
حقوق النشر والطبع ورقيًا والكترونيًا محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

التنوير في مواجهة التطرف!

أحمد الرمح
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المدخل

رغــم كل مــا ُيقــال عــن محاربــة اإلرهــاب وتفكيــك خطــاب التطــرف؛ إال أن الواقــع يقــول: إذا اســتثنينا الحلــول 

األمنيــة ضــد بــؤر التطــرف فــي شــرقنا البائــس التــي أحيانــًا تأتــي بنتائج ســلبية؛ لتغــدو داعمة بشــكل مــا للتطرف؛ 

فــإن التيــار التنويــري؛ يبقــى هــو الوحيــد الفــارس فــي هــذا الميــدان المقــاوم لثقافــة التطــرف وخطابــه؛ رغــم 

كل مــا يعانيــه مــن صعوبــات؛ ســواء كانــت ذاتيــة أم موضوعيــة.

أوالً: إشكالية البحث وأهميته: 

ــم  ــن مواجهته ــن، وبي ــاب المتطرفي ــك خط ــن تفكي ــا بي ــة م ــح المعادل ــي توضي ــن ف ــث تكم ــكالية البح إش

والتمييــز بيــن مــا هــو بشــري ومــا هــو إلهــي؛ وهنــا يأتــي دور التنويــر وفاعليتــه؛ أمــا اإلشــكالية الثانيــة، 

فتعتمــد علــى وجــود تيــار تنويــري يعمــل علــى خارطــة محــددة فــي تفكيــك التطــرف؛ وعــدم توزيــع األدوار 

بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع كافــة.

أهميــة البحــث تكمــن فــي توصيــف ظاهــرة التطــرف فــي ظــل مغذياتهــا الذاتيــة والموضوعيــة؛ وأن مســألة 

ــوار  ــدء مش ــات؛ وب ــتقرار المجتمع ــى الس ــوة األول ــي الخط ــرف ه ــاب التط ــك خط ــاب وتفكي ــة اإلره محارب

النهضــة؛ وخطــوات التنميــة، وهــذا األمــر يحتــاج إلــى تكاتــف الجهــود كلهــا؛ فاإلرهــاب ال يعبــأ بعواقــب 

ســلوكه العنفــي؛ وبالتالــي ال يهتــم بنتائــج ذلــك الســلوك؛ وهــذا يعنــي أنــه ال يأبــه بالخســائر التــي تنتــج 

عنــه مهمــا كانــت فداحتهــا.

ثانًيا: أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى الذهــاب باتجــاه آخــر غيــر مكافحــة التطــرف التــي يــرى بأنهــا مســؤولية الدولــة؛ إنمــا 

ــًا  ــًا ثقافي ــه طوق ــص مســاحة تمــدده؛ ليضــرب حول ــث يقل ــك خطــاب التطــرف؛ بحي ــة تفكي ــروح باتجــاه محاول ي

ــى  ــي تعمــل عل ــرات للجهــات الرســمية الت ــًا األخطــاء والعث ــدة؛ مبين ــع رفــده بعناصــر بشــرية جدي ــًا؛ يمن فكري

مكافحــة التطــرف؛ ثــم يبيــن دور التنويــر فــي مواجهــة خطــاب التطــرف. 

ثالثًا: منهجية البحث:

تعتمــد منهجيــة البحــث علــى األســلوب الوصفــي المترافــق بالتحليــل لألســباب الذاتيــة والموضوعيــة المولــدة 

للتطــرف واإلرهــاب؛ وبيــان علــل خطــط مكافحــة اإلرهــاب؛ والــدور المنــوط بالتيــار التنويــري فــي عمليــة تفكيــك 

خطــاب التطــرف. ليســتعرضها مــن خــال المحــاور التاليــة:
• محاولة لفهم المعادلة بين التطرف ومكافحته.

• سلبيات وسائل اإلعام في مواجهة خطاب التطرف.
• الصراع بين وسائل اإلعام في الدعم غير المباشر للتطرف!

• مؤتمرات دولية لمناهضة التطرف دون فائدة اجتماعية وثقافية!
• دور األنموذج اإليراني اإلساموي في انبعاث ثقافة التطرف!

• من أين يبدأ تفكيك خطاب التطرف؟
• خاصات ومقترحات لتفكيك خطاب التطرف؟
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المقدمة

عندمــا تواجــه التطــرف، هــذا يعنــي أنــك تواجــه جيــًا انحــرف باتجــاه الغلــو بــا بصيــرة، نتيجــة ظــروف الفوضــى 

التــي يمــر بهــا المجتمــع؛ لتتلقفــه تنظيمــات راديكاليــة؛ فتجذبــه إلــى صفوفهــا، وبالتالــي عليــك تقليــل حجــم 

األضــرار الناتجــة عنــه، مــن خــال العمــل علــى حســر مســاحة انتشــار أفــكاره إذ يتوهــم أصحابهــا أنهــا طــوق 
النجــاة للوصــول بهــم إلــى شــط األمــان، وهــي بالضبــط النقطــة القاتمــة والســوداء فــي المعادلــة.1

ــات فكريــة تعمــل علــى تقييــم األســباب التــي تــؤدي باألفــراد  ــداع آلي ــدأ مــن ابت وتفكيــك خطــاب التطــرف؛ يب

لالتحــاق بهــذا المســار بغيــة تقليــل عــدد المنتســبين لاتجاهــات الراديكاليــة ريثمــا تصبــح المعادلــة فرديــة على 

األرض، بمعنــى الوصــول إلــى مرحلــة إلغــاء دور فكــرة التطــرف وتأثيرهــا فــي صناعــة جماعــات ال تــرى إال العنــف 

ســبيًا لحــل القضايــا، ولكــي نصــل إلــى هــذه الحالــة فثمــة حلــول عديــدة، تتطلــب أوالً، وقبــل كل شــيء، قــراءة 

واقعيــة للمجتمعــات التــي ينمــو فيهــا التطــرف، وهــذا يتطلــب منــا إشــراك خبــراء فــي علــم االجتمــاع المحلــي، 

ليدرســوا الواقــع المجتمعــي والظواهــر المتطرفــة قبــل االنطــاق إلــى حلــول مفترضــة، فالمســألة ليســت نوعــًا 

ــة  ــة، إنمــا هــو واقــع اجتماعــي معقــد، تشــترك فــي صنعــه الدول ــج بوصفــة مخبري ــي تعال ــا الت مــن البكتيري

ونظــام الحكــم؛ إضافــة إلــى القبيلــة واألســرة والكتــاب والمدرســة؛ وطبيعــة العاقــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة 

ومســتوى تطــور اإلنتــاج؛ وأشــياء كثيــرة قبــل ظهــوره بمســمى التطــرف.

محاولة لفهم المعادلة 

ــألة  ــم؛ فمس ــن مواجهته ــن وبي ــاب المتطرفي ــك خط ــن تفكي ــا بي ــة م ــم المعادل ــي فه ــر ف ــأ كبي ــاك خط هن

مواجهــة التطــرف تعنــي االســتناد إلــى حلــول أمنيــة قانونيــة وميدانيــة بالدرجــة األولــى، علــى أنــه أصبــح حالــة 

ــة.  قائمــة وموجــودة؛ ينبغــي التعامــل الفــوري معهــا حفاظــًا علــى أمــن المجتمــع والدول

أمــا تفكيــك الخطــاب المتطــرف، فهــو مســألة مختلفــة تمامــًا ألنــه يتطلــب الســعي نحــو منــع اكتمــال )حلقــة( 

دائــرة التطــرف هــذه داخــل البيئــة المجتمعيــة، مــن خــال منــع التحــوالت والظــروف المجتمعيــة مــن االســتمرار 

ــر  ــك المجتمــع الصغي ــار المتطــرف بالعنصــر البشــري بمــا فــي ذل ــة الظــروف؛ التــي تعمــل علــى رفــد التي بتهيئ
»األســرة«.2

فاألســرة هــي نــواة كل إصــاح اجتماعــي؛ وخصوصــًا الــدور الفاعــل الــذي يمكــن أن تؤديــه المــرأة »األم«، 

ــن األم  ــم وبي ــة بينه ــزال العاق ــا ت ــباب، م ــن الش ــًا م ــب جي ــة تخاط ــول المطروح ــة الحل ــون غالبي ــرًا لك نظ

وطيــدة، ورغــم أن الــدور األنثــوي فــي المجتمعــات اإلســامية مهمــش وبعيــد عــن الخطــاب والفاعليــة، ورغــم 

أن دور المــرأة »األم« فاعــل لدرجــة كبيــرة، نظــرًا لمكانــة األم فــي المجتمعــات اإلســامية، لذلــك فــإن وضــع 

ــاب  ــى خط ــألة إل ــل المس ــن تحوي ــرًا م ــر تأثي ــألة أكث ــو مس ــرف؛ ه ــع التط ــة م ــي مواجه ــه ف ــع ذات المجتم

ــًا ال يقرؤهــا الجهاديــون! سياســي أو الذهــاب إلــى فتــاوى غالب

التطرف لغة: هو املغاالة السياسية أو الدينية أو املذهبية )قاموس املعاين العريب( وأما األمم املتحدة فهي تربط بني التطرف العنيف واإلرهاب وفق قرار األمم   1

املتحدة 2178 لعام 2014.

النساء والراديكالية اإلرهابية، الطاولة املستديرة لخرباء مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ منع الراديكالية   2
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ولفهــم المعادلــة أيضــًا؛ هنــاك فــرق كبيــر بيــن عمليــة تفكيــك خطــاب مــن صنــع بشــري، وبيــن خطــاب يؤمــن 

أصحابــه بــأن كل مــا فيــه هــو خطــاب إلهــي..! وهنــا يأتــي دور التنويــر وفاعليتــه فــي طرحــه للتمييــز بيــن مــا 

هــو بشــري؛ ومــا هــو إلهــي؛ هــذا مــن جانــب؛ فالتنويــر ال يمنــح للفهــم البشــري قداســة؛ وجانــب آخــر أهــم 

مــا يقــوم بــه التنويــر؛ أنــه يقــوم بتفكيــك خطــاب التطــرف؛ ويقــدم البديــل اإلنســاني كمشــترك عالمــي، 

وهــذا مــا يغيــب كثيــرًا عــن الخطابــات األخــرى لمحليتهــا وأيديولوجياتهــا الضيقــة.

ففــي حالــة الخطــاب البشــري يمكــن للمجتمــع قبــول التخلــي عــن نظــام سياســي معيــن مقابــل تبــدالت إيجابيــة 

فــي مصلحــة الشــعب، كانهيــار الشــيوعية أو التبديــل فــي األوليــات كمــا حــدث فــي فيتنــام بعــد الحــرب، وأمــا 

دعــاة الفكــر الجهــادي فهــم ينتمــون لمدرســة تأويــل مفهــوم الجهــاد، ويعملــون علــى إعــادة توظيــف هــذا 

الخطــاب مســتندين إلــى فتــاوى بعــض المشــايخ المتأخريــن، التــي يعتقــدون بقداســتها؛ أو هــي األقــرب لفهــم 
النــص الســماوي! وهنــا يبــرز التعقيــد فــي تفكيــك خطابهــم.3

إن مســألة تأويــل النصــوص الدينيــة بغيــة اســتثمارها ليســت جديــدة، إنمــا هــي ظاهــرة ولــدت مــع بدايــة العهــد 

اإلســامي، فقــد بدأهــا الخــوارج واســتثمرها الســاطين كثيــرًا، وهــي الظاهــرة التــي تحولــت من قضية سياســية 

تتعلــق باالختــاف علــى الســلطة إلــى قضيــة دينيــة، وهــذا هــو جوهــر األزمــة الحاليــة الــذي يتطلــب منــا فهــم 

الخطــاب السياســي وتأثيراتــه المجتمعيــة؛ التــي أدت بتحــول الخطــاب إلــى دينــي أو مذهبــي أو غيرهمــا.

سلبيات وسائل اإلعام في مواجهة خطاب التطرف

ــع  ــى إظهــار وقائ ــز عل ــر التركي ــر المنصــف عب ــف اإلعامــي غي ــي التوصي ــة يأت ــب األول مــن المعادل فــي الجان

عســكرية أو إنجــازات مــا؛ تقــوم بهــا جماعــة متطرفــة أحيانــًا دون منــح ذات المســاحة اإلعاميــة لكشــف خفايــا 

هــذه الجماعــة، وحجــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تقــوم بهــا علــى األرض! فالمتتبــع لوســائل اإلعــام 

الناطقــة بالعربيــة؛ لــم يــَر أو يســمع عــن حجــم االنتهــاكات وحــاالت االغتصــاب والســبي بمقــدار مــا ســمع عــن 

إنجــازات تنظيــم داعــش العســكرية، تمامــًا كمــا كانــت حقبــة »الزرقــاوي« فــي العــراق وغيــر ذلــك، وهــو مــا 

تتحمــل مســؤوليته بعــض وســائل اإلعــام؛ التــي لــم تعــرض مــا يدفــع المشــاهدين إلــى رفــض هــذه الجماعــات 

فــي وقــت مبكــر، بــل كانــت صــورة االنتصــارات المزعومــة دافعــًا لوصــول مزيــد مــن الدعــم لهــذه الجماعــات 

الجهاديــة.

الخطــاب اإلعامــي الصاخــب الموجــه نحــو دحــض فكــرة التطــرف ذاتهــا، الواجــب عليــه إفــراغ لعبــة المصالــح 

السياســية مــن أي خطــاب ألي جماعــة هــو مقدمــة لعرضهــا علــى نحــو أوضــح أمــام الجمهــور، ولكــن عندمــا 

ــذه  ــح ه ــو يمن ــًا؛ فه ــة إعامي ــة معين ــد جماع ــة ض ــاب مواجه ــى خط ــرف إل ــاب المتط ــك الخط ــول تفكي يتح

الجماعــة حيِّــزًا أوســع لانتشــار والتمــدد، ويتحــول إلــى خطــاب داعــم للمتطرفيــن علــى نحــو غيــر مباشــر، وهــو 

تمامــًا الخطــأ الــذي تــم التعامــل معــه علــى مســتوى الخطــاب اإلعامــي العربــي أثنــاء مواجهــة تنظيــم داعــش 

ــذي كان عاجــزًا  ــال الخطــاب اإلعامــي ال ــرون األمــور بمكي ــوا ي والقاعــدة، ألن أصحــاب العقــول البســيطة؛ كان

عــن إفــراغ محتــوى فكــرة تنظيــم القاعــدة وداعــش مــن عناصــر الجــذب التــي كانــت لديــه، وبالتالــي فشــل فــي 
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ــه،  إجــراء عمليــة تفكيــك بســيطة للمنهــج، بحيــث يســتطيع الفــرد العــادي اســتيعابها، وإدراك مــا يــدور حول

ولقــد كان هــذا األمــر ممكنــاً، لــو أن الخطــاب تركــز علــى مســألة احتماليــة هزيمــة التنظيــم؛ ومــا ســينتج عــن 

ذلــك مــن ضيــاع العائلــة واألســرة والبيــت، وتفــكك المجتمــع؛ ثــم انهيــار الدولــة! كمــا حــدث فــي العــراق علــى 

ســبيل المثــال.

بمعنــى أن العديــد مــن العشــائر والعائــات التــي كانــت تجــد مصالحهــا تنســجم مــع تنظيــم الدولــة، كانــت 

أصــًا ال تعــرف إلــى أيــن تســير؟ وكيــف ســتكون عاقبــة الهزيمــة المقبلــة؟ وكان ال بــد أْن تعــي هــذه العشــائر 

والعائــات أنَّ االنتمــاء لتنظيــم متطــرف بهــذا الســلوك المتوحــش؛ يعنــي إعــان حــرب ال رجعــة فيهــا علــى 

ــى االنتقــال نحــو حــرب مفتوحــة ال أمــل الندمالهــا،  ــة المختلفــة معــه، إضافــة إل ــات المحلي كامــل المكون

كالتوجــه نحــو المشــهد األفغانــي أو الصومالــي.

لذلــك فــإن مســألة التوجــه نحــو الطائفيــة، وتحويــل األزمــات والتعقيــدات فــي المشــهدين العراقــي والســوري، 

كانــت المــادة األولــى التــي أوجــدت فكــرة عــزل تنظيــم الدولــة، أو جبهــة النصــرة، أو غيرهــا مــن الحــركات عــن 

عمــوم الواقــع االجتماعــي. ففكــرة المذهبيــة والطائفيــة وتمددهــا فــي الثقافــة؛ دفعــت إلى إضعــاف الفكرة 

ــى  ــم إل ــورة ضــد الظل ــر منضبطــة، أخرجــت المشــهد الســوري مــن ث ــة غي ــة أمــام تنامــي فكــرة طائفي الوطني

دولــة إســاموية تســعى لخلــق تغييــر عالمــي، مــن خــال إعــان العــداء للجميــع؛ فانتهــت إلــى مــا صــارت إليــه؛ 

مــع تكاليــف باهظــة دفعهــا المجتمــع الســوري عمومــًا؛ والشــارع الثــوري خصوصــًا؛ اســتفاد مــن ذلــك النظــام 

ــًا بأنــه يحــارب اإلرهــاب؛ ويقــاوم التطــرف؛ وبالتالــي ضاعــت فــي زحمــة  االســتبدادي! ليعيــد إنتــاج نفســه دولي

دهشــة اإلرهــاب الداعشــي القضيــة اإلنســانية والوطنيــة النتفاضــة الشــعب الســوري المحقــة فــي مطالبهــا. 

الصراع بين وسائل اإلعام في الدعم غير المباشر للتطرف!

بعــد أحــداث 11 أيلــول/ ســبتمبر الشــهيرة؛ شــهدنا انقســامًا كبيــرًا فــي الخطــاب اإلعامــي العربــي، الرســمي 

وغيــر الرســمي، فبينمــا ذهــب اإلعــام الرســمي إلــى اإلدانــة لتلــك األعمــال بخجــل مــع نبــرة واضحــة بالتشــفي 

مــن األمريــكان، ذهــب قطــاع كبيــر مــن اإلعــام العربــي غيــر الرســمي نحــو منطــق التبريــر، إذ ربــط فيــه بيــن 

ــذا  ــل ه ــطينية داخ ــة الفلس ــة، وُزجَّ بالقضي ــة وخارجي ــل داخلي ــببات وعوام ــن مس ــبتمبر وبي ــداث 11 أيلول/س أح

الملــف، وقــد أســهمت هــذه الفرضيــة فــي تعزيــز وجــود اإلســام السياســي فــي فلســطين؟! وأعطــت إيــران 

بعــدًا واســعًا للتســلل للمنطقــة العربيــة باعتبارهــا المشــروع اإلســامي األول الــذي تحــول إلــى دولــة فــي العصــر 

الحديــث.

تلــك كانــت هــي البدايــة، وهــي أن تنظيــم القاعــدة، وبدعــم إعامــي غيــر مباشــر؛ تــم تحويلــه إلــى أيقونــة 

عالميــة جاذبــة للعــرب والمســلمين خصوصــًا بعــد انحســار الدعــم المالــي لــه بســبب هيمنــة »طالبــان« علــى 

الســلطة، وبــدء عــودة المجاهديــن العــرب إلــى بلدانهــم وخافاتهــم مــع أنظمتهــم التــي كانــت داعمــة 

ــى المناطــق الرخــوة فــي  ــدة فــي الســعودية، وانتقــل إل ــرات عدي ــم نحــو تفجي ــك توجــه التنظي لهــم. لذل

الصومــال واليمــن، وأمــا الملــف الفلســطيني فقــد بقــي بعيــدًا عــن تنظيــم القاعــدة، الــذي تركــه إليــران، فيمــا 

بــدا كنــوع مــن توافــق المصالــح بيــن الطرفيــن!
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وســاهم الصــراع السياســي بيــن دول مختلفــة فــي أجنداتهــا السياســية إلــى اســتثمار خافاتهــا السياســية فــي 

نــوع مــن أنــواع الترويــج لخطــاب متطــرف بذريعــة الــرأي والــرأي اآلخــر؛ وإلقــاء اللــوم علــى هــذه الدولــة أو تلــك 

كونهــا الحاضــن األم للتطــرف والمتطرفيــن؛ وكانــت النتيجــة أن اســتثمرت الجماعــات المتطرفــة تلــك الخافــات؛ 

ــم يكــن مــدركًا  ــذي ل ــواع مختلفــة مــن الدعــم؛ ناهيــك عــن المــزاج الشــعبي ال ــًا؛ وُترفــد بأن لتتمــدد اجتماعي

ألبعــاد تعاطفــه مــع »الجهادييــن« كونــه ناقمــًا علــى السياســة األمريكيــة خصوصــًا والغربيــة عمومــاً.

مؤتمرات دولية لمناهضة التطرف دون فائدة اجتماعية وثقافية!

أطلقــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســبعين »خطــة عمــل لمنــع التطــرف«4 وجــاء فــي تقرير 

األميــن العــام النقــاط الجوهريــة التاليــة ولألهميــة نســردها هنــا: مــا مــن شــيء يمكــن أن يبــرر التطــرف العنيــف؛ 

لكــن علينــا أن نعتــرف بأنــه ال ينشــأ مــن فــراغ، فخطابــات التظلــم والظلــم والوعــد بالتمكيــن والتغييــر الكاســح، 

ــاول اســتراتيجية  ــر: تتن ــا صاغيــة فــي األماكــن التــي تنتهــك فيهــا حقــوق االنســان. ويســتأنف التقري تجــد آذان

ــاع بموجــب قرارهــا  ــة باإلجم ــة العام ــي اعتمدتهــا الجمعي ــة اإلرهــاب الت ــة لمكافح ــم المتحــدة العالمي األم

288/60 مســألة الوقايــة علــى مســتوى ركائزهــا األربــع وهــي:

• معالجة الظروف المؤدية لإلرهاب.

• منع اإلرهاب ومكافحته.

• بناء قدرات البلدان على مكافحة اإلرهاب وتعزيز دور منظمة األمم المتحدة في هذا الصدد.

• ضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان للجميــع.. ويضيــف التقريــر نقطــة جوهريــة وهامــة ـ وكان هنــاك تركيــز 
قــوي خــال العقــد الماضــي علــى الركيــزة الثانيــة أمــا الركيزتــان األولــى والرابعــة فغالبــاً تــم تجاهلهمــاـ 5

للوهلــة األولــى فــي تأملنــا لهــذا المحتــوى نجــد فيــه لمســة جوهريــة فــي فهــم الواقــع االجتماعــي الــذي 

تشــهده مناطــق التطــرف، وتأتــي اإلشــارة الجوهريــة إلى الوعــود التــي يطلقها الجهاديــون بالتمكيــن، والتغيير 

الكاســح؛ وهــي مــا تجــد آذانــًا صاغيــة لــدى الشــبان الذيــن يعيشــون وســط بوتقــة اإلحبــاط، ثــم تأتــي اإلشــارة 

الثانيــة باســتعراض الركائــز األربــع التــي أشــار إليهــا التقريــر، وكيــف أن األمــور ســارت باتجــاه الحلــول األمنيــة 

ولــم تــراع النقطتيــن األولــى والثانيــة. ولكــن عــدم تفعيــل الركائــز األربــع كلهــا مكنــت أنظمــة االســتبداد مــن 

رقــاب المعارضــة؛ إذ باتــت نغمــة اتهــام المعارضــة باإلرهــاب طــوق النجــاة الــذي ســاهم بتمــدد تلــك األنظمــة 

ــة الحتضــان  ــى المجتمعــات القابل ــًا عل ــات األمــم المتحــدة ودعمهمــا إيجابي ــًا دون أن تنعكــس توصي دكتاتوري

البــؤر المتطرفــة.

وفــي العــام 2016 جــاء مؤتمــر »وســائل منــع ومكافحــة اإلرهــاب فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا« الــذي 

عقــد فــي األردن وشــارك فــي المؤتمــر نخبــة مــن الباحثيــن العــرب واألجانــب، غيــر أن أوراق المؤتمــر وغالبيــة 

ــع  ــات المجتم ــح منظم ــرف؛ وال من ــذور التط ــة لج ــة حقيقي ــة دون معالج ــول األمني ــو الحل ــت نح ــه ذهب توصيات

الجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة رقم 70 خطة عمل 24 كانون الثاين/يناير 2015.  4
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المدنــي والمفكريــن والباحثيــن دورًا يســاهم فــي تفكيــك خطــاب التطــرف؛ ومعالجــة أســباب والدته الشــوهاء.6

ــك خطــاب  ــوان: »تفكي ــذي حمــل عن ــاط ال ــة الرب ــذي عقــد فــي العاصمــة المغربي ــي ال ــك المؤتمــر الدول ــا ذل ت

التطــرف«7 الــذي نظمتــه الرابطــة الُمحمديــة للعلمــاء بالمغــرب بشــراكة مــع رابطــة العالــم اإلســامي ونخبــة 

مــن العلمــاء والباحثيــن والباحثــات مــن عــدة دول عربيــة وإســامية إضافــة للمنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم 

ــه ينبغــي أن تتجــه  ــة؛ رأت أن والثقافــة »اإليسيســكو« لكــن النقاشــات فــي المؤتمــر اســتدركت نقاطــًا إضافي

الجهــود فــي مواجهتهــا إلــى العقــل والفكــر والبحــث عــن مكامــن الخلــل، وهــي المهــام الموكلــة للعلمــاء 
والهيئــات الشــرعية.8

ــه ودرء  ــة عــن المؤتمــر أيضــاً، التــي وجــدت »أن التعامــل مــع التطــرف للقضــاء علي ــم تغــب الجوانــب األمني ول

مخاطــره عــن المجتمــع ينبغــي أن يســير فــي اتجاهــات ثاثــة، المحاربــة األمنيــة المتعــددة الجوانــب، والمعالجــة 

ــي يســتند  ــة الت ــة الباطل ــة المغلوطــة، والحجــج الفقهي ــة بأســاليب حكيمــة إلبطــال االعتقــادات الديني الفكري
إليهــا التطــرف، وتجديــد مناهــج التعليــم«.9

ولكــن بقيــت تلــك اإلنــارات اإليجابيــة علــى مكامــن ومولــدات التطــرف حبيســة تلــك المؤتمــرات؛ ولــم يتــم 

ــة؛  ــن جه ــي م ــع العرب ــر الربي ــع تعث ــديدة م ــف ش ــة عن ــار موج ــى انفج ــا أدى إل ــع؛ م ــي الواق ــا ف تفعيله

ــد التطــرف  ــرًا بشــكل أو بآخــر للتطــرف؛ ليعي ــت مــاذًا ومنب ــي كان وانتشــار مواقــع التواصــل االجتماعــي الت

تقديــم نفســه تحــت مســمى خطــاب المظلوميــة؛ وضــرورة عــودة اإلســام للحكــم؛ وال يمكــن تحقيــق ذلــك 

ــة فاســدة. إال بالعســكرة لمواجهــة أنظمــة دكتاتوري

وفــي مــكان آخــر كانــت هنــاك قــراءة جديــدة ومهمــة صــدرت عــن معهــد بروكنغــز األمريكــي، كتــب فيهــا 

ــز أساســي للتطــّرف  ــة محّف ــن أو األيديولوجي ــى أّن الدي ــي تشــير إل ــة الت ــة التجريبي ــًا: األدل ــد« قائ ــك روزان »أري

ــة  ــل دافع ــرص لعوام ــن الف ــا أن تؤّم ــة؛ يمكنه ــألة اجتماعي ــاس مس ــّدد باألس ــاف: فالتش ــٌة. وأض ــف قليل العني

جوهريــة أكثــر، لكّنهــا َتظهــر للعيــان بشــكل أقــّل. وعــادة مــا تبّيــن دراســات الحالــة مظالــم غيــر دينيــة وغيــر 

ــك  ــون أولئ ــا ال يك ــادة م ــي. فع ــز السياس ــادي والتميي ــاوت االقتص ــم والتف ــاد والظل ــل الفس ــة، مث أيديولوجي

الُمجّنــدون فــي مجموعــات محاربــة، أو الذيــن أصبحــوا متشــّددين الرتــكاب أعمــال عنــف متطــّرف مُحّفزيــن بالدين، 
بــل يــرون الديــن طريقــة لمعالجــة مظالمهــم.10

ــة  ــباب الديني ــى األس ــديد عل ــات التش ــض الحكوم ــل بع ــول: ُتفّض ــياين بالق ــل ش ــن أني ــًا ع ــر نق ــف التقري ويضي

ــل العيــوب المتأخــرة فــي الحوكمــة  ــة غــّض الطــرف عــن إخفاقاتهــا والتعتيــم عليهــا، مث ــة بغي واأليديولوجي
ــن الخدمــات والفســاد.11 ــي قــد تشــمل النقــص فــي تأمي الت

تم عقد املؤمتر يف عامن يف حزيران/يونيو من عام 2016 برعاية مؤسسة فريدريش ايربت.  6

مؤمتر تفكيك خطاب التطرف، املغرب، 03 متوز/يوليو 2018.  7

من كلمة األمني العام املساعد لرابطة العامل اإلسالمي عبد الرحمن بن عبد الله الزايد يف مؤمتر تفكيك خطاب التطرف، املغرب، 03 يوليو 2018.  8

مداخلة املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة “اإليسيسكو” الدكتور عبد العزيز بن عثامن التويجري يف مؤمتر تفكيك خطاب التطرف، املغرب، 03   9

يوليو 2018.

معهد بروكنغز األمرييك 6 أيار/مايو2019 النسخة العربية عىل الشبكة االنرتنت.  10

باحثة أمريكية يف شؤون اإلرهاب تعمل يف جامعة رايس األمريكية.  11



8

إن قــراءة معهــد بروكنغــز فــي التقريــر المطــول الــذي نشــره يحمــل نقاطــًا عديــدة مهمــة، تنــاول فيهــا 

تجــارب دول عديــدة، لعــدد مــن الــدول العربيــة، حيــث أشــار التقريــر إلــى التجــارب المعتمــدة فــي تلــك الــدول 

فــي مجــال تفكيــك التطــرف، وهــي تجــارب تتــراوح بيــن الفتــاوى وإعــداد األئمــة وإعــادة تأهيــل المــدارس 

ــزة  ــة محف ــى طريق ــن إل ــول الدي ــو تح ــز« ه ــد »بروكنغ ــر معه ــي تقري ــا ف ــرز م ــن أب ــا، لك ــة وغيره الديني

ــح  ــي تصب ــي! وبالتال ــط السياس ــة بالمحي ــرد الثق ــد الف ــا يفق ــك، عندم ــه ذل ــا يعني ــم، وم ــة المظال لمعالج

الجماعــة الدينيــة طريقــًا بديــًا! ليســترد حقوقــه مــن خالهــا، وهــو مــا يعيدنــا لتأكيــد مســألة أن الواقــع 

ــردي مســؤول عــن ظاهــرة التطــرف بشــكل أساســي. االجتماعــي والسياســي والحقوقــي المت

ــه، إضافــة إلــى مــا  ــة العامــة علــى أهميتــه ودقــة الماحظــات التــي وردت في ــر الجمعي ــا أن تقري فــي تقديرن

ــس  ــه المصــدر الرئي ــس كون ــي ُأقيمــت فــي شــرقنا البائ ــرات الت ــن الشــواهد الســابقة والمؤتم اســتعرضناه م

للتطــرف واإلرهــاب اليــوم، كل هــذا المــس المشــهد جزئيــاً، وهــو أقــرب إلــى ذكــر بعــض المســببات التــي تزيــد 

مــن ظاهــرة التطــرف، لكــن تفكيــك ظاهــرة التطــرف بشــكل دقيــق؛ تأتــي لــدى مناقشــة المســألة مــن جوانبهــا 

ــة. المجتمعي

ــة  ــة االجتماعي ــق العدال ــة، لتحقي ــة ديني ــد إقامــة دول ــة؛ تري ــة بســلوكات إرهابي ــام ظاهــرة متطرف فنحــن أم

المفقــودة فــي ظــل أنظمــة اســتبدادية؛ وهــذا يختلــف تمامــًا عــن أي توصيــف ألي حالــة شــبيهة علــى مســتوى 

العالــم، فاالنقســام الطائفــي قــد يوّلــد صراعــًا علــى بقعــة مــن األرض، يحــاول كل طــرف توســيع نقــاط ســيطرته 

علــى األرض، وتحقيــق المزيــد مــن المكتســبات، ويبقــى لهــذا الصــراع أنصــار لــدى كل طــرف لاســتقواء بهــم، 

ــى  ــة، تقــوم عل ــدة إقصائي ــة فري ــة أو اإلســامية، فنحــن أمــام حال ــة العربي ــة التطــرف فــي البيئ أمــا فــي حال

قاعــدة جبريــة، ال خيــار فيهــا، إذ ال يمكنــك أن تكــون ضمــن بيئــة تحكمهــا القاعــدة أو طالبــان أو داعــش دون 

أن تلتــزم بكامــل مكونــات إمارتهــم الدينيــة.

دور األنموذج اإليراني اإلساموي في انبعاث ثقافة التطرف

إن مســألة الدولــة الدينيــة انتهــت فــي أوروبــا منــذ قــرون، وذهبــت معهــا الحــروب الدينيــة، لكنها في المشــرق 

اإلســامي بــدأت للتــو، فبعــد أن ظهــرت لدينــا دولــة دينيــة اســمها إيــران، تصــرخ صبــاح مســاء أنهــا ســتهزم 

أمريــكا وســتبيد إســرائيل، وهــي دولــة اســتطاعت أن تتوســع فــي صناعاتهــا العســكرية؛ وبــدأت المســير فــي 

طريــق إنتــاج الســاح النــووي. أصبــح الحلــم اإلســاموي الســني مــن خــال جماعــات دينيــة متطرفــة؛ تــرى محاكاة 

ــاكاة  ــروعية( مح ــن )مش ــا بي ــدًا؟ م ــة ج ــة صعب ــام معادل ــون أم ــا نك ــق؛ وهن ــن التحقي ــي ممك ــال اإليران المث

المثــال اإليرانــي؛ واســتحالة تحققــه لظــروف دوليــة معقــدة مــن جهــة؛ ونمــط مــا يجــب أن تكــون عليــه دولــة 

المواطنــة الحداثيــة مــن جهــة أخــرى. 

ففكــرة استنســاخ األنمــوذج اإليرانــي اإلســاموي الشــيعي؛ باتــت مشــجعة للتيــارات لتكرارهــا بنســخة 

إســاموية ُســنية فــي بعــض البلــدان المضطربــة، خصوصــًا وأن العالــم لــم يعاقــب إيــران! أو لنقــل عاقبهــا 

بطريقــة خجولــة؛ لــم تؤثــر بشــكل كبيــر فــي تمددهــا داخليــًا وخارجيــاً، بــل تعامــل معهــا فــي مســائل عــدة 

كدولــة، رغــم أّن خطابــه اإلعامــي ضــد سياســتها، وهــذا منــح اإلســامويين الُســنة الجدد المســاحة الواســعة 

مــن الخيــال مــن أن دولتهــم القادمــة؛ ســوف تفــرض نفســها بمنطــق الوقــع كمــا فعلــت إيــران، وخصوصــًا 
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عندمــا طــورت األخيــرة نظامهــا الصاروخــي، ودخلــت عتبــات العالــم النــووي دون االنصيــاع للمنظومــة الدولية؛ 

ــى وجودهــا  ــووي العالمــي؛ وال يفاوضهــا عل ــادي الن ــي يفاوضهــا كــي ال تدخــل الن ــات المجتمــع الدول فب

كدولــة دينيــة مختلفــة تمامــًا عــن األنمــوذج الــذي يجــب أن تكــون عليــه الدولــة فــي عصرنــا. وعلــى ذاك، 

فــإن أي عمــل يصــل إلــى هــذه الدرجــة مــن التأثيــر وســلوكه المتطــرف؛ ال يظهــر دون وجــود نمــوذج ســابق 

لــه، وهــذا مــا قامــت التنظيمــات المتطرفــة الُســنية عليــه دون اإلعــان عنــه. 

ــق  ــران، وتحقي ــورة اإلســامية فــي إي ــذ ظهــور الث ــدأت فــي حقيقتهــا من ــك فــإن نشــأة فكــرة التطــرف ب لذل

دولتهــا؛ دون أن ننســى الــدور العالمــي أثنــاء والدة إيــران الدينيــة فــي دعــم خطــاب متطــرف إســامي ُســني؛ 

ليقابــل تمــدد تصديــر الثــورة شــيعيًا؛ ولذلــك فــإن مســألة تفكيــك التطــرف ال يمكــن أن تبــدأ إال مــن حيــث بــدأ 

التطــرف، وأصــل التطــرف اإليرانــي أنــه انطلــق مــن مشــروع تصديــر الثــورة اإليرانيــة، مــا يعنــي أن إيــران أســقطت 

منــذ البدايــة فكــرة الدولــة، ودخلــت فــي معتــرك الصــراع علــى تصديــر الثــورة، حتــى باتــت بنظــر اإلســامويين 

ــان، بقــوا  هــي االتحــاد الســوفييتي البديــل، ولهــذا تجــد أن عمــوم اإلســامويين بمــن فيهــم القاعــدة وطالب

علــى عاقــة مميــزة مــع إيــران رغــم خافهــم الطائفــي المعلــن.

من أين يبدأ تفكيك خطاب التطرف؟

علــى المــدى القريــب والعاجــل، ينبغــي ضــرورة تحويــل الخطــاب الدينــي نحــو مفهــوم المصلحــة، وهــو مــا يعني 

عــدم المواجهــة المباشــرة فــي تفنيــد أطروحــات التطــرف، والذهــاب إلــى برنامــج مختلــف تمامــًا يعــرض فيــه 

مفهــوم المصلحــة فــي اإلســام، وحجــم األضــرار المترتبــة علــى العمــل ونقيضــه، ومــن أمثلــة ذلــك األحــكام 

الفقهيــة بإيقــاف حــد القطــع فــي عــام الرمــادة، ومضمــون صلــح الحديبيــة، وهــو مــا يعنــي إعــادة تحديــث 

الفقــه ومقاصــده بــأدوات معرفيــة جديــدة؛ لتنتــج خطابــًا وثقافــة ال يســتمدان نموذجهمــا مــن التاريــخ؛ إنمــا 

مــن الواقــع. 

وأمــا عنــد الذهــاب إلــى تفنيــد أطروحــات »الجهادييــن« وتفكيــك خطابهــم؛ نجدهــم يســتحضرون الكثيــر مــن 

النصــوص؛ ويعيــدون تأويلهــا بمــا يرضــي جمهورهــم، لكنهــم ال يملكــون القــدرة علــى نفــي خطــاب المصلحــة 

ــع  ــد م ــة والمقاص ــه المصلح ــاء فق ــادة إحي ــة، أو إع ــاب المصلح ــك ألن خط ــار، وذل ــوق كل اعتب ــي ف ــي ه الت

تحديثــه؛ هــو الــذي يجعــل فكــرة الدولــة الدينيــة تســقط مــن األذهــان.

وأمــا فــي الجانــب السياســي واألمنــي ال بــد مــن حظــر العاقــة الحزبيــة مــع إيــران؛ انطاقــًا مــن كونهــا دولــة 

تعمــل علــى تصديــر الثــورة، وهــذا التجريــم غايــة فــي األهميــة، ألنــه يســقط فكــرة المرجعيــة الدينيــة لعمــوم 

الحــركات اإلســامية. أمــا إن أرادت الدولــة االنتقــال إلــى فكــرة تحســين الظــروف االجتماعيــة لرعاياهــا؛ فهــل 

يســتطيع نموذجهــا فــي بلداننــا إحــداث مثــل هــذه التغييــرات االجتماعيــة؟ أم إن ذلــك يكلفهــا الســقوط فــي 

شــرك الديموقراطيــة الــذي تهــرب منــه؟ وكأنــه فايــروس قاتــل ومرعــب.
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خاصات ومقترحات لتفكيك خطاب التطرف؟

يطرح التيار التنويري خارطة عمله في مكافحة التطرف من خال المقترحات التالية:

تفكيــك الخطــاب المتطــرف األساســي الــذي يمــد التنظيمــات المتطرفــة بالحجــة والدليــل؛ المعتمــد علــى أفــكار 

ونظريــات قدمهــا أبــو األعلــى المــودودي وســيد قطــب؛ وتبنتهــا التنظيمــات المتطرفــة كلهــا حتــى يومنــا هذا.

تفنيــد نظريــة اإلســام السياســي التــي تقــول بــأن اإلســام ال يكــون إســامًا إال إذا كان فــي الســلطة  	

ــك  ــي أدلجــت تل ــة اإلســامية« واألفــكار الت ــة وبعــث الخاف ــة الحاكمي ــد »نظري والحكــم؛ مــن خــال تفني

المقــوالت.

إعــادة بعــث الخطــاب والثقافــة اإلنســانية فــي ذهنيــة المتلقــي التــي يهملهــا بعــض مــن يحــاول تفكيــك  	

خطــاب التطــرف.

تكاتــف الكفــاءات الخبيــرة فــي مناهضــة اإلســام السياســي، واالســتفادة مــن خبــراء علــم االجتمــاع  	

الســلوكي القادريــن علــى تشــريح الحالــة التطرفيــة علميــًا؛ مــع وجــود طــرف ثالــث مــن قــادة الــرأي العــام؛ 

بحيــث ُينتــج الفرقــاء الثاثــة أفكارهــم ومشــروعاتهم األولية مــن خال وســائل اإلعام المقــروءة والمرئية؛ 

وبوجودهــم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ومنــح مســاحة مناســبة لمكافحــة خطــاب التطــرف.

ــات برامجهــا  	 مســؤولية منظمــات المجتمــع المدنــي؛ إذ تصبــح مســألة تفكيــك خطــاب التطــرف علــى أولي

ــا  ــر وأهــم خاي ــى أصغ ــن الســهل وصولهــا إل ــى مســؤولياتها األساســية، فهــذه المنظمــات م ــة إل إضاف

ــا األم.  ــق برنامجه ــا لتحقي ــن لجوالته ــن مرافقي ــطة متخصصي ــرة؛ بواس ــي األس ــع وه المجتم

ــرة  	 ــك خب ــت تمل ــي لهــا وســائلها؛ وبات ــي؛ الت دور المنظمــات النســوية التابعــة لمنظمــات المجتمــع المدن

جيــدة فــي رفــع وعــي المــرأة بهــذا الشــأن.

األم نــواة األســرة؛ فتأســيس الوعــي بمخاطــر التطــرف شــاغل مهــم لــألم بالخــوف علــى أوالدهــا، وهــي أول  	

مضــاد حقيقــي لمكافحــة انتشــار الفكــر المتطــرف؛ ألنهــا تــرى مــا ال يســتطع الخبــراء رؤيتــه بمراقبــة ســلوك 

أوالدهــا لقربهــا منهــم فــي كبــح جمــاح انحيــاز أبنائهــا للتطــرف.

ــاء كــوارث إنســانية تقــوم  	 ــا أثن ــأر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي خصوًص ــة خطــاب االنتقــام والث مراقب

بهــا األنظمــة المســتبدة؛ والتحذيــر مــن خطــورة هكــذا خطــاب؛ الــذي يشــحن الناشــئة بانفعــال عاطفــي؛ 

ويدفعهــا للبحــث عــن ســبل للتعبيــر عــن غضبهــا؛ لتفريــغ طاقتهــا الســلبية؛ لتجــد فــي التنظيمــات المتطرفــة 

حاضًنــا لهــا.

االهتمــام الحقيقــي بالناشــئة؛ وتأســيس عقلياتهــم علــى ثقافــة إنســانية تشــاركية؛ ال تســمح باصطيادهــم  	

مــن قبــل التنظيمــات المتطرفــة؛ إنمــا يكــون لديهــم البــذرة األساســية الرافضــة للتطــرف واإلرهــاب.

ــم  	 ــم ومنحه ــى احتوائه ــل عل ــاكلهم؛ وال تعم ــباب وال بمش ــم بالش ــة ال تهت ــات االفتراضي ــة المنص غالبي

الخبــرات؛ حتــى ال يقعــوا فريســة للتطــرف وثقافتــه، مــا يســهل علــى المنصــات الظاميــة األخــرى احتواءهم؛ 
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ــا  ــا أو مالًي ــًة أنصــاًرا ألفكارهــا ثــم مجنديــن فيهــا، مــن خــال ترغيبهــم دينًي ــوا بداي لترحــب بهــم؛ فيكون

ومنحهــم شــعوًرا بأنهــم باتــوا مجاهديــن فــي ســبيل اهلل.

ــائل  	 ــي وس ــة ف ــاحة كافي ــري مس ــار التنوي ــح التي ــهولة دون من ــق بس ــن أن يتحق ــه؛ ال يمك ــبق كل ــا س م

اإلعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة؛ إضافــة إلــى جمــع التنويرييــن مــن خــال مؤتمــر خــاص بهــم؛ 

يتــم مــن خالــه وضــع منهــج تنويــري متفــق عليــه لمكافحــة التطــرف، وينتــج عنــه إنشــاء مواقــع إلكترونيــة 

متخصصــة بالفكــر التنويــري. وهــذا غيــر متوفــر حتــى اآلن.

ــى؛  ــة األول ــة بالدرج ــة ثقافي ــة تربوي ــة فكري ــرف قضي ــاب التط ــك خط ــاب وتفكي ــة اإلره ــة مكافح إن قضي

ــة  ــة االجتماعي ــق العدال ــل بتحقي ــة يتمث ــه الدول ــى مســاعد مهــم؛ تقــوم ب ــة إل ــاج الجهــود التنويري وتحت

فــي شــرقنا البائــس؛ بهذيــن العامليــن األساســيين؛ يمكــن منــع والدة التنظيمــات اإلرهابيــة؛ وخنــق خطــاب 

ــد مــن جديــد. التطــرف حتــى ال يتوال


