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منير شفيق*
حماولة لتفسير ظاهرة التطرف الراهن
تبحث هذه القراءة يف األسباب التي سمحت لظاهرة التطرف العنفي الداخلي
يف املنطقة بأن تطغى بالقوة التي ظهرت وتظهر بها منذ نهاية سنة 2010
حتى اآلن ،وتقترح لعالج الظاهرة ،إحداث تغيير يف ميزان القوى السائد حالياً،
وتفكيك احلاضنات املذهبية والطائفية والدينية والسياسات التي تغذي نمو تلك
الظواهر ،وترى أن ذلك يتم عبر قرارات سياسية وتفاهمات من طرف القوى احمللية
واإلقليمية ،العربية واإلسالمية.

I
ثمة مناهج عديدة يقرأ من خاللها
املفكرون واحملللون نمو الظواهر الفكرية
والسياسية وانحسارها ،بما يف ذلك
األحزاب والتيارات واجلماعات التي ت ّتسم
بالتطرف والعنفية سواء أكانت ذات مرجعية
دينية أم فلسفية؛ يمينية أم يسارية؛ وهو ما
ينسحب أيض ًا على قراءة الظواهر الفكرية
والسياسية أو األحزاب والتيارات واجلماعات
التي ت ّتسم باالعتدال (وكل قراءة نسبية تبع ًا
للمكان والزمان).
طبع ًا لكل منهج من هذه املناهج مدرسته
يف التحليل والقراءة والنفاذ إىل فهم جوهر
تلك الظواهر ،وال شك يف أن ما من منهج إ ّ
ال
وعنده ما يقوله ،وله كثيرون من املفكرين
ممن
والعلماء واملؤرخين واألكاديميين ّ
يأخذون به ويدافعون عنه.

وتكفي نظرة إىل الندوات واملؤتمرات
التي ُتعقد يف الغرب والشرق على املستوى
األكاديمي لدراسة هذه الظواهر (مثل
"القاعدة" و"النصرة" و"داعش" وجماعات
ممن يحملون السالح) كي نرى أن
أُخرى ّ
دراسة هذه الظواهر املعاصرة الراهنة حتمل
درجة عالية من اجل ّدة والفرادة إىل حد
الغموض واخلالف يف فهمها وتفسيرها ،وإ ّ
ال
لكان اجلواب موجوداً عبر التجارب التاريخية
السابقة لو أنها (الظواهر) كانت جمرد
تكرار بليد لها أو لبعضها ،وملا كانت هذه
الظواهر تشكل الشغل الشاغل لقادة الدول
الكبرى واإلقليمية والعربية ،ثم ملستشاريهم
وأجهزتهم العسكرية واألمنية .طبع ًا هنالك
* كاتب فلسطيني.
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أساس عالقتها بموازين القوى واملناخ
العام السائد يف كل مرحلة من مراحلها؛
وبالتايل يعتبره العامل الرئيسي الذي يجب
أن ُيلحظ يف قراءتها ،ويف تفسير سبب ما
تتمتع به من قوة وانتشار ،وما راحت تشكّله
من تهديد يعتبره البعض عابراً للحدود إن مل
يعتبره عاملي ًا.

َمن يأخذ بقراءتها من خالل نظرية املؤامرة
وال يرى تفسيراً آخر لها ،وهو يفكر يف الوقت
نفسه بحسب بمنهج نظرية املؤامرة.
على أن املنهج الذي ستساهم من خالله
هذه املقالة يف قراءة هذه الظواهر ،يعيد
نمو الظواهر ذات الطابع الفكري أو السياسي
وانحسارها إىل عامل رئيسي يقوم على

II
بروز ظواهر التطرف يف البالد العربية
وبين العرب واملسلمين على مستوى عاملي،
وال سيما يف األعوام األربعة األخيرة ،شغلت
السياسيين واملفكرين واملؤرخين وعلماء
االجتماع واالقتصاد بحث ًا عن أسبابها،
وسعي ًا لطرح برامج سياسية واجتماعية
وتعليمية وثقافية واقتصادية لعالجها
وإغالق األبواب أمام تفشّ يها.
فهنالك َمن عزاها إىل الفكر املتطرف
يف تاريخنا أو يف تأويل النص الديني أو
اجتزائه بنص هنا ورواية هناك ،بينما ركز
سموه السلفية
كثيرون على الوهابية وما ّ
ال
"البدوية" ،يف حين ذهب بعضهم موغ ً
ال إىل ابن
ومبالغ ًا يف استقراء التاريخ ،وصو ً
تيمية أو إىل اخلوارج األزارقة.
وذهب آخرون إىل أسلوب التعليم
املدرسي والديني واحلزبي ،والذي ُيخ ِّرج
الفرد املتعصب الذي ُي ِّ
خطئ ،أو ُيك ِّفر،
بصورة مطلقة ،كل َمن مل يكن من اجتاهه.
وقد أُبرز يف هذا الصدد اجتاه تكفير الدولة
والتوجه إىل العنف أو هجرة
واجملتمع،
ّ
اجملتمع واعتزاله.
وطبع ًا انبرى باحثون إلعطاء األولوية
املهمشة
للبيئات االجتماعية الفقيرة
ّ
واجملهلة أو اجلاهلة .فالفوارق الطبقية يف
َّ

اجملتمع بوجهيها املدقع أو املسرف الباذخ
الفاسد تشكّل أرض ًا خصبة للتطرف وإن مل
يكن يف ذلك حجة لتسويغه.
ثم نأتي إىل اجتاه اهتم بدور االستبداد
بجميع ألوانه ،وال سيما إلغاءه للسياسة
وتهميشه للمعارضة الوسطية ،وهو ما
يسمح للصراع بأن يأخذ شكله األيديولوجي
فيصار إىل اللجوء إىل الدين واملذهب
والطائفة .فاللوم هنا يقع على عاتق
االستبداد ،كما على عاتق املعارضة التي
مل تستطع استيعاب اجملتمع وقيادته ،األمر
الذي و ّلد فراق ًا فسح اجملال واسع ًا أمام
القوى املتطرفة كي تتقدم الصفوف.
أخيراً وليس آخراً ،هنالك القوى
احلاكمة ،أو اخلارجية ،التي حاولت اللعب
على التناقضات واستخدام املتطرفين من
لقوتهم
خالل تغذيتهم باملال ،وهو شرط ّ
وانتشارهم ،وال ننسى ما ُيعزى إىل نظرية
املؤامرة وأدوار أجهزة االستخبارات فيها.
املشكل يف هذه القراءات كلها لظاهرة
التطرف أنها ال تلحظ أن تلك العوامل
املذكورة كانت موجودة دائم ًا منذ عشرات
أو مئات السنين ،وأن اجملموعات والتيارات
الفكرية املتطرفة كانت موجودة دائم ًا
كذلك ،أكان ذلك فكراً أم جمموعة ،جماعة أم
تنظيم ًا ،ومنذ عشرات األعوام أيض ًا ،لكنها
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كانت مهمشة ومتناثرة وبال فاعلية ومل
تأخذ الدور الذي راحت تؤديه اآلن ،األمر
الذي بات يثير الرعب يف اجملتمعات كما
األوساط السياسية والفكرية ،بما فيها قوى
ممن ُي ّسمون اإلسالم السياسي.
واسعة ّ
ال يف مشكلة
مث
يقال
أن
يمكن
فما
ً
املدرسة واجلامعة والتعليم كان موجوداً
منذ زمن طويل ،وما يقال عن االستبداد
بأنواعه وعامل االستعمار وإقامة الكيان
الصهيوين واجلرائم واإلهانات بحق الشعب
واألمة ،أو ما يقال عن الفقر والتهميش
والفوارق االجتماعية ،كما األسباب األُخرى،
أمور كانت موجودة دائم ًا .إىل ذلكُ ،يفترض
بقراءات الظاهرة أن تدرس املتغيرات
اجليوسياسية التي حدثت منذ انتصار
الثورة اإلسالمية يف إيران ،واملقاومة
اإلسالمية يف أفغانستان وفلسطين ولبنان،
وانهيار االحتاد السوفياتي ( )1991مع
ما تاله من تغيرات يف البالد االشتراكية
األُخرى شرق أوروبا ،وهو ما سمح ببروز
صحوة إسالمية ،وأعاد املرجعية اإلسالمية
بقوة إىل العمل السياسي.
هنا كان من الطبيعي أن ُيعاد إحياء
التوجهات اإلسالمية على اختالفها ،وال
سيما ما يمكن أن يوصف باملعتدلة ،وما
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يمكن أن يوصف باملقاوِ مة واجلهادية.
وكذلك ما يمكن أن يتجه إىل التكفير
والتطرف والعنف الداخلي.
بين سن َتي  1979و 2010طغى على
الساحة اإلسالمية ،اإلسالم الثوري املقاوِ م
الذي مثلته مدرسة اخلميني ،واإلسالم
اإلخواين املعتدل واملقاومات اإلسالمية يف
أفغانستان ولبنان وفلسطين والعراق ،ثم برز
إىل حد أقل اجتاه إسالم تنظيم "القاعدة"،
مع انتشار واسع للفكر السلفي الذي رعته
املؤسسات الدينية يف السعودية ومنطقة
اخلليج ومل يحمل معه ظاهرة العنف.
ويجب عدم إغفال اإلسالم الدعوي مثل
التبليغ والدعوة ،وكذلك الصويف وجتمعات
راحت تنبثق أو تنشق من ،أو عن "القاعدة"
والسلفية السعودية ـ اخلليجية.
من هذه االنبثاقات أو االنشقاقات
التي اتخذت طابع العنف الداخلي ،يمكن
اإلشارة إىل حركة جهيمان يف السعودية،
واجلماعات اجلهادية يف مصر يف
ثمانينيات القرن املاضي ،واجلماعات
املسلحة يف اجلزائر يف التسعينيات ،لكن
هذه جميع ًا ُولدت يف ظروف وموازين قوى
ال،
مل تسمح لها بالبقاء واالستمرار طوي ً
فانتهت وغابت عن املسرح.

III
إن الفكر املتطرف ،كما يتجلى يف
جماعات أو تنظيمات ،كان موجوداً دائم ًا،
لكنه كان سجين التهميش والالفاعلية من
جهة ،وأسير املساجد والدعوة الصامتة
احملدودة ـ إذا جاز التعبير ـ من جهة ُأخرى.
فما هو العامل الرئيسي الذي أوصله إىل ما
صار عليه اليوم؟
يمكن القول إن ظاهرة التطرف يف

ال إىل العنف هي ظاهرة عاملية
الفكر وصو ً
موجودة يف جميع اجملتمعات ويف التيارات
كلها ،بما فيها الليبرالية .لكن ظاهرة
التطرف العنفي التي تشغل البالد العربية
واإلسالمية والعامل اليوم ال يمكن أن ُتقرأ،
مثلها مثل الظواهر الفكرية والسياسية
األُخرى ،من حيث التهميش أو الفاعلية إ ّ
ال
من خالل قراءة موازين القوى وعالقتها بها،
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وليس من خالل أسباب النشوء أو مرجعيتها،
أو ما أصبح حاضن ًا لها.
إن االختالل الشديد الثاين الذي حدث
يف ميزان القوى العاملي بعد انهيار االحتاد
السوفياتي وانتهاء احلرب الباردة ،جاء بعد
انهيار مشروع جورج دبليو بوش العسكري
والسياسي واندالع األزمة املالية اخلطرة
يف سنة  ،2008األمر الذي آذن بتراجع كبير
للسيطرة األميركية ـ األوروبية العاملية،
ودخول العامل مرحلة من التعدد القطبي
املتزامن مع نمط من الفوضى العاملية
وفقدان السيطرة السابقة.
ويظهر هذا التراجع للسيطرة
األميركية ـ األوروبية ـ الصهيونية بشكل
بارز مع فشل مشروع جورج دبليو بوش
لبناء "شرق أوسط كبير ـ جديد" ،وقد ُب ِّين
ذلك من خالل فشل االحتالل األميركي
للعراق وأفغانستان ،وبهزيمة اجليش
حربي لبنان وقطاع غزة يف
اإلسرائيلي يف
َ
سن َتي  ،2006و 2009/2008على التوايل،
األمر الذي ه ّز حمور االعتدال العربي الذي
ال على النظام العربي،
كان مسيطراً إجما ً
وسمح بإنزال ضربة قاسية لرأسه يف مصر
ولسنده القوي يف تونس يف سنة  ،2011ثم
بنشوء معادلة عربية جديدة يف ميزان القوى.
هذه املعادلة اجلديدة يف ميزان القوى
العربي ا ّتسمت بفقدان أغلبية الدول لهيبتها
وقدرتها على احلسم والسيطرة ،كما أن
التأثير يف تطورات األوضاع انتقل إىل
العام َلين الداخلي ال ُقطري واإلقليمي العربي ـ
اإليراين ـ التركي ،بينما تراجعت كثيراً أدوار
الدول الكبرى الغربية يف التأثير يف مصير
األحداث.
ويكفي أن نلحظ هنا ظاهرتين
أساسيتين :األوىل أن الكيان الصهيوين
أصبح عاجزاً عن اقتحام قطاع غزة أو
اجلنوب اللبناين ،وانحصر خطره الفعلي

يف الداخل الفلسطيني ،وأساس ًا يف تهويد
ال
القدس واستيطان الضفة الغربية ،فض ً
عما اغ ُتصب منذ سنة  ،1948بينما كان
ّ
مشروعه يف السابق أن يصبح قادراً على
الوصول إىل أي عاصمة عربية بسرعة
الدبابة ،وكان يخطط على مستوى إعادة
بناء "شرق أوسط ـ جديد" والسيطرة عليه.
أما الظاهرة الثانية فهي عجز أميركا
ّ
وأوروبا عسكري ًا عن إنزال جيوشهما على
األرض ،وافتقارهما إىل القدرة على التحكم
يف ما يجري من صراعات ـ ومثال جتربة
حلف األطلسي أو "الناتو" يف ليبيا دليل
صارخ على ذلك ـ وانحصار تدخلهما يف
تخبط
حدود ضيقة جداً .ويكفي أن نرى ّ
السياسة األميركية إزاء كل قضية وأزمة،
وال سيما األزمة السورية منها .ولعل اتفاق
اإلطار النووي مع إيران مؤخراً ،وما جرى
حوله من مفاوضات ،يدالن بوضوح على أن
إيران هي املنتصرة فيه.
من هنا ندرك كيف راح اخللل يف ميزان
القوى عاملي ًا وعربي ًا وإسالمي ًا يسمح
حماصرة يف قطاع غزة بأن ُتنزل
ملقاومة
َ
هزيمة عسكرية ميدانية باجليش الصهيوين،
وكيف ر ّد حزب الله على عملية القنيطرة
يف مزارع شبعا من دون أن يجرؤ الكيان
الصهيوين على الرد ،ثم كيف استطاع
احلوثيون أن يبسطوا سلطتهم على اليمن،
وكانوا من قبل مستضعفين.
هذه األمثلة ومعها األوضاع يف ليبيا
والتطورات يف العراق وسورية ،تؤكد أن
ميزان القوى يف املنطقة مل يعد حتت
السيطرة كما كان من قبل ،وراح ي ّتسم من
بعض أوجهه بالفوضى وبصراعات حملية
وإقليمية من دون حسم ،األمر الذي يسمح
بتفسير انتقال ،أو والدة ،قوى متطرفة،
للسيطرة على مناطق واسعة ،وتب ّني
سياسات كلها حت ٍّد للدول والرأي العام،
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مع قدرة على مضاعفة فاعليتها إىل حد
تعلن فيه "إقامة دولة اخلالفة يف العراق
وسورية" ،وتنشر مشاهد الذبح واحلرق
عالنية.
ليس لهذا من تفسير إ ّ
ال من خالل قراءة
دقيقة ملوازين القوى ،وللكيفية التي يمكن
فيها لقوى صغيرة أن تصبح كبيرة ولدول
قوية أن تصبح ضعيفة ،ولكيف تستفيد قوى
متواضعة وبدرجة من اإلقدام واستغالل
الفرص ،من التناقضات واالنقسامات
والصراعات املتفاقمة بال حسم ،لتغدو
مسيطرة.
تبقى نقطة مكملة حتتاج إىل تفسير،
وهي املناخات السياسية التي تسمح
بانتشار فتن طائفية ومذهبية ودينية
تغذي اجتاهات شبابية ناقمة أو متأملة
وتدفعها إىل االنضمام إىل "داعش" أو "جبهة
النصرة" عربي ًا وإسالمي ًا وعاملي ًا من دون
أن تكون قد تر ّبت على ثقافة التطرف أو
التكفير أو العنف ،وكذلك الصراعات احمللية
والعربية ـ العربية واإلسالمية ـ اإلسالمية
والتدخالت اخلارجية التي تسمح باستغالل
تلك الفئة واإلفادة منها عبر ما ُيق ّدم من
مال وتسهيالت تنقّل ،األمر الذي يقوي أو
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يش ّد من عضد حركات متطرفة حتى لو كانت
خارج التاريخ وال يقبل بتصرفاتها إسالم
وال أعراف إنسانية ،وال يرضى بها حتى َمن
يساعدونها ضد خصوم لهم ،وهي تعتبرهم
كفرة ُس ّخروا خلدمتها.
صح ما تق ّدم فإن احلل ال يكون
إذا
ّ
إ ّ
ال بتغيير ما يسود من ميزان قوى ومن
مناخات مذهبية وطائفية ودينية وسياسات
تشكّل حاضن ًا أو مغذي ًا لنمو تلك الظواهر
وخروجها من الكمون إىل الفاعلية .وهذا
كله يحتاج إىل قرارات سياسية وتفاهمات
من طرف القوى احمللية واإلقليمية :العربية
واإلسالمية.
هنا تكمن املشكلة ،وليس يف التعليم ،وال
يف الفقر والفوارق الطبقية ،وال يف اجلهل،
وال يف املوروث التاريخي ،وال فيما ُيعتبر
أسباب النشوء.
وباملناسبة ،ثمة ظواهر من التطرف
املرشح لالنتقال العنفي يف أميركا والغرب
مما هو موجود عندنا.
عامة ،وربما أش ّد ّ
فقط راقبوا قوة مؤسسة الدولة ،وحذارِ إذا
ما فقدت سيطرتها وهيبتها .إنها موازين
القوى التي تقرر نمو الظواهر وكمونها
وأفولها.

