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الموقف اإلسالمي بين اإلرهاب واالستبداد

ضوابط التعامل مع االستبداد واإلرهاب
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للوصوض إلى تعريف قويم لها.
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تمهيد :العداء عبر ثغرة اإلرهاب
شرط منهجي للبحث  -شرط مبدئي لنزاهة البحث  -شرط تحليلي لتحديد الموقف المطلوب  -شرط فكري
تفاعلي لألقالم اإلعالمية
غياب تعريف قانوني قويم لكلمة اإلرهاب في مو ّيمة ضسباب صعوبة الحييث المو،وعيّ من المنطلق اإلسالمي
عن ظاهرأ اإلرهاب المعاصرأ ،بعي غلبة ثالثة عوامض رئيسية ،نعايش مفعولها على ك ّض كلمة ضو بحث ضو موقف
إزاء المو،و  ،وهي:
ت إسالميّة العنوان والهيف تعتبر استخيام العنف الموجّ ه الى ضهياف مح ّييأ -عسكريّة ضو مينيّة -وإن
وجوي جها ٍ
لم يؤ ّي الى إزالة و،ع ظالم غير ورعي ضو التمهيي ل لك ،ضمراً موبوالً ضو هو على األق ّض ال ب ّي منه بسبب انسياي
الطرق األخرى؛ فك ّض حييث مو،وعي عن الو،ية يمكن تفسيره وكأ ّنه هجوم عليها ضو إيانة لها ،يون تمييز بين
إيانة ضهيافها إن كانت سليمة وإيانة وسائلها.
وجوي تلك الحملة ال،ارية التعميمية تحت عنوان مكافحة اإلرهاب ،والتي ال تميّز -قصياً في غالب الحاالت–
بين جماعات وجماعات ،وضهياف ووسائض ،ومعت ٍي ومعتيى عليه ،بض ضصبحت تسعى للنيض من اإلسالم نفسه من
خالض ما تووض وتعمض.
استمرار وجوي ضو،ا ظالمة بمختلف ضوكاض الظلم ،يوجب اإلسالم إحالض ضو،ا عايلة مكانها ،وتوجب
الورائع األر،ية لك من حيث األصض ،وال يكاي ينفسح المجاض للويام ب لك على الميى الوصير ضو البعيي
بأساليب بعيي ٍأ عن استخيام الووّ أ ،يون ضن يلوى ضصحابها نصيبهم من الظلم ،مع العمض ب لك على تخويف سواهم.
ال يمكن الحييث المو،وعيّ من المنطلق اإلسالمي حوض ظاهرأ اإلرهاب في ظ ّض ه ه العوامض الثالثة ،ولكن ال
ب ّي من مثض ه ا الحييث ،فالعوامض الم كورأ نفسها تفر،ه فر،ا ،كما يفر،ه مجرى األحياث وما يتج ّيي في
ساحتها من استخيام العنف من جانب الم ّتهمين باإلرهاب ،وك لك من جانب َمن يطلوون تلك التهم ويزعمون
ألنفسهم مكافحة اإلرهاب.
ً
يرجة خطيرأ
واألنكى من لك ض ّننا في ظ ّض تصعيي ما يسمّى "الحرب على اإلرهاب" ،ضصبحنا نعايش من فترأ،
من "إرهاب" الولم والفكر إلى ح ّي بعيي ،ونعايش كيف تتحوّ ض ق،ية اإلرهاب ومكافحته ضو إيانته ضو تسويغه إلى
ثغرأ مفّ،لة للتص ّيي للظاهرأ اإلسالمية نفسها ،بمختلف ضبعايها التي ترمز إليها كلمات اليعوأ والحركة
والصحوأ ،ومعظم لك كان يجري لفتر ٍأ من الزمن تحت عنوان مواجهة "األصولية اإلسالمية" الحييث نسبيا،
وبات يجري تحت عنوان "الحرب على اإلرهاب" ال ي و،ع مكانه.
الواقع ض ّننا ال نستغرب ه ه الحملة وضمثالها ،فلك ّض عيو ضو خصم ضساليبه ،وكثيراً ما انطوت ضساليب العياء لإلسالم
على االفتراء ،اعتماياً على الخلط بين ممارسات سلبية ينكرها اإلسالم وال ينبغي في األصض ضن تعطي مسوّ غات
مو،وعيّة للعياء ،وبين ضباطيض ال ضساس لها من الصحّ ة ضصال ،ولكنّ ه ا الخلط بال ات هو األر،يّة التي يحتاج

إليها االفتراء ضو الت،ليض ليؤ ّيي مفعوله .ويساعي عليه ضي،ا ً انزالق كثير من المتح ّيثين تحت عنوان اإلسالم،
نتيجة ،غوط متتابعة في اليرجة األولى ،إلى مواقف يفاعية مح،ة ،تساهم واقعيا ً في و،ع اإلسالم والتيار
اإلسالمي في قفص االتهام ،كما لو كان لك ضمرا عاييّا ال غبار عليه.
وإ نتطلّع في ق،يّة العنف واإلرهاب وما ينبغي ضن يكون عليه الموقف اإلسالمي منها ،إلى التعامض مع الظاهرأ
ّ
بح ّي اتها تعامالً مو،وعيا ً منهجيا ،وعلى الصعيي اليولي تعامالً نزيها ً منصفا ً
ومؤثراً في اتجا ٍه قويم ،ال ب ّي من
التمسّك بجملة من الوروط لبيان ضهم ما ينبغي بيانه في ه ه الو،ية الخطيرأ .ومن تلك الوروط:
أوال :شرط منهجي للبحث
هو الفصض بين:
 -١النظر في عمليّات وضحياث توصف باإلرهابية لمعرفة ضبعايها وخلفياتها وظروفها وضغرا،ها ،وبالتالي
للوصوض الى استيعاب وتفهّم ،ضو رفض وإيانة ،من زاوية رئيسية هي زاوية موروعية الوسائض المختارأ الوائمة
على محور الووّ أ ضو عيم موروعيتها.
 -٢النظر في األغراض السياسية المتع ّييأ التي يتب ّناها مرتكبو عمليات العنف في العالم المعاصر ،من األفراي
والجماعات ،هض هي موروعة قويمة بغضّ النظر عن الوسائض ،ضم زائغة منحرفة عيوانيّة.
 -٣النظر في األغراض السياسية المتع ّييأ التي يتب ّناها ضولئك ال ين يزعمون ألنفسهم مكانة احتكارية في مكافحة
العنف واإلرهاب يوليا ،هض هي موروعة قويمة ضم زائغة منحرفة عيوانيّة ت ّتخ من عنوان الحرب على
اإلرهاب قناعا ً وستاراً فحسب.
 -٤النظر في وسائلهم هم للوصوض إلى ضغرا،هم ،وما ميى موروعيّتها ضي،ا ،وك لك ما ميى تغلغض اإلرهاب
فيها.
ثانيا :شرط مبدئي لنزاهة البحث
ال ب ّي في مييان متابعة الحملة الراهنة لربط اإلسالم واإلسالميّين مباورأ ،ضو تحت عنوان األصولية اإلسالمية
ال،بابي الوائع ،بما يسمى عمليات العنف واإلرهاب ..ال ب ّي من التمييز اليقيق بين:
 -١ق،ية العنف واإلرهاب بح ّي اتها من حيث غاياتها ووسائلها.
ّ
تستحق وصف العنف
 -٢ق،يّة الصحوأ اإلسالمية ،فهي بمنظورها الحركي اإلسالمي ،وسواء وجيت عمليات
واإلرهاب فعالً ضم لم توجي ،وسواء حمض بعض تلك العمليات عناوين إسالمية ضم لم يحمض ،كانت وما زالت
ّ
والحق التاريخي المنيمج بمسيرتها ،والطابع
ق،ية قائمة بح ّي اتها ،على ضساس المنطلق العويي ألصحابها،
اإلنساني الح،اري المرتبط بتطلّعاتها المستوبلية ،وكانت وما زالت ضي،ا متميّزأ بالموروعية الوانونية اليولية
التي تستني اليها ،اعتماياً على ضنّ إرايأ الوعوب هي مصير التونين وموياس موروعيته في المواثيق التي تورّ ر
فيما تورّ ر ّ
حق تورير المصير وسواه من الحووق والحريات اإلنسانية األساسية .ه ه الصحوأ اإلسالمية ظاهرأ
موهويأ تستني الى ثوابت عويية وح،ارية وتاريخية كبرى ،ال إلى ظروف آنية زمانا ً ومكانا ،يمكن ضن تتولّب

تولّبا ً من طبيعته ضن يصنع وسائض موبولة وغير موبولة على حسب التوجّ هات المسيطرأ في حوبة زمنية معينة،
وهي في الوقت الحا،ر توجّ هات الح،ارأ المايية بمختلف إوعاعاتها اإليجابية وإفرازاتها السلبية على السواء.
ثالثا :شرط تحليلي للموقف المطلوب
ال ب ّي عني الحييث عن الموقف اإلسالمي من العنف واإلرهاب ،من السعي لتثبيت المعالم الرئيسية والمواييس
المنهجية ل لك الموقف ،تثبيتا ً يتجاوز مفعوض ال،غوط المتباينة من مكان إلى مكان ومن مرحلة إلى مرحلة ،كما
يتجاوز تع ّيي األوعية والووالب الوكلية التي يعبّر التيّار اإلسالمي عن نفسه من خاللها .والمطلوب آن اك ضن
يكون لتلك المعالم والمواييس من الو،وح والووأ ال اتية ما يلي:
 -١ما ييسّر على صاحب المنطلق اإلسالمي ضن يوير في مختلف الظروف إلى معالم الموقف المبيئي المعت َمي
إزاء الووّ أ والعنف واإلرهاب.
 -٢ما يم ّكن المنصفين في تعاملهم مع المنطلق اإلسالمي من إيراكه على حويوته ،بغضّ النظر عن توافوه مع ما
يرون ضو مخالفته له.
 -٣ما يحوض يون الخصوم من غير المنصفين ومن المستغلّين للغموض المحيط بالموقف اإلسالمي ضو المص َطنع
حوله ،لتجاهله ضو ممارسة الت،ليض بصييه ضو االستوهاي بما ال يعبّر عنه من ضقواض وإن زعم صاحبها لك.
 -٤ما يجعض الفري الحيايي ضقير على التوصض إلى نتائج مونعة تساعيه على التمييز بين ّ
حق وباطض ،وبين
صرا مورو بوسائض موروعة واتجاهات متباينة ،وافتراءات باطلة ال تستني إلى منطلق قويم وال تلتزم
ضساليب نزيهة وال تستخيم وسائض موروعة.
رابعا :شرط فكري تفاعلي لألقالم اإلسالمية
من ال،رورأ بمكان ضن تنطلق األقالم اإلسالمية في التعامض مع ق،ية العنف واإلرهاب ،من االعتماي على
المواييس والمعايير وال،وابط المنهجية اإلسالمية ،وعلى متطلّبات المصلحة اإلسالميّة الوائمة على االنتماء
العويي للمسلمين ،وعلى االنتماء الح،اري للمنطوة على اختالف معتويات س ّكانها وتوجّ هاتهم .إ،افة إلى
االلتزام في تويير السالمة والصواب وتويير االنحراف والخطأ عني ضيّ جهة من الجهات ،بأالّ يصير لك التويير
عن تأثير ظروف معيّنة وهي غالبا ً آنيّة زائلة ،فالمنطلق على اليوام هو اإلحساس بالمسؤولية عن سالمة
الموقف بح ّي اته ،وعن صوابه وفق ما يوت،يه اإلسالم وينسجم مع تحويق ضهيافه الوويمة الموروعة في حياأ
المسلمين والبورية على الميى الوريب والبعيي.
ونيرك ضنّ الحييث عن ق،ية العنف واإلرهاب لن يوصض عبر مواض ضو ب،عة مواالت ضو عبر نيوأ ضو مؤتمر،
إلى نتيجة حاسمة قاطعة بطبيعة الحاض ،فمثض ه ه الو،ايا يحتاج إلى البحث والعالج على مختلف المستويات
وبمختلف وجهات النظر وبصورأ متج ّييأ متواصلة ،لتكون النتائج حصيلة تفاعض حي ،وبالتالي ات فعالية
ّ
مؤثرأ بنسبة معوولة مر،ية ،ولكن من ال،روري إيجاي إطار عام يسمح باإلحساس ض ّننا نتحرك على ضر،يّة

ثابتة ،تو ّفر ما يكفي من العناصر الموتركة لتالقي االتجاهات المتباينة على رضي ضو على الحوار حوله ،وه ا
ضقصى ما يتطلع إليه ه ا البحث وهو يح ّيي لنفسه المحاور الرئيسية التالية:
المحور األول :اإلرهاب ..واإلرهاب اإلعالمي.
المحور الثاني :اإلرهاب العقائدي والفكري.
المحلي.
المحور الثالث :اإلرهاب واالستبداد
ّ
المحور الرابع :اإلرهاب واالستبداد الدولي.

المحور األول :اإلرهاب واإلرهاب اإلعالمي
الغموض في تعريف اإلرهاب  -إرهاب إعالمي مضلِّل  -مكافحة اإلرهاب اإلعالمي
رغم وفرأ ما كتب وما قيض عن اإلرهاب ،ال يمكن ألحي ضن يزعم وجوي تعريف اصطالحي تلتوي عليه اآلراء
إجماعا ً ضو إجماال ،وال نجزم ولكن نحسب ضنّ استوراء استخيام ه ه الكلمة في واقع ما يواض ويكتب يسمح بتحييي
تعريف مبيئي لم،مونها سينطلق البحث منه ،وهو تعريف يومض ثالثة عناصر تو ّكض مرتكزات متكاملة مع
بع،ها بع،ا ً هي :استخيام الووّ أ ،بطريوة مخالفة للوانون السائي ،لتحويق غرض سياسي.
أوال :الغموض في تعريف اإلرهاب
ال يعني ه ا التعريف الو،اء على كض احتماض لاللتباس ،وال يسعنا حصر االلتباسات المحتملة ،ولكن نوير إلى
مواطن بع،ها في إطار ه ه العناصر الثالثة باعتبارها هي األكثر انتواراً في الوقت الحا،ر:
(ض) -عنصر "استخيام الووأ" ،ال يتبيّن بما فيه الكفاية يون إجابة ما يلي:
هض تتوافر إمكانات استخيام وسائض ضخرى ضم ال تتوافر؟
هض يعوي عيم توافرها إلى حظرها ضم إلى عيم األخ بها؟
إ ا كانت محظورأ فهض حظرها مورو ضو غير مورو ؟
إ ا كان حظرها غير مورو فما هي المخاطر التي يتعرّ ض لها من يتب ّنى استخيام الووّ أ في مسعاه لتحويق هيف
مورو ؟
(ب) -عنصر "بصورأ مخالفة للوانون السائي" ..ال يتبيّن بما فيه الكفاية يون إجابة ما يلي:
هض هو قانون عايض قويم ضم جائر منحرف؟
هض نوأ وسرى مفعوله نتيجة اقتنا عا ّم به ضم عبر فر،ه بما يخالف إرايأ الوعب؟
هض يُفرض -إ ا كان مفرو،ا -بوسائض قويمة ضم بوسائض العنف غير المورو ؟
(ج) -عنصر "لتحويق غرض سياسي" ،ال يتبيّن بما فيه الكفاية يون إجابة ما يلي:
هض يُعتبر ه ا الغرض األساسي موروعا ً من حيث األصض ضم ال؟
هض تتوافر للعاملين له وروط األهلية ل لك ضم ال تتوافر؟
هض يومض التطلّع للسلطة ضم ال يومض؟
إ ا كان يومض التطلّع الى السلطة فهض ينطوي على ،مانات ممارستها ممارسة موروعة قويمة ضم ال ينطوي
عليها؟
إنّ ه ه األسئلة –كأمثلة -ضساسيّة جوهريّة ال ينبغي تجاوزها عني النظر في حايث من حوايث العنف ومحاولة
استصيار موقف مو،وعيّ منه باإليانة ضو التعليض ،وهض تكون اإليانة آن اك قاطعة واملة ضم جزئية ،وهض يكون
التعليض موترنا ً بالتبرئة ضم ال!

ومن نافلة الووض تأكيي وجوي "عنف" بمعنى استخيام الووأ ،تلتوي التوريعات السماوية والو،عية على تورير
موروعيّته ،وآخر تلتوي على تورير إيانته ورف،ه .فال يكفي مجرّ ي استخيام الووّ أ لإليانة ،وال يكفي بطبيعة
الحاض للتبرئة ضي،ا.
ونؤ ّكي من المنطلق اإلسالمي ضنّ اإلسالم علّمنا األخ بأقصى يرجات الح ر في عملية اإليانة والتبرئة ،وه ا
معروف ال نحتاج الى بيانه عبر االستوهايات من النصوص الورآنية والنبوية وضقواض العلماء ،ونعلم من التح ير
ّ
المكثف الواري فيها ض ّنها تأبى التسرّ في استصيار ضحكام إيانة ضو تبرئة تتعلّق بو،ايا الظلم والتظلّم ،وما يوترن
بها من استخيام الووّ أ لتحويق غرض مورو ضو غير مورو  ،كما نعلم ض ّننا مُلزمون إسالميا ً باإلحساس بحجم
المسؤولية عني اتخا موقف إسالمي في تلك الو،ايا.
إعالمي مضلل
ثانيا :إرهاب
ّ
ه ا الح ر مطلوب ومح ّتم بصورأ ضوي الحاحا ً في عصرنا الحا،ر ،فنحن ال نواجه ظاهرأ إرهاب بمعناه الموار
إليه فحسب ،بض نواجه في الوقت نفسه إرهابا ً ضوسع نطاقا ً وضو ّي تأثيرا ،غالبا ً ما يحوض يون اتخا موقف سليم
قويم فعّاض ،قي يجمع اآلرا َء المتباينة ويساهم في التخلّص من مخاطر وسلبيّات كبرى ،وضح ُي وجوهه هو ما نعبّر
عنه باإلرهاب اإلعالمي باعتبار اعتمايه على وسائض اإلعالم اعتماياً واسع النطاق .إنّ الح ّي من اإلرهاب
ٌ
ورط ال غنى عنه للبحث عن ضر،يّة
اإلعالمي ومفعوله الخطير في الحيلولة يون التزام قواعي منهجية،
موتركة في التعامض مع ق،ية اإلرهاب تعامالً ال يس ّي السبض ضمام المواقف الوويمة الفاعلة .ومن ضبرز معالم لك
اإلرهاب اإلعالمي على سبيض المثاض يون الحصر:
 -١الخلط بين وقائع ات عالقة مباورأ بحايثة من حوايث العنف واإلرهاب ،وبين وقائع ضخرى ال عالقة لها
بها ،للوصوض إلى حكم مسبق ،ومثاض لك زعم وجوي عالقة بين ضصض "وجوي التيّار اإلسالمي" في المغرب،
وبين عمليات "اليار البي،اء" عام ٢00٣م ،وسيّان بعي لك هض الغرض من الخلط هو اإليانة ضو التسويغ،
فالنتيجة واحيأ وإن كانت ات وجهين ،كالهما يساهم في الت،ليض ال اإلعالم وبيان الحوائق.
 -٢ال خلط بين حوايث عنف معاصرأ وبين روايات تاريخية صايقة ضو كا بة ،ضو مع توويه حويوتها في غالب
األحيان ،وما ضكثر ما اس ُتخيم تعبير الالسامية من جانب الغربيّين في غير مو،عه بزعم تفسير عياء العرب -
وهم ساميون -لليهوي ،وضمثلة لك من مييان اإلرهاب اإلعالمي والفكري معا ،ما وهيه روجيه جارويي وضمثاله
من المف ّكرين ،ضو وهيه كورت فاليهايم وضمثاله من السياسيين ،ويوابه لك الخلط المتكرّ ر فيما ضوريه ُك ّتاب
مستورقون على وجه التخصيص ،عن تعامض اليولة اإلسالمية األولى مع يهوي بني قريظة وقيينوا وخيبر -مع
تزييف الوقائع الثابتة -كأمثلة لربط حوايث معاصرأ ب لك ربطا ً سلبيا ً بم،مونه وغاياته ،ومنها إيانة عمليات
"المواومة" ويمغها بيمغة اإلرهاب ،وورّ من لك ما ينوله المستغربون من ه ا و اك.
 -٢الخلط في وسائض اإلعالم بين حوايث عنف في بلي معيّن ولظروفٍ سائيأ فيه بال ات وبين ضحياث ووقائع
تجري في بلي ضخر ،لتعميم اإليانة بما يومض تيّاراً بكامله -وهو هنا التيار اإلسالمي -رغم اختالف المعطيات
والظروف وضساليب العمض الم ّتبعة ومجرى التطورات اختالفا ً كبيرا ،وه ا ما يستغ ّض مواقف معيّنة ،مثض

ّ
منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي للرئيس الروسي فالييمير بوتين في قمّة عام ٢00٣م ،ليتح ّيث فيما
است،افة
يتح ّيث عن "اإلرهاب" وليربط بين ثورأ الواوانيين وبين ضحياث ضخرى من قبيض ما واجهته بعض البليان
العربية واإلسالمية كالمغرب والسعويية.
 -٣الخلط بين إيانة الوسائض -وهي هنا استخيام العنف في عمليّات تفجير واغتياالت وما وابهها -وإيانة األهياف
والغايات ،وضبرزها للعيان هنا هيف إقامة الحكم اإلسالمي في البليان اإلسالمية .ه ا الصنف من الخلط اإلرهابي
اإلعالمي ضصبح من ضخبث الوسائض الم ّتبعة وضوسعها انتواراً من حيث توظيفها ،ليس لمكافحة األعماض اإلرهابية
بح ّي اتها ،بض ألغراض الحملة العالميّة الهايفة الى ربط اإلرهاب بالتيّار اإلسالمي بال ات ،فأصبح ح َملة األقالم
المعار،ة من األصض لإلسالم وللحياأ عليه والحكم به ،ضي لإلسالم الوامض لسائر مجاالت الحياأ كما ضنزض
ِ
ي ّتخ ون من ك ّض حايثة ترتكبها مجموعة من المجموعات ات اسم إسالمي ..ومهما تبرّ ضت مجموعات ضخرى من
وسائلها بغضّ النظر عن التالقي ضو عيم التالقي معها على األهياف المعلنة ..ضصبحوا ي ّتخ ون من لك ريعة،
ليس إليانة ممارسات تلك المجموعات بال ات ،بض إليانة يعوتها المعلنة إلى اإلسالم ،ومن خالض لك إيانة يعوأ
سواها إليه ضي،ا.
 -٣من صور اإلرهاب اإلعالمي الم،لّض ضي،ا ً التوكيك في ضهياف وممارسات قويمة ال غبار عليها لمجري ض ّنها
ترتبط باليعوأ إلى الحكم اإلسالمي ،فسعي جماعة ضو حزب للوصوض إلى السلطة على ه ا األساس يتحوّ ض في
ظ ّض اإلرهاب اإلعالمي إلى اتهام ُتطلب إيانته ،ولو كانت سائر األحزاب ات المنطلوات غير اإلسالمية تسعى
إلى لك علنا ،بض إنّ استناي اإلسالميين في يعوتهم إلى وجوي مظالم اجتماعية وسياسية واقتصايية كبرى
مرفو،ة ،والمطالبة بتغييرها عن طريق الحكم باإلسالم ،يتحوّ ض بأقالم اإلرهاب اإلعالمي إلى ا ّتهام باستغالض
ضو،ا الناس وكأنّ ضصحاب االتجاهات غير اإلسالميّة ،ال يستنيون في الصرا ضو التنافس على السلطة على
حجج تنطلق جميعها من الحييث عن ضو،ا الناس و،رورأ تغييرها وزعم كض فريق ضنّ منهجه هو األصلح،
فما ال ي يبيح اعتبار لك موروعا ً موبوال ،ويجعله عني اقترانه باليعوأ إلى الحكم اإلسالمي استغالالً مرفو،ا؟
 -٤ومن الصور المعبّرأ عن قسط من اليهاء في لك اإلرهاب اإلعالمي ،اعتما ُي ضصحاب األقالم ال ين
َّ
لغرض ضخر
فتوظف مووالتهم
ضقواض ومواقف ،قي يكون ضصحابها من المنصفين في األصض،
يمارسونه على
ٍ
ٍ
يتنافى مع مواصيهم ،ويسري ه ا تخصيصا على تلك األقواض والمواقف التي تنطلق من اليفا عن اإلسالم تجاه
األحكام المسبوة ّ ،يه ،فه ا ما بات ي ّتخ مع الزمن صيغا منها قوض بعض اإلسالميّين مثال" :اإلسالم يين سلمي
ال عالقة له بأولئك األصوليين اإلرهابيين" ولكن سرعان ما تتحوّ ض ه ه الموولة اإليجابية في األصض ،عن طريق
وسائض اإلعالم ،إلى الووض" :اإلسالم يين سلمي ال عالقة له باإلسالم السياسي ال ي ييعو إليه األصوليون"،
وهك ا تتحوّ ض عملية اإليانة نفسها من إيانة العنف واإلرهاب الى إيانة "وموض" اإلسالم لسائر مجاالت الحياأ،
ومن إيانة إرهابيين (ونعلم ضنّ كثيراً من ال ين يمارسون مواومة موروعة يوصفون به ا الوصف زورا) إلى
إيانة "ضصوليين" وعلى وجه التحييي ضولئك ال ين يتب ّنون اإلسالم الوامض المتوازن ،عالوأ على تعميم اإليانة من
األصض على ك ّض َمن يستخيم وسيلة العنف ،بغضّ النظر عن كونه ،حية احتالض ضو ،حية استبياي ،ضو كونه
بالفعض معتييا ً مفتريا ً على سواه.

ثالثا :مكافحة اإلرهاب اإلعالمي
من ضخطر نتائج ه ا اإلرهاب اإلعالمي بمختلف صوره الم كورأ كأمثلة ،مسارعة كثير من اإلسالميين إلى
تبرئة ضنفسهم بتأكيي انتمائهم إلى صنف "اإلسالم السلمي" ،وفق تلك الصورأ ال،بابية التي ينورها اإلعالم
باألسلوب الم كور ،فتصبح تبرئة ال ات وكأ ّنها تنطوي على الووض بصحّ ة ما يزعمه اك اإلرهاب اإلعالمي
الم ّتبع ،واإليهام بأ ّنه ضمر مسلّم به وال غبار عليه!
ٌ
إنّ اليعوأ إلى اإلسالم الوامض الكامض حياأ ونظاما ،يعوأ ووريعة ،يعوأٌ
موروعة بك ّض المواييس ويون وروط،
وال يمكن الوبوض مطلوا ً بإيانتها بصورأ مباورأ ضو غير مباورأ ،عن طريق إيانة وسائض مرفو،ة أليّ فريق
ّ
تستحق اإليانة بالفعض ،وهو ضمر يحتاج يوما ً الى
يتحيث باسم اإلسالم ،على افتراض ض ّنه كان هو ضو كانت وسائله
تحويق وتمحيص واعتماي وروط منهجيّة للتوصض الى ضحكام مو،وعية نزيهة.
لن نو،ي على اإلرهاب اإلعالمي ،فهو ظاهرأ معاصرأ تمثض جزءاً راسخا ً من سلبيّات كبرى نعاصرها،
ونعتوي بأن في عويأ اإلسالم إلى مكانته الجييرأ به في حياأ البورية ضيوية ناجعة لمكافحتها والتخلّص منها على
الميى البعيي ،ولكن ال ب ّي إلى لك الحين من:
 -١توفير الويرأ على التزام منهج ّي ٍة ناجحة في التعامض من المنطلق اإلسالمي مع ق،يّة العنف واإلرهاب،
ومرض ع،اض ضصاب
تعامالً ينطوي في الوقت نفسه على و،ع اإلرهاب اإلعالمي في الحسبان كعائق خطير،
ٍ
"الرسالة اإلعالمية" الوويمة التي يُفترض ضن تلتزم النزاهة والمو،وعية ،وهو في الوقت نفسه عائق خطير في
وجه مكافحة ظاهرأ عنف غير مورو  ،مهما ض ّكي ممارسو لك اإلرهاب اإلعالمي صيق مزاعمهم بمكافحتها،
فهم إ ّنما يساهمون عبر االفتراء والت،ليض في ترسيخها وليس في التخلّص منها.
 -٢ال ينبغي ضن يسبّب اإلرهاب اإلعالمي ضي،ا ً االنزالق في خوض معارك جانبية ،فمجرّ ي الوقو في ه ا
المنزلق يلفت النظر عن الو،ية األصلية ،ويستهلك بال جيوى الجهوي الالزمة على صعييها .إ ّنما ينبغي العمض
على تخفيف النتائج السلبية الناجمة عن اإلرهاب اإلعالمي ،وه ا ما يوبض التحويق على ثالثة محاور رئيسية:
ّ
متأخرأ،
( )١تج ّنب المواقف الصايرأ بتأثير ،غوط اإلرهاب اإلعالمي ،توقيتا ً فال تكون متسرّ عة وال
وم،مونا ً فال تت،مّن تبرئة ضو إيانة غير ميروسة ضو غير مو،وعية.
( )٢تعزيز العالقات مع ضصحاب الوسائض اإلعالمية واألقالم اإلعالمية التي تلتزم ح ّياً كافيا ً من المنهجية
والنزاهة ،بغضّ النظر عن التالقي ضو االختالف على صعيي التصوّ رات واألهياف العامة ،و لك لتعزيز إسهامها
في العمض على تخليص ق،ية اإلرهاب والعنف من ضعباء اإلرهاب اإلعالمي وض،راره.
( )٣تنمية الوسائض اإلسالمية اإلعالمية الرصينة ،ورفع مستواها وطاقاتها ما يامت مر ّوحة ألياء رسالة إعالمية
نزيهة هايفة ،مع يعم سبض الوصوض بها الى ضوسع يائرأ ممكنة محليا ً وعالميا.

 -٣ينبغي الخروج من قوقعة "التخوّ ف" من الطرح المباور والمنهجيّ لمو،و وجوي عالق ٍة حويوية ضو عيم
وجويها بين اإلسالم نفسه -وبالتالي بين التيّار اإلسالمي -وبين "استخيام الووّ أ" بمختلف صور لك االستخيام
المورو  .فوي نجحت الحمالت المتوالية في العووي الما،ية ث ّم من خالض ما وصلت إليه الهجمة األمريكية مع
حلوض الورن المياليي الحايي والعورين ،في يفع كثير من األقالم اإلسالمية:
 إمّا إلى تج ّنب المو،و بسبب ما ينطوي عليه من "حساسيّات". ضو إلى موقف يفاعي هزيض يسبّب من ال،رر ضكثر ممّا يبيّن من الحوائق. ضو إلى موقف حماسيّ محض ،ال يكفي قطعا -مع عيم إنكار ضهمية يور إحياء الوجيان في ق،ايانا عموما-لمواجهة الظاهرأ على المستوى المطلوب.
ّ
الحق ،ورؤية مو،وعية ثاقبة ،لإلقيام على
لوي ضصبحنا في حاجة إلى ثو ٍة ضكبر بالنفس ،وجرضأ ضعظم في بيان
معالج ٍة منهجيّة قويمة لجميع ما يرتبط بو،ايا اإلرهاب ،بمعنى العنف غير المورو بالمعايير اإلسالمية،
وق،ايا استخيام الووّ أ استخياما موروعا ،وفق تصوّ راتنا اإلسالمية ،وهي التصوّ رات األقوم واألصلح ،عني
موارنتها مع سائر ما ت كره المنطلوات األخرى في تمييزها بين األوكاض المتعي ّيأ والمسوّ غات المختلفة الستخيام
الووّ أ .ونحن مسؤولون عن طرح تلك التصوّ رات اإلسالميّة بصورتها "األقوم واألصلح" ،أل ّنها هي ك لك بح ّي
اتها ،وليس ألنّ ه ا ما نحتاج إليه من ضجض "تصحيح صورأ اإلسالم في ضعين الغربيين" ،كما بات يتر ّيي
باستمرار ،ح ّتى بات بع،نا يمارسه على حساب تجاهض جوانب من اإلسالم يتم ّنى الغربيون تغييبها ،فنغيّبها ،ضو
عبر إبراز جوانب ضخرى يحبّون إبرازها ،فنبرزها!..

المحور الثاني :اإلرهاب العقائدي والفكري
بطالن اتهام اإلسالم والت ّيار اإلسالمي تاريخيا  -محاضن اإلرهاب المعاصر " -تهمة اإلرهاب" وسيلة إرهاب
من ضو ّي اال ّتهامات تزويرا لوقائع ثابتة تاريخيا وضخرى موهويأ في الوقت الحا،ر ،ا ّتها ٌم صايرٌ في األصض عن
جهات ضصيلة العياء لإلسالم من خارج البالي اإلسالمية ،وتسرّ بت إليها في ظ ّض المعركة التاريخية بين
اإلسالميين والعلمانيين في العووي الما،ية ،وهو اال ّتهام الوائض "إنّ يين اإلسالم ال ي انتور بالسيف ،والحركات
اإلسالمية التي تربّي ضتباعها على الجهاي ،هو ما ضوجي ويوجي في المنطوة اإلسالمية مناخا تنوأ فيه بال،رورأ
مجموعات إرهابية ،تستخيم العنف وترتكب عمليّاته تحت عنوان اإلسالم ،فاإلسالم والتيار اإلسالمي مسؤوالن
عنها ،وإن ضيانها بعض علمائه ورموز حركته المعاصرأ إيانة "لفظية" ،وقي بلغ ه ا اال ّتهام من الخطورأ ضن
وصض إلى مستويات مطالب سياسية :من قبيض تغيير مناهج التعليم والتربية ضو فرض رقابة ضو ّي على خطباء
المساجي وما وابه لك ،وازيايت الخطورأ تفاقما من خالض وجوي َمن يتجاوب من ياخض صفوفنا مع تلك
المطالب فكرا وتطبيوا!..
ومن وجوه الخطر ضي،ا ضنّ كثرأ الحييث المعايي عن ضنّ اإلسالم يين السيف ،ويين العنف ،يواجهه بع،نا
بالتأكيي ضنّ اإلسالم يين السالم ،ويين التسامح ،ولكن بصيغة تجعض منه منهج تسليم وتخا ض واستخ اء!..
ال يوجي في األصض ضيّ تعارض بين السيف والعيض ضو بين الووّ أ والتسامح ،إ ّنما يوع التناقض بوير ما يصنعه
التركيز على ضحي الجانبين يون اآلخر ،بيال من التمسّك بالعرض الحويوي الوويم والمتوازن لإلسالم بوموله
وتكامله ،ال ي ال يوبض للمسلم ضن "يستخ ي" في مواجهة المعتيين والظالمين ،كما ض ّنه ال يوبض للمسلم ضن يعتيي
على إنسان ما يام ال يعتيي هو على "اإلنسان" وحريّة اإلنسان وحووق اإلنسان ،بض يأمر اإلسالم -آن اك -بالبرّ
والوسط واإلحسان والتسامح تجاه من ال يعتيون على اآلخرين!
أوال :بطالن اتهام اإلسالم والت ّيار اإلسالمي تاريخيا
لم تستني اال ّتهامات الغربية المنوأ تجاه اإلسالم والتيّار اإلسالمي باستخيام العنف بمعنى اإلرهاب الوائع حييثا،
إلى بحث منهجيّ متجرّي ضو استوراء ،ولك ّنها في الوقت نفسه لم تنوأ وتنتور اعتباطا ،ولم تكن مجرّ ي ر ّي فعض
تصويرها بعض الميافعين عن النظرأ العيوانيّة الكامنة فيها ،بض كانت
على حوايث آنيّة معاصرأ كما يحاوض
َ
ولييأ مسيرأ "منهجيّة" سبق ا ّتباعها في الغرب في مختلف ميايين التعليم والتربية والفكر والثوافة واإلعالم
والفنون زمنا طويال ،ولم تبيض بعض الجهات المنصفة بانتوايها إال ّ حييثا وبصورأ محيويأ لم تؤ ّي مفعولها على
الوجه األمثض بعي.

ولبيان الموصوي يعوي كاتب ه ه السطور إلى حايثة جانبية عايوها بنفسه في مطلع السبعينات من الورن المياليي
العورين ،وتزامنت في حينه مع عملية اختطاف ع ّيأ طائرات غربيّة إلى األرين ،وكعايأ الميرّ سين في الميارس
األلمانية ،كانوا يستوهيون بتلك العمليّة باعتبارها آن ّية يعايوها التالمي  ،وبالتالي فهي ات ياللة ضقوى من ياللة
يين
ضمثلة تاريخية ما ،فجعلوها يليال يستوهيون به لتأكيي ما كانوا ييرّ سونه للناوئة ويصوّ رون فيه ضن اإلسالم َ
عنفٍ من حيث األساس ،واس ُتيعي كاتب ه ه السطور بغرض الحوار في ضحي صفوف ميرسة ثانوية في بون،
بعي ضن تل ّوى التالم أ لم ّيأ ضسبو

اليروس النظرية عن اإلسالم ،اعتمايا على كتاب صاير عن الكنيسة
َ

الكاثوليكية ،فكان من األسئلة الرئيسية المطروحة:
"عالم َييعم اإلسالم اإلرهاب وييعو إليه؟ "..وضوري السائض عملية االختطاف الموار إليها كيليض.
لم يكن للمواومة اإلسالمية المسلّحة آن اك وجوي قويّ ظاهر للعيان في ساحة فلسطين ،فلم يكن عسيرا بيان ضنّ
مرتكبي عمليات االختطاف كانوا من منظمتيْن ويوعيتين ،وضنّ تلك الفترأ كانت فترأ عياء ويوعي مستحكم بيض
يتغلغض في الصفوف الفلسطينية وفي المنطوة عموماّ ، ،ي اإلسالم والتيّار اإلسالمي ،وليس ّ ،ي "الغرب" فوط،
ث ّم كانت المفاجأأ ضكبر وقعا على التالمي عني بيان ضنّ قايأ هاتين المنظمتين لم يكونوا من المسلمين ضصال ،فهض
تعني عملياتهم ضنّ النصرانية تيعو إلى اإلرهاب؟..
إنّ و،ع اإلسالم والتيّار اإلسالمي في قفص اال ّتهام في ق،ية اإلرهاب ،جريمة إرهابية على الصعيي العوائيي
والفكري ،تتناقض مباورأ مع ما تفر،ه قواعي النزاهة في االختالف ضو الصرا بين التيارات العوائيية ،ضو
الميارس والمناهج الفكرية ،وضوّ ض ما يسري لك يسري على محاولة ربط االتهام بما روّ ج له مستورقون
متطرّ فون ومن سار على يربهم من ضنّ اإلسالم "يين عنف"!..
وتكاي األيلّة اليامغة على االفتراء في ه ه االتهامات وضمثالها تغري بعيم محاولة مناقوتها ضصال.
ضم ض ّننا في حاجة إلى االستوهاي بوقائع التاريخ ،والموارنة من خالض لك (موارنة قائمة على الصورأ اإلجمالية
يون التفاصيض والحاالت االستثنائية) بين ما كان عليه انتوار االمبراطوريات الوييمة ،الفرعونية واإلغريوية
والرومانية والفارسية والمغولية ،وانتوار اإلسالم؟..
ضم ض ّننا في حاجة إلى استعراض ما كانت عليه الغزوات الصليبية والحمالت االستعمارية ومآسي األنيلس وما
ارتكبه المهاجرون األوروبيّون مع الهنوي الحمر في األمريكتين ،وما يعرفه التاريخ الغربي من عنف تحت
عناوين حرب الثالثين عاما وحرب المائة عام والحربين العالميتين ووصض روته باستخيام الونابض ال ريّة
األمريكية في اليابان ،ولم ينوطع من بع ُي كما توهي فييتنام وضفغانستان والبلوان والواوان (وحييثا العراق
وضبوغريب وجوانتامو والسجون السريّة في عيي من البليان التي لم تتورّ

عن است،افتها وفق ما ضرايت

المخابرات المركزية األمريكية)؟..
ه ا ف،ال عمّا تطوّ ر إليه لك "العنف" في ظ ّض الح،ارأ المايية الغربية ،فاتخ لزمن طويض صيغة استعباي ضهض
إفريوية ،و"وحنهم" رقيوا إلى الغرب ،وي ّتخ اآلن صيغة االستعباي ضي،ا ،ولكن استغالال ماليا وتجاريا واحتكارا
وج ْورا سياسيا واقتصاييا يصيب البليان النامية عموما.
تونيا َ

ال حاجة إلى االسترساض في ه ا االتجاه ،فالنواش حوض  :هض اإلسالم هو يين العنف ،ضو هض هو اليين ال ي يوجي
َ
استخيام العنف ،نواش يستخفّ بالمنهج العلمي للبحث التاريخي ،وبمنطق االستيالض واالستوراء عني العلماء
مناخ
ِ
المنصفين ،إ ّنما نوأ العنف واستورى مناخه في ظ ّض ح،ارات سبوت ظهور اإلسالم ،ضو ظهرت بعي غيابه
وتغييبه عن ساحة صناعة األحياث في حياأ البورية.
ثانيا :محاضن اإلرهاب المعاصر
ه ا عن التاريخ ..ولكن هض يمكن ا ّتهام التيّار اإلسالميّ اليوم بالعنف وإيجاي مناخ لإلرهاب ،في نطاق يعوته
للوصوض باإلسالم إلى السيايأ في ضر،ه والريايأ في عالمه؟..
يين سالم وعن "األصوليين" -مع تعميم الكلمة
ضليس ه ا بال ات ما كان يراي قوله مثال عني الحييث عن اإلسالم َ
على التيّار اإلسالمي إجماال -كيعاأ عنف يرييون السيطرأ بالووّ أ في البليان اإلسالمية وإقصاء اآلخرين عن
السلطة؟..
ٌ
حكومات وضحزابٌ
ث ّم كم من التناقض تحتمله تلك اال ّتهامات وهي تصير عن "الموكاأ" نفسها التي تصير عنها
وتيارات وصلت إلى السلطة بالعنف ،وبويت في السلطة بالعنف ،وضقصت سواها بالعنف ،وكان التيّار اإلسالمي
على امتياي عووي وعووي عيييأ هو ال،حيّة األولى له ا العنف؟..
ضمّا فيما يتعلّق باإلرهاب بال ات -وفق التعريف الواري في مطلع البحث -فما يسري عليه من الزاوية التاريخية،
يسري عليه من زاوية نوأته في الحوبة المعاصرأ ضي،ا .وليس مجهوال ضنّ ..
 -١ضوّ ض حايثة قرصنة جوية معاصرأ إ ّنما ارتكبتها الحكومة الفرنسية ضثناء حربها االستعمارية ّ ،ي ثورأ
االستوالض الجزائرية..
 -٢ضوّ ض من آوى مختطفي الطائرات المينية بعي استوبالهم في المطارات بحفاوأ بالغة ،كانت الحكومة األمريكية
في صراعها من ستينات الورن المياليي العورين مع كوبا وحكمها الويوعي..
ٌ
منظمات وُ صفت باإلرهابية الستخيامها العنف اغتياال وتفجيرا كان في الغرب في ظ ّض ما
 -٣ضوّ ض ما انتورت
صنعت ييموراطياته الحييثة (وال نووّ م المنهج الييموراطي هنا) باألقليّات فيه ،وما صنعت مناهجه بسلوك الفري،
ّ
المنظمات التي
و اك ما توهي عليه طوا َض عورات السنين الما،ية إيرلنيا الومالية والباسك األسبانية ،ف،ال عن
عرفتها إيطاليا وضلمانيا وكورسيكا الخا،عة لحكم فرنسا ،ناهيك عن وجوي ضكثر من خمسمائة منظمة متطرّ فة في
الواليات المتحيأ األمريكية م ّتهمة باستخيام ضساليب إرهابية ،وناهيك عن ظاهرأ انتوار "اإلجرام" ووصوله إلى
مستوى ضطفاض الميارس بنسبة متعالية عاما بعي عام ،بعي ضن ضصبح "العنف" هو الوسيلة األوسع انتوارا في
العالقات بين فئات اجتماعية نوأت على فلسفة "الصرا " سبيال لتحويق األهياف و"انتزا " الحريات والحووق.
إنّ اإلرهاب بمعنى استخيام الووّ أ استخياما يخالف الوانون لتحويق غرض سياسي ،ظاهرأ قييمة من حوايث
االغتياض في عصور الفراعنة والرومان واإلغريق ،وإن نوأته المتج ّييأ كظاهرأ حييثة بيضت بعي انحسار الوجوي

اإلسالمي على الساحة اليولية ،وكانت تلك النوأأ في محا،ن العالم الغربي ،بعوائيه وضفكاره وصراعاته ،ث ّم لم
ّ
بحق ضو افترا ًء باطال)
ينتوض إلى بالي المسلمين (ولسنا في ه ا المو،ع بصيي توويم سائر ما يوصف باإلرهاب
في ظ ّض اإلسالم ،بض بعي ضن استطا الغرب إسواط البوية الباقية من صور الحكم اإلسالمي ،كما كانت ترمز إليه
اليولة العثمانية ،ث ّم من خالض ما خلّفه االستعمار الغربي من تصوّ رات واتجاهات صايرأ عن بوتوته الح،ارية،
ومتوبّثة بمناهج تابعة له ومعايية لإلسالم.
إنّ ضو ّي ما كان مصيرا إليجاي مناخ يصنع العنف واإلرهاب صنعا ،هو اقتران وصوض تلك التصوّ رات
واالتجاهات إلى زمام توجيه البالي على ك ّض صعيي ،والسيطرأ االستبيايية على مختلف مؤسسات التربية
والتوعية والتعليم واإلعالم ..فهؤالء -والغرب من ورائهم -يحملون المسؤولية عن الحوبة التاريخية الما،ية
وسائر ما ضفرزته من تخلّف وفرقة وهزائم ،وك لك ما ضفرزته من جوالت صرا  ،وما اس ُتخيم فيها من وسائض
الووّ أ والعنف واإلرهاب يون حساب.
إنّ محا،ن العنف واإلرهاب ياخض بالي المسلمين هي صورأ طبق األصض عن محا،ن العنف واإلرهاب التي
نوأت من قب ُض خارجها ،محا،ن غربية الج ور والمعتويات واألفكار ،إجراميّة األهياف واألساليب والوسائض،
ّ
منظمات تحمض عناوين إسالمية وتستخيم العنف سبيال لتحويق ضهيافها ،وكان ظهورها
ف،ال عمّا نوأ من
متأخرا ،ممّا يجبر الباحث المو،وعي على الووض ،إ ّنها إ ّنما تستخيم "العنف الم،ا ّي" ،بغضّ النظر هنا عن
اتبا ضساليب اإليانة ضو التبرئة بالصورأ التولييية المتبعة.
ثالثا" :تهمة اإلرهاب" وسيلة إرهاب
تر ّكزت األنظار طويال على فلسطين بال ات..
ويسري وبيه لك في ه ه األثناء على العراق وضفغانستان والواوان وسواها من األرا،ي اإلسالمية الواقعة
تحت إرهاب االستعمار واالحتالض واال،طهاي..
ون،يف مع إعايأ نور ه ا البحث :وسورية وضخواتها عبر الحرب اإلرهابية الهمجية ،اليولية واإلقليمية
والمحلية، ،ي تحرر اإلرايأ الوعبية الثائرأ..
في سائر ه ه الحاالت وما يوابهها اقترن ربط وسائض اإلرهاب باإلسالم واإلسالميّين بإنكاره في الحييث عن
التطوّ رات واألحياث الجارية..
إنّ اليهوي الصهيونيّين الوافيين إلى المنطوة من مختلف بليان الورق والغرب ،هم ال ين زرعوا تحت الرايات
الصهيونيّة اإلرهاب بعصاباتهم المسلّحة التي و ّكلوها فور وصولهم ،وال زالوا يمارسون ه ا اإلرهاب تجاه من
يأبى التسليم بباطلهم ،بض حتى تجاه َمن م،ى وراءهم إلى ضبعي ممّا كانوا يحلمون به قبض فترأ وجيزأ.
واألعماض التي توصف باإلرهابية ضكثر من سواها اليوم ،كخطف الطائرات وتفجير الونابض يون تمييز بين هيف
عسكري محض وسواه ،لم توتبسها المنظمات الفلسطينية عن منظمات غربية عني ظهور الجماعات اإلسالمية
المعروفة اآلن ،كحماس والجهاي اإلسالمي ،وإ ّنما اقتبس ْتها كما هو معروف على ضييي جهات ضخرى رفعت وعار
التحرير المورو والعمض الفيائي المورو  ،ولك ّنها نأت بنفسها من البياية -وبع،ها في فترأ تالية -عن اإلسالم

ومنهجه وضحكامه وآيابه في الجهاي ،بض تحوّ ض فريق منها من بع ِي مورو ضوسلو ليوارك في ممارسة اال،طهاي
اإلرهابي لمن حافظ على هيف التحرير المورو  ،بعي ضن ضسوطه هو ليتالقى مع الغاصبين و َمن وراءهم من
الووى اليولية واإلقليمية على المواريع االستسالمية و"الورق ضوسطية".
ال ب ّي من التأكيي في ه ا المو،ع:
حق استخيام الووّ أ ّ ،ي االحتالض األجنبي ،استعمارا توليييا كان ضو استيطانياّ ،
 -١ضنّ ّ
حق تورّ ره المواثيق اليولية
نصّا ،وال يتناقض مع اإلسالم وما قرّ ره.
 -٢ضنّ استخيام الووّ أ ّ ،ي االستعمار االستيطاني بال ات ال ب ّي ضن يتخ ضوكاال تختلف عن استخيام الووّ أ ّ ،ي
االستعمار التولييي.
 -٢ضنّ جماعات المواومة اإلسالمية على وجه التخصيص تميّزت عمّا ظهر قبلها باالمتنا عن ارتكاب ضي
عملية خارج األرض المغتصبة.
 -٣ضنّ جماعات المواومة اإلسالمية بويت لسنوات عيييأ ال توجّ ه عملياتها إالّ ّ ،ي العسكريين ،رغم ضنّ النسبة
األعظم من اإلسرائيليين في فلسطين مسلّحون ومخوّ لون باستخيام السالح ّ ،ي الفلسطينيين ويستخيمونه فعال،
وض ّنهم مواركون مباورأ في احتالض األرض الفلسطينية وتوريي وعبها وا،طهاي َمن لم يمكن تورييه.
إ ّنه اإلرهاب العوائيي والفكري المحض ،يون استناي إلى يليض بيّن ،ضو التزام بمنطق منصف ،هو ال ي يربط
ظاهرأ اإلرهاب والعنف الحييثة ،باإلسالم ،نوأأ تاريخية ضو واقعا قائما ،وال يهوّ ن من وأن المسؤولية عن لك،
ضنّ ال ين يمارسون اإلرهاب العوائيي والفكري ،كانوا وما يزالون يطرحون تعابير م،لّلة ،كاألصولية حينا من
الزمن ،واإلسالم السياسي حينا آخر ،والحوار باسم الييموراطية ،وغير لك ممّا يستخيمونه استخيام الت،ليض
والتمويه ،مع تج ّنب التهجّم الصريح -ضحيانا على األقضّ ، -ي اإلسالم مباورأ ،بعي انتوار الصحوأ اإلسالمية
انتوار وعبيا واسعا ،إ ضصبح وا،حا ضنّ التهجّ م المباور يزيي من ظهور ر ّيأ فعض ضو ّي وضومض تجاه الحمالت
العيوانية الجارية.

المحور الثالث :اإلرهاب ..واالستبداد المحلي
التعامل مع أسباب اإلرهاب  -أرضية الصراع والحوار  -أرضية التجارب الناقصة  -قيود محتومة وضوابط
مرجوة
ّ
من ضسوض ممارسات التعامض مع ظاهرأ اإلرهاب حاليا انتوار ضساليب التبسيط والتعميم عميا ،فمن وأن لك ضن
ي،اعف خطورأ الظاهرأ ،سيّان هض كان في إطار اإليانة ضم في إطار التبرئة والتسويغ ،ففي إطار اإليانة ّ
يعزز
ُ
التبسيط والتعميم عني من توملهم تلك اإليانة ظلما ً
اإلحساس بالظلم ،ويزياي بالتالي استعياي قطاعات من هؤالء
َ
على األق ّض ليعم تلك األعماض التي لويت اإليانة وربّما إلى المواركة فيها .وفي إطار التبرئة والتسويغ ضي،ا
ّ
يعزز التبسيط والتعميم ضوها َم من يتجاوزون الحيوي وال،وابط والمصلحة العليا في موروعية استخيام الووّ أ
بأ ّنهم على الطريق الصحيح فال يرجعون عنه.
ال يمكن في األصض تبسيط ق،ية اإلرهاب إلى يرجة اإليانة المطلوة ضو التسويغ المطلق ،كما يراي ضن يجري
اآلن عبر مواقف تنطلق في اليرجة األولى من عنصر واحي ،هو موقع الطرف ال ي يستخيم الووّ أ ومن موقع
الطرف صاحب موقف اإليانة ضو موقف التسويغ ،وليس انطالقا من األهياف ضو الو،ايا المرتبطة بها والظروف
المحيطة بأصحاب العالقة.
ما يامت اإليانة المطلوة لمختلف ضوكاض الووّ أ مستحيلة (وإال ّ النعيم األمن بمختلف ضوكاله ضي،ا) فال ريب في
وجوي حيوي و،وابط لموروعيّة استخيام الووّ أ .ولكنّ السؤاض عن ه ه الحيوي وال،وابط متوعّب للغاية ،من
محاوره الرئيسية:
 -١الحاجة إلى التمييز اليقيق بين الموروعية الوائمة على الويم والمبايئ وتلك التي تحمض ه ا العنوان وتفرض
نفسها عبر ما يسمّى السياسة الواقعية.
 -٢التمييز بين استخيام الووّ أ من حيث الطرف ال ي يستخيم العنف من جهة ومن ضين يستم ّي موروعية عمله
الفعلية ضو المزعومة من جهة ضخرى.
 -٣التمييز بين استخيام العنف ياخض إطار يولة بعينها ،ضي بين سلطة ومعار،ة وما يرتبط ب لك تحت عناوين
االستبياي والحريات والحووق ،وبين استخيام العنف على صعيي مواجهة االحتالض األجنبي ومواومته وما يرتبط
ب لك تحت عنوان الوانون اليولي.
أوال :التعامل مع أسباب اإلرهاب
يصض اإلرهاب العوائيي والفكري إلى ميى ضبعي وضو ّي خبثا عبر استغالض تمييز بعض المنصفين في الغرب بين
فريق وفريق ممّن يتحرّ كون تحت عنوان اإلسالم ،وهو تمييز يبرّ ئ -ولو جزئيا -التيّار اإلسالمي عموما ،ويوير
ت محيويأ العيي قطعا ،ومحيويأ التأثير نسبيا (مع عيم االستهانة بأيّ ،حيّة من ،حاياها
إلى وجوي مجموعا ٍ

من األبرياء بمعنى الكلمة) قي وصلت بأفرايها ،غوط الوهر بمختلف ضوكاله ومواقفه ،ووصض بهم س ّي السبض
ضمام ك ّض عمض مورو لتغيير إيجابي إلى يرجة استخيام الووّ أ استخياما ال يراعي تعاليم اإلسالم ،وال يو ّير
النتائج .ال سيّما وضنّ ممارسات تلك المجموعات ،تي ّض على عيم وجوي يرجة كافية من الوعي بالواقع الوائم
حول ها ف،ال عن الواقع العالمي ،وعيم الويرأ على التعامض مع ه ا الواقع لتحويق ضهياف موروعة بالوسائض
ت خطيرأ قي ّ
تؤخر تحويق تلك األهياف نفسها.
الكفيلة بتحويق تلك األهياف ،يون م،اعفا ٍ
إنّ وجوي ه ه المجموعات بات مو،ع استغالض متع ّيي األوكاض والمواطن ،رغم معرفة المستغلّين بالتزام الغالبية
ب لم يصض
الكبرى من اليعاأ إلى اإلسالم بتعاليمه الثابتة في التعامض مع ضو ّي األعياء والخصوم ،والمن،بطة بآيا ٍ
توريع مثلِها سوى اإلسالم على مرّ العصور.
إلى
ِ
ومن وجوه لك االستغالض تعميم االتهامات وممارسة ال،غوط على مختلف العاملين من منطلق إسالمي حركي،
ّ
يستحق ال كر..
يون تمييز
ومن ضخطر وجوهه اإللحاح المتكرّ ر على اإلسالميّين في المطالبة بإيانة ضعماض تلك المجموعات "إيانة مطلوة"،
وهي مطالبة مرفو،ة من حيث غايتها وليس من حيث جوهرها ،لك ض ّنه إ ا صيرت عن اإلسالميين إيانة لتلك
الجماعات وضعمالها وت،مّنت اإلوارأ الواجبة قطعا إلى وجوي استبيا ٍي ياخلي ضو استبيا ٍي يولي يجب الو،اء
عليه ،وليس على "اإلرهابين في تلك المجموعات" فوط ،ضصبح ضولئك اإلسالميون ضنفسهم عر،ة لال ّتهامات
بيعوى تسويغ األعماض اإلرهابية والتوجيع عليها.
ليس المطلوب بمثض ه ا المنطق المعكوس إ ن استصيار اإليانة تجاه عمض مسلّح إرهابي فعال ،بض بات واقعيا
هو الحيلولة يون إيانة ضنظمة حكم مستب ّيأ ،وقوى احتالض غاومة ،والووى اليولية المهيمنة ،وضو،ا االستغالض
الواهرأ.
إنّ ك ّض إيانة إلرهاب ضفراي ضو منظمات ضو جماعات ال توترن بإيانة االستبياي ال ي كان في مو ّيمة ضسباب ظهور
لك اإلرهاب ،وإيانة االستغالض ال ي يم ّكن من نمائه ،واألو،ا الوا ّ أ التي تحت،نه ولو زعمت مكافحته،
ناهيك عن إيانة االحتالض الوحوي بأصض وجويه وبما يستخيمه من ضساليب ووسائض تفرض الر ّي بالمواومة
الموروعة فر،ا ..إنّ مثض تلك اإليانة الناقصة المنحرفة ليست "موقفا مطلوبا" بض هي "خ،و مطلوب"
لتتحوّق ضغراض االستبياي واالستغالض والوهر واالحتالض ،فيساهم َمن يستجيب -في حاض االستجابة -في استمرار
المعاناأ ،وه،م الحووق والحريّات ،وعنيها ال ب ّي ضن تتحوّ ض النتائج على ضرض الواقع إلى سبب مباور من
ضسباب استوراء اإلرهاب المسلّح نفسه.
ال ب ّي بالتالي من تأكيي ما يلي:
ليس ال ين يأبون المواركة في مثض ه ه اإليانة الناقصة والمنحرفة بعواقبها الوخيمة تلك ،هم َمن يساهم في
تسويغ األعماض اإلرهابية ،وإ ّنما ال ين يمارسون إيانة اإلرهاب راف،ين إيانة االستبياي واالحتالض في الوقت
نفسه ،ومطالبين سواهم بمثض ما يصنعون ،فهم ال ين ييعمون ضسباب استفحاض اإلرهاب وانتواره.

ه ا بال ات ممّا يحمّض اإلسالميين مسؤولية كبيرأ ،في الحرص الوييي على نهج "إسالمي" ال يُظهرهم في مظهر
االستجابة لل،غوط ،كما ض ّنهم ال ينزلوون ضي،ا إلى مواقف من وأنها م،اعفة ضخطار األو،ا الراهنة على
مختلف األصعيأ ،وعلى وجه التخصيص ،ترسيخ ظاهرتي االستبياي واإلرهاب في وقت واحي.
إ ا كان السكوت عن إرهاب غير مورو يوتض ضفراياً جريمة ال ينبغي ارتكابها ،فإنّ الجريمة األكبر منها هي
السكوت عن إرهاب يوتض وعوبا وي،طهي ضمما ً
ّ
ّ
بالحق
ويمزق يوالً وضوطانا ،إ ا ما توافرت الويرأ على الجهر
لمكافحته ،وتوافرت األهليّة والوروط الالزمة لمواومته ،و اك جزء من الواجب اإلسالمي ،ال ينبغي لمن
يتص ّيى لحمض راية إسالمية ،من علماء ويعاأ وحركات إسالمية ،ضن يتخلّى عنه وعن العمض إليجاي متطلّباته
ووروط تحويوه في مختلف الظروف ،بض هو األر،يّة التي يجب ضن يلتوي عليها المنصفون المخلصون
للمصلحة العليا في بالينا وعالمنا ،في الحا،ر والمستوبض ،من ضصحاب المنطلق اإلسالمي وسواه.
ثانيا :أرضية الصراع والحوار
ال يمكن ضمام ه ه المعطيات طرح ق،يّة اإلرهاب وكأ ّنها منفصلة عن سائر ما يحيط بها وما يتفاعض معها من
عوامض على األصعيأ اليولية والمحلية .وضوّ ض ما ينبغي تسجيله في ه ا المجاض وجوي عنصرين رئيسيين في
إطار المتغيّرات اليولية والمحلية ات الصلة بالمو،و  ،وهما:
 -١األر،ية اليولية الراهنة ضر،ية "مرحلة تحوّ ض" من حوبة إلى ضخرى ،من حوبة استوطاب ثنائي بين ا ّتجاهين
رئيسيين انبثق كالهما من بوتوة الح،ارأ المايية الحييثة وسوط ضحيهما في ه ه األثناء ،إلى حوبة ضخرى ،لم
تثبت معالمها النهائية حتى اآلن ،وال يمكن التأكيي المسبق لرسوخ صورأ تكهّنية لها ،فاالحتماالت مفتوحة على
ضكثر من ا ّتجاه .واأله ّم من لك ضنّ ه ه "الفترأ المرحلية" بين حوبتين تاريخيتين مرحلة انتوالية ال توجي ثوابت
فيها ،وه ا ما يسري على ما ُي كر في الوقت الحا،ر عن زعامة عالمية ضحايية ونظام عالمي جييي وما ينبني
على لك من مزاعم "الصبغة العالمية" ضو عملية "العولمة" في ميايين الفكر والمناهج وق،ايا الحريات وحووق
اإلنسان والو،ايا السياسية وغيرها .وغيابُ الثوابت في ضيّ نظام يوليّ يعني "غياب المرجعية" في الوصوض إلى
ضحكام صحيحة ومواقف قويمة.
 -٢من سووط الويوعية لم تعي ق،ية الحووق والحريات في البليان اإلسالمية بال ات ق،ية فريق يون آخر ،فوي
تحوّ ض محور الصرا من صرا ا ّتجاهات إلى صرا ضهياف ،وضصبح العنصر الرئيسي الموترك -ضو ال ي
ينبغي ضن يكون موتركا -هو عنصر الحووق والحريات المعنوية والمايية ،بغضّ النظر عن تباين المنطلوات في
تعريفها.
ال نحسب ضنّ صرا االتجاهات قي غاب كليّة ضو يمكن ضن يغيب إلى غير رجعة ،ولكنّ ما يوصف بالمعركة
التاريخية بين العلمانيّة واإلسالم ا ّتخ في ه ه األثناء صيغة ضخرى بأولويات جيييأ ،فر،ها انتوار اإلحساس

بأنّ المنطوة تواجه خطرا ،خما ووامال للجميع ،يرتبط بالمرحلة االنتوالية الراهنة يوليا .وضه ّم ما يستهيفه لك
الخطر هو ضال ّ يكون للمنطوة اإلسالمية ،بجميع فئاتها السكانية وبمختلف توجّ هات التيارات الموجويأ على
ّ
يستحق ال كر على خارطة المستوبض العالمية.
ضر،ها ،مكان
من ضبرز ما تر ّتب على ه ه المتغيّرات بصورأ تلوائية وببعض الجهوي الموجّ هة:
ازيياي االستعياي بوكض ملحوظ للحوار ،والبحث عن ضر،ية موتركة بين اإلسالميين والعلمانيين ،ولكنّ الصفة
التي تلفت النظر في ه ا التطوّ ر اإليجابي عموما ض ّنه يجري بمعزض عن السلطات في معظم الميايين والمواقع.
ضنّ السلطات التي لم تفتح ضبوابها في الما،ي لإلسالميّين إطالقا ،ما تزاض توصيها في الوقت الحا،ر في
فريق من العلمانيين ،وعلى وجه التحييي ضولئك ال ين يرف،ون الم،يّ إلى
وجوههم ،وتوصيها ك لك في وجوه
ٍ
ما م،ت به الغالبية العظمى من األنظمة ،في التعامض مع ق،ية فلسطين المركزية تحيييا ،وبالتالي المواجهة مع
العيوّ الصهيوضمريكي عموما ،ضو ح ّتى ضولئك ال ين يبيون عيم االستعياي لتوبّض االحتكار التوني والنووي ،وبالتالي
االحتكار االقتصايي واألمني ،ال ي تسعى إليه الووى اليولية الرئيسية.
إنّ ه ه األر،ية التي اختلط فيها الحييث عن الحوار بالحييث عن الصرا يوليا ،واختلط فيها االستعياي لتوبّض
اآلخر فكريا ضو على مستوى التيارات واالتجاهات السائيأ ،مع عمليات الومع لك ّض من ال يرت،ي الخ،و
ورطا ليكون طرفا(!) موبوال على الساحة ،هي بال ات ضر،ية االستبياي اليولي واالستبياي المحليّ معا ،وال غنى
عن ضخ ها بعين االعتبار في ك ّض حييث عن اإلرهاب الفعلي وك لك ما يوصف زورا باإلرهاب ،وفي ك ّض حييث
عن مكافحة ظاهرأ اإلرهاب باستئصاض ج وره بالووأ (اإلرهابية بح ّي اتها) ضو مكافحة العمض على توفير
معطيات التغيير المورو تحت قنا مكافحة اإلرهاب.
ثالثا :أرضية التجارب الناقصة
مع مالحظة ضنّ عنوان اإلرهاب -كما سبق الحييث -يو،ع فوق عمليات إرهابية وغير إرهابية ،ويُستغ ّض
ل،رب تيّار كامض بعينه ،وك لك ل،رب ق،ية تحرير مورو بمختلف المواييس ،يأتي الحييث عن تأكيي
استحالة فصض لك الموقف عن المواقف في ق،ايا ضخرى مصيرية ،ضهمّها التحرّ ر من االستبياي الياخلي وما
يرتبط به من استغالض اقتصايي ومظالم اجتماعية ،والتحرّ ر من االستبياي اليولي وما يرتبط به من استغالض ضكبر
وضوسع نطاقا على المستوى البوري.
ه ا ممّا يجعض كثيرا من المواقف اإلسالمية في ق،ية اإلرهاب اليوم حريصة على إيراج ق،ايا ضخرى يمكن
إجمالها تحت عنوان الموقف من "الييموراطية" ،وك لك تأكيي إيانة "العنف والعنف الم،ا ّي" معا.
ورغم يرجة معيّنة من اإليجابية فيما ضصبح يُعرف بتجارب التع ّييية ضو التجارب الييموراطية في بعض البليان
اإلسالمية ،وال نخوض هنا في ق،يّة الييموراطية والممارسات الييموراطية وسلبياتها وإيجابياتها في الغرب ،وال
ق،ية الحكم اإلسالمي الوائم على الوورى والعيالة واالستغناء به عن مناهج مستوريأ ولو كان فيها إيجابيات
المالحظ إجماال ،على ما وهيته بعض بالينا اإلسالمية تحت
كبيرأ ،فه ا يتطلّب بحثا قائما ب اته ،ولكن يبوى من
َ

عنوان "الييموراطية" وله صلته باستمرار رفض األو،ا الراهنة وك لك باستمرار ظاهرأ اإلرهاب وتفاقمها،
ما يلي:
 -١وصف ما كان من وقائع بالتجارب فحسب ،بض واقتصار األمر في كثير من األحيان على ما يُسمّى قنوات
العمض السياسي وما وابه لك .وبتعبير آخر :لم يوهي ضيّ بلي إسالمي حتى اآلن خطوأ واحيأ تعتبر "ييموراطية"
حويوية وواملة ،بالمعنى الغربيّ "لبتنظيري" للكلمة ،وبما ي،من لكا ّفة االتجاهات والتيّارات التعبير عن نفسها
وعمّا تيعو إليه كما تريي ،يون قيوي و،غوط ،ث ّم طرح مرجعية السلطة وكيفية الوصوض إليها وطريق تياولها
عبر االحتكام إلى إرايأ الوعب من خالض صناييق االقترا واالستفتاء واالنتخاب ،مع توفير ال،مانات للحيلولة
يون ال،غوط والتزييف والتزوير.
 -٢من المالحظ على تلك التجارب ضي،ا ضنّ الطرفين الرئيسيين المعنيّين بها ،العلماني واإلسالمي ،ال يملكان
التح ّكم بمجراها من خارج السلطة ،وضصبح كالهما ،نتيجة ل لك في غالب األحيان ،يبتعي بيرجات متفاوتة عن
طرح جوهر الخالف ال ي ينبغي االحتكام بصييه إلى إرايأ الوعب ،فكثير من ضقالم التيّار العلماني يميض إلى
تعميم االتهام بأنّ اإلسالميين يرييون الوصوض عبر صناييق التصويت إلى السلطة ليمنعوا بعي لك سواهم من
ّ
حق التع ّييية ومن التياوض على السلطة ،ك لك فوي ضصبح كثير من ضقالم التيّار اإلسالمي يميض إلى تأكيي االلتزام
بالييموراطية ومنطلواتها وقواعيها ومناهجها ،جنبا إلى جنب مع تأكيي االلتزام باإلسالم ومنطلواته وضحكامه
ومنهجه.
والواقع ال ي ييركه الطرفان ،هو ضنّ الصرا الوائم ،وبتعبير ضص ّح الخيار ال ي ينبغي طرحه على اإلرايأ
الوعبية طرحا نزيها م،مونا ،ليس بين حزب وحزب ،ضو تيّار وتيّار ،بض هو بين:
( )١مرجعيّة المنطلق العوائيي العلماني ومناهجه التطبيوية التي ال تترك للتيّار اإلسالمي من فرص العمض
السياسي وسواه ،إال مجاال تورّ ره ،وابط مح ّييأ بحيث ال يتناقض مع ضسس التصوّ رات الفكرية العوائيية
العلمانية..
( )٢ومرجعيّة المنطلق العويي الفكري اإلسالمي ومناهجه التطبيوية ،التي ال تترك للتيّار العلماني من فرص
العمض السياسي وسواه ،إال ّ مجاال تورّ ره ،وابط مح ّييأ بحيث ال يتناقض مع ضسس التصوّ رات العويية الفكرية
اإلسالمية.
ال تكمن الموكلة في التسميات -على ضهميتها -كالييموراطية ضو النظام الووري ،وال في الخطوات والهياكض
الوكليّة لعملية االحتكام نفسها ضو لِما ينبثق عنها -وال يستهان به -ولكن تكمن الموكلة األكبر في الم،امين ،وهنا
بال ات ال يمكن ا ّتهام منهج الحكم اإلسالمي كما ييعو إليه التيّار اإلسالمي ،بأ ّنه يح ّي من حريّة التيار العلماني إالّ
في ضقصى الحاالت -بالمويار نفسه ال ي يسري به االتهام اته على منهج الحكم ال ي ييعو إليه "المنصفون" منالتيّار العلماني ،الراف،ون لالستبياي.
إنّ الخيار ال ي يمكن عر،ه على إرايأ الوعب في خاتمة المطاف هو الخيار بين مرجعيّتين بمنطلوين متباينين
ومنهجين مختلفين ،مع ما يت،مّنه ه ا االختيار ث ّم النتائج المترتبة عليه من الوبوض بوير معيّن من الويوي على

الطرف الخاسر ،وهي قيوي ال يخلو منها ضيّ نظام قائم في العالم في الوقت الحا،ر ،وال خال منها نظام قام من
قبض.
مرجوة
رابعا :قيود محتومة وضوابط
ّ
لم توجي -ولن توجي -حريّة مطلوة ،وك ّض صاحب ا ّتجاه يزعم له لك يمارس الت،ليض قطعا ،إ ّنما المطلوب هو
تثبيت األف،لية للمنهج ال ي ي،من حريّة "ضكبر" ألصحاب االتجاه اآلخر وهم خارج السلطة .ولوي كان ه ا
ّ
تستحق وصفها بالتاريخية عني اإلعالن عن الوبوض باالحتكام
منطلق غالبيّة اإلسالميين في نولتهم النوعية التي
إلى اإلرايأ الوعبية ،اقتناعا منهم بأنّ تويير ضف،ليّة مرجعيّة اإلسالم على ه ا الصعيي سيجعض نتائج ه ا االحتكام
لصالح المنهج اإلسالمي في الحياأ والحكم قطعا ،ه ا مع مالحظة ضنّ مثض ه ا يزعمه ضصحاب االتجاهات
األخرى ألنفسهم بصورأ موابلة.
ما عالقة لك بظاهرأ اإلرهاب مو،و الحييث؟..
إنّ س ّي األبواب ضمام ه ا االحتكام الوامض الم،مون إلى اإلرايأ الوعبية ،إلى جانب استمرار االستبياي محليّا
وعالميّا مع كض ممارساته المعروفة ومنطلواته المتناق،ة مع اإلسالم قطعا ..ه ا الو،ع ضوجي طريوا مسيويأ
ّ
تمثض ضحي األسباب الرئيسية النتوار ظاهرأ اإلرهاب في صفوف جماعات محيويأ العيي ،تعلن تب ّنيها ليعوأ
اإلسالم والوصوض به إلى الحكم ،وتلجأ إلى الووّ أ بصورأ ينكرها العيي األكبر من علماء اإلسالم المعتبرين،
والعيي األكبر من المف ّكرين والحركيّين اإلسالميين ،فال ب ّي عني إيانة ضعماض تلك المجموعات ،من ضن يوترن لك
بإيانة األسباب التي ساهمت في ظهورها ،وجوهرها هو االستبياي ،وبإيانة الممارسات التي تساهم في تعزيز
مواقعها ،وهي ممارسات االستبياي ،وه ا ما تعنيه في نهاية المطاف إيانة "العنف والعنف الم،اي" ،بما في لك
إي انة ممارسات العنف والوهر تجاه الوعب ،والحيلولة يون تمكينه من التعبير عن إرايته بوأن المرجعية التي
يرييها في حياته وحكمه.
إنّ االعتواالت العووائية والمحاكم الصورية ،وممارسات التع يب الوحوية ،ومصايرأ حرية الكلمة ،وانتوار
المظالم االجتماعية ،وانتهاك الحووق اإلنسانية األساسية على ضوسع نطاق ..جميع لك قائم في المنطوة اإلسالمية
بمجموعها ،ضو الجزء األعظم منها ،وإلى جانبه احتالض ضجزاء من ضرا،يها ،والحرب الجائرأ في بعض
ضرجائها ،واستعباي فئات عيييأ -من المسلمين وسواهم -من س ّكانها ،واستغالض خيراتهم لمصالح ومطامع ضجنبية،
ت ال
ه ا عالوأ على تحوّ ض "اإلجراءات األمنية" إلى إجراءات بطش وقمع وعووبات جماعية ،وإلى تجاوزا ٍ
حيوي لها بالموارنة مع اليساتير والووانين السارية المفعوض محليا بغضّ النظر عن نواقصها ..وما يام جميع لك
مستمرّ ا ،فإنّ اإليانة التي تستح ّوها ضعما ٌض إرهابية ما ،يون ريب ،تستح ّوها ضي،ا تلك الممارسات االستبيايية ،وإنّ
مواومة العنف ال تح ّوق ضغرا،ها ،وال تتوافر لها صفة الموروعيّة ،إال ّ باقترانها مع مواومة العنف الم،اي..
سيّان من ضين يصير العنف في البياية.

المحور الرابع :اإلرهاب ..واالستبداد الدولي
إشكالية "اإلرهاب" والمقاومة المشروعة  -المرجعية المفقودة دوليا  -ترسيخ االستبداد الدولي ..يزرع اإلرهاب الدولي

ال يخفى ما يُب ض من جهوي ،صهيوضمريكية في اليرجة األولى ،لدربط كلمدة اإلرهداب باإلسدالم ،مدع الحفداظ علدى
كلمة اإلرهاب يون تعريف مح ّيي ،ومع التصعيي المستمرّ لتوسيع نطاق إلصاق تهمة اإلرهاب ،بحيث ال يوتصدر
لك على َمن يستخيم السالح ،ي عيوّ ضجنبي ،ضو ّ ،ي حكومدة اسدتبيايية ،سدواء اسدتهيف مدينيين ضم عسدكريين،
وبغضّ النظر عن تع ّيي ما ظهر من آراء تسوّ غ ضو تستنكر ،وتؤيّي ضو تعارض ،ه ه العملية ضو تلك ،من العمليّات
التي توصف باإلرهابية عموما.
هنا يجري الخلط المتعمّي ال ي ينور ال،باب فال يكاي يمكن التمييز بين الموقف الوويم وموقف باطض ،فك ّض موقف
قويم في عالمنا المعاصر يحتاج إلى مواييس مح ّييأ ،وإلدى "مصدطلحات" ومفداهيم متعدارف عليهدا ،وإلدى قواعدي
المحارب مباورأ.
تجي التطبيق على الجميع يون انتوائية ضو ازيواجية ،وجميع لك بات في حكم المحظور ضو
َ
رغم لك يمكن التأكيي ض ّننا نجي من منطلونا اإلسالمي إمكانية ضن نميّز تمييزا يقيوا بين "استخيام الودوّ أ" اسدتخياما
موروعا من حيث األطراف ال ين يستخيمونها ،واألهياف ،والوسائض ،وبين استخيامها بصدورأ غيدر مودروعة،
مرفو،ة إسالميا ،بض ونم،ي خطوأ ضبعي فنووض إ ّنهدا مرفو،دة إنسدانيّا انطالقدا مدن الفطدرأ البودرية والخبدرات
البورية ،ه ا إ ا استطعنا انتزا ه ا الموقف من ،باب حمأأ الحمالت السياسية واإلعالمية ،التي تكمن وراءها
قوى كبرى وصغيرأ ،تزيي الغموض بغرض استخراج مواقف تح ّوق ما تراه هي من مصالح ومطامع وما تتطلّع
إليه من غايات فحسب.
أوال :إشكالية "اإلرهاب" والمقاومة المشروعة
إ ا كانت ق،يّة "اإلرهاب" قي ُ
طرحت في ضواخر الورن المياليي العورين على مستوى ياخليّ فدي بعدض الديوض
اإلسالمية ،فوي كانت مطروحة بووّ أ في العووي السابوة ل لك في اليوض الغربيدة فدي اليرجدة األولدى ،بينمدا تحوّ لدت
في العوي األوض من األلفية المياليية الثالثة إلى ق،ية مطروحة على المستوى اليولي ،وهنا ال يمكن الفصض بينها
وبين ق،ية ضخرى تطرح نفسها بووّ أ مند سدووط المعسدكر الودرقي ،وحملدت عنداوين متعد ّييأ ،بديءا بنظدام يولدي
جييي ،وانتهاء بزعامة انفرايية ضمريكية ،ويمكن ضن نطلق عليها وصف "االستبياي اليولي".
وبات من معالم "االستبياي اليولي" وممارساته الظاهرأ للعيان لك اإلصرار يون تعليض منطوي ضو قانوني يولدي
ضو سياسي واقعي ،على الحيلولة يون الورو في محاولة جا ّيأ لتحييي مفهوم كلمة "اإلرهاب" كاصطالح قانوني
يولي ،يمكن الرجو إليه في ا ّتخا المواقف واإلجراءات اليولية ،عن طريق ضجهزأ معتبرأ.
ال ينبغددي تبسدديط ه د ا الجانددب مددن الو،ددية بحصددر ضسددباب الددرفض فددي نطدداق تج ّنددب الفصددض بددين "اإلرهدداب"
و"المواومة الموروعة" التي وجيت تعريفا لها في المواثيق اليولية .إنّ هد ا الفصدض بصدورأ تعتمدي علدى الودانون
اليولي األساسي ،مرفوض بصدورأ موصدوي ٍأ مباودر ًأ مدن منطلدق االسدتبياي الديولي علدى وجده التخصديص ،ألن

اليولددة األمريكيددة التددي تريددي ضن تنفددري فددي ا ّتخددا قددرارات األمددن والسددالم الدديوليين ،بمددا فددي لددك وددنّ الحددروب
"الوقائية" وغيرها ،ال تريي قيويا ولو وكلية ،زياي ًأ على قيوي النصوص الوانونية اليولية الراهنة ،والتي تدتملّص
منها كما هو معروف بصورأ وا،حة ،عالوأ على رف،ها الجييي منها ضي،ا ،كما ضظهدر مثداض تودكيض المحكمدة
الجنائية اليولية.
على ضنّ حصر المو،و في ه ا الجانب ،ضي مسألة تمييز المواومة الموروعة عدن اإلرهداب ،حوّ لده إلدى مجدرّ ي
جددزء مددن خددالف قددائم علددى ق،ددايا سدداخنة معيّنددة ،فددي مو د ّيمتها ق،ددايا فلسددطين والعددراق وكوددمير وضفغانسددتان
والواوان .ولع ّض التركيز في المنطوة العربية واإلسدالمية علدى هد ا الجاندب مدن المو،دو  ،يعدوي إلدى ضنّ معظدم
الو،ايا التدي تودهي مواومدة مودروعة ال يدراي االعتدراف بهدا ضمريكيدا ضو يوليدا ،إ ّنمدا هدي ق،دايا تمدسّ المسدلمين
وباليهم في اليرجة األولى.
لكنّ ه ا التركيز يلفدت األنظدار عدن صدلب المو،دو  ،ويصدرف الجهدوي فدي ق،دية مدن المفدروض ض ّنهدا ق،دية
مفددروغ منهددا علددى مسددتوى الوددانون الدديولي ،فالمواومددة الموددروعة ،د ّي ضيّ احددتالض اسددتعماري ضو اسددتيطاني ،ال
تحتاج إلى تعريف قانوني يولي جييي ،بض هي مكفولة ووا،حة في النصوص الثابتة والكافيدة مدن حيدث األصدض
لتبرئة ضيّ جهة تمارسها ،من يون الوقو في وبهة "اإلرهاب" ،سواء وجيت ه ه الكلمة تعريفا ملزما ضم لم تجي.
والمع،ددلة هنددا هددي مع،ددلة ضخددرى تمامددا ،تكمددن فددي ضسدداليب "التعامددض" السياسددي الدديولي مددع ضوددكاض المواومددة
الموروعة المعاصرأ ،ومع الو،ايا ات العالقة بها ،وهنا يظهر مج ّييا ض ّنهدا مع،دلة مرتبطدة باالسدتبياي الديولي
ال ي يحوض يون ضن يجي الوانون اليولي طريوه إلى التطبيق بصورأ نزيهة عايلة.
العالقة بين "اإلرهاب" و"المواومة المودروعة جدييرأ بالبحدث مدن زاويدة واحديأ طرحتهدا ضحدياث مسدتج ّيأ ،كدان
ضبرزها كما هو معروف ضحياث التفجير في واونطون ونيويدورك عدام ٢00١م ،التدي ال يمكدن الجدزم حتدى اآلن
بحويوة خلفياتها بسبب السياسة األمريكية الم ّتبعة في التعتيم المطلق على صعيي التحويق بصييها ،كما ض ّنها لم تكن
هي األكبر نوعيا من حيث عيي ال،حايا البودرية ،ولكدنّ مدا ضحيثتده مدن "زلزلدة" علدى مسدرح السياسدة اليوليدة،
يعوي بطبيعة الحاض إلى ضنّ اليولة األمريكية هي األقوى عسكريا ،وهي التي تعمض على االنفراي بالهيمنة العالميدة
ً
هيمنة استبيايية.
ثانيا :المرجعية المفقودة دوليا
ّ
وحق مواومته ،ضمر ال يمكدن إنكداره بمفهدوم الودانون الديولي ،وإالّ لمدا
إنّ رفض االستبياي على المستوى اليولي،
كان يوجي ما يستوجب رفض "النازية" و"الفاوية" مثال ،وإنّ موروعية ضيّ عمض يعبّر عدن الدرفض ضو المواومدة
موروعي ٌّة تح ّييها الووانين اليوليدة الموبولدة عمومدا ،وال يمكدن الوبدوض بدأن تكدون الجهدة الم ّتهمدة ،وفدق قدرائن ال
تخفددى عددن األنظددار بممارسددة االسددتبياي  -به د ا الوصددف الصددريح ضو تحددت عندداوين الهيمنددة والنفددو والزعامددة
االنفرايية وما وابه لك -هي الجهة المخوّ لة بتحييي موروعية "مواومة استبيايها اليولي"!..

من هنا فإنّ العالقة ما بدين اال سدتبياي الديولي ،واإلرهداب ،والمواومدة المودروعة لالسدتبياي الديولي ،التحتداج إلدى
تنظيددر قددانوني يولددي ،قددير مددا تحتدداج إلددى الطددرح مددن زاويددة تحييددي "المرجعيددة الوانونيددة" علددى صددعيي توددريع
النصوص وتورير اإلجراءات ات العالقة.
إنّ االستبياي المحلي ال ي يفرض نفسده رغدم إرايأ الودعب علدى المسدتوى الدوطني ،ويعتمدي علدى مدا يمتلكده مدن
ضسباب الووّ أ لفرض إرايته وممارسة إجراءاته ،ال يصلح ضن يكون هو "المرجعية التوريعية" لتحييدي متدى تكدون
مواومته موروعة وبأيّ وسيلة ،وإن استخيامه هو للعنف في قمع الودعب وقهدر إرايتده ،هدو بحد ّي اتده ودكض مدن
ضوكاض اإلرهاب ال ي تجب إيانته ومواومته ،وإن تنداقض لدك مدع مدا و،دعه هدو مدن صدياغات ضعطاهدا عندوان
"قوانين مكافحة اإلرهاب" محليا.
ك لك فإنّ االستبياي اليولي ال ي يفرض نفسه رغدم إرايأ ودعوب العدالم علدى المسدتوى الديولي ،ويعتمدي علدى مدا
يمتلكه من ضسباب الووّ أ لفرض إرايته وممارسة إجراءاته ،ال يصلح ضن يكون هدو "المرجعيدة التودريعية" لتحييدي
متى تكون مواومته موروعة وبأيّ وسيلة ،وإنّ اسدتخيامه هدو للعندف فدي قمدع الديوض والودعوب األخدرى ،وقهدر
إرايتها ،هو بح ّي اته وكض من ضوكاض اإلرهاب ،ال ي تجب إيانته ومواومته ،وإن تناقض ه ا مع ما قرّ ره هو من
صياغات ضعطاها عنوان "قوانين مكافحة اإلرهاب" عالميا.
المالحظ على صعيي ما يوصف بظداهرأ اإلرهداب وجدوي التوافدق المصدلحي
وانطالقا من ه ا التماثض ضصبح من
َ
غير المودرو بدين االسدتبياي الديولي واالسدتبياي المحلدي علدى حسداب إرايأ الودعوب ،علدى المسدتويات الوطنيدة
واليولية .وه ا التوافق هدو ضوّ ض مدا يكمدن وراء الحملدة األمريكيدة تحدت عندوان "نودر الييموراطيدة" فدي المنطودة
العربية ،فهو عنوان ال ينطوي فدي نهايدة المطداف علدى ضكثدر مدن م،دمون "إحدياث تغييدر لخودخاص والهياكدض
السياسية"  ،وليس ألصض تركيبة االستبياي نفسه ،وال يمكن ضن ينسجم التغيير منطويدا مدع السياسدات األمريكيدة إالّ
عني فهمه في اتجاه إيجاي ضو،ا ضو ّي "انيماجا وتطويعا" في بوتوة السياسة الصهيوضمريكية ،ضو سياسة االسدتبياي
اليولي .فالحيوي المطلوبة أليّ وكض من ضوكاض الحريات التي تكفلها نظم ُتعطدى صدفة الييموراطيدة ضو ال ُتعطدى،
محليا وإقليميا ،إ ّنما هي الحيوي التي تورّ رها متطلّبات ترسيخ يعائم "االستبياي اليولي" فيها!.
هنددا ضي،ددا نجددي ضنّ العنصددر الغائددب هددو عنصددر "المرجعيددة" التددي يمكددن ضن تكتسددب صددفة مرجعيددة "موددروعة"
ومو،ع الثودة ودعبيا ،لتثبيدت الصديغة المطلوبدة ألي تغييدر ،بحيدث ال يكدون مدن ضجدض ترسديخ اسدتبياي محلديّ ضو
يولي.
وبدالعويأ إلددى ضر،دية االسددتبياي الديولي علددى صدعيي عددالمي ،نجدي ضنّ الددنوص الجدوهري الكبيددر فدي واقددع النظددام
اليولي ال ي قام بعي الحرب العالمية الثانية هو الناجم عن "تغييب" جهاز يمثض مرجعيّدة معتبدرأ للودانون الديولي،
بصالحيات تعلو على األجهزأ التنفي ية كمجلس األمن اليولي بصورأ خاصة ،وهو نوص بيض يتحوّ ض إلدى "خدرق
ّ
ويتمثدض
كبير وخطير" مع انهيار توازن الرعب بين المعسكرين الورقي والغربي ،بسووط الويوعية ومعسكرها.
التغييددب الموددار إليدده فددي ضنّ توددكيلة المنظمددات اليوليددة قامددت وفددق إرايأ الوددوى المنتصددرأ فددي الحددرب العالميددة
الثانية ،ضي وفق منطق الووّ أ آن اك ،فلم تت،مّن عميا تودكي َض هيئدة تودريعية عليدا علدى غدرار "محكمدة يسدتورية

عليا" في النظم الييموراطية الغربية المعاصرأ ،و اك ممّا جعض الو،ع اليولي ضوبه باألو،ا المعروفة في ظ ّض
نظام استبيايي قام على ضساس انودالب عسدكري ،ضي بعدي معركدة ياخليدة وداملة ،ودبيهة بدالحرب العالميدة الثانيدة
يوليا ،فهندا ضي،دا ال توجدي هيئدة يسدتورية عليدا بصدالحيات ضعلدى مدن صدالحيات األجهدزأ التنفي يدة والتودريعية
المتو د ّكلة ،سددواء اتخ د ت فددي نطدداق يولددة اس د َم مجلددس قيددايأ الثددورأ ،ضو حكومددة انتواليددة ،ضو مجلددس نيددابي يون
صالحيات فعلية ضو كانت في نطاق عالمي هيئة بصالحيات تتح ّكم فيها قوّ أ مهيمنة ،وبيهة بووّ أ "خماسية الفيتدو"
في مجلس األمن اليولي.
ثالثا :ترسيخ االستبداد الدولي ..يزرع اإلرهاب الدولي
إنّ ما وهيته الساحة اليولية في إطار صرا الهيمنة بثوبها الجييي بعدي سدووط المعسدكر الودرقي ،يؤ ّكدي اسدتحالة
الفصض بين ه ا الصرا وب ين األسلوب ال ي اتبعته الواليات المتحيأ األمريكية فدي تصدعيي حملدة "الحدرب علدى
اإلرهاب اليولي" إلى مستوى "حرب واملة" يون حيوي زمنية ضو مكانية ضو مو،وعية .وه ا ضي،دا مدا يُ،دعف
إلى ح ّي كبير حجّ ة ه ا التصعيي اسدتنايا إلدى تفجيدرات نيويدورك وواودنطون ،فعمليدة التصدعيي بديضت واقعيدا فدور
سددووط المعسددكر الوددرقي و َت َبد طي ِض المعطيددات اليوليددة فددي اتجدداه سددرعة انتوددار ظدداهرأ "العولمددة" ،فأصددبحت هد ه
الظاهرأ نفسها ،ومعظم ميدايين العالقدات اليوليدة األخدرى سداحة للتصدعيي االمريكدي فدي ا ّتجداه "إرهداب" الودوى
الكبيرأ والصغيرأ التي يمكن ضن تعترض طريق الهيمنة األمريكية ،في الحا،ر ضو المستوبض ،وهو ما بلغ روته
في اإلعالن عمّا سمّي "مبيض" الحرب الوقائية.
لوي تحرّ كت الجهوي األمريكية في الميايين االقتصايية والمالية والتجارية وتوسّعت في الميايين الفكرية والثوافية،
وبلغت روتها في الميايين األمنية والسياسية ،وتحر ّكت علدى مسدتوى تحويدض حلدف ودماض األطلسدي إلدى جهداز
عسكريّ يولي بزعامتهدا ،وطرحدت مهامّده الجييديأ تحدت عندوان "اإلسدالم عديوّ بدييض" -قبدض التفجيدرات بعودرأ
ضعدوام -وطرحدت ضفكدارا محورهدا ضن تتر ّكدز مهدا ّم المنظمدة اليوليدة فدي المسدتوبض علدى ق،دايا مدن قبيدض مكافحددة
المخ ّيرات والجريمة المن ظمة واإلرهاب اليولي ،لتكون ق،دايا السدالم والحدرب خدارج نطاقهدا ،كمدا بديضت ترفدع
وعارات تولييية ترتبط بحووق اإلنسان واألقليات والسعي لتبرير انتهاك سيايأ اليولة بناء علدى لدك ،وهدو مدا ال
يُستهان به ما يام "تغييب" المرجعية اليولية العليا مستمرّ ا ،كما ضصبح انسدحاب الواليدات المتحديأ األمريكيدة مدن
المنظمات واالتفاقات اليولية سياسة رسمية.
بإيجاز يمكن الووض إنّ "توسيع" نطاق ممارسة االستبياي في السياسات األمريكية عالميا ا ّتخ مجراه بغضّ النظر
عن تفجيرات نيويورك وواونطون ،ونتيجة لمعطيات "الووّ أ" اليولية بعي الحرب الباريأ ال ضكثر.
ه ا االستبياي اليولي ال يمكن ضن يؤ ّيي إلى "الو،داء علدى اإلرهداب الديولي" بغدضّ النظدر عدن تعريفده ،بدض مدن
وأنه ضن ّ
يعزز سائر ضوكاض استخيام العنف والعنف الم،ا ّي على المستوى العالمي ،ولئن ص ّح ما تووله المصاير
األمريكية من ضنّ الواليات المتحيأ األمريكية ومنوآتها ومواطنيها في ضنحاء العالم ،كانت عر،ة لعمليات اعتياء
"إرهابية" ،ضكثر من ضي يولة ضخرى في العالم ( بنسبة  ٣0-٢2في المائة) فإنّ اليفا عن "المصلحة األمريكيدة"
بمفهوم الكلمدة علدى المسدتوى الودعبي ،ولديس علدى مسدتوى فئدات ضو مراكدز قدوّ أ تسديطر علدى صدناعة الودرار،

يوت،ي ضن ت ّت خ مكافحة اإلرهاب الديولي م،دمونا وودكال يدربط بينهدا وبدين مكافحدة االسدتبياي الديولي ،ويخدرج
بالو،ية من األساس من قب،ة تح ّكم اليولة األمريكية فيها.
وإ ا كان التيّار اإلسالمي مستهيفا ،تدارأ تحدت عندوان األصدولية وضخدرى تحدت عندوان اإلسدالم السياسدي وثالثدة
تحت عندوان "اإلرهداب" ،فدإنّ التيّدار اإلسدالمي ،بمعندى الكلمدة الودامض لخر،دية الفكريدة والحركيدة إلدى جاندب
العلماء واليعاء ،يحمض مسؤولية و،ع "ضر،ية منهجية" لمواقفه وتوجّ هاته السياسية ،ال تكون نتيج َة ريوي ضفعاض
علددى إرهدداب إعالمددي ضو فكددري ضو عوائدديي ،وال ريوي ضفعدداض علددى اسددتبياي محلدديّ ضو يولددي ،وتتجدداوز الحدديوي
التولييية للتحرّ ك اإلسالمي ،قطريا ضو قوميا ضو إقليميا ،فما ال يكتسب ضر،ية ومولية عالمية ،ال يتفق مع اإلسالم
نفسه بوموله وعالميّته ،وال يواكب األحياث والتطوّ رات الجارية ،وجميعها مرتبط بمنظوره الومولي العالمي.

خاتمة
األهم بطبيعة الحاض من البحث عن ح ّض موكلة تعرّ ض المنوآت األمريكية لعمليات "إرهابية" مع ما ضصبح يعنيده
لددك واقعيددا مددن ممارسددات "إرهابيددة" ضمريكيددة ..األه د ّم مددن لددك هددو الدديفا عددن مصددلحة "األسددرأ البوددرية"
بمجموعها ،وهو ما ال يتح ّوق يون ربط مكافحة اإلرهاب اليولي بوروط ضساسية ال تنفصض عن مكافحة االستبياي
اليولي ،وفي مو ّيمتها:
 -١اعتبار الوانون اليولي األساسي ،ال ي يمثض الورعية اليولية مدن وراء قدرارات المنظمدات واألجهدزأ اليوليدة
وإجراءاتها ،هو المرجعيّة في الحكم على موروعية تلك الورارات واإلجراءات بغدضّ النظدر عدن مدوازين الودوّ أ
اآلنية عالميا.
 -٢تأكيددي موددروعية المواومددة اليوليددة لالسددتبياي الدديولي وضوددكالها ،بمددا يتكامددض مددع موددروعية المواومددة الوطنيددة
لالستبياي المحلي وتحييي ضوكالها ،بما في لك مدا يودمض ممارسدات العديوان علدى العالقدات اليوليدة ،كاالسدتعمار
العسكري واالستيطاني واالستعمار االقتصايي والسياسي واألمني.
 -٣العمض على إيجداي جهداز يولدي مدن نوعيدة المحكمدة اليسدتورية العليدا ،بصدالحيات ملزمدة للديوض والمنظمدات
العالمية على اختالفها وما ينبثق عنها من مواقدف وإجدراءات ووثدائق ،واعتبدار لدك هديفا ال يسدتغنى عنده علدى
مستوى األسرأ البورية.
 -٤التعامض مع الواقع اليولي الوائم على ض ّنه واقدع اسدتبيايي يولدي يجدب تغييدره ،والودرو فدي تطدوير األسدباب
المؤ ّيية إلى لك ،ال سيّما على صعيي إيجاي ضجهزأ إقليمية توجي من خالض االجتمدا علدى ضر،ديّة مودتركة ،قدوّ أ
اتية تعوّ ض جزئيا عن غياب المرجعيّة اليولية العليا ،وتساهم في موازنة الخلض في موازين الووى اليوليدة التدي
يعتمي االستبياي اليولي عليها.
إنّ طرح مثض ه ه األهياف "النظرية" على المستوى الفكري والثوافي ،وفي مختلدف وسدائض مدا بديض يُطدرح تحدت
عنوان "حوار الح،دارات" ،يمكدن ضن يسداهم فدي التحدرّ ك بخطدوات ضولدى علدى طريدق تغييدر كبيدر ،و اك ودأن
التغييرات الكبرى التي عرفها تاريخ البورية على مرّ العصور.
ونرجع إلى منطلق التحرّ ك الواجب من ياخض بالينا اإلسالمية ،وإلدى مدا سدبق كدره بودأن االحتكدام إلدى اإلرايأ
الوعبية ،إليجاي ضو،ا قويمة ت،من مكافحة ظاهرأ "اإلرهاب" باستئصاض ضسدباب نودأتها ،ونجدي ض ّنده قدي يكدون
ليى الووى اليولية من قبض سووط الويوعية ،ث ّم في المرحلة االنتواليدة الراهندة مدا بدين حوبتدين تداريخيتين ،يوافدع
اتيددة ومصددالح ضنانيددة كبددرى ،فددي العمددض علددى عرقلددة الجهددوي ال،ددرورية إلزالددة مددا يمنددع مددن االحتكددام لددإلرايأ
الوعبية في البليان اإلسالمية ،وبالموابض فإنّ ه ا بال ات ما يوجب اعتبار الم،يّ مع تلدك الودوى اليوليدة فدي هد ا
الطريق ،سياسة جيير أ باإليانة ،بيال من االكتفاء بإيانة العمليات اإلرهابية فودط ،جنبدا إلدى جندب مدع زر مزيدي
من األسباب الزييايها وتفاقمها.

المطلوب هو تالقي المواقف والجهوي على مواومة التوجّ هات االستبيايية بك ّض وسيلة ممكنة ،ال سديّما وقدي بلدغ مدا
تصددنعه ه د ه الوددوى ح د ّي العمددض المباوددر لت رسدديخ ضو،ددا جددائرأ مرفو،ددة بسددائر مودداييس الوددرائع السددماوية
والو،عية على السواء ،وإبياض بع،ها بأو،دا جدائرأ ضخدرى ،مدع ترسديخ ضو،دا االحدتالض األجنبدي بأودكاله
االسددتعمارية التوليييددة واالسددتيطانية ،ضو بصددوره االسددتغاللية الماييددة الحييثددة ،مددع مددا يعتمددي عليدده لددك كلّدده مددن
استخيام الووّ أ الغاومة ،ومن احتكار متزايي ألسباب الووّ أ العسكرية وغير العسكرية وضسباب التو ّيم التونيدة وغيدر
التونية .وعنيما تصض األمور إلى ه ا المستوى فإنّ ما يبيحده الودانون الديولي مدن مواومدة مودروعة مدع اسدتخيام
الووّ أ ،هو من حيث جوهره ونتائجه الرئيسية عين ما يفر،ه اإلسالم تحت عنوان الجهاي بمعندى الوتداض ،وي،دع
له وروطا ال غنى عن االلتزام بها ليكون جهايا بمعنى الكلمة اإلسالمي األصيض.
مدنهج حيداأ
وهنا تظهر ميدزأ اإلسدالم علدى مسدتوى العالقدات اليوليدة إلدى جاندب ميزاتده علدى المسدتوى المحلدي
َ
وحكم ،فهو ال ي يورّ ر حيويا و،وابط للجهاي اإلسالمي بمعنى الوتاض ،ال نجي مدا يواربهدا فدي ضحديث التودريعات
اليوليددة المعاصددرأ ،بغددضّ النظددر عددن ضنّ ه د ه التوددريعات تجددي مددن يخرقهددا يون حسدداب ،وليسددت الموددكلة فددي
الرجو إلدى تحييدي ال،دوابط اإلسدالمية المعنيدة ،إ يوجدي مدن النصدوص الواطعدة مصديرا وياللدة مدا يكفدي فدي
األو،ا والظر وف االعتيايية للوصوض إلى تحييديها فدي صديغ يجدي معظمهدا إن لدم يكدن جميعهدا ،يرجدة بعيديأ
الميى من اإلجما الورعي الفوهي ..ولكنّ الموكلة التي نواجهها ض ّننا ضمام ضو،ا ودا ّ أ وظدروف ودا ّ أ ،وتكفدي
لبيان لك اإلوارأ إلى ظاهرأ التجرّ ؤ علدى فتداوى ال تخديم إالّ وجهدة نظدر السدلطة الحاكمدة ،سدواء تطابودت مدع
ت معار،دة ،سدواء تطابودت مدع
اإلسالم ضم ال ،إلى جانب ظاهرأ التجرّ ؤ على فتاوى ال تخيم إالّ وجهة نظدر فئدا ٍ
اإلسالم ضم ال ..وغالبا ما ارتبط لك مباورأ بظاهرأ االسدتبياي مدن جهدة وممارسدات اإلرهداب مدن جهدة ضخدرى،
ومن يرفض ه ا الصنف من الفتاوى وما يوابهها من ممارسدات ألغدراض مماثلدة وال يدرفض لدك الصدنف فدي
الوقت نفسه ،يساهم في ترسيخ االستبياي ،ضو اإلرهاب ،ضو كليهما معا ..بض إنّ ه ه المواقدف بنوعيهدا ضحدي ضسدباب
تغييب فتاوى ضخرى عن األنظار ،ينطلق ضصحابها من اإلسالم كما ضنزله هللا ،ويرجون من خاللهدا مكافحدة وبداء
االستبياي ووباء اإلرهاب على السواء.
إنّ الوصوض إلى تعميم الحيوي وال،وابط التي قرّ رها اإلسالم للحياأ والحكم ،وللجهاي تحريدرا ألرض محتلدة ،ضو
يفعا لظلم يتعرّ ض له المسلمون ضو سواهم ،ال يتح ّوق بصورته المثلى المرجوّ أ يون الخروج من اليوّ امدة مو،دع
الحييث في ه ا الب حث لتغييب كلمته الفاصلة عن األنظدار ،وتحويدق لدك ال يديخض فدي مصدلحة التيدار اإلسدالمي
فوط ،بض ييخض ضي،دا فدي مصدلحة ضطدراف وفئدات عييديأ ضخدرى ،ال تتب ّندى التيدار اإلسدالمي فدي األصدض ،ولك ّنهدا
تتعددرّ ض فددي الوقددت الحا،ددر إلددى وددبيه مددا يتعددرّ ض إليدده ،ضو إلددى بع،دده علددى األقددض ،نتيجددة االسدتبياي المحلدديّ
واليولي.
نبيض وبيب
تم إعياي ه ا البحث ونوره في مجلة "ق،ايا يولية" عام ١٩٩١م ،وجرى تعييله مع مراعاأ ضحياث السنوات
التالية وتم نوره عام ٢00٤م في التورير االرتيايي لمركز اليراسات العربية اإلنسانية في الواهرأ ،ويجي طريوه
للنور في مياي الولم اآلن بعي مراجعته ،يون تعييض ي كر.

