادرة عــى
لعــب دور مؤثــر وفعــال عــى املســتويني
اإلقليمــي والــدويل وقــد تشــكل خطــرا عــى
األمــن واالســتقرار يف املنطقــة والعــامل.

وبإلقــاء نظــرة عــى ما يحــدث اآلن يف ســوريا،
نجــد أن الطائفيــة أدت إىل خلــق أزمــات كثرية يف
هــذا البلــد مــن بينهــا قضيــة الالجئــن واملرشدين
إضافــة إىل تســببها يف زعزعــة األمــن واالســتقرار
يف مختلــف أنحــاء البــاد ،وانتشــار الجامعــات
اإلرهابيــة يف ســوريا والعديــد مــن دول املنطقــة
كتنظيــم داعــش أو مــا يســمى (الدولة اإلســامية
يف العـراق والشــام) وهــو مــا أدى إىل ظهــور أزمة
جديــدة وخطــرة تهــدد الســلم واألمــن يف الرشق
األوســط برمتــه.
ويف مثــل ظــل هــذه الظــروف تــرز جليــاً
أهميــة االســتفادة مــن األســاليب الدبلوماســية
الواعيــة والذكيــة لحــل االختالفــات والرصاعــات
يف املنطقــة وتســوية أزماتهــا بطــرق ســلمية.
وعــى الرغــم من رضورة التناســب واالنســجام
يف معرفــة مفاهيــم األمــن ومصاديقــه والعوامــل
املؤثــرة يف إقــرار األمــن أو زعزعتــه تــرز
الحاجــة إىل وجــود نــوع جديــد مــن األســاليب
الدبلوماســية ملواجهــة هــذه املخاطــر.

موضوع الغالف
 .2رضورة إعــادة النظــر يف الوســائل
ا لد بلو ما ســية
كــا أرشنــا يف بدايــة الــكالم إىل أن العالقــات
الدبلوماســية بــن الــدول والحكومــات كانــت
تخضــع لألعـراف والتقاليــد املتداولــة يف الســابق
ومل يكــن للمواطنــن واألشــخاص العاديــن دور
يذكــر يف رســم هــذه العالقــات إال انــه وبعــد
حصــول الكثــر مــن التغيــرات يف العالقــات
الدوليــة اصبــح للمواطنــن واألفــكار العامــة
األدوات الرئيسية
للشــعوب يف مختلــف الــدول دور مؤثــر يف
للدبلوماسيةالعامة
ميكن تلخيصها بأنها
السياســات الخارجيــة لهــذه الــدول واملنظــات
عبارة عن سبل ترويج
الدوليــة والــرأي العــام العاملــي.
النصوص والصور
وبعبــارة أخــرى ســاعدت وفــرة املعلومــات
املتحركةوكيفية
وزيــادة املعرفــة لــدى الشــعوب يف مختلــف
التعاطي ثقافيا معها،
الــدول عــى إيجــاد جــو مناســب ســاهم إىل
وكيفية االستفادة من وسائل
حــد كبــر يف النهــوض بالسياســة الخارجيــة
اإلعالم املختلفة كالتلفزيون
والدبلوماســية لتلــك الــدول وزاد مــن قدراتهــا
والراديو واإلنرتنت لهذا الغرض.
عــى املــي قدمــا يف هــذا اإلطــار.
ويف هــذا الصــدد عمــدت البلــدان املختلفــة
إىل االســتفادة مــن الوســائل الجديــدة لالتصــال
وتكنولوجيــا املعلومــات لرفــع مســتوى تأثريهــا
يف العالقــات العامــة بــن الــدول ومواجهــة
اآلثــار الســلبية التــي نجمــت عــن اســتخدام
هــذه الوســائل.
وبالنتيجــة فــإن مثــل هــذه التحــوالت يف
املجــال الدبلومــايس والسياســة الخارجيــة
أفــرزت ظاهــرة حديثــة نســبيا يف العالقــات البلــدان األخــرى.
بــن البلــدان تعــرف يف الوقــت الحــارض بإســم
واألدوات الرئيســية للدبلوماســية العامــة
«الدبلوماســية العامــة».
ميكــن تلخيصهــا بأنهــا عبــارة عــن ســبل
ترويــج النصــوص والصــور املتحركــة وكيفيــة
 .2-1مكونات الدبلوماسية العامة
التعاطــي ثقافيــا معهــا ،وكيفيــة االســتفادة مــن
الدبلوماســية العامــة تعنــي كيفيــة وســائل اإلعــام املختلفــة كالتلفزيــون والراديــو
االســتفادة مــن اإلمكانيــات الثقافيــة ووســائل واإلنرتنــت لهــذا الغــرض.
االتصــال الــدويل يف السياســة الخارجيــة والتــي
أصبحــت منتــرة ومتاحــة يف الوقــت الراهــن
 .2-2الهدف األساس من الدبلوماسية العامة
وهــي تشــمل الدبلوماســية الثقافيــة ووســائل
تهــدف الدبلوماســية العامــة يف األســاس إىل
اإلعــام .هــذه الدبلوماســية تتميــز عــن بقيــة تهيئــة الــرأي العــام يف الــدول األخــرى لتقبــل
الوســائل السياســة الخارجيــة بأنهــا األكــر تأثـرا األفــكار املطروحــة مــن قبــل حكومــة مــا،
يف تشــكيل الهويــة الوطنيــة للــدول.
والتفاعــل بــن القطاعــات الخاصــة وأصحــاب
وقــد ُع ِّرفــت الدبلوماســية العامــة يف قامــوس املصالــح لبلــد ما مــع نظرائهــم يف البلــد األخرى،
املصطلحــات الخاصــة بالعالقــات الدوليــة وتهيئــة التقاريــر عــن الشــؤون الخارجيــة
والــذي أصدرتــه وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــام وأثرهــا عــى السياســة ورســم العالقــات بــن
 ،1985بأنهــا مجموعــة الربامــج التــي تتبعهــا الدبلوماســيني والصحفيــن األجانــب وتنظيــم
الدولــة لرتويــج أهدافهــا ومتبنياتهــا عــن طريــق عمليــة االتصــال يف املجــال الثقــايف.
وســائل اإلعــام للتأثــر عــى الــرأي العــام يف
ووفقــا لهــذا الــرأي فــإن الدبلوماســية العامــة

لبلــد مــا يجــب أن تتــاىش مــع مــا يضــخ مــن
معلومــات وعقائــد إىل الشــعوب واألطــراف
األخــرى خــارج حــدود هــذا البلــد.
 .2-3مواجهــة الطائفيــة عــن طريــق
الدبلوماســية العامــة
األمــر األســايس واملهــم يف نجــاح الدبلوماســية
العامــة يعتمــد بالدرجــة األوىل عــى مــدى
القــدرة يف إقنــاع أصحــاب القــرار الســيايس
باألهميــة االســراتيجية لهــذا النــوع مــن
الدبلوماســية.
ويجــب أن ترتســخ لــدى النخبــة السياســية
بــأن مــا يجــري يف البلــد واملنظومــة املعرفيــة
والثقافيــة لشــعبه وحكومتــه يؤثــر إيجابــا أو
ســلباً عــى الــرأي العــام العاملــي وبالتــايل فإنــه
ســيؤثر بنفــس الدرجــة عــى األمــن واملصالــح
الوطنيــة للبلــد.
ولذلــك ينبغــي التأكيــد عــى أهميــة الهيبــة
الوطنيــة ورضورة انتهــاج دبلوماســية ثقافيــة
وإعالميــة واعتامدهــا اســراتيجيا مــن قبــل
النخبــة السياســية الحاكمــة يف البلــد.
والــيء املهــم اآلخــر يف هــذا املجــال هــو
رضورة االلتفــات إىل أن الدبلوماســية العامــة
والثقافيــة تقــاس قوتهــا مبــدى قدرتهــا عــى
التــاؤم واالنســجام مــع القيــم املتباينــة يف
البيئــات الثقافيــة املختلفــة .ومــن غــر املمكــن
الرتويــج لثقافــة وقيــم معينــة يف بلــد آخــر مــا
مل تحــرم ثقافــة وقيــم ذلــك البلــد.
وبعبــارة أخــرى يجــب االنتبــاه إىل أن
الدبلوماســية العامــة واإلعالميــة البــد أن
تتعاطــى مــع اآلخــر بإيصــال مــا لديهــا مــن
أفــكار ،واالســتامع ملــا يطرحــه يك تكــون مؤثــرة
وفعالــة.
فجميــع األفــكار واملعلومــات املطروحــة
البــد أن تكــون قــادرة يف البدايــة عــى عبــور
امل ُِرشــحات الثقافيــة للطــرف اآلخــر يك يكتــب
لهــا النجــاح والتأثــر والقبــول لديــه .ولهــذا البــد
مــن فهــم األهــداف التــي يتوخاهــا الطــرف
املقابــل وإدراك القيــم املشــركة بــن الجانبــن.
ومــع األخــذ بنظــر االعتبــار هــذه املســائل
ميكــن التعويــل عــى قــدرة الدبلوماســية
العامــة يف التأثــر عــى بلــدان منطقــة الــرق
األوســط وتعزيــز األمــن واالســتقرار فيهــا رغــم
املســاعي الخفيــة والعلنيــة التــي يبذلهــا
الالعبــون اآلخــرون للحــد مــن هــذا التأثــر مــن
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خــال إثــارة االضطرابــات والنعــرات القوميــة
والطائفيــة.
ويف الواقــع فــأن الدبلوماســية العامــة ومــا
يتفــرع عنهــا أو يرتبــط بهــا كالدبلوماســية
الثقافيــة ووســائل اإلعــام ميكــن توظيفهــا إلزالة
الغمــوض عــن األفــكار املطروحــة وتكويــن
صــورة إيجابيــة عــن هــذه األفــكار لــدى
األط ـراف األخــرى وتعزيــز التعــاون معهــا عــى
أســاس الهويــة اإلثنيــة والدينيــة بهــدف تحقيــق
املصالــح املشــركة وتعزيــز األمــن واالســتقرار يف
الــرق األوســط.
 .3اســتعانة الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة
بالدبلوماســية العامــة يف التصــدي للطائفيــة:
يف عــر ثــورة املعلومــات تعــد القــوة
الناعمــة أكــر إقناعــاً وجاذبيــة مــن القــوة
العســكرية ،ولهــذا ميكــن االســتفادة مــن تدفــق
املعلومــات لنقــل القيــم والثقافــة ألي طــرف
ســيايس وتوظيــف قــدرات الجهــات املؤثــرة يف
داخــل وخــارج البــاد لتحقيــق األمن واالســتقرار
ملختلــف األطـراف الفاعلــة يف املنطقــة والعــامل.
والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة مــن
الــدول املؤهلــة يف الــرق األوســط لالســتفادة
مــن قدراتهــا الجيوســراتيجية والجيوبولتيكيــة
وقابلياتهــا الدبلوماســية العامــة يف هــذا املجــال.
كــا تســتطيع الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة لعــب دور هــام ومؤثــر يف الحــد مــن
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الجمهوريةاإلسالمية
اإليرانية قادرة عىل
لعب هذا الدور
ملا تتمتع به من
إمكانياتهائلة
لتفعيلالدبلوماسية
العامة وقدرتها عىل
التحكم باملخاطر األمنية التي
تحيط بها دون االستعانة
بالوسائل العسكرية لبسط
األمن والسلم واالستقرار،
ومكافحةالطائفيةباعتبارها
أحد أهم التهديدات التي
تعاين منها منطقة الرشق
األوسط يف هذه األيام .

أعــال العنــف يف املنطقــة بفضــل مــا متتلكــه
مــن قــوى برشيــة كفــوءة وماهــرة يف االســتفادة
مــن تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت لعكــس
صــورة إيجابيــة عنهــا لــدى الــرأي العــام مــن
خــال الرتكيــز عــى الهويــة الدينيــة املشــركة
مــع األطــراف املختلفــة واملتصارعــة يف هــذه
املنطقــة.
ويف الواقــع ميكــن أن تقــدم الجمهوريــة
اإلســامية اإليرانيــة منوذجــا للتعــاون الســلمي
بــن مختلــف املجموعــات يف املنطقــة مــن
جانــب ،وتنــر الطريــق إزاء العواقــب الوخيمــة
للتطــرف والتحــركات املثــرة للجــدل مــن بعــض
املجموعــات مــن جانــب آخر ،وإظهــار قدرتهــا
عــى الحــد مــن ميــل النــاس الســيام الشــباب
لالنضــام إىل الجامعــات املســلحة والعنيفــة،
لتعزيــز األمــن والســام يف الــرق األوســط .
ومــن البديهــي وألهميــة الســلوك الفكــري
لــدى الــرأي العــام يف تقليــص أو زيادة األنشــطة
الطائفيــة تــرز وبشــكل واضــح؛ الــرورة
القصــوى لالســتفادة مــن وســائط اإلعــام
املختلفــة وعــى نطــاق واســع ،مبــا فيهــا وســائل
اإلعــام املرئيــة واملكتوبــة ،واالشـراك الفعــال يف
شــبكات التواصــل االجتامعــي والتحــي باملعرفــة
الدقيقــة للفئــات املعنيــة واملســتهدفة يف هــذه
العمليــة.
وتحظــى إمكانيــة االســتفادة مــن أدوات
االتصــال الثقافية يف اإلطار النظري للدبلوماســية
العامــة وتوظيــف الــدور املهــم الــذي ميكــن
أن تلعبــه وســائل اإلعــام يف عــر املعلومــات
والتواصــل االجتامعــي بأهميــة قصــوى يف هــذا
املجــال وذلــك مــن خــال تعزيــز العالقــات مــع
الــدول املختلفــة والتفاعــل البنــاء بــن األطـراف
الرســمية وغــر الرســمية وتعاطــي الجهــات غــر
الرســمية مــع بعضهــا البعــض .
والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة قــادرة عــى
لعــب هــذا الــدور ملــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات
هائلــة لتفعيــل الدبلوماســية العامــة وقدرتهــا
عــى التحكــم باملخاطــر األمنيــة التــي تحيــط
بها دون االســتعانة بالوســائل العســكرية لبســط
األمــن والســلم واالســتقرار ،ومكافحــة الطائفيــة
باعتبارهــا أحــد أهــم التهديــدات التــي تعــاين
منهــا منطقــة الــرق األوســط يف هــذه األيــام .

موضوع الغالف

محمد إیراين

مقدمــة :مــن النــادر جــدا ً ان تجــد شــخصاً ال يــدرك االهميــة التــي تحظــى بهــا مــر يف العاملــن
العــريب واالســامي  .فعــاوة عــى تاريخهــا العريــق تعتــر مــر مركــز االفــكار السياســية والدينيــة يف
العــامل العــريب ومصــدر االفــكار القوميــة العربيــة خــال العقــود االخــرة  .واالهــم مــن ذلــك ال يخفــى
دور مــر الكبــر يف مواجهــة العــدو الصهيــوين يف اواســط القــرن املــايض  .وإىل جانــب هــذه الحقائــق
تعتــر مــر ايضــا مرك ـزا ً لنشــوء ومنــو الحركات  االســامية يف العــامل االســامي يف العــر الحــارض
الســيام تيــار االخــوان املســلمني  .ومــا الشــك فيــه متثــل حركــة االخــوان محــور التحــرك االيديولوجــي
لســائر الحــركات االســامية باعتبارهــا تضــم اكــر قــوة برشيــة منظمــة قياســا اىل  باقــي الحــركات
االســامية ســواء املعتدلــة منهــا او الراديكاليــة يف العاملــن العــريب واالســامي  .وبنــا ًء عــى هــذا ال
نكــون قــد تجاوزنــا الحقيقــة اذا قلنــا ان مــر كانــت الســباقة والرائــدة يف التأثــر عــى باقــي الحركات
االســامية املعــارصة الســيام يف العــامل الســني اكــر مــن كونهــا متأثــرة بغريهــا مــن الحــركات .
جذور التطرف يف مرص
يجــب االذعــان بــأن التطــرف متجــذر يف
الحــركات االســامية الفاعلــة يف مــر  .والتيــار
االصــويل الجديــد الــذي نشــأ يف االســاس وتبلــور
يف منتصــف الخمســينات مــن القــرن املــايض
كان متأث ـرا ً بأفــكار ســيد قطــب الــذي يعــد احــد
االقطــاب الفكريــة لالخــوان املســلمني وقــد تحمــل
الكثــر مــن املشــاق يف الســجن جـراء اعتقالــه مــن

قبــل حكومــة جــال عبــد النــارص  .وبســبب تأثــره
العميــق بإعــدام االســاميني عــام  1954تبنــى ســيد
قطــب فكــر الجهــاد باعتبــاره الركــن الســادس مــن
الرشيعــة االســامية وشــدد عــى رضورة التمســك
بهــذا املفهــوم يف كتابــه املعــروف « معــامل يف
الطريــق « وســعى لتعميقــه يف صفــوف االخــوان
 .ومثلــت هــذه الرؤيــة املحطــة االوىل للتحــول
الفكــري الجديــد الــذي تســبب فيــا بعــد وبشــكل

تدريجــي بحصــول انشــقاق يف حركــة االخــوان
املســلمني وظهــور تيــارات راديكاليــة متطرفــة  .ويف
الحقيقــة ان افــكار ســيد قطــب هــي التــي حــددت
املســار التاريخــي للجامعــات االســامية الجديــدة
وتلــك التــي نشــأت فيام بعــد يف مــر ويف طليعتها
منظمــة التحريــر االســامي املعروفــة بالجامعــة
االكادمييــة العســكرية  ،وجامعــة شــكري مصطفــى
املعروفــة بجامعــة التكفــر والهجــرة  ،وجامعــة
الجهــاد بقيــادة عبــد الســام فــرج  .وكانــت هــذه
الجامعــات مصــدر تطــورات كبــرة يف تاريــخ مــر
املعــارص .
واســتلهمت جامعتــا « التحريــر االســامي» و»
التكفــر والهجــرة « اللتــان انشــقتا عــن االخــوان
املســلمني يف اوائــل ســبعينات القــرن املــايض
وضمتــا يف صفوفهــا اعضــا ًء مخرضمــن مــن
هــذه الحركــة ؛ اســتلهمت افكارهــا الراديكاليــة
مــن حســن البنــا وســيد قطــب .وكانــت جامعــة
التحريــر بقيــادة صالــح رسيــة متثــل رأس الحربة يف
مهاجمــة الحكومــة  ،فيــا قامــت جامعــة التكفــر
اىل جانــب مهاجمتهــا الســلطة بانتقــاد املجتمــع
ايضــا ووصفــه بأنــه مجتمــع جاهــي  ،يف حــن
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هــو اعــى مراتــب الذنــب واملعصيــة .
   -3التعــاون مــع أي حاكــم كافــر حـرام ويجــب
قتلــه وإن ادعــى االنتــاء لالســام .
   -4الجهــاد املتواصــل ضــد الحكومــة الكافــرة
ميثــل اعــى مراتــب التــزام املســلم الحقيقــي
مبســؤولياته وتعــد املواجهــة املســلحة هــي الصــورة
الوحيــدة املعــرة عــن هــذا الجهــاد .
   -5الجهــاد عــر الطــرق الســلمية مــن قبيــل
اطــاق الشــعارات وتشــكيل االحــزاب السياســية
او الهجــرة ال يعــر ســوى عــن الخــوف والحامقــة ،
فاالســام ال ينتــر اال مــن خــال الســاح .
   -6يجــب الجهــاد اوال ضــد الكفــر الداخــي
ومــن ثــم ضــد الكفــر الخارجــي  ،واالميــة وعــدم
املعرفــة ال ميكــن ان تكــون ذريعــة للفــرار مــن
الجهــاد .
ويشــر عبــد الســام فــرج اىل ان هــذه الرؤيــة
التــي اوردهــا يف كتابــه « الفريضــة الغائبــة «
اســتقاها بشــكل مبــارش مــن القســم الرابــع لكتــاب
« الجهــاد « إلبــن تيميــة يف معــرض اجابتــه عــن
ســؤال وجــه اليــه حــول وضعيــة مدينــة « مارديــن
« الواقعــة يف تركيــا الحاليــة قــرب الحدود الســورية
والتــي تقــع يف ارض اســامية ولكــن يحكمهــا حاكم
كافــر  ،وعــا اذا كانــت هــذه املدينــة تحتســب
ضمــن دار االســام ام دار الحــرب ؟ فيقــول ابــن
تيميــة ان وضعيــة هــذه املدينــة هــي مزيــج مــن
الحالتــن ولهــذا يجــب عــى مســلميها الجهــاد
ضــد الخارجــن عــن الرشيعــة  .وبنــاء عــى ذلــك
ال يبقــى مجــال للشــك بــأن مــا قــام بــه املــازم
خالــد االســامبويل ورفاقــه باغتيــال « فرعــون
مــر « انــور الســادات نابــع مــن تلــك الفتــوى
والتــي تعــر يف نفــس الوقــت عــن رد الفعــل تجــاه
صنفــت جامعــة شــكري مصطفــى التــي تبنــت ضــد الحاكــم الجائــر ميثــل الركــن الســادس مــن الوضــع االجتامعــي الــذي كان ســائدا ً يف مــر يف
افــكارا ً وايديولوجيــة متشــددة املجتم ـ َع االســامي الرشيعــة وهــو أمــر واجــب االتبــاع طبقــا لآليــات تلــك الفــرة  .وبعبــارة اخــرى ميكــن القــول ان
اىل صنفــن ؛ مؤمــن وكافــر  ،وحتمــت عــى « الكافر القرآنيــة وكتابــات ابــن تيميــة وابــن حــزم وابــن االجــراءات العنيفــة التــي تلجــأ لهــا الجامعــات
« االلتحــاق باملؤمــن   .امــا منظمــة الجهــاد التــي كثــر وســيد قطــب  .ومــن خــال االشــارة اىل بعــض املتطرفــة باغتيــال القــادة او االشــخاص العاديــن
تأثــرت بأفــكار عبــد الســام فــرج صاحــب كتــاب « مــا ورد يف هــذا الكتــاب ميكــن التعــرف عــى جذور يف املجتمــع متثــل ابــرز اوجــه ردود الفعــل تجــاه
الفريضــة الغائبــة « فإنهــا وخالفــا لجامعــة الكفــر التطــرف يف املجتمــع املــري  .ومــن بــن ذلــك مــا الوضــع االجتامعــي املتــأزم الــذي يعــاين فيــه
الشــعب مــن االهــال والقمــع واالحتقــار  .ومــن
نفــذت اىل عمــق املجتمــع واىل داخــل مؤسســات يــي :
    -1مبــا ان قوانــن الــدول االســامية مأخــوذة هنــا ميكــن القــول ان بــروز ظاهــرة التطــرف التــي
الجيــش والدولــة  .وقــد اصــدر الشــيخ عمــر عبــد
الرحمــن الزعيــم الروحــي لهــذه املنظمــة فتــاوى مــن الــدول الكافــرة  ،فيجــب عــى املســلمني ميثلهــا تنظيــم داعــش االرهــايب يف الســنوات االخرية
اجــازت التباعهــا تنفيــذ عمليــات «جهاديــة « ضــد الحقيقيــن اعــان الجهــاد ضــد هــذه القوانــن هــي تكـرار ملــا حصــل مــن رد فعــل تجــاه الوضــع
الســلطات  .وبلغــت هــذه العمليــات ذروتهــا والقــادة الذيــن يعملــون بهــا والذيــن تتلمــذوا عىل الــذي كان ســائدا ً يف منتصــف القــرن املــايض .
بإغتيــال الرئيــس االســبق انــور الســادات عــى يــد يــد الغــرب .
ما يتعلق بداعش
   -2يجــب التعامــل مــع زعــاء املســلمني الــذي
املــازم خالــد االســامبويل يف ترشيــن اول  /اكتوبــر
عــى الرغــم مــن ان التطــرف ال يعــد مذهبــاً
عــام  . 1981كــا اعلــن عبــد الســام فــرج يف كتابــه ال يعملــون باحــكام وتعاليــم االســام  عىل انهــم
« الفريضــة الغائبــة « رصاحــة ان الجهــاد املســلح مرتديــن وإن ادعــوا االنتــاء لالســام  ،فاالرتــداد فكريــا وليــس لديــه خلفيــة فلســفية وحالــه حــال
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موضوع الغالف
االعتــدال الــذي هــو عبــارة عــن طريقــة وردة فعــل
رصفــة ،ولكــن فيــا يتعلــق بداعــش يجــب االخــذ
باالعتبــار بــأن هــذا التنظيــم ميتلــك خلفيــة فكريــة
 .والفلســفة السياســية لهــذا التنظيــم تهــدف اىل
تشــكيل مــا يســمى بدولــة الخالفــة وهــي تحظــى
بجاذبيــة « ثورية»  لــدى الشــباب « املتديــن « يف
الوســط الســني .
واألمــر اآلخــر ان مــا يســمى بالدولــة االســامية
يف العـراق والشــام او مــا يطلــق عليــه بـــ « داعــش
« والتــي تســمي نفســها اختصــارا ً بـــ « الدولــة
االســامية « والــذي تبلــور كتيــار « اســامي «
متطــرف يف العــراق وســوريا ميثــل يف الحقيقــة
انبثاقـاً لحالــة خاصــة ناجمــة عــن االجــواء الحاكمة
يف منطقــة الــرق االوســط اثــر التطــورات التــي
شــهدتها هــذه املنطقــة يف الســنوات االخــرة .
وقــد ســاهمت عــدة عوامــل يف منــو هــذا التيــار
االرهــايب املتطــرف  .وبنظــرة شــاملة اىل االحــداث
ميكــن القــول ان التيــار املتطــرف والراديــكايل
املنتــر حاليــا يف منطقــة الــرق االوســط ومــن
ضمنــه تنظيــم داعــش ذو منشــأ ثقــايف وســيايس.  
وان انتشــار هــذه الظاهــرة مــا هــو اال نتــاج لحالــة
الســخط التــي تكنهــا الجامهــر للهيــاكل السياســية
الحاكمــة التــي ال تســمح لســائر القــوى والرشائــح
االجتامعيــة الســيام الشــباب باملشــاركة يف االدارة
السياســية للبلــد  ،اضافــة اىل الوضــع املعيــي
املأســاوي والفســاد املــايل والتمييــز الــذي تعــاين
منــه هــذه الرشائــح والــذي زاد مــن وتــرة هــذه
الظاهــرة  .ويف ظــل هــذه الظــروف ومــا رافقهــا من
ســحق لكرامــة االنســان لجــأت القــوى الشــعبية
التــي عانــت مــن الضيــاع لالحتــاء بالتيــارات
املتطرفــة  .وبطبيعــة الحــال كان لالحتــال االجنبــي
مــن جهــة والتحــركات الداخليــة لبعــض الكيانــات
العربيــة املتهرئــة واملتبقيــة مــن االنتفاضــات
الشــعبية مــن جهــة اخــرى دور مؤثــر جــدا ً يف
هــذا املجــال مــن خــال ركــوب موجــة املطالــب
املرشوعــة والتوســل باســاليب منحرفــة الســتغالل
العقائــد الدينيــة والقوميــة لهــذه الرشائــح .
وبالنتيجــة فــإن تحليــل التطــورات الحاليــة يف
املنطقــة يدلــل بوضــوح عــى ان ظاهــرة داعــش او
مــا يســمى بالدولــة االســامية مل تكــن يف االســاس
نتيجــة التطــورات االخــرة يف العــراق وامنــا تنبــع
جذورهــا مــن العوامــل اآلنفــة الذكــر الســيام تحقري
واذالل الشــعوب نتيجــة االحتــال االجنبــي ،هــذا
اوال ،وثانيــا ان هــذه الظاهــرة ال تعــرف الحــدود
وبامكانهــا االنتقــال بســهولة مــن مــکان اىل آخــر
مشــابه كــا نشــاهد اليــوم حيــث اجتاحــت هــذه

للمجتمعاملرصي
تعقيداته الخاصة به
 ،ففي الوقت الذي
نرى فيه االنفتاح
والتسامحوالتعامل
املعتدل بني االزهر
والكنائس القبطية ،
نجد هناك ايضا ومنذ القدم
االرضية املالمئة لنشوء التطرف
يف اوساط الرشائح االجتامعية
وغري املعروفة يف مرص

الظاهــرة العــامل االســامي مــن رشقــه اىل غربــه .
داعش يف مرص
للمجتمــع املــري تعقيداتــه الخاصــة بــه ،
ففــي الوقــت الــذي نــرى فيــه االنفتــاح والتســامح
والتعامــل املعتــدل بــن االزهــر والكنائــس القبطيــة
 ،نجــد هنــاك ايضــا ومنــذ القــدم االرضيــة املالمئــة
لنشــوء التطــرف يف اوســاط الرشائــح االجتامعيــة
وغــر املعروفــة يف مــر  .وبعــد الحضــور النشــط
لداعــش يف الع ـراق وســوريا بــدأ الحديــث بشــكل
ملمــوس وواضــح عــن احتــال وجــود هــذا
التنظيــم يف ارض الفراعنــة ( مــر )  ،وحتــى
اطــاق تســميات مــن قبيــل « داهــف – اي الدولــة
االســامية يف الهــرم وفيصــل « وهــا منطقتــان
كبريتــان يف القاهــرة « او « داعــش – اي الدولــة
االســامية يف العمرانيــة وشـرا « املنطقتــن الكبريين
االُخريــن يف القاهــرة « ظهــرت اىل الســاحة يف هــذا
البلــد  .وكــر الجــدل والنقــاش بشــأن قــدرة داعــش
عــى الهيمنــة عــى الجــو االســامي للمجتمــع
املــري ومــدى متكنــه مــن اســتقطاب الجامعــات
االســامية املتعــددة يف هــذا الجــو اىل صفوفــه .
ويعتقــد البعــض ان التوجــه نحــو االنخــراط يف
داعــش بــدأ يخــرق الحــدود املرصيــة وهــو يف

طريقــه اىل التمــدد داخــل هــذا البلــد  ،،ويــرى
هــذا البعــض ان اآلالف مــن املرصيــن يتعاطفــون
مــع هــذا التنظيــم ولهــم ادلــة ووثائــق عــى
ذلــك  .يف مقابــل ذلــك يــرى آخــرون ان تواجــد
داعــش يف مــر ال يحظــى بقبــول وان الحديــث
عــن هــذا االمــر ال يتعــدى كونــه مزحــة او طرفــة
 .ويعتقــد هــؤالء ايضــاً ان املخــزون الطائفــي
التاريخــي لــدى الشــعب العراقــي وخيبــة االمــل
التــي منــي بهــا مؤخ ـرا ً اهــل الســنة مــن امكانيــة
الوصــول اىل الســلطة والطبيعــة الحــادة التــي متيــز
العراقيــن هــي مــن اهــم االســباب التــي ادت اىل
ظهــور ومنــو داعــش يف هــذا البلــد  .وعــاوة عــى
ذلــك ســاهم وجــود فلــول وبقايــا النظــام البعثــي
الســابق يف ظهــور هــذا التيــار  ،يف حــن ان اي
مــن هــذه العوامــل ال وجــود لــه يف مــر ولهــذا
فــإن الحديــث عــن نشــاط هــذا التنظيــم يف هــذا
البلــد مبالــغ فيــه   .وعــى الرغــم مــن التبایــن بــن
الرؤيتــن اآلنفتــي الذكــر يبــدو مــن خــال ق ـراءة
الواقــع ان االرضيــة اضحــت مهيــأة لنمــو وانتشــار
تيــار داعــش يف مــر .
ومــن اهــم االســباب التــي تدعــو اىل تبنــي هــذا
االعتقــاد هــو االنقــاب العســكري الــذي حصــل
يف الثالثــن مــن حزيــران  /يونيــو العــام املــايض
والــذي اطــاح بحكومــة االخــوان املســلمني برئاســة
محمــد مــريس والتطــورات التــي اعقبــت هــذا
الحــدث والــذي يعــد العامــل االهــم يف توجــه
القــوى االســامية التــي منيــت بالهزميــة وخيبــة
االمــل نحــو التطــرف ودعــم داعــش  .وعمــدت
الحكومــة الجديــدة يف مــر اىل اتهــام معارضيهــا
مــن االســاميني يف داخــل البــاد بأنهــم ارهابيون ومل
تكتــف مبنعهــم مــن مزاولة نشــاطاتهم  ،بــل قامت
بقمــع انصارهــم ومؤيديهــم وشــنت حمــات
اعتقــال واســعة يف صفوفهــم ال زالــت مســتمرة
حتــى اآلن   .ومــن جانــب آخــر مل تفســح الحكومــة
املجــال الي تشــكيل او منظمــة ثوريــة الســتقطاب
الشــباب االســامي املحبــط مــن هــذه التطــورات
 .ومــن الطبيعــي جــدا ً يف مثــل هــذه االجــواء ان
يتوجــه قســم مــن الرشيحــة املؤمنــة والشــابة يف
مــر للرتحيــب بتيــار داعــش املتطــرف .
ومــن االســباب االخــرى التــي ســاهمت يف تقوية
داعــش يف مــر هــو اختــاف الرؤيــة السياســية
يف هــذا البلــد مــع تركيــا بشــأن موضــوع االخــوان
املســلمني والتقــارب الــذي حصــل بــن الحكومــة
املرصيــة وســوريا والــذي ميكــن ان يفــرز تحديــات
جديــدة بوجــه القاهــرة يف تعاملهــا مــع الجامعــات
االســامية املتطرفــة ومــن بينهــا داعــش  .ويبــدو ان
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الحكومــة الجديــدة يف مــر تشــعر بالقلــق ايضــا
ازاء هــذه االوضــاع ويظهــر هــذا األمــر بوضــوح
مــن خــال اعالنهــا رســمياً بأنهــا لــن تقــدم
اي دعــم عســكري للتحالــف الــدويل
الــذي تقــوده امــركا ملحاربــة داعــش
 ،وتأكيدهــا بــأن االولويــة بالنســبة
لهــا تكمــن بتحقيــق االســتقرار
االمنــي يف البلــد ومحاربــة
االرهابيــن يف شــبه جزيــرة
ســيناء .
نشاطات داعش يف مرص
تعــد مــر مــن الــدول
املعرضــة لخطــر ارهــاب
داعــش بســبب حدودهــا
الطويلــة مــع ليبيــا ووجــود
صحـراء ســيناء يف حدودها الشــالية
الرشقيــة مــع فلســطني املحتلــة  .وقــد
انتــر مؤخـرا ً بيــان يحمــل توقيــع « داعش
مــر « وقــد اثــار جدال يف االوســاط السياســية يف
هــذا البلــد  ،حيــث اعلــن هــذا التنظيــم عــن نيتــه
القيــام بتفجـرات ارهابيــة الثبــات وجــوده يف مرص
 .ويف هــذا االطــار يعتقــد البعــض ان عنــارص داعش
متكنــوا مــن دخــول مــر عــن طريــق صحــراء
ســيناء بالتعــاون مــع الجامعــات املتطرفــة يف هــذه
املنطقــة  ،وتشــر القرائــن اىل ان التفجـرات االخرية
التــي شــهدتها ســيناء قــد نفذهــا هــذا التنظيــم .
كــا دعــا هــذا التيــار انصــاره ومؤيديــه يف مــر
اىل مهاجمــة املــدارس االجنبيــة واالســاتذة االجانب
الجبــار جميــع الرعايــا االجانــب ومــن بينهــم
الدبلوماســيني عــى مغــادرة البلــد .
واشــارت الســلطات املرصيــة عــى لســان
املتحــدث باســم وزارة الداخليــة اىل وجــود نحــو
 600مــري يقاتلــون حاليــاً اىل جانــب داعــش
يف ســوريا والعــراق  .كــا رصــدت عــددا ً مــن
االتصــاالت بني هــذا التنظيــم والجامعــات املتطرفة
يف مــر اال انهــا تقــول انــه ليــس هنــاك اي وجــود
فعــي لهــذا التنظيــم داخــل البــاد وان الوضــع
االمنــي مســيطر عليــه مــن قبــل االجهــزة املختصــة
 .وكشــفت بعــض املصــادر االعالميــة املرصيــة ان
احــدى الجامعــات التكفرييــة الســلفية التــي تجنــد
مقاتلــن مــن داخــل البــاد وترســلهم لاللتحــاق
بداعــش يف العــراق وســوريا تعمــل تحــت امــرة
التيــار الســلفي بقيــادة املدعــو الشــيخ حــازم ابــو
اســاعیل ( ولهذا تســمى هــذه الفرقــة او الجامعة
بالحازميــن )  .وكان ابــو اســاعيل مرشــحا لخــوض
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ومن االسباب االخرى
التي ساهمت يف
تقوية داعش يف مرص
هو اختالف الرؤية
السياسية يف هذا
البلد مع تركيا بشأن
موضوع االخوان
املسلمني والتقارب الذي حصل
بني الحكومة املرصية وسوريا
والذي ميكن ان يفرز تحديات
جديدة بوجه القاهرة يف تعاملها
مع الجامعات االسالمية املتطرفة
ومن بينها داعش

انتخابــات رئاســة الجمهوريــة يف مــر عــام 2012
وهــو يقبــع يف الســجن يف الوقــت الحــارض  .ويف
هــذا املجــال اعلنــت القــوات االمنيــة املرصية
مؤخــرا ً انهــا اعتقلــت شــباباً لــدى
عودتهــم مــن العـراق وســوريا وهــم
يحملــون معهــم خطط ـاً وبرامــج
تدريبيــة عســكرية العــداد
وصنــع العبــوات الناســفة
واملتفجـرات  .وبطبيعــة الحال
فــإن الحكومــة املرصيــة
تبــذل جهــودا ً اعالميــة
حثيثــة لتوجيــه االتهــام
لهــؤالء الشــباب باالرتبــاط
بتيــار االخــوان املســلمني  .وال
يفوتنــي أن اشــر هنــا اىل ان
العمليــات االرهابيــة والتفج ـرات
التــي نفذتهــا الجامعــات املعارضــة
للحكومــة املرصيــة يف شــبه جزيــرة
ســيناء قــد ازدادت بشــكل ملحوظ  منــذ
االطاحــة بنظــام الرئيــس املعــزول محمــد مــريس
يف حزيــران  /يونيــو العــام املــايض والتــي ادت
اىل مقتــل وجــرح العديــد مــن منتســبي القــوات
املســلحة واالمنيــة املرصيــة يف هــذه املنطقــة .
وتــرى الحكومــة املرصيــة ان هــذه التفجــرات
والعمليــات االرهابيــة متثــل ادلــة عــى وجــود
عالقــة بــن االخــوان املســلمني والجامعــات
التكفرييــة يف ســيناء .
ويف الختــام ميكننــا التأكيــد عــى ان االجــواء التي
تســود مــر يف الوقــت الحــارض وفــرت االرضيــة
املناســبة اكــر مــن ذي قبــل لنمــو التيــارات
املتطرفــة يف البــاد بســبب الضغــوط الكبــرة
التــي توجههــا الحكومــة اىل االســاميني واالح ـزاب
االســامية يف البلــد  ،الســيام وان التطــرف واالفــكار
الراديكاليــة ذات جــذور تاريخيــة يف مــر كــا
ارشنــا اىل ذلــك يف نفــس هــذه املقالــة  .ومــع ظهور
داعــش يف املنطقــة وتحقيقــه مكاســب يف الع ـراق
وســوريا باتــت االرضيــة مهيئــة نفســياً لاللتحــاق
بهــذا التنظيــم مــن قبــل الشــباب « املتديــن
والثــوري» يف الوســط الســني املــري وهــي يف
طريقهــا اىل االتســاع يف املســتقبل  .ومــن حيــث
املبــدأ الميكــن مواجهــة هــذا التيــار عــن طريــق
اللجــوء اىل القــوة العســكرية فقــط  ،والبــد مــن
تهئئــة االجــواء املناســبة لالســاميني املعتدلــن وهم
كثــرون وال حــر لعددهــم ملامرســة نشــاطاتهم
بحريــة للحيلولــة دون اتســاع خطــر داعــش
والتيــارات املتطرفــة االخــرى يف هــذه املنطقــة .

موضوع الغالف
 .أمــا العامــل الثــاين فهــو يكمــن يف دســائس و
مؤام ـرات اصحــاب النفــوذ و الســلطة يف اوســاط
ادعيــاء الديــن و خارجــه  ،الذيــن يحاولــون إثــارة
التفرقــة و اللجــوء اىل حربــة التكفــر أمــاً يف
تحقيــق اهدافهــم و مآربهــم املشــؤومة .
یحاول البعض أن ينسب جذور ظاهرة
التكفري اىل إبن تيمية  ،و يرى آخرون أن بني أمية وراء
ابتكارها و رواجها  .فام هو تعليقكم عىل ذلك ؟
أن آراء إبــن تيميــة مل تكــن بهــذه الصــورة التي
نراهــا اليــوم  ،و عــى الرغــم مــن أن الوهابيــة
كانــت تعتــر إبــن تيميــة مرجعهــا الفكــري و
كبــر منظريهــا العقائديــن  ،إال ان الحقيقــة غــر
ذلــك .ألن افــكار إبــن تيميــة كانــت قــد شــاعت و
انتــرت عــى ايــدي تالمذتــه  ،بــل و عــى ايــدي
اتباعــه الذيــن جــاءوا بعــد قــرون مــن بعــده ،
حتــى أن اتباعــه انقســموا اىل جامعــات و فئــات
عديــدة  .و أن احــدى هــذه الفئــات ابتعــدت
كثـرا ً عــن مبــادىء و افــكار إبــن تيميــة  .و عليــه
فــان جــذور التيــارات التكفرييــة ال تكمــن يف فكــر
إبــن تيميــة أص ـاً .

أجري الحوار  :خداداد خادم
داعــش ظاهــرة ابتليــت بهــا البرشيــة جمعــاء ،
فهــي ليســت قضيــة بلــد معــن أو منطقــة خاصــة
 ،و إمنــا خطــر يهــدد االســانية بأرسهــا  ،و لهــذا
فــإن مــن واجــب كل فــرد أيــاً كان منصبــه أو
مســؤوليته  ،املبــادرة للتصــدي لهــذه الظاهــرة
املعاديــة لالنســانية  ..و يف محاولــة لتســليط
الضــوء عــى أبعــاد ظاهــرة االرهــاب التكفــري
املمثلــة يف تنظيــم داعــش  ،إلتقينــا االســتاذ احمــد
نثــاري املديــر العــام ملؤسســة الفكــر االســامي
فــكان هــذا الحــوار :
االرهاب التکفیري ظاهرة تهدد العامل
بأرسه  .فأین برأیکم تکمن االصول النظرية لهذا
الفكر املتطرف ؟
تكفرياآلخريــن يكــون بدايــة ذات دوافــع
سياســية و ســلطوية  ،و هــو ليــس بالظاهــرة
الجديــدة  ،فقــد كان موجــودا ً منــذ صــدر
االســام  .فقــد رأينــا كيــف ان رشيــح القــايض ،
قــايض القضــاة املعــروف يف صــدر االســام  ،كفــر

االمــام الحســن (ع) بدوافــع سياســية و ســلطوية
مغرضــة  .كــا قــام الخــوارج بتكفــر العديــد مــن
الصحابــة  .و هكــذا و مبــرور الوقــت أخــذت
تظهــر هــذه القضايــا يف املراحــل التاليــة يف اطــار
الفــرق الكالميــة و الفلســفية  ،نظــر النزاعــات
التــي اتســمت بعضهــا بالعنــف بــن االشــاعرة و
املعتزلــة  ،و فتــوى الغــزايل حــول الفاطميــن يف
مــر إذ كفرهــم جميعـاً و أبــاح دمائهــم  .اليــوم
ايض ـاً فــأن معظــم النزاعــات الدينيــة و التيــارات
التكفرييــة املاثلــة يف املجتمــع ذات صبغة سياســية
 .و لهــدا فليــس خافي ـاً عــى أحــد أن مثــة أيــادي
تقــف وراء التيــارات التكفرييــة و تفجــر النزاعــات
الدينيــة املعــارصة  ،يقــف يف طليعتهــا االســتكبار
العاملــي و أجهــزة االســتخبارات االرسائيليــة  .ومــن
الواضــح أن مثــة عاملــن رئيســيني يقفــان وراء
بــروز ظاهــرة التكفــر و العنــف الدينــي منــذ
اليــوم االول و لحــد اآلن  .يتمثــل العامــل االول
يف الالمالمئــات و الســلوكيات الثقافيــة املســيئة  ،و
انتشــار الفهــم الخاطــىء عــن الديــن يف املجتمــع

اساسـاٌ مــا الــذي یریــده التکفیریــون  ،و
کیــف یفکــرون ؟
يؤمــن التكفرييــون بــأن مــا يفهمونــه مــن
االســام هــو االســام الحقيقــي  ،و مــا يــراه
اآلخــرون ال ميــت لالســام بصلــة  ،و لهــذا البــد
مــن محاربتهــم و التصــدي لهــم  .ليــس الن
اســامهم غــر صحيــح فحســب  ،و إمنــا هــو
الكفــر بعينــه يتســر بلبــاس االســام  .و عليــه
فــأن العنــف و االرهــاب يعتــر أم ـرا ً اعتيادي ـاً يف
الفكــر التكفــري .
نحن نعتقد بأن االسالم دين الرأفة و
الرحمة  ،فيام يرى التكفرييون أن االسالم الحقيقي
هو ما عندهم  .فهل مثة إنسجام بني املقولتني  ،و
أين تكمن الحقيقة ؟
أن الكثــر مــن الالمالمئــات و الترصفــات املســيئة
ال عالقــة لهــا بالديــن  .و أن الدافــع الــذي يقــف وراء
كل هــذا العنــف و االرهــاب و الترصفــات املســيئة
 ،يكمــن يف اهــداف و نوايــا عــدد ممــن يزعمــون
التمســك بالديــن  ،و ليــس يف اصل الديــن  .ان ما يثار
اليــوم باســم االســام ليــس سســوى مزاعــم بعض من
ينتســبون اليــه  ،و ال ميثــل مــا يريــده االســام دون
شــك  .مثلــا أن العنــف و بعــض ترصفــات الكنيســة
يف القــرون الوســطى ال عالقــة لهــا بالدين املســيحي .
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مــا عــى تأســيس تنظيــم القاعــدة بدعــم مــن
الســعودية ،لتحقيــق اهــداف معينــة  .و بعــد
ذلــك مل يعــد قــادرا ً عــى التحكــم بـــ ( القاعــدة)
و خرجــت عــن ســيطرته  ،بــل ورأى يف القاعــدة
باتــت تشــكل تهديــدا ً ملصالحــه  ،فقــرر أن يخــوض
الحــرب ضدهــا للقضــاء عليهــا  .و أن تنظيــم
داعــش واجــه املصــر نفســه  .و مــا ال شــك فيــه
أن امــركا هــي التــي عملــت عــى ايجاد داعــش  ،و
أن االسـراتيجية االمريكيــة الجديــدة اقتضــت اليــوم
أن تشــن الحــرب ضــد هــذا التنظيــم .

أال یتعارض الفکر التکفیری مع املبادىء
االسالمية ؟
لــو تأملنــا يف ســرة أهــل البيــت (ع) و الصحابــة
املقربــن مــن الرســول االكــرم (ص) و معظــم كبــار
أهــل الســنة و قاطبــة علامء الشــيعة  ،فأننــا ال نجد
أي أثــر للعنــف و التكفــر  .و يذعــن الشــيعة و
الســنة بــأن ســرة امــر املؤمنــن (ع) تعترب قــدوة و
إمنوذجـاً متكامـاً حتــى بالنســبة للســنوات االربــع
و نيــف مــن تســلمه للحكــم  .فعندمــا كان االمــام
عــي (ع) يخطــب مــن عــى املنــر  ،كانــوا يأتــون
و يتهكمــون عليــه و يشــككون يف إمامتــه  ،إال أنــه
مل يحــاول ردعهــم أو تعنيفهــم و ال ملــرة واحــدة .
بــل أن مدرســة أهــل البيــت (عليهــم الســام ) إمنــا
هــي اســتمرار ملدرســة الوحــي  ،و مدرســة الوحــي
تضطلــع بــدور الهدايــة و االرشــاد و ترويــج الديــن
يف املجتمــع  .و أن القــرآن الكريــم لــن يفــرض أمـرا ً
عــى املجتمــع بالقــوة مطلقـاً .
يعتقد البعض أن التكفرييني و القاعدة
أصحاب فكر تنويري منفتج  .ما مدى حقيقة ذلك ؟
أن مثــل هــذا االرهــاب و التطــرف ال نجــده يف
املجتمعــات التــي يحتــل فيهــا املثقفــون دورا ً بــارزا ً
فيهــا  .ان املثقفــن يؤمنــون عــى الــدوام مببــدأ
املــداراة و التعدديــة و محاولــة اســتقطاب الغالبيــة
العظمــى  ،و يرفضــون التكفــر و اســتخدام العنــف
ضــد اآلخريــن .
كيف تنظرون اىل تداعيات ظاهرة
التكفرييني عىل تضامن و وحدة االمة االسالمية ؟
القــرآن الكريــم يحــذر املســلمني عــى الــدوام
مــن خطريــن حقيقيــن  ،و يف الحقيقــة أن هذيــن
الخطريــن يعتــران مكملــن لبعضهــا و ينظــر
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القرآن الكريم يحذر
املسلمني عىل الدوام
من خطرين حقيقيني ،
و يف الحقيقة أن هذيني
الخطرينيعتربانمكملني
لبعضهام و ينظر اليهام
مبثابة خطني متوازيني .
احدهام يتمثل يف التهديد الذي
يكمن يف الكفار و اعداء االسالم
 .و الخطر اآلخر يكمن يف تفرقة
املسلمني و تشتتهم  .و لهذا
فأن الوحدة و التعايش كانا عىل
م ّر العصور مدعاة لالستقرار و
النمو الثقايف و الرخاء املعييش .
أما التفرقة و التباعد و الحركات
التكفريية فلن ينتج عنها سوى
العنف و االرهاب و الحروب .

اليهــا مبثابــة خطــن متوازيــن  .احدهــا يتمثل يف
التهديــد الــذي يكمــن يف الكفــار و اعــداء االســام
 .و الخطــر اآلخــر يكمــن يف تفرقــة املســلمني و
تشــتتهم  .و لهــذا فــأن الوحــدة و التعايــش كانــا
عــى مــرّ العصــور مدعــاة لالســتقرار و النمــو
الثقــايف و الرخــاء املعيــي  .أمــا التفرقــة و التباعــد
و الحــركات التكفرييــة فلــن ينتــج عنهــا ســوى
العنــف و االرهــاب و الحــروب .
کیف تقیمون دور النظام السلطوي يف
ظهور داعش  ،و ماهي الدوافع التي تقف وراء
التحالف الدويل ضد داعش ؟
أن االســتكبار العاملــي كان قــد عمــل يف مرحلــة

لقد انطلقت داعش من سوريا  ،و
توجهت اىل العراق بدعم و مساندة العديد من
الدول  .كيف تنظرون اىل دور هذه الدول ؟
أن بعــض الــدول و مــن أجــل تحقيــق اهدافهــا ،
مــن املمكــن أن تتحالــف مــع عدوهــا يف مرحلــة ما .
و لهــذا فــأن العديــد مــن الــدول  ،و عــى الرغــم مــن
أنهــا ســاهمت بشــكل مبــارش يف تأســيس داعــش ،
إال أنهــا أخــذت تتطلــع اىل أهــداف أخــرى يف الوقــت
الحــارض  ،و لهــذا حاولــت االصطفــاف اىل جانــب
محاربــة داعــش .
هل ترى مثة امكانية بظهور نظري داعش
يف ايران ؟
أن اي ـران بلــد يتمتــع بثقافــة غنيــة راقيــة  .و أن
الحضــارة االيرانيــة تقــف يف طليعــة الحضــارات عــى
مــر التاريــخ  ،و ليس هناك أدىن ســنخية بــن الحضارة
االيرانيــة – االســامية و بــن مــا تقــوم بــه داعــش مــن
مامرســات و ســلوكيات  .إال أن ذلــك ال ينفــي باملطلق
امكانيــة ظهــور امثــال داعــش يف ايـران .
ما هی برأيكم اآللية الكفيلة بالتصدي
ألمثال هذه التيارات املتطرفة ؟
البــد مــن االســتفادة مــن كافــة االمكانيــات
املتاحــة  ،ســواء عــى صعيــد الرتبيــة و التعليــم و
توعيــة الشــباب و الناشــئة  ،و تكثيــف االنشــطة
الثقافيــة و االعالميــة  ،و تعزيــز دور النخبــة و أرباب
الفكــر و الثقافــة يف مختلــف مناحــي املجتمــع .
البــد مــن الرتكيــز عــى الــدور الــذي بوســع النخــب
الثقافيــة و العلميــة و املفكريــن و العلامء املخلصني
االضطــاع بــه  ،و االرتقــاء مبســتوى الوعــي الدينــي
و الثقــايف و االجتامعــي  .إذ ان بوســع كل هــؤالء أن
يضطلعــوا بــدور فاعــل و مؤثــر يف التصــدي للتطرف
و تحكيــم التوجــه املنطقــي و العقــاين يف املجتمــع ،
و بالتــايل الحــد مــن االفـراط و التفريــط يف التعاطــي
مــع االحــداث و القضايــا .

موضوع الغالف

حسني رويوران
التيــارات الســلفية التكفرييــة خاصــة تنظيــم
القاعــدة و داعــش  ،ظاهــرة جديــدة بــرزت
اىل واجهــة االحــداث يف العــامل االســامي خــال
العقــود األخــرة  ،بصفتهــا العبـاً فاعـاً يف الســاحة
السياســية ملنطقــة غــرب آســيا و شــال و وســط
أفريقيــا .
ان ظهــور الخــاف الســيايس الســيام بالنســبة
لألولويــات  ،بــن التنظيــم األم  ،أي القاعــدة  ،و
بــن داعــش  ،بعــد انــدالع االحــداث يف ســوريا
عــام  ، 2011و بســط داعــش لنفــوذه يف االج ـزاء
الغربيــة مــن العــراق و رشق ســوريا  ،أثــار
تســاؤالت كثــرة حــول هــذا التنظيــم  .و مــا
يؤســف لــه هــو أن الجانــب األكــر مــن هــذه
االســئلة بقــي دون اجابــات واضحــة حتــى
هــذه اللحظــة  .و لعــل يف مقدمــة االســئلة :
كيــف ظهــر داعــش اىل الوجــود ؟ و مــن الــذي

كان وراء ظهــوره ؟ و ماهــي الدوافــع و االهــداف
التــي تكمــن وراء ذلــك ؟ و مبــاذا يختلــف هــذا
التنظيــم عــن التنظيــم األم القاعــدة ؟ و مــا الــذي
دعــا االطـراف التــي كانــت تدعمــه باالمــس  ،ألن
تغــر موقفهــا و تقــرر محاربتــه يف اطــار تحالــف
عســكري دويل ؟ .
مــا مســلم بــه هــو أن الغــرب لعــب دورا ً بــارزا ً
يف وجــود القاعــدة بأفغانســتان تحــت ذريعــة
التصــدي لالحتــال الســوفيتي لهــذا البلــد  ،حيــث
عمــل مبســاعدة الســعودية و عــدد من مشــيخات
الخليــج الفــاريس  ،باســتقطاب الشــباب املتحمــس
و املندفــع يف البلــدان العربيــة تحــت واجهــات
اســامية  ،و الــزج بهــم يف الحــرب البــاردة ضــد
منافســه  ،غافلــن عــن أن هــذه الظاهــرة رسعــان
مــا ســوف تتحــول اىل معاداتهــم بســبب الهيمنــة
الغربيــة عــى معظــم الــدول االســامية .

أن حادثــة الحــادي عــر مــن ســبتمرب التــي
اســتهدفت برجــي التجــارة العامليــة يف نيويــورك ،
كانــت قــد لفتــت االنظــار اىل أن تنظيــم القاعــدة
االرهــايب قــد وجــه ســهامه صــوب أمــركا  ،مــن
خــال التفج ـرات التــي شــهدتها كل مــن لنــدن
و مدريــد  ،و أنــه عمليــاً بــات يشــكل تهديــدا ً
حقيقيــاً للغــرب .
كــا أن أمــواج الصحــوة االســامية التــي
انطلقــت مــن تونــس و عمــت بلــدان مــر و
ليبييــا و اليمــن و البحريــن  ،كانــت قــد شــكلت
هــي األخــرى تهديــدا ً آخــر للغــرب  ،ألن الجامهــر
التــي اندفعــت يف هــذا املــد الثــوري العــارم  ،قــد
انتفضــت ضــد االنظمــة املتحالفــة مــع الغــرب .
و أن ماهيــة هــذا التعــارض و التضــاد الجديــد
املعــادي لالســتكبار  ،قــد اتضحــت متامــاً مــن
خــال هجــوم الجامهــر الثائــرة عــى الســفارات
االمريكيــة و االرسائيليــة  .اضافــة اىل أن اتســاع
نطــاق النشــاط االســامي يف امــواج الصحــوة
 ،قــد ضاعــف مــن حجــم التعــارض و التضــاد
مــع الغــرب  .ذلــك أن الكثــر مــن التنظيــات
و التيــارات االســامية قــد تخلــت عــن نظريــة
الغلبــة املذهبيــة يف هــذا التحــرك  .فــاىل مــا قبــل
انطالقــة الصحــوة االســامية كانــت الغالبيــة مــن
االســاميني الســنة يؤمنــون بــرورة اتبــاع الحاكــم
 ،حتــى ان تنظي ـاً اســامياً نظــر حركــة االخــوان
املســلمني يف مــر  ،و رغــم كل القمــع الــذي
تعرضــت لــه عــى يــد النظــام الجمهــوري منــذ
عــام  ، 1954بايعــت انــور الســادات عــام ، 1970
و حســني مبــارك عــام  . 1981و يف هــذا الصــدد
بــرر عمــر التلمســاين مرشــد االخــوان املســلمني
هــذه البيعــة مســتدالً بالحديــث الــذي يــروى
عــن الرســول االكــرم (ص)  ( :مــن مــات و مل تكــن
يف رقبتــه بيعــة مــات عــى غــر ديــن االســام ) .
بيــد أننــا كنــا قــد شــهدنا اثنــاء انطالقــة
الصحــوة االســامية عــام  ، 2011مشــاركة واســعة
للتيــارات االســامية يف الثــورة ضــد االنظمــة
التــي متــت مبايعتهــا مــن قبــل  ،و كانــت هــذه
الظاهــرة شــاملة و مشــهودة متامــاً يف تونــس و
ليبيــا و مــر و اليمــن  ،مــا يعنــي أن نظريــة
الغلبــة و مبايعــة الحاكــم و إن كان فاســقاً أو
ظاملــاً  ،قــد انتهــت بالنســبة لالســاميني و حــل
محلهــا تصــورا ً جديــدا ً .
أن فتــح بــاب االجتهــاد يف مجــال الفقــه
الســيايس لــدى املذاهــب الســنية تحــت عنــوان
( فقــه الواقــع )  ،و محاولــة تعريــف نظــام
اســامي يف ســياق االطــر املدنيــة و العقــود
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االجتامعيــة تحــت عنــوان ( دولــة مدنيــة ذات النظــام الحاكــم يف ســوريا عــام  ، 2011باتفــاق
مرجعيــة اســامية )  ،قــد أوجــد وضعــاً جديــدا ً تــام مــع قــوى اقليميــة الســيام تركيــا و الســعودية
و تحــوالً مــن النمــوذج املنحــر بنظــام الخالفــة  ،و قطــر و االردن و االمــارات العربيــة املتحــدة ،
اىل منــوذج الدولــة املدنيــة االســامية  .و أن مثــل كان مبثابــة ســبيل الحــل الــذي لجــأ اليــه الغــرب
هــذا التحــول قــد تــم عــى اســاس مفهــوم مقاصــد للتخلــص مــن كل هــذه التناقضــات  .و يف ضــوء
الرشيعــة لــدى فقــه أهــل الســنة  .و بتعبــر آخــر هــذا الســيناريو  ،حــاول اســتغالل أجــواء الصحــوة
 ،ان االســاميني يــرون بأنــه اذا كان نظــام الخالفــة االســامية للتعتيــم عــى االوضــاع السياســية مــن
غــر قابــل للتطبيــق يف ظــل الظــروف الراهنــة  ،خــال تنفيــذ مــروع اســقاط النظــام يف ســوريا .
و مــن خــال تأســيس الجيــل الثــاين للقاعــدة
فأنــه ينبغــي متابعــة اصــول العــدل الثالثــة  ،أو
مبــدأ ( الحكومــة الرشــيدة ) و مبــدأ الشــورى ( تحــت مســمى داعــش و جبهــة النــرة داخــل
االنتخابــات ) عــى أقــل تقديــر  ،حتــى أن هــذه االرايض الســورية و تقدييــم مختلــف انــواع
االهــداف باتــت يف الوقــت الحــارض متثــل اســاس الدعــم لهــا  ،ســعى الغــرب اىل ايجــاد منافــس
نشــاط الكثــر مــن االحــزاب الســنية يف العــامل للقاعــدة يعمــل بطريقــة مختلفــة مســتفيدا ً مــن
التناقضــات التــي طــرأت .و مــا يذكــر يف هــذا
االســامي .
و أن مثــل هــذا التحــول الفكــري قــد اوجــد الصــدد أن الواليــات املتحــدة تحــاول أن تنقــل
نوعــاً مــن التقــارب يف الرؤيــة و التصــور بــن التعــارض بينهــا و بــن القاعــدة اىل رصاعــات
املذهــب الشــيعي و املذاهــب الســنية  ،إذ أن هذا داخــل التنظيــم  ،و هــذا مــا يــرر ظهــور جيــل
التحــول قــد جعــل يف النهايــة اتبــاع أهــل الســنة – جديــد للســلفيني التكفرييــن بأهــداف و توجهــات
شــأنهم شــأن الشــيعة – ينشــدون لحاكــم الصالــح متفاوتــة عــن توجهــات التنظيــم األم .
و يف هــذا الســياق حــاول الغــرب حــرف االنظار
الــذي يتســم بالعــدل و يحكــم عــى اســاس
تعاليــم االســام ( الفقيــه)  ،و يتــوىل الحكــم بنــاء عــن توجهــات الصحــوة االســامية  ،و حــرص مــن
تصويــت الشــعب  ،و يكــون يف خدمــة املجتمــع  .خــال الــزج بالعــب جديــد يدعــى الســلفيون
أن هــذه التحــوالت الثالثــة  ،أي معارضــة التكفرييــون – الجيــل الجديــد  ،عــى نقــل
القاعــدة للتغــرب  ،و معارضــة الجامهــر لالنظمــة التعــارض بــن الجامهــر وبــن االنظمــة املواليــة
املســتبدة املواليــة للغــرب ،و توفــر أرضيــة للغــرب  ،اىل رصاعــات يف اوســاط الجامهــر  .و
الوحــدة الدينيــة يف العــامل االســامي  ،شــكلت ان انعــدام االمــن عــى نطــاق واســع يف العـراق و
تهديــدا ً قويـاً ملصالــح الغــرب يف املنطقــة  .و لهــذا ســوريا و لبنــان و اليمــن و ليبيــا و شــبه جزيــرة
يحــاول الغــرب الخــروج مــن هــذه التعارضــات ســينا  ،مــا هــو إال نتيجــة للمــروع الغــريب .
أن تأكيــد الجيــل الثــاين مــن القاعــدة تحــت
و االزمــات  ،مــن خــال تنفيــذ ســيناريوهات
جديــدة  ،و إعــادة ترتيــب عالقاتــه الســلطوية مســميات داعــش و جبهــة النــرة  ،عــى أولويــة
قتــل الشــيعة و محاربــة االقليــات املذهبيــة و
بــدول املنطقــة باســلوب جديــد .
ان مبــارشة الغــرب بتنفيــذ مــروع اســقاط الدينيــة  ،يعــد جانبـاً مــن هــذا املــروع لرتســيخ
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التناقضــات الجديــدة داخــل املجتمــع  ،و بالتــايل
إلهــاء برصاعــات طويلــة ليســت لهــا نهايــة .
وال يخفــى أن مثــل هــذا التعــارض املذهبــي
الدامــي الــذي قــل نظــره يف التاريــخ  ،مــا هــو
إال جــز ًء مــن الســيناريو الغــريب – الــريك املدعــوم
مــن قبــل الرجعيــة العربيــة  ،و الــذي يهــدف اىل
مصــادرة االرضيــة الجديــدة و الفــرص املتاحــة
لتضامــن العــامل االســامي و اتحــاده  ،و محاولــة
التصــدي لتنامــي نفــوذ النظــام االســامي يف ايـران
عــى صعيــد املنطقــة و العــامل االســامي .
أن مــا مســلم بــه هــو أن معادلــة داعــش
السياســية يف املنطقــة  ،معقــدة للغايــة و فيهــا
أكــر مــن مجهــول  ،و ال ميكــن ادراكهــا جيــدا ً مــن
دون االخــذ بنظــر االعتبــار الحقائــق امليدانيــة
 .و ال شــك أن فهــم و وعــي الــدور الغــريب يف
هــذه املعادلــة  ،و محاولــة تغيــر التناقضــات
التــي شــكلت ســبباً رئيســياً يف دعــم الغــرب لهــذه
الجامعــات خــال الســنوات الثــاث أو االربــع
املاضيــة  ،يحظــى بأهميــة بالغــة  .و ال يخفــى أن
الدعــم املبــارش الــذي يقدمــه الكيــان الصهيــوين
لهــذه الجامعــات  ،مبــا يف ذلــك معالجــة 1600
شــخص مــن جرحــى التكفرييــن  ،ييعتــر شــاهدا ً
آخــر عــى تضامــن هــذا الكيــان مــع الســيناريو
الغــريب هــذا .
و مــن الواضــح أن الســيناريو الغــريب الــذي
يتمحــور حــول اســقاط االنظمــة و تقديــم الدعــم
لهــذه الجامعــات التكفرييــة مبــا مينحهــا القــوة
و القــدرة املســموح بهــا  ،قــد جعــل مــن هــذه
الجامعــات بدرجــة مــن النفــوذ و القــوة يصعــب
احتوائهــا و التحكــم بهــا  ،نتيجــة انضــام اعــداد
كبــرة لهــا غــر متوقعــة مــن املتطوعــن مــن
املحبطــن و املتذمريــن مــن ابنــاء املنطقــة  ،و
بالتــايل أخــذت فجــأة تهــدد حلفــاء الغــرب يف
املنطقــة .
و نتيجــة لالوضــاع الجديــدة الطارئــة و غــر
املتوقعــة  ،اضطــر الغــرب اىل تغيــر اس ـراتيجيته
 ،ألنــه كان يتوقــع مــن هــذه الجامعــات العمــل
عــى اســقاط النظــام يف ســوريا  ،إال أنهــا باتــت
تشــكل تهديــدا ً للعــراق و الســعودية و االردن ،
و لجــأ اىل تشــكيل التحالــف الغــريب الســتهداف
داعــش و محاوولــة احتوائــه عــى حــد قــول
أوبامــا  ،و إعادتــه اىل بيــت الطاعــة مــن خــال
الضغــط العســكري  ،حتــى يبقــى تحــت الســيطرة
عــى الــدوام  ،و يقــوم بــدوره ضمــن االطــار الــذي
يرســمه لــه اســياده .

موضوع الغالف

اعداد :هیئة التحریر

التعصــب الدينــي املعــارص ظاهــرة ليســت
جديــدة  .معظــم املجتمعــات البرشيــة شــهدت
ظواهــر مامثلــة عــر التاريــخ  .والتعصــب
عمومــا» هــو حالــة مــن التمركــز الشــديد،أو
مــن االنجــذاب املفــرط نحــو الــذات الجمعيــة
السياســية او القبليــة او العرقيــة أو املناطقيــة ،او
الدينيــة.ويف جاهليــة العــرب عــى ســبيل املثــال
كانــت العصبيــة ان» تنــر أخــاك (مــن القبيلــة
نفســها) ظاملــا» او مظلومــا»”...
التعصــب الدينــي هــو االشــد واألكــر خطــورة
مــن بــن كل العصبيــات التــي عرفهــا التاريــخ.
ألنــه يســبغ عــى مــا تقــوم بــه الجامعــة وحتــى
عــى مــا يقــوم بــه كل فــرد ينتمــي اليهــا رشعيــة
دينيــة ترمــي مــن يخالفهــا بالتكفــر الــذي

يتيــح القتــل ويجعلــه يف الوقــت نفســه فعــا»
مقدســا» يســتحق مــن يقــوم بــه الرفعــة الدنيويــة
واالخرويــة ...والخــوارج يف التاريــخ االســامي
كانــوا ابــرز منــوذج عــى هــذا الفكــر التعصبــي
التكفــري يف فهــم النــص بــا معرفــة .علــا»
بأنهــم كانــوا كــا تذكــر النصــوص التاريخيــة مــن
أكرثالنــاس حفظــا» للقــرآن ومتســكا» بتطبيــق
مــا جــاء فيــه ،ولكــن بحســب فهمهــم الخــاص
والضيــق للنــص .وعندمــا ارتكبــوا جرميــة اغتيــال
الخليفــة الرابــع االمــام عــي عليــه الســام اعتــروا
ذلــك تطبيقــا» لــرع اللــه.ألن «الحكــم هــو للــه»
وليــس للبرش.وهــذا فهــم قــارص وتأويــل محــدود
وخاطــئ للنــص ..لكــن مشــكلة هــذا التأويــل
انــه عندمــا انتقــل اىل الفعــل تحــول اىل جرميــة

بحــق شــخصية اســامية عظيمــة وبحــق املجتمــع
االســامي يف ذلــك الوقــت .واألســوأ مــن ذلــك
ايضــا» ان هــذا الفعــل أســس لنهــج تربيــر القتــل
واالغتيــال يف التعامــل مــع االختــاف عــى قاعــدة
تفســر النــص.
يجعــل املتعصــب الدينــي نفســه فــوق
املجتمــع .فعالقتــه هــي مــع النــص املقــدس
مبــارشة ”.وهــو ال يحتــاج اىل املعرفــة لــي يفــوز
بالخــاص ،وكالم اللــه ينتقــل اليــه مــن دون
توســط اي معرفــة)1(”...
ومــن هــذا النــص يســتمد املتعصــب الدينــي
مــا يفعلــه ،وعــى املجتمــع والنــاس ان يتكيفــوا
مــع فهمــه هــو للنــص.واذا مل يفعلــوا ذلــك او
مل يتمكنــوا منــه تحولــوا اىل هــدف للتكفــر،أو
للقتــل ...واالميــان بــا ثقافــة هــو وجــه ملــا يســمى
التعصــب»( ..)2والتعصــب هــو نتــاج انتقائيــة
نصيــة .فيأخــذ املتعصــب مــا يريــد مــن النص،مــن
ّ
دون ان يلحــظ البعــد الــكيل والشــمويل للديــن
(االســام)»وهنا تنبغــي االشــارة اىل مــا تلعبــه
العزلــة الذهنيــة واملفاهيميــة عــن املنظومــة
االســامية ككل مــن دور ســلبي يف حصــول الفجوة
عــى مســار الفهــم والتطبيــق واملعالجــة)3(»...
والتعصــب الدينــي يذهــب خالفــا» للمنطــق الذي
يقــول ان الديــن يف خدمــة االنســان او ان االجتهاد
يهــدف اىل البحــث عــن الحكــم والفتــوى لــي
يتعامــل مــع متغـرات الواقــع ..التعصــب الدينــي
يشــطب كل االحتــاالت ،وال يتمســك اال باحتــال
واحــد فقــط هــو االميــان كــا يريــده هــو ،وكــا
يـراه هــو ،بــا اي معرفــة وبــا اي ثقافة...أمــا مــا
عــداه فكلــه كفــر يســتدعي املحاربــة للقتــل او
االخضاع..وبســبب هــذا التعصــب ومــن اجلــه
وحــده خيضــت الحــروب عــرات الســنني يف
الغرب.ومــن اجلــه ايضــا» يقتــل النــاس ويتقاتــل
املتعصبــون يف مــا بينهــم اليــوم يف بلداننــا العربيــة
واالســامية.وعندما يصبــح االميــان هــو املعيــار
االول والوحيــد للتعامــل مــع النــاس ويف مــا بــن
االفراد،ورشطــا» للحيــاة املشــركة ،فهــذا يعنــي
دعــوة اىل الغــاء كل التباينــات وكل الفروقــات
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الثقافيــة واالجتامعيــة وكل هوامــش االختــاف...
اي الحكــم علــی املجتمعــات بعــدم االســتقرار.
ألنــه اذا كان معيــار قبــول اآلخــر هــو التأكــد مــن
اميانــه ،فــإن هــذا لــن يجعلــه وحــده فقــط يف
موضــع الشــبهة والريبــة بــل ســيحول العالقــات
املجتمعيــة كلهــا اىل عالقــات شــبهة وريبــة ،وال
ميكــن احتاملهــا..
العقيــدة بالنســبة اىل املتعصــب مهــددة مــن
املنتســبني اليهــا  ،أومــن قــوى اخــرى خارجيــة
او داخليــة تســتهدف النيــل مــن هــذه العقيــدة
ومــن اصحابها(.لنالحــظ عــى ســبيل املثــال اســاء
بعــض الحــركات االصوليــة االســامية التــي ظهــرت
يف تســعينيات القــرن املــايض يف مــر ”:الناجــون
مــن النــار” ”،التكفــر والهجــرة” )...واملتعصــب
بهــذا املعنــى يخــاف مــن العــامل الخارجــي الــذي
ال يســتطيع مواجهتــه أو يعجــز عــن تغيــره اال
بــأن يقتــل نفســه)4(...
إن الرتتيــب «الفقهــي» للتعصــب الدينــي
يجعــل مواجهــة اآلخــر املختلــف اولويــة تتقــدم
مــا عداهــا مــن اولويــات سياســية او اجتامعيــة
او اخالقية،مهــا حصــل مــن تغ ـرات يف املجتمــع
ومهــا واجــه املجتمــع مــن تحديــات .ومــن هــذا
املنظــار التعصبــي تصبــح كل االولويــات االخــرى
االجتامعيــة واالقتصاديــة والتنمويــة والثقافيــة
غــر مهمــة ..اي ان مواجهــة الفقــر ليســت اولوية.
وال وضــع برامــج ملحــو االميــة هــي اولويــة،وال
التصــدي للنفــوذ الخارجــي  ،أو وضــع الخطــط
والربامــج مــن اجل التنميــة الشــاملة يف املجتمع،او
بــذل الجهــود لتوحيــد األمــة ومواجهــة مشــاريع
التقســيم...أوغري ذلــك مــن اولويــات ملحــة يف
معظــم املجتمعــات والــدول العربيــة واالســامية...
والتعصــب الدينــي (التكفــر) ال يعــرف بــكل تلــك
االولويــات .يريــد ان تبقــى األمــور عــى حالهــا
ألنــه يــرى الدنيــا مبنظــار آخر.وهــذه الطريقــة
يف النظــر اىل االمــور والتــرف عــى اساســها ،ال
بــل وقتــال النــاس يف املجتمــع وفقــا» لها،ســوف
يجعــل الشــعوب االســامية مشــغولة بقتــال
بعضهــا تحــت عنــوان التكفــر ومحاربــة البــدع...
وهــذا كــا هــو معلــوم ال ميكــن ألحــد ان يضــع له
برنامجــا» زمنيــا» محــددا» يفــرض بعــده االنتقــال
اىل مجتمــع «النقــاء العقائــدي» الــذي لــن يكــون
مبقــدور احــد مــن البــر ان يدعــي القــدرة عــى
تحقيقــه ...بــل ميكــن ان تخــوض األمــة ع ـرات
ان مل يكــن مئــات الســنني مــن الحــروب الداخليــة
املميتــة واملدمــرة مــن أجــل «محاربــة البــدع».
كــا ان تأســيس امــارة اســامية،عىل رقعــة ضيقــة
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مــن بــاد شاســعة (عــى الرغــم مــن ارداة
اهلهــا) ال ولــن يغــر شــيئا» يف واقــع املســلمني،
خصوصــا» عندمــا يفــرض عــى اهلهــا االوامــر
والنواهي»أمــر» اختارتــه مجموعــة مــن االف ـراد
ال ميــت بصلــة اىل مفهــوم الخالفــة أواىل مفهــوم
االمــارة ،أو اىل مفهــوم الدولــة االســامية..
هــذا النــوع مــن التفكري،ومــن املامرســات ال
ميكــن ان تكتــب لــه الحياة.وهــو مخالــف لطبيعــة
املجتمعــات التــي عاشــت دوما»عــى التنــوع .وال
ميكــن ألي مجموعة دينيــة او عرقية أو مذهبية ان
ترضــخ ملــن يريــد القضــاء عليها.وشــواهد التاريــخ
عــى ذلــك كثــرة .كــا ان التكفــر و التشــدد
نفســه مل يســلم مــن االنشــقاق او مــن االقتتــال يف
مــا بــن اتجاهاتــه املختلفــة .وهــذا أمــر طبيعــي
ألن منطــق التكفــر ومنطــق التعصــب هــو منطق
اقصــايئ ،ال يســتثني احــدا»،وال ميكــن ان يتوقــف
عنــد حــد .
لقــد افرتقــت االتجاهــات التكفرييــة املعــارصة
أكــر مــن فرقــة او مذهــب .بعضهــا اكتفــى
برفــض اآلخــر واالبتعــاد عنــه واعت ـزال «املجتمــع
الجاهيل»(الكافــر) .وقــد تأثــر هــؤالء مبنهــج
بعــض املفكريــن او بعــض الشــخصيات االســامية
فاعتربوهــم قــدوة فكريــة لهــم ويســرون عــى
نهجهــم الصالــح عــى الرغــم مــن تغــر الزمــان
واملــكان .ومــن االتجاهــات التكفرييــة مــن تجــاوز

إن الرتتيب «الفقهي»
للتعصبالديني
يجعل مواجهة اآلخر
املختلف اولوية تتقدم
ما عداها من اولويات
سياسية او اجتامعية
او اخالقية،مهام حصل
من تغريات يف املجتمع ومهام
واجه املجتمع من تحديات .ومن
هذا املنظار التعصبي تصبح كل
االولويات االخرى االجتامعية
واالقتصاديةوالتنمويةوالثقافية
غري مهمة ..اي ان مواجهة الفقر
ليست اولوية

تلــك العزلــة عــن املجتمــع التــي اعتربهــا عزلــة
ســلبية اىل الدعــوة اىل تغــر هــذا الكفــر والضــال
باليد.ولذلــك نالحــظ ان الدعــوة الســلفية عــى
ســبيل املثــال تعمــل وفــق مبدأيــن متالزمــن هــا
“نــر العقيــدة ومحاربــة البدع”.وتعمــل معظــم
االتجاهــات الســلفية وفــق هذيــن املبدأيــن.
أمــا االتجــاه التكفــري فــا تقتــر محاربــة
البــدع بالنســبة اليــه عــى “املجادلــة بالتــي هــي
أحســن”وال عىل”املوعظــة الحســنة”،أو غــر
ذلــك مــا يــرد يف القــرآن الكريــم مــن اســاليب
لحــض النــاس واملؤمنــن عــى التحــي بالصــر
وقبــول االختــاف،اذا ارادوا الدعــوة اىل الله...بــل
يعمــد هــذا االتجــاه اىل “محاربــة البدع”،باليــد
(بالســيف،وقطع الــرؤوس) .أي باملواجهة املســلحة
وبقتــل مــن يخالفونهــم باعتبارهــم “اهل بــدع”...
يف حــن مل يرفــع هــؤالء الســاح يومــا» يف وجــه اي
«يهــودي» مخالــف لعقيدتهــم او ارسائيــي محتــل
،وحتــى أنهــم مل يعلنــوا الســتعداد ملثــل هــذه
املواجهــة مــع هــذا املحتــل ...
تعصب ديني وتساهل سيايس:
أدخلــت الثــورات العربيــة اصحــاب التشــدد
الدينــي اليــوم يف حــرج فقهــي غــر مســبوق
.فقبــل “الثــورة” كان الســلفيون (املتشــددون
يف فهــم النــص ويف تطبيقــه) يعتمــدون عــى
ســبيل املثــال “فقــه الطاعــة” .أي طاعــة الحاكــم

موضوع الغالف

وعــدم جــواز الخــروج عليــه(.يف تناقــض غريــب
بــن تشــدد يف التعامــل مــع املجتمــع وافــراده
وتســاهل يف التعامــل مــع الحاكــم وسياســاته)...
ولهــذا التربيرالفقهــي للطاعــة اســبابه التاريخيــة
التــي أضفــت عــى الحكــم مرشوعيــة ورشعيــة ال
يجــوز الخــروج عليهــا مهــا كان هــذا الحاكم.لكن
هــذا االتجــاه الســلفي نفســه انتقــل يف مرص»،مــن
طاعــة الحكــم» طــوال ســنوات طويلــة،مل يكــن
لــه فيهــا شــأن بــأي أمــر مــن االمــور السياســية..
وال بــأي اع ـراض عــى سياســات الرئيــس املــري
حســني مبــارك ...اىل االلتحــاق بالثــورة الســقاط
النظــام ورحيــل الرئيــس مــن دون اي مســوغات
فقهيــة واضحــة ،ومــن دون ان يثبــت هــؤالء ان
«فقــه طاعــة الســلطة» مل يعــد صالحــا» او انــه
مل يكــن كذلــك أصــا»...أو أنــه كان خطــأ»..أو ان
الظــروف تفــرض تغيــرا» يف قــراءة املــررات أو
غــر ذلــك..
ومــن مدرســة التشــدد الدينــي نفســها مثــة
اتجــاه آخــر بقــي عــى وفائــه لفقــه الســلطة
وطاعــة الحاكــم كــا يف منــوذج اململكــة
الســعودية...التي قــال بعــض العلــاء فيهــا
بتحريــم اصــل التظاهــر .فأعلــن مفتــي عــام
اململكــة موقفــا» رافضــا» لالحتجاجــات واعتربهــا
«خطــط مدبــرة» وطــرق للغوايــة والضــال
وتدمــر الشــعوب »..ويف اليمــن اعتــر محمــد

االمــام أحــد مشــايخ الســلفية «املظاهــرات
وســيلة مــن وســائل الدميقراطيــة يرفضهــا الــرع
بوصفهــا جــزءا» مــن قوانــن الغــرب ...وال يجــوز
ملــن يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر أن يفتــي بجــواز
املظاهـرات ســواء كانــت ســلمية ام تخريبية.فهــي
أشــد وأرض .وال يجــوز ملــن يؤمــن باللــه واليــوم
اآلخــر ان يشــارك فيهــا ال تخطيطــا» وال تنفيــذا»
وال حضــورا»وال دفاعــا» ...مــع توصيتنــا للمســلمني
بالصــر عــى جــور حكامهــم ألن ظلمهــم لنــا
عقوبــة علينــا بســبب ظلــم بعضنــا بعضــا»».
هــذ االتجــاه الســلفي نفســه هــو الــذي
اصــدر الفتــاوى بــرورة القتــال والجهــاد ضــد
النظــام يف ســوريا .وقــد ســاهمت تلــك الفتــاوى
يف اتســاع بيئــة التعصــب الدينــي ،ويف حاميتهــا
عــر مرشوعيــة فقهيــة تجيــز الجهــاد يف ســوريا
او يف الع ـراق عــر جــذب ع ـرات اآلف الشــباب
مــن بلــدان عربيــة واســامية واجنبيــة للقتــال
يف هذيــن البلديــن تحــت عنــوان الجهــاد ضــد
الحكــم الكافــر وليــس الحكــم الظامل..عــى ان
يفــي ذلــك الجهــاد اىل تأســيس االمــارة أو
الخالفــة االســامية...
وشــهدت مــر ،بعــد الثــورة ،منوذجــا صارخــا»
عــى دعــوات التعصــب والتشــدد الدينــي التــي
تكفــر الشيعة،وتســتبعد االقبــاط مــن املســاواة
يف املواطنيــة املرصية،وتعتــر كل مــن يخــرج

ان تأسيس امارة
اسالمية،عىل رقعة
ضيقة من بالد شاسعة
(عىل الرغم من
ارداة اهلها) ال ولن
يغري شيئا» يف واقع
املسلمني،خصوصا»
عندما يفرض عىل اهلها االوامر
والنواهي»أمري»اختارتهمجموعة
من االفراد ال ميت بصلة اىل
مفهوم الخالفة أواىل مفهوم
االمارة ،أو اىل مفهوم الدولة
االسالمية..

اعرتاضــا» عــى الرئيــس مــريس بأنــه كافــر..
وهــذه الدعــوات هــي منــوذج لهــذا االتجــاه
الســلفي التكفــري املتشــدد يف التعامــل مــع
افــراد املجتمــع اآلخريــن واملتســاهل يف القضايــا
السياســية الكــرى واملصرييــة والــذي مل يرفــع
صوتــا» ضــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك.
( )5ومل يعــرض يومــا» عــى النفــوذ االمــريك يف
مــر وال عــى املعاهــدات املوقعــة مــع ارسائيــل.
وهــذا االتجــاه نفســه يف تونــس مل ينتقــد يومــا» ما
فعلــه الرئيــس زيــن العابديــن بــن عــي.
يجيــب أحــد قــادة حــزب النور،احــد ابــرز
االحــزاب الســلفية يف مرص،عــن ســؤال حــول
مواقفــه مــن ارسائيــل ومــن اتفاقيــات كامــب
ديفيــد قائــا» :إن حــزب «النــور» يــرى أنــه ال
يصــح اإلقــدام عــى مــا فيــه مــرة ملــر وأبنائهــا،
ويــرى خطــورة أن تنقــض الدولــة اتفاقيــة دوليــة
مــن جانــب واحــد  -وإن كانــت قــد أبرمــت يف
ظــل نظــام ديكتاتــوري  -فقــد أعلــن الحــزب
أنــه ســوف يحــرم هــذه االتفاقيــة مــع الســعي
الدائــم لتعديــل بنودهــا الجائــرة بكافــة الســبل
املرشوعــة...”.
مــن الالفــت ان قســا» كبـرا» مــن االتجاهــات
الســلفية التــي تقــود اليــوم اتجــاه التكفــر يف
البلــدان العربيــة ،كانــت قبــل الثورات،بعيــدة عــن
العمــل الســيايس (خصوصــا» يف مرص،وتونــس)
وترفــض تكفــر الحاكــم او الخــروج عليــه .وتعتــر
ذلــك الخــروج منــاف للــرع وللديــن وجلــب
للمفســدة أكــر مــا هــو تحقيــق للمصلحــة...
لقــد شــكل هــذا االتجــاه الســلفي التكفــري
«الجهــادي» منوذجــا» جذابــا» للشــباب االســامي
بعــد االحتــال االمــريك الفغانســتان والعراق،وبعد
التهمــة التــي وجهــت اىل تنظيــم القاعــدة
بتفجــرات /11ســبتمرب . 2001وبعدمــا جعلــت
السياســات األمريكيــة -الغربيــة هــذا التنظيــم
العــدو األخطــر عــى أمنهــا وأمــن العــامل...
لقــد دمــج هــذا االتجــاه بــن الجهــاد وبــن
ســلفيته التكفرييــة .لــذا اعتقــد مــن التحــق
بــه مــن الشــباب ان األمريــن متالزمني.بحيــث
تحــول معظــم “الجهاديــن” يف افغانســتان ثــم يف
الع ـراق اىل تكفرييــن يف الوقــت نفســه .يقومــون
بعمليــات قتــل وتفجــر بــن النــاس ألهــداف
مذهبيــة ودينيــة تحــت رايــة الجهــاد والتقــرب اىل
اللــه واىل رســوله!!! وقــد شــكلت االنجــازات التــي
حققهــا هــذا التنظيــم خصوصــا» يف افغانســتان
بعــد طــرد القــوات الســوفياتية،وما اعقبهــا
مــن عمليــات ضــد بعــض املؤسســات الغربيــة
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ال ميكن ان ننىس ان التعليم الديني هو اهم مصدر من
مصادر التعصب .كانت مؤسسات التعليم الديني الكربى يف
العامل االسالمي مثل االزهر والزيتونة والقريوان مراكز لبث
املعرفة الدينية و لثقافة التعرف عىل املذاهب االخرى ،حتى ان االزهر نفسه يف مرص كان خلف
مرشوع التقريب بني املذاهب ،واصدر مجلة حملت االسم نفسه شارك فيها ويف مرشوع الدعوة
اىل التقريب علامء من السنة ومن الشيعة وبات املذهب االمامي الجعفري من املذاهب التي
تدرس يف االزهر الرشيف يف مرص..لكن املشكلة ان ذلك كله قد تبدل .فرتاجع دور االزهر

واالمريكيــة حافــزا» مهــا» للكثرييــن لالنتقــام
مــن السياســات االمريكيــة مــن جهــة ،ولتقديــر مــا
يقــوم بــه هــذا التنظيــم مــن جهــة ثانية.بحيــث
بــات مــن املســتحيل الفصــل بــن هــذه االنجــازات
وبــن االتجــاه التكفــري لكثرييــن ممــن التحقــوا
بفكــر القاعــدة ومــا تفــرع عنهــا مــن جبهــات
ومجموعــات تقاتــل يف اكــر مــن مــكان بدوافــع
مذهبيــة وتكفرييــة...
تراجعــت جاذبيــة هــذا االتجــاه «الجهــادي
التكفــري» قبــل الثــورات العربيــة ،وحتــى قبــل
اغتيــال بــن الدن ،وقــد تــم تصفيــة معظــم
قيــادات القاعــدة أو تــم اعتقالهــم بعدمــا
انخرطــوا يف عمليــات داخــل بلــدان عربيــة
عدة،وتعرضــوا الخرتاقــات مــن اجهــزة اســتخبارية
مختلفة،ولرضبــات قويــة يف العــراق ...ففقــدوا
بريــق الدعــوة اىل قتــال «الصليبيیــن والكفــار
واليهود»...أمــا بعــد «الثــورات العربيــة فســتدفع
دول اقليميــة عــدة بانصــار هــذا االتجــاه الســلفي
التكفــري اىل ان تلعــب مجــددا» دورا» عســكريا»
كبــرا» يف العــراق ثــم يف ســوريا،ملحاربة النظــام
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هنــا وهنــاك تحــت لــواء «الجهــاد» وتأســيس
االمــارة االســامية...
ال ميكــن ان ننــى ان التعليــم الدينــي هو اهم
مصــدر مــن مصــادر التعصــب .كانــت مؤسســات
التعليــم الدينــي الكــرى يف العــامل االســامي
مثــل االزهــر والزيتونــة والقــروان مراكــز لبــث
املعرفــة الدينيــة و لثقافــة التعــرف عــى املذاهــب
االخــرى ،حتــى ان االزهــر نفســه يف مــر كان
خلــف مــروع التقريــب بــن املذاهــب ،واصــدر
مجلــة حملــت االســم نفســه شــارك فيهــا ويف
مــروع الدعــوة اىل التقريــب علــاء مــن الســنة
ومــن الشــيعة وبــات املذهــب االمامــي الجعفــري
مــن املذاهــب التــي تــدرس يف االزهــر الرشيــف
يف مرص..لكــن املشــكلة ان ذلــك كلــه قــد
تبــدل .فرتاجــع دور االزهــر .واخــرق الســلفيون
مؤسســاته وجامعتــه ومناهــج التدريــس فيــه.
وهــذه العمليــة حصلــت بشــكل متــدرج يف
العقــود الخمســة املاضيــة بعدمــا انتقــل الكثــرون
مــن مــر اىل اململكــة الســعودية للعمــل
وللتدريــس هنــاك وتأثــروا بالســلفية الوهابيــة

التكفرييــة التــي حملوهــا معهــم اىل الجامــع
االزهــر)6(...
مثــة مصــادر اخــرى تغــذي هــذا التعليــم
وتتكامــل معــه .مــن املســجد اىل البيــت اىل
الفضائيــات التــي ال تكــف عــن بــث «الفتــاوى»
طــوال الليــل والنهــار .مثــة مشــكلة معقــدة هنــا
الميكــن التقلیــل مــن اهميتهــا ومــن صعوبتهــا.
إذ كيــف ميكــن الســيطرة عــى كل هــذه املصــادر
للحــد مــن التعصــب؟ خصوصــا» وأن التعصــب
الدينــي مل يعــد يقتــر عــى أفــكار او عــى
نظريــات او عــى فتــاوى قيلــت او صــدرت قبــل
مئــات الســنني .ومل نعــد امــام ســلفية دعويــة
ســلمية تريــد اســلمة املجتمــع مــن القاعــدة
حتــى لــو احتــاج االمــر عــرات الســنني .بــل
اصبحنــا امــام ســلفية متعصبــة وتكفرييــة تريــد
اســلمة املجتمــع وتأســيس االمــارة االســامية بحــد
الســيف...بحيث أخــذت هــذه الســلفية “الجهــاد»
نحــو الداخــل االســامي بذريعــة التكفــر بــدل ان
يكــون الجهــاد فعــا» لحاميــة االمــة مــن االخطــار
الخارجيــة التــي تهددهــا يف عــامل الســيطرة
االمريكيــة عــى بــاد املســلمني ويف عــامل االحتــال
الصهيــوين لفلســطني...
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موضوع الغالف

د .محمد علی آذرشب
ظاهــرة اإلرهــاب بــرزت اليــوم عــى الســطح
لتشــكل أكــر تحـ ٍـد يواجهــه العــامل اإلســامي .هــذه
الظاهــرة لهــا دون شــك ارتبــاط وثيــق مبــا ســمي
بالفــوىض الخالقــة مــن أجــل زلزلــة االســتقرار يف
املنطقــة ومــن ثــم إعــادة ترتيبهــا وفــق املنظــور
الصهيــوين مدعومــا أوربيــا وأمريكيــا.
ليــس مــا يحيــط باألمــة مــن كيــد باملســتغرب،
فهــو قائــم منــذ ســقوط العــامل اإلســامي أمــام
الغــزو الغــريب ،لك ـ ّن الــذي يثــر االنتبــاه يف هــذه
الفــرة بالــذات ،هــو هــذا اإلرساع وهــذه التعبئــة
يف إن ـزال الرضبــات القاســية واملتواليــة واملتنوعــة
بالشــعوب اإلســامية ،وامللفــت للنظــر أيضً ــا أن
هــذا يت ـ ّم يف وقــت تنهــض هــذه الشــعوب مــن
ســباتها وتطالــب باعــادة كرامتهــا والتخلــص مــن
الكابــوس القابــع عــى مقدراتهــا ،وتســعى إىل
اســرداد مــا ســلب منهــا يف عــر الركــود والســبات
واالنحطــاط.

إذن مــا يجــري اليــوم مــن عبــث يف الســاحة
اإلســامية إنّ ــا يســتهدف بالصميــم الوقــوف بوجــه
املــروع الحضــاري لألمــة ،املتضمن نهضة الشــعور
ويقظــة اإلحســاس والتوجــه نحــو البنــاء الحضــاري،
أي نحــو اســتئناف مســرة الحضــارة اإلســامية عــى
مســتوى متطلبــات العــر.
عــدت قبــل أيــام مــن الكويــت وأنــا مبتهــج
مبشــاركتي يف مــروع تعــ ّد لــه وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية الكويتيــة تحــت عنــوان:
«موســوعة املفكريــن العــرب واملســلمني
املعارصيــن».
وملــاذا «املفكــرون املســلمون» وملــاذا
«معــارصون»؟ ذكــرت ملفــات املــروع:
تتميــز تلــك الحقبــة بســات وخصائــص
فكريــة واجتامعيــة وسياســية متشــابهة زمانًــا
ومكانًا..وأســهمت تلــك الحقبــة يف تشــكيل وعــي
األمــة وثقافتهــا عــى نحــو ســيكون ذا أثــر حــارضا ً

ومســتقبالً ،وقــد شــهدت هــذه الحقبــة تعريفًــا
جديــدًا للخرائــط السياســية واإليديولوجيــة،
وللتفاعــات االقتصاديــة والعســكرية عــى نحــو
مختلــف عــا ســبق وخاللهــا حدثــت أول حالــة
مــن نوعهــا تأث ـرا ً وتأث ـرا بالحضــارات األخــرى وال
ســيام الحضــارة الغربيــة ،فانصاغــت رؤى جديــدة
للحيــاة والكــون واإلنســان بطريقــة باتــت تشــكل
تحديًــا للطــرف ذي القابليــة للتأثــر بــل تشــكل
للثقافــة اإلســامية كــا تحديًــا أمــام الثقافــات
األخــرى.
وعــن الدواعــي والدوافــع للموســوعة جــاء يف
امللفــات أيض ـاً:
يعتــر الفكــر مدخــا لفهــم الكثــر مــن
املســتجدات وامتداداتهــا التاريخيــة ومآالتهــا
املســتقبلية،وهو بذلــك يعتــر املخــرج األنســب
مــن إســقاطات وتأثــرات املعضــات واملشــكالت
والتحديــات التــي عانــت وال زالــت تعــاين األمــة
تداعيتهــا يف مختلــف مجــاالت الحياة ،ونظـرا لكون
املفكريــن املعارصيــن الذيــن عايشــوا التجربــة
يف معــرض نشــوئها ومنوهــا وتحدياتهــا وعقباتهــا
وتفاعالتهــا اإليجابيــة والســلبية مبــا يشــكل رصيـدًا
حيويًــا يصلــح لعمليــة إقــاع حضــاري مبعطيــات
جديــدة مســتندة لخــرة متوغلــة يف عمــق تجــارب
جيــل الــرواد مــن املفكريــن العــرب واملســلمني.
وعــن االش ـراطات يف اختيــار «املفكــر» جــاء يف
امللفــات أن يكــون:
• معتنقا للديانة اإلسالمية.
• يعرب عن وجهة نظر بحثية تفكرية خاصة به.
• تنــاول قضايــا األمــة العربيــة واإلســامية يف
أبعادهــا الوجوديــة والرصاعيــة.
• صاحــب تجربــة يف الســياق العــام للحــراك
الســيايس أو الفكــري أو املجتمعــي أو الحضــاري
بوجــه عــام.
• لديــه نظريــة خاصــة منفــردة ومتفــردة،
عــن عوامــل الضعــف ومكامــن القــوة املحركــة
واملوظفــة لطاقــات األمــة.
• ميتلــك القــدرة عــى تحليــل وتشــخيص الواقع،
ويتصــور املســتقبل وفقــا لــرؤى بعيــدة وواقعية.
القوائــم التمهيديــة التــي أعــدت للمفكريــن
املعارصيــن تفصح عــن إرادة القامئني عــى املرشوع
يف تجــاوز األطــر الطائفيــة والقوميــة لتكون شــاملة
للمفكريــن املســلمني مــن طنجــة إىل جاركاتــا ،بــل
واملفكريــن املســلمني خــارج العــامل اإلســامي.
ثــم إن التأكيــد عــى أن «يشــكل العمــل رصيــدا ً
حيويًــا يصلــح لعمليــة إقــاع حضــاري مبعطيــات
جديــدة» لــه دالالتــه الهامــة عــى تف ّهــم مــا
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يواجــه أمتنــا مــن تحديــات ،ومــا يجــب اإلعــداد
لــه ملواجهــة األخطــار ،والســر نحــو املســتقبل
املطلــوب.
«االقــاع الحضــاري» مــن املصطلحــات الرئيســة
يف مــروع مالــك بــن نبــي رائــد الفكــر الحضــاري
املعــارص ،ومــن أهــم أهــداف ر ّواد النهضــة العربية
واإلســامية املعارصيــن.
والحضــارة تقــوم طبعــا عــى أســاس ثقافــة ،فإذا
كانــت الثقافــة حيــة متحركــة  ،فإنهــا تــؤدي إىل
إنتــاج حضــاري ،ومبــا أن الثقافــة اإلســامية أثبتــت
حيويتهــا متــى مــا توفّــرت لهــا ظــروف اإلحيــاء
فإنهــا قــادرة عــى اســتعادة دورهــا يف البنــاء
الحضــاري متــى مــا عزمــت األمــة عــى تفعيــل
تقانتهــا األصيلــة ،ومبــا أنهــا (الثقافــة) أيضـاً تجمــع
بــن الجانبــن الروحــي واملــادي فــإن مــا تنتجــه من
حضــارة هــي حضــارة روحيــة وماديــة أو بعبــارة
أخــرى هــي إنســانية بامتيــاز.
بعــد ذلــك أعــود إىل أهميــة هــذه املشــاريع
ونحــن تواجــه تحديًــا هائـاً باســم اإلرهــاب فأقول:
 – 1إن اإلرهــاب ــــ إضافــة إىل عواملــه الخارجية
لــه عامــل داخــي يتمثــل يف التخلــف الثقــايف
والحضــاري .وال ميكــن مواجهــة ظاهــرة اإلرهــاب
بالقــوة املســلحة فقــط ،بــل الب ّد مــن عــودة الحياة
إىل ثقافتنــا ،وبذلــك نبنــي أساســاً قويًــا للحيــاة
«اإلنســانية» التــي ينشــدها اإلســام ،ويف غــر هــذه
الحالــة ســيفتح التخلــف كل يــوم ثغـرات جديــدة
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إن اإلرهاب ــ إضافة
إىل عوامله الخارجية
ــ له عامل داخيل
يتمثل يف التخلف
الثقايف والحضاري.
وال ميكن مواجهة
ظاهرة اإلرهاب بالقوة
املسلحة فقط ،بل البدّ من عودة
الحياة إىل ثقافتنا ،وبذلك نبني
أساساً قويًا للحياة «اإلنسانية»
التي ينشدها اإلسالم ،ويف غري
هذه الحالة سيفتح التخلف كل
يوم ثغرات جديدة يف جسم
األمة ينفذ منها أعداؤها:
ما دخل اليهود من حدودنا
وإمنا ترسبوا كالنمل من عيوبنا

يف جســم األمــة ينفــذ منهــا أعداؤهــا:
ما دخل اليهود من حدودنا
وإمنا ترسبوا كالنمل من عيوبنا
 -2أهــم خصائــص ثقافتنــا اإلســامية هــي:

الدعــوة إىل اللــه بالحكمــة وباملوعظــة الحســنة،
ودعــوة اآلخــر إىل كلمــة ســواء ،وصيانــة حرمــة
«اإلنســان» وكرامتــه مبــا هــو إنســان ،وال إكــراه
يف الديــن و ..أمثالهــا مــن األســس الثقافيــة التــي
تقــي األمــة مــن التعصــب األعمــى ،ومــن االفـراط
والتفريــط ،ومــن االســتهانة بــدم املســلمني
وكرامتهــم.
 -3املــروع الحضــاري يضــع األمــة أمــام
مرشوعهــا الكبــر ،فيكــون هدفهــا كبــ ًرا بعيــدًا،
وبذلــك تصغــر الخالفــات الطبيعيــة الصغــرة يف
عينهــا:
وتكــر يف عــن الصغــر صغارهــا وتصغــر يف
عــن العظيــم العظائــم
مــن هنــا نــرى أن دعــاة اســتنهاض األمــة كلهــم
هــم يف الوقــت نفســه دعــاة وحــدة األمــة وتجــاوز
اختالفاتهــا الطائفيــة والقوميــة.
هــذا إضافــة إىل أن االقــاع الحضــاري يقــوم
عــى أســاس «اإلحيــاء» واإلحيــاء هــو أســاس دعــوة
اإلســام بــل ودعــوة األنبيــاء واملصلحــن جمي ًعــا:
“ يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ْ ْاسـتَجِيبُوا ْ لِلّـ ِه َولِل َّر ُســولِ
إِذَا َد َعاكُــم لِـ َـا يُ ْحيِي ُكـ ْم ”.
نأمــل ملــروع «مفكــر» املواصلــة والخــروج
بنتائــج تســاهم يف اإلحيــاء واالســتئناف الحضــاري
والقضــاء عــى تخلــف أمتنــا ثقافيــا وفكريًــا.

موضوع الغالف

د .راغدة محمد املرصي
يعــاين العــامل اإلســامي مــن انقســامات فكريــة
حــادة ،اشــدها خط ـراـ تيــارات عقديــة مغاليــة
تكفــر مــن يتعــارض معهــا ،و ال يديــن بالــوالء
لفكرهــا ،متــارس اإلرهــاب والتطهــر الدينــي
واملذهبــي ،تنــر الفســاد تهتــك االعــراض
تدمــر املقدســات ،تــزرع الفتنــة بــن الشــعوب
برصاعــات داخليــة إثنيــة دينيــة ومذهبيــة
مرتكــزة عــى التمييــز العنــري  ،و تتعــارض
هــذه املامرســات االرهابيــة مــع مبــادئ القــرآن
الــذي يقــر التعــارف بــن الشــعوب ،وقبائلهــا،
وقومياتهــا ،وأممهــا ويجعــل التقــوى اســاس
ــل
التفاضــل والتاميــز « َو َج َعلْ َناكُــ ْم شُ ــ ُعوباً َوقَبَائِ َ
لِتَ َعا َرفُــوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ـ ْم ِعن ـ َد اللَّ ـ ِه أَتْقَاكُ ـ ْم إِ َّن اللَّ ـ َه
َعلِيــ ٌم َخ ِب ٌري»الحجــرات13 :
ولدراســة هــذه الظاهــرة التكفرييــة التــي تحاول
االنتشــار والتفــي داخــل االمــة ،متنقلة مــن بلد إىل
آخــر ودراســة اثرهــا ال بد مــن التعرف عــى العوامل
التــي ادت إىل ظهــور الحــركات التكفرييــة وتقاطعها
مــع املــروع الصهيــوين يف األســلوب واألهــداف.

ا.م .كلية اآلداب والعلوم االنسانية (لبنان)  /رئيسة جمعية نساء من اجل القدس.

االستعامر والتدخل األجنبي

زرعــت الحــركات التكفرييــة الظالميــة بذارهــا
األوىل يف العــر الحديــث ،مــع محاوالت االســتعامر
الربيطــاين احتــواء حــركات التحــرر الهنديــة ثــم
املرصيــة ،وهــو مــا ذكــره روبــرت درايفــوس يف
كتابــه “لعبــة الشــيطان :كيــف أطلقــت الواليــات
املتحــدة اإلســام األصــويل” الصــادر عــام .2006
منــذ أوائــل القــرن املــايض انطلقــت حــركات
التحــرر الوطنــي املســلحة إســامية يف الوطــن
العــريب تزعمتهــا قيــاداتٌ صوفيــة ،مــن عبــد الكريم
الخطــايب إىل عمــر املختــار إىل عــز الدين القســام،ثم
جــاء اإلخــوان والســلفية  .وقــد ســاعد يف ذلــك غزو
املنطقــة مبشــاريع اســتعامرية ابرزهــا :
• زرع الصهيونيــة ككيــان غريــب يف قلــب
األمــة االســامية لتفتيتهــا وعــدم وحدتهــا.
• هيمنــة الــدول الكــرى عــى بعــض األنظمــة،
وتبنيهــا سياســات معاديــة لقيــام أنظمــة إســامية
يف املنطقــة .فجــاء دعمهــا لألنظمــة للوقــوف بوجــه
الشــعوب وإرادتهــم.

• االعــراف املتبــادل بــن أنظمــة الحكــم
برشعيــة الحــدود القطريــة والحواجــز اإلقليميــة.
واعتبــار أي عمــل عــريب مشــرك ال يتــم إال مــن
خــال األطــر القطريــة واملؤسســات الحكوميــة
الرســمية
• تتالــت الهزائــم والنكبــات وبــدأ التالعــب
بالقضايــا املصرييــة لألمــة والتآمــر عليهــا  ،لتشــتيت
قــوى النضــال ا وهزميــة املفاهيــم مــن مطالــب
الجامهــر بالوحــدة والتحــرر كــرط أســايس
الســتكامل مقومــات القــوة العســكرية القــادرة عىل
تحريــر األرض الفلســطينية بعــد عجــز الجيــوش
العربيــة والجهــود الفرديــة فــكان اإلحســاس
العميــق باملــرارة والخيبــة بعــد نكبــة ، 1948
ونكســة حزيــران .. 1967
• تزامــن فشــل الوحــدة املرصيــة الســورية
مــع اســتكامل بنــاء معظــم مقومــات وأجهــزة
الدولــة القطريــة ,أمنيــا ومخابراتيــا وقيامهــا بقمــع
أي تحــرك فكــري أو ثقــايف منــاوىء لهــا ,وإضعــاف
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محــاوالت التغيــر العســكرية والشــعبية.
• أدت الخيبــات العربيــة إىل ظهــور حــركات
دينيــة لقيامهــا مبــلء بعــض الفــراغ التنظيمــي
والعقائــدي يف عــدد مــن األقطــار ونشــطت النزعــة
اإلســامية ،منــذ مطلــع الســبعينات ،وتوزعــت يف
أربعــة مواطن:اإلخــوان املســلمني يف مرص،الوهابيــة
يف الســعودية،تيار املــودودي يف باكســتان ،والتيــار
الصــدري الشــيعي يف العـراق  .وعمــل رجــال الديــن
عــى إيجــاد صياغــات عقائديــة مكّرســة لتقديــم
إجابــة يف تحديــات العــامل الحديــث.
• جــزء الــراع مــع الصهاينــة إىل مراحــل,
واعتــر إزالــة آثــار عــدوان 1967مــن أولويــات تلــك
املرحلــة .عندهــا اســتقطبت املقاومــة الفلســطينية
زمــام قيــادة العمــل التحــرري العــريب .وتراجعــت
دور الــدول العربية»التقدمية»وتزايــد دور الــدول
العربية»التقليدية».وطرحــت فكــرة الدولــة
الفلســطينية الضفــة الغربيــة وغــزة كحــل مرحــي
للقضيــة الفلســطينية .وتبلــور شــعار اإلقليميــة
كفلســفة سياســية وظهــرت الطائفــة كفلســفة
اجتامعيــة وسياســة وتراجعــت الحــركات الوحدوية
والتحرريــة بوجــه عــام.
• التقــت املصالــح اإلرسائيليــة مــع املصالــح
األمريكيــة ,وســعت أمريــكا إىل إيجــاد قاعــدة
حربيــة قويــة عســكرية تخــدم مصالحهــا .وأخــذت
بالعمــل لرتكيــز اهتــام الــرأي العاملــي عــى قضيــة
الــرق األوســط.
• جــاءت اتفاقية»كمــب دايفيد»انطالقــاً مــن
هــذه املعطيــات ،كحلقــة مــن مسلســل التنــازالت
العربيــة املتتابعــة تجــاه املنطقــة ،وخطــوة عــى
طريــق االعــراف بدولــة إرسائيــل والقبــول بهــا
كقاعــدة اســتعامرية اســتيطانية يف قلــب الوطــن
العــريب .
• خيبــت القيــادة املرصيــة آمــال األمــة العربيــة
يف وســاهمت تعميــق الخالفــات والتناقضــات
العــريب .و جــاء حضــور اإلســاميني بقــوة يف ســاحة
العمــل الســيايس يف مــر ,وخرقهــم ملؤسســات
الدولــة والقيــام باغتيــال أنــور الســادات عــى يــد
«خالــد اإلســامبويل».
محور املقاومة واملامنعة:
كســبت القضيــة الفلســطينية بانتصارالثــورة
اإلســامية يف إيــران ،1979 -2 -11حليفــاً كان لــه
الــدور البــارز يف رســم مالمــح الفــرة القادمــة مــن
الــراع .وخــرج االهتــام بالقضيــة الفلســطينية
مــن اإلطــار العــريب إىل دائــرة اإلســام الواســعة .مــا
غــر املعــادالت الدوليــة،
أحــدث انقالبــا سياســيا ّ
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أمريكية
عقــد مؤمتــر دول عــدم االنحيــاز يف طهــران يف
 30آب  2012مبشــاركة  . 125وختــم اعاملــه بتبنــي
وثيقــة طهـران باالجــاع .مــا شــكل صفعــة بالغــة
االثــر للمــروع االمريــي – الصهيــوين.
ويــأيت العــدوان االخــر عــى غــزة  2014ليعــزز
مــرة أخــرى ثقافــة االنتصــار حيــث تجلــت ابهــى
صــور الصمــود والتالحــم والتكاتــف والوحــدة إذ
رفــع الجميــع شــعارا واحــدا ،وال صــوت يعلــو فــوق
صــوت املعركــة ،وبالتــايل تتحــول غــزة إىل عــرة
لــكل عــريب ومســلم ،رغــم االختالفــات السياســية
ويصبــح الجميــع عــى قلــب رجــل واحــد يف وقــت
ســعت فيــه آلــة الدعايــة الغربيــة يف الوقيعــة بــن

والتوازنــات اإلســراتيجية يف العــامل الــذي تحكمــه
كتلتــن رشقيــة وغربيــة ،وجــاء مبنافــس جديــد
شــكل خطــرا ً عــى مصالحهــا ونفوذهــا هــدد
بانكســار املــروع الصهيــوين -االمريــي يف املنطقــة.
بــرزت نظريــة جديــدة يف الــراع العــريب –
االرسائيــي ،متثلــت يف الطرح االســامي االصيــل ،الذي
قــاد املواجهــة الفعليــة مع جيــش االحتــال يف لبنان،
وهزميــة مرشوعــه الصهيــوين املعــد لــه بالتوافــق مع
االدارة االمريكيــة لجعــل هــذا البلــد الدولــة الثانيــة
التــي توقــع معاهــدة صلــح مع الكيــان الصهيــوين يف
 13أيــار  1982والــذي رسعــان مــا أســقط مــن خــال
انتفاضــة شــعبية انطلقــت رشارتهــا من املســجد بعد
ايجــاد ترابــط عضــوي بــن انتصــار الثــورة االســامية
االيرانيــة و تجربــة املقاومــة االســامية يف جنــوب
لبنــان وبني انتعــاش الحالــة الثورية داخل فلســطني ,
والتــي توجــت حركتهــا باالنتفاضة للتتشــكل حركات
نشأتالعقليةالتكفريية
تحرريــة جامهرييــة.
يف حضن حركة
وجــاء حصــاد الثــورة االســامية االيرانيــة ،وبلــغ
“اإلخوان املسلمني”
أوجــه عندمــا دحــرت املقاومــة االســامية الجيــش
لتنفيهاوتتجاوزها
الصهيــوين يف  25أيــار  ،2000وأثبتــت بطــان مقولــة
عنها فيام بعد ،متاماً
«أن العــن ال تقــاوم املخــرز» ،وأن «قــوة لبنــان يف
كام تجاوزت “داعش”
ضعفــه» ،حيــث أنهــا اســتطاعت إعــادة البنــاء
تنظيم“القاعدة”
النفــي ،بــوالدة ثقافــة مقاومــة شــعبية تجلــت
وكانت االنظم َة االستبدا ِديّة راعي ًة
ْ
معاملهــا يف انتصــار متــوز  2006الــذي شــكل
لفي
لنشوء الفكر االقصا ّيئ ّ
الس ّ
تاريــخ فاصــل بــن ثقافتــن ،ثقافــة الهزميــة وثقافــة
ووضْ عِ االخوان عىل الخارطة
االنتصــار مبـرا ببــزوغ فجــر جديــد للحريــة .وعـ ّـر
السياسية .مام ساهم ب ُنمو
ّ
عنــه األمــن العــام لحــزب اللــه بقولــه الشــهري»:
وانْتشا ِر هؤالء جميعاً باألنظم ِة
وىل زمــن الهزائــم وجــاء زمــن االنتصــار» .بعــد
وأجهزتِهااالستخباريةمحلياً
وإقليمياًودَول ّياِ
أن أجهــض والدة الــرق األوســط الجديــد الــذي
كانــت ترعــاه كونداليــزا رايــس» .ولقــت ثقافــة
االنتصــار صداهــا عــى املســتوى العاملــي لــدى
األح ـرار والرشفــاء ،هــذا ظهــر مــن خــال اللقــاء
العاملــي لدعــم املقاومــة الــذي أقيــم يف األونســكو الشــعب الفلســطيني محــور املقاومــة واملامنعــة ،
 ، 2006وكان إعالنـاً للعــامل أجمــع عــن والدة مرحلة وقــد حاولــت آلــة الحــرب تحويــل االلتفــاف حــول
القضيــة الفلســطينية إىل حــرب طائفيــة عنوانهــا
جديــدة ،لثقافــة انتصــار ومقاومــة.
اســتطاعت املقاومــة يف كل مــن لبنان وفلســطني الــراع الســني الشــيعي ،ومــن ثــم تحويلــه إىل
والعـراق إعــادة البنــاء النفــي واملعنــوي للشــباب حــرب بــن جميــع الطوائــف ،حيــث مل تســتنث
املســلم ،بــوالدة ثقافة مقاومة شــعبية ،كان لوســائل علويــن أو أكـرادا أو ســنة أو شــيعة أو مســيحيني .
اإلعــام الحــرة الــدور األســايس يف نقــل الوعــي مــن
صحوة الشعوب
خــال فضــح الوحشــية االجراميــة ،ونقــل ثبــات
ربيــع عــريب ،ام انتفاضــة شــعوب ،او صحــوة
وصمــود قــوة املامنعــة واملقاومــة يف وجــه املحتــل.
فنقلــت لحظــة بلحظــة املشــاهد فكانت الشــعوب تعــددت التســميات اال إن النتيجــة واحــدة ســقوط
املســلمة تعيــش الحــدث وتعتــز باالنتصــارات االنظمــة التابعــة لالســتكبار االمــريك – الصهيــوين
فتتغــذى يف رشيانيهــا حركــة الوعــي كان صمــود وتغيــر جــذري يف مــروع رســم رشق اوســط
غــزة  2008حصــادا آخــر ومنوذجــا مختلفــا للتصدي جديــد مــا دفــع بامــركا أن تســعى قدر املســتطاع
والصمــود يف وجــه الغطرســة والهيمنــة الصهيــوين -االســتفادة مــن االحــداث املســتجدة مبحاولــة منهــا

موضوع الغالف
“اإلخــوان املســلمني” لتنفيهــا وتتجاوزهــا عنهــا
فيــا بعــد ،متام ـاً كــا تجــاوزت “داعــش” تنظيــم
وكانــت االنظمــ َة االســتبدا ِديّة راعيــ ًة
“القاعــدة”
ْ
ـلفي ووضْ ـعِ االخــوان
لنشــوء الفكــر االقصــا ّيئ ّ
السـ ّ
السياســية .مــا ســاهم ب ُنمــو
عــى الخارطــة ّ
وانْتشــا ِر هــؤالء جميعــاً باألنظمــ ِة وأجهزتِهــا
االســتخبارية محليــاً وإقليميــاً ودَولِ ّيــا.
ملْ يَ ْنجــح االخــوا ُن املســلمون طيلــ َة أكــرَ مــن
نِصـ ِ
ـيايس،
ـف قَــرنٍ يف ترســيخ وجو ِدهــم الثقا ّيف و ّ
السـ ّ
الســلفيّ ُة يف ْاســ ِتقطاب
كــا ف َِش ْ
ــلت الو ّهابيّــ ُة و ّ
ـباب العــر ّيب  .راهنــت القــوى االســتكبارية عىل
الشّ ـ ِ
ِ
لاللتفــاف عــى الثّــورة .لكــ ّن
االخــوان املســلمني
ـرج الثــور ِ
ات
ـ
تدح
ر
ـتم
ـ
اس
و
ً،
ا
ـ
رسيع
ســقوطَهم جــاء
ُ
ّ

الغربيــون يدعمــون الحــركات التكفرييــة يف
ســورية ،ويقصفونهــم يف اليمــن وباكســتان،
ويتخــذون منهــم ذريعــة للتدخــل يف مــايل وأفريقيا
الوســطى ،ويدعمونهــم ثــم يحاربونهــم يف ليبيــا أو
أفغانستان…وعملت شــبكات االستخبارات العاملية
بــادارة أشــكال الفصائــلِ «الجهادية» وذلك لِ َنسـ ِفها
مــن خند ِقهــا بالــذّات .وكانــت «داعــش» آخــر
ابتــكارات تلــك الشّ ــبكة.
تشــكلت جبهــة النــرة التــي اســتقبلت مئــات
ثــم آالف املتطوعــن مــن مختلــف أنحــاء العــامل.
بعــد ان تــم انشــاء جيــش الحــر لنــر الفــوىض يف
ســوريا فجذبــت الشــباب املتأثــر بالفكــر التكفــري
بعضهــم مــن أصــول أوروبيــة مســيحية.،ت ّم تهريــب

أو االنقــاب عــى حكــم أخــر ،أو الســطو عــى مــن بلـ ٍـد إىل بَلــد .فــإرادة التّغيـرِ مــا عــا َد باالمــكان
ـعب ِ
ـس بوجــو ِده
ممتلــكات وثــروات كاحتــال العـراق ،أو قيــام دولة ف َْصلُهــا عــن الشّ ـ ِ
نفســه الــذي أحـ ّ
عــى أنقــاض أخــرى كحالــة فلســطني ،أو اســتعادة للم ـ ّر ِة كق ـ ّو ٍة قــا ِدر ٍة عــى فَ ـ ْر ِض إرادتِهــا وتحقيــقِ
الســيادة –مــن وجهــة نظرأصحابهــا-
ســيادتِها.
ان بعــض الــدول التــي شــهدت الحـراك الشــعبي
افتقــرت إىل التنظيــم املؤســي ،والبعــض اآلخــر
ملف تدمري الشعوب ذاتِها!
را ِز ِّ
افتقــرت إىل الهــدف التغيــري أو التحــرري
مل تهــدأ األجهــزة االســتخبارية عــن البحــث يف
ـعبي اىل
مــا تــرك اث ـرا ســلبيا عــى القضيــة الفلســطينية األســاليب والطّ ـ ُرق التــي تعيــد املــارد الشّ ـ ّ
الهتاممــه مبشــاكله الداخليــة  .امــا الــدول التــي مل القمقــم .فــاذا مل يكــن ممكنــا فصــل الشّ ــعب عــن
تشــهد التغيــر انشــغلت بتعزيــز امنهــا وســلطتها إرادتــه يف التّح ـ ّرر ،فلْي ُكــن القضــاء عــى الشّ ــعب
ومراقبــة مــا يجــري داخليــا مــن ح ـراك
نفســه مــن أجــلِ ســحق تلــك إرادتــه.
منــذ مــا يســمى بـ”الربيــع العــريب” أخــذت
نُ و وانْتشا ِر الفكر التكفريي
العالقــة الغربيــة مــع “الســلفية الجهاديــة”
نشــأت العقليــة التكفرييــة يف حضــن حركــة مســارات متشــابكة فالواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا

مئــات العنــارص الجهاديــة مــن ســجن ابــو غريــب
يف العـراق ليلتحقــوا بجبهــة ال ُّنــرة ثـ ّم االنشــقاق
عنهــا مــع آالف العنــارص األجنبية واملحلية ليتشــكل
بذلــك تنظيــم الدولــة االســامية يف العـراق والشــام
«داعــش» .وملــا كانــت داعــش تحتكــر الدعــم
الخارجــي باملــال والعتــاد والرجــال ،صــار مــن
الســهل ،اجتــذاب عنــارص وكتائــب الجيــش الحــر .
ّ
وكــا يف ســوريا كذلــك يف العـراق ســيطر داعــش
عــى املوصــل وتغلغــل ضمــن ثــورة العشــائر
العراقيــة ،مكنتــه مــن ض ـ ّم حقــول انتــاج النفــط
ـج الظــروف الالزمــة لتدخل
وخطــوط تصديــره ،أنضـ َ
أمريــي ســيايس وعســكري يف شــبه غيــاب لروســيا
النشــغالها باوكرانيــا.
أمــا حــكام الســعودية وبلــدان الخليــج الفــاريس

اســتالم زمــام االمــور مبســاعدة ادواتهــا يف املنطقــة
لــرب قــوى املقاومــة واملامنعــة تحــت مظلــة
القوانــن الدوليــة بطــرق ووســائل متعــددة منهــا:
• تدخلهــا يف الشــؤون الداخليــة للــدول تحت
ســتار املســاعدة االقتصاديــة ،أو العســكرية ،أو
بحجــة املحافظــة عــى األمــن واالســتقرار الدوليــن،
أو حاميــة األقليــات االثنيــة ،أو الدينيــة .
• وقوفهــا بوجــه عمليــات الكفــاح املســلح التي
تخوضهــا حــركات وطنية
• مامرســة العنــف لفــرض رأي أو نظريــة
كاالحتــال لغــزو األمريــي ألفغانســتان والعــراق
 .أو عــدوان متــوز  2006عــى لبنــان بدعــوى
فــرض الدميقراطيــة والحريــة،أو نظــام حكــم معــن،

33

وتركيــا ،حلفــاء الواليــات املتحــدة اإلقليميــون،
فيجتثــون التكفرييــن يف بلدانهــم ،ويســتخدمونهم
أداة وظيفيــة يف العــراق وســورية ولبنــان وعمــوم
الوطــن العــريب.
املرشوع الصهيو -امرييك
ترتجــم سياســة داعــش عــى األرض ،يف خدمــة
املــروع الصهيــو امريــي ،فهــو يعمــل عــى
توظيــف االرهــاب يف املنطقــة يقتــل يذبــح
يخطــف املدنيــن ميــارس اإلرهــاب واملجــازر
ويقاتــل الجيــوش العربيــة إلثــارة الذعــر والفــوىض
يف تلــك الــدول ،مــن أجــل تقســيمها لخدمــة
املــروع الصهيــوين واالســتفادة مــن تضخيــم هــذا
الخطــر فيتكامــل معــه يف األســلوب واألهــداف
مــن حــرب عــى ســوريا والعــراق ولبنــان ونــر
الفــوىض  ،يســاعده يف ذلــك دفــع انظمــة الرجعية
العربيــة وجامعتهــا يف اجهــاض املــروع القومــي
العــريب ومتهيــد الطريــق للمــروع الصهيــو امرييك
املعــادي لألمــة العربيــة ومســتقبلها ورضب محــور
املقاومــة واملامنعــة الــذي يتمســك بالقضيــة
الفلســطينية .
مــن نتائــج حــرب غــزة  2014انهــا اثبتــت أن
“ارسائيــل” ليســت وحدهــا العــدو األســاس للقضية
الفلســطينية إمنــا األعــداء كُــر ومــا “داعــش”
والتكفرييــون إال جــزء مــن خيوط هذه اللعبــةـ ويف
تغيريالبوصلــة نحــو مــن يفــرض أن يكــون “العــدو
األول لألمــة”؟ وإىل مــن يوجــه الســاح؟
أعلــن داعــش بوضــوح خــال العــدوان
الصهيــوين عــى قطــاع غــزة ،إن ليســت أولوياتــه
مقاتلــة إرسائيــل ،بــل إقامــة دولــة الخالفــة
اإلســامية ورضب املجتمعــات العربيــة .فلــاذا
ال يقاتــل إرسائيــل؟ ملــاذا تغــاىض عــا يجــري يف
فلســطني؟ وكيــف تفــر التنظميــات اإلرهابيــة
رس العالقــة بــن «جرحاهــا» ولجوئهــم إىل
املستشــفيات اإلرسائيليــة؟ اختــر وزيــر الدفــاع
اإلرسائيــي موشــيه یعلــون ملوقــف إرسائيــل مــن
داعــش بقوله»:تنظيــم داعــش يعمــل بعيــدا ً وال
يشــكل خطــرا ً عــى مصالحنــا»
ملــاذا ال يعتــر داعــش خطـرا ً عــى إرسائيــل ،فيام
تعتــره الواليــات املتحــدة األمريكيــة حليفــة إرسائيل
األوىل ،خطــرا ً داهــاً عــى مصالحهــا يف املنطقــة،
وعــى أمنهــا القومــي ؟
اعرتفــت االدارة االمريكيــة «الدولــة االســامية يف
العراق والشــام» بـ»داعش»  ،لتقســيم منطقة الرشق
األوســط  .قالــت هيــاري كلينتــون وزيــرة الخارجية
االمريكيــة الســابقة يف مذكراتهــا «خيــارات صعبــة»
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« :دخلنــا الحــرب العراقیــة واللیبیــة والســوریة وکل
يشء کان عــى مــا یـرام وجیــد جــدا وفجــأه قامــت
ثــورة  7 / 3 - 6 / 30يف مــر وکل يشء تغیــر خــال
 72ســاعة»  .وأضافــت :تــم االتفــاق عــى اعــان
الدولــة االســامیة یــوم  ، 5/7/2013وکنــا ننتظــر
االعــان لکــي نعــرف نحــن واوروبــا بهــا فــورا»  .و
قالــت يف مذكراتهــا  « :کنــت قــد زرت  112دولــة
ىف العــامل ..و تــم االتفــاق مــع بعــض االصدقــاء عــى
االع ـراف بـ»الدولــة االســامیة» حــال اعالنهــا فــورا
وفجــأة تحطــم کل يشء» .
وتابعــت القــول «کل يشء کــر امــام اعیننــا
بــدون ســابق انــذار ،يشء مهــول حــدث!! ،فکرنــا
ىف اســتخدام القــوة ولکــن مــر لیســت ســوریا او
لیبیــا ،فجیــش مــر قــوي للغایــة وشــعب مرص لن

ِ
الحلف
اليو َم يُرا ُد من
الدّويل الذي د َع ْت اليه
واشنطن والذي تَتداعى
جميع القوى اإلقليمية
ُ
والدولية ،محاربة
يطوي
داعش ،أنْ
َ
صفح َةاالنتفاضات
والثورات الشعبية نهائياً بعد
ملف تدمري الشعوب ذاتهاِ
إنجا ِز ِّ
فالوضع العريب مرشذم ويفقد
رؤية موحدة داعمة من حيث
اتخاذ القرارات السياسية يف
املحافل الدولية ودعم القضية
الفلسطينية يف املحافل الدولية
يسبب الحرج لبعض االنظمة
العربية مع الدول الغربية

یــرك جیشــه وحــده ابــدا»... .
«وعندمــا تحرکنــا بعــدد مــن قطــع االســطول
االمريکــی ناحیــة االســکندریة تــم رصدنــا مــن
قبــل رسب غواصــات حدیثــة جــدا یطلــق علیهــا
ذئــاب البحــر  21وهــي مجهــزة باحــدث االســلحة
والرصــد والتتبــع وعندمــا حاولنــا االقــراب مــن
قبالــة البحــر االحمــر فوجئنــا بــرب طائــرات
میــغ  21الروســیة القدیمــة ،ولکــن االغــرب ان
رادارتنــا مل تکتشــفها مــن ایــن اتــت وایــن ذهبــت
بعــد ذلــك  ،ففضلنــا الرجــوع مــرة اخــرى ازداد
التفــاف الشــعب املــري مــع جیشــه وتحرکــت
الصیــن وروســیا رافضیــن هــذا الوضــع وتــم
رجــوع قطــع االســطول واىل االن النعــرف کیــف
نتعامــل مــع مــر وجیشــها».
وتقــول هیــاري « اذا اســتخدمنا القــوة ضــد
مــر خرسنــا ،واذا ترکنــا مــر خرسنــا شــیئا يف
غایــة الصعوبــة ،مــر هــي قلــب العــامل العــريب
واالســامي ومــن خــال ســیطرتنا علیهــا مــن
خــال االخــوان عــن طریــق مایســمى بـــ «الدولــة
اإلســامیة» وتقســیمها  ،کان بعــد ذلــك التوجــه
لــدول الخلیــح الفــاريس وکانــت اول دولــة مهیــأة
الکویــت عــن طریــق اعواننــا هنــا  ,مــن االخــوان
فالســعودیة ثــم االمــارات والبحریــن وعــان وبعــد
ذلــك یعــاد تقســیم املنطقــة العربیــة بالکامــل مبــا
تشــمله بقیــة الــدول العربیــة ودول املغــرب العريب
وتصبــح الســیطرة لنــا بالکامــل خاصــة عــى منابــع
النفــط واملنافــذ البحریــة واذا کان هنــاك بعــض
االختــاف بینهــم فالوضــع یتغیــر”
اليــو َم يُ ـرا ُد مــن الحلـ ِ
ـت
ـف ال ـدّويل الــذي د َعـ ْ
اليــه واشــنطن والــذي ت َتداعــى جميــ ُع القــوى
يطــوي
اإلقليميــة والدوليــة ،محاربــة داعــش ،أ ْن
َ
صفحــ َة االنتفاضــات والثــورات الشــعبية نهائيــاً
بعــد إنجــا ِز ملـ ِّـف تدمــر الشــعوب ذاتِهــا فالوضــع
العــريب مــرذم ويفقــد رؤيــة موحــدة داعمــة
مــن حيــث اتخــاذ الق ـرارات السياســية يف املحافــل
الدوليــة ودعــم القضيــة الفلســطينية يف املحافــل
الدوليــة يســبب الحــرج لبعــض االنظمــة العربيــة
مــع الــدول الغربيــة .
إنهــا عمليــة طمــس وتزييــف وتشــويه للحقيقــة
انهــا خيانــة كــرى بحــق القضية الفلســطينية وحق
املقدســات .وان اشــد مــا يخــى عليــه حاليــا هــو
انعكاســات تدمــر الجامعات التكفريية للمقدســات
عــى «املســجد االقــى» وهــذا مــا يدفــع الصهاينة
إىل التطــاول عليــه ويخــى مــن هدمــه يف حــن
ينشــغل العــامل بداعــش  ،و يف وقــت اعتــادت االمــة
االســامية عــى رؤيــة مقدســاتها تنتهــك .

موضوع الغالف

داعش والتحالف أم خيار آخر
معيــن الطاهــــر
ينبغــي القــول ،منــذ البــدء ،إن داعــش
والتحالــف الــدويل خيــار واحــد متبلــور ومكتمــل
األركان ،وقطعـاً ليــس لنــا أن نختــار بينهــا ،ففــي
اللحظــة التــي نختــار أحدهــا نكــون قــد اخرتنــا
وجه ـاً مــن وجهــي عملــة واحــدة ،تلزمنــا ،شــئنا
أم أبينــا ،أن نــرى الوجــه اآلخــر لهــا ،ونــرىض
بتداولــه بيننــا .هــو خيارواحــد يجمــع بــن
التخلــف واإلقصــاء وتفتيــت املنطقــة واالتجــاه

نحــو إحــال التفســر املشــوه للمذهــب مــكان
الديــن الواحــد ،وتقســيم الوطــن وأبنائــه دويـ ٍ
ـات
بحجــم املِلــل التــي تتقاتــل والنحــل التــي تتوالــد.
ويســمح بنهــب مواردهــا ،وتجفيــف ينابيعهــا
وســيادة الديكتاتوريــة والطائفيــة واالســتبداد
فيهــا .وجهــان للعملــة نفســها ،كل منهــا ميــد
اآلخــر بأســباب قوتــه واســتمراره يف طغيانــه،
ويدفــع اآلخريــن نحــو االســتقطاب باتجــاه قطبــن

يف عمليــة كيميائيــة بســيطة ،مــن دون وجــود
أحدهــا ال تكتمــل املعادلــة ،وال تتــم.
هــا طــرف واحــد ،نعــم .ليــس ألن داعــش
صناعــة أمريكيــة ،كــا يحلــو لبعضهــم أن يبســط
األمــور ويرشحهــا .وقــد قيــل عنهــا ،قبــل ذلــك،
إنهــا مــن صناعــة مخاب ـرات األســد وغريهــا مــن
األجهــزة األمنيــة ،أو أنهــا حظيت بتمويــل وتوجيه
مــن بعــض دول الخليــج .قــد تتمكــن أطـراف مــن
توجيــه داعــش ،وجرهــا عــر سياســاتها إىل املربــع
الــذي تريــد ،أو املعركــة التــي تختــار .وهــو يشء
معــروف يف علــم السياســة والحــرب ،أن تتمكــن
مــن دفــع خصمــك إىل الزاويــة التــي تريــده أن
يكــون فيهــا.
داعــش هــي صنيعــة االســتبداد وأنظمتــه،
ونتــاج للطائفيــة واملذهبيــة ،وإقصــاء اآلخــر
وتهميشــه ،وغيــاب العقــل وانحـراف الرؤيــة عــن
العــدو الرئيــي داعــش صنيعــة حــرب أهليــة يف
ســورية طالــت األخــر واليابــس ،يف أكــر كارثــة
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عربيــة منــذ نكبــة فلســطني وأهلهــا .يف هــذه
الحــرب األهليــة املجنونــة ،حلــت الكوابيــس
مــكان الحلــم بالحريــة وبغــد أفضــل وبوطــن
حــر .يف هــذه األجــواء ،منــت داعــش وازدادت
قــوة ،وســتنمو أكــر يف ظــل القصــف الجــوي
والصاروخــي األمــريك.
يقــول التحالــف ( 60دولــة) إنــه يحتــاج
بــن ثــاث إىل ســت ســنوات إلضعــاف داعــش،
إضعافهــا فقــط ،ثــم يحتــاج إىل عــدد غــر معلــوم
مــن الســنني للقضــاء عليهــا ،هــي وصفــة لحــرب
مفتوحــة مســتمرة ،ال أفــق لهــا يف منطقتنــا .وقــد
متتــد لتشــمل أجـزاء أكــر مــن حلمنــا الــذي يــن
بــن التحالــف وداعــش .ترصفــات داعــش وذبحهــا
وســبيها مــرر الســتمرار الهجمــة عــى منطقتنــا،
ليــس للقضــاء عــى داعــش ،والتــي إذا تــم القضــاء
عليهــا يختفــي مــرر وجــود التحالــف ،وتبحــث
الشــعوب ســاعتها عــن خياراتهــا ،وإمنــا لحاميــة
االســتبداد ،وتقســيم املقســم وتفتيتــه ،وترســيخ
الكيــان الصهيــوين جــزءا ً أساســياً مــن منظومــة
املنطقــة ،وتحالفــات أنظمتهــا ،وامتصــاص مــا
تبقــى مــن خرياتهــا ومواردهــا.
داعــش ســتنمو تحــت رضبــات التحالــف التــي
تأتيهــا مــن الســاء ،ومتنحهــا مــررا ً لوجودهــا،
مــن دون أن تنــال منــه ،وســتفرخ دواعــش أخــرى،
ومتتــد لتحــارب خصوم ـاً صنعتهــم هــي بأيديهــا.
وهــي ،حتــى اآلن ،مل تقاتل ســوى ملتهــا ،ومل تحتل
أرضـاً ،خصوصـاً يف ســورية ،إال وكان يســيطر عليها
حلفــاء األمــس وأعــداء اليــوم .ويف نهجهــا أن مــن

36

مل يبايــع خليفتهــا هــو عــدو لهــا ،وحكمــه حكــم
املرتــد ،وقتالــه أوىل مــن قتــال األعــداء .أعــداء
التحالــف ليســوا أصدقاءهــا ،وليســت معنيــة
بصداقتهــم أو بكســبهم .هــي مــروع لقتــال يف
جبهتنــا الداخليــة ،بــل ،ويف حاضنتهــا األوىل التــي
تشــكلت بفعــل اإلقصــاء الطائفــي واملذهبــي

داعش هي صنيعة
االستبداد وأنظمته ،ونتاج
للطائفيةواملذهبية،
وإقصاء اآلخر وتهميشه،
وغياب العقل وانحراف
الرؤية عن العدو
الرئييس .هي صنيعة
تلك السياسات التي بدأت بشعار
إقصاء البعث يف العراق ،وطالت
أكرث من مليون ونصف املليون
مواطن ،وحل الجيش العراقي
الوطني الذي أصبح خرية ضباطه
وجنوده يف صفوفها

والحــرب األهليــة .ترتــد عليهــا لتقســم املذهــب،
وتفتــت الطوائــف ،ومتــزق نســيج األمــة ،املتوحــد
بــكل أديانهــا وطوائفهــا وقومياتهــا ومذاهبهــا.
نحــن أمــام إعــادة تشــكيل ملنطقتنــا ،بــل
ولهويتنــا الحضاريــة ،ولحارضنــا وملســتقبلنا،
يتفــق عليــه ضمنـاً الدواعــش والتحالــف ،ويكمــل
كل منهــا دور اآلخــر ،يف تحالــف تاريخــي بــن
االســتبداد والقهــر واالســتعامر والتخلــف .ويقــود
األمــة بأرسهــا إىل كارث ـ ٍة محقق ـ ٍة ،قــد تفــي إىل
انتهائهــا كأمــة ذات حضــارة وتاريــخ مســتمرين
نحــو مســتقبل مجهــول عواقبــه .وهنــا ،مثة ســؤال
يتفجــر يف الذهــن ،هــل هــذا هــو قدرنــا ومصرينا؟
أم أن مثــة خيــار آخــر لنهــوض األمــة ،وتطلعهــا
نحــو مســتقبل يزخــر بالحريــة والوحــدة واألمــان؟
يف ظنــي ويقينــي أن مثــة خيــارا ً ثانيـاً ال بديــل
عنــه ،وقــد يكــون وحيــدا ً أمــام كل املتطلعــن إىل
رؤيــة وطنهــم عــى امتــداده حـرا ً ســيدا ً موحــدا ً،
ولــه مكانتــه الطبيعيــة بــن األمــم .ينطلــق هــذا
الخيــار مــن رضورة وحــدة كل القــوى الحيــة يف
وطننــا العــريب ،عــى اختــاف مشــاربها السياســية
ومنابعهــا الفكريــة ،عــى قاعــدة محاربــة
االســتبداد والفســاد وحــق الشــعوب يف الحريــة،
والتخلــص مــن التبعيــة لألجنبــي ،ومســاواة
مواطنيهــا عــى اختــاف أصولهــم وطوائفهــم
ومذاهبهــم ،ومحاربــة اإلقصــاء واملغالبــة
والتأكيــد عــى أن أمتنــا مــا زالــت يف مرحلــة
التحــرر الوطنــي والبنــاء ،مــا يســتدعي تشــكيل
جبهــات وطنيــة عريضــة يف شــتى املناحــي ،مــن
أجــل تحقيــق األهــداف املشــركة ،وتغليــب
التناقضــات الرئيســة ،دوم ـاً ،عــى الثانويــة منهــا.
هــذه األهــداف ال ميكــن أن تتحقــق ،أو تتحــد
األمــة وقواهــا حولهــا ،إال إذا كانــت فلســطني
ومحاربــة الكيــان الصهيــوين فيهــا والنفــوذ
اإلمربيــايل يف منطقتنــا يف القلــب منهــا ،وأساســاً
متينـاً النطالقهــا ،باعتبارهــا قضيــة عربيــة جامعــة،
توحــد وال تفــرق ،ومتنــع العــدو مــن التوغــل يف
عمــق أمتنــا ،وتضــع أمامهــا عدوهــا الحقيقــي
ملقاتلتــه ،وتوجيــه كل أســلحتها نحــوه ،بــدالً مــن
األهــداف الوهميــة الزائفــة التــي تغــرر بشــباب
األمــة ،ومتعــن فيهــا اقتتــاالً وتفتيتــاً وتقســيامً.
هــذا هــدف جمعــي لألمــة بأرسهــا ،إن أرادت
اإلفــات مــن واقعهــا املريــر ،والتخلــص مــن
ثنائيــة داعــش والتحالــف ،والتقــدم خطــوات
نحــو األمــام ،وهــو ،بــا شــك ،يحتــاج إىل برامــج
وسياســات ورؤى وأهــداف أكــر تفصيــاً ،قــد
يكــون موضوعهــا يف حلقــات ودراســات وأنشــطة
أخــرى نســاهم فيهــا جميعــاً.

عــربیات

منیر شفیق
أوبامــا -كــري ومحمــود عبــاس -صائــب عريقات
بذلــوا قصــارى جهودهــم إلنجــاح املفاوضــات و
التــي قــد وصلــت إىل طريــق مســدود .وذلــك
بالرغــم مــا قدّمــه الطــرف الفلســطيني مــن
تنــازالت كانــت مقنعــة جــدا لكــري .ولكنهــا مل تكن
كافيــة ،كالعــادة ،للمفــاوض الصهيــوين  -نتنياهــو.
وهــذا مــا جعــل أوبامــا وكــري يخرجــان منهــا
غاضبــن عــى نتنياهــو ،إىل حــد نفضــا اليــد مــن
االســتمرار بهــا .وابتلعــا جرعــة فشــل ه ـدّت مــن
عزميتيهــا ،وأودت بهــا إىل اليــأس.
ولكــن عندمــا تحــرك صائــب عريقــات إىل
واشــنطن ،وهــو يحمــل معــه مرشوعــا جديــدا
للعــودة إىل املفاوضــات مببــادرة مــن محمــود
عبــاس .وقــد التقطــت اإلدارة األمريكيــة هــذه
الســانحة الجديــدة (تنــازل جديــد) مــن الطــرف
الفلســطيني للخــروج مــن مــأزق الطريــق املســدود
الــذي انتهــت إليــه املفاوضــات الســابقة
عــى أن املــأزق الــذي تريــد أمريــكا الخــروج
منــه ليــس طــي صفحــة املفاوضــات فحســب ،وإمنــا
أيضـاً ،وهــذا هــو األهــم ،الخــروج مــن مــأزق تفاقم
الوضــع يف القــدس وحــول املســجد األقــى ،إىل
جانــب مــي حكومــة نتنياهــو بتصعيــد االســتيطان

يف الضفــة الغربيــة ،والتصميــم عــى فــرض تقســيم
الصــاة يف املســجد األقــى.
هــذا املــأزق القديــم – الجديــد راح يُنــذر بــردود
فعــل مقدســية توشــك بالتحـ ّول إىل انتفاضــة تفقــد

األحداث تسري يف فلسطني
ضمن خطني متعاكسني:
األول يتجه يف قطاع
غزة إىل إحكام الحصار،
والتحكم بكل قبضة
إسمنت تصله ،من حيث
التأكد من عدم وصول
جزء منها إىل أيدي بناة األنفاق
التي أسهمت يف صنع االنتصار
العسكري الذي حققته املقاومة
والصمود الشعبي ،ويف إنزال الهزمية
بعدوان الواحد والخمسني يوماً،
عام  ،2014وذلك فضالً عن رضب
عزلة خانقة عىل القطاع من خالل
ستسوي
خطة املنطقة العازلة التي ّ
رفح املرصية مع األرض

قــوات األمــن الصهيونيــة القــدرة عــى قمعهــا،
األمــر الــذي ســي ّجر معــه بالــرورة انــدالع انتفاضــة
يف الضفــة الغربيــة ،ومــن ثــم انـــهيار أجهــزة األمــن
الفلســطينية أمامهــا ،وهــي األجهــزة التــي أرادهــا
االتفــاق األمنــي أن تكــون متصهينة تقمــع املقاومة،
وتقــف ســدا ً منيعـاً يف وجــه انتفاضــة الشــعب ضــد
االحتــال ،واالســتيطان وتهويــد القــدس ،والســيطرة
عــى املســجد األقــى ،وتقســيم الصــاة فيــه
(كخطــوة باتجــاه بنــاء الهيــكل املزعــوم مكانــه).
وقــد أثبتــت الوقائــع أن محمــود عبــاس الــذي
رهــن اســراتيجيته عــى املفاوضــات ،كــا تعهــد
بقمــع املقاومــة املســلحة ،والحيلولــة دون انــدالع
انتفاضــة ،يشــعر اآلن بأنــه يتجــه نحــو مــأزق خانق،
وهــو يــرى انتفاضــة القــدس تتعاظــم ،وهــو يعــرف
مــا تفعلــه األجهــزة األمنيــة ملنــع تفجــر انتفاضــة
يف الضفــة الغربيــة ،هــذا ناهيــك عــا تفعلــه يــداه
يف اســتمرار الحصــار غــى قطــاع غــزة ،واســتهداف
أســلحة املقاومــة وأنفاقهــا ،بــل وجودهــا مــن حيث
أىت ،ومــن ثــم مــا يلمســه مــن تحفــز للمقاومــة يف
غــزة للــرد عــى االق ـراب مــن ســاحها ،أو بســبب
مــا يتعــرض لــه املســجد األقــى ،أو لنــرة انتفاضة
املقدســيني األبطــال (القــدس ومــا حولهــا مقدســيون
بــل كل فلســطيني مقــديس حــن تتعــرض القــدس
للمصــادرة والتهويــد أو حــن يُهـدَّد املســجد األقىص
بالتقســيم أو بالهــدم).
مــن هنــا نــدرك ملــاذا تحــ ّرك محمــود عبــاس
إلطــاق مبــادرة جديــدة للمفاوضــات ،وملــاذا
قوبلــت املبــادرة باإليجابيــة مــن ِقبَــل إدارة أوبامــا؟
بــل أُعلِــن أن وزارة الخارجيــة األمريكيــة منكبــة عــى
صــ ْوغ مبــادرة إحيــاء للعمليــة السياســية.
وبهــذا تكــون األحــداث تســر يف فلســطني ضمــن
خطــن متعاكســن :األول يتجــه يف قطــاع غــزة إىل
إحــكام الحصــار ،والتحكــم بــكل قبضــة إســمنت
تصلــه ،مــن حيــث التأكــد مــن عــدم وصــول جــزء
منهــا إىل أيــدي بنــاة األنفــاق التــي أســهمت يف
صنــع االنتصــار العســكري الــذي حققتــه املقاومــة
والصمــود الشــعبي ،ويف إنــزال الهزميــة بعــدوان
الواحــد والخمســن يومــاً ،عــام  ،2014وذلــك
فض ـاً عــن رضب عزلــة خانقــة عــى القطــاع مــن
ستســوي رفــح
خــال خطــة املنطقــة العازلــة التــي ّ
املرصيــة مــع األرض.
هــذا الخــط األول يتجــى أيضــاً ،وقبــل ذلــك،
بإحــكام الســيطرة الصهيونيــة عــى املســجد
األقــى ،والتمهيــد القتســام الصــاة فيــه بــن
اليهــود واملســلمني ،كــا ســبق وحــدث يف املســجد
التوســع
اإلبراهيمــي يف الخليــل ،وذلــك إىل جانــب ّ
يف االســتيطان ،ومصــادرة البيــوت يف القــدس
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فاملفاوضات ،كعادتها دامئاً ،هي التي
تستطيع أن تشكل غطاء لالستيطان
التوسع يف تهويد
ومصادرة البيوت و ّ
القدس واالعتداء عىل املسجد األقىص .فالتاريخ الواقعي شاهدٌ عىل ذلك.
واملفاوضات هي التي تربط فتح وبعض الفصائل بها ،وتساعد عىل قمع
كل مقاومة أو حراك تحت حجة انتظار نتائجها

التوســع
وضواحيهــا ،ويف تهجــر املقدســيني منهــا ،وكذلــك الحــال بالنســبة إىل ّ
االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة.
متســك املقاومــة بســاحها ،وباالتفــاق
يف
ـى
ـ
فيتج
أمــا الخــط الثــاين املعاكــس
ّ
األويل الــذي أوقــف إطــاق النــار عــى أســاس تحقيــق األهــداف التــي حدّدتهــا
املقاومــة ،وتبناهــا الوفــد املشــرك بالكامــل ،وقــد أخــذ الراعــي املــري مياطــل
ويتوســع يف املنطقــة العازلــة بــن قطــاع غــزة والوجــود الســكني
يف تنفيــذه،
ّ
املــري.
عــى أن البعــد اآلخــر يف هــذا الخــط واملتعلــق بالقــدس واملســجد األقــى
قــد اتجــه إىل مواجهــات يوميــة بــن املقدســيني وقــوات االحتــال الصهيــوين،
وصلــت إىل انــدالع انتفاضــة حقيقيــة ،ســواء يف باحات املســجد األقــى وحوله،
أم يف األحيــاء والقــرى املحيطــة بالقــدس ،كحــي الثــوري وســلوان وأبوديــس
والعيزاريــة والطــور وشــعفاط .فالقــدس أصبحــت كــرة نــار يف مواجهــة خطــر
التهويــد واقتســام الصــاة يف املســجد األقــى ،األمــر الــذي راح بــدوره يحـ ّرك
الشــارع يف الضفــة الغربيــة عــر ح ـراكات أخــذت األجهــزة األمنيــة تتص ـدّى
لهــا تصديـاً يشـكّل فضيحــة لســلطة رام اللــه مــا بعدهــا مــن فضيحــة ،فقــوات
ســعد حــداد يف جنــويب لبنــان مل تصــل إىل هــذا املســتوى يف حاميــة قــوات
االحتــال ،ويف التصــدي ملقاومــة الشــعب لهــا ،ولكــن هذا م َّهــدد باالنهيــار أمام
تطــورات األحــداث يف القــدس وأمــام ردود فعــل جامهري الفلســطينيني ضدّه يف
الضفــة مســنودا ً بحـراكات شــعبية يف مناطــق الـــ .48
مــن هنــا تجــددت املســاعي األمريكيــة – الفلســطينية إلنقــاذ الوضــع مــن
توســع انتفاضــة القــدس وانتقالهــا إىل الضفــة ،ولئــا يفيــض الكيل مــع املقاومة
ّ
يف قطــاع غــزة.
فاملفاوضــات ،كعادتهــا دامئــاً ،هــي التــي تســتطيع أن تشــكل غطــاء
والتوســع يف تهويــد القــدس واالعتــداء عــى
لالســتيطان ومصــادرة البيــوت
ّ
املســجد األقــى .فالتاريــخ الواقعــي شــاه ٌد عــى ذلــك.
واملفاوضــات هــي التــي تربــط فتــح وبعــض الفصائــل بهــا ،وتســاعد عــى
قمــع كل مقاومــة أو ح ـراك تحــت حجــة انتظــار نتائجهــا.
األمــر الــذي يوجــب أن توا َجــه مســاعي تجديــد املفاوضــات أو التســوية
بالشــجب واالســتنكار ،ومبــا يشــبه اإلجــاع الفلســطيني ،ال ســيام مــن جانــب
الفصائــل التــي ســبق وســكتت عنهــا حتــى بالرغــم مــن عــدم قناعتهــا بهــا.
واألمــر الــذي يوجــب إبقــاء التصعيــد عــى طريــق االنتفاضــة يف القــدس
ودعمهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وفلســطني الـــ  48ويف كل مناطــق
اللجــوء.
بــل إن الخطــر عــى ســاح املقاومــة يف قطــاع غــزة ،وعــى املســجد األقــى،
والقــدس ،والخطــر مــن تجــدّد املســاعي نحــو التســوية يفرضــان تحــركات
سياســية وإعالميــة وشــعبية واســعة عربيــاً وإســامياً ورأيــاً عامــاً عامليــاً.
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صــدر عــن مؤسســة الفكــر اإلســامي املعــارص لل ّدراســات والبحــوث كتــاب جديــد
«الســلف ّية الجهاديّــة :األفــكار والعقائــد
للدكتــور مح ّمــد علّــوش تحــت عنــوانّ :
والتّنظيــات».
يســعى هــذا اإلصــدار إىل التّعريــف بالتّنظيــات والتّ ّيــارات التّكفرييّــة ،مــن خــال
الشيعــة،
تســليط الضّ ــوء عــى أهـ ّم مبــاين أفكارهــا ،ســواء املتّصلــة منهــا بالعقيــدة أو ّ
الســيايس لهــذه الحــركات.
أو مــا يطــال املــروع ّ
الكتــاب أىت عــى ثالثــة عــر فصـاً ،يتنــاول الفصــل األ ّول منــه قضيّــة الكفــر :تعريفــه،
الصياغات
أنواعــه ،ضوابــط التّكفــر وموانعــه وخطورتــه ،فيــا يشــر الفصــل الثــاين إىل ّ
الفكريّــة الحديثــة للســلفية وتطــ ّور الفكــر الجهــادي يف العــامل الحديــث ،موضّ حــاً
مفاهيــم الحاكم ّيــة ،الجاهل ّيــة ،العزلــة..
يــرح الفصــل الثّالــث الظّــروف السياســية واإلجتامعيّــة املســاهمة يف تشــكيل الفكــر
يفصــل ال ّرابع عقيــدة تنظيم القاعــدة ،ليتبعه
الســلفي «الجهــادي» ،يف حــن ّ
الســلفي و ّ
ّ
للســيطرة عــى العامل.
يف الفصــل الخامــس بالحديــث عــن اسـراتيجيّات القاعــدة ّ
يخصــص الكاتــب الواقــع اللبنــاين ومــا يشــهده مــن تنظيــات
الســادسّ ،
يف الفصــل ّ
جهاديّــة ،فيتحــدث يف الفصــول الالحقــة عــن فتــح اإلســام ،كتائــب عبــد اللــه عـ ّزام،
جبهــة ال ّنــرة ،داعــش ،والجهاديــن اآلخريــن ،مع ّرف ـاً يف الســياق كبــار قــادة التّ ّيــار
الجهــادي.
يــأيت هــذا اإلصــدار يف أجــواء عرب ّيــة تنتــر فيهــا الحــركات التكفرييــة التــي باتــت
تفــرض جــدول أعاملهــا عــى شــعوب الوطــن العــريب ،لتخضعهــم ق ـرا ً إىل وجهــة
نظرهــا حيــال اإلســام ،ولتخلّــف وراءهــا بــركاً مــن الدّمــاء ،وموجــات مــن الكراهيــة
واإلقصــاء ،بشــكل مل يعــد الحــل العســكري وحــده مجـ ٍـد للقضــاء عليهــا ،مــا يســتدعي
رضورة تحمــل مســؤولية ثقافيــة مــن شــأنها نــر الوعــي بخطــورة هــذا الفكــر وزيفه،
ولعـ ّـل مــا خطّــه الدكتــور مح ّمــد علّــوش يــأيت يف هــذا اإلطــار.

علـی امل اللقـاء
حسن حیــــدر
صفحــات جديــدة مــن التاريــخ تكتــب اليــوم بدمــاء املجاهديــن عــى امتــداد الـراع التاريخــي بــن
جبهــة الحــق و الباطــل  ,صفحــات تكتــب بأنامــل عاشــقة للحريــة بوجــه االســتعامر الجديــد  ,هــي حــرب
 ,رصاع  ,قتــال ســموها كــا شــئتم و لكــن املعلــوم فيهــا ان دفــاع عــن رشف االمــة و مقدســاتها  ,هــي
معركــة مــن العيــار الثقيــل يحــاول فيهــا العــدو مهــا كان توصيفــه ان يــزج الطائفيــة يف اتونهــا الشــعالها
و ان يوهــم الناظريــن اليهــا بانهــا حــرب طوائــف و اشــياع ليصــل اىل اهدافــه تحــت دخــان الـراع بــان
اقتلــوا بعضكــم البعــض و احصــدوا ضياعكــم يف ضبــاب الوهــم الطائفــي الــذي يــرب كل مــا بنــي مــن
حضــارة يف الــرق  ,مســميات عــدة تطلــق عــى مجريــات املنطقــة  ,حــرب محــاور و رصاع دول و
مشــاريع امريكيــة صهيونيــة  ,هــي معــارك عــدة لجبهــات متنوعــة  ,تحمــل يف طياتهــا هدفــا واحــدا كــر
شــوكة املامنعــة لجبهــة الصمــود و املقاومــة التــى تخــوض حــرب دفــاع مقدســة  ,و قدســية هــذه املعركــة
و تســميتها ليــس نابــع عــن بعــد عقائــدي او دينــي  ,فاملقــدس لــدى االنســان هــو دينــه و عرضــه و
أرضــه  ,هــو كل مــا ميــت لإلنســانية بــكل معانيهــا الســامية  ,و قداســة ارض الوطــن بــكل مــا يحويــه مــن
مكونــات تجعــل االنســان ح ـرا مســتقال ابيــا  ,هــي الدفــاع عــن القــدس و الدفــاع عــن االرايض املحتلــة
 ,هــي الوقــوف ضــد التســويات و التطبيــع و الخضــوع و الركــون اىل السياســات التــي ترســم عــى بعــد
عـرات االف االميــال عــن حــدود امتنــا و عروبتنــا .
انــه شــبح التكفــر  ,عبــاءة يلبســها كل مغــرض و مبغــض للمقاومــة  ,املقاومــة بــكل اشــكالها ان كانــت
مســلحة او مامنعــة ام متعاطفــة  ,لبــوس لبســه الشــيطان االكــر  ,و شــياطني يف االقليــم تبعتــه  ,فــكان
الظاهــر قاعــدة و نــرة و داعــش  ,و الباطــن املدبــر لهــا قــوى تريــد بخــر امتنــا رشا .
انظــروا اىل مســتقبل االمــة  ,خــارج نطــاق العصبيــات و القوميــات و الحســابات الضيقــة  ,و اطلقــوا
العنــان ملخيلتكــم  ,و تصــوروا املنطقــة يحكمهــا خليفــة يرفــض االخريــن و يــويل عليكــم امـراء ال يفقهــون
مــن القـران ســوى ســورة النســاء  ,يطلقــون لحاهــم ليتاميــزوا عــن النــاس  ,و يفرضــون عليكــم دينــا غــر
مــا اىت بــه خــر البــر  ,و يحشــدون لتنفيــذ وعــد اللــه تعــاىل يف ســورة الــروم الــذي تحقــق قبــل الــف و
اربعمئــة عــام مضــت  ,يريــدون بنــاء قصــورا لالمــارة فيهــا احــدث تقنيــات الصحــون الالقطــة و الشــبكة
العنكبوتيــة و يغــرد و الة الخليفــة عــر " تويــر " و يســتمزجون رأي الرعيــة عــر " الفيســبوك " و يبنــون
و" حرملــك " للخليفــة " ليجلبــوا لــه الجاريــات مــن ارض الخالفــة و ياخــذون الجزيــة  ,و كانــه فيلــم مــن
هوليــوود  ,ينتابــك شــعور باالشــمئزاز حــن تــرى هــذه االشــكال الخارجــة مــن التاريــخ مل ياخــذوا مــن
االســام شــيئا و اخرتعــوا دينــا وفصلــوه عــى مقــاس طموحاتهــم و يريــدون فرضــه بقــوة النــار و االكـراه
عــى النــاس  ,و لكــن الباطــل اليــدوم  ,فللحــق رجــال و لديــن اللــه ســواعد هبــت اليــوم ضــد الفئــات
الباغيــة و اســيادها  ,تحقــق النــر بثبــات و صــر و اميــان  ,معركــة طويلــة لــن تحســم يف القريــب
العاجــل و ال املنظــور و لكــن بشــائر نرصهــا بــدأت بالظهــور  ,تســتذكر كالمــا مســتلهام مــن عاشــوراء ",
اولســنا عــى حــق  ,اذا ال نبــايل ان اقدمنــا عــى املــوت ام اقــدم املــوت الينــا " .

39

