ةو وسلاحا ا
ةو وثقاف ا
...الهرهابو لغ ا
د.و عصامو نعمان

ح د  .ك ل
ل يعررهفههه علههى هههواه
ليس للرهاب تعريف رسمي مو ر
وبما يخ دم اغراض ه  .غي ر ان للره اب لغ ة واح  دة  ،س ائ دة ه ي
ف العمههى
العنههف بههه "لهجههات" متعهه ددة  .أسههوأ اللهجههات العنهه ف
 .بمفرداته جميعا ا
العنف لغة شائعة بين ال دول والتنظيمههات والهفههراد  .عنهه دما
تنطههق دولهه ةة بههالعنف هفهههو "إرهههاب ال دولههة" .بعههض الهه دول  ،كههه
"إسههرائيل"  ،ينطههق بههالعنف علنهها ا وبل هههوادة  .بعضههها الرخههر ،
كأميركا  ،ينطق به مباشرةا بطههائرات مههن دون طيههار ،او مهه داورة ا
بههأجهزة اسههتخبارات وتنظيمههات ارهابيههة محترهفههة تههؤجر رخهه دماتها
.مقابل اجر مادي او سياسي
بعض التنظيمات "ال دينية" ليس مجرد أداة او مؤجر رخ دمات.
انه كيان سياسي له اي ديولوجيا واه داف واجهزة ونهج هفي العمههل.
".المر نفسه ينطبق على التنظيمات الرهابية "العلمانية
صحيح ان بعضا ا من التنظيمات ال دينية )والعلمانية( الرهابيههة
يؤجر رخ دماته ل دول وحكوم ات واح زاب وش ركات واهف راد  ،لكن ه
يفعههل ذلههك هفههي اطههار إلتقههاء اغراضههه  ،او عهه دم تعارضههها  ،مههع
جرة
 .اغراض الجهة المستأ ج
ي " ال دولههة السههلمية هفههي العههراق والشههام –
لعههل تنظيمهه ر
داع ش " و"جبه ة النص رة" اب رز تنظيم ات العن ف العم ى هف ي
حاضر العرب .كلهما ينتمي هفكريا ا  ،والى حهه د د مهها تنظيميهها ا  ،الههى
"القاع دة"  .كلهما يؤجر رخ دماته هفههي اطههار إلتقههاء الغههراض بيههن
.المؤجر والمستأجر
تلتقت الغراض  ،مرحليا ا وجزئيا ا  ،بين "داعههش" و"النصههرة"
ي العراق وسوريا  .غير
من جهة واميركا من جهة ارخرى هفي ساحت ر
كل التنظيمين هفي استخ دام العنف العمههى لغراضهههما
ان إهفراط ج
الخاصة ادى الى التفريط بأغراض اميركا وحلفائها هفي السههاحتين
العراتقية والسورية ما حم ل
ل واشنطن  ،بنصيحةة مههن لنهه دن  ،علههى
إلغاء عق د ايجار الخ دمات او تعليقه هفي التقههل  .اميركهها اوتقفههت ،
ة تمويلهمهها وتسههليحهما عههبر تركيهها .بريطانيهها
على ما يب دو  ،عمليهه ل
إتخذت تقرارا ا صههارما ا  :لمههن يشههارك مههن مواطنيههها هفههي مشههه دية
.العنف العمى )الرهاب( هفي سوريا والعراق يخسر جنسيته
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ربمهها للههرادع المههالي والتسههليحي  ،كمهها للههرادع الرخلتقههي
والقانوني  ،تأثير هفي تقياديي تنظيمات العنف العمى التقل تعصبا ا
ويأسا ا  ،لكن ل تأثير مطلقا ا لذينك الرادعين هفي العضاء المعربيئيههن
والمغللقيههن والمصههممين علههى الشهههادة )النتحههار( لمرضههاة رب
ب هفي هذا التجاه
.العالمين او ما يظنون انه يص ب
بيهه د ان لتنظيمههات العنههف العمههى نتاجهها ا آرخههر غيههر القتههل
والت دمير .انه السههلمة بمعنههى إكههراه غيههر المسههلمين  ،ول سههيما
المسيحيين  ،على إعتناق السلم تحت طائلة القتل او ...التهجير.
هذا ما ح دث للمسيحيين الس وريين هف ي منطق ة القلم ون  ،بل  دة
معلول التاريخية تح دي دا ا  ،وحههتى للمسههلمين الهه دروز هفههي منطقههة
مههاق )  18تقرية( بمحاهفظة ادلب
.جبل الس ر
ال دروز مس لمون دينها ا وعلهى المهذهب السهرني الحنفهي هفهي
احوالهم الشخصية  ،إلتزم معظمهم الحياد مذ ر ان دلعت الحرب هفي
سوريا بع د "الربيع العربي" المزعوم  .المسيحيون هم  ،تصههنيفا ا ،
من اهههل الكتههاب وينطبههق عليهههم  ،كمهها يشههملهم  ،مهه دلول اليههة
القرآنية المرة " :ل إكراه هفي ال دين" .مههع ذلههك تعههررض الهه دروز ،
ي التكفير والتهجير
.كما المسيحيون ،الى عقوبت ر
آثار التكفير والتهجير مقلقة ديمغراهفيا ا وجغراهفيا ا هفههي العههراق
ة
وسوريا ومصر والى ح د د ما هفي لبنان  .هفق د كان هفي العراق عشي ل
حههرب اميركهها الع دوانيههة عليههه العههام  2003نحههو مليههون ونصههف
المليون مس يحي  ،ل م يب قل منه م س وى  250الف ا ا  ،اي ان نح و
هجههروا او اكرهههوا علههى اعتنههاق
مليههون وسههبعماية الههف تقتلههوا او ف
 .السلم
كان هفي سوريا عشية ان دلع "ثورة" الربيع العربي المزعوم
نحو مليوني مسهيحي  ،بقهي منههم اليهوم نحههو  500الهف  ،بينمها
 .جرى تهجير او أسلمة الرخرين
كان هفي مصر عشية ثورة يناير  2011نحو عشرة مليي ن
ج ر منه م  ،ول س يما هف ي ظ ل حك م
مسيحي تقبطي ،ه اجر او هف ر
الرخوان المسلمين  ،نح و ملي ون وميئ ة ورخمس ة وعش رين الف ا ا ،
 .وفأرغم ع دد منهم على اعتناق السلم
هفي لبنان لم يتعرض المسيحيون الى عمليات تكفير واضطهاد
 .لكنهم عانوا ،شأن المسلمين  ،حروبا ا دارخلية واضطرابات امنيههة
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متواصلة المر الذي حمل الكثير من اهل البلد على الهجرة طلبا ا
.للمن والمان والرزق
ليئن دع ت واش نطن تق ادة دول المنطق ة ال ى وتق ف تمويهل
"داعش" و"النصرة" ووتقف ت دهفق المقاتلين الجانب الى س وريا ،
هفإن الوجه الرخر للمشكلة لم يح ل
ظ بعهه د بههأي معالجههة  .هفالرهههاب
ة وسلحا ا هفحسب بل هو ثقاهفة ايضا ا  .ثقاهفة الرهاب ،بمهها
ليس لغ ا
هفيههها ثقاهفههة التكفيههر وعهه دم العههتراف بههالرخر المختلههف  ،تقائمههة
ومنشههرة وناشههطة علههى مسههتوى عههالم العههرب  ،ومهها لههم تجههرج
مغالبتها بثقاهفة ارخهرى انس انية وهفاعلهة هفهإن نههج العنهف العمهى
.والتكفير والتهجير سيبقى سائ دا ا
ما العمل ؟
ال دين عامل هفاعل هفي الحياة عموما ا وهفي السياسة رخصوصاا.
لعله الوسيلة الرئيسة التي استعملها اهل السههلطان هفههي الهه دارخل
مههن اجههل الضهبط والربههط وتهه دويم ثقاهفههة الطاعههة والهولء  .كمها
استعملتها تقوى الستعمار والحتلل والهيمنة الواهف دة من الخ ارج
للتفريق بين ابناء الشعب الواح د هفي ال دارخل مههن اجههل السههيطرة
على الموارد الطبيعية واستغللها ولترسيخ حكم الوكلء والحلفههاء
.
آن الوان لقيام اعلى المراجع هفي الديان جميعا ا بعق د مؤتمرة
علمي  -سياسههي لمعالجههة ثقاهفههة التكفيههر والههترهيب هفههي العههالم
اجمع  ،ول سيما هفي عالم العرب .لعل شههيخ الزهههر هههو المرجههعف
ال ديني الكثر نفوذا ا واستقلل ا وتقبول ا لرخذ زمام المبادرة من اجههل
التصال والتواصل مع سائر المراجع ال دينيههة والقيههادات العلمانيههة
 دي علههى مسههتوى عههالم العههرب لبحههث
بغية عق د مؤتمر جامع وج ر
مسههألة ثقاهفههة التكفيههر والههترهيب ،وليجههاد المناهههج والليههات
والوسائل اللزمههة لمعالجتههها وازالههة آثارههها  ،كمهها لوضههع اسههس
موضوعية لتوليف ثقاهفة انسانية مقاجومة تقوامههها الحريههة والتحههرر
والتسامح والرحمة والع دالة والمساواة امام القانون وهفههي تكههاهفؤ
.الفرص
ثمة حاجة استراتيجية لشعار الجماعههات الظلميههة وناشههري
ثقاهفة الجاهلية المعاصرة والعنصرية بأن القوى الحرية هفههي عالمنهها
استيقظت ووعههت رخطههورة الزمههة المسههتفحلة ،وانههها هفههي صهه دد
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إع داد هجوم حضاري مضاد تقوامه ثقاهفة انسانية مقاجومههة لههها دور
.وتقائي وجراحي هفي آن

