
 
 

 التطرف املذهبي





 املذهبي التطرف
 مداخالت الندوة البحثية التي نظمها املعهد االسكندنايف حلقوق اإلنسان

 2015سبتمرب  6−5يف 
 

 سيهانوك ديبو رينيه نبعة فايق بولوت هيثم مناع
 عيسى حنا حممد سامل الكعبي نرباس دلول فيصل جلول

	

 

	
 الدكتور حبيب حداد: تقديم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

د االسكندنافي لحقوق اإلنسانالمعه





 التطرف املذهبي
 

 تقديم الدكتور حبيب حداد
 سيهانوك ديبو رينيه نبعة فايق بولوت هيثم مناع
 عيسى حنا حممد سامل الكعبي نرباس دلول فيصل جلول

   2015 الطبعة األوىل 
 مجيع احلقوق حمفوظة

  املعهد االسكندنايف حلقوق اإلنسان: النارش
Scandinavian Institute for Human Rights 

Rue Richard Wagner, 1 
1202 Geneva – Switzerland 

   0041225520185 هاتف
  برد إلكتروني

Sihr.geneva@gmail.com 
www.sihr.net 

 
 

ISBN : 2-914595-77-8 

EAN : 9782914595773 

 
Sectarian Extremism in the Middle East 

Geneva 5-6 September 2015





  تقديم
 رادة التحرر والتغيريإاملجتمعات العربية بني أرس املايض و

 حبيب حدادالدكتور 
 

دارة إيضم هذا الكتاب بني دفتيه خالصة أعامل الندوة البحثية التي نظمتها 
سبتمرب  −سان يف جنيف أوائل شهر أيلول املعهد اإلسكندنايف حلقوق اإلن

هل الرأي أاملايض, والتي شارك فيها رهط من املفكرين والدبلوماسيني و
والكتاب يكتسب ال ريب . واخلربة يف ميدان حقوق االنسان من بلدان عدة

ال ألنه يسلط األضواء فحسب عىل األسباب واجلذور  ,أمهية خاصة ومميزة
ر العصبية والتمذهب والتطرف واشتداد سطوة العميقة والتارخيية لظواه
 ,قبل الوطنية التي تفتك اليوم بوحدة جمتمعاتنا وخطورة كل اهلويات ما

وخاصة  ,توهن مناعتها وتضعف قدراهتا عىل تقرير مصائرها وبناء مستقبلها
واىل جانب . وهي اليوم يف مواجهة استحقاقات وحتديات عرصالعوملة

واملعريف والديني وااليديولويولوجي والسيايس استعراض البعد التارخيي 
ىل إفقد رمت تلك األبحاث واملداخالت أساسا  ,هلذه الظواهر املرضية

وضع وصياغة املقرتحات واحللول العملية التي تشكل من وجهة نظرنا 
اطارا عاما خلريطة طريق من أجل أن تتجاوز جمتمعاتنا العربية واالسالمية 

امل بوعي سليم ومنهج عقالين مع تراث املايض وتركته أزماهتا الشاملة وتتع
فتتحرر من سلبياته املدمرة وأغالله الكابحة وتنجح يف حتقيق  ,املثقلة

ن إوبنظرة موضوعية ف .مطاحمها املرشوعة يف التحرر والتقدم ومواكبة العرص
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ن هذا الكتاب سيأخذ مكانه يف املكتبة العربية كأحد املراجع أمما ال شك فيه 
اهلامة يف جمال حقوق االنسان ويف جمال التأكيد عىل مقومات اهلوية الوطنية يف 

حيث أن أمهية مثل هذه  .هذه املرحة التارخيية من عمر االجتامع البرشي
املراجع املحدودة تتضاعف اليوم نظرا ملا تواجهه بلداننا من مصاعب 

 .مةوعوائق يف توقها لالنتقال اىل احلياة الديمقراطية السلي
وكذا األديان الدنيوية , لقد جاءت األديان الساموية التوحيدية الثالث

يف مرحلة معينة ومتقدمة نسبيا من تطور الوعي اإلنساين  ,واسعة االنتشار
لذا مل يكن أمرا عفويا . جتاه الوجود والغيب وطبيعة الكون ومصري اإلنسان

نت مهد احلضارات أومصادفة ظهور هذه األديان يف أجزاء العامل التي كا
أي يف مرص وسورية وبالد الرافدين ويف اهلند والصني وجنوب  .األقدم

بلغت رحلة الوعي االنساين الدائبة واملستمرة يف الزمان واملكان . رشق آسيا
 ,وبعد جتاوزها مرحلة اخلرافة واألساطري عرب العصور القديمة والوسيطة

صبح منبع فعاليته أي بحيث بلغت مرحلة نوعية متقدمة يف مسار هذا الوع
. احلكمة والرشيعة ,العقل والنقل أو كام كان يعرب عن ذلك آنذاك: مصدران

م أهكذا اتسمت العصور الوسطى من تارخينا سواء عىل صعيد الفكر 
أي  .م املجتمع أم النظرة لآلخر بجدلية الرصاع بني العقل والنقلأالسياسة 

 .والدين بقوالبه اجلامدة من جهة ثانية يامنالفلسفة والعلم من جهة واإل بني
نساين إلقد كانت احلضارة العربية اإلسالمية يف هذه احلقبة خالصة جمهود 

مشرتك اسهمت فيه كل الشعوب التي تشملها الدولة ويف مقدمتها الرسيان 
يف  منجزات حضارات االغريق والفرس واهلنود واألشوريون الذين نقلوا
ب والعلوم وترمجوها اىل العربية وبذلك وضعوا دالفلسفة والسياسة واأل

يف مداميك تأسيس وازدهار تلك احلضارة التي كانت يف  اللبنات األوىل
لكن وكام هو معروف فمنذ حوايل سبعة قرون  .زماهنا حضارة عاملية رائدة
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ختلفت املجتمعات العربية عن ركب التطور العاملي وغطت يف ركود وسبات 
الغرب يضطلع بدور القيادة واملركز املوجه لصريورة  ضحىأن أعميقني بعد 

ولقد أمكن حتقيق ذلك بفعل عوامل عديدة خارجية . احلضارة اإلنسانية
ىل مصدر للمواد اخلام إحوال بالدنا  نكاهليمنة واالحتالل األجنبي اللذي

وعوامل داخلية يف  ,سواقا الستهالك منتجاهتاأللدول الغربية املصنعة و
هاض وتوقف التطور الطبيعي ملجتمعاتنا وأعقب ذلك سيادة جإمقدمتها 

الفكر العقالين العلمي  وانحسار والصويف ,والسلفي األصويل ,الفكر الغيبي
جهاز عىل املتوكل واإلاخلليفة ن متت تصفية بذور العقالنية يف زمن أبعد 

 بواكري التيارات الفلسفية يف املرشق واملغرب واعتبار كل من علم الكالم
قامت األنظمة السلطانية . والفلسفة رضبا من رضوب التجديف واهلرطقة

التي قادها الغزايل  ,جتاوبا مع احلملة الظالمية الرشسة هبذا الدور آنذاك
تلك التي انتهت بنكبة بن رشد وهجرة  ,وفقهاء ودعاة املذهب احلنبيل

 بواألطباء والعلامء العر فكاره وأفكار وعلوم غريه من الفالسفةأ
مطلع  وحتى .ىل شامل املتوسط لتسهم يف هنضة أوربا احلديثةإ واملسلمني

الوعي الديني فقه النصوص اجلامدة واألحكام  القرن العرشين هيمن عىل
متثل  أهنا وصورت عىل ,املسبقة التي كانت يف خدمة السلطات احلاكمة

ر الغيب وعامل موأو ,مور احلياة الدنيا والكونأاحلقائق املطلقة والنهائية لكل 
ويف مقابل ذلك . والتي ال يساورها الشك من قريب أوبعيد ,ما وراء الطبيعة

هل الرأي وفقه مقاصد الرشيعة وأغلق باب االجتهاد وحرم أغاب فقه 
تأويل أحكام ومضمون النصوص الدينية بام يتفق وظروف كل جمتمع 

 .وزمانه
ول صدمة حضارية بني أكانت غزوة نابليون ملرص بداية القرن التاسع عرش 

ويف  ,وربا الصاعدةأجمتمعات الرشق الراكدة واملتخلفة وبني جمتمعات 
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واسط هذا القرن بدأ الفكر العريب يطرح عىل نفسه األسئلة املركزية امللحة أ
فضل الطرق أىل إوهتديه  جابة الصحيحة عليها سرتشدهن اإلأالتي كان يرى 

وضاع البلدان العربية التي كانت أة صالح وترقيإىل إواملسالك التي تؤدي 
طار السلطنة إي يف أ ,وقتها واليات منفصلة يف كنف الرجل املريض

ملاذا  :وكام هو معروف فقد متحورت كلها حول السؤال األساس ,العثامنية
تقدم اآلخرون وختلف العرب واملسلمون? منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 

ن حمنة العقل العريب قد أمبالغة  هتويل أو وأ دون مبالغة يمكن القول
ومل يستطع الوعي السيايس . تواصلت فصوهلا وشواهدها ونتائجها الكارثية

غالله وتابوهاته وأن جيدد مقوماته أن يطور نفسه ويتحرر من أيف جمتمعاتنا 
مناهجه ليكون يف مستوى ماهو مطلوب منه يف قيادة معارك التغيريو التنمية 

وكام جيمع العديد من املؤرخني وعلامء . قبل املنشودالشاملة وبناء املست
يقظت شعوبنا من رقادها أن ترافق تلك الصدمة احلضارية التي إاالجتامع ف

تلك  ,ورباأوفتحت عيوهنا عىل فجوة التخلف الواسعة التي تفصلها عن 
حتالل الغريب لبالدنا قد جعلت قطاعات الصدمة التي ترافقت بموجات اإل

جل التحرر أخب الفكرية والسياسية تربط بني كفاحها من واسعة من الن
مكتفية  ,واالستقالل الوطني وبني الرفض ملنجزات احلضارةا الغربية

واإلعراض عن منجزاهتا  ,باسترياد واستهالك منجزاهتا املادية والتكنولوجية
 ن الطرائق واملناهجأبدعوى  يف جمال الفكر والسياسة واالقتصاد واالجتامع

 ,لفناه وما تعودنا عليهأاستخدمت لتحقيق تلك املنجزات غريبة عام  التي
خاصة منها القيم التي  ,نجازاتوالقيم واملبادئ التي ترتكز عليها هذه اإل

وحقوق  ,ختص الديمقراطية واحلريات العامة وحقوق االنسان واملرأة
ومبادئنا ومع  نام تتعارض مع قيمناإ ,املكونات الثقافية والدينية واالثنية بيننا

 تراثنا وخصوصيتنا اجلوهرانية ??
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هكذا وجدنا أن الرؤى واملرجعيات التي تسلحت هبا النخب واحلركات 
نقل جمتمعاهتا  مسؤولية واألحزاب السياسية العربية التي طرحت عىل نفسها

اىل مستوى العرص قد محلت منذ نشأهتا ويف بنيتها بذور وأسباب قصورها 
 ,م عىل صعيد املامرسة والتدبريأصعيد املواقف والتنظري سواء عىل  ,وفشلها

نسان ومن مفهوم وخاصة يف مواقفها من املسألة الديمقراطية وحقوق اإل
اخلصوصية والنظرة لآلخر واملصري االنساين والقيم واألهداف الكونية 

 :وقد تباينت تلك الرؤى واملرجعيات بني اجتاهات ثالثة. املشرتكة
ويمثله االسالم السلفي األصويل والسيايس والذي نفضل االجتاه األول 

بصورة عامة ما عدا بعض  ,وهذا االجتاه. تسميته االجتاه االسالموي
ظل وبرغم حماوالته  ,االستثناءات التي متثلها حركة النهضة يف تونس اليوم

ن مستقبل هذه األمة يتمثل حرصا يف أيرى  ,تطوير شكل خطابه دون حمتواه
  ماضيها الزاهر, كام ان موقفه من املسألة الديمقراطية ظل حمكوماىلإالعودة 

وصافه أسهب يف تعداد أفنظام احلكم بالنسبة له, ومهام  هبذه النظرة املاضوية
حكام الرشيعة أتبقى مرجعيته عىل الدوام  بأنه نظام مدين وتعددي وتداويل,

ن اختلفت اطرافه إة وكام أن هدفه النهائي يظل حتقيق دولة اخلالف ,سالميةاإل
عالهنا, أما عندما إيف حتديد الوقت املناسب والرشوط الالزم توفرها قبل 

يؤكد عىل نيل  نهإعن حقوق املواطنني املتساوية, ف يتحدث هذا االجتاه مثال
ويتحاشى دوما احلديث عن املساواة يف  ,حقوق املرأة كاملة, كام يراها هو

برشعة حقوق  ينأى دوما عن التزامه كام. احلقوق بني الرجال والنساء
مرجعيته الوحيدة هي احلقوق  نأبل يرى  ,االنسان وفق ميثاق األمم املتحدة

لقد . ربعامئة عامألف وأكثر من أالتي تنسجم وأحكام الرشيعة املعلنة قبل 
سمي بالصحوة االسالمية خالل العقدين األخريين من  جاء انبعاث ما
ومترد عىل األوضاع املزرية التي تعيشها معظم  كهبة احتجاج القرن املايض
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أوضاع احلرمان والفقر واجلهل والفساد  ,البلدان العربية واالسالمية
دانة ملنطق القوة الغاشمة واملقاييس إورصخة استنكار و واالستبداد,

لكن هذه الصحوة العامة  .املزدوجة الذي يسري السياسات الدولية
مل  ستثارته من فعاليات ونشاطات تعبوية سلبيةواحلركات التي عبأهتا وما ا

عراض األزمة الشاملة واملتفاقمة التي تعيشها أال عرضا من إتكن يف الواقع 
ية أ وأن تقدم أي حل أوالتي مل يكن بمقدورها أو بطبيعتها  ,تلك املجتمعات
لقد خلقت هذه الصحوة التي . لتجاوز هذا الواقع املأزوم وصفة ناجعة
قيام الثورة االيرانية األجواء املناسبة النبعاث كل حركات ترافقت مع 

خر املختلف عنها يف الدين أو الطائفة أو رهاب التي رأت يف اآلواإل التكفري
لقد . لغاء وجودهإاملذهب وحتى يف الرأي كافرا وعدوا يستحق تصفيته و

وجدت تلك املجموعات زادها الفقهي والرشعي والدعوي يف الصفحات 
عادت لتتبنى فكر ابن تيمية وحممد بن عبد  اعندم ,ء املظلمة من تراثناالسودا

الوهاب وسيد قطب وأبو االعىل املودودي والقرضاوي وسعيد حوى 
 .وغريهم

االنفكاك والقطيعة التامة بني مايض  أما االجتاه الثاين فكان يرى رضورة
من تأثري  اً مهون .جمتمعاتنا من جهة وبني حارضها ومستقبلها من جهة ثانية

يزال بكل عاداته وتقاليده وبكل أفكاره  نشداد اىل هذا املايض, الذي مااإل
ورموزه, هييمن عىل وعي وسلوك اإلنسان الفرد وحتى عىل وعي احلركات 

وهلذا . االصالحية واألحزاب والنخب الفكرية والسياسية لتلك املجتمعات
 مكانيةإب التي تصدى هلاهذا التيار الرغبوية الفوقية واملهمة  ظلت دعوة

يسمى بحرق املرحل  ما بأسلوب حتقيق نقلة نوعية يف حياة تلك املجتمعات
دون هتيئة  .وتأمني التحاقها وانخراطها املبارش يف مسار احلضارة العاملية

الرتبة املناسبة ودون توفري املناخ املالئم لزرع واستنبات القيم واألفكار 
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خالصة منجزات مرحلة احلداثة التي امتدت واملناهج والنظم التي كانت 
صداء هذه الدعوة ظلت أقرب اىل ميدان التعبئة أن إعدة قرون, بل 

ن أهكذا وجدنا . رض الواقع املتخلف واملعقدأااليديولوجية من التطبيق يف 
برز رموز التنوير والعقالنية يف عاملنا العريب وعىل امتداد القرن أدعوات 

ن الكواكبي وطه حسني وعيل الوردي وقسطنطني املايض مثل عبد الرمح
نطاق  ظلت حمصورة يف ...وغريهم وادوارد سعيد زريق وعبداهللا العروي

هلية أساسا لعدم أويعود سبب ذلك  .متفرقة ومتباعدة نويات نخبوية
ال وهو الطبقة الوسطى املدينية أنجاح عملية التنوير احلامل االجتامعي إل
واملفارقة املؤملة, التي  .عدة لتحمل هذا الدور التارخييالواعية بذاهتا واملست

يسمون اليوم بالليرباليني ن ن مأتدعو اىل مزيد من الدهشة واالستغراب, 
اجلدد الذين تصدروا تشكيالت املعارضة السورية اخلارجية خالل السنوات 

والذين جاءوا من أحزاب وجمموعات ونخب كانت تنسب  اخلمس املاضية,
هؤالء الليرباليون الذين   مرجعيات يسارية وماركسية وثورية,نفسها اىل

 مل تعد تربطهم هأثبتوا, وبصورة ملموسة من خالل مواقفهم وسلوكهم, أن
محلة  أصبحوا اليوم ية صلة من قريب أو بعيد,أبالقيم الليبربالية احلقيقية 

وحلفاء  األبواق األكثر ضجيجا املنادية لعسكرة االنتفاضة الشعبية السورية
اجلامعات التكفريية االرهابية واستدعاء التدخل العسكري اخلارجي يف 

يف الوقت نفسه الذي ا أصبحوا فيه أشد الدعاة محاسة  شؤون بالدهم,
ي رضورة أ هذا األمر,. املتوحش لالرتباط بسوق الرأسامل العاملي الطفييل

تها وجتد احللول وأمهية هتيئة الظروف املناسبة ملجتمعاتنا كي تتجاوز عطال
هدافها يف التحرر والديمقراطية أوكي تستطيع حتقيق  املناسبة ملعضالهتا,

عامل وحمارضات الندوة التي يشملها هذا أما ركزت عليه  والتقدم هو
 .وأولته عناية خاصة الكتاب
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الذي ربط بني  وهو واالجتاه الثالث هو ما يمكن وصفه باالجتاه التوفيقي,
ال باستعادة إن مستقبلها ال يمكن أن يبنى أها ورأى مايض األمة وحارض

هداف أ جمادها السابقة كحافز ال بد منه لتحقيق األهداف التي ترنو اليها,أ
جتاه عىل خصوصية األمة وركز هذا اإل. والوحدة والعدالة االجتامعية التحرر

احلداثة يف الوقت الذي دعا فيه اىل األخذ بمنجزات  ومتيز رسالتها جتاه العامل,
جتاه احلركات واألحزاب السياسية وقد مثلت هذا اإل واللحاق بمسارها,

وكذلك القوى التي  التي قادت معركة التحرر الوطني يف املرشق واملغرب,
وصلت اىل السلطة بعد االستقالل عن طريق الثورة أو االنقالب العسكري 

دالة سس العأجل توطيد أبدعوى الرد عىل املرشوع الصهيوين ومن 
يف مقدمة القوى . هناء االستغالل وحتقيق الوحدة العربيةإاالجتامعية و

النارصيون يف خمتلف األقطار وكذلك : واحلركات التي مثلت هذا التيار
ذا ما اتفقنا أن االشكالية إو البعثيون والقوميون العرب بصورة عامة,

والعدائي من الرئيسية التي واجهها هذا التيار العريض وهو موقفه السلبي 
دامة وتكريس استغالل إداة ألة الديمقراطية واعتبارها بضاعة غربية وأاملس

ىل مكوناته مجيع إن نضيف أوهيمنة الطبقة البورجوازية الكبرية, فال بد 
خفقت مجيع هذه ألقد  .األحزاب الشيوعية واملاركسية والثورية العربية

عىل طريق  امل ملجتمعاهتا,دورها يف عملية التحرر الش يف مواصلة احلركات
هداف املرشوع النهضوي العريب الذي طرحته عىل نفسها, ألن تلك أنجاز إ

صالحات فوقية وسطحية أو هامشية, مل إاالصالحات التي قامت هبا بقيت 
مهات املشاكل التي كانت وراء ختلف هذه املجتمعات وعىل رأسها أتعالج 

والتنمية الشاملة وصيانة  التعليمصالح الديني وتطوير مناهج الثقافة واإل
حقوق املواطن الفرد واحلريات األساسية والعدالة االجتامعية تلك 

يف جمتمع تسوده  الإن تصان وتستمر أيمكن  االصالحات اجلذرية التي ال
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وعىل سبيل املثال ال . الثقافة والقيم الليربالية والعقالنية والديمقراطية
سالم السيايس نارصي تعامل مع تيار اإلاحلرص نذكر هنا أن النظام ال

فكار هذا التيار ومعتقداته أبينام كان يزرع  بأسلوب القمع األمني الوحيش,
وهييئ الرتبة املناسبة الستمراره وجتذره يف برامج الثقافة والتعليم الرسمية 

ومثل ذلك يمكن أن يقال  أي أنه كان يصارع هذا التيار عىل نفس األرضية,
هكذا فان أنظمة . ظمة االستبداد الشمويل يف األقطار األخرىعن باقي أن

قد أخفقت يف مهمتها األساسية  ,أمني كام يرى سمري ,البورجوازية الوطنية
التي تصدت هلا بعد نيل االستقالل الوطني ألقطارها وهي بناء الدولة املدنية 
 احلديثة, وذلك نتيجة قصور وعيها وسياساهتا وانتهت يف كل من مرص

وسورية والعراق واجلزائر واليمن وتونس بارتداد األجنحة اليمينية يف 
نظمة العصور أىل إنظمة استبداد شمويل أقرب ما تكون أىل إوحتوهلا  داخلها,
ما بالنسبة لطبيعة الوعي الذي تسلحت به هذه القوى الوسطية أ. الوسطى

 املطلوب بل كان ىل مستوى الوعي االعقالين العلامينإالتوفيقية فانه مل يرق 
 وجدل الثنائيات يف الفكر السيايس العريب املعارص, يزال ضحية رصاع وما

رصاع القدامة واحلداثة أو األصالة واملعارصة, رصاع االيامن والعلم, رصاع 
العدالة  الرصاع بني أسبقية أسبقية حترير فلسطني أم حتقيق الوحدة,
 .اع بني الدولة واملجتمع املديناالجتامعية أم الديمقراطية السياسية والرص

وشل قدرة الوعي  هناكإىل إدت من حيث النتيجة أالرصاع هذه  كل أشكال
املدمر عىل  التأثري السلبي السيايس العام يف املجتمعات العربية, وكان هلا

مسار االنتفاضات الشعبية السلمية التي انطلقت قبل مخس سنوات يف عدد 
 .اإلنتفاضة السورية من البلدان العربية ومنها

تلك كانت حال املجتمعات العربية التي شهدت تفجر االنتفاضات 
الشعبية السلمية التي كانت يف حقيقتها مرشوع ثورات حتررية لتخليص تلك 
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املجتمعات من أزماهتا املزمنة والسري هبا نحو جتسيد تطلعاهتا يف الديمقراطية 
تلك االنتفاضات سامت عامة  لقد وحدت .والكرامة والعدالة االجتامعية

وحراكها الشعبي السلمي  النهائية, من حيث مهامها املرحلية وأهدافها
وكرسها جلدار اخلوف الذي اعتادت أن تواجهها به  احلضاري يف بداياهتا,

كام متيزت هذه االنتفاضات عن بعضها كام هو  انظمة االستبداد احلاكمة,
ومن حيث  لتي تتصدى لتغيريها,األنظمة ا معروف من حيث بنية وطبيعة

 موقف املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية من احلراك الشعبي يف كل منها,
 . طراف املجتمع الدويل الفاعلة منهاأمن حيث مواقف  ,وأخريا وليس آخرا

 وقفة مع الوضع السوري
بعد حوايل مخس سنوات من انطالقة الثورة السورية وبعد الوصول اىل 

ساوي الذي يعيشه شعبنا اليوم سواء داخل الوطن أم يف الشتات, الوضع املأ
يفرتض بجميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية وخاصة القوى 

وراء انحراف هذه  الديمقراطية العلامنية أن تعي جيدا األسباب التي كانت
ووراء تفجر األطار الوطني االجتامعي  اإلنتفاضة عن سياقها الطبيعي,

ثنية إو هلية طائفية ومذهبيةأىل حروب إلشعبي السلمي وحتوله للحراك ا
قليمية والدولية التي أصبحت وجهوية يف طول البالد وعرضها وبأبعادها اإل

عىل الطريق الصحيح  ن اخلطوة األوىل يف السري اجلادإنعم . مكشوفة للجميع
دد النقاذ بالدنا من حمنتها احلالية والوقوف يف وجه التحديات التي هت

هي وحدة الرؤية ووحدة املوقف  كيانا وجمتمعا ودولة, :وجودها ومصريها
وتسمية األشياء  من األسباب واألطراف التي قادت اىل هذا الوضع

سبق شعوب أن شعبنا الذي كان عىل الدوام أمن كان يتصور  .بأسامئها
فية املنطقة يف عطاءاته وانجازاته احلضارية اإلنسانية يصبح اليوم ضحية تص
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رضه وساحة رصاع للمجموعات التكفريية أعىل  احلسابات الدولية
ماراهتا إاالرهاببة املعادية لكل القيم األخالقية االنسانية ولتشكيل دوهلا و

تستهدف تشويه  سالم منها براء, ألهنا تستهدف أول مااالسالمية, واإل
بية التي مل رهاتلك املجموعات اإل. صورته واغتيال قيمه االنسانية السمحاء

صبحت اليوم خطرا دامها هيدد أمن أنام إيعد خطرها مقترصا عىل منطقتنا و
كرب الثغرات والتحديات الذاتية التي واجهتها الثورة أن إ. العامل واستقراره

سالم السيايس هو الدور الذي مارسه اإل ,تزال وما السورية يف داخلها
ة املتحالفة معه والتي قامت األصويل بكل تصنيفاته واملجموعات االنتهازي

بدور الواجهات يف تشكيالت املعارضة السورية اخلارجية املتعددة مثل 
لقد كانت حصيلة . املجلس الوطني واإلئتالف وما يسمى باحلكومة املؤقتة

رضية األزمة املجتمعية التي أممارسات هذه املعارضات التي جاءت عىل 
واملبارشة يف هذا  سباهبا البعيدةأعىل ذكر تعيشها بالدنا منذ عقود والتي أتينا 
سهمت يف تعاظم املحنة التي يعيشها أالتقديم, يف مقدمة األسباب التي 

 ن تستكمل تدمري ماأواستمرار احلرب العبثية الكارثية التي توشك  شعبنا,
غىل وأجل أهداف شعبنا التي قدم يف سبيلها أتبقى من وطننا واغتيال 

ن استعادة اهلوية كيف يمكن اآل .أي شعب آخر اقدمهالتي مل ي ,التضحيات
 ثلومة واملنتهكة التيحياء الرابطة الوطنية السورية املإالوطنية املهشمة و

املكونات القومية واالثنية  كانت خالصة انصهار عطاءات ومسامهات
وكيف يمكن  لشعبنا السوري املوحد عرب آالف السنني? والدينية والثقافية

حدة الوطنية السورية التي كانت دوما سالح شعبنا األمىض يف استعادة الو
شكال الغزو واإلحتالل والعدوان, والتي هي اليوم أداته الوحيدة أدحر كل 

والقادرة عىل مواجهة كل أطامع وخمططات القوى اخلارجية ودحر كل 
والتي تنطلق  املجموعات األصولية التكفريية التي تعبث بجسده وكيانه
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ن نكسب أن تعددت تسمياهتا? وهل يمكن لنا إن مرجعية واحدة ومجيعها م
من جديد ثقة الرأي العام العاملي وكل قوى احلرية والعدالة والتقدم ونقدم 
هلم صورة شعبنا احلضارية احلقيقية الناصعة بالقضاء عىل كل قوى التطرف 

رهاب التكفريي وكل سلطات الفاشية واالستبداد ونضع حدا هنائيا واإل
 .شكال الرصاعات املذهية والطائفية واالثنية والقومية القاتلة?ألكل 

ن كل القوى الوطنية هذا هو التحدي املصريي الذي يواجه اآل
ن تثبت جدارهتا وترتفع أذا كان هلا إ .املدنية يف سورية واملنطقة الديمقراطية

ركة مع نام يعنيإ ,ألن هذا التحدي قبل ذلك كله اىل مستوى مسؤولياهتا,
سيادة الوطن واملواطنة,  الوطن والشعب واملستقبل,: استعادة الذات

, استعادة أخوة ووحدة الشعب ةاملمزق رضاستعادة جغرافية ووحدة األ
  .واستعادة األمل والتصميم األكيد عىل صنع الغد األفضل النازف واملهجر,

 
************ 

 



	التفسري املذهبي للتاريخ والواقع واحلياة

 م مناعهيث
 

بتشويه طبيعة نضال اجتامعي أو  ,لوعيلية عملية تدنيس ال يمكن أل
سيايس أو مدين, وزحلقتها إىل قراءة مذهبية للتاريخ والعامل واحلياة 
واملستقبل, ال يمكن أن تشكل مواجهة لنظم احلكم غري الديمقراطية إال 
ب باملعنى العسكري البحت يف احتقار واضح ليس فقط لقوانني احلر

وقواعد محاية األشخاص التي بنتها البرشية حجرا حجرا من ما قبل رسالة 
السيد املسيح مرورا بالثقافة العربية اإلسالمية والنهضة الغربية وانتهاء بام تم 

وإنام . التعارف عليه كقانون دويل إنساين ومنظومة محاية حلقوق اإلنسان
 . بني البرش أيضا للعقل واإلنسان وحاالت اإلختالف الطبيعية

سالح دمار شامل للمجتمعات فالرصاع املذهبي باختصار شديد هو 
, قبل أن يكون مواجهة بني معارضة ذات برنامج سيايس ونظام والدول

مذهبي بني −كونه باختصار يقوم عىل تصنيف عنرصي. حكم مستبد
كل الرافضة كفرة, كل : مكونات املجتمع الواحد ويعتمد مقاربة كالنية

يني أعداء, كل النواصب أعداء لعيل وآل البيت, كل اإلباضيني النصري
كل املوحدين الدروز خارجني عن اإلسالم, كل املخالفني لنا  خوارج,

هذه الكالنية تغتال  ...صحوات ومنافقني, كل من ال يبايعني فهو عدو هللا
 .العقل بالنقل والتفكري بالتكفري والتعمري بالتدمري واحلياة باملوت

 ن مجيل زفرات األمل اإلنسانية ما كتبه عبد الرمحن الوابيل يف صحيفةلعل م
إذًا كان الزعم بأن نوعا من األدب عدو حييق « :السعودية حني قال» الوطن«
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بالبالد ويرتبص هبا وبأمنها وبدينها وبثقافتها من كل جانب? ويصدق 
ملطلعني ويؤمن هبذا الزعم مجهور عريض ال يستهان به من العامة وأنصاف ا

عىل ظواهر األمور, وبعض اخلاصة الذين يعدون أنفسهم مطلعني عىل 
أن  −أو آحاد غفرية−ظواهر وبواطن األمور; فام بالنا عندما يزعم أحد 

العدو املرتبص بالبلد من كل جانب هم أتباع دين أو مذهب خمالف للدين أو 
م وتدعمه املذهب الرسمي للبلد ويمثلون أقلية داخله? وتؤيد هذا الزع

أطنان من كتب الرتاث الصفراء املتداولة حفظا وترديدا منذ قرون غابرة 
واخلطب الدينية الدوغامئية املتكررة تشنجا وتشوها, والتي بدورها ختلق 
جوا مناسبا وخصبا وعذبا للطائفي والعنرصي; لصناعة عدوه الومهي منها, 

تها باعتبار كثر حيث تصبح ركنا من أركان عقيدته وتأكيدا عىل مصداقي
, وتبدأ حترك وحتوهلا إىل لذة وجدانية ال شعوريةتكرارها وترديد القول هبا 

اإلنسان العادي, وحتى » العدو الومهي« وعيه وال وعيه; فيبدأ يشاهده
فكام قيل من يبحث عن اجلني أو خياف منه, . املتعلم, أينام وّىل وجهه ودبره

من خالل مرض جسامين أو نفيس  خيرج له يف كل مكان هو فيه, حتى ولو
وهبذا التشوه العقدي والوجداين . عرفه الطب وأوجد له عالجات ناجحة

تنطلق صناعة العدو أو األعداء الومهيني من دون أي كلفة ال يف التفكري وال 
, يبدع فيها متعة تعبديةالبحث عن منطق, وتتحول صناعة خلق األعداء إىل 

ن أن يكون هلم اسم يف الساحة الدينية أو احلمقى واألغبياء, ممن يريدو
والذي يعزز من . الوطنية أو حتى الدراية السياسية ولو عن طريق احلامقة

عقديا وتشوه » حتمق« لذهتم وهبجتهم باحلامقة, محاقة مجهور عريض ممن
وجدانيا; حيث أصبح يبحث عن تعزيز مصداقية عقيدته وسالمة وجدانه 

» كورال«والكراهية والعدوانية, وترديدها كـ من خالل سامع مقطوعة احلقد
من » املجاذيب« الُبله واملشوهني, خلف احلمقى واألغبياء, وحتى يبدأ
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العامة يستمرئون ترديد مقطوعة حقد وكراهية العدو الومهي من دون عناء 
يذكر ويشار هلم بالبنان لشجاعتهم يف محاية عقيدهتم أو إلثبات وطنيتهم 

 .1» .املزعومة
ا أسجل هذا املقطع أرسل يل أحد األصدقاء مقطعا من الفيسبوك وأن

مقطع يعرب . لعضوة يف االئتالف الوطني مل أكن قد سمعت باسمها من قبل
 : فقد كتبت مليا نحاس. ويرتجم ما يقوله الوابيل بشكل ممتاز

كلام ازدادت األقليات غطرسة بسورية زاد يقيني بأن ال بد من حمرقة «
جود وأترحم عىل هتلر الذي أحرق هيود عرصه والسلطان تلغيهم من الو

عبد احلميد الذي أباد األرمن وبطل العرب صدام حسني الرجل يف زمن مل 
علينا إلغاء مقولة بالد الشام هي بالد . يكن فيه رجال ومل نجد بعده رجال
. بالد الشام هي بالد التعددية الثقافية. التعددية اإلثنية والدينية واملذهبية

وأمجعت كل الثقافات عىل أن األقليات هم رش ال بد من التخلص منه 
وتطهري بالد الشام منهم وندعو اهللا أن يمكن ثوارنا من القضاء عىل كل 

  ـه.أ »سنية وأفتخر بعروبتي. األنجاس من األكراد إىل العلوية والنصريية
دعي ما من شك, بأن أول ضحايا التطرف املذهبي أبناء املذهب الذي ي

وأول ضحايا أبناء املذهب املختطف هم العنارص . التكفريي الدفاع عنه
فاجلهادي التكفريي يعترب نفسه املمثل . األكثر تنورا ووعيا وإنسانية فيه

ويعترب مبايعته معيارا إلخالص أبناء . الرشعي والوحيد هللا واملذهب والقوم
ياسية واسعة يف إنه ال يضحي بالتمثيل السيايس لقطاعات س. املذهب له

النضاالت املدنية واالجتامعية والسياسية فحسب, بل خيلق حالة فوبيا عامة 
 . من أية سيطرة سياسية للمذهب الذي يمثله

                                                 
 .31/07/2015عبد الرمحن الوابيل, التطرف وصناعة الوهم واألعداء, الوطن أون الين,  1
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من يف الدولة احلديثة, متكنت اجلامعات ذات األغلبية الدينية أو املذهبية 
تها التغيري املجتمعي واملعريف بقدر ما متكنت من التحرر من عصبي قياد

املناهض للكاثوليكية القاعدة » الكاثوليكي« شكل فقد. وهويتها املذهبية
 املذهبي شكل جتاوز الوعي األنجليكاين كذلكاألوسع للثورة الفرنسية, 

وهذا ما تنبه له ... نحو الوعي القومي أساسا لبناء األمرباطورية الربيطانية
التقدم العريب أال يكون ينبغي للقرار التارخيي ب« :ياسني احلافظ عندما كتب

ولكن متجاوزا الوعي السنوي . سنويا, أي صادر عن القوم السني
أطروحات حول مسألة األقليات ( »سنيالسني الال: إليديولوجيا السنويةوا

 ). 1976يف لبنان, 
وحدها الكتلة األكثر حترضا ومدنية وعقالنية وديمقراطية قادرة عىل 

مذهب أو طائفة يف مرشوع اندماج مواطني اكتساب غالبية كبرية من أبناء 
ورشاكة وطنية, وبالتايل بناء قوة جاذبة لكل اجلامعات األخرى دينية أو 

 . مذهبية أو قومية
 

الفردي  alienation تشكل حالة التكفري املذهبي أعىل أشكال االستالب
استالب نفيس وإيديولوجي وسيايس . واجلامعي يف املجتمعات اإلسالمية

البيئة احلاضنة  يعتربهم من معيبدأ هذا االستالب بالقطيعة . عيواجتام
وعندما جيد املستلب رفضا أو مقاومة يف ). أنذر عشريتك األقربني(الطبيعية 

ال يمتنع عن اعتبار أقرب الناس إليه . األرسة والعشرية واملدرسة والعمل
رسقة ماله األمر الذي يرتجم يف حاالت كثرية ب. من الرافضني لدعوته عدوا

وقد أعادت اجلريمة  .»املقدسة« أو أوراقه الشخصية لتوظيفها يف مهمته
البشعة التي شهدهتا حمافظة مخيس مشيط يف اململكة العربية السعودية يف 

بقتل والده وإصابة رجيل أمن » حممد الغامدي« , عند قيام13/07/2015
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شاهبة وقعت خالل عملية القبض عليه, لألذهان جريمة إرهابية أخرى م
سنة عىل أيدي عنارص تنظيم القاعدة اإلرهايب أسفرت عن مقتل  12قبل 

بإطالق ابنه الرصاص ) محود بن جوير الفراج(والد املوقوف خالد الفراج 
عليه وعىل رجال األمن الذين كانوا يف املكان خالل تفتيش اجلهات األمنية 

, »أبو غادة الزعبي«روف بـلنقرأ ما كتب منذر الزعبي املع .ملنزله يف الرياض
تارًكا عمله يف  2012الذي قدم إىل سوريا من مدينة اخلفجي السعودية عام 

عندما عرف اجلراح الشامي ابن مدينة إدلب « :, عىل تويرت»أرامكو« رشكة
حقيقة التوحيد, وأدرك أن فعل الساحر ردة عن دين اهللا, ابتدأ باألقربني 

   .»ًء وبراءً فقتله ُقربًة هللا, وال) والده(
ولقد تثبتنا من عدة شهادات لفتيات قارصات تونسيات غرر هبن أخ أكرب 

وال يمكن حرص هذه . للذهاب إىل سورية وتقديم أنفسهن للمقاتلني
الظاهرة بداعش ولدينا أمثلة كثرية عىل ممارستها يف جبهة النرصة وبوكو 

 . حرام وحركة الشباب الصومالية
خر رشط واجب الوجوب الستباحة حق رسم صورة الشيطان يف اآل

ويتطلب الوصول إىل هذه . احلياة وممارسة العنف األعمى وصوال للتوحش
يف احلق يف الكراهية واحلقد الدرجة من القدرة عىل القتل شعورا يقينيا 

وكلام ازداد هذا احلقد جتسد يف كتلة شمولية تتجاوز جمرد قتل . لآلخر
أي فارق  رضورة غيابيشبهه مذهبيا ل الشخص إىل الرغبة يف قتل كل من

وليس غريبا أن يتجاوز . كأساس ملذهبية الرصاع بني املنتمني ملذهب واحد
ذلك إىل كل ما هو مادي ليشمل البيت الذي يعيش فيه والكهرباء التي 

 ... تيضء البيت ومصنع الكونرسوة الذي يشرتي منه الغذاء
ون خلق حالة تعبئة عاطفية ال يمكن للكراهية أن ترتجم يف عنف أعمى د

وانفعالية تستغل حالة االستالب الذهني التي خترج صاحبها من القدرة عىل 
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ويف التجربة السورية شارك اإلخوان املسلمون . املحاكمة العقلية
والقرضاوي ومدرسته والدعاة السلفيني والسلفية اجلهادية يف خلق هذه 

عاف ما استنفرت القضية األفغانية أض يف ثالثة أعوام, ,احلالة التي استنفرت
وكون كل استنفار يف اجتاه يفتح الباب لتعبئة مقابلة . من مقاتلني أجانب

مدافعني عن العتبات املقدسة, وجاء من » الفضل بن العباس« انبعث أحفاد
يف ديارهم أو يف مواجهة اإلرسائييل يستدركون األمر » رشف الشهادة« فاهتم

  .يف بالد الشام
رص اإلعالم وشبكات التمزيق االجتامعي, بام يف ذلك قنوات غربية, مل يق

يف الرتويج لعملية التعبئة هذه حيث رصنا نسمع وخالل أسابيع مجلة 
النظام السوري الذي يقتل األطفال « :مشرتكة بني كل اإلسالمويني

عبد اهللا يف حتليله لظاهرة التعبئة الغريزية هذه يقول  .»ويغتصب النساء
اإلسالموي اجلهادي يتجاوز كل مشاكل اجلهل والتخلف والتأزم « :ياملطري

الثقايف والسيايس التي يعانيها املجتمع الذي خياطبه, ويصور املشكلة عىل أن 
هناك إخوة لنا يقتلون وتنتهك أعراضهم, وأن هناك امرأة مسلمة ينتهك 

ظهر عرضها جيب أن هنب لنجدهتا, وهو ال يطرح كثريا من األسئلة بل ي
املسألة عىل أهنا بدهيية وتنتظر فقط تطبيق ما يراه من حلول, وتلحظ هنا أنه 
يستخدم مؤثرات عاطفية شديدة الوقع كاملرأة وانتهاك العرض واستغالل 
تعاطف الناس مع األطفال عموما يف عرض صورهم; يستدر هبا انجذاب 

ا فهو يريد أن املستمعني له وحني نتقىص اهلدف احلقيقي نجد أنه خمتلف متام
يصل لنرص ذايت وبالتايل ال يامنع من قتل املسلم املخالف له أو املعرتض 

 .»2طريقه

                                                 
 .24/06/2015 عبد اهللا املطريي, كيف يفكر اإليديولوجي, الوطن أون الين, 2
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تستمر عملية الزحلقة نحو التطرف املذهبي يف عملية حتديد طبيعة النظام 
ال حاجة للحديث عن نظام تسلطي أو ديكتاتوري, ألن الغاية . السيايس

بعد اعتبار . 3ام ديمقراطي ومدينباألساس ليست استبدال هذا النظام بنظ
النظام الشيطان األكرب جيري البحث عن املسوغات اإليديولوجية 
الستهداف كل من ال يشارك يف اجلهاد املقدس ضده? هنا تبدأ املجموعة 

وهنا يالحظ التقاطع . اجلهادية التكفريية زرع فكرة العدو وحتديد طبيعته
» حركة أحرار الشام«خوان املسلمني وواضحا بني قدماء الطليعة املقاتلة لإل

عند احلديث » امليليشيات الشيعية« فكلهم يتحدثون عن .»جبهة النرصة«و

                                                 
يف حماولتهم لتعويم جبهة النرصة, حيرص املدافعون عن النرصة كجزء من قوى الثورة  3

مستنفرون يف » اجلزيرة«صحفيو قناة . السورية إشكالية العالقة معها بمبايعتها للظواهري
هذه بانتظار رفع النرصة عن قوائم اإلرهاب كام حدث مع منظمة التحرير عملية التجميل 

مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية خيصص دراسة . الفلسطينية وتنظيامت أخرى
تداعيات سيناريو حل .. النرصة والقاعدة(كاملة حول النتائج اإلجيابية لفك البيعة 

ييب اإليديولوجية التي حتملها حياول هؤالء تغ). 06/07/2015البيعة, اسطنبول, 
ميثاق الرشف «يف ردها عىل . النرصة, تركيبها, وظيفتها املعلنة وبرناجمها وممارساهتا

ال نريد إال «: الصادر عن فصائل جهادية أخرى تقول جبهة النرصة برصاحة» الثوري
ننا لن دولة تقوم عىل حاكمية الرشيعة بال خفاء وال مداورة, بل ونعلنها بكل رصاحة بأ

نقبل بأية دولة مدنية أو ديمقراطية أو أية دولة ال تقوم عىل حاكمية الرشيعة, وهذا هو 
حال كثري من الفصائل املقاتلة التي نخالطها ونعيش معها وهم القسم األكرب من أهل 

علام بأن . »ميثاق الرشف الثوري«االستشهادات الواردة للنرصة من ردها عىل . »الشام
ة وأصوات من فصائل أخرى قد قدمت نقدا قويا لبيان النرصة, للمثل ال أقالم إسالمي

حمتسب الشام, َوقفات مع بيان جبهة النرصة حول ميثاق الرشف الثورّي, : للحرص
 مـ2014مايو  21  − هـ1435رجب  21األربعاء 
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ويشمل املصطلح اجليش السوري وحزب اهللا والفضل . عن معسكر العدو
هذا » نجح« لقد. بن العباس واللجان الشعبية والدفاع الوطني والشبيحة

مسلح من اجليش أو امليليشيات املذهبية املصطلح يف العراق يف اعتبار كل 
ثم أن احلرب عىل امليليشيات . جسام واحدا بطبيعة ومهمة وغاية واحدة

الشيعية تستنفر املال الوهايب واإلعالم الوهايب وتضع هذه القوى يف جبهة 
ذكر يل  .»نرصة أهل السنة يف مواجهة اهلالل الشيعي« واحدة مع ما يسمى
ئيس مكتب العالقات اخلارجية يف املجلس الوطني الدكتور وليد البني ر

السوري وأول ناطق رسمي باسم االئتالف الوطني أن أهم املساعدات 
املالية والعسكرية يف أوج قوة اجليش احلر يف غرفة العمليات يف تركيا كانت 

شباب « ويف حديث مع مقاتل من .ختصص وتقدم للفصائل األكثر مذهبية
تى تتحدث بخطاب مذهبي وعرق الريان كان مستقرا منذ م« :سألته» السنة

ال أحد يدفع أو يسّهل أمر فصيل يسمي نفسه كتائب تيش : يف بيتك? فأجاب
  .»غيفارا?

هنا يصبح من الرضوري بعث ابن تيمية من قربه, واستعادة كل فتاوى 
فيام يلخصه أحد مشعوذي الدعوة  .»غري الناجية« التكفري بحق الفرق

من كان عنده عرشة أسهم فلريمي الباطنية بتسعة « :ولالسلفية بالق
من قتل رافضيا أو نصرييا « :ويزيد عليه مشعوذ آخر .»والنصارى بواحد

  .»دخل اجلنة
وال حيتاج . عملية اغتيال مفهوم املواطنة تتم عن سبق إرصار وتصميم

بني أنصار . حيث يعاد تصنيف البرش من جديد. األمر للتقية أو الغموض
 :اجرين يف جبهة وأعداء للدين يف اجلبهة األخرىومه
جيمعنا بأهل اإلسالم أخوة الدين التي تسمو عىل كل رابطة ترابية أو «

وطنية, ونرصتنا للمسلمني تكون قائمة عىل الدين والوالء له, ال عىل الوطن 
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ليعلم اجلميع أن الدولة اإلسالمية املنشودة التي ... والرتاب والوالء له, 
ا هي الدولة التي تقوم عىل أساس الدين واإليامن والرشيعة قبل كل نريده

وإن ... يشء وعىل ذلك يكون الوالء والرباء, فال يستوي عندنا مسلم بكافر
ما يؤذي إخواننا املهاجرين يؤذينا وما يصيبهم يصيبنا, ومن هيمزهم فقد 

الشام  مهزنا, فيا أهيا املهاجرون هذه أرض الشام فسيحوا فيها, وأبواب
 .»4ستبقى مفتوحة عىل مرصاعيها لكل من أراد نرصهتا واخلري هلا وألهلها

الرتمجة العملية هلكذا خطاب ال تنحرص يف استجالب املقاتلني األجانب 
بل تتعدى ذلك للدعوة إىل  .وقيادهتم فصائل وغرف عمليات عسكرية

يف  »العربية« يف حتقيق لقناة. االستيطان لعائالت مهاجرة بأكملها
, أظهر التحقيق أن »سورية الثورة« ضمن حديثها اليومي عن 3/08/2015

جبهة « االستيطان العائيل غري حمصور بداعش بل هو مشرتك بينها وبني
وعدد من الفصائل التي تعج بالغرباء وجاءت بعائالت كاملة لتعيد » النرصة

 احتالل بناء صورة التآخي بني املهاجرين واألنصار يف صدر اإلسالم, عرب
بيوت الالجئني والنازحني السوريني الذين يعانون األمرين يف ظروف ال 

بالطبع ال يمكن هلذه السياسة أن تنسينا رشاء األرايض والبيوت . إنسانية
واحتالل املنازل وعمليات التجنيس التي تقوم هبا السلطات السورية لعدد 

كل خاص منطقة السيدة كبري من املقاتلني الشيعة يف عدة مناطق سورية وبش
هنا مكافأة لكل من يقاتل معها يف ممارسات » العلامنية« تقدم السلطة. زينب

  .مذهبية الطابع ال ختتلف بحال عن ممارسات اجلامعات التكفريية
التعامل مع « :أما يف العالقة بني مكونات املجتمع فتقول جبهة النرصة

خيتلف من طائفة إىل أخرى كام  الفرق واألديان والطوائف يف دين اهللا تعاىل
                                                 

 من بيان جبهة النرصة حول ميثاق الرشف الثوري 4
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هو مقرر عند أهل العلم فال جيوز املساواة بينهم, واألوىل بميثاق مثل هذا أن 
  5»ينص عىل أن التعامل مع كل طائفة يكون ضمن نصوص الرشع وضوابطه

وال خيفي . ال يمكن للشحن الغرائزي أن يعيش دون فكرة الثأر واإلنتقام
توظيف فكرة الثأر ) جبهة النرصة(الشام  تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد
وقد جاء يف الفقرة اخلامسة من بيان جبهة . واإلنتقام يف ممارساته وبياناته

نص البيان عىل أن الفصائل املوقعة عىل هذا البيان تريد « :النرصة املشار إليه
م رموز النظام وجمرميه إىل املحاكمة العادلة بعيًدا عن الثأر واالنت قام, أن تقدِّ

وهذا خمالف ملا قررته الرشيعة أن أصحاب الردة املغلظة ليس هلم يف اإلسالم 
إال السيف, وطواغيت النظام ورموزه وركائزه من أصحاب الردة املغلظة 
الذين أمر الرشع بقتلهم عند القدرة عليهم, كام يف احلديث عند النسائي 

... تعلقوا بأستار الكعبة وصححه األلباين يف األربعة النفر الذين ُيقتلون وإن
                                                 

ن هذه األطروحات موجودة بقوة عند عدد من الرضوري التذكري بأ. نفس املصدر 5
لنأخذ عىل سبيل املثل ما يقوله سعيد حوى يف . هام من مؤدجلي حركة اإلخوان املسلمني

ويشمل الكافرون أهل الذمة من . الناس قسامن, املسلمون والكافرون«: هذا الشأن
اجلزية عن  إعطاء −1: املسيحيني واليهود وجيب عقد الذمة معهم وإلزامهم أربعة أحكام

أال يفعلوا ما فيه رضر  −3أال يذكروا دين اإلسالم إال بخري,  −2يد وهم صاغرون, 
ال حق : ويتابع ».أن جتري عليهم أحكام اإلسالم فيام حيرمون ال فيام حيلون −4املسلمني, 

ألهل الذمة يف وظيفة من وظائف الدولة, وال حق هلم يف الشورى, وال حق هلم يف 
حق هلم يف انتخاب قيادات الدولة اإلسالمية, وإن شاء املسلمون أن السيادة, وال 

تكون هلم سيادة عىل  أالّ يستخدموهم يف بعض وظائف الدولة لرضورة فال حرج, عىل 
املسلمني, ألن من رشوط عقد الذمة أن يكونوا أذالء للمؤمنني, ومن الذلة أال يتصدروا 

سعيد حوى, اإلسالم, ( »لمني بالسالمجملسا فيه مسلم, ومن الذلة أن يبدأوا املس
 .225, ص 1981بريوت, دار الكتب, طبعة ثالثة, 
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ثم إن من حقنا يف رشعنا احلنيف أن نثأر من هذا النظام املجرم; أمل يقل 
يا : يف بداية معركة القادسية» هبمن جاذويه« القعقاع بن عمرو حني رأى

لثارات أيب عبيد, يا لثارات سليط بن عمرو, يا لثارات أصحاب اجلرس, وقد 
وسلم أصحابه يف غزوة مؤتة املباركة ثأًرا أرسل رسول اهللا صىل اهللا عليه 

فهناك ثأر رشعي وانتقام رشعي . ملقتل بعض أصحابه, ومثلها غزوة تبوك
  .»6 وإن عدم االنتقام ألهل الشام هلو اخلذالن بعينه. قررته الرشيعة الغراء

كانون الثاين /يناير 24يف  ألقاه أبو حممد اجلوالين خطاب الثأر جاء منذ
تشكيل  أعلن فيه عنملدعو الفاتح أبو حممد اجلوالين بيانا أصدر ا 2012

إلعادة سلطاِن اهللاِ « جبهة لنرصة أهل الشام والذي حدد اهلدف من النشأة
إىل أرِضه وأن نثأر للعرِض اُملنَتَهك والدِم الناِزف ونردَّ البسَمَة لألطفاِل 

مل ع والنِساِء الرُّ  »7الُرضَّ
مظلومية مسبقة واعتبار اآلخر هو البادئ خطاب الثأر يعتمد دائام عىل 
القنوات املذهبية السنية تتحدث دائام عن . بالعدوان والسبب يف املذهبة

قنوات التحريض الشيعي التي سبقتها, القنوات املذهبية الشيعية تعترب نفسها 
حمامية الشيعة الرسمية يف وجه تكفري تتعرض له امللة بأكملها, يف مقابلة عىل 

يادين يركز رئيس اللجنة الرشعية السابق للقاعدة عىل أن املذهبية قناة امل
إسالميون وبعد, ( فرضت عليهم يف حني كانوا منزهني عن هذه القضايا

امليليشيات الشيعية تتحدث لغة الدفاع عن النفس يف وجه ). 25/08/2015
وال يطيب هلا احلديث يف أقبية املوت التي . حرب تكفريية بحق الشيعة

                                                 
 .نفس املصدر 6
رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام تبني منهج الفئة الضالة يف تلقي األحاديث  7

 .2015حزيران, /يونيو 9واالستدالل هبا, صحيفة الرياض, 
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أثناء معاجلتي ألحد ضحايا . رست التعذيب فيها بعد عودهتا لبغدادما
كان التعذيب وحشيا وقد قلت : ميليشيا بدر من الشيوعيني العراقيني قال يل

أكثر مرة للجالد بأنني حاربت صدام وسجنت يف عهده وهربت من البالد 
اجلالد خوفا عىل حيايت واآلن أتعرض هلذه املعاملة منكم? مل يكن عىل لسان 

عندها  »أمل تقتلوا احلسني وتشنعوا بآل البيت?« :ما يربر فعله إال أن قال
شعرت بأن من الرضوري احلفاظ عىل حيايت بأي جواب منافق ألنني 

  .»سأموت حتت التعذيب بدون قضية أو سبب
األحاديث ( الشيخ أمحد بن محد جيالن,يف رسالة الدكتوراة التي تقدم هبا 

أوضح الداعية اإلسالمي ). عرٌض ونقدٌ .. الفئة الضالةالتي تستدل هبا 
طبيعة املرتكزات اإليديولوجية والسلوكية التي يعتمدها اجلهاديون 
التكفرييون مؤكدا عىل أن مجلة ما يستعمل يف مستنداهتم وأدبياهتم وكتاباهتم 

ر, حيث استدلوا باحلديث الواحد ) 310(ينحرص يف  ثالثامئة وعرشة باملكرَّ
مائتني ومخسة ومخسني مرويًا, ) 255(دد من املواطن, وبدون املكرر يف ع
مائتان وسبعة وثالثون حديثًا مرفوعًا إىل النَّبي صىل اهللا عليه ) 237(منها 

ثامنية عرش أثرًا, فيام بلغ عدد األحاديث الضعيفة يف  18)(وسلم, و
مخسَة ) 5(مخسني حديثًا, واألحاديث الضعيفة جدًا ) 50(استدالالهتم 

حديثان اثنان, كام بلغت األحاديث ) 2(أحاديث, واألحاديث املوضوعة 
مائة واثنني وسبعني حديثًا, واألحاديث ) 172(الصحيحة التي استدلوا هبا 

واحدًا وستني حديثًا, ولكنَّهم محلوها عىل غري مرادها, واآلثار ) 61(احلسنة 
 8.اأربعة عرش أثر) 14(أربعة, والضعيفة ) 4(الصحيحة 

                                                 
التي تستند إليها الفئة الضالة, رسالة  أمحد بن محد جيالن, األحاديث الشيخ الدكتور 8

 .2015دكتوراه, الرياض 
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فلنتصور النتائج الكارثية لعملية اختزال حضارة ودين يف فقه, وفقه يف 
مذهب, ومذهب يف قراءة سطحية تصادر فهمها هللا وختتطف دينا بكل ما 
قدم لإلنسانية, حلساب جمموعات حمدودة الثقافة, معتوهة املعتقد مشوهة 

 . اإليامن خمدرة العقل وعديمة البصرية
املعريف للدين عند التكفرييني إىل متابعة أصول تقودنا عملية التقزيم 

وال شك بأن اعتبارهم ابن تيمية إماما . منطلقاهتم اإليديولوجية واحلركية
مؤسسا يرتك بصامته يف اإلنغالق اإليديولوجي والتعصب املذهبي والتكفري 

أما تأثرهم بالوهابية فيبدو جليا يف الطابع البدوي الذي . وكراهية املختلف
من نجد يف حركته التي شكلت عودة  املنطلقةده حممد بن عبد الوهاب اعتم

فقد متكن ابن عبد الوهاب من . من املدينة إىل البداوة ومن املدنية إىل العصبية
مع الدعوة اإلسالمية التي  خصارزرع فكرة الكراهية للحضارة يف تناقض 

الرمال فكرة تسوية القبور ب). مكة(قامت من أكثر مناطق اجلزيرة حضارة 
مقبولة عند بدو نجد الذين يقربون موتاهم بدون شاهدة وتضيع ذكرى 

اإلكراه واإلجبار والتأديب قواعد أساسية يف تنظيم . ماضيهم يف الرمال
أمل . العالقة بني الوهايب واملسلم لتنقية الدين من البدع واألهواء والفتن

ملوضوعات مثل رشب اجلزيرة العربية ألكثر من قرن لقبول بعض ا جاحتت
خني النارجيلة واستخدام املذياع والتلفزيون واستعامل آلة دالقهوة أو ت

التصوير بل قبول فكرة رسم حيوان أو إنسان? ال ضري أن يكون هاجس 
الوهايب عبد اهللا املحيسني التوجه إىل املسلمني من حمافظة إدلب السورية 

 من والرباط, اجلهاد ضأر الشام أرض من هنا ها من« :عشية شهر رمضان
 أيضا هنا ها من ...املستضعفني وأنات املسلمني رصخات حيث هنا ها

 ومصلحون دعاةٌ  أطلقها التي املليونية احلملة مع تضامناً و نداءاً  نبعث
 بيوت من )اللغم( قنوات من نحوها نحا ومن  mbc الـ قنوات إلخراج
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 وبركاته برمحته نابيوت عىل رمضان ليحل رمضان شهر لنستقبل املسلمني,
 األب أهيا يا هنا ها من.. .للقرآن شهراً  رمضان شهر ليظل هدايته ونوره
 هذه خترجوا أن باهللا واستحلفكم أناديكم املباركة, األم أيتها يا املبارك
 بأبنائك أذهب أن منكم ألحد قيل لو واهللا ولرسوله, هللا طاعة القنوات
 فكيف غضبًا, أوداجه وانتفخت وجهه المحر ملهى, أو مرقص إىل وبناتك

 يدخلوا أن وفسادهم عرهيم بقنوات سمومهم يبثوا أن هلؤالء تسمحون
 األب أهيا تسمح كيف وبناتكم, كمئأبنا عىل وراقصاهتم ومغنياهتم بقيناهتم
 إىل الفجور يبث ملن والفسوق اإلحلاد يبث ملن اهللا بدين يستهزئ ملن املبارك
 وإن إليك, ينظر اهللا إن يراقبك, اهللا ان كبادك,أ فلذات إىل كئأبنا إىل بيتك
 إىل أبنائك من نظرة كل ان املبارك, األب أهيا فاسمعها أبنائك من نظرة كل
 9»وتعاىل سبحانه اهللا أمام عنها ستسأل القنوات هذه

فقد حافظ . حماربة الرتاث اإلنساين وهدم اآلثار مل يكن منهجا إسالميا
من آثار وتراث ألمم سبقتهم يف آسيا وإفريقيا املسلمون عىل كل ما وجدوا 

يف حني اعتربت الوهابية احلفاظ عىل املرياث غري اإلسالمي . واألندلس
إن ما تم حتطيمه من . رشكا وبقاء متثال هنا أو معبد هناك استمرار للجاهلية

منذ قيام إمارة طالبان عىل أيدي التكفرييني يفوق  تراث إنساين وأماكن عبادة
وكام يذكر الدكتور حممد  .قرنا من اإلسالم 15مرات ما تم تدمريه يف بعدة 

ما طبقته داعش والنرصة والقاعدة وطالبان وبوكو حرام وحركة « حبش فإن
الشباب الصومالية من قتل وعقوبات جسدية يفوق بعرشات املرات ما طبق 

هل فإىل أين يذهب التكفرييون باإلسالم وبأ .»يف التاريخ اإلسالمي كله
 السنة الذين يتحدثون باسمهم?

                                                 
رئيس مركز دعاة «من خرب صحفي للمرصد السوري حلقوق اإلنسان مرفق برشيط مصور للمدعو  9
 2015والقيادي يف جبهة النرصة عبد اهللا املحيسني, حزيران  »اجلهاد
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والتفكري يف  ,ال يمكن للتطرف املذهبي اختيار التعمري يف مواجهة التدمري
ومنذ العملية األوىل جلبهة . فهذا ينفي مربر وجوده نفسه. مواجهة التكفري

والتي نقلت (النرصة يف حتطيم قاعدة للدفاع اجلوي السوري يف حلب 
وحتطيم متثال أيب العالء املعري وهدم ) از للثوارتفاصيلها قناة اجلزيرة كإنج

 عدد من املزارات واإلعتداء عىل عدد كبري من الكنائس ودور العبادة,
وأخريا وليس آخرا تفخيخ حمطة  استعامل ماء الرشب كسالح يف القتال,

زيزون احلرارية مل يعد السؤال حول عقالنية األهداف العسكرية مطروحا إال 
هزيمة عدد من ... ويني أو أصحاب فكرة فليأت الشيطانعند بعض الشعب

القوى السياسية واألشخاص الذين اعتقدوا بأهنم أخريا قد وصلوا إىل 
السلطة أو يمكن أن يصلوا هلا قريبا أعمت البصائر عن البناء املنهجي 
للتكفرييني حلواضن شعبية تستثمر, عن قناعة عقائدية, كل الغرائز الرد 

حارمة قوى التغيري املدين الديمقراطي من قطاعات . حايافعلية عند الض
آذار  18شعبية هائلة دخلت الفضاء العام من أجل التغيري بعد مظاهرات 

د اخلطاب املذهبي قطاعات شعبية واسعة بل اضطرت فقد حيّ . 2011
واسعة من السلميني واملعتدلني واملناضلني من أجل دولة مواطنة قطاعات 

للفرقة « خوفا عىل حقهم يف احلياة ملجرد كوهنم ال ينتمون من التزام الصمت
كذلك دفع الوضع بقطاعات شعبية واسعة ملغادرة الوطن يف ظل  .»الناجية

ومن . حالة اإللغاء حلقها يف مواجهة الدكتاتورية والظالمية يف الوقت نفسه
مضحكات األيام أن قناة أورينت التي احتفلت بتحرير إدلب ووزعت 

جحافل « وأن. ت والشعيبيات ال جيرؤ رئيسها عىل زيارة حمافظتهاحللويا
 مل جتد مواطنا واحدا حيمل الزهور للمحررين?» التحرير

 
************ 
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السياسة هي نتيجة تفاعل وقائع وبرش, وقائع موضوعية وأشخاص «

 »املحيط هبم متأثرين بالوسط
 

 الدين يف الرشق األوسط: مقدمة
الدين هو معطى حامل يف منطقة الرشق األوسط, مهد الديانات 
التوحيدية الثالث, حالة فريدة من نوعها يف العامل ألن الديانات التوحيدية 

 .الثالث الكربى ولدت يف آسيا
ام ويشكل استخد. فضاء للتواصل واإلقصاء, الدين جمال حيوي للتنافس

حالة عاشتها كل الديانات يف . الدين ألغراض سياسية حالة تارخيية عامة
اجتياح املسيحية ألمريكا الالتينية أو  .واالختالف خمتلف تعبريات الرصاع

احلروب الصليبية عىل العامل العريب, أو يف اجلبهة املقابلة, الفتح العريب إىل 
 .أو أفريقيا آسيا, الشاطئ اجلنويب للبحر األبيض املتوسط 

بني الربوتستانت (هناك احلرب الدينية يف املنطقة الغربية املسيحية 
أو احلرب املذهبية يف العامل ) والكاثوليك يف فرنسا أو يف أيرلندا الشاملية

, وأخريا, وليس آخرا, الصهيونية, الصيغة )بني السنة والشيعة(اإلسالمي 
لعودة إىل صهيون عىل أنقاض األحدث لتوظيف الكتاب املقدس يف بناء أمة ا

  .فلسطني
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وهي ال متنع . ال تستبعد التقوى دور االستخبارات أو اإلرادة احلرة
لكن هذا ال حيول دون الضاللة يف قضايا ال ختدم املصلحة . التفكري النقدي

ولكن ال يمكن أن نجد طرفا وصل يف توظيف إىل ما وصلت إليه . الوطنية
قد ابتعد هذا التوظيف عن أهدافه ليصب يف خدمة ف. القيادة العربية السنية

ممسكي الدفة يف الواليات املتحدة, احلليف األول لعدوهم الرئييس, 
 .إرسائيل

 ذو بعد اسرتاتيجي نطاق, اإلسالمي العامل, عاملي دين, اإلسالم :    ً أوال  
بعدا عامليا, يملك الدين اإلسالمي  مليار املؤمنني, 1.5 مع ما يقرب من

. ية اسرتاتيجية متميزة عرب مناطق انتشاره يف القارات اخلمسةحيمل أمه
يقع . دولة عضو 55التي تضم ) OIC(وحضوره يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 
االسرتاتيجية األساسية بني القارات  العامل اإلسالمي يف تقاطع الطرق

من موارد الطاقة ويرشف عىل أربعة من الطرق  2/3فيه . اهلنديو األورويب
مضيق جبل طارق, قناة السويس, مضيق (الرئيسية للمالحة عرب املحيطات 

 ., إضافة ملضيق الدردنيل)هرمز
 ديون الرشف للعامل اإلسالمي جتاه الغرب :      ً ثانيا  

رشيك رئييس يف احللف األطليس خالل احلرب الباردة السوفيتية 
احتاد  األمريكية, بوجود تركيا املدخل املتقدم عىل اجلناح اجلنويب من

مقاتل  50.000اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية, رشيك أساس بأكثر من 
مشارك بام . األفغانية ضد اجليش األمحر يف أفغانستان−يف احلرب العربية

يمتلك . مليون عريب وافريقي يف احلربني العامليتني ضد األملان 2يقارب من 
 .العامل اإلسالمي ديون رشف جتاه الغرب
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ارقة, عىل الرغم من هذه املسامهة, الفريدة من نوعها يف ولكن للمف
التاريخ, يتم الرتويج لإلسالم واملسلمني اآلن باعتبارمها الفزاعة يف اإلنتاج 
الفكري الغريب, يف حني أن الدول اإلسالمية هي اخلارس األكرب يف التعاون 

 . الغريب اإلسالمي
حتاد األورويب ومل يعط للطي يف اال قابالً  اً تركيا ال متلك حتى مقعد

 .الفلسطينيون وال قطعة من فلسطني لبناء دولة

 .إن الغرب, مهندس استخدام الدين كسالح سيايس: ثالثاً 
يف هذا الصدد موعد رئييس مع تقطيع أوصال اهلند وتأسيس  1948

باكستان, وفقا للمعايري الدينية, يف ارتباط مع قيام دولة إرسائيل, وفقا 
اليديولوجية  االستعامر االستيطاين لفلسطني, نّظر. نية نفسهاللمعايري الدي

التمييز, التي تطلق العنان للعداء للسامية باعتبارها ختلق فصال بني اليهود 
 .وغري اليهود

لقد وقّع هذين احلدثني بأحرف غليظة عىل دخول الدين يف السياسة, 
عاما,  32ال بعد كان ذلك أو. حيث التوظيف األكثر حتققا متثل يف اإلسالم

مع احلرب األفغانية السوفيتية املضادة, ثم عاد للظهور عرب أشكال املعارضة 
قبل تشكل حتالف إقليمي . 2011التي رعتها قطر يف ليبيا وسوريا يف عام 

مناهض « ثم حتالف دويل إقليمي» صديق للشعب السوري« ودويل
مع حرب معلنة . شمع االنجرافات الدامية جلبهة النرصة وداع .»لإلرهاب

عىل مفاهيم كالوطن والوطنية واملواطنة والقومية العربية يف حرب معلنة عىل 
اجليوش الوطنية العربية األمر الذي يعطي اهليمنة اإلرسائيلية األمريكية ما مل 

 . تربحه باحلرب أو السلم



 التطرف املذهبي

38 

 الدعاة اإللكرتونيني: رابعاً 
ألمريكيون عرشين مؤسسة ا يف ذروة التنافس السوفييتي األمريكي, أطلق

 TRANS( .العاملإذاعية دينية متلك موارد مالية وتقنية يف ثلثي مناطق 

WORLD RADIO (TWR( ،ADVANTITE WORLD RADIO 

(CWA) ( راديو ،FEBA راديو ،IBRA ،WYFR-Radio ،Monitor 

Radio, Nexus IBD.( 
جنوب لبنان, ( خاصا ببؤر التوتر اوقد كان هلؤالء الدعاة اإللكرتونية ولع

واألقليات العرقية والدينية التي أهنكتها اخلالفات ) جنوب السودان
 2003ومنذ الغزو العراق يف عام ) األرمن والكورد والرببر(الداخلية للدول 
 .كردستان العراق

وضع يف الرشق األوسط وحتديدا يف ) اإلذاعة الدولية( IBRAراديو 
اإلرسائيلية هوائي موجة قصرية للبث −ةجنوب لبنان ومنطقة احلدود اللبناني

جنوب السودان, ذو األغلبية يف .  High Adventureاملحيل من حمطة
املسيحية والوثنية املتمردة عىل احلكومة اإلسالمية يف اخلرطوم بالسكان, تم 

من قبل ) ليبرييا(املوجهة من مونروفيا » RADIO ELWA« تقديم برامج
 .املبرشين األنجلوسكسونيني

أول حمطة دولية ذات طابع ) Trans World Radio, )TWRلكن يبقى, 
 .يف العاملديني عابرة للحدود 

يف املقارنة, فإن وزارة أصدقاء إرسائيل, الكنيسة املعمدانية األمريكية, 
حمطة يف الواليات املتحدة وإرسائيل  700تبث براجمها يف دعم إرسائيل من 

تربعات  وحده, 2005ومجع يف عام مل, دولة حول العا 151يف  وتوزع جملة
 .مليون دوالر لصالح الدولة العربية 8.5بلغت 
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 إحراق املسجد األقىص املبارك, والدة اإلسالم السيايس: خامساً 
 21يظهر إحراق املسجد األقىص, ثالث األماكن املقدسة يف اإلسالم, يف 

فهو . ة, العمل املؤسس لقوة اإلسالم السيايس يف املنطق1969أغسطس 
تاريخ مؤسس يف الفضاء العريب اإلسالمي وواحدا من التحديات الكربى يف 

 . التاريخ املعارص
من جهة قاد هذا . يف البداية, كان هذا السالح املطلق, ذو الزناد املزدوج

احلدث الرمزي عملية هتميش القومية العربية وقائدها مجال عبد النارص, 
ومن ناحية أخرى, إمكانية  ,1967الذي تزعزعت صورته يف حرب 

التوظيف يف املعركة ضد الشيوعية واإلحلاد, يف قمة احلرب الباردة األمريكية 
 . السوفييتية

عام عىل حماولة حرق األقىص, التي حيتفل هبا يف ظل غياب  45ولكن بعد 
اإلسالم السيايس, أو توظيف . شبه كامل للمباالة, تقع عىل حدود النسيان

يف احلرب ضد أعداء أمريكا واملاملك النفطية اخلليجية, اإلسالم كسالح 
 . يرتد عىل من استعمله وغذاه بشكل ال يمكن ضبط نتائجه

, ال 55دولة أصبحت الحقا  35املنتدى اإلسالمي الرباط الذي مجع 
 :خيفي االضطراب اجليواسرتاتيجي احلقيقي يف املنطقة يمكنه أن

رك الوطني عىل مدى ربع قرن, شعار الوحدة العربية, الذي شكل املح
ترك مكانه للتضامن اإلسالمي, وعىل املستوى السيايس, ترك عبد النارص, 
الذي تويف يف ازمة قلبية, ترك املكان خلادم احلرمني الرشيفيني, ملك اململكة 

 .العربية السعودية فيصل
انتقل مركز الثقل . حتت غطاء التضامن اإلسالمي حدث االنعطاف

اخلليج, واجلمهوريات املوالية لالحتاد السوفيايت إىل املاملك النفطية  العريب إىل
املوالية للواليات املتحدة, كذلك بلدان األزمة يف البحر األبيض املتوسط 
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التي توجهت للمناطق املزدهرة يف اخلليج , تفاقم االنقسامات والتناحر يف 
فضاء العريب عرب العامل العريب أعطى املجال لإلسالم اآلسيوي لدخول ال

باكستان, تركيا, (تفوقه العددي وانتشاره األفقي ووجود قوى إقليمية هامة 
وقد جاء تعيني اآلسيوي وتنكو عبد الرمحن, رئيس وزراء ماليزيا  ).إيران

 .السابق, يف منصب أول أمني عام املؤمتر اإلسالمي ليرتجم هذا التطور

 العرب األفغانأوروبا, قاعدة خلفية للجهاديني  : سادساً 
يف الدول الغربية, سعت الكتلة األطلسية لتوظيف اإلسالم باعتباره 
مؤطرا للشبيبة بعيدا عن الراديكالية املناهضة للرأساملية شيوعية وعاملية 

ليس النقاش . انطالقا من فكرة مسبقة تقوم عىل طاعة املسلم لألمري. ثورية
عرف أن تكوين األئمة كان فاجلميع ي. يف صحة هذه الفكرة أو عدم صحتها

 . يتم يف الطاحونة الوهابية
عني احلامية األمريكية مل تكن غائبة, ومع احلرب األفغانية مولت السعودية 

, من أجل الرسالة اجلديدة يف 1980−1970أكرب املنظامت اخلريية, يف العقد 
ضل يف مناهضة الشيوعية يف البلدان العربية وأوربة, وكان للطفرة النفطية الف
 .تغطية نشاطات تفوق قدرة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

بحفنة من الدوالرات, أصبحت أوربة املنصة الرئيسية لإلمرباطورية 
اإلعالمية السعودية, واملالذ الرئيس لالسالميني, ومل تلبث أن احتضنت من 

 .القادة اإلسالميني ما يفوق الدول العربية جمتمعة
A − ,ملجأ قائد القاعدة أيمن الظواهري أوروبا 

ستون قياديا من احلركة اإلسالمية السياسية أقاموا يف أوروبا الغربية منذ 
فقد منحت أوربة . احلرب السوفيتية املضادة يف أفغانستان يف الثامنينات

من قبل البانشريي » املقاتلون من أجل احلرية« الغربية هؤالء اجلهاديني لقب
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ري ليفي, املتحدث الظاهري باسم أسد بنشري, القائد شاه خمادع, برنار هن
يف معظم البلدان » الجئ سيايس« مخسة عرش منهم حيمل صفة. مسعود

 .اململكة املتحدة, أملانيا, سويرسا, النرويج, الدنامرك: األوروبية

B− لندن, عاصمة العامل اإلسالمي منصة االحتجاج ونرش وسائل اإلعالم
 .الدولية السعودي

انت لندن واحدة من مناطق االستقبال حلركات املعارضة اإلسالمية ك
قمر الدين  ,)النهضة(وحل فيها ممن حل التونيس االسالمي راشد الغنويش 

, )القيادي ومسئول موقع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اجلزائرية( خربان 
طاف ألوالقيادي يف حزب األمة السوداين مهدي مبارك الفاضل, باكستاين 

واملرصي عادل عبد املجيد ) MQM(زعيم حزب املعارضة القومي (حسني 
ونائب املرشد العام لإلخوان املسلمني إبراهيم منري واملراقب العام لإلخوان 
يف سورية عيل صدر الدين البيانوين وعزام التميمي من قيادة الظل يف منظمة 

 ...محاس
ر اجلهادية السلفية التي وقد مجعت يف وقت أو آخر هيئة حترير جملة األنصا

عند الالجئ السيايس عبد (كانت تصدر من لندن وعنواهنا يف السويد 
حيث عاش يف العاصمة الربيطانية أبو مصعب السوري ) الكريم دنيش

صاحب نظرية الذئاب املنفردة وأبو محزة ) مصطفى عبد القادر ست مريم(
) عمر حممود عثامن(وأبو قتادة الفلسطيني ) مصطفى كامل مصطفى(املرصي 

واجلزائري فاروق دنيش ولفرتة قصرية ) اجلزائري رشيد الرمرة(وأبو فارس 
 .أسامة بن الدن

كانت لندن أيضا منصة اسرتاتيجية لوسائل اإلعالم الدولية من الوهابية 
مركز ( A MBC: املتحدة الذي كان قد ختزين معظم القوة الضاربة له
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ود, واثنني من البث عرب القارات راديو عرب احلد) تلفزيون الرشق األوسط
MBC FM  وراديو اجلالية الربيطاينSpectrum  اثنان إصداراتومخسة ,

 .»صحيفة الرشق األوسط« و» احلياة« :منها من جموهرات الصحافة العربية
 املوضوع يف هذا الصدد, CFإىل أبعد من ذلك يف هذه 

-violence-la-de-fabrication-http://www.renenaba.com/la
medias-les-dans-sectarisme-du-et / 

 الجئون سياسيون من نمط خاص
برزت أملانيا يف املرتبة الثانية, مع املركز اإلسالمي يف آخن الذي أسسه 

ام العطار, املراقب العام السابق حلركة اإلخوان واملثقف األستاذ عص
والذي تشغل شقيقته منصب نائب رئيس اجلمهورية يف (اإلسالمي البارز 
, يف حني كان نشاط الدكتور سعيد رمضان, زوج ابنة )سورية حتى اليوم

حسن البنا, وأحد قياديي مجاعة االخوان املسلمني يف املركز اإلسالمي يف 
 .جنيف
بدعم ممن سيصبح ملك السعودية  1961س رمضان املركز يف عام أس

, وقاد هيئة ميونيخ اإلسالمية, وقد لعب أنصاره )فيصل بن عبد العزيز(
الرابطة اإلسالمية الدولية, كهيكل مواز  1962دورا هاما يف تأسيس يف عام 

يس ملؤسسة األزهر من قبل اململكة العربية السعودية ملواجهة التأثري السيا
 .لعبد النارص

» احلرب عىل اإلرهاب« يف قراءة الئحة الضيوف الكرام ألوربة, تبدو
مؤرش النفاق واالزدواجية يف الدبلوماسية الغربية يثري . قضية مثرية للضحك

 :من مشاهري الالجئني أيضا .الرثاء سواء يف العامل العريب أو الغريب
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. رأس تنظيم القاعدة أيمن الظواهري, الذي خلف أسامة بن الدن عىل−1
, »قائد اجلامعات اإلسالمية يف أوروبا« يف ذلك الوقت, كان يتوىل منصب

 .وعاش يف سويرسا
طلعت فؤاد قاسم, املتحدث باسم احلركة اإلسالمية يف أوروبا,  −2

 7حكم عليه بالسجن ملدة . املستفيد من حق اللجوء السيايس يف الدنامرك
السادات, وكان أوائل امللتحقني  سنوات يف السجن يف وقت اغتيال

باملجاهدين األفغان وميز نفسه يف فرق املوت يف عمليات فدائية ضد 
 .السوفيات

. حممد شوقي اإلسالمبويل, شقيق قاتل السادات خالد اإلسالمبويل−3
تربأ يف حماكمة اغتيال الرئيس املرصي السابق أنور السادات, انضم اىل 

. رسائيل يف جنوب لبنان قبل السفر إىل بيشاورصفوف املقاتلني املناهضني إل
 .»املرصيون األفغان« يعيش يف كابول, حكم غيابيا يف قضية

 داعش/ تنظيم القاعدة : اجلهاد العاملي: سابعا
يقر تشيس فريامن, سفري الواليات املتحدة لدى اململكة العربية السعودية, 

شباب السعودي من النضال كان من املهم حتويل ال: يف الثامنينيات, برصاحة
كم  5000من أجل حترير فلسطني وترحيله إىل أفغانستان, للجهاد عىل بعد 

 .حتت غطاء احلرب ضد اإلحلاد املاركيس
اختذ اجلهاد بعدا عامليا يتوافق مع حجم االقتصاد املعومل من خالل استبدال 

يف العقد . مليةامللكيات النفطية بقادة املخدرات يف متويل الثورة املضادة العا
 .ملواجهة الربيع العريب 2010s, كام هو احلال يف 1990−2000

, الثورة املضادة يف أمريكا الالتينية, )1975−1955(إذا كانت حرب فيتنام 
, واحلرب املناهضة للتدخل السوفييتي يف القمع املضادة كاسرتووخاصة 
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خدرات, فقد قد متولت إىل حد كبري بتجارة امل) 1989−1980(أفغانستان 
أرخ صعود اإلسالميني لدخول املال النفطي يف متويل احلركات السياسية يف 

 .البلدان العربية
رمز التعاون السعودي األمريكي يف الفضاء العريب اإلسالمي يف ذروة 
احلرب الباردة الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي, اختذت حركة أسامة بن 

. يتناسب مع القدرة املالية السعودية بعداإلسالم, الدن بعدا عامليا عىل نطاق 
ملواجهة » التضامن اإلسالمي« وترتب عىل ذلك, االستعاضة عن فكرة

القضايا واملقاربة العربية, وخصوصا القضية الفلسطينية, إىل املعارك يف 
, )احلرب يف أفغانستان, واحلرب نيكاراغوا كونرتا ضد الساندينيني(املحيط 

 .ف الكيلومرتات من فلسطنيعىل بعد آال
من األرضار اجلانبية لرصاعات القوة, ستدفع اجلزائر أول فاتورة بتغييبها 
عن اإلقليم والدور العريب واإلفريقي خالل عقد من الزمن بعد حتييد مرص 

  .منذ اتفاقية كامب دافيد وتثبيت سورية يف املشكلة اللبنانية
حلاضنة األم للجامعات اجلهادية أسامة بن الدن, مؤسس تنظيم القاعدة, ا

التكفريية, عمل بادئ األمر عند تركي بن فيصل, رئيس االستخبارات 
السعودية, حتت وصاية االمريكيني, جنبا إىل جنب مع محيد غول, رئيس 

 .املخابرات الباكستانية
أما داعش, فثمرة املضاجعة بني الضباط البعثيني العراقيني الذين 

األمريكي للعراق واألفغان العرب العائدين قبل أو استأصلهم االحتالل 
بعد دخول القوات األمريكية ألفغانستان يف سجن بوكا األمريكي حيث 
النواة الفعلية لنقل فكرة اإلمارة اإلسالمية من طالبان إىل خالفة إسالمية يف 

 . املرشق العريب
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ضل ومن متابعة لنمو الظاهرتني, نجد بأن السديريني, احلليف املف
لألمريكي, يتحملون مسؤولية مبارشة أو غري مبارشة يف انتشار اجلهادية 

فمن جهة, كانوا يعتربون هذه الظاهرة انتاجا نقيا للمذهب . التكفريية
الوهايب, ومن جهة أخرى, شكلت هذه الظاهرة القوة الفعلية الوحيدة 

الصمت  بالتأكيد كانت فوبيا االنتقال إىل داخل مملكة. ملواجهة أعدائهم
. اهلاجس األسايس لكل من توىل القيادة السياسية واألمنية يف السعودية

ولكن وكام أظهرت مراسالت املسئولني السعوديني التي كشفها موقع 
ويكيلكس, كان اهلاجس األكرب قرب الربيع العريب يف دمشق وتصدير هيجان 

ولعل . منالشباب السعودي املتعطش للحور العني إىل العراق وسورية والي
حقبة تويل بندر بن سلطان وأخيه للملف السوري تظهر بوضوح التوافق 

النظام النصريي « السعودي القطري عىل دعم احلركات اجلهادية يف مواجهة
مع كل التسهيالت املالية والعسكرية » يف سورية والنظام الرافيض يف العراق

أتاهي الرتكية تضم ورغم كون غرفة العمليات يف . التي رافقت هذه احلقبة
ضباطا غربيني وأتراك, وليس فقط ضباطا خليجيني, كان من الواضح أن 
أفضل التمويل والسالح يصل إىل اجلامعات اإلسالمية اجلهادية وقليل منه ملا 

وال يمكن اليوم ألحد دحض األدلة الدامغة عىل تورط . عرف باجليش احلر
 دعم ومتويل اجلامعات االستخبارات الرتكية والقطرية والسعودية يف

 . اجلهادية التكفريية عىل امتداد احلدود الرتكية مع سورية والعراق
 .اخلطاب الغريب املتناقض − ثامنا 

مارس الغرب خطاب الشفعة عىل املسيحية وخصوصا الديانة 
 الكاثوليكية, ورغم أن الرشق هو موطن املسيحية األول, فقد عّرف نفسه

 .»الغرب املسيحي« بتعبري
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مليون مسيحي, سواء يف العامل العريب أو يف الدياسبورا,  25يف حني يوجد 
من الصعب عىل عريب أن يؤكد عىل مسيحيته ووطنيته, إال ضمن التصور 

  .نتيجة هذه املقاربة. الغريب
جورج إبراهيم عبد اهللا يف السجن رغم انتهاء املوعد النهائي للحكم 

يف  مطران اليونان الكاثوليكبوتيش الصادر عليه, املطران هيالريون كا
القدس, سجنته السلطات اإلرسائيلية لدعمه للقضية الفلسطينية, وقد دفع 

 .الثمن
وباملثل, العامد ميشال عون زعيم التيار الوطني اللبناين املتحالف مع حزب 

أكرب جمرمي  اهللا, يعترب حالة شاذة وجيري الرتويج ملنافسه سمري جعجع, أحد
 .نانية, ولكن حليف ارسائيلاحلرب اللب

مع » الديمقراطيات الغربية كبرية« نفس التحالف ضد الطبيعة بني
, أي أمن »ديمقراطية الكربون« امللكيات النفطية األشد ظالمية باسم

إمدادات الطاقة للمجتمعات الصناعية, يف خيار واضح ضد حممد مصدق 
 .ومجال عبد النارص

أطليس يكرر التجربة املريرة −الف اإلسالموداء املعاودة يبقى سائدا, التح
التي تروج ملن يعمل حتت السيطرة من معارضني حسب الطلب عىل حساب 

ولو تطلب األمر اللعب . الديمقراطيني الطاحمني لكرامة بلداهنم وشعوهبم
 .مع الشيطان?

خطاب ازدواجية منافقة تتحدث عن تعزيز القيم العاملية من أجل محاية 
ادية, خطاب أخالقي حسب األوضاع والظروف, قابل للتكيف املصالح امل

 .مع املصالح اخلاصة للدول والقادة
جبهة (لوران فابيوس يعرب عن اعتقاده بأن هذا الفرع من تنظيم القاعدة 

, يف حني أن هذا التنظيم كان راعيا »قام بعمل جيد يف سوريا« ,)النرصة
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, ومهندس 2015الثاين عام  كانون/حلفلة القتل يف شاريل ابدو يف يناير
خطف أربعة صحفيني فرنسيني يف سوريا وسارق ثامنني باملئة من السالح 

  .»للمجموعات املقاتلة املعتدلة« الفرنيس املرسل
هذه السياسة احلكومية الغربية تنمي شعورا كبريا بالكراهية لكل ما هو 

حال للجهاد عريب ومسلم, وختترص املسلمني بعرشة آالف مقاتل يشدون الر
 . وقرابة مليون سوري وعراقي يشدون رحال اللجوء ألوربة

, من خالل »الديمقراطيات الغربية الكربى« سوف يسجل التاريخ أن
حتالفها مع القوى األكثر الظالمية عىل كوكبنا, يف مشاركتها يف التوظيف 

 .»جدلية السيد والعبد« السيايس لإلسالم, قد غذت الشكل األكثر خبثا يف
   .حيث العديد من السادة األوربيني أصبحوا مرتزقة عند عبيدهم

 .»ديمقراطية الكربون« أواه, من مفاجآت
من أجل مأساة شعوهبم وشعوب املنطقة, بل والعامل أمجع, نشهد هذه 

 .املجنونة القصة
  

************ 
 

 www.madaniya.info مداخلة رينيه نبعه, رئيس حترير موقع مدنية باللغة الفرنسية
 .وعضو املجلس االستشاري يف املعهد االسكندنايف حلقوق اإلنسان





  املذهبية بوصفها نظاما
	يؤبد التبعية ويعيق حتصيل حقوق التابعني 

 فيصل جلول 
  
ال خيتلف تعريف املذهبية يف معاجم اللغة العربية كثريا عن تعريفها يف 

مذهبه «و ...»ذهب مذهبا معينا« فهي وافدة من .و الفقهأالسيايس  جتامعاإل
واملذهب هو جمموعة من املعتقدات . ىل معتقدهإي جاء به أ» بمذهبه
 .و قضايا حمددةأيف قضية  راء ووجهات النظر التي يعتنقها املرءفكار واآلواأل

اسية هذا التعريف يرسي عىل املذاهب العلمية والفلسفية والفقهية والسي
ردنا الوقوف عند أذا ما إوهذا  ,واملذهبية هي اعتناق املذهب. جتامعيةواإل

هنا يف االستخدام الشائع وخاصة يف أالتعريف املوضوعي املجرد واملبارش بيد 
و قناعات أعالم ووسائل التواصل االجتامعي تعني التعصب لقناعة لغة اإل

را هلا وهبا وغالبا ما معينة واختاذ مواقف واعتامد سلوك متناسب انتصا
 . يتحول املذهب اىل حصن تنطلق منه هجامت ويدافع عن هجامت

ن ينطبق عىل املاركسية واالشرتاكية أن املذهب يمكن أعىل الرغم من 
فهو يف تعريفه واستخدامه الشائع  ,والقومية والليربالية والبنيوية وغريها

 الخ... يلية والربوتستانتيةعندنا يعني املذاهب الدينية كالكاثوليكية واالنج
و احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية واجلعفرية أ. يف الدين املسيحي

خر هو آو باصطالح أ اإلسالميالخ يف الدين .. لية يسامعوالزيدية واإل
 .السنية والشيعية
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سنقارب املوضوع يف هذه املقالة من اجلهة الدينية للحديث عن املذهبية 
جابة عن سؤال هذه وذلك لإل ,سالميصة يف الفضاء اإلالدينية وبخا

صحاهبا ولغريهم و حلول سياسية ألأهل تنطوي املذهبية عىل حل : داخلةامل
 يف جمتمعات مفتوحة ويف فضاء كوين متعومل?

ىل الظروف التي إال بد من العودة رسيعا  ,جابة عن السؤال مبارشةقبل اإل
. تطور هذه املذاهب يف عوامل خمتلفةىل إسالمية وولدت فيها املذاهب اإل

مويني خرية من عهد األهنا ولدت مجيعها تقريبا يف السنوات األأفاملعروف 
ن تنحرص يف سياق الرصاع عىل أوتكاد والدهتا  .وصدر العهد العبايس

ن اخلالفة نفسها هي سلطة ال ينفصل فيها أطاملا  ,الغرو يف ذلكو .اخلالفة
مري املؤمنني وهو رئيس حكومتهم يستند أليفة هو فاخل. الديني عن السيايس

يف رشعيته اىل بيعة اجلهاز الديني وزعامء القبائل والوجهاء وذوي احلسب 
 .والنسب

ىل الدين والسياسة فضال عن إيضا أمنازعو اخلليفة رشعية احلكم يستندون 
رث الروحي طاملا ان اخلالفة نفسها تستند اىل الرشيعة وهي استمرار اإل
 .خرى حلكم الرسول يف جمتمع املدينة املنورة السيايسأو أيغة بص

حيانا أن املذاهب املعروفة انطلقت من حلظة رصاعية معينة وأالواضح 
يب أمام عيل بن سس مقتل اخلليفة عثامن بن عفان ومن بعده اإلأفقد  .دموية

 ثرأو بأىل سلسلة من الرصاعات الدموية نشأت املذاهب عىل هامشها إطالب 
واخر العهد أربعة التي تكون احلنفي منها يف فاملذاهب السنية األ. منها

كانت تلبي حاجة اخلالفة العباسية واخللفاء  ,االموي وصدر العهد العبايس
حكام فقهية واملذاهب الشيعية أىل إي حاجتهم أ ,ىل رشعية دينيةإالعباسيني 
ىل ما إى تستند خرموي والعبايس كانت هي األت يف العهدين األأالتي نش

وثورته  منذ احلسني بن عيل. تعتربه بطالن رشعية احلاكم واغتصابه للحكم
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عىل يزيد بن معاوية ومن مأساة كربالء انطلقت احلركة االثني عرشية 
ومن . مام السادس جعفر الصادقصبحت مذهبا دينيا عقيديا يف عهد اإلأو

لك ومأساته انطلقت امل ثورة زيد بن عيل زين العابدين ضد هشام بن عبد
احلركة الزيدية ويف سياق النضال ضد اخلالفاء العباسيني نشأت احلركة 
االسامعيلية وتفرعت منها فرق كثرية من بينها القرمطية واحلشاشني واملعتزلة 

 .وبواسطتها تأسست الدولة الفاطمية كمنازع جدي للخالفة العباسية
هذا يف ظروف خمتلفة عن تلك استقر التباعد بني هذه املذاهب حتى يومنا 

 .وءمثلة التي ترافقت مع النشىل بعض األإشارة تكفي اإل. ت خالهلاأالتي نش
هكذا . هكثرية ملا تال , يف أحيانن التأسيس كان خمتلفا بل مناقضاألنكتشف 
يؤيد ثورة زيد بن عيل  ,مؤسس املذهب احلنفي ,حنيفة النعامن باأمام نرى اإل

وسنرى  .الف درهمآيب جعفر املنصور ويدعمه بعرشة أضد اخلليفة العبايس 
يؤيدان ثورة حممد  ,نس مؤسس املذهب املالكيألك بن امام مالنعامن واإل

خيه أمون وأن اخلليفة املأوسنرى باملقابل  .النفس الزكية ضد العباسيني
ه يمحضان املعتزلة مكانة بارزة يف احلكم ويعينان وزراء من هذ ,الواثق

ي ستفقد مكانتها بعد تكوين املذهب احلنبيل املتشدد الذي لعب الفرقة الت
 .سيسيا يف رسم حدود ملذاهب السلطة ومذاهب املعارضةأدورا ت
ي أ ,ت يف سياق الرصاع عىل السلطةأسالمية قد نشذا كانت املذاهب اإلإو

مل جتمد  ,وبالتايل .الذي مجعها اإلسالميطار هنا مل حترتم اإلإف ,اخلالفة
هم أمر الذي كان من بني األ .ا كي تتمكن من مواجهة عدو خارجيخالفاهت

وىل التي استهدفت عربا منقسمني سباب نجاح احلمالت الصليبية األأ
ومتكنت من قهرهم وسيكون احلال نفسه مع املغول الذين احتلوا بغداد 

خيل االسالم أن املذهبية عقب أوسط انقسام مذهبي قاتل ليتضح 
 .واملسلمني
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قوام ىل مسلمي األإقترص النزعات املذهبية عىل العرب فقد امتدت ومل ت
تراك فقد تبنى األ .ودائام يف سياق الرصاع عىل السلطة والنفوذ ,خرىاأل

بعد  ,يف حني تبنى الفرس املذهب الشيعي االثني عرشي ,هل السنةأمذهب 
 خط خرى عىلأقوام أومع دخول  .سنة 300نة ملدة تزيد عىل ّس من الن كانوا أ

تراك حتى صار األ ,اتسع اخلالف وازدادت حدة وعصبية ,املذهبي االنقسام
يران الفارسية التي اعتربت إسالمي مقابل العثامنيني محاة السنة يف العامل اإل

وقد استمر هذا احلال حتى هناية . ماميةنفسها حامية للشيعة وبخاصة اإل
 لغاء اخلالفةإىل إامل تراك مصطفى كأاالمرباطورية العثامنية حني بادر 

ردوغان بالعودة اىل أواليوم يوحي  ,ورباأسالمية لصالح االلتحاق باإل
  .وبالتايل استئناف سرية انقطعت ,بالنسبة حلزبه ,املايض الذي مل يمض

وبالتايل ال جيوز  ,مل تكن مواقف املذهبيني متطابقة متاما يف كل عرص
قليات املذهبية ن األأفالشائع  .مفعاهلأاستخالص النتائج نفسها جتاه ردود 

هنا كانت تعاين من ظلم احلكام أل ,جانبىل جانب الغزاة األإوقفت دائام 
ذى بواسطة قاهرهيم ومزعزعي ىل كف األإوتتطلع  ,املختلفني عنها مذهبيا

ن أمع  .و جزئيةأذا كانت هذه السياسة شاملة إوال نعرف بدقة ما  .ملكهم
مة احلامية التي اعتمدت يف ظل الدولة العثامنية نظأىل إمثلة كثرية تشري أ

وساطا شيعية ودرزية أقليات املسيحية ويف لبنان شملت احلامية لأل
يروى عن  كثر انتشارا يتعلق بالغزو املغويل لبغداد وماواملثال األ .ومسيحية

تواطؤ وزير املستعصم باهللا مؤيد الدين بن العلقمي مع املغول ودوره يف 
ال بل حيمل سقوط عاصمة العباسيني هلذا . وقتل اخلليفة سقوط بغداد

 .الرجل وليس للخليفة العبايس
ن هناك من استعاد سرية العلقمي يف احلديث عن سقوط بغداد أوالواضح 

وجرى احلديث بعدها عن العالقمة اجلدد املتعاونني مع  2003عامل 
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ية ال بل وهو حديث مبالغ فيه وال خيلو من غرض .مريكيحتالل األاال
ن مثال العلقمي ما كان مطابقا لالهتامات الشنيعة التي نقلها أيمكن القول 

 .ابن كثري ومن بعده مؤرخو السلطة يف كل عرص وربام نقال عنه
ن اهتام ابن العلقمي باسقاط بغداد ورد عند مؤرخي السلطة وبعضهم إ

كام يبحث عن خمارج له  وبدأ ,مل يصدق وقائع ما حدث ,طائفي ومذهبي
ممن راق هلم استخدام ابن العقمي كبش حمرقة  ,خرين غريهآفعل ابن كثري و

 هخراج املستعصم من اهلزيمة وجعله ضحية وبطال تعرض خليانة من وزيرإو
 . ول الذي كان مكلفا تسيري شؤون البالطاأل

الفخري يف « وما يؤكده ابن كثري ينفيه املؤرخ ابن الطقطقي الذي كتب
ن احلدث كان أي أ ,بعد مخسني عاما من سقوط بغداد» ةاالداب السلطاني

ويذكر الطقطقي تفاصيل حادثة . وصافهمأمازال حيويا يف روايات الناس و
 رسلأن هوالكو أذ يقول إساطعة يف داللتها عن سقوط عاصمة العباسيني 

ىل بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل يطلب منه سالحا ورجاال ملعاونته يف إ
ويف الوقت نفسه جاءه موفد من  .ن مل يفعل قطع عنقهإو ,اقتحام بغداد

نظروا يف أ: املستعصم باهللا يطلب منه راقصات ومطربني فقال عبارته الشهري
وهذا املطلب من طرف . هلهأسالم وهذين املطلوبني وابكوا عىل اإل

 .وقاته باللهو واملرحأغريبا فهو كان مشهورا بقضاء معظم  املستعصم ليس
ن أبعد  ,ىل بغدادإن هوالكو قادم أرسها أكام تعرف املدينة ب وكان يعرف

ن يتحمل أوبالتايل كان عىل اخلليفة  .رجاء اخلالفةأىل خمتلف إسبقته فظائعه 
 .ول يف السلطةن يدافع عنه بوصفه صاحب القرار األأو ,مسؤولية احلكم

جع لعثرنا يف املرا ,ن خيانة ارتكبت بحجم سقوط بغدادأولو كان صحيحا 
التارخيية عن تلك الفرتة وقائع دامغة حوهلا ال تقبل الشك وليس جمرد 
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شبه بنظرية املؤامرة تلقي بمسؤولية اهلزيمة عىل أ ,استنتاجات وروايات
  .الفرع وتنسى االصل

مر ما كان جديرا بقيادة دولته فسقطت ن ويل األأكرب الظن يف هذه القضية أ
 .ولوزيره األعاصمته بسبب عدم جدارته وليس بسبب 

هانوا ابن العلقمي الذي شوهد قبيل وفاته أن املغول أىل إشارة تبقى اإل
ولو كان رشيكا هلم يف سقوط املدينة لعاملوه كام عاملوا نصري  .يركب محارا

  الدين الطويس الذي حظي بمكانة رفيعة يف بالط هوالكو
ت للقياس هنا استخدمأطاملا  ,ىل العرص احلديثإندخل من هذه احلادثة 

ن الشيعة هم العالقمة اجلدد الذين تعاملوا مع أوبالتايل القول  ,عىل احلارض
ن أسايس يف سقوط بغداد ومريكي للعراق وكانوا السبب األاملحتل األ

صل وهو األ .يضا يتكرر التفسري املذهبي للهزيمةأوهنا . التاريخ يعيد نفسه
يت بعد مئة عام ليكرر أثا يولعل باح .يف تقييم الوقائع التارخيية ورسدها

يف  ,قوال الدعاوية اليوم التي ترجع سقط العاصمة العراقية اىل الشيعةاأل
لوال تواطؤ معظم  ,ن تسقطأن بغداد ما كان يمكن أننا نعرف مجيعا أحني 

كانوا حيثون  صحاهباأو ,وهذه الدول ال حيكمها الشيعة .دول اجلوار عليها
 .سباب اللوجستية الحتالل املدينةاعد واألمريكيني ويوفرون هلم القواأل

كثرية العراقيني الذين أن أذا كان صحيحا إو .ملا سقطت ,فعاهلمأولوال 
 ,قلياتمريكي عىل ظهور الدبابات كانوا من األجاءوا مع املحتل األ

ن قسام مهام من السنة جاءوا معهم وحكموا مثلهم بعد أيضا أفالصحيح 
ن حياكم بتهمة الدجيل أمريكي له املحتل األ رادأالذي  ,سقوط صدام حسني

 .السنة كوردوضحاياها من الشيعة وليس بتهمة حلبجة وضحاياها من ال
احلظ  وءومن س .راد توسيع الرصاع املذهبي يف العراقأن املحتل وذلك أل

 فبعد نسف املرقدين يف سامراء خرج مقتدى الصدر من .نه نجح يف مهمتهأ
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ومازالت  ,ىل حميطهإخل العراق يف فتنة مذهبية امتدت ود ,املقاومة العراقية
حليفة  ,رسائيلإن الشيعة يف لبنان كانوا يقاتلون بنجاح أعلام  .حتى اليوم
وبالتايل ال جيوز التعميم املذهبي يف تصنيف  ,مريكي للعراقاملحتل األ

  .مواقف العرب هنا وهناك من الغزو االجنبي
طري دفاعية فقهيا واجتامعيا وسياسيا أة تن املذهبية كانت منظومأالبادي 

لكن طبيعة  .وحتى وقت قريب األموينيسالمي منذ عهد خالل التاريخ اإل
دورها اختلفت منذ اهنيار السلطنة العثامنية حيث ما عاد لدى املسلمني 

جل تبؤ السلطة فيها وما عاد لدى أخالفة يدافعون عنها ويتنافسون من 
ك سلطة ودورا يف صناعة اخلالفة التي صارت تركية العرب منذ هزيمة املاملي

طر أساسيا من أطارا إبالكامل لكن عىل الرغم من ذلك ظلت املذهبية 
  .تكوين جمتمعاهتم

وبالتايل خرجت  ,والبلدان العربية اليوم ترتاتب يف تبعية مشهودة للغرب
تنظيم  وصار للمذهبية والرصاع املذهبي دورا يف. السلطة احلقيقية من يدهم 

 ,و ذاكأجنبية يفرتض هذا احلاكم السني أذا قاتل الشيعي دولة إف .تبعيتهم
عانة إوبالتايل جيدر به  .هو انتصار عىل التابع املحيل األجنبي,ن انتصاره عىل أ

 .االجنبي عىل املحيل لكي تستقيم التبعية وتظل ناظمة لعالقة التابع واملتبوع
ن أما يعني . خرىأ الشيعي يف حال وما يصح عىل السني يف حال يصح عىل

بل بني فئات مذهبية  ,النزاع املذهبي ليس نزاعا بني مالئكة وشياطني
و مع الغزو أضد  جانبالتبعية لأل و معأضد انعقدت مصاحلها هنا وهناك 

  .جنبي عىل املحيلعانة األإو مع أجنبي لبلداهنم ضد األ
 ,صحاهباملشكلة سياسية أل ن املذهبية ما كانت يوما حالأيف  ,ما من شك

وكانت عىل الدوام  .صحاهبا من االعتداءات ومن املخاطرأومل تعصم يوما 
ن احلل أما يعني  .سباب التي توهن قوة العرب واملسلمنيبرز األأحد أ
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ن أجل أوبالتايل الكفاح من  ,حترير املذهبية من السياسةمثل يكمن يف األ
خرى غري اهلوية ألعريب مبنية عىل مقاييس تكون السلطات السياسية يف العامل ا

ن سلطات بالدنا ليست شجاعة أخصوصا  ,و ذاكأاملذهبية هلذا الطرف 
ثني عرشي وليا لعهد مام اإلىل حد تعيني عيل الريض اإلإوليس خالقة 

مر ىل صاحب األإمره وينصاع أفالتابع ال يملك  .مونأاخلليفة العبايس امل
 .هبيالنظر عن انتامئه املذ بغض

جانب نجحوا يف تعزيز الثقافة ن املسترشقني األأ ,والظن الغالب لدي
سالمية طموحة وراغبة إمة أن نكون أاملذهبية يف صفوفنا بحيث نكف عن 
مة عربية ناهضة ورشيكة أن نكون أو أ .يف احتالل مرتبة عظيمة يف هذا العامل
 .لباقي االمم يف مصري هنضوي يليق هبا

ن انترش أفهي قائمة عندنا منذ  .ون انقساماتنا املذهبيةمل خيرتع املسترشق
وغلبوا  ,ها ورسموا بينها حدودا فاصلةولكنهم طور .ممسالمنا بني األإ

كان . اجلانب الرصاعي وحجبوا حلظات التوحد بني املذاهب وهي كثرية
 ,ربعةسالمية يدافعون عن خالفتهم بواسطة املذاهب األالسنة يف اخلالفة اإل

ي حمور أ ,لقد ذهبت اخلالفة. لشيعة يطلبون اخلالفة بواسطة مذاهبهموكان ا
وصارت املذهبية بعد اخلالفة سببا لعدم  .النزاع املذهبي وموضوعه

ليست املذهبية اليوم  ,خرآبكالم . ي التخلص من التبعيةأ ,اسرتجاع اخلالفة
 ساطةهنا ببأل .بل عبئا عليهم مجيعا ,ي فريق من املسلمنيحال سياسيا أل

كان البد من عناوين  وإذا .تعرتض كل مشاريع هنضتهم وتؤبد تبعيتهم
ويف  ,برز يبقى يف التقريب املخلص بني املذاهبللخروج منها فالعنوان األ

برزها التخلص من التبعية واعتامد منظومة حقوقية أولويات سياسية أاعتامد 
وحتافظ عىل  ,يف املواطنة واحلقوق والواجبات معارصة تساوي بني الناس
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حال  ال يشكل ,طاروكل حديث مذهبي خارج هذا اإل .معتقداهتم الروحية
   .صحابه وال خلصومهال أل ,سياسيا

 
************ 

 
الدكتور فيصل جلول كاتب وصحفي من لبنان, له مؤلفات وتراجم عديدة وناشط * 

 من أجل حرية التعبري





	التيار اإلسالمي والرصاع الطائفي يف تركيا

  ايق بولوتف
 

من الرضوري إلقاء نظرة عىل  لفهم ظاهرة اإلسالم السيايس يف تركيا,
ولو قادنا ذلك إىل  .اخللفيات التارخيية للتكوين العقائدي والديني يف البالد

معتقدات األتراك السابقة منذ الشامانية اآلسيوية والبوذية, مرورا باملسيحية, 
 .واليهودية بدرجة أقل

د مابني النهرين ن وسط أسيا إىل جزء من تركيا وبالجاء األتراك م
قام فيها األتراك يف إيران ويف الفرتة التي . ناقهم لإلسالمعتاواألناضول قبل 

اإلمرباطورية السلجوقية, كان أثناءباعتناق اإلسالم السني وخصوصًا 
 ). العلوي الشيعي(التيار يميلون للذوبان ب) الرحل(الرتكامن غري املستقرين 

املذهب السني احلنفي ) القادة(اعتنقت النخبة العسكرية الرتكية يف بغداد 
خاصة وأن هذه املدرسة الفقهية ال تعترب القرشية  .خالل العرص العبايس

األمر الذي يوضح طابع التفضيل السيايس يف . رشطا من رشوط اخلليفة
 . االختيار املذهبي

ني يف القرن الرابع عرش أساسًا احلروب بني إيران الصفوية والعثامني قامت
يف حني كان الرصاع بني . عىل خلفية املصالح اإلقتصادية واجليوسياسية

 رشيطا خمروطيا 12الذين يرتدون ( » Qizilb¯ashsالقيزلب أشس «السنة و
) رتودوكساهلي(أو بني أصحاب البدع ) ذا املذهبوقد تبنى العلويون ه
قد تطور إىل رصاع طائفي صاعد بني  )األورثوذكس(واإلسالميني السلفيني 

كان هؤالء  .ألف شخص بالسيف 40ثامنيون حوايل وقد قتل الع. املسلمني
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ارزينجان وعربوا عن − يعيشون يف مدينة رشق األناضول تدعى سيواس
يف نفس القرن, . تعاطفهم الطائفي والسيايس مع الشاه إسامعيل اإليراين

ين سليم األول, الذي قتل عرشات أبرزت احلملة املرصية للسلطان العثام
اآلالف من اإلسامعيليني والعلويني يف حلب ومناطق النصريية املحيطة هبا يف 

تدعو لقتل  عديدة , فتاوىنيوقد أصدر علامء الدين العثامني. سوريا
بالقتل من قبل الزعامء ) الباطنية(كام ُحكم عىل بعض علامء . العلويني
السلطان حممود الثاين بمحاربة اجلنود العلويني قام  1826يف عام . الدينيني

يف احلرب ضد املعتقدات  ضمن اجليش العثامين وهم من الذين شاركوا
الحقًا تم ترك ما  هذه السياسةالقوات اإلنكشارية  أوقفتة, وقد البكتاشي

باإلضافة إىل −تبقى من تلك الوحدات اإلنكشارية بعد عملية التصفية 
 إما أن يقتلوا أو أن يقبلوا: تواجه أحد خيارين − لبكتاشيهالكثريين من أتباع ا

الذين أرادوا إنقاذ حياهتم, هذا واختار . باإلنتامء إىل املذهب السني احلنفي
  .أصحاب اخليارينشمل الرتحيل والقمع ومع ذلك, . األخري

, كان 1324جيب أن نتذكر هنا أن اجليش اإلنكشاري, الذي تأسس يف عام 
ن من العائالت املسيحية وحيتجزهم قرسًا يف الثكنات العسكرية يأخذ الفتيا

العثامنية مع تعاليم صارمة, بحيث يدخلون يف اإلسالم تدرجيًيا ويتبنون 
وهكذا أصبح . يف املذهب العسكري منهجا إيامنيا يلغي البدع البكتاشية

 .لدينا اجليش اإلنكشاري الفاتح
. ئفية يف العصور الوسطىهكذا بدأت أول الرصاعات اخلطرية والطا

أعضاء يف الطرق الدينية الصوفية /لسالطني العثامنيني, كانوا أتباعفا
ولكن يف فرتات معينة من تاريخ الدولة العثامنية, كانت الطريقة . املختلفة

وجاءت اإلمرباطورية العثامنية يف . النقشبندية والقادرية يف مشهد الصدارة
التجديد والتغري تبعا (» التجديد« :نقشبنديةبتقليد إحياء الالقرن املايض 
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وكذلك من احلداثة . , حيث كانت الدولة قد أنشأت قاعدة طائفية)للظروف
الغربية ضد السلطان عبد احلميد الثاين املنارص لإلسالموية الذي نقب عميقا 

 .عن دور الدين يف سياق السياسة
 (AKP) نميةالرئيس رجب طيب أردوغان الذي أسس حزب العدالة والت

ورئيس الوزراء أمحد داود أوغلو, ومعظم ممثيل حزب العدالة والتنمية الذين 
ومن املعروف . يشغلون املناصب اإلدارية, هم من أتباع الطريقة النقشبندية

 أن آخر زعيم ديني كبري هلذه الطريقة هو حممد زاهد كوتكو, الذي اعتزم بناء

ديني الكبري لرتكيا الفتاة وللقوات تركيا عثامنية جديدة لتكون البديل ال
وله يعود اقرتاح إنشاء . الكاملية الذين دافعوا عن احلداثة الغربية والعلامنية

هذا الصندوق واملصالح اخلاصة وتنمية رأس . صندوق التضامن اإلسالمي
 .املال عىل أسس إسالمية كان نقطة اإلنطالق السياسية االقتصادية للمرشوع

كات التجارية اإلسالمية احلالية والقائمة منذ السنوات الرش ووراء ربيع
الثالثني املاضية, والتي نمت و باتت واسعة اإلنتشار يف املدارس اإلسالمية 

إن جمموعات رأس املال متوسطة احلجم, والتي حتولت . والبنوك اإلسالمية
وقد تلقى نجم الدين أربكان, . إىل مراكز جتارية ومالية عىل نطاق واسع

لشخصية السياسية واإلسالمية البارزة ورئيس الوزراء سابقًا, تشجيعًا من ا
 .الشيخ زاهد كوتكو, لبناء حزب سيايس إسالمي

اليوم, هناك طرق كبرية وصغرية ضمن الطائفة السنية يف تركيا, بعضها 
 أو(الطرق قد تداخلت /عظم الطوائفولكن اليوم م. فولكلوري الطابع

 ,زالوا كانوا وال ,لطريقة أو القادة املنتخبني كنوابأتباع ا. السياسة) غزت
وحاليًا يمثلهم حزب  نتخابات ضمن قوائم احلزب املحافظخيوضون اإل

الوزارات, (ولدهيم أنصارهم يف خمتلف الدوائر احلكومية . العدالة والتنمية
إهنم ). مؤسسات االقتصاد, األعامل التجارية, الرشطة, وحتى يف اجليش
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مجاعة فتح اهللا : لك الطرقومن أهم ت. اط مدنيني أو خدميعملون كضب
التي حتالفت مع حزب العدالة والتنمية ولكن ما لبثت أن أشعلت (غولن 

, النقشبندية, )سلطة يف السنوات الثالث األخريةرصاعًا رشسًا ضدها عىل ال
 Nurcus, النرقس )مجاعة طريقة املنزل( Menzilci القادرية, املنزلسية

أتباع األستاذ الكبري ( سليامنزيالر Süleymancılar ,)طريقة نور مجاعة(
 ). سليامن

 التكوين الديني واملذهبي يف تركيا
إال أن هذه . %98ثمة مزاعم تتحدث عن أن نسبة املسلمني يف تركيا هي 

 .املزاعم غري صحيحة البتة
 للحرية 2012ضمن تقرير  فوفقًا ملا نرشته وزارة اخلارجية األمريكية

من األرمن األرثوذكس يعيشون يف تركيا,  60000الدينية الدولية, فإن 
من  2270 −النسطوريني/ الرسيان/ من اآلشور  20000باإلضافة إىل 

 −,7000الربوتستانت  −15000األرثوذكس الروس  − اليونان األرثوذكس
ويف مادة نرشت . 3000الكلدانية  −5000شهود هيوه  −الكاثوليك 25000
يف بحث الكنيسة املورمونية واملورمون, أوضحت أن هناك  2006ان يف حزير

ووفقا ملنظمة أبحاث بيو, فإن معدل . من املورمون يعيشون يف تركيا 850
 −%3 )الشيعة(اجلعفريني  − %20علويني  −%70املسلمني السنة هو 

 320000الكاثوليك والربوتستانت واألرثوذكس ما جمموعه (املسيحيني 
ومعظمهم من (هيودي يف تركيا  20000حوايل  −%0.4بة أي نس) نسمة

. شخص 728واهلندوسية  −البوذية 40000 −21259البهائية  −)السفارديم
 2012أعده معهد غالوب لألبحاث ويعود للعام الذي  Winووفقًا لتقرير 
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وهناك . % من الشعب الرتكي يعترب نفسه ملحد2حول التدين واإلحلاد, فإن 
 .عرون بميول دينية وال إحلادية% ال يش2حوايل 

	وضع األقليات

لوزان, سويرسا,  مدينة كانت معاهدة لوزان هي معاهدة سالم وقعت يف
رسميًا الرصاع الذي كان  لقد سّوت معاهدة لوزان. 1923يوليو  24يوم 

اإلمرباطورية الربيطانية ,  −قائام أصًال بني اإلمرباطورية العثامنية واحللفاء 
لفرنسية, مملكة إيطاليا, إمرباطورية اليابان, اململكة اليونانية, اجلمهورية ا

أهنت معاهدة لوزان الرصاع . ومملكة رومانيا منذ بداية احلرب العاملية األوىل
املعاهدة, أعطت تركيا هذه يف . ورسمت حدود اجلمهورية الرتكية احلديثة

املقابل فإن احللفاء مجيع املطالبات املتبقية عىل اإلمرباطورية العثامنية, وب
لقد قادت معاهدة لوزان إىل . اعرتفوا بالسيادة الرتكية ضمن احلدود اجلديدة

اإلعرتاف الدويل بسيادة مجهورية تركيا اجلديدة كدولة وريثة للدولة العثامنية 
آب  4آخر تعديل يف −املوسوعة احلرة, ويكيبديا  −»معاهدة لوزان«. (البائدة
2015.( 

ضمنت املبادئ , كوثيقة قانونية ت1923زان يف عام وقعت معاهدة لو
بشكل عام, هلذه . ستقالل اجلمهورية الرتكية املستقلةاالتأسيسية لسيادة و

إهنا الوثيقة التي تنص : نقاط املعاهدة أمهية بارزة لرتكيا تتلخص يف ثالث
 عىل مبدأ املساواة بني تركيا من جهة وبني القوى الدولية باإلضافة إىل ضامن

بشكل (كام يشار للوثيقة أيضًا . السيايس واالستقالل االقتصادي استقالهلا
السياسية الرتكية  داللة عىل النجاح الكبري للنخبة عىل أهنا تشكل )تقدييس

السالم « ـهذا التقديس وصل حد تسمية املعاهدة ب. خالل العهد اجلمهوري
ورك وهو وقد وصف مصطفى كامل أتات. من قبل بعض الكتاب» املقدس
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أول رئيس لرتكيا والقائد العام للجيش الرتكي خالل حرب االستقالل 
متثل معاهدة لوزان « :معاهدة لوزان عىل هذا النحو) 1919−1922(

أعدت ضد  التي اإلنتصار السيايس الذي تغلب عىل كل أشكال املؤامرة
 .»األمة الرتكية منذ قرون

لفهم النهج  ,ت حول املعاهدةمن املهم حقًا أن ندرس بعناية هذه التصورا
فهذا التقديس ملعاهدة . الذي تبنته اجلمهورية الرتكية جتاه مفهوم األقلية

 .لوزان لطاملا عرب عنه من قبل أبرز العلامء والكتاب يف العهد اجلمهوري
فقد جلبت حلوال لقضايا  ,فبدالً من أن تكون هذه املعاهدة وثيقة قانونية

املدائح يف معاهدة سادها  فعّمتوالسيادة,  أخرى خارجة عن االستقالل
 –مريهان يوغون, جامعة اسطنبول بيلجي . (أصًال ودائًام أوجه القصور

مرشح للامجستري يف الدراسات األوربية, الكثري من أجل السالم والقليل 
جامعة  -»األقلية« التأثري الزجري ملعاهدة لوزان عىل مفهوم: لألقليات

 ).2013ايو م 27اسطنبول بيلجي, 
بالنسبة لغالبية الكتاب الذي كتبوا حول هذا املوضوع فإن معاهدة لوزان 

قام من وجهة النظر هذه, . والنرص يمكن وصفها بأهنا وثيقة االستقالل
عىل قاعدة من اخلرائط التي رسمتها القوى الغربية دائام تفسري معاهدة لوزان 

لموضوعات األخرى التي عىل حساب الدولة الرتكية وأمهيتها بالنسبة ل
ة ال يقترص فقط عىل ومع ذلك, كان نطاق املعاهد. تغطيها معاهدة وتقوضها

فإعطاء معاهدة لوزان هذه القيمة العالية فقط . الدولة الرتكية قضية إستقالل
لناحيتي النرص واإلستقالل لطاملا تسبب يف سوء تفسري أحكامها حول 

  .مفهوم األقليات ومحاية األقليات
قال عادة أن نظام األقليات يف تركيا قد تشكل يف إطار قانوين تأسييس, ي

شكلته معاهدة لوزان, باإلضافة إىل اسرتاتيجيات الدولة واملجتمع الرتكي 
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لقد استندت السياسة الرتكية الرسمية جتاه . فيام يتعلق باألقليات يف تركيا
عاهدة حتدد اإلطار ويمكن اعتبار أهنا م. األقليات عىل معاهدة سالم لوزان

وعالوة عىل ذلك, فإهنا . القانوين بشأن نظام محاية حقوق األقليات يف تركيا
حتدد األحكام العامة جلميع املواطنني األتراك بغض النظر عن املولد 
واجلنسية, واللغة أو العرق, أو الدين; مما يضفي حقوقا ضمنية جلميع 

 ,رصحية إىل األقليات غري املسلمة تعطي املعاهدة حقوقا. املنتمني لألقليات
علًام أنه ومنذ فرتة عصبة األمم, تم تعريف مفهوم األقلية ضمن ثالثة معايري 

من بينام, يف لوزان, تم تعريف فقط . املعايري العرقية واللغوية والدينية: هي
بعبارة أخرى, خالفا لإلتفاقيات بشأن محاية . هم غري مسلمني بأهنم أقليات

بالعرق  يات والتي وقعت بعد احلرب العاملية األوىل والتي أقرتحقوق األقل
تركيا األقلية  واللغة والدين كمعايري لتحديد مفهوم األقليات, فإن تعريف

. باعتباره املعيار الوحيد لتحديد مفهوم األقليات» الدين« اقترص فقط عىل
ساسية واحدة من املشاكل األ. هذا الوضع أدى إىل ظهور عدد من املشاكل

والرئيسية هو حقيقة أن تركيا قد اعرتفت باملفهوم الضيق جدًا يف تعريف 
األقليات, هذا باإلضافة إىل أن حقوق األقليات غري املسلمة, التي تعرتف هبا 

 .تنتهك باستمرار الدولة,
وفقا لذلك, تسعى هذه الورقة إىل حتديد خطوط قضية األقليات, وتقديم 

 إن حمتوى مفهوم: هلذا اهلدف, أوال. ات يف تركيااملوضوع من تاريخ األقلي
سنقوم بتحديده, ومن ثم سنستقيص تطوره التارخيي يف املامرسة » األقلية«

جعة معاهدة لوزان من خالل مرا من الواجبويف هذا الصدد, . الرتكية
وعالوة عىل ذلك, فإنه ستتم مقارنة . لمواد اخلاصة بحامية األقلياتلالنظر 

تقييم ويف كل من معاهديت لوزان وسيفر,  اخلاصة باألقلياتبني املواد 
 . عىل هذا األساساالختالفات 
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اهلدف الرئييس هو فهم األسباب الكامنة وراء حمدودية املفهوم الرتكي فيام 
. يتعلق بتعريف األقليات, وإنكار أو انتهاك احلقوق يف عملية التنفيذ التطبيق

اهلوية الكربى واهلويات الفرعية داخل « عند هذه النقطة, فإن العالقة بني
كانسّو . (تشكل اخللفية اهلامة التي جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار» الدولة

حقوق األقليات « اسطنبول, −غوليس, مساعد باحث يف جامعة يني يوزال
 ).»يف تركيا

قد وقعت يف عرشينيات القرن العرشين, وفقا لروح  عىل اعتبار أن املعاهدة
للحد من نطاق  مندوبو املجلس الرتكي مسعا كبريا بذلفقد , حقبتها
يف تركيا مع الثقة بأهنم اجلانب املنترص يف حرب » األقلية« مصطلح

كان هناك وجهني للقضية بالنسبة للوفد الرتكي املتوافق . اإلستقالل الرتكية
إن تبادل السكان جيب أن يكون : من احلكومة الرتكيةاملرسلة مع التعليامت 

جيب أن يستند إىل نظام امللة العثامين » األقليات« و املبدأ, كام أن توصيفه
 . الذي يصنف األقليات عىل قاعدة الدين وليس العرق واللغة

باألقليات يشتمل  القسم الفرعي من املعاهدة اخلاص نتيجة لذلك, فإن
لقد تم استبدال . فقط عىل املواطنني غري املسلمني كمجموعات أقلوية

املواطنني األتراك « بمصطلح» األقليات العرقية واللغوية والدينية« يممفاه
ومنذ ذلك احلني نشأ ميل عند النخبة الرتكية . ضمن املعاهدة» غري املسلمني

, فقد اعترب تعريف هذا املفهوم "مشكلة« فهوم األقلية باعتبارهمليف نظرهتا 
مل مع قضية خالل حمادثات لوزان واحدًا من أصعب املوضوعات للتعا

وقد رصح الدكتور . األقليات كقضية أمنية من قبل الوفد الرتكي يف لوزان
اللجنة الفرعية اخلاصة « رضا نور, أحد أعضاء الوفد الذي كان يعمل يف

أن الوفد الرتكي حاول جاهدًا منع القوى الغربية من تعريف » باألقليات
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, ألن هدفهم من ذلك, األقليات عىل قاعدة العرق واللغة بعيدًا عن الدين
 .الدولة الرتكية اسكمت حسب قناعته, هدم

 وعىل عكس املوقف الرتكي من مفهوم األقليات, فإن وجود مفهوم
يف النصوص القانونية السابقة يبني لنا أوجه » أقليات عرقية ولغوية ودينية«

إن العرق . القصور يف معاهدة لوزان يف إجياد تعريف مقبول هلذا املفهوم
كعنارص مميزة للمجموعات البرشية, ومن املمكن أن  لغة قد اعرتف هباموال

ندعي أن معاهدة لوزان شكلت تراجعًا عن معايري مشرتكة حول هذه 
النامذج  عامًا من توقيع معاهدة لوزان بحيث أن 90 اليوم, وبعد. املسألة

. تغريت بشكل كبري فيام يتعلق بقضايا األقليات والسياقات والدنيا كلها
وبحيث أن املعايري الدولية تشكل بديًال أعىل باملقارنة مع املناخ السيايس 
لعرشينيات القرن املايض, ومع ذلك, موقف تركيا بشأن األقليات ال يزال 
هو نفسه كام كان يف معاهدة لوزان, وهذا يؤدي إىل تأخر يف اللحاق بركب 

  .تاملعايري املعارصة حول تعريف األقليات وحقوق األقليا
مجهورية تركيا مبارشًة بالرتاث  تأثرتفيام يتعلق أيضًا بمسألة األقليات, 

اجلمهورية  يمواطنأما  .أقلياتفاعتربت فقط غري املسلمني  ,العثامين
ال فهم لفيات عرقية ولغوية خمتلفة, خل انتامئهماملسلمني, وعىل الرغم من 

سري ملفهوم األقلية ال أن هذا التف جيب أن يبقى يف بالنا. ُيعتربون أقليات
يمكن أن يكون كافيًا إذ ما قورن مع معنى مقبول عىل نطاق واسع وهو ذلك 

جمموعة صغرية عدديا ُتظهر تباينات بينها وبني  ةالذي تعترب فيه األقلية أي
يف املايض كان . غالبية املجتمع عىل قاعدة االنتامء العرقي, اللغوي والديني

ن, يف الوقت الذي ساد فيه مفهوم األقلية ألول من املمكن النظر إىل الدي
ن, خاصة وحيد ملجموعة من الناس, بينام اآلمرة, عىل أنه العنرص املميز ال

بعد ظهور الدول القومية داخل الساحة السياسية, فإن العرق واللغة قد 
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التعريف الصحيح  وضع إىل املشهد مما قاد إىل نموذج تغيريي من أجل دخال
مرشح للامجستري  –مريهان يوغون, جامعة اسطنبول بيلجي . (مهلذا املفهو

التأثري : يف الدراسات األوربية, الكثري من أجل السالم و القليل لألقليات
 27جامعة اسطنبول بيلجي,  −»األقلية« الزجري ملعاهدة لوزان عىل مفهوم

  ).2013مايو 
األقليات الدينية يف األرمن واليونانيني واليهود  ملعاهدة لوزان اعتربوفقا 
وبإدارة  احلكومة بفتح مدارس بلغاهتم اخلاصة وقد أذنت هلم. تركيا

األستاذ الدكتور باسكن وهران, : راجع مصدران عن األقليات. (كنائسهم
السياسة اخلارجية الرتكية, القضية اليوم من حرب االستقالل, وثائق, 

, ص, 2001الت, تعليقات, املجلد األول, اسطنبول, منشورات االتصا
األقليات يف معاهدة لوزان, منشورات  زينب أيدين, وضع. ,225−231

 ).مركز حقوق اإلنسان يف اسطنبول نقابة املحامني
باسم اجلامعة الدينية, ألسباب  شوري متحدثاً آ لقد قال كاهن مندوب

إيرول » .مجاعتنا مل ترد االستفادة من حقوق األقليات« خمتلفة, مشريا إىل أن
رة, وهو نائب من أصل آشوري عن قائمة حزب السالم والديمقراطية دو

وفقا ملعاهدة لوزان فإن « :يف الربملان الرتكي, وتابع) BDP(املؤيد لألكراد 
بيانت موقع إخباري,  2004أكتوبر  6(» .شوريني يعتربون أقليةاآل

 ).اسطنبول
 تاملجموعاهم وحقوق أقلية, ال يضمن حقوق فاعتبارهمومع ذلك, 

إن السلطة يف تركيا, قد قامت بإغالق بعض الكنائس واملدارس . األخرى
الفصول الدراسية ضمن  يف التاريخ واجلغرافيا إن تدريس. الدينية اليونانية

الرتكية ومن منظور قومي  مدارس األقليات, قائم عىل تقديم وجهة النظر
سبيل فعىل . ن من أصل تركيومعلميقوم بإعطاء هذه الدروس و. تركي
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اليونانية الرتكية  , وهناك احلرب1915قضية مذابح األرمن عام  املثال, هناك
هذه موضوعات تارخيية تدرس بطريقة أحادية اجلانب , 1922−1919من 

فرصة للعمل للطالب من أبناء األقليات  ةكام ال يوجد أي. خرينتزدري اآل
دارات إأو أية  الذين يدرسون بلغتهم األم, ألنه ال يوجد أي مؤسسة رسمية

اليمكن اإلنخراط يف سوق العمل . و أعامل تستخدم لغات هذه األقلياتأ
إن أعضاء . ألبناء األقليات إال إذا كانوا يتكلمون اللغة الرتكية الرسمية

مسيحيًا أو هيوديًا عىل كان نتامئهم الديني إن ايكتب  األقليات الدينية ال
ويف السابق كانوا يؤدون . ه اخلانة فارغةاألوراق الثبوتية, فغالبًا ما ترتك هذ

إن هذا الرشط ال يزال ساري . اخلدمة العسكرية يف مناطق معينة فقط
إن كل . املفعول, ولكن تم ختفيفه وتغيريه بعض اليشء يف السنوات األخرية

احلكومات الرتكية تقريبا ال تقوم بتخصيص األموال لصيانة الكنائس 
ذ بمعظمها معلومات مقررات تدريس الدين تنفّ كام أن . واملدارس الدينية

حتت اسم رضيبة  كام حاربت الدولة األقليات,. تعاليم الدين اإلسالمي
الثروة يف سنوات احلرب العاملية الثانية, بحيث كان بعض أفراد األقليات يف 

وهتدف . املناطق النائية يف اجلزء الرشقي من البالد مضطرون للعمل جماناً 
, يف إطار سياسة اإلستيعاب الرتكية, إىل وضع حد للتفوق هذه الرضيبة

 .اإلقتصادي لغري املسلمني
يف املركز التارخيي  املأساة الكربىحدثت  1955سبتمرب  07− 06 يف

حيث قام بعض املسؤولني يف الدولة . بيوغلو−السطنبول يف ساحة تقسيم
من بشكل رسي وبطريقة غري مرشوعة بتحريض رعاع من الناس جلبوا 

منازل  قاموا بمهامجة , الذينالنزعة العنرصية الرتكية من محلةاألقاليم 
 30شخصا وجرح  15وهنبوا أعامهلم التجارية, ما أدى إىل مقتل  األقليات

 300األرقام غري الرسمية عن تتحدث شخصًا, وفقا لألرقام الرسمية, بينام 
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 إصابة تلكام سج. سيدة لالغتصاب 60تعرضت حوايل قد و. من اجلرحى
وقدر عدد املنازل التي تعرضت . امرأة بحاالت الرعب واخلوف 400

 2و كنيسة وكنيسًا واحدًا, 73مكتبا, و 1004, باإلضافة إىل 4214للهجوم ب
املصانع والفنادق  مدرسة, هذا عدا عن 26من األديرة, باإلضافة إىل 

 الرجوع إىليرجى . (مكان عمل هلجامت 5317 واحلانات بحيث تعرض
 −2009أيلول  26صحيفة الصباح  −»غتصبتامرأة إ 400« :املرجع

 ). , إسطنبول2005/06/09أيلول, راديكال,  07−06 أحداث«
مذبحة « سمامن املفيد هنا أن نرسد بعض تفاصيل األحداث التي عرفت ب

هي عبارة عن , و»أحداث أيلول« أو» شغب إسطنبول« أو» إسطنبول
بشكل مبارش األقلية اليونانية يف ستهدفت اهجامت عصابات منظمة 

ق عمليات نّس . 1955إسطنبول يف السادس والسابع من شهر أيلول عام 
الفرع ( الشعب تلك كل من جتمع التعبئة التكتيكي وجملس عملية غالديو

وهو (باإلضافة إىل مكافحة الفدائيني وجهاز املخابرات القومي ) الرتكي
لقد بدأت االحداث بإشاعة ). قومييعرف اليوم بمنظمة األمن ال سلف ما

املنزل  –نبأ كاذب مفاده ان القنصلية الرتكية يف ثيزالونيكي يف شامل اليونان 
قد تعرض للحرق يف  −1881الذي ولد فيه مصطفى كامل اتاتورك يف عام 

يعمل حاجبًا للقنصلية,  اً كان من قام بعملية زرع القنبلة تركي. اليوم السابق
هذا بينام قامت الصحافة . عرتف بذلكابض عليه الحقًا ووقد تم إلقاء الق

عتقال احلاجب االرتكية, التي تسوق لألخبار يف تركيا, بالسكوت عن خرب 
 . القنبلة أوعزت بأن اليونانيني هم من زرعوبدالً من ذلك 
نقل جمموعة من الغوغاء الرتكية بعربات الشحن إىل املدينة  باملقابل, تم

وبالرغم . سطنبول ملدة تسع ساعاتاالتهجم عىل يونانيي حيث قاموا هناك ب
شخص قد  12من أن الغوغاء مل يدعو رصاحًة لقتل اليونانيني إال أن أكثر من 
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هذا . لقوا حتفهم خالل أو بعد اهلجامت كنتيجة للرضب واحلرائق املفتعلة
فاعلية  دون أيةالرشطة يف الغالب  تبقي. وقد تعرض األرمن أيضًا لألذيات

سطنبول ان أعلنت احلكومة حالة األحكام العرفية يف أ ستمر العنف إىلابينام 
 .وأدخلت اجليش للقضاء عىل الشغب

لقد عجلت تلك األحداث من هجرة اإلثنية اليونانية من تركيا وخصوصًا 
 119,822نخفض عدد اليونانيني يف تركيا من افقد . من منطقة إسطنبول

ويف إسطنبول . 1978شخص يف عام  7000إىل حوايل  1927نسمة عام 
و  1955بني عامي  49,081إىل  65,108وحدها تراجع عدد اليونانيني من 

إن األرقام الصادرة عن وزارة اخلارجية الرتكية تشري إىل أن عدد . 1960
شخص, يف حني  4000إىل  3000املواطنني االتراك من أصل يوناين هو مابني 

إىل أن عددهم  تشري 2006ووتش يف العام  أن أرقام منظمة هيومان رايتس
 .شخص 2500يقدر ب 

يرى بعضهم أن تلك اهلجامت هي بمثابة إستمرارية لعملية الترتيك التي 
هنيار اإلمرباطورية العثامنية أكثر من كوهنا قضية معارصة أو ثنائية ابدأت مع 

من % 40ولدعم وجهة النظر هذه, فإهنم يوردون حقائق عن ان . الطابع
 . *املمتلكات التي تم اهلجوم عليها تعود ألقليات أخرى

 .هذه األحداث موجات نزوح مجاعي إىل خارج البالد وقد نتج عن
, وبحجة األحداث يف قربص فقد 1974و 1964−1963ويف أعوام  باملثل,

الكلدان والرسيان وأجربوا عىل اهلجرة إىل  تم تنفيذ نفس اهلجامت عىل
 .قربص

ر أن الضحية األوىل للحرب بني حزب العامل عتبااهذا ويمكن 
 كانت وال 2000−1984ما بني عامي  الكردستاين والدولة الرتكية يف الفرتة

فاألزيديون الكرد باإلضافة إىل أتباع املجموعات . زالت األقليات الدينية
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قد قتل بعض واألشورية والكلدانية, أجربوا عىل إخالء قراهم يف كردستان, 
مما دفع األغلبية للهجرة . جموعات باإلضافة إىل الناس العادينيقادة هذه امل

 .إىل البلدان الغربية

 وضع العلويني
العدد اإلمجايل يقدر و. مليون نسمة 75إىل  73يبلغ عدد سكان تركيا 

العلويون, وفقا ينقسم . مليون نسمة 12−10للعلويني يف البالد هو نحو 
العلويون األتراك, :  ثالث فئاتألصوهلم العرقية وأماكن تواجدهم إىل
املجموعة األوىل يف مناطق  تنترش. العلويون األكراد والعلويون العرب

خمتلفة من األناضول وإجيه وساحل البحر األبيض املتوسط وهم يعيشون يف 
يف املنطقة التي تسمى  كوردغالبية العلويني ال كام ويقيم. مناطق ريفية جبلية

) ويسمون بالنصريية(أما العلويني العرب . ولكردستان يف رشق األناض
فيقيمون يف مواقع متتد ما بني الساحل الرشقي للبحر املتوسط إىل احلدود 

بينام عدد . ويقدر عددهم بمليون إىل مليون ونصف مليون نسمة السورية,
العلويني األتراك أكرب من عدد العلويني األكراد, وكالمها خيتلف من حيث 

كام ختتلف الشعائر الدينية أيضا . تقاليد مع العلويني العرباملعتقدات وال
ن العلويني العرب متأثرون بالعامل يمكن القول أ. باإلضافة إىل الطقوس

أنفسهم هم جزء  لكوردالعلويني األتراك وا عىل الرغم من أنو. اإلسالمي
 يففالصالة والصيام والزكاة  .من تاريخ اإلسالم, ولكن خالفا ألهل السنة

كام أهنم . مثلام هو احلج اإلسالم الرئيسية فرائض تعترب منال معتقدهم 
لناحية قبول الرشوط اخلمسة  الرئيسية الشيعية مع املدارس خيتلفون
, فإن العلويني ال يقبلون اإلسالم باملعنى الذي تفهمه أنت الذ. لإلسالم
 .نفسك
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. فة املواطنةمن خالل تأسيس مجهورية تركيا اجلميع ص ن,والكامليأعطى 
سنة حتت ضغوطات اإلمرباطورية  500وبام أن العلويني قد عاشوا حلوايل 

العثامنية التي ختللتها مذابح وجمازر بحقهم فقد شعروا أهنم باتوا يشعرون 
دفعهم األمر الذي . بحرية أكرب بكثري مما كانت عليه أوضاعهم يف املايض

ن العلويني الذين أ وكان جليا .حلب احلكم العلامين الذي أتى به الكامليون
 .العلامنية قد أبدوا دعمهم الكامل للحكومة الكاملية» العقيدة الدينية« يتبنون
 1950ومنذ عام . 1940العلامنية منذ  راجع اجلناح اليميني للكاملية عنت

تسوية مع األوساط  إىل السلطة, وقد قام بإجراء افظأتى اليمني الكاميل املح
ذ قامت إدارة الدولة بإجراء هذه التسوية مع الغالبية نوم. ميةالدينية واإلسال

عىل . , قامت أيضًا بإدارة ظهرها للعلويني األقليةبصفتها االسمية هذه السنية
الشعائر الدينية  ولكن. عىل معتقدات العلويني ما يبدو مل يكن هناك ضغوط

كل والطقوس لطائفة العلويني وحتى عرشين سنة خلت كانت تقام بش
تسمح السلطات بإعطاء مساحة لبناء دور العبادة  يف الواقع, ال. رسي ليالً 

نحن وأنتم مسلمون « :للعلويني والتي تسمى شيموي ولسان حاهلم يقول
وهذا ماتقدمه » يف املجتمع املسلمواملسجد هو املكان الوحيد للعبادة 

 وإن, يأكلون علناً  خالل شهر رمضان ال إن العلويني. السلطات من عذر
يف كثري األحيان, خيبئ العلويني . كانت النتيجة تعرضهم للهجوم فعلوا

 .ذلك يمكن أن يعرضهم لإلهانة يعلنون عنها ألن هويتهم الطائفية وال
أن يكون املرء علويًا هو متامًا « لطائفة السنية فإهنم يعتربونحافظي امل بالنسبة

قربى مع أقربائه املقربني  مثل أن يكون ملحدًا, وهو يدخل يف عالقات سفاح
 .»جداً 

الطائفية  األوساط خالل مخسينيات وستينيات القرن العرشين, وصلت
خمتلف تعبريات واألحزاب اليمينية املحافظة إىل السلطة بفضل تعاون 
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وقد منحتهم . مهد الطريق هلم من خالل دعم الدولة مما اإلسالم السيايس,
ت لقد صعد. الجتامعية واالقتصاديةباملقابل جمموعة متنوعة من الفرص ا

ديني  غضٍ بُ  معتمدة عىلاإلسالم السني  التعبريات التي تعترب نفسها حمامي
الذين ينتمون إىل طبقة  العلويون, يف حني قام. جتاه العلويني وتصعيده

 −املضطهدة, بدعم القوى الديمقراطية واإلشرتاكية الفالحني الفقراء
بام يف ذلك (ضد األحزاب اليمينية  ملاركسيةا−الديمقراطية واالشرتاكية 
, بينام كانت القوى اإلسالمية والرجعية تتعاون )احلكام واألحزاب احلاكمة

دائام شعار الدفاع  وهنا كانت القوى التقدمية واليسارية ترفع. مع السلطة
  .إىل جبهتهم مومنهم العلويني املضطهدين لسحبه حقوق املظلومني عن

عادت تركيا لدائرة الصدام بني القوى اليسارية  1980−1970بني عامي 
 لقد وقفت القوى التقدمية واليسارية إىل جانب العلويني,. ةيوالقوى اليمين

من . وهذه املرة, باتت القوى الشوفينية الرتكية واإلسالموية هي اهلدف
القوى التقدمية  إىل جانب لعلويني األكراد قد فضلوا الوقوفالبدهيي أن ا

العرقي متمثًال بالطورانيني ودوائر −, كان العدو السيايسلذا. يساروال
واجلناح اليمني والتي  اإلسالميني−مثل ذلك; حتالفات الرتك. اإلسالميني

اخلاصة (بالتعاون مع وحدة األمن  −الدولة العميقة −تتألف من املحافظني و
ن يشتبه تعرض م , فتم إذ ذاك) Kızılbaşبالكرد والشيوعيني والعلويني 
وكانت . كان يتم اإلبالغ عنهم إىل الرشطة بإنتامئهم إىل الرضب أو الذبح, أو

 .شخص قد قتلوا يف هذه االشتباكات 5500 النتيجة أن
− يف املنطقة الرشقية من األناضول  1980−1978يف هذا اإلطار, وما بني 

ويف مدن مثل كوروم يف وسط األناضول,  −ماراش وسيواس وارزينجان
وبأعداد كبرية باهلجوم عىل األحياء التي  اإلسالميني اليمينيني−الرتكقام 

وقد دعمت قوات األمن . يعيش فيها بشكل مجاعي أتباع الطائفة العلوية
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وإثنني من االحزاب التي تنتمي إىل اجلناح اليميني هذا اهلجوم وشجعت 
 املجازر, ومن 1978ديسمرب عام  26ديسمرب و  9 عىل سبيل املثال, يف. عليه

العلويني, حدثت يف مدينة قهرمان مارش حوادث طائفية  التي ارتكبت بحق
من العلويني وفقًا لألرقام  150شتباكات عسكرية, ونتيجة لذلك, تم قتل او

فقد تم حرق العلويني, . عىل أن الرقم احلقيقي أعىل من ذلك بكثري. الرسمية
وهناك من لعب . ملمكان ع 100منزل وحوايل  200تدمري أكثر من  جرىو

ووفقا لبعض . بعد مشخصا ال يمكن الوصول إليه 68دورا هامًا يف مذبحة 
. ستهداف العلويني الكرد فقط ضمن هذه األحداثااملصادر, فقد تم 

الكردي العرقي وبات −وضمن هذا احلدث, أيضا ظهر النزاع الرتكي
زرعوا مع د قعلويني « نألبدء احلدث, بدأ الناس بالشحن والقول . واضحاً 

هنا, بدأ اهلجوم مع شعارات جهادية, وكان  .»الشيوعيني قنبلة يف املسجد,
ولكن هذه احلكومة قد . اإلشرتاكيني −يف تركيا وقتها حكومة الديمقراطيني

ُخفضت برسعة وحتالفت اجلبهة القومية املحافظة مع اإلسالميني األتراك, 
 .وكان العلويون هدفا للهجامت

. 1993متوز 2يف سيواس يف  كانتفرتكبت بحق العلويني اخر جمزرة آ أما
 من اإلسالميني الرتك أمام الفندق الذي غالبًا ما 5000فقد جتمع حوايل 

جيتمع فيه الفنانون واملثقفون العلويني ثم أرضموا النار فيه أمام أعني قوات 
 .شخصا حتفهم حرقاً  36الرشطة واجليش, فلقى 

, بدأت حكومة 2011ريا التي بدأت يف العام األهلية يف سو نتيجة للحرب
طيب أردوغان زب العدالة والتنمية وحتديدًا رئيس الوزراء السابق رجب ح
نه تم اهلجوم عىل رئيس حزب الشعب أستخدام لغة طائفية, حتى اب

أوغلو وكل من يعارض احلرب يف سوريا بنفس  اجلمهوري كامل كليشدار
حليف العلوي بشار األسد ومؤيد « :باخلطا ستعامل هذااالطريقة ومنها 
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وقد تبني . كام تم تفجري قنبلة يف بلدة الرحيانية احلدودية يف جنح الظالم .»له
ملعارضة السورية الراغبة بالتدخل ا يعمل معمن قام بزرع القنبلة  أن

مهربني علويني بزرع  العسكري الرتكي يف سوريا, ولكن جرى فورًا إهتام
هنا قال . وتم إلقاء القبض عليهم» ع املخابرات السوريةبالتعاون م« القنبلة

شخصًا من شعبنا  52إن « :زال يستعمل اخلطاب الطائفي أردوغان الذي ال
هلذه األسباب ومثيالهتا, فإن املنازل العلوية هي عرضة  .»السني قد قتلوا

وكانت بعض . للهجوم يف مواقع خمتلفة يف البالد بعد ان توسم باللون األمحر
وقد تم تفجري مسجد شيعي يف . األماكن العلوية قد تعرضت حقيقًة هلجامت

 ., دون أن يتم العثور عىل اجلناة2015إسطنبول يف عام 
العلويني مستهدفون بالتهديدات والتخويف كجزء من سياسة حزب  إن

هناك العديد من األسباب لذلك, وأحد تلك . العدالة والتنمية ضدهم
إن العلويني هم ضد احلرب يف سوريا وضد . ة احلرباألسباب يرتبط بسياس

هم مع عملية السالم وقسم منهم يعرب عن ذلك بشكٍل . كورداحلرب عىل ال
فرتة  ة بالقيام بدوٍر فعال إلهناء حربوقد بدأت املؤسسات العلوي. واضح

 .الثالثني سنة األخرية يف تركيا
الداخلية يعتقد العلويون بشكل جيل أن السبب الرئييس للحرب 

واخلارجية هو حتقيق طموح رجب طيب أردوغان يف حتويل النظام 
. اجلمهوري القائم إىل نظام مجهوري قائم عىل نوع من العثامنية اجلديدة

وللتيقن من هذا األمر فإنك الحتتاج أن تكون عاملًا إجتامعيًا وإنام يمكنك 
يعرب ( .يةذلك من خالل اإلستامع إىل بيانات رجب طيب أردوغان اليوم

إهنم يقولون عنا أننا « رئيس وزرائه أوغلو عن ذلك رصاحة بالقول
 .)»العثامنيون اجلدد, نعم نحن العثامنيون اجلدد
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	كورداألتراك وال: النقشبندية املتشددة

. حيمل اإلسالم يف تركيا طبيعة الطرق الصوفية التقليدية املمتدة لقرون
ط واألجواء التقليدية التي أوجدت فوفقًا للرشو. وهذا ليس كالمًا مطلقاً 

أوخلقت اإلسالم املعتدل, فإهنا قادرة أيضًا عىل حتويله إىل حركات 
ننسى أن حركة طالبان يف أفغانستان قد  حيث علينا أن ال. راديكالية أصولية
 اضنة املكانية األمأن احل كام دعونا ال ننسى. نفي املعتدلتبنت املذهب احل

يقدم املؤرخ والباحث الفرنيس أوليفييه . طالبان إمارة تنظيم القاعدة كان يفل
دار نرش  −اإلسالم واحلداثة السياسية((به املعنونة ب اروي أفغانستان يف كت

 1992دار نرش لوسوي  −فشل اإلسالم السيايس(( وكتاب)) 1985لوسوي 
نسب ((وكتاب )) 1994نكليزية يف هارفارد عام وقد صدرت ترمجته اإل

باإلضافة إىل كتاب صادر عن جامعة كولومبيا )) 1995اريس ب − اإلسالم
)) البحث عن األمة اجلديدة: اإلسالم املعومل(( بعنوان 2004االمريكية عام 

وهذه الكتب مجيعها تقدم الكثري من األمثلة عىل هذا النوع من التغيري 
  .والتحول

طريقة إن غالبية اإلسالميني الرتك ينتمون للمذهب احلنفي وضمنًا ال
. لمذهب الشافعي والطريقة النقشبنديةل ينتمي الكوردبينام . النقشبندية

وقد باتت  19ظهرت الطريقة النقشبندية يف النصف الثاين من القرن ال
فقد ذهب موالنا خالد البغدادي . مسيسة متامًا منذ أوائل القرن العرشين

إىل  −)1827−1779(كردي من كردستان العراق  − مة من العراقوهو عالّ 
اهلند واململكة العربية السعودية للحصول عىل التعليم الديني عىل مستوى 

يف سوريا, . عاٍل, وقد عاد إىل سوريا بعد تلقي تعاليم اإلسالم األرثوذكيس
هذا وقد . كوردعمل عىل تعليم عدد من الطالب األتراك والقوقازيني وال

وأعاد إرساهلم إىل ) ئه الدينينيمندوبيه أو وكال(سّام هؤالء التالميذ بخلفائه 
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هذا وقد أصبح هؤالء التالميذ يف وقت الحق الطليعة النشطة . مناطقهم
وقد محلت احلركات املناوئة . والعسكرية للحركة النقشبندية شبه السياسية

قد و. غستان إسم املريدية القوقازيةلروسيا القيرصية يف كل من الشيشان ودا
اإلحتالل الرويس لعدة سنوات, وما احلركة  ضد قام هؤالء بتمرد مسلح

اإلسالمية الراديكالية املتواجدة يف الشيشان اليوم سوى وريثة للتمرد 
 .الطائفي ذاك

ويقال . آنبأهنا إسالموية وتركية يف طاملا وصفت النقشبندية بني األتراك 
األتراك هم سيف اإلسالم, ومؤسسو ومحاة اإلمرباطورية « هنا أن
م ستخدان مهمتهم محاية الدولة, ولطاملا يعتربون أ فمن ناحية, .»!العثامنية

ملواجهة صعود ) الرتكية− أي اإلسالموية(تراك هذه التوليفة احلكام األ
ومن ناحية أخرى, كانت هذه التوليفة بمثابة . القومية الرتكية وضد العلويني

ضد سالميون ع احلكام املحافظني, فقد كافح اإلرمز وشعار للتعاون م
احلديثة والعلامنية مطالبني بإقامة دولة عىل أسس املبادئ  الدولة الكاملية

العدالة والتنمية عىل يد رجب  لذا قاموا بتأسيس حزب. الدينية اإلسالمية
هادفني من وراء  طيب أردوغان ورفاقه لتحقيق هذه املهمة وتلك التقاليد,

العثامنية اجلديدة القائمة ذلك إىل اجتذاب اهليمنة السنية عىل اإلمرباطورية 
 .عىل مبادئ اإلسالم

هناك قسم هام من شيوخ النقشبندية, ) إيران, تركيا, العراق(يف كردستان 
وقد انضم نشطاء القومية الكردية . بني الوطنية واإلسالموية الذين مجعوا ما

قام  1883هذا هو السبب أنه يف عام و. يف ذلك الوقت إىل املوقف النقشبندي
. خ عبيد اهللا النهري بانتفاضة مسلحة واسعة النطاق يف كردستان إيرانالشي

ألف من  100دولة كردية مع حوايل  وكان اهلدف من مترده هذا هو إقامة
سعى الشيخ املتمرد إىل التعامل مع روسيا ضد احلكومة االيرانية وقد . أتباعه
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ان العثامين عبد هنا قام السلط. كان قادرًا عىل جذهبا من النساطرة واألرمن
يف عام . هذا التمرد احلميد الثاين بالتعاون مع شاه إيران وبالكاد سحقوا

 كورد, قام زعيم ديني أخر هو املال سليم بإطالق ثورة ضد ال1913
, كان الشيخ سعيد متمردًا ضد 1925ويف عام . العثامنيني ولكنه فشل

وقد شارك يف هذا حقوقهم  كوردوقد طالب أن يعطى ال. احلكومة الكاملية
من تلك الفرتة وأتباع الطريقة النقشبندية باإلضافة إىل  كوردرجال دين 

حرض الكردية رجال الدين فرتة . مثقفني وشخصيات بارزة ومعروفة
التمرد, النقشبندية أتباع واملثقفني والشخصيات املعروفة والشخصيات 

دموية وأعدم الشيخ وكانت النتيجة أن تم سحق هذا التمرد بطريقة . البارزة
 يف كة الكفاحية يف كردستان كانرأما يف العراق فإن املمثل البارز للح. سعيد

وقد قام . عائلة البارزاين وقبيلة البارازان الذين ينتمون للطريقة النقشبندية
بثورة ضد احلكم العثامين  1908الشيخ عبد السالم البارزاين يف عام 

دستان العراق, وقد هزم بعد قتال طويل للحصول عىل احلكم الذايت يف كر
حل الشيخ امحد مكان قبيلة الربازاين بدعم من أتباعه  1931ويف عام . وأعدم

كام واصل املال مصطفى بارزاين . وقاد الكفاح من أجل العلم الكردستاين
كام ان مؤسس اجلمهورية . الكفاح املسلح منذ ثالثينيات القرن املايض

يف مدينة مهاباد يف كردستان إيران يف ) حتاد السوفيايتبمساعدة اإل(الكردية 
  .هو قايض حممد وهو من أتباع النقشبندية أيضاً 1946عام 

باختصار, فإن النقشبندية الكفاحية يف تركيا هي عنرصية وطائفية الطابع, 
 اإلسالمية, وتطورت لتصبح−بحيث حولت إىل توليفة قائمة عىل الرتكية

وقد لعبت . , العلويني واملسيحينيكوردتم استبعاد الف. إسالموية وطورانية
 .خالل احلرب العاملية األوىل دورًا هامًا يف مذابح األرمن
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الراديكالية حتولت النقشبندية املريدية التقليدية يف القوقاز اليوم إىل  كام
احلركات القوقازية املسلحة إىل كل من سوريا  توقد صدر. الشيشانية

 .لها فيهاموالعراق لتبدأ عم
دورًا حموريًا بني الوطنية الكردية  كوردهذا وقد لعبت النقشبندية بني ال

قد توحدا يف النقطة التي أصبح فيها اإلسالم و. والطابع الكردي لإلسالم
تركيا, إيران, العراق, (فخالل نضاهلم ضد الدولة . ثورية ةالتقليدي حرك

العرقية والدينية مثل العلويني اعتمدوا أساليب التعاون مع األقليات ) سوريا
األنثربولوجي واملؤلف : انظر ملزيد من التفاصيل((واآلشوريني واألرمن 

اهلولندي مارتن فان برونيسني الذي سبق وأن أصدر عدة مطبوعات حول 
الكرد واألندونيسيني واالتراك والفرس, كشعوب وكجوانب لإلسالم 

لتنظيم اإلجتامعي والسيايس حول ا: أغا, شيخ ودولة: عنوان كتابه. ككل
للدكتوراة يف جامعة أوترخيت عام  وهذا الكتاب هو أطروحته. لكردستان

1978 .(( 
	.اإلسالم السيايس وحزب العدالة والتنمية يف تركيا

لقد عملت تركيا الكاملية عىل استخدام املصطلحات واخلطب الدينية 
اليونان (يات خالل حرب التحرير ضد القوى الغربية, وضد بعض األقل

هلذا الغرض, ) احلرب املقدسة(وقد أعلن الكامليون اجلهاد ). واألرمن
نعقاد اوعند . بحيث حتولت حرب اإلستقالل إىل القتال بني مسلم ومسيحي

مثل علم النبي (ستخدام أيضا بعض الرموز الدينية اأول برملان تركي تم 
حفل  رزين حلضوركام وتم دعوة بعض رجال الدين البا) والقرآن الكريم

أما . ن الدعم من خالل زيارة الزعامء الدينينيوكام وتلقى الكثري. اإلفتتاح
فقد أرسل رسائل إىل بعض املشايخ  مصطفى كامل, مؤسس اجلمهورية,
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يف  ردويف حماولة جلذب طبقة رجال الدين الك كوردوزعامء العشائر ال
األخوة  أراد بذلك احلصول عىل الدعم عىل أساس منو. كردستان
 .اإلسالمية

كان القائد املؤسس للدولة احلديثة مصطفى كامل اتاتورك قد أعلن 
اجلمهورية وفقًا للمبادئ العلامنية يف عرشينيات القرن املايض, فمنع كل 

ومع ذلك, فإن اخلالفة تم حتويلها إىل سلطة . الطوائف وألغى اخلالفة
مية, وبطريقة تتفق مع املبدأ لقد قىض أتاتورك عىل املعارضة اإلسال .الربملان

ومن خالل وزارة . العلامين مل يتم التمييز بني دين وأخر وبني شؤون الدولة
ولكن عندما جاء . الشؤون الدينية أبقى احلركة اإلسالمية حتت السيطرة

 .ستخدام الدين ألغراض سياسيةاالوقت املناسب تم 
ة الكاملية اليمينية تسمى باحلكوم يف أربعينيات القرن املايض, قامت ما

فبعد حتركات للمتدينيني بعيدًا . الليربالية بتقديم تنازالت عن مبدأ العلامنية
, حاولت التواصل والتسوية مع شخصيات دينية مما النواة الصلبة للدولةعن 

أوصل مفكر ديني إسمه شمس الدين غولينطاي ليصبح رئيسًا للوزراء 
ي شاقامق, املعروف بحنينه املحافظ وقد عني املارشال فوز. ملواجهة ذلك

كام قامت هذه . للمرحلة العثامنية, يف موقع املهامت العسكرية والسياسية
 .احلكومة الكاملية بإعادة إفتتاح املدارس الدينية التي تم إغالقها سابقاً 

يف عرشينيات القرن املايض كانت تركيا حليفة لإلحتاد السوفيتي ولكنها 
, شاركت تركيا 1952ففي عام . ًا جتاه الدول الغربيةجتاهًا بعيداختذت ا

ومع ذلك, فإن الواليات املتحدة فرضت . فيه احلف النيتو وباتت عضو
ينبغي التمهيد لألوساط اإلسالمية يف تركيا, وهو : رشوطًا خمفية حياهلا وهي

فتكاثرت املنظامت . ما يقول املسؤولون األتراك أهنم فعلوه بشكل صحيح
حماولة تطويق االحتاد السوفيتي من اجلنوب عن . انترشت كالفطرالدينية و



 التطرف املذهبي

82 

, )إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا(طريق مساعدة من الدول اإلسالمية 
احلزام « فقد أعدت الواليات املتحدة األمريكية عدهتا من أجل تنفيذ طوق

ة ممثلو الواليات املتحدة وبخاص. بفاعلية احلركات اإلسالمية ,"األخرض
هنا . ضباط املخابرات بدأوا اإلتصال مع احلركات الدينية والتعاون معهم

يف » مجعية الكفاح ضد الشيوعية« ظهرت معاداة الشيوعية حتت مسمى
نتصار األمريكيني عىل الشيوعية, بدأت القوى اإلسالمية الرتكية وال. تركيا

وقد . اجدن باحلشد إلقامة الصالة اجلامعية يف املسووالقوميون املحافظ
 .ستمر هذا التيار ومثيالته حتى هناية الستينيات من القرن املايضا

هذا وقد دعمت احلكومة املحافظة يف ذلك الوقت, كل من السياسات 
املعادية للشيوعية والسياسات اإلقتصادية عىل السواء من أجل احلصول عىل 

ديولوجي أصوات القاعدة اإلسالموية, موفرًة بذلك الدعم السيايس واألي
الف املساجد حتت شعارات آنتيجة لسقوط و 1969 ويف شباط من العام .هلا

جيب « :الف إىل ساحة تقسيم يف إسطنبول رافعني شعاراجلهاد, فقد سار اآل
كان الشباب التقدمي واليساري حيتجون  وبينام. مطاردة الشيوعيني والكفار

و الشيوعية من يسمى صياد ضد األسطول السادس األمريكي, ما دفع بام
اإلسالميني والقوميني وبمساعدة من رجال الرشطة باهلجوم عليهم, حيث 

وهناك مزاعم خطرية مفادها أن . قتل شخصان وجرح العديد من الناس
عبد اهللا غول, وزير اخلارجية السابق من ثم رئيس الوزراء فرئيس البالد 

ني يف تلك خالل العقد االول من هذه األلفية, كان من بني املشارك
 ..اهلجامت

, 1970إن احلكومات اإلسالمية التي تغذي هذا القطاع, وتشكلت يف عام 
. قد تركت األحزاب الدينية تستخدم املحافظني الكالسيكيني أنفسهم

وزعيم هذا احلزب , رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء 
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ين أربكان يف العام وغلو, كانا قد عمال سويًا ملصلحة نجم الدأ أمحد داود
نه يمثل اإلسالم السيايس فتم منعه إال أنه أهتم هذا احلزب باقد ل. التايل

إن من أوائل املؤيدين التقليديني هلذا . ستمر بالعمل حتت مسميات أخرىا
فقد عمل . مها الكويت والسعودية )ماليًا وسياسيًا وأيديولوجياً (احلزب 

وصًا مع حركة االخوان املسلمني أربكان وزمالئه عىل عقد الصالت, خص
وا يف تأسيس عالقة مع حيف العامل العريب, عرب هاتني الدولتني, وقد نج

 .املسلمني منذ منتصف التسعينيات إلخوانل التنظيم الدويل
اململكة العربية : وبتقدم اإلسالم السيايس, أصبح لرتكيا ثالثة حماور

 .وأفغانستان وإيران) اإلخوان(السعودية ومرص 
مدعومة من اإلدارة احلركات والطوائف اإلسالمية التقليدية كانت 
: كان تأثري اإلسالميني األتراك يف أفغانستان عىل النحو التايلو. السعودية

, عملت الواليات املتحدة األمريكية 1979أثناء الغزو السوفيتي يف عام 
سلم امل وتركيا وباكستان والسعودية ودول عربية أخرى عىل تعبئة الشعب

 جتمع الشباب املسلم, متداد املعمورة كلهااوعىل . للذهاب اىل أفغانستان
لقد . وبدعم من تلك الدول, مدفوعني هباجس اجلهاد ضد اجلنود الروس

وكان من بني . دوالر ورشاء الدعم السيايس−إىل هناك لدعم البرتو اأرسلو
طغمة العسكرية املغادرين إىل أفغانستان إسالميون أتراك, حيث عملت ال

, عىل التعاون مع "ملواجهة اخلطر الشيوعي« احلاكمة يف ذلك الوقت,
فتتاح اطغمة العسكرية, قام اإلسالميون بفبعد أخذ إذن من ال. اإلسالميني

ويذكر ان قائد الطغمة العسكرية اجلنرال . حساب بنكي ملساعدة املقاتلني
محاية « ـقام به كان هيدف لن اإلنقالب الذي أكنان إيفريني, الذي سبق وقال 

لتقى هناك مع قادة اإىل باكستان حيث  1990, قد سافر يف العام "العلامنية
) ورئيس الوزراء السابق(كام أن الرئيس احلايل . املقاومة اإلسالمية األفغانية



 التطرف املذهبي

84 

فإن قلب : وكمثال. رجب طيب أردوغان, كان من الداعمني للمقاتلني
س للحزب اإلسالمي يف أفغانستان, قد زار الدين حكمتيار, القائد املؤس

لتقاه اوقد . هبدف جلب الدعم للقتال ضد الروس 1993تركيا يف العام 
وقتها اإلسالمي الرتكي رجب طيب أردوغان, وهلام صورة فوتوغرافية معًا 

ويف هذا الصدد ينبغي . كان فيها أردوغان جيلس مبهورًا حتت يدي حكمتيار
دعمه لداعش عىل  2015سه سبق وأعلن يف العام نف حكمتيار أن نتذكر أن

 .مسلحة جهادية عتبار أهنا منظمة إسالميةا
من األتراك للشيشان وبعدها  , ذهب قسمعقب عودهتم من أفغانستان

حاربوا يف البوسنة واهلرسك ويف دول إفريقية, كام أن بعضهم دخل معرتك 
 . السياسة

, أن اإلسالميني 1979عام كان من نتائج الثورة اإلسالمية يف إيران 
لقد زار آالف  .»دولة دينيةباإلمكان إنشاء « األتراك باتوا يعتقدون أن

وعالوة عىل ذلك, . الشباب إيران حيث شاركوا هناك باألنشطة اإلسالمية
ولإلنطالق بالكفاح املسلح لقلب نظام الدولة العلامنية الكاملية, فإهنم بدأوا 

ففي ذلك الوقت كان هناك أكثر . اليديولوجيالتدريب العسكري والتعليم ا
وقد ألقي القبض . إيران من وإىل) ذهبوا وعادوا(أالف شاب تركي  10من 

. تلك املنظامت اإلسالميةعىل من عمل عىل التحضري لألعامل املسلحة من 
عىل أن اجلزء األكثر أمهية . نضم إىل احلركات اإلسالمية السلميةاوبعضهم 

إن قادة هذا . دي كان قد تم وضعهم حتت سقف واحدمن حزب اهللا الكر
احلزب, وهم من اإلسالميني املتعصبني, تعاونوا مع احلكومة ضد حزب 
 . العامل الكردستاين املنظمة اليسارية القومية التي تقاتل من أجل حرية الكرد

 وذلك كورداألمنني ومن الوطنيني ال كوردلقد ذبحوا اآلالف من ال
. اليوم, قامت جمموعة منهم بتشكيل حزب قانوين. اجليشمسؤويل  بمساعدة
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حزب العدالة والتنمية بإظهار نشاطات مشرتكة مع تلك  هذا وتقوم حكومة
وهي  ,خرىأما املجموعة األ. املجموعة كلام لزم االمر ويف مناطق حمددة

ردي والرتكي وترسلهم إىل اجلبهة وجمموعة جهادية تقوم بتنظيم الشباب الك
بعض  كام أن. و العراقأجبهة النرصة إن يف سوريا مع داعش أو للقتال 

تباع أتراك قد عقدوا صالت مع بعض اجلامعات ضمن اإلسالميني األ
اإلسالمية يف  امعاتوتالميذ الطرق الدينية التقليدية هبدف إرساهلم إىل اجل

 .كل من سوريا والعراق
 لكورداألتراك وا(يا ن عدد اإلسالميني يف تركأ بمتابعة عامة يمكن القول

 املنظامت األصولية الرتكية قد بلغ أطريالذين شاركوا يف ت) عىل حد سواء
, وهم يف )ثالثة آالف وفقا لسجالت املخابرات الرسمية(ألف  12حوايل 

الغالب من فئة الشباب, وقد ذهبوا للمشاركة يف خمتلف اجلبهات يف سوريا 
دخل حزب العدالة والتنمية يف يعود سبب ت. والعراق, وعادوا إىل وطنهم

ومن املعروف . الشؤون الداخلية السورية إىل السياسة الطائفية هلذا احلزب
العديد من املنظامت اإلسالمية املتشددة أو املقاتلني اإلسالميني الفرادى  أن

الف اآليعربون احلدود الرتكية لقتال النظام السوري, وهنا ينبغي التذكري أن 
وبشكٍل عام, فإن عدد  .إلسالميني األجانب موجودون هناكمن املقاتلني ا

مع اجلامعات اإلسالمية السورية  األتراك الذين يعلنون دعمهم وتعاطفهم
ومن اجلدير ذكره هبذه املناسبة, وتبعًا لبيان تركي . مليون شخص 2يقدر ب 

من املقاتلني اإلسالميني قد حاولوا عبور احلدود  20000رسمي, أن هناك 
شخص  2000عتقاهلم وترحيلهم إىل أوطاهنم, إضافًة إىل اكية حيث تم الرت

 .أجربوا عىل الرجوع
اخلطر الديني « وللقضاء عىل 1980كخالصة, يمكن القول أنه يف العام 

املفرتضني, فقد جلأت الطغمة العسكرية ملنع بعض » واخلطر الشيوعي
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وقد قال . سياسياً النشاطات اإلسالمية, عىل أهنم وافقوهم أيديولوجيًا و
إن الرجعيني الدينيني أيضًا خدعوا « كنان إيرفيني, قائد الطغمة العسكرية,

 بوصول اإلسالم احلقيقي لعوام الناس وذلك وقد بّرش » من قبل الشيوعيني
خالل جوالته يف البالد, وقد نظمت تظاهرات لذلك عىل إمتداد أربعة 

أخذ بإعطاء أمثلة من اإلسالم والقرآن يف  ,طريقته اخلاصةوعىل . سنوات
لقد كان ترصف الرئيس السيايس للبالد هو . حماولة إلظهار اإلسالم احلقيقي

ضاعفت قد تإن مدارس ختريج األئمة . ترصف أقرب إىل زعيم ديني أو إمام
كام قامت اإلدارة العسكرية . نمو جيل املتدينني املستهدف الوصول إليه مع

يف القرى العلوية لدفع العلويني باإلكراه للتحول إىل املذهب  ببناء املساجد
كام وجرى متييز األطفال عن عائالهتم من خالل األوامر التي . السني

املعتقلني  وقد أجرب عدد من. يتلقوهنا يف املدارس بحيث جرى أسلمتهم
 ذلكنضباط عن طريق اخلطب الدينية, كسيني يف السجون عىل االالسيا

أضف إىل ذلك أن حرية الكفاح . لتعليم الديني يف املدارسجرى فرض ا
ردية كانت بإعالن اجلهاد عىل قاعدة فتوى وردت من علامء وضد احلركة الك

وقد . فتتاح مرصف إسالمي يف تركيااكام ُسمح للسعودية والكويت ب. دين
 كام. هذا البنك اإلسالميني يف تركيا ماديًا لدعم إنشاء رأسامل إسالميساعد 

أن رابطة العامل اإلسالمي, وهي منظمة إسالمية تتخذ من السعودية مقرًا هلا, 
قد دفعت رواتب تقاعدية لألئمة األتراك يف أوروبا وذلك بعد أخذ إذن من 

لقد حظرت الطائفة باملقابل . كنان إيفريني قائد الطغمة العسكرية احلاكمة
صديق عىل الدستور ومل يسمح هلا بمعاودة نشاطاهتا إال بعد أن تم الت

. اإلسالميني وتعزيز قوة يف خلق تسامه ه السياساتكل هذ. العسكري
سحق القوى اليسارية والتقدمية كانت جبهة  ويف الوقت الذي تم فيه

 . اإلسالميني تفتح عىل مرصاعيها
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, اإلمام اخلميني وعيل )مرص(كتب حسن البنا وسيد قطب  سامهت
مجيعها يف وضع النظرية  )باكستان(ودودي وأبو األعىل امل) إيران(رشيعتي 

. يف تركيا للحركة اإلسالمية السياسيةالسياسية واألساس األيديولوجي 
غالبية املسؤوليني السياسيني البارزين يف حزب العدالة  ويمكن القول أن

والتنمية, من مستوى رجب طيب أردوغان وأمحد داوود أوغلو وعبداهللا 
ة تلك الكتب قد توصلوا إىل التوليفة غول ضمنًا, ومن خالل قراء

والء  − لقومية الرتكيةوالء ل: ( الرتكية لتطوير فكرة − اإلسالموية
 ).سالمويةلإل

إحتاد ((إن هذه الفكرة عمل عليها الفيلسوف اإلسالمي سيزاي كاراكوش 
وأصبحت مرشوعًا سياسيًا كبريًا حتت )) األمة اإلسالمية يف الرشق األوسط

ش مجيع السياسيني املذكورين أعاله قد تبنوا فكرة كاراكوذات املسمى, و
 . هذه

قامت حكومة العدالة والتنمية  ,إذًا وألسباب أيديولوجية وسياسية
ت املتحدة إن الواليا. سالميةبالتدخل يف سوريا ودعمت املنظامت اإل

, جلأت لتغيري »الوالء للقومية الرتكية« فائدة من ال األمريكية التي رأت أن
وكان هذا » العثامنية اجلديدة وتركيا نموذجاً « ذا الشعار بشعار جديد هوه

لقد حلمت حكومة حزب . اخلطاب أول دعم لتدخل حزب العدالة والتنمية
العدالة والتنمية برؤية مرص واملغرب وتونس والسودان وليبيا والعراق 
كة وسوريا كلها حتت سلطة حكام يمثلون اإلسالم السني, معتربًة أن حر

حكومة  طمحتكام . ستالم السلطةاالخوان املسلمني يف سوريا قادمة ال
وأن  إلنشاء فدرالية إسالمية يف الرشق األوسط, حزب العدالة والتنمية

 ! هذه الفيدرالية جيب أن يكون رجب طيب أردوغان» لورد« زعيم
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خر مطلب دستوري خالل مخس سنوات, آإن حزب العدالة والتنمية, ويف 
تركيا  بأمل أن تصبحتغيريات جوهرية يف القوانني األخرى,  ضمنيايستدعي 

فيتم التخلص من الناس . دولة ثيوقراطية حتكم من قبل طبقة رجال الدين
التقدميني والديمقراطيني يف اجلامعات ويف املكاتب احلكومية ويوضع 

إن العدالة والتنمية يأخذ الكوادر . اللهب املحافظ بدالً من املوظفني
وقد نّمى الرأسامل اإلسالمي الذي كان ليرباليًا بحيث . سالمية والطائفيةاإل

إن غالبية املدارس العلامنية والالهوتية قد حتولت . عرقل نمو رأس املال ذاته
التوترات العرقية  األمر الذي يعني تصاعدا كبريا يف. إىل مدارس دينية أخرى

 . والطائفية يف تركيا
غرض من تدخل حزب العدالة والتنمية يف من ناحية أخرى, فإن ال

ها أو عىل األقل ختفيض رتبة وجود ئسورية, هو سحق احلركة الكردية وإهنا
اإلمكان القيام بذلك وعندما مل يكن ب. القضية الكردية عىل جدول األعامل

ريد من األكراد يف أُ . وفقا هلذا; وبرعاية تركية. يةحتياطاتم وضع خطة 
وباإلضافة إىل ذلك, . ذ سياسة تركيا العظمى التوسعيةالعراق وسوريا تنفي

فقد خططت تركيا لإلستفادة من خطوط الطاقة واإلستثامر يف سورية 
 . والسيطرة عليها

السنة : لقد ترصف حزب العدالة والتنمية وفقا لألهداف املذكورة أعاله
كام  .الطائفية: ضد اهلالل الشيعي التي طرحها الغرب لتطويق سياسة اهلالل

ل أشار رجب طيب أردوغان إىل ان الشعب الكردي الزرادشتي يريد أن يزي
ن بيديه وذهب عرب املدن الكردية متحدثًا آوقد محل أردوغان القر. اإلسالم

إىل الشعب الكردي وكأنه يعيد تعليمهم اإلسالم, كام مدح رجل الدين 
داخلية سابق يف  هذا وقد قام وزير. العثامين الذي أصدر فتوى لذبح العلويني
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مسلحي حزب اهللا الكردي ضد  حكومة حزب العدالة والتنمية بتشجيع
 :الوطنيني األكراد, قائًال هلم ذات مرة

« Rosary holds the (Muslim) hands, the hand holding the 

weapon (separatist Kurdish) is better. »  
 

هلجوم اإلنتحاري الذي أخرى بأن ا وباملناسبة, من املفيد التذكري مرة
يف مدينة  )داعش( سمى بالدولة اإلسالمية يف العراق وسورياي قامت به ما

قد حطم حس اإلستقرار يف البالد  2015رسووج الرتكية احلدودية يف متوز 
وحفزها عىل إعالن احلرب ضد داعش وعىل فتح قواعدها اجلوية أمام 

إهنار إتفاق السالم بني مقاتيل  وبعدها عىل الفور,. القوات العسكرية الغربية
, ما ء املباحثاتحزب العامل الكردستاين واحلكومة الرتكية بعد عامني عىل بد

هذا يف الوقت الذي . رشق تركيا بالعنف والفوىض−يف جنوب لكوردأغرق ا
 إدعت فيه تركيا أهنا توصلت إىل إتفاق مبدئي مع األمريكيني لتأسيس

ففي الواقع أهنا أساءت . صحيحاً  وهذا ليس يف شامل سوريا,» منةآمنطقة «
ستخدام اإلتفاق مع األمريكيني وقامت برضب مواقع حزب العامل ا

وهذا ما أعلن عنه كجهود . الكردستاين يف كل من جبال قنديل وتركيا
إلضعاف داعش ويعجل من إسقاط الرئيس السوري بشار األسد ويوفر 

فإن الواليات املتحدة االمريكية ن, إىل اآل. منطقة أمنة لتوطني الالجئني
منة, هذا بينام يستشعر حزب وانقرة غري متوافقتني عىل تفاصيل املنطقة اآل

العامل الكردستاين اخلوف من أن تلك اجلهود تعمل عىل تقسيم املناطق التي 
 .يسيطر عليها األكراد يف شامل سوريا

كبري مع  بكإن السياسة الداخلية واخلارجية لرتكيا هي يف رصاع وتشا
تؤثر عىل . كالمها يؤثر بشدة عىل بعضه األخر. القضية الكردية يف سوريا
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إن الفشل السيايس القائم لن يكون مفاجئًا يف حال . بعضها البعض بشدة
ففي حال أنشات ! ستمر إنجرار إدارة حزب العدالة والتنمية إىل أي مغامرة ا

تأكيد أهنا أسست ملستنقع حرب , فبالأتركيا منطقة عازلة يف سوريا أو مل تنش
إن إرصار حزب العدالة والتنمية عىل مواقفه اخلاطئة بمزيد من . يف املنطقة

نقسام العرقي والطائفي ووسائل الرصاع فإنه من املمكن القول أنه سيتم اال
أورويب عىل احلل الرويس  −إما توافق أمريكي: التخلص منه بإحدى طريقتني

أو سقوط . سقط خمططات العدالة والتنمية يف املاءلألزمة السورية وبذلك ت
حزب العدالة والتنمية يف اإلنتخابات العامة القادمة التي ستجري يف االول 

إما أن . بحيث لن حيكم هذا احلزب تركيا 2015من ترشين االول املقبل 
تتعاىف البالد من الرصاع العرقي والطائفي, وإال فإن شعوب املنطقة من كرد 

عرب سيقدمون الغايل والنفيس, وطبعًا سيجلب هذا التعايف النهاية وترك و
 .ملغامرات مسؤويل حزب العدالة والتنمية
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له مؤلفات عديدة . وصحفي من تركيا األستاذ فايق بولوت باحث وكاتب

 . يف التكوين السيايس والديني والقومي يف تركيا املعارصة





 التعايش وجريمة املذهبية والطائفية» مرشق«

 نرباس دلول
 

حتتاج منطقتنا حقيقًة إىل ندوات ومؤمترات ونشاطات يومية تتعلق بإدانة 
عىل تفتيت املنطقة خر يعمل آومعهام كل شئ  املذهبية وجتريم الطائفية

لقد شاء القدر أن نعيش يف . لكيانات متناحرة عىل أسس دينية أو عرقية
أصعب املراحل التارخيية التي متر عىل منطقتنا بعواصف العنف الديني 
واملذهبي والعرقي, وهذا ما يتطلب منا مجيعًا أن نكون عىل مقدار هذه 

 .املسؤولية التارخيية
ن, ا حروبًا إلغائية هبذا الشكل الذي تشهده اآلمل يسبق وأن شهدت منطقتن

هي ) وال أقول الرشق األوسط(فعىل مدار قرون طويلة كانت منطقة املرشق 
املنطقة الوحيدة يف العامل التي يتعايش عىل أرضها أديان ومذاهب وأعراق 

العنرصية عن  صفة» نزع« متعددة, وقد كان هلذه الصفة دورها اهلام يف
املدينة اليونانية −فبعد إهنيار دولة. تلطيف مثيلتها عند الروماناإلغريق, ويف 

وقيام التوسع اإلمرباطوري عىل يد اإلسكندر املقدوين بحيث مل يعد احلكم 
ضمت  حيث .شعبًا إغريقيًا يعتقد بتفوقه ودونية غريه يضم فقط

كان البد  .اإلمرباطورية شعوب مرشقنا بأرامييه وعربييه وكرده وفرسه إلخ
تعرب عن روح هذا العرص اإلمرباطوري وعامليته وهذا مامل يستطعه  ن فلسفةم

أي فيلسوف يوناين, بام يف ذلك أرسطو معلم اإلسكندر, ألهنم كانوا أرسى 
يف حني وجد اإلسكندر وغريه من ملوك احلضارة  ..ثقافتهم العنرصية

لتقت اذي الفينيقي ال −اهللنستية وبعدها الرومانية ضالتهم بزينون السوري
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أفكاره وأفكار مدرسته الرواقية التي أسسها مع متطلبات احلكم اجلديد 
لناحية املساواة وحق املواطنة لكل الشعوب غري اليونانية ضمن احلضارة 

 .اهللنستية وهذا ما صار أيضًا يف عرص الدولة الرومانية
وعدم شتهرت عىل مر التاريخ هبذه النزعة نحو املواطنة انحن أبناء منطقة 

ن? وملاذا يراد لنا حيدث اآل الذي فام ..وجود متييز أو نزعة تفوق لدى شعوهبا
أن نعود القهقرى يف حني أن شعوبًا كالشعوب األوربية مل تعتد عىل هذه 

أقلية يف العامل كي  ةتها وتبحث عن أينالفكرة عرب تارخيها ونجدها اليوم قد تب
علًام أن  ..لتفاخر بذلك عىل األممجتلبها إىل أرضها وتعطيها صفة املواطنة 

هذا أمر مصطنع بينام نحن يف منطقتنا نعيش التنوع الطبيعي ورغم ذلك فإن 
 . حروب اليوم تتجه بنا حلال هو كأحوال األمم األوربية قبل قرن من الزمن

 يؤمل يف أحوال منطقتنا اليوم, أن كثري من فئة املثقفني والعلامنيني ما
نخرطوا لألسف يف التنظري لإلصطفافات ماقبل اقد  »السياسيني اجلدد"و

الوطنية وسامهوا يف زعزعة ثقة املوجات اإلحتجاجية األوىل بالدولة املدنية 
صاحب أول  الديمقراطية فكان من الصادم أن يكون شعار برهان غليون,

. يا أهيا السنة.. يا أحفاد حممد: بيان عن رضورة الديمقراطية يف منطقتنا, هو
صادمًا أن يتحول مثقفون إسامعيليون ودروز ومسيحيون إىل أبواق  وكان

إن صح ) اللبننة(التوافقية أو −للطائفية عىل قاعدة الرتويج للديمقراطية
ليسوا عىل والسياسيني املثقفني  هؤالءوالطريف يف املوضوع أن . التعبري

بل إن  ال من خلفية علامنيةطيب عالقة بالدين والتدين, بل هم يف الغالب 
, ة وقصرية النظرانتهازي جتمع مصالحكأي ولكن,  .ال خيفي إحلادهبعضهم 

هذه  املطلوب تروجيهاالسلعة  باعتبارهباتوا يستعملون اخلطاب الطائفي 
من أجل تعزيز رأي عام يعتقد بأن الرصاع املذهبي فوق املصالح  األيام,

وال  .غرافيا والغرائزالطبقية واجليو سياسية وهو املحرك األول للتاريخ واجل
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يف رقعة النظرة القومية  بيدقاكان قبل نصف قرن  غرابة أن بعضهم
أمل يتحول ماركسيون لينينيون أشاوس وقوميون عرب خّلص إىل . الشوفينية

ليست قدوة هؤالء , أشباه رجال دين حينا وتبع إلمارات وممالك الصمت
فام الذي جيري . لظواهريحممد عبدو أو الكواكبي بل العدناين واجلوالين وا

لنشهد هتافت التهافت هذا يف زمن احلروب القذرة والقتال بالوكالة واملوت 
 باألصالة?

 , ولكن هذا اإلعتزاز جيب أن الأعتز باملناطق املضيئة يف ثقافتنا وتارخينا
أن يكون , وسيلة لإلجتار بالسياسة وكسب األصواتهذا االعتزاز يكون 

ج سيايس وإجتامعي يبنى عىل أساسه طموح سيايس برنام أومسألة شخصية 
 ا, فيشيد بذلك جداربرسم التوظيف واالستعاملجيعل من أبناء الوطن رعايا 

من الوهم والكره بني أبناء الوطن الواحد, هذا اجلدار معيار سامكته هو 
 . التامهي بني شخصية الفرد وبني الدين أو املذهب الذي ينتمي اليه

ذهبية والعرقية هي أحد أهم أدوات تزييف الوعي إن الطائفية وامل
وهي أحد أنجع الوسائل لتدمري احلقوق اإلنسانية وخنق الرصاع  .البرشي

ما من شك يف أن أي انتهاك حلقوق جمموعة . السيايس السلمي يف املجتمع
دينية أو قومية مسألة مدانة ووضع مرفوض بكل املعايري األخالقية 

يكون برفع راية  لكن احلصول عىل هذه احلقوق ال .واحلقوقية واملدنية
وإنام بانخراط جمتمعي  ,الطائفية السياسية أو التعصب املذهبي والقومي

حتصيل تلك احلقوق عىل أرضية  من أجل ,واسع وشامل بأداوته وأهدافه
 .واحرتام حقوق األشخاص والشعوب دولة املواطنة

وليس األكثرية ) السياسية(ألقلية معيار األكثرية واعىل  املواطنة دولةتقوم 
هنا جيب أن نعود للوراء قليًال ونقول . )الدينية أو العرقية(اإلسمية واألقلية 

إن معركتنا اليوم هي حقيقًة مع الفئة التي تعترب نفسها فئة مثقفة وقائدة 
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للرأي العام ألهنا أكثر من غريها باتت تروج ملنسوب احلقوق والواجبات 
 !!مذهبيادينيًا و العضوية واإلسمية عيار األكثرية واألقليةالوطنية وفق م

ليس من الغريب عىل إسالموي مثل املحامي هيثم املالح أن يعترب قتل كل 
وأن خيتار ) 2013ترصيح (رويس وروسية مباح وفق اتفاقية جنيف الرابعة 

أو إخواين مثل ). 2015ترصيح يف (داعش إن خري بينها وبني بشار األسد 
كام ال يفاجأ املرء .  سامل يعترب اإليراين والرويس أخطر من اإلرسائييلزهري

ولكن . بني جبهة النرصة وحكومة نتنياهو املتطرفة» اإلنساين« بالتواصل
صاحب نقد الفكر ( صادق جالل العظميستوقفنا أكثر أشخاص مثل 

الصحفي ( وميشيل كيلو )العلامين الديمقراطي?( وبرهان غليون )الديني
 )أمني عام حزب الشعب الديمقراطي سابقا?(وجورج صربا ) ليساري?ا

السوري, وصوال إىل » الوطني« واملجلس» إعالن دمشق« وما بقي من
جبهة « وهم يتحدثون عن, )صاحب برنامج رصاع الديكة(فيصل القاسم 

يبحثون عن جممالت لدخول معلوال ورضب  .»أحرار الشام«و» النرصة
ارات الدينية عىل اختالف مذهبها, ومربرات لقتل الكنائس وتدمري املز

ورضب كل من يتحدث يف برنامج . األسري عىل اهلوية وذبح املقاتل املخالف
ويعتربون التحالف مع . وطني ديمقراطي باعتباره كافرا وصحوة غربية

الشيطان التكفريي رضورة اسرتاتيجية ضمن مرشوع جبهة واسعة إلسقاط 
اإليرانية حلل املسألة الرسمية يلتقون مع روح املبادرة  هؤالء مجيعاً  .النظام

عتبار حتصيل احلقوق يكون باعرتاف السورية بام تتضمنه من حماولة ال
علًام أن حتصيل  .دستوري بالطوائف واملذاهب والقوميات وإىل ما هناك

عية وما أن متنح الفرد حريته حتى احلقوق الفردية يستوعب احلقوق اجلام
 .نحت كل الطوائف والقوميات حقوقها بشكل أوتوماتيكيتكون قد م
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للخروج بالوطن السوري من حلقة  البحث عن سبلهيمنا اليوم هو  ما
كل عمليات الشحن املذهبي والتسليح عىل الرغم من ... العنف املغلقة

والتمويل العشوائية التي تنال من اإلنسان والقوى املنتجة والبنيات التحتية 
  .جودالرضورية للو

ال يشكل , عىل كامل األرايض السورية تقريباحلقة العنف املغلقة إن إدمان 
موجات عنف وإبادة لن باملنطقة  تدمريا ذاتيا لوجودنا كسوريني, بل هيدد

ستيطان العنف املذهبي والديني الشئ أكثر تروجيًا ال. تنتهي يف مئة عام
طاب الذي يتبناه عديد والعرقي يف أذهان العامة والبسطاء من الناس من اخل

علًام أهنم يدركون خطورته لكن  ..املثقفني وصناع الرأي العام يف منطقتنا
ه مكاسب ئأدنى مانع يف الرتويج له طاملا أن من ورا لدهيميبدو أنه ليس 

 . عىل الطريقة اهلتلرية» تارخيية« حوشخصية وفتضيقة و
 بني السيايس واملثقف

ايس واملثقف, فقد أبانت األحداث األخرية أن نميز بني السي من الرضوري
أنواع الساسة هم الذين كانوا يرفضون العمل  أيف سوريا واملنطقة أن أسو

ختلطت يف األذهان القد . السيايس ويتبنون العمل الثقايف واألكاديمي
شخصية املثقف وشخصية السيايس, بحيث تم إحلاق العمل الثقايف بالعمل 

لتاريخ فقد تدمرت الثقافة ونظرة الناس هلا كام وكأي خلط يف ا. السيايس
تدمرت السياسة وزاد عزوف الناس عنها طاملا أن املثقفني الذين يتصدروهنا 
قد أبانوا عن جهل يف حركة التاريخ ومقومات النهوض والتقدم, هذا عدا 

 .عن تروجيهم للجهل وثقافة القطيع بعلم أو بدونه
طاملا تبجح بأنه العالقة له  الذيليون, حيرضين هنا مثال الدكتور برهان غ

 بالعمل السيايس وأن نشاطه املعارض ضد النظام السوري هو نشاط مدين ال
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» وحي القلم« قبل أعوام كان غليون ضيفًا عىل برنامج. طموح فيه للسلطة
عتباره مثقفًا وأكاديميًا, ويف أثناء اللقاء حتدث عن اعىل قناة اجلزيرة ب
لسوري وروى أنه طاملا كان يقول لضباط األمن السوريني معارضته للنظام ا

ه للتحقيق معه أنه شخص يريد إصالحات يف البلد ومطالبه ئأثناء استدعا
هذه غري مرتبطة بطموحات شخصية يف الوصول إىل السلطة, وأن السلطة 

وأنه بمجرد حصول هذه اإلصالحات يف  ءثقف وأكاديمي يشمالتعني له ك
يف يريد أن يكون  الطبيعي سيبقى تدريسه يف اجلامعة, والسوريا فإن مكانه 

وبحسب غليون فإنه َعرض عىل املخابرات السورية إن . أي منصب حكومي
كانوا خيافون من سعيه للسلطة أن يوقع هلم عىل ورقة يتنازل فيها عن أي 
طموح سيايس وهو بذلك يريد أن يقول هلم ال داعي خلوف مني فانا أريد 

وكام هو معلوم .  أستعمل هذه الشعارات للوصول للسلطةإصالحات وال
فإن حساسيتهم عالية جتاه  والتسلطية األمنية الرتكيب, يف الدول الشمولية

هذا املوضوع, فهم كثريًا ما يوسعون هامش احلريات الديمقراطية رشيطة أال 
 . تكون مرتبطة بتغيري يف السلطة أو يف سعي املواطنني للمشاركة هبا

وقد  .أعوام ثالثة عىل لقاء غليون هذا تفجرت اإلنتفاضة السورية بعد
شاهدنا مجيعًا كيف خلع غليون عباءة املثقف والناشط البارز لريتدي عباءة 

فغليون يعتقد أن كل من . السيايس ولكن السيايس االنتهازي والفاشل
خبار يشاهد نرشة ا بالك اذا كان ال يشاهد نرشة أخبار يومية هو سيايس فام

  !!يومية فقط وإنام أيضا يدّرس يف السوربون مقرر علم اإلجتامع
 يف السلطة الشكلية التي تبوأها غليون رئيسًا للمجلس الوطني السوري,

استعمل كل الوسائل للبقاء يف موقعه, من تأييد اجلامعات املسلحة وتغيري 
ومناطق محاية  العلم السوري عىل الطريقة الليبية واملطالبة بكوريدور إنساين

مستخدمًا خطابا شعبويا  .وتدخل للناتو وتبعية للمحور القطري الرتكي
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فسّوق جلامعات تتبنى برناجمًا . −دنى من ذلكأقول ماهو أ كي ال −سطحيًا 
خلطاب مذهبي يف خر أي أخر ومطلق أخر, كام عمل عىل الرتويج إلغائيا لآل

نتيجة هذا اخللط . قراطيةتنكر لكل ما كتب يف العلامنية وقال حول الديم
ضاعت الثقافة وتاهت السياسة وتراجع اإليامن هبا, حيث أن غليون قدم 

 .صورة مشمئزة للمثقف اإلنتهازي والسيايس الفاشل
 :الفيلسوف والدعوة حللقة العنف املغلقة−

خر مثله املفكر السوري صادق جالل العظم عندما أخذ آإنزياح خطري 
طائفي, بحيث أصدر دعوة رصحية لتحويل يروج للرصاع واخلطاب ال

سوريا اىل حلقة عنف مفرغة وذلك يف أكثر من مناسبة لعل أمهها إحدى 
املناسبات التي مجعت لفيفًا من املعارضة السورية يف العاصمة الفرنسية 

 . باريس
, عىل املظلومية املذهبية السنية, ووصل به نظرة الدكتور العظماعتمدت 
احيدث يف سوريا جيب أن نالقيه وفق مبدأ العني بالعني إن م :األمر للقول

طبعًا يقصد العظم طائفة بأكملها بكالمه !! والسن بالسن والبادي أظلم
هذا, فهو ال يعترب أن البادئ هو النظام السيايس القائم وإنام طائفة معينة جيب 

  ).بدأت(هي من  رأيه أن حتاسب ككل ألهنا حسب
أسامة « لك اللقاء املخرج السينامئي املعارضكان من بني احلارضين لذ

أنا معك بأننا جيب أن نحاسب : الذي قام ورد عىل العظم قائالً » حممد
 ولكن دعنا أوالً نتفق ونقرر من هو البادئ? ومتى كانت البداية? , البادئ

طبعًا إن كالم حممد أعتربه أحد أهم الردود القصرية واملرجتلة التي سمعت 
ة بشكل كبري عن أننا اذ ما دخلنا يف متاهات املحاسبة عىل عنها وهي معرب

أسس طائفية وعرقية قطيعية فإنه يصعب علينا حتديد اجلالد والضحية حيث 
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ستغدو كل جريمة أمامنا اليوم مسنودة ومربرة تارخييًا إنتقامًا إلضطهاد 
تعرض له هو أو أجداده أو أو الخ, وهنا سندخل يف حلقة عنف مغلقة قد 

ون العظم ونظرائه حارضين عىل بدايتها ولكن أكيد أن قرونًا أخرى يك
ستشهدها والنعرف أين متامًا ستكون هنايتها وكم من األرواح ستزهق 

 . بسببها وكم من املوروثات احلضارية ستباد
. وللتاريخ, فمسرية العظم سبقه إليها أكثر من سيايس وكاتب سوري

. احلرص, كّتاب مثل عبد الرزاق عيد وعىل سبيل املثال, ولألسف أقول ال
رشعنة الفوات : أزمة التنوير« يف كتابه 1997املفيد التذكري اليوم بام كتبه يف 

 :"احلضاري
يستدعي ) الكاباريه/اجلامع(إن متّزق الثقافة الوطنية بني حدي معادلة "

عملية فك ارتباط عميقة وحاسمة من قبل املثقف الوطني الديمقراطي 
زيد من الشجاعة العقلية الراديكالية, وصالبة اإلرادة الكفاحية, املدعو مل

نقول فك ارتباط مع هذه املعادلة الكارثية التي تشد عىل خناق الثقافة 
, بني سيف الشيخ ومسدس )العسكري(وأوامر ) الفقيه(الوطنية بني فتاوى 

ي اجلنرال, بني بؤس الورع وسفالة التهتك, من أجل التأسيس لوعي اجتامع
بسلطة النامذج  −وطني قومي ديمقراطي جديد مستقل عن كل ارتباط بنيوي

التي توظف الرتاث ) الرتاثية واحلداثية الغربية أو الدولتانية الرباغامتية(
 :وكتب أيضا). 71ص (» .واحلداثة يف مصلحة توطيد سلطتها اهلمجية

عن العلامنية ليست دعوة لفصل الدين عن املجتمع, بل لفصل الدين «
الدولة, إلنقاذ املجتمع من توظيف الدولة للدين ومأسسة الدين وحتوله إىل 

 ). 182ص (» قوة إرهاب ضد العقل والعلم والتقدم
رغم أن عبد الرزاق عيد قد شجب ادعاء امللكية احلرصية للدين وتلبيس 

إن ادعاء ملكية اهللا, تسمح عىل املستوى « :ثوب القداسة بالقول» اهللا« حزب
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ي واألخالقي للمدعني, أن يتحللوا من التزاماهتم نحو خلقه, فال الضمري
بد لإلسالميني أن يعيدوا النظر يف صياغتهم للتظرية األخالقية, ال بد من 
إعادة اللحمة بني الديني واألخالقي, لكي ال يكون أداء الواجب نحو اهللا, 

ن ثم فرصة للتحلل من االلتزام األخالقي نحو املجتمع واآلخرين, وم
صاحب ). 272ص ( »االنكفاء واالنطواء واالنغالق املتمحور حول الذات

يعلن استتابته ) 2005(» يوسف القرضاوي بني التسامح واإلرهاب« كتاب
عن نقد اإلسالم السيايس واجلهادي ويسقط يف املذهبية السياسية وخطاب 
 املواجهة الرضورية واحلرب احلضارية بني الفاريس الباطني الشيعي

الصفوي والسني املتنور املديني املخّلص للرشق من الرببرية اجلديدة خالصا 
الشعب السوري ال يثق إال ببلدين يف العامل مها « :للقول يف حلته اجلديدة

 »السعودية وتركيا
 !هلذا الشعب, كم يتحدثون باسمه وعىل حسابه... آه

 :الشعبوية يف مثالني
 حرب كان لبنان بسياسّيه ومثقفيه حتى قيام احلراك السوري وتطوره إىل

يشكل احلالة الكالسيكية النموذجية للخطاب الشعبوي القائم عىل دغدغة 
مشاعر العامة من الناس وهتيجهم ودغدغة مشاعرهم الدينية أوالً والقومية 

ولألسف فقد إنتقلت طريقة اخلطاب الشعبوي هذه إىل سوريا وقبل  .ثانياً 
 . الوطنية هناك− الدولة ياتتفكيك بنجرى حيث  2003ذلك اىل العراق بعد 

وخالل إنتخابات فرعية جرت يف إقليم املتن اللبناين,  2007يف عام  −
حتالف حزب أرمني مع اجلنرال ميشيل عون ضد مرشح ينتمي لقوى الرابع 
عرش من آذار, وهو حتالف إنتخايب مرشوع جيري مثيله يف كل إنتخابات 

آذار, وألهنا شعرت بأهنا خارسة يف هذه  14ى امللفت أن قو. حول العامل
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املعركة اإلنتخابية, فقد قامت بتنظيم محلة ضد األرمن كأرمن وليس ضد 
هو  −احلزب األرمني املتحالف مع عون, وكان أن تصدر املشهد نائب لبناين 

فطعن يف إنتامء األرمن إىل لبنان وحقر وجودهم  −إبن رئيس سابق للبنان
إىل  »جلب − نازحون« رسوهنا وطالبهم بأن يتذكروا دائًام أهنمواملهن التي يام

كام . − منية –لبنان وليسوا أصالء فيه وما اجلنسية التي يتمتعون هبا سوى 
ّذّكر ذلك النائب بكالم قاله والده يف اخلمسينيات عندما كان رئيسًا 
للجمهورية من أنه من الواجب وضع األرمن يف لبنان ضمن مايشبه الغيتو 

 !! رصاعاته اإلنتخابيةكي اليأثروا يف لبنانية لبنان و
شتد التنافس عىل دائرة ابعد عامني, وخالل إنتخابات عامة شهدها لبنان, 

أذار حتتاج للصوت األرمني يف بريوت  14العاصمة بريوت, وألن قوى 
لتفوز قائمتها فقد تغري اخلطاب وبات األرمن جزء من النسيج الوطني 

 .وا يف تطور البلد ووو الخ من هذه الكليشيهاتاللبناين وسامه
شعبوية قذرة, إذ كي يكسب هذا الطرف أو − هنا نحن أمام حالة سياسية
يرتدد يف الطعن يف إنتامء املواطنني من خلفية  ذاك أصواتًا إنتخابية فإنه ال

مذهبية أو قومية معينة وهو اليرتدد يف عكس خطابه ساعة يشاء, ومشكلتنا 
فمن . بالذات, فبني اخلطابني حدثت إشكاليات مادية ومعنويةتكمن هنا 

جسديًا إىل اإلعتداء عليهم نفسيًا و وجوديًا  مواطنني أرمناإلعتداء عىل 
 . مصلحي اهلوى−وكل ذلك بسبب خطاب شعبوي أين اللحظة وسيايس

بام تعنيه هنا  هذا املثال هو أهم مثال أسوقه لسبب بسيط وهو أن الشعبوية,
رة الكراهية الكراهية وشيطنة األخر, ليست حكرًا عىل دين أو عرق من إثا

إذ يف مثالنا أعاله تم استخدام اخلطاب الشعبوي املثري لكراهية . دون أخر
األخر وشيطنته من قبل مسيحي ضد مسيحي أخر, ولكن عندما يتشابه 

جم الدين فإن الطبقة السياسية املنحطة واإلقطاعية تتجه حليثيات أخرى فتها
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نتامءات أخرى كاملذهب وإن تشابه الدين واملذهب اوهتيج الناس بناء عىل 
فتستند إىل االختالف القومي أو العرقي وقد تلجأ اىل حيثيات أخرى طاملا 
أن ذلك يساعد يف شد عصب املجموعة التي ينتمي إليها ويضعضع جبهة 

 .األخر
ن ممن أرادوا فكثريو. يف سوريا جيري األمر بطريقة أخرى نوعًا ما −

الولوج إىل الشهرة أو التصدر اإلعالمي والسيايس قد استندوا يف ذلك اىل 
وشددوا عىل أن اخلالص يتم عن طريق . إحياء اإلنتامءات املاقبل وطنية

قوننة حقوق طائفية وقومية, وسوقوا للناس أن اخلالص يتم بشد العصب 
ك مل يرتدد كثريهم يف لذل. الطائفي أو العرقي وليس باإلنفتاح عىل اآلخر

 .تنظيم مؤمترات أو جبهات سياسية تستند إىل اإلنتامء للطائفة أو للعرق
م علويون مؤمترًا هلم ويف مدريد ُنظم مؤمتر للدروز ففي القاهرة نظّ 

طبعًا هنا جيب . حتضنت تركيا مؤمترين واحد للمسيحيني وأخر للرتكامناو
 موقفا نقديا صارماهناجم ونقف حيث أننا هنا . أن نفرق بني أمرين مهمني

 مسبقة التوظيف,نية آمن تلك املؤمترات ألهنا ذات أهداف سياسية مصلحية 
حضاري هو واجبنا مجيعًا يف املحافظة عليه −وليست ذات هدف ثقايف

وإحيائه ألنه تراث انساين وهو مسؤوليتنا مجيعًا سواء انتمينا هلذا الدين أو 
, ليس َهم أولئك تنظيم مؤمترات آخر بمعنى. ك املذهب أو تلك القوميةاذ

أو جتمعات تعنى يف احلفاظ عىل لغة قومية مثًال أو تعالج مهوم تنويرية 
استعامل انتامئهم  و ذاك املذهب, وإنام جل غايتهمأوحضارية لدى هذا الدين 

من خالل شد عصب عىل  .العائيل ضمن اسرتاتيجيات الرصاع عىل السلطة
قبل وطنية وعىل أساس من التقوقع  ة كل حيثية ماأساس الشعور بخصوصي

عىل الذات والنظر اىل مهوم الوطن ومشاكله وطرائق حلها من منظار 
مصلحة الدين أو املذهب أو العرق وليس من منظار املصلحة الوطنية الكلية 
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كنت أمتنى لو أن العلويني مثًال قد نظموا مؤمترًا هلم لتشكيل مجعية . اجلامعة
املعريف والفني  رتاث, هذا الياء تراثهم الغنائي أو الفكري وتوثيقهتعنى بإح

مع كل  الدروز التئم املوحدونكنت أمتنى لو . الذي يعني كل سوري وإنسان
يف مؤمتر يكون هدفه إنجاز موسوعة لألجيال احلالية والقادمة  متابع ومهتم,

ظموا مؤمترًا كنت أمتنى أكثر لو ن .عن عادات وتقاليد أهل اجلبل اجلميلة
كنا نتمنى لو . يعالج تطورات وضع املرأة ويؤسس إلصالحات يف وضعها

 نصبت يف إجتاه معاجلة قضايااأن جهود تنظيم مؤمترات لإلخوة الرتكامن قد 
األمية  التهميش ملناطقهم والتعامل مع لغتهم بل ما هو أخطر من ذلك زيادة

ت هبدف نقاش وتوثيق , أو كانوفرص العمل مع تزايد العنف يف البالد
 مدين إن كل ذلك هو واجب. وحفظ الرتاث الشعبي للرتكامن السوريني

نساين خيص اجلميع, ولكن أبدًا ال ينظم من أجلها املؤمترات فال هيم وإ
الطبقة السياسية ال فولكلور وال موسيقى وال تراث وال وال الخ, بل جل 

هم أن مستقبلهم ال مهها جتهيل الناس أكثر بحارضهم وماضيهم وإشعار
يكون بانفتاح جتارهبم وتراثهم عىل أنفسهم وعىل األخر بل من خالل تدجني 

والتعصب والعمى  أنفسهم يف مؤمترات وأحزاب تساعد عىل شد العصب
 .السيايس

 سطحي الغرض شعبوي النهج تربيئي من اإلشارة إىل كون هذا املؤمترإن 
ينطلق من  .ق مذهب أو ديناعتربت من التكفرييني مجاعية بح» جريمة«

رصح روبرت (ومموليها وداعميها  أهداف هذا املؤمتر أو تلك التجمعات
فورد بأن تنظيم هكذا مؤمترات يلقى الدعم الكامل من إدارته كداللة عىل 

  ).اهتاممها باألقليات
معاجلة مهوم ثقافية وحضارية  هكذا اجتامعات بكل أسف مل يكن هدف

بل تعمد تغييب الغث كل يف تراثه الديني أو القومي,  وقوننة املفيد وإصالح
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تدخلنا يف  نتامءاتا, وتدجني الناس وقوقعتهم ضمن بالتجاهل ,كل هذا
اللبننة يف وسط غري حاضن هلا, ويف مرشوع املحاصصة والتصنيف 
الدستوري املذهبي الذي فرضه االحتالل عىل العراق وما زال إخوتنا 

  .لياالعراقيني يدفعون ثمنه غا
 إضاءة عىل مايشبه اإلعتذار

يف زياريت األخرية اىل مدينة عامودا العام املايض شاهدت كنيسة قديمة 
هذه الكنيسة  ...كانت مهجورة لعقود طويلة تتوسط بعض األشجار

املهجورة وعىل الرغم من أن ال رسيان اليوم يف عامودا, فقد قام شبيبة حزب 
هذا . الحها ويقومون بدعوة الناس إليهااالحتاد الديمقراطي بتنظيفها وإص

املثال هو من جيب أن يعمم يف مرشق التعايش, حيث أن ال دين إال وإرتكب 
وبرأي . اجلرائم وال قومية إال وارتكبت املذابح عرب التاريخ الطويل

يمكننا حماربة املذهبية والشوفينية والتطرف بشكل عام إال  الشخيص أنه ال
يكون إال بعد أن ندخل عىل  زدهار املواطنة, وهذا المن خالل العمل عىل إ

مناهجنا الدراسية بالرتادف مع محالت تثقيفية وتوعوية مكثفة وكبرية, تكون 
مهمتها الرئيسية زرع فكرة أن الدين وال مذهب وال قومية إال وارتكبت 
اجلرائم واملذابح عرب تارخيها الطويل فال أحد يستطيع إدعاء عكس ذلك وال 

 . يستطيع أن يبني مظلومية تارخيية بشكل طهراين أحد
إن مستقبل منطقتنا ورفاهية أبنائنا وأحفادنا ووقف الرصاعات عىل أسس 

من  مذهبية أو عرقية لن تكون إال عندما تتخلص شعوب املرشق− دينية
وخري أمة » الفرقة الناجية«و» األجداد املالئكة«و» املايض املجيد« فكرة
إن  .اطنةيادة األمة جيب أن تنتهي يف سبيل قيام سيادة املوإن فكرة س.. وقوم
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كمذبحتي (متنع األتراك, مثًال, عن قبول حقيقة تارخيية  سيادة األمة هي ما
 .وكأن أتراك اليوم هم نفس أتراك األمس) األرمن والرسيان

أو −يوجد أمة  دموي وال عىل شعوبنا أن تعي أن التاريخ القديم هو تاريخ
أمة ثانية وحتت حجج عديدة إن دينية أو  يمل تذبح أو تسب −هب دين أو مذ

أو اإلنكليز أو الفرنسيني أو  كوردقومية أو أو إلخ, فليس العرب أو ال
مالئكة  −هم وغريهم −املسيحيني بمذاهبهم واملسلمني بمذاهبهم وشيعهم 

 .اهللا متيش عىل األرض
صفحات جهة ضد عىل الشعوب أن ترفض اإلهتامات املو وبرأينا, ليس

كدرس  ك املايضلعرتاف بذبل عليها السعي نحو اال مشينة يف ماضيها,
والتأسيس ألجيال ال تقتل بعضها  −عىل أقل درجة–واإلعتذار عنه  وعربة

تستثمر يف التنوع البرشي  سياسية خطرية البعض بناًء عىل خطب تعبوية
ن املادي لزعيم أو حزب وليس لتنمية الوجودي ملصالح سياسية ضيقة,

 . واملعريف وتعزيز أوارص التعاون بني مكونات املجتمع املختلفة
  2015− 9−4جنيف 

 
************ 

 



 التمذهب السيايس يف األزمة السورية

 سيهانوك ديبو
 

جعلت جتارب الدولة املفروضة واملطبقة بقوة السالح ومن ثم بقوة 
الرشقية املسجونة القانون الالمنتمي إىل الرشق كله, جعلت املجتمعات 

» الوطنية« ضمن احلدود املخطوطة تفقد ما هو مرتاكم عليها حتت سمة
 فتحولت دوهلا إىل مستبِدة ومستَبدة يف الوقت نفسه, راهنة أمورها بأوامر

). السيد العاملي(وصوت سياطها عىل الشعب تطرب هلا آذان » اخلارجي«
 :; باآليتلقد متيزت هذه املجتمعات رغم اختالف املستعمرين

أوالً, القوة يف الرسوم املفروضة استوجبت قوة يف االختيار للعنرص 
احلامي للحدود, ولكن بعد الزوال الظاهري للقوة الغريبة طفت مبارشة 
النويات املجتمعية, وكانت بغالبها عابرة للحدود املوجودة, فام مجع العريب 

املستعمر, لكن  والكردي والرسياين, وما مجعت الطوائف يف سوريا كان
األداء السريوري إىل ما قبل الوطنية ظهر بقوة, بعد قوة التسلط التي فرضتها 

 ..الدولة القوموية الناشئة 
ثانيًا, ظهور الدوالنية القوموية والتي حكمت باسم العلامنية, ومل تكن 

من خالل ممارساهتا إىل ظاهرة التشيؤ الوطني, وكانت يف  يوما علامنية, أدى
إمالء مستديمة بقوة وببطش, حكومة اإلنفصال عن مرص, املطعون حالة 

بقوميتها العربية من جراء قرارها وضع حد للجمهورية العربية املتحدة; 
آذار  8مهدت لبناء أنموذٍج قاهٍر للدوالنية القوموية يف سوريا أعطته حركة 

 − وبجرة قلم −فعاش عىل سورية. البعد اإليديولوجي الذي يكمله 1963
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فقط من هو عريب, املواطن السوري هو فقط العريب, واجلمهورية املستحدثة 
, هي اجلمهورية العربية السورية, مما أدى إىل ممارسة وتعويم 1962يف عام 
, من خالل متمركزات ُزَمِر االستبداد إبان "اقتالع العنارص الوطنية» ظاهرة

ملحسوس, مؤديا مرحلة ما بعد االستقالل الظاهري غري امللموس وغري ا
إىل نشوء » الدولة« وفق املقدمات إىل فشل املجتمعات املحكومة من قبل

 .الفعل الوطني املؤدي لظاهرة الوطنية املجتمعية
ثالثًا, الفشل الوطني يؤدي بالرضورة إىل تشكيل االنقسامات النوّية 

ملغيبة واملتمثلة يف احلالة السورية باالنقسامات الطائفية والعنارص القومية ا
بفعل تأميم السلطة للدولة, الرغبة يف التحول إىل ظاهرة اخلروج وتشكيل 
نموذج جديد يناسبها, وهذا أيضا أعتربه املرحلة الثالثة التي ترغبها الدول 

 .الغريبة رشقيا, يف إجياد مداخل تدخلها يف اجلسم املتخلع اجتامعيا
آلخر يف أنموذج الدولة رابعًا, إن االستبداد وعدم املساواة وغياب قبول ا

التسلطية, رأت احللول التي فرضتها من أجل احلل, إىل أنموذج بديل آخر 
قلق أيضا هو بديل املحاصصة بعد فشل االنتامء وفشل نشوء ظاهرة الوطنية, 

 .وتسييد ظواهر األولغيارشية املالية والرأساملية
الظلم شكلت كل هذه املظاهر أسبابا نوعية يف ظل عدم املساواة و

املفروض عىل غالبية الشعوب الرشقية, وكانت أسبابا نوعية متقدمة لظهور 
, لكن الربيع ظل ساكنا, ومل يؤد إىل النتائج املرجوة منه, »الربيع« ظاهرة

وعلة ذلك, أسباب كثرية, لكن أمهها, اللعبة العميقة التي أدركتها أنظمة 
استجالب : ة عىل شعوهبااالستبداد وكانت قد طبقتها بحذافريها مرتني; مر

األمن مقابل تسليم اإلرادة وكذلك العقل, ومرة يف عوملة الرصاع; أي غياب 
وهذا . بديل هلا اللهم إال جمموعات إرهابية تكون أسوأ خلف ألردأ سلف

هو اجلزء املهم يف لعبة التدويل والرصاع عىل السلطة, ولعبة التدويل 
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لناشئة, فتحالفت بالرس مع تعاملت بحذر شديد مع القوى الرافضة ا
األنظمة املتكرسة, وحتالفت بالعلن مع القوى الناشئة, والنتائج أصبحت 
أكثر وضوحا يف العام الرابع من عمر حركات ربيع كانت املواطنة كموهنا 

 .املؤسس فأصبحت ضحيتها األوىل
لن نخطئ إن قلنا بأن االستبداد هو اإلبن الرشعي ملا شهده املرشق 

ال تزال املراحل املتعددة واملتداخلة للرصاع عىل أساس القومي األوسط و
ين جنبًا إىل جنب, ومثل هذا الرصاع يبدو عىل أشد االرتباط  والطائفي ُمَسريَّ
مع أطر احلوكمة املستبدة باملجتمعية املرشقية; كالمها يضفي إىل اآلخر; 

 الكيفي يف متمامن متكامالن إىل درجة يصعب حتديد املبتدأ اللحظي واخلرب
 :بالرغم من ذلك يمكن حتديد هذه املراحل كاآليت. عملية االرتباط

 
نظام حوكمة امللل العثامنية اُملقتىض سيطرته عىل األرايض املرتامية وجود  :آ

يمكن توصيف . زعامء طوائف إلدارة الواليات, مع إذكاء الفتن البينية بينها
جمموعات اقطاعيات (عية النَُقطية تلك املرحلة الطائفية االقتصادية باإلقطا

 .ولبوس الطائفية كان خافتًا بالكاد يكون نابذاً ) مبعثرة وضعيفة
من املؤكد أن هذه النمطية طرأ عليها تغيريًا يف فرتة اخلرائط الزامحة  :ب

 .واتفاقيات سايكس بيكو ذي الصيغة التقسيمية املنفلشة للدول املرشقية
ب الطائفية كانت حمتدمة يف فرتة األكثر تدمريًا برؤوس حرا :ج

السبعينيات والثامنينيات من القرن الفائت, بالرغم من مشاهدة مثيالهتا يف 
القرن التاسع عرش يف واليات السلطنة العثامنية, لكن األوىل تداخلت مع 

 .التظهر السيايس غري السوي
أكثر أما رصاع مذهبية السياسة يف شكل القومية; فظهر قبل مائة عام و :د

أكثر من مليون ونصف املليون من األرمن . وأدى إىل جمازر وجرائم حرب
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قضوا نحبهم بأوامر من الباب العايل, نصفهم من الرسيان يف جمزرة سيفو, 
وأكثر من مليون كردي ضحايا أنظمة االستبداد واملذهبية السياسية يف القرن 

  .العرشين
انت أحد أسباهبا; كان نظام يف الفرتة التي سبقت مثل هذه املجازر بل ك

امللل املركزي يف احلكم العثامين قد انقسم فيام بعد إىل مماثل له يف الطرفيات 
املستحدثة والتي بدت أشد وطأة بسبب متأسس قرسي واضح للوظيفية 
السياسية ذي املضمون الطائفي, وهدف مثل هذا التمأسس هو احلفاظ من 

كواقعة سياسية وليس ظاهرة جمتمعية; بعد انتفاء اخليار للنظام الطائفي 
خاصة إذا ما أدركنا أن عموم الرشق األوسط مل يمر حتى اللحظة بظاهرة 
املجتمع السيايس, إنام عىل العكس تبدو املذهبية السياسية سيدة املصفوفات 
التنظيمية بروح مذهبية واضحة بكل مساوئها وتأثرياهتا املدمرة للبنية 

 .املجتمعية
فخاخ وقعت فيها جمتمعاتنا رسيريًا, وثمة مصائب نمطية تؤدي هنا; ثمة أ

كافة دالالهتا إىل املزيد من التمذهب السيايس ونسوق إليها دفعًا دراية أو 
 :بدوهنا, أخطرها

 فخ املركزية :أ
, والواحد هو »الواحد« يف علم احلساب البسيط يمكن فقط إدراك ماهية

عنها ابن خلدون يف شكلها املغادر املتناسب املعريف للعصبية التي حتدث 
املسبب هلجرة حضارة ما, ونجمت عنها أيضا طبائع االستبداد واملستبدون 
اجلدد يف مئة عام مضت, وهو ما يتحدث عنه بعض من فقد األمل بحركية 
التاريخ وبالتغيري, يف زمن ادعاء ذهاب اإليديولوجية إىل غري رجعة, ومن 

). أينام متوضعوا(هجيا ُملّب لدعاة املركزية أجل ذلك نجده يغذي تفسريا من
واملعتمدون عىل ثنوية األكثرية ) النرجسيون اجلامعيون(هؤالء هم 
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واألقليات, والرتاتب اهلرمي, وهو وعي اجليل الذي تم ترشيب عقله 
الباطني هبذه السموم; ربام هلذا نجد يساريا يتعاطف مع كل قضايا الكون 

نها عندما يتعلق األمر بالكردي وقضيته, فيتململ وينسى القيم التي يدافع ع
يف أطروحات تصب مبارشة أو بشكل غري مبارش يف  .»فقط« ويتذكر املواطنة

آلية إعادة القمع وإعادة إنتاج التسلط, والنابذ أي املامرس بحقه العنف; 
ينبض يف نوابض االرتداد ويتخذ املتوقع منه وهو امليض قدمًا يف وهم الدوائر 

: غلقة رغم االنسداد الظاهر والعميل ملثل هكذا وهم, ويف كال احلالتنيامل
املحليني وتوابع التوابع يعيشون وهم ) نواشئها(قوى اهليمنة وتوابعها 

 .االطمئنان هلذا األمر
التنميط يف املفهوم القومي, والنمطية القومية يف الدولة القومية 

ني عام وظهر مع وبخصوص سوريا, حديث تم إقحامه حوايل اخلمس
عالوة عىل نفي أية احتاملية من أجل عودة . االستبداد البعثي بمقاليد السلطة

مثل هكذا استبداد وأن كل األشكال املركزية ال يمكن دوامها هبذا الشكل 
التسلطي, فإن مستقبل سوريا ال يمكن أن يبنى عىل اهلشاشة, وحاجته 

هيم الواحدة يف اجلسم الواحد لالستقرار هي التي تستدعي إيالج هذه املفا
فأصل األزمة يف سوريا . لسبب بسيط ال يمكن للمستقبل حتمله ومحل وزره

تكمن يف مركزية النظام االستبدادي ذي الصبغة املذهبية السياسية ويف 
الوقت نفسه الصيغة التي تعكزت عليها كرد فعل, كل أنواع القوقعات 

السياسية أيضًا; فمن املؤكد أن احلل األخرى ذات الصبغة املذهبية الطائفية 
 ). السيايس واإلداري(يف الالمركزية الديمقراطية بشقيها  −أوالً  –

 فخ الطائفية :ب
القديم والصائر (بالرغم من حجم احلجز املجتمعي املشهود يف سوريا 

لكن من اخلطأ توسيم األزمة يف سوريا عىل أنه جتّل من جتليات الرصاع ) إليه
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و كام يتم الرتويج له ميديائيًا أنه رصاع واحرتاب بني السنة الطائفي, أ
والشيعة, دون أن نغفل أن رؤوس احلربة يف هذا الرصاع العسكريايت ذي 

فأصل البالء يف سوريا كام أصل األزمة السورية . مرجعية طائفية يف أغلبها
ًا هو التمذهب السيايس املدعوم بالضخ الطائفي ذي املصدر اخلارجي إقليمي

أم دوليًا, مؤديًا إىل حمددات أو كام قلنا سابقًا مصفوفات سياسية حتدد االنتامء 
السيايس وتشكل فيام بعد هويات طائفية بدالً من اهلوية الوطنية تسعى هذه 

اهلويات إىل التسلط باملجتمع وبكل مكوناته, مما يؤدي إىل تشكل / النويات
وتنتظر الوقت املناسب كي تعلن  قوة عزم دفينة غري ظاهرية ضد هذا الطارئ

عدائها ولن تلتفت كثريًا إىل اجلهة الداعمة واجلهة املمثلة واجلهة النائبة عنها, 
هل توقع أحد أن يعلن داعش نفسه ممثل عن السنة? وهل توقعنا أن تعتمد 

حني جيري احلديث عن جبهة النرصة » البناءة« بعض صنوف املعارضة التأتأة
ا يف النهج األيديولوجي واملامرسة? كيف وجدنا البعض توأم داعش ومثيله

هيلل لتعويم عملة أجنبية أساءت إىل الشعب واحلل السوري مثل تركيا, 
ونراهم يؤلفون احلجج ويطلقون الفرضيات االقتصادية حول قدرة إجراء 

 كهذا عىل اهنيار النظام?
دث ما حدث يف األزمة السورية يمكن القول بأنه تفخيخ طائفي أح

انزياحًا كبريًا للحراك املدين الثوري السوري, مؤديًا إىل املزيد من اهلوات 
 .وإىل املزيد من طرق التمذهب السيايس

 فخ التنميط :ج
إذا ما ُسأل اليوم سورّيًا إىل أية أمة ينتمي أو ألية أمة يريد أن ينتمي? فإن 

بية, أمة اهلالل أمة إسالمية, أمة عر: جمموعة من االحتامالت تتصدر األجوبة
السوري اخلصيب, أو أي شكل من أشكال األمم النمطية التي تؤدي أو 

 .تنتج يف الوقت عينه عن مذهبية سياسية خالصة
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َر هلا اخلضوع حلدود الدولة  هذا النمط من املجتمعات الوطنية التي ُقدِّ
القومية الصارمة, والتي تغلغَلت السلطة فيها حتى أدق خالياها; كادت 

ح ساذجًة ومغفلًة بقصفها باأليديولوجياِت القوموية والدينوية تصب
أي أّن أنموذج الدولة القومية بالنسبة إىل املجتمعات, . واجلنسوية والوضعية

يف حني أن مصطلح . هو مصيدة أو شبكة قمع واستغالل بكل معنى الكلمة
 فتعريف األمةِ . األمة الديمقراطية َيقلب هذ التعريف رأسًا عىل عقب

الديمقراطية غِري املرسومِة بحدود سياسية قاطعة, وغري املنحرصِة بمنظور 
ُ عن رشاكة احلياة التي  واحد فقط للُّغة أو ثقافة أو دين أو تاريخ; إنام يَعربِّ
َيسودها التعاضد والتعاون فيام بني املواطنني واملجموعات عىل خلفية 

يق املجتمِع الديمقراطي, إال هذا ويستحيل حتق. التعددية واحلرية واملساواة
يف حني إن جمتمع الدولة القومية منغلق عىل . من خالِل هكذا نموذٍج لألمة
حيث أن الدولة القومية ال تعرب عن واقع . الديمقراطية بُِحكِم طبيعتِه

بل عىل النقيض, فهي تعني إنكار كل ما هو كوين أو . مناطقي وال كوين
املجتمِع النمطي دليل عىل جعل االنسان الذي ذلك أن مواَطنة . مناطقي حميل

يعيش يف هذا املجتمع مقيدًا بأصفاد صنعت له الدول التي رسمت احلدود 
قبل مائة عام, واملثري للشفقة أن املطبق بحقهم هذه احلدود انتشلوا هذه 

ومقابل ذلك, فاألمة الديمقراطية . القيود وأدخلوا أيدهيم وعقوهلم فيها
إنشاِء املناطقِي والكوين; الُكرد مثال, وُتؤمن للواقِع  متكن من إعادةِ 

االجتامعي فرصة التعبري عن نفسه وكيف يعيش, وحتقيق املمنوعات التي 
منعته أن يامرس كنه كينونته طيلة سنوات تغييبه, ولعل أبرز معامل التغييب 

: ابتالع اجلغرافية أوال عىل يد الغريب الغريب; وثانيا: الُكردية كقومية
 .الرشقي» الغريب« التحاجز املجتمعي وهذه املرة عىل يد
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التعريف األنسب لألمة الديمقراطية هو التعريف املضموم للعنارص التي 
تؤدي إىل نشوء األمة الديمقراطية ذاهتا, وهذه العنارص أو ثالوث التطور إىل 

ف الذهنية والوعي والعقيدة, حيث يعاد صياغة التعري: األمة الديمقراطية
إىل جمموعة القوميات واملذاهب والعنارص املجتمعية التي تعيش يف بوتقة 

جغرافيا أو سياسيا, يشاطرها املجتمع عىل أساس حتقيق املساواة ) متحدة(
والعدل واحلرية وعليه, فحدود الدين واللغة والثقافة والسوق والتاريخ 

ًام ال أكثروالسياسة ليست ُمَعيِّنًة يف تعريف األمة هذا, بل تؤدي د . ورًا جمسِّ
وتعريف األمة يف األساس بناء عىل حالة ذهنية ما, وعقد جمتمعي مشرتك 

 .يتسم بطابع ديناميكي
إن جوهر اشتقاق الرشعية الثورية يف مرحلة التأسيس للمجتمع السيايس 
السوري كمدخل أساس للحل والتي متثل روح األمة املجتمعية 

نسب للعقد الوطني السيايس لكل املكونات الديمقراطية, متثل الضامنة األ
املنتمية للمجتمع السوري احلديث سّيام وهو عىل أعتاب تأسيس جديد, 
أشبه بمحاولة اخلوض املديد واملنتهي حتًام بتأسيس مجهورية سوريا الثالثة 

مرحلة التأسيس هذه مرهونة بحجم وبمنشأ التسويات والتوازنات (
ومن جهة أخرى  ية, ويف الوقت نفسه مرهونالداخلية واالقليمية والعامل

برصاع إيديولوجي منبته الشعب وتطلعاته إىل التغيري الذي يلزم من أجل أن 
 ).يكون هذا الشعب سيد نفسه

األوىل والتي نشأت بعد االستقالل : من املؤكد وبعد فشل اجلمهوريتني
لتي واجلمهورية الثانية ا −الوحدة مع مرص − 1958وامتدت حتى العام 

قضت عىل األوىل وامتدت حتى األيام األوىل للحراك الثوري الرفيض 
املجتمعي لقيود نمطية احلكم الشمويل القوموي; أصبح من الالزم البحث 
قصّيًا عن البديل الثوري الذي يضمن عدم االنزياح إىل أي شكل من أشكال 
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به التمذهب السيايس, فيكون تكوين احلاجة إىل عقد اجتامعي جديد أش
بحاجة اإلنسان إىل اخرتاع يضمن تطوره وتبدله واالرتقاء والنهوض 
اجلمعي والبرشي املمكن, لذا كان العقد االجتامعي املولود يف كانتونات 

يف الوطني » متمدد« االدارة الذاتية الديمقراطية الثالثة; واملأمولة كعقد
النهضة املتوقعة السيايس السوري ويف اجلمهورية الثالثة مرتبط أشد ارتباط ب

من النهضة املجتمعية املتأصلة للحراك الرفيض لسلطات االستبداد ومن 
 .بعده قوى التسلط املستحدثة

مرحلة التأسيس للجمهورية الثالثة ليست يف حالة مثىل بل ربام كان 
فئات معارضته من خالل العنف  العكس متاما, فقد ساهم النظام وغالبية

العنف املسترشي إىل انحراف يف املسار وتسارع يف  والعنف املضاد, كام ساهم
تعميق انقالب العقد االجتامعي للحراك, ولكن يبقى العقد االجتامعي 

األخري للثورة ومنعها من انحراف  املأمول واملنتظر هو بمثابة التصحيح
صميمي أو تقسيم طالقيٍّ أو حتى هجوم رسمي خارجي متوقع أن ُيامرس 

ا كنه عقدنا مذهبية وخارجية تؤجج املذهبية ترعبه من قبل جهات داخلية
انتقال الشعب من مستَبد بأمره إىل سيادي, تشكل « املغّيب الذي يضمن

مفهوم السيادة الوطنية, يف سريورة إعادة مفهوم اهلوية الوطنية واالنتامء يف 
دولة املواطنة, وبالتايل استنبات املجتمع السوري السيايس والتغيري الذي 

 .»اجهنحت
************ 

 
باحث, عضو املجلس االستشاري للمعهد االسكندنايف حلقوق : سيهانوك ديبو

 .اإلنسان





	مئة عام.. مذابح سيفو 

 عيسى حنا
 
مذابح الشعب األشوري بكل تسمياته التارخيية, أصبحت جزءا ال يتجزأ 

لقد . من حياة هذا الشعب, وذاكرته, منذ قرون طويلة حتى يومنا هذا
وأساليب عديدة ضمن ظروف ووقائع سياسية  ذت هذه املذابح أشكاالاخت

 .ورصعات خمتلفة تعيشها بلدان الرشق األوسط والعامل
ولألسف فقد كان حلركة التاريخ وطبيعة الرصاعات يف املنطقة ببعدهيا 
اإلقليمي والدويل تأثريًا سلبيا وبشكل كارثي عىل وجود هذا الشعب 

تناهت أعداده اىل أرقام غاية يف الصغر وتم إقصاؤه  ديمغرافيا وثقافيا بشكل
 .بشكل كبري عن الفعل والدور احلضاري الذي مارسه منذ أقدم العصور

من ارتكاب تلك املجازر, باختالف الظروف,  واهلدف الرئييس الوحيد
إلهناء وحمو الكيان القومي ألبناء هذه األمة اآلشورية كشعب متثل بالسعي 

مسامهات هامة عىل صعيد احلضارة االنسانية, والقضاء أصيل وعريق وذو 
عىل الوجود املسيحي يف بالد الرافدين والشام وبلدان الرشق األوسط 

 .بشكل عام
اتفاقية « ووفقا ملبادئ جمازر إبادة التطهري العرقي التي أقرهتا االمم املتحدة

ة لألمم التي أقرهتا اجلمعية العام» وقاية ومناهضة إبادة اجلنس البرشي
, نجد أن كافة البنود الواردة يف هذه 1948ديسمرب  9املتحدة باإلمجاع يف 

الوثيقة اهلامة تنطبق مجيعها عىل أبناء شعبنا االشوري الرسياين بمختلف 
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من الكلدان, املوارنة, الرسيان, الكاثوليك, « .مذاهبهم الكنسية 
 . والربوتستانت, وأبناء كنائس املرشق املختلفة

 .فراد أو أعضاء اجلامعةقتل أ
 .إحلاق أذى أو رضر جسدي أو عقيل خطري أو جسيم بأعضاء اجلامعة

إخضاع اجلامعة لظروف وأحوال معيشية قاسية يقصد منها إهالكها أو 
 .تدمريها الفعيل كليا أو جزئيا

 . فرض تدابري ترمي إىل منع أو إعاقة النسل داخل اجلامعة
 .ًا وعنوة من مجاعتهم إىل مجاعة أخرىنقل أطفال أو صغار اجلامعة قهر

الشك أن لكل جريمة ترتكب دوافع حمددة تكون سببا للمجرمني 
وإذا كانت جمازر إبادة التطهري العرقي وفقا ملختلف التعاريف . لتنفيذها

املتداولة تعد جريمة بحق االنسانية, فإهنا من أخطر اجلرائم التي تتعرض هلا 
 .فع دينية أو عرقيةالبرشية, ألهنا ترتكب بدوا

لذا يتوجب عىل االمم املتحدة وكافة املؤسسات التابعة هلا, ومنظامت 
حقوق االنسان وكافة الدول التي حترتم رشعة االمم املتحدة ومواثيقها, 
وحكومات الدول واحتاد الدول االوربية بكافة هيئاته ومؤسسات املجتمع 

ترتكب يف العامل وتقديم  املدين أن تعمل عىل فضح وإيقاف املجازر التي
 .اجلناة اىل املحاكم الدولية من أجل صيانة األمن والسلم يف العامل

إذا ما ألقينا نظرة رسيعة, ولكن بتحليل موضوعي, عىل املذابح التي 
تعّرض هلا الشعب اآلشوري الرسياين سنجد أّن كل البنود املذكورة اعاله 

 .تنطبق عليه متاماً 
نا اختذت كافة هذه االساليب بدءا من القتل الفردي فإن مذابح أبناء شعب

احلق به األذى العقيل والنفيس جراء . واجلامعي عىل أسس عرقية ودينية
السياسات القومية املتعصبة التي مارستها حكومات حزب البعث يف كل من 
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سوريا والعراق وسياسة التعريب وعدم االعرتاف باهلوية األثنية هلذا الشعب 
عرتاف به دستوريا كمكون أسايس وأصيل من النسيج الوطني وعدم اال

وحرمانه من تعلم لغته األم الرسيانية يف املدارس وفرض عليه الثقافة 
 .والتفكري والسلوكية العربية اإلسالمية

خلق ظروف اقتصادية دمرت عامد احلياة املعيشية للمجتمع اآلشوري 
, من خالل االستيالء ومصادرة الرسياين كفئة مؤثرة ومسامهة يف بناء الوطن

االمالك وحرمانه من حقوقه السياسية والقومية والثقافية, إضافة اىل ذلك 
ممارسة االضطهاد والتمييز العنرصي القومي, وممارسة الضغوط بالتهديد 
والتخويف واالعتداءات الفردية واجلامعية والتخوين واملالحة من قبل 

سجون, واهلجرة القرسية بسبب هذه االجهزة االمنية واالعتقاالت وال
 .الظروف

كام يتعرض الشعب االشوري الرسياين اىل محلة رشسة بإلغاء دوره 
وفرض واقع جديد عىل االرض من . التارخيي وتزوير احلقائق التارخيية

 .خالل التغري الديموغرايف التي متارسه السلطات االستبدادية
هذه . هبة ملا سبقها من أعوامهذا العام مشا» سيفو« ليست ذكرى جمزة ال

السنة نحيي ذكرها ملرور مئة عام عىل اإلبادة اجلامعية التي حدثت يف بداية 
القرن العرشين والتي طالت أبناء شعبنا االشوري الرسياين بكل طوائفه 
والشعب االرمني واليونان البنطني عىل يد قوات السلطة العثامنية 

 .1915عام  وجمموعات من عشائر كردية يف ربيع
حيث مازالت آثارها االجتامعية والسياسية والثقافية والوجدانية ماثلة 

 . ويف ذكراها املئوية األوىل .احلضور يف الوقت الراهن
 متى بدأت املذابح ? وما هو اهلدف الرئييس منها?
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− 1895بدأت املذابح التي تعرض هلا أبناء شعبنا االشوري الرسياين عام 
الرها, وأوميد ) أورفا ( ا السلطات العثامنية يف مدن أورهاالتي نظمته 1898

 ., وماردين وغريها من املناطق التابعة هلذه املدن الرئيسة)دياربكر(
. للسلطة الرتكية حيّمل الشعب االشوري الرسياين املسؤولية األوىل املأساة

الروسية قامت حتت تأثري الثورة  )تركيا الفتاة( نرى أّن الثورة الرتكية لذلك
. ساندها املواطنون االشوريون الرسيان يف البالد  1907 -1905االوىل عام 

وكان ذلك طبيعيا إذا أّن جزءًا من قيادة الثورة وقف اىل جانب حل املسالة 
ال مركزية  القومية بواسطة تأسيس مقاطعات ذات حكم ذايت ومن أجل

 .اإلمرباطورية العثامنية
الفتيان عن سياسة الترتيك, أي توحيد مجيع لكن رسعان ما أعلن األتراك 
 .الشعوب الرتكية حتت قيادة تركيا

وكام كانت قبيل احلرب العاملية االوىل, كذلك إباهنا, كانت القيادة الرتكية 
الفتية ترى حل املسألة القومية يف تركيا عن طريق اإلبادة اجلسدية للشعوب 

 املسيحية أو هتجينها بالقوة
ك الكثري من قادهتا ومنهم الدكتور ناظم منظم وأحد وقد أكّد عىل ذل

فقط لو يقف املحرضون من «  :  أقطاب السياسيني األتراك الشبان بقوله
عن التدخل يف شؤوننا عندها سنحقق احلرية احلقيقية وحينها  صوفيا وأثينا

سنذوب بسهولة مجيع اليونانيني والعرب وااللبان سريى اجلميع كيف 
 .« واحدًا ذو لغة ام واحدة ونصنع منهم شعباً 

أريد « :وكرر مواقفه هذه حينام أكد يف إحدى اجتامعات حزب فتاة تركيا
بأن يعيش عىل هذه األرض الرتكية فقط الرتكي, ويسيطر دون منازع, 

أو دين كانوا, جيب تنظيف  مجيع العنارص غري الرتكية من أي قومية ليغيب
 .» بالدنا من العنارص غري الرتكية
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مل يعد لدي النية بعد عىل « : ح أنور أحد احلكام الثالثة القادة للبالدّرص 
 .»حتمل املسيحيني يف تركيا

أعلن وزير الداخلية طلعت عن نوايا  1915بعد فرتة من ذلك أي صيف 
باستغالل احلرب العاملية األوىل من أجل التخلص هنائيا من « الباب العايل

ستدعي حني ذاك تدخال دبلوماسيا من كون ذلك ال ي. األعداء الداخليني
 .»اخلارج

انطالقا من توجيهات القيادة الرتكية الفتية بدأت االوساط احلاكمة يف 
االمرباطورية العثامنية بتطبيق برنامج مدروس بدقة خاص بإبادة املسيحيني 

 .القاطنني يف تركيا بام يف ذلك الشعب االشوري الرسياين
ع القائم واخلطري للغاية أن ينتظر االشوريون من الطبيعي يف مثل هذا الوض

املساعدة واإلنقاذ من جارهتم روسيا فقط, التي وصلت عالقاهتا اىل املرحلة 
 احلرجة ثانية

من جانبها, اخذت روسيا وألسباب مفهومة جدا مرتبطة بتوتر الوضع يف 
 الرشق االوسط تبدي اهتامما كبريا يف كسب األقليات العرقية والدينية يف

 .تركيا وإيران إىل جانبها بام يف ذلك االشوريون ايضا
بدءا األتراك بعمليات اإلبادة ضد االشوريني يف أرميا  1914ويف صيف 

. بني املانيا وتركيا 1914أب  2وهكاريو خاصة بعد ابرام اتفاقية التحالف يف 
وحتى قبل هذا املوعد كان األتراك قد دخلوا قرية بقره خاتون يف مقاطعة 

ارص واعدموا مجيع رجاهلا الذين حاولوا النجاة حلد أهنم قطعوهم ق
كام حتدثت شاهدة ). مرقصوف . س  ( كام حتدث شاهد عيان» بسيوفهم

كام أنه . عيان مريم عن فرار عشريهتا كاور من مدينة أورمي من أمام االكراد
كوزي, آرجي , :   قة الباق يف تركيا تم سلب ثامن قرى أشورية هييف منط
 ....أطيس
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بدأ األتراك بسحب االحتياطي العسكري اىل  1914ويف هناية متوز عام 
فقد قام الضباط واجلنود . احلدود االيرانية وأخذوا يسلحون القبائل الكردية

االتراك بالتعاون مع الفصائل الكردية بارتكاب املجازر ضد االشوريني عىل 
 .ةاالرايض الرتكية وعىل جزء من االرايض االيراني

قامت القوات الرتكية مدعومة بفصائل تركية هبجوم  1915حزيران  28يف 
 12ويف ... من املوصل باجتاه تياري السفىل بقيادة وايل املوصل حيدر بيك

نحو تياري  حترك الشيخ الكردي اسامعيل أغا من أرتوش 1915حزيران 
 .لعلياا

ي قررت القيادة بعد املجازر الفظيعة التي تعرض هلا االشوريون يف هاكار
الروحية بزعامة مار شمعون مع ملوكه إخراج مجيع السكان االشوريني من 
والية هاكاري اىل اجلبال , حيث بلغ عدد ضحايا املجازر اىل ذلك احلني نحو 

وبكل أسف وحزن عميق نقول مازال تلك املجازر الفظيعة  .الف شهيد 50
خمتلفة تنفذ ضد أبناء  استمرارية من ذات اجلهات ولكن بأشكال واساليب

 .مام صمت العامل املخزيأشعبنا االشوري الرسياين 
نعم ومذابح اليوم تتكرر وحلقات املسلسل الدامي بحياة شعبنا تعيد 

عمليات  نفسها يف املوصل وسهل نينوى واخلابور واحلسكة, حيث
قتل وهتجريه من مناطق سكناه التارخيية هبدف اقتالعه من وسياسات ال

وافراغ املنطقة منه والقضاء عىل حالة التنوع والتعدد الذي تزخر به وره ذج
 .غنى وثراء وطني لالبالد والتي تشكل عام

  املعرفة التارخيية بني التهميش واإلنكار
فيلسوف واملؤرخ هنري ايريني مارو أن املعرفة التارخيية هي معرفة يرى ال

ق وصارم للتاريخ هبدف علمية ينشئها املؤرخ اعتامدا عىل منهج علمي دقي
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نحتاج لكل ما يمكن أن , وهذا الكالم منطقي وعلمي, وعليه »بلوغ احلقيقة
وذلك  .يوثق بأمانة من سجالت وشهادات من أجل كتابة أمينة للتاريخ

بعيدا عن  وضوعيعلمي وممنهج عىل موازين ومقاييس جديدة و عتامدباال
التاريخ يكتبه « كام قيل سابقامصالح وأهواء كتبة التاريخ القديم واحلديث, ف

لكل ما  ومهمشني منكرين, يكتبونه وفق رؤيتهم ومصاحلهم, »املنترصون
  .خيالف رؤياهم ويشري ملعطيات وحقائق ختالف أطروحاهتم

هذا ما كان يف التاريخ القديم وهذا ما جرى نسبيا يف التاريخ احلديث, 
اريخ وحرمها حقها من واألمثلة كثرية وتنطبق عىل شعوب كثرية غبنها الت

االنصاف, ولكن سأتناول هنا حالة التهميش واالنكار التي حلقت بالشعب 
 .اآلشوري الرسياين كمثال يف موضوع بحثي هذا

فشعبنا اآلشوري الرسياين من الشعوب التي تعرضت للغبن واحلرمان 
والتهميش والنكران يف تارخيه القديم وخصوصا بعد سقوط االمرباطورية 

قبل امليالد, اذ تعرض الحتالل فاريس يف رشق  539رية البابلية عام اآلشو
بالده والحتالل يوناين وبعده روماين يف غرهبا, تاله الفتوحات العربية 
االسالمية ثم العثامنية حتى مطلع القرن العرشين, ورغم كل ما قدمه هذا 

ترمجة الشعب من خدمات يف بناء أسس الدولة خالل مراحل االحتالل, ويف 
علومه وثقافته ومدنيته من لغته الرسيانية اىل العربية, تعرض للتهميش 

 ـقصاء والتمييز والصهر القومي والديني, حيث جرى التعامل معه كواإل
وفق أحكام الرشيعة االسالمية ما يعني مواطن من الدرجة الثانية » أهل ذمة«

 .عليه دفع اجلزية مقابل استمراره باحلياة وحق العبادة
من  اآلشور الرسيان وقد جتاهل كتبة التاريخ العريب والعثامين كل ما قدمه

اختزال خدمات وتضحيات, بل جرى التنكر هلويته القومية والثقافية ب
تسميته بانتامئه الديني الطائفي, وصوال لتشكل الدول القومية بعد احلرب 
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لتي هي حق طبيعي العاملية األوىل حيث استمر التنكر التام هلويته القومية ا
لكل قوم ومجاعة قومية, ففي تركيا اجلديدة اعترب هو ومعه األرمن 

أما . أي أتراك غري مسلمني» أقليات غري مسلمة« واليونانيني وغريهم جمرد
 ونيف الدول العربية كسوريا وغريها فقد اعترب جمرد عرب مسيحيني ينتم

 .لطوائف دينية خمتلفة
ريخ طالت اجلغرافيا واحلقائق التارخيية, فقد إضافة ان حالة التنكر للتا

تبنت هذه الدول يف براجمها املدرسية والرسمية أن هذه البالد عربية منذ 
بدايات التاريخ وأن اآلشوريني الرسيان هم عرب نزحوا من اجلزيرة العربية 
بحالة تسييس قرسية للتاريخ, وهذا ما جرى يف تركيا حيث تم التنكر لوجود 

قوم سوى الشعب الرتكي, والزال الدستور الرتكي يعترب سكان  قومي ألي
تركيا مجيعهم أتراكا, وأن اجلغرافيا الرتكية احلالية هي وطنا ازليا لألتراك, 

مسة اخلجميئ االتراك للمنطقة واحتالهلم هلا ال يتجاوز أن متجاهلني حقيقة 
غرافيا إن هذا التنكر هو نموذج ليل احلقائق يف التاريخ واجل. قرون

  .والديمغرافيا ومثال حي للتهميش واالنكار يف موضوع بحثنا
أما يف ما يتعلق بجريمة اإلبادة اجلامعية التي تعرض هلا األرمن 
واآلشوريني الرسيان واليونان البنطيني إبان احلرب العاملية األوىل, فهي 

حي ليل  نموذج ساطع للتنكر للحقائق التارخيية من قبل الدولة الرتكية ومثال
عنق احلقائق رغم كون هذه اجلريمة مل يمض عليها سوى مائة عام, 
واالثباتات والوثائق الدامغة عىل حدوثها بوصفها جريمة ابادة مجاعية 
الزالت متأل قاعات االرشيف الرسمي للدولة الرتكية وملعظم الدول 
ا الكربى التي كانت العبة يف مرسح األحداث كأملانيا وروسيا وبريطاني

وفرنسا, فضال عن شهادات العديد من املراسلني الصحفيني ووثائق 
 .ومراسالت قناصل عديد من الدول ومنها أمريكا نموذجا
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نكار هلذه اجلريمة ساد السياسة الرتكية ملدة مائة عام, والزالت تنكر اإل
, علام أن أكثر من عرشين دولة اعرتفت بوقوعها بحق 10(*)هذه احلقيقة

                                                 
مية لإلنكار وبكل عرشات املقاالت واخلطابات كررت الرواية الرتكية الرس 10
بام يف ذلك خطابا الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه وإعالم . صفاقة

نعطي عىل سبيل املثال ال احلرص مقالة نرشت يف عدة أماكن . حزب العدالة والتنمية
: كتب محود احلطاب. »كذبة إبادة األرمن, يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي«: بعنوان

كربى لعمر اهللا يثريوهنا, دوليا وحمليا, هذه األيام يف الوقت الذي حتتفل فيه  إهنا أكذوبة«
تركيا بانتصارها التارخيي يف جناق قلعة, ويف الوقت الذي حققت فيه أهدافًا عظيمة يف 

حيث تسعى تركيا إىل أن تكون أقوى  2023 تقدمها نحو حتقيق األهداف األساس لعام 
تصاديا وعلميا وسياسيا, فمن الذين يثريون حوهلا هذه دولة يف العامل, عسكريا واق

إهنم  ?األكذوبة وهي واحدة من أساليب حرب تركيا وحماولة التأثري السلبي عليها
أو  الصهاينة يف األساس يستغلون الدول الكربى وغفلتها التارخيية عن هذا املوضوع,

ي املرتزقة يتزلفون بدعايتهم غفلة الشعوب العاملية عنه, وكذلك ليرباليو العامل اإلسالم
املضادة هذه ألمريكا والغرب, وما الغرب بمحرتم هلم وال غريهم, فهم كأطرش يف 

الذين يبكون اليوم عىل كذبة  «: ويستمر كاتب املقال يف الربوباغندا الرسمية قائال. ».زفة
ن إبادة األرمن هم من تسبب يف موت من مات منهم, مع مالحظة أن الذين قتلوا م

األتراك ومن املسلمني يف جناق قلعة بلغ عددهم نحو مئتني ومخسني ألفا مقابل ستني ألفا 
فلم ال ! من األرمن ماتوا ومن غري قتل, اال الذين حاربوا اجليش العثامين من الداخل

الطيب رجب  «... ».يبكون عىل املئتني واخلمسني ألفا من العثامنيني الذين أبادوهم
قالئل ألقى خطابا مهام آخر يفند فيه وبعقالنية وعلمية وأدلة ال تقبل  اردوغان قبل أيام

وما تبعها, ووجه كالمه اىل بوتن  1914النقاش كذب من زعم ابادة تركيا لألرمن عام 
: منهيا مقالته بالقول... »هذا تارخينا فضعوا أنتم تارخيكم عىل الطاولة«: مبارشة وقال له 

فأي تاريخ يقدرون أن يعرضوه? ولتعرض تركيا  ;رخيهم اسألوا تا! اسألوهم مجيعا «
تارخيها فهل يوجد فيه غري اإلنسانية واحلضارة والتمدن واحرتام احلقوق البرشية حتى 
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لالحتاد االورويب, جرى ذلك نظرا جلهود جبارة بذلتها ضافة إاألرمن 
بالتعريف  واملجتمع املدين واحلقوقي الدويل االحزاب واملؤسسات األرمنية

وجود دولة أرمنية هلا دور ا بهبذه اجلريمة وطلب االعرتاف بوقوعها مدعوم
هام يف هذا التأثري رغم حمدودية حضورها دوليا, أما مؤسسات وأحزاب 

خالل العرشين سنة األخرية يف هذا ت لرسياين اآلشوري فقد نشطالشعب ا
جهودا جبارة يف سبيل كشف حقيقة وقوع هذه اجلريمة  تالطريق وبذل

بوصفها إبادة مجاعية بحق اآلشوريني الرسيان يف نفس الزمان واملكان وعىل 
 أيدي نفس اجلناة وأيدي االجرام

قد تكللت اجلهود باعرتاف وهي هنا حكومة االحتاد والرتقي الرتكية, و
برملان السويد هبا ثم تاله هذا العام اعرتاف برملانات هولندا واملانيا والنمسا 
ورصبيا اضافة للفاتيكان والربملان األورويب, يف سياق إحياء اآلشوريني 

 .»السيفو« الرسيان واألرمن للذكرى املئوية هلذه اجلريمة
من الدقة والتوثيق والتحليل  جل أن نكون يف عرضنا بأقرب حالةأومن 

املنطقي لعرض موقفنا البد لتقديم بعض الدالئل والشواهد التي تثبت 
حقيقة ما وقع بوصفه جريمة ابادة مجاعية جرت بتخطيط ومنهجية من قبل 
حكومة االحتاد والرتقي الرتكية كحكومة رسمية وليست جمرد عصابة قطاعة 

للدولة الرتكية واحلكومة الرتكية  مما حيمل مسؤوليتها القانونية. للطرق
 .احلالية التي هي استمرار قانوين هلا

                                                                                                       
يستشهد ). 1/05/2015السياسة, تركربس, ( »مع األرمن وهم يطعنوهنا من الداخل

روسيا «ذي يعترب أن الكاتب بمركز املقريزي يف لندن املقرب من تنظيم القاعدة وال
وهو ال يقدم يف سياق مقالته أي دليل أو توثيق ملا . »القيرصية هي التي صنعت األرمن

 )هامش من املحرر. (يقول غري ترصحيات املسئولني األتراك
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	:	عرض لبعض الشواهد لوقوع اجلريمة

إن شعبنا اآلشوري الرسياين الذي كان يعيش قبل احلرب األوىل يف  −1
التي تعرف (جزء من موطنه الكائن اآلن يف جنوب رشق تركيا احلالية 

ينترش من جبال حيكاري رشقا ) لعلياباألدبيات الرسيانية ببيت هنرين ا
وحتى أضنة وكامل كيليكيا غربا مرورا بطورعبدين وماردين والرها 
ودياربكر وخربوط وغريها, يقدر عدد اآلشور الرسيان وقتذاك بمليون 
نسمة, وكان هذا العدد يشكل نسبة هامة من جمموع السكان يف هذه 

هتجري, لبقي شعبنا مقيًام املنطقة, ولوال حدوث املجازر وما رافقها من 
حسب التزايد الطبيعي يف (هناك وألصبح عدده اآلن عرشة ماليني 

, إن العدد احلايل لشعبنا املتبقي يف هذه املنطقة اآلن ال %)3املنطقة 
, إن تركيا وحلفائها مسؤولون )فرد, شخص(إنسان/ 2500/يتجاوز

واقعية اجللية, وإن متامًا عام جرى من إبادة بكل تعاريفها ومدلوالهتا ال
شعبنا هاجر من وطنه كنتيجة لتلك املجازر اىل كافة أصقاع األرض, 
فهو بالتايل هناك حصيلة لتلك املجازر, وان شعبنا يف مهاجره تعرض 

, أي ضياع اهلوية "اإلبادة الثقافية« ويتعرض إىل إبادة من نوع جديد هي
 .واالنصهار يف ثقافات املهجر

بق عىل األرمن يف خلو ست مقاطعات ذات أغلبية طبعا نفس احلالة تنط
أرمنية يف جنوب رشق تركيا من األرمن متاما فضال عن مصادرة كامل 

 .أمالكهم وأراضيهم

) يف إيران(القنصل الرويس بمدينة اورميا بايران » فاسييل نيكيتني« يذكر −2
الرتكي جودت » وان« يف كتابه معلومة مهمة عن ترصيح لوايل والية



 التطرف املذهبي

128 

يفتخر فيه بأنه  1915يف اجتامع رسمي له يف مبنى الوالية يف شباط باشا, 
عىل قرى سالمس وأروميا يف غرب ايران  1915 2أجرى يف محلته يف ك

يف محلته املؤلفة من عرشين . تكنيسة كاملة لألرمن واآلشوريني املدنيني
عرشة أالف أو (الف عسكري تركي نظامي مدعومة بعرشة اآلف 

من عشائر كردية حليفة عاثوا بسكاهنا املدنيني  )عرشات االالف
ويعترب املؤرخ والباحث جوزيف بابلو بأن هذه . اآلمنني قتال وهنبا

 .اجلريمة بداية اجلينوسايد اآلشوري الرسياين
املؤرخ اإلنكليزي يف مذكراته حيث كان يف شبابه » أرنولد توينبي« يذكر −3

مل يكن « : ريمةمراسال لصحيفة نيويورك تايمز وشاهدا عىل اجل
املخطط هيدف إال إىل إبادة مجيع السكان املسيحيني الذين يعيشون 

 .»داخل احلدود العثامنية
 1913السفري األمريكي يف تركيا بني عامي » هنري مورغنتاو« يذكر −4

وضع األتراك خطتهم 1914يف ربيع عام « : يف كتابه قتل أمة1916و
هم لعدم ختلصهم من الشعوب وانتقدوا أسالف .إلبادة الشعب األرمني

لقد أتاحت ظروف :  ويضيف. املسيحية أو هدايتهم لإلسالم منذ البدء
احلرب للحكومة الرتكية الفرصة, التي طاملا تاقت إليها, إلحكام 

مل يكن األرمن الشعب الوحيد بني :   قبضتها عىل األرمن, ويضيف
ركيا بلدا حرصيا األمم التابعة لرتكيا التي عانت من نتائج سياسة جعل ت

لألتراك, فهناك اليونان واآلشوريني من الرسيان والنساطرة والكلدان, 
 .»إن تركيا ستبقى مسؤولة عن كل تلك اجلرائم أمام احلضارة اإلنسانية

 17ارسل السفري األملاين البارون فانكنهايم كتابا حلكومته بتاريخ  −5
ة أن الباب إن طلعت باشا أعلن رصاح« : يقول فيها 1915حزيران 
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العايل وجد يف ظروف احلرب فرصة مالئمة للتخلص من أعداء البالد 
 .»يف الداخل دون أن تزعجه مداخالت أحد من الدبلوماسيني

رصح طلعت باشا وزير الداخلية الرتكي للسفري االملاين يف اسطنبول يف  − 6
 : وقال ايضا .»مل يعد ثمة وجود للقضية األرمنية« : 1915آب  31

كنت من تنفيذ ما عجز عنه السلطان عبد احلميد خالل ثالثني إنني مت«
 .»عاما بثالثة أشهر فقط

بربقية إىل » فانغنهايم« بعث السفري األملاين برتكيا 1915نيسان  15يف  - 7
إبادة «ـتعرضوا ل» وان« املستشار األملاين خيربه فيها أن مسيحيي والية

 .بتواطؤ من السلطات املدنية املحلية» شاملة

 النكار الرتكي للجريمةا
احلكومة الرتكية الزالت تنكر وقوع جريمة االبادة اجلامعية بحق االرمن 

كنتيجة  (massacres) واآلشوريني الرسيان وتعترب إن ما جرى جمرد مذابح
طبيعية مبارشة للحروب, وامعانا باإلنكار اصدرت احلكومة الرتكية قرارا 

ملذابح يف تركيا, واحلال أن هذه جترم فيه من يعرتف بحدوث ا 2005عام 
اجلريمة كام قلنا جرى تنفيذها بمنهجية وبسابق ارصار تطبيقا لقرارات سابقة 
اختذت يف حزب االحتاد والرتقي منذ سنوات قبل احلرب يف سياق إقامة 
الدولة الرتكية الطورانية اخلالية من االجناس املخالفة, ومؤخرا رصح 

غان بانه سيتصدى بكل قوة ألي محلة الرئيس الرتكي رجب طيب اردو
التي  1915رمن عام بادة ملذابح األىل جعل تركيا تعرتف بصفة اإلإهتدف 

حتل ذكراها املئوية السنة احلالية, ما يدل عىل إمعان تركيا بإنكارها هلذه 
اجلريمة, وهذا االنكار ما هو إال جريمة بحد ذاهتا واستعداد لتكرارها من 

راك اجلدد الذين يتغنون بالديمقراطية وحقوق االنسان جديد, فالزال االت
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ويتهربون من تطبيق بنود معاهدة لوزان بام حتتويه من » سيفو«ـينكرون ال
احلد االدنى من احلقوق االنسانية, فضال عن تنكرهم لوجود وحقوق 

 .ماليني من الشعب الكردي يف تركيا
 تكرارها ويشجع إن التخيل عن معاقبة املجرمني واجلناة يشجعهم عىل

غريهم عىل ارتكاب جريمة مشاهبة هلا, فلو عوقب اجلناة االتراك ملا حصلت 
يف املانيا إبان ) اهلولوكوست(جريمة ابادة اليهود والبولونيني وغريهم 

احلرب العاملية الثانية ورأينا كيف أن الزعيم النازي أدولف هتلر, عندما قرر 
الته أن يقتلوا كل من ينتمي إىل العرق , طلب من جنرا1939غزو بولندا عام 

وقال هلم لتشجيعهم . البولندي بال رأفة من أجل تأمني جمال أملانيا احليوي
ال أحد يتحدث يف هذه األيام عام حّل باألرمن « :وإزالة اخلوف من نفوسهم

 .»يف تركيا

	واالنكار الرتكي هلا» السيفو"واجب األمم املتحدة حيال ال

املتحدة اهليئة الدولية املعنية بتطبيق احكام القانون الدويل  نظرا لكون األمم
ومالحقة مرتكبي جرائم االبادة ضد االنسانية وفقا لالتفاقية الدولية لعام 

, من واجبها احياء فكرة اصدار قرار من اجلمعية العمومية لألمم 1948
قرار , عىل غرار ال"السيفو« املتحدة بتحديد يوم خاص إلحياء ذكرى ضحايا

, والذي أقرت فيه يوما عامليا 2004 2يف ت 62صدرته بدورهتا ال أالذي 
عىل إدانة دون حتفظ  , بأن ينص القرار)اهلولكوست(لذكرى ضحايا املحرقة 

وحث مجيع الدول األعضاء عىل . كحدث تارخيي» السيفو« أي إنكار جلريمة
اإلنكار  رفض وبدون حتفظ أي إنكار أو جتاهل للجريمة سواء يكون هذا

حدث تارخيي وأن أية » السيفو« كامًال أو جزئيًا, والتأكيد عىل أن جريمة
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جهود إلنكارها أو جتاهل هذه األحداث املرعبة من شأهنا املخاطرة يف 
 .تكرارها

	واجب الدول الكرب التي كانت العبا رئيسيا يف احلرب العاملية األوىل

ة, أملانيا كحليف لرتكيا والتي كانت حارضة يف ساحة احلرب يف املنطق
خالل احلرب تتحمل مسؤولية جزئية عن كل ما اصاب ضحايا هذه 

كام ان كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا يف الطرف اآلخر كانوا . اجلريمة
شجعوا الشعوب الرزاحة ?? يف نطاق االمرباطورية العثامنية عىل الثورة ضد 

لشعوب من اجل التحرر من االتراك, واطلقوا وعودا يف دعم نضاالت هذه ا
االستعباد الرتكي, مما اعطى مربرا للحكومة الرتكية لتنفيذ جريمتها بحجة 
محاية حدودها وخارصهتا اجلنوبية الرشقية الضعيفة كون اغلبية سكاهنا من 

ومل يقدم احللفاء أية مساعدة هلذه  .األرمن واآلشوريني الرسيان واليونان
مصريهم املأساوي حتت أيدي اجلناة  الشعوب عمليا وتركوهم يالقون

وبرأينا يرتتب عىل هذه الدول مسؤوليات قانونية وسياسية . االتراك
وأخالقية لالعتذار من هذه الشعوب وانصافها وأقله االعرتاف الرسمي 

 .بوقوع اجلريمة وحث تركيا عىل االعرتاف هبا

	خامتة

ميش حلقائق بالعودة لعنوان بحثنا فإننا نستخلص أن االنكار والته
االحداث والوقائع التارخيية الزال قائام, وهو لألسف حمكوم بمعادالت 
املصالح السياسية بني الدول, وستبقى الشعوب واجلامعات الضعيفة يف 
التاريخ التي حرمت من حقوقها وجرى هتميشها والتنكر لوجودها وهويتها 

لح السياسية وتشويه تارخيها قائام حتى تتغري اجتاهات معادالت املصا
للدول, وحتى يبزغ فجر جديد تصنعه الشعوب بنفسها يقوم عىل معايري 
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احلق واحلقيقية, ويكتب تارخيها مؤرخون مهنيون يزينون كل حدث 
وإن كان  .فواالنصابموازين العدل, ويقيسون أبعاده بمقاييس احليادية 

 .ذلك يبدو حلام إال أن عدالة التاريخ يمكن ان تسمح بتحققيه
 

************ 
 



 العربية املتحدة ماراتيف دولة اإل

 الكعبيبن ضويعن حممد سامل 
 مقدمة من املحرر

يف سابقة خليجية, أصدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة قانونا خاصا 
وإن كانت فكرة قوننة مناهضة  .»مكافحة التمييز والكراهية« حتت مسمى

عربية واإلسالمية, ونجد التمييز والكراهية مطلب يتعدى احلدود ال
املجتمعات املدنية تطالب به يف العديد من البلدان الغربية وبلدان اجلنوب, 
إال أن صدور هذا القانون له أمهية خاصة من حيث كونه حيمل صفتي 
الوقاية ومحاية التامسك املواطني قبل أن يكون رد فعل عىل حدث داخيل أو 

 . مشكلة جمتمعية
بوجود أصوات قوية يف بلدان جملس التعاون  من الرضوري التذكري

يف نوفمرب  فبعد جريمة الدالوة اإلرهابية. اخلليجي تطالب هبكذا قانون
حممد رضا  يف اململكة العربية السعودية دعا عضو جملس الشورى 2014
, إىل سّن نظام واضح وصارم, جيّرم مثريي الفتنة الطائفية, حلامية نرصاهللا

هبذه املناسبة التي « :وقال يف جملس العزاء بالضحايا. البالد من رشورها
جتلت فيها أروع معاين التكاتف بني الدولة واملجتمع, أدعو جملس الشورى, 
بوصفه جملسا للترشيع وصناعة القوانني, أن يبادر من فوره نحو سّن نظام 
واضح يف مراميه, وصارم يف تطبيقاته, جمّرما كل مثري للطائفية, وأي متورط 

 فعلها, لنحمي بالدنا من رشورها, مؤكدين عىل رضورة نزع أية كلمة من يف
مناهج الرتبية والتعليم, وحذفها من أية وسيلة من وسائل اإلعالم املرئي 
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واملسموع واإللكرتوين, ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة, تدعو إىل الفرقة 
نا وزارة الثقافة أدعو من ه« :وقال .»والتمييز الطائفي أو القبيل أو اإلقليمي

العزيز للحوار الوطني, نحو املسارعة لصياغة  واإلعالم ومركز امللك عبد
خطاب ثقايف وطني, لكل أطياف املجتمع السعودي ومكوناته, انطالقا من 
مواد النظام األسايس للحكم, الناصة عىل ملّ الشمل الوطني, ومعاقبة 

  ).9/11/2014الرشق السعودية, ( .»اخلارجني عليه
من اجلدير بالذكر أن املرشوع املقرتح من الدكتور حممد رضا نرص اهللا 

مادة, وهو جيرم التحريض عىل الكراهية  13والدكتورة ثريا عبيد مّكون من 
أو التمييز أو التعصب ضد األشخاص بسبب انتامئهم العرقي أو القبيل أو 

متاسك النسيج  املناطقي أو املذهبي أو الفكري, وتتمحور أهدافه, يف صيانة
االجتامعي من خماطر النعرات العرقية والقبلية واملناطقية والطائفية 
والتصنيفات الفكرية املهددة للسلم األهيل والوحدة الوطنية, وتطرقت مواد 
مرشوع النظام للعقوبات اجلزائية والغرامات املالية لكل خارج عىل اإلمجاع 

 تقل عن ستة أشهر وال تزيد الوطني, الذي تنتظره عقوبة السجن بمدة ال
 .عىل السنوات اخلمس, إضافة إىل غرامة مالية ال تزيد عىل نصف مليون ريال

وشددت املادة التاسعة يف مرشوع النظام املقرتح عىل أنه يف األحوال التي 
شخصية « يرتكب فيها أي فعل من األفعال املحظورة يف هذا النظام

ية اجلزائية للشخص الطبيعي, فتتم , ودون اإلخالل باملسؤول»اعتبارية
معاقبة الشخص االعتباري بغرامة ال تزيد عىل مليون ريال إذا ارتكبت 
اجلريمة باسمه أو حلسابه, كام جيوز احلكم بإلغاء الرتخيص من مزاولة 

 .النشاط
ويف املادة العارشة وضع املقرتح الشخص املشرتك يف اجلريمة يف نفس 

 .تبة عىل الفاعل وبالعقوبة ذاهتااملسؤولية اجلنائية املرت
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وقد أعطى مرشوع النظام املقرتح احلق بمصادرة الوسائل واألموال 
والصحف واملطبوعات التي استعملت يف ارتكاب األفعال املحظورة فيه, 
وأتاحت مبدأ مضاعفة العقوبة يف حال تكرار املخالفة أو التجاوز حمل 

الدعاء العام التحقيق واالدعاء يف التجريم, عىل أن تتوىل هيئة التحقيق وا
. اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام, وهلا حتريك الدعوى العامة فيها

ويقرتح املرشوع وضع برامج دورية وخطط لرتسيخ مفهوم املواطنة 
ومكافحة النعرات والطائفية والفكرية العرقية والقبلية املناطقية واملذهبية 

ي, والعمل عىل تعزيز التفاهم والتعايش واإلخاء املؤدية إىل التمييز العنرص
 .بني املواطنني واملقيمني

قد نرشت الكاتبة سعاد الشمراين مقالة هامة يف صحيفة عكاظ ل
 .»قانون جتريم الطائفية رضورة ملحة« :مقالة بعنوان) 24/05/2015(

وثمة مرشوع . وكذلك فعل عدد هام من الصحفيني والكتاب يف اململكة
هبذا اخلصوص مطروح منذ زمن, ولكن لألسف ال يعود احلديث فيه, قانون 

 . إال بعد عمل إرهايب أو قتل مذهبي
هبكذا قانون تعالت يف الكويت واململكة العربية  املطالبة رغم أن رصخات

السعودية, جاء الصدى من دولة اإلمارات العربية املتحدة التي أصدرت 
مكافحة التمييز والكراهية وقد « ونقبل أربعني يوما من هذه الندوة قان

 حرصنا عىل أن يتحدث يف الندوة رئيس مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان
إلعطاء فكرة ولو موجزة عن هذا  الكعبيبن ضويعن حممد سامل األستاذ 

 :املوضوع, وفيام ييل نص مداخلته
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 :الفكرة ونص القانون 
 أغسطس/آب) 28(صدر قبل شهر وتسعة ايام ودخل حيز التنفيذ يوم 

يقيض , "مكافحة التمييز والكراهية« حتت مسمى) 2/2015(القانون رقم 
بتجريم األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدساهتا ومكافحة كافة أشكال 

 .التمييز ونبذ خطاب الكراهية عرب خمتلف وسائل وطرق التعبري
 ملاذا صدر هذا القانون?

ون كرد فعل عىل حدث إرهايب أو كام هو معروف, مل يصدر هذا القان
سيايس, كام أن النقاش يف هذا املوضوع يف اإلمارات العربية املتحدة مل يكن 

ويمكن أن أقول أن هذا القرار جاء ضمن سياسة . أيضا موضوعا خالفيا
الوقاية أوال واحرتام االلتزامات الدولية عىل صعيد حقوق اإلنسان برتمجتها 

مسؤول يف مجعية حقوقية غري حكومية, أسجل بأننا وك. يف القوانني الوطنية
  .مل نتلق أية شكاوى عىل صعيد التمييز والشحن املذهبي والعنرصي

 :فمن الرضوري القول» سنة وشيعة« ن كان الشائع يف هذه االيام لفظإ
هل هم أقلية ? إن كان ... نعم يوجد يف اإلمارات مواطنون من الشيعة

كن هل هناك أي شكل من أشكال التمييز بني بالعدد ? نعم هم أقلية, ل
مكونات املواطنة ? اجلواب ال, وبالتايل هم ليسوا أقلية أو أغلبية, هم مكون 

 . أساس من مكونات الوطن يتمتع بكل حقوق املواطنة
بالرغم من عدم وجود هذه الظاهرة يف دولة االمارات إال أن القانون 

ن هذه اآلفة التي باتت متواجدة يف صدر, كام قلت, كإجراء قانوين وقائي م
, تنسب »كداعش والقاعدة« فمع ظهور تنظيامت متشددة. نطقةدول امل

سنية (نفسها ألهل السنة, ومع وجود من يشحن ويعبئ عرب أقنية مذهبية 
وكون عدد كبري من املؤمنني . للعداء والكراهية والتكفري) كانت أم شيعية
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طب والربامج الدينية ووسائل التواصل يعتمد يف ثقافته الدينية عىل اخل
اإلعالمية والعنكبوتية, كان من الرضوري, مرافقة الرد الثقايف واملعريف عىل 
خطاب التطرف واملذهبة يف إطار قانون مستلهم من روح حقوق اإلنسان 

 . وثقافتنا السمحة القائمة عىل التعايش والتكافل والتكامل
طويلة بتحديد عناوين ومواضيع خطبة لقد بدأت دولة االمارات من فرتة 

اجلمعة بالذات, ملكافحة أي توظيف للدين احلنيف ألغراض ختالف روح 
ولكن من الواضح أنه يف عامل جعلت ثورة االتصاالت . اإلسالم

والفضائيات منه قرية صغرية أصبح الفضاء اإللكرتوين ومواقع التواصل 
ل بني الناس بل أيضا االجتامعي ليس فقط وسيلة نقل للمعارف وتواص

وسيلة للجريمة املنظمة وجتارة األطفال وصناعة املوت والتحريض املذهبي 
  .والتمييز العنرصي

وما من شك أن من األشياء التي حثت عىل اصدار هكذا قانون, شيوع 
الفضاء االلكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي, حيث شمل القانون 

ومنع التحريض الديني واملذهبي ووضع للحد من ) اجلرائم االلكرتونية(
 .حد للخطباء عىل اختالف منابرهم

مارات للمسيحيني كنائسهم وللبوذيني من اجلدير بالذكر أنه يف دولة اإل
 .والسيخ مراكز تأدية طقوسهم عىل موتاهم

أكد هذا القانون عىل نقاط مخس متس مبارشة احرتام حرية املعتقد واألديان 
 :هي

 .ذات االهلية او الطعن هبا او املساس هباالتطاول عىل ال −1
االساءة ألي من األديان أو أحد شعائرها أو مقدساهتا أو جترحيها أو  −2

 التطاول عليها أو السخرية منها أو املساس هبا أو التشويش عىل
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املامرسات الدينية « او تعطيلها بالعنف أو هتديد» عىل كافة شعائرها«
 .»املرخصة

لكتب الساموية بالتحريف أو التدنيس أو التعدي عىل أي من ا −3
 .االساءة بأي شكل من األشكال

التطاول عىل أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاهتم أو أهلهم أو  −4
 .أصحاهبم والسخرية منهم واملساس هبم واالساءة اليهم

التخريب أو إتالف أو اإلساءة أو التدنيس لدور العبادة واملقابر  −5
 .هتاوالقبور أو أي من حمتويا

وتتفاوت العقوبات بني السجن لستة اشهر وصوال اىل العقوبة القصوى 
 .عدام بحسب شدة اجلرموهي اإل
تنص عىل السجن ملدة ال تقل عن عام ملن يعد او يوزع مادة » 12« املادة

مصورة كانت (التمييز  أوتثري خطاب الكراهية  أوديان حتض عىل ازدراء األ
 ) .مكتوبة أومسجلة  أو

 :حددت بطريقتني) متى يعفى املتهم?(خيص االعفاءات فيام 
 .ان قام احد اجلناة بالتبليغ قبل الكشف عن اجلناية

فيحق « ان ادى اعرتاف اجلاين امام القايض اىل القبض عىل باقي اجلناة
 »للقايض اعفاءه من اجلريمة

 :»20« يف الفقرة
إلجيايب والتمييز من نقاط قوة القانون التأكيد عىل الفارق بني التمييز ا

افضلية  أوحكام هذا القانون كل ميزة أبتطبيق  ال يعد متييزا حمظوراف. املجّرم
ة, الطفل, ذوي أللمر« خر بالدولةآي ترشيع أحكام أ منفعة تقرر بموجب أو

 .غريهمواالعاقة وكبار السن 
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يف املفهوم  اتوسيع الذي جيرمه القانون نالحظ يف مفهوم التمييزيف حني 
 :م املتداول يف الوثائق الدولية ليشمل حاالت ناشئة يف املنطقةالعا
ساس الدين أاجلامعات عىل  أوتفضيل بني االفراد  أوتقييد  أوكل تفرقة «
صل األ أواللون  أوالعرق  أوالطائفة  أوامللة  أواملذهب  أوالعقيدة  أو

 .»االثني
 

************ 
 





 خالصات هناية الندوة

  .بامتياز وبربري وانفعايل بالرضورة عقالين غري اعالرصاع املذهبي رص
 له واملتحجر? اإللغائي وسطي, القرون املرشوعهذا  وقف يمكن كيف
 املرشوع ذاه ةهمواج متساوية ومواطنة مدنية دولة عن املدافعني بإمكان

 دور وماه الدولية? والقوى األطراف اإلقليمية دور وه ما الشيطاين?

 والنظام الفساد عن ماذا بي?هاملذ اإلعالمي ضخوال اإلعالم وسائل

 ذهيف ه املنطقة يف مشةهامل شبيبةلل احلقيقي املكان وه أين االستبدادي?

 سيايس إصالح دون بيهاملذ التطرف ةهمواج يمكن له ?الرصاعات

 التطرف? ذاه ألسباب جدية ةهومواج وتنموي ثقايف وضهنو وديني
 األكاديميني من لنخبة دعوة نساناإل حلقوق االسكندنايف دهاملع وجه

 الدين ورجال والباحثني
 خاصة ندوة يف املوضوع ذاه مناقشة أجل من املدين املجتمع ونشطاء -

حيث شارك األستاذ فايق  .2015أيلول /سبتمربمن شهر  5،6عقدت بتاريخ 
املختص باللغات (, األستاذ عيسى حنا )صحفي وكاتب من تركيا(بالوت 
ة والدكتورة ريم مرشستاذ أبجر ملول والدكتور حسام مرشة , األ)الرشقية

جملس الكنائس (, األستاذ ميشيل نصري )من التيار الديمقراطي املدين(
األستاذ محد  طارق الشميس, ستاذاأل ,األستاذ سامل الكعبي) العاملي

 مجعية اإلمارات(السيدة وداد بن محيد, السيدة أمل املسيفري  البلويش,
, السيد أندريه فالسوف دحدلاألستاذ سهيل العيد , )سانحلقوق اإلن

الدكتورة ماريا خودنسكايا من السفارة الروسية و ماكس إيفيموفوالسيد 
باروكي, السيد مرام داود, اليف جنيف, السيدة جلينة طعمة, السيدة منريفا 
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متر جلنة القاهرة ملؤ(, األستاذ صالح النبواين )جمتمع مدين(الناشط بتار الرشع 
, األستاذ أسامة الرفاعي, األستاذ حسان فرج, األستاذ )املعارضة السورية

األستاذ  ,)صحفي( الناشط نرباس دلول) مدير حترير جملة مدنية (رينيه نبعة 
 ,)األمم املتحدة(الدكتور أنطوان حلام  أمحد كزو, األستاذة ندى إلياس,

اللجنة الدولية عن  نيممثلأربعة (). كاتب ومناضل(األستاذ سيهانوك ديبو
املفوضية السامية حلقوق (ج فنيش , األستاذ فر)للصليب األمحر الدويل

 لدانامركسفري ا, والسيدة سندس عمر , سفرية العراق يف النرويج)اإلنسان
وأرشف عىل التنظيم الدكتورة لقاء أبو عجيب واملوثق  .السيد ايفان نيلسني

 .جمد اخلري
الواليات (مشاركًا ومشاركة من عدة بلدان  40بلغ عدد املشاركني حوايل 

املتحدة األمريكية, ايطاليا, فرنسا, أملانيا, تركيا, الدانامرك, روسيا, سوريا, 
 )ربية املتحدة, مرص, العراقاإلمارات الع

 :تناول اليوم األول للندوة املواضيع التالية
 ةاملرتكزات األساسية للتفسري املذهبي للتاريخ والواقع واحليا 
 الشمولية املذهبية والنظرة لآلخر 
 القضية القومية والرصاع املذهبي, تركيا أنموذجا 

 :ويف اليوم التايل تناول املواضيع التالية
 السيفو أنموذجا : الـمعرفة التارخيية بني التهميش واإلنكار 
 الشعبوية والرصاع املذهبي ورضورة جتريم املذهبية السياسية 
  القراءة الداخلية والقراءة اخلارجيةاملذهبية السياسية بني 
 من أجل اسرتاتيجية معرفية ملواجهة التطرف املذهبي :

 استنتاجات مجاعية
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نت اجللسات تشارك احلضور بالنقاشات التي تلت كل حمارضة حيث أغ
رافضة املذهبية والتطرف ورضورة أن يكون هناك  بآراء ومواقف صارمة

 .. هرة ونتائجهامرشوع جدي ملعاجلة أسباب هذه الظا
رتاتيجية ملواجهة , رضورة وضع استناول القسم األخري من الندوة

شارك احلارضون مجيعًا بوضع مجلة من االستنتاجات  التطرف املذهبي
 : نلخصها برضورة

للعمل عىل مكافحة  أساسية اعتبار الصكوك والعهود الدولية مرجعية −1
 .الكراهية والتطرف واملذهبية

 .لمتي أقليات وجاليات بكلمة مكوناترضورة استبدال ك −2
عرب الوقوف يف وجه هذه . تفعيل دور املجتمع املدين يف هذه املجاالت −3

النزعات وعرب التوعية واملشاريع املختلفة لتنمية فكر املواطنة وتعزيز 
 .اهلوية الوطنية

تناول االنزياحات املشهودة وتفسريها معرفيًا واإلشارة إىل قوة العقل  −4
  .لتمذهب السيايسذاتية يف وجه ا ناعةاجلمعي كم

بوضع مبادئ فوق  األساسية لألشخاص واجلامعات محاية احلقوق −5
والشحن , الرد فعيل دستورية متنع انتهاك احلقوق من خالل التصويت

 .املجتمعي والتوظيف السيايس
بوقائع التاريخ املشينة الذات واالعرتاف  إعادة وعي من ينطلق التغيري − 6

والرتكيز عىل الصفحات . تكرار اجلرائم املذهبية الطابعللحؤول دون 
  .املضيئة للتعايش التارخيي

عىل التأكيد الدستوري حلامية حقوق مجيع املواطنني ومساواهتم املطالبة  − 7
  .الكاملة أمام القانون
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ومنظامت  think tanksمجاعات بحثية ( تشكيل جمموعات ضغط فاعلة −8
عىل حماربة التطرف والعنف املذهبي للعمل  )مناضلة للحقوق املدنية

 .ومن يوظفه ويستخدم املذهبية كسالح يف رصاعاته اجليو سياسية
والنضال ضد غياب املحاسبة ملسؤويل العديد من الدول عن الدعم 

 . املبارش وغري املبارش لإلرهاب
 .صالح اخلطاب الدينيرضورة إ − 9

تضمن حقوق وحريات العمل عىل وثيقة حريات وطنية  −10
 .خاصاألش

عىل واملحاسبة يف التثليم والتحريض  التوثيق والرصد ملنع الكذب − 11
  .أسس مذهبية وعنرصية

 إقرار األمم املتحدة ومواثيق حقوق اإلنسان لتعريف موحد مشرتك −12
حيجم عمليات التوظيف واالستعامل لظواهر االرهاب والتحريض مما 

  .للكلمة واجلامعات املتطرفة
ناهج امل اعتامداملسببة للفرقة واخلالف وتغيري املناهج التعليمية  −13
 . القيم الكربى للكرامة اإلنسانية واحلقوق والعدالةدراسية ال

القوانني املناهضة داء احلكومة لضامن تطبيق تفعيل الرقابة عىل أ −14
صدار قانون حلامية ضحايا التطرف للتعصب والتطرف بام يف ذلك إ

 .والعنف املذهبي
املنظامت و يف األوساطفكر املواطنة  وضع مناهج دراسية لتعزيز − 15

 .الشبابية
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وصلتنا هذه الشهادة من أحد املشاركني يف الندوة مقرتحا نرشها إلعطاء 
فكرة عن حالة الفصام التي يعيشها التكفرييون بني تشدد وتطرف يف 

 .ننرشها كام هي. اجراءاهتم وحتلل واستباحة يف حياهتم اخلاصة

	من دين داعش فصلٌ : اغتصاب األوالد

   أمحد إبراهيم
19 October 2015 

 
مل أبذل جهدًا كبريًا مع األستاذ أمحد, املحامي األكثر شهرة يف الرقة, يف 

د الذي عاد مع ابنته وحفيده البكر ذي األربعة عرش ربيعًا, الول لقاءٍ  ترتيب
العكرييش, وأسامة بن « بعد ما يقارب ثالثة أشهر قضاها يف معسكرات

, لتجنيد األطفال واليافعني يف »الدن, وأشبال اخلالفة, وأشبال الزرقاوي
 .الرقة من أجل داعش

من اعرتض وأتعبني وأتعب األستاذ أمحد معي كانت أم بِرش, طبيبة 
رملة املهندس مالك الذي ُقتل بقصٍف األسنان, وأم التوأمني بِرش وبراء, وأ

 .لطريان النظام عىل الرقة
بّررْت رفضها بالوعود التي قطعتها ملن ساعدها باستعادة بِرش, وخوفها 

ولكن بعد جهٍد واستهالك ركوتني من القهوة وعلبة . عىل ولدهيا التوأم
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ه سجائر, استطعنا أن نقنع أم برش بأن ُنخِرج هذه القصة للعلن حتى يتنبّ 
األهل, وحتى يعرف العامل ما الذي حيدث يف هذه املعسكرات, وما يفعله 

 .املجرمون بأطفالنا
! لقد اغتصبوا بِرش: ولكن بعد ذلك اكتشفُت السبب احلقيقي لرفضها

خيل كل العامل تعرف ما عاد أحتمل, لن « :قالتها متفّجرة برصاخ هستريي
 .»أخفي األمر أكثر من ذلك
العمر تلقي اللوم عىل البرشية كلها, وعىل الدين,  بدأت املرأة متوسطة

, والنظام, وعىل نفسها, وُتنفِّس عن غضبها برصاٍخ )داعش(والتنظيم 
ال أعتقد أن هناك موقفًا أصعب من أن تضع نفسك مكاهنا وهي . ودموع

 .تتحدث عن اغتصاب ابنها, وأن تتخيل طفلك مكانه
 .»إنسانيتي« َخِجلُت من

هي تنشج, حاولُت االنسحاب, ولكنها مسحت حضنها والُدها و
أنا أيضًا . اجلْس, وجيب أن ُيفَتح هذا الصندوق« :دموعها, وقالت بشجاعة

ليس عارًا اغتصابه, . أريد أن أرتاح وأن أوصل رسالة بِرش, وليكن ما يكون
لقد اغتصبوا البلد كله بل لقد اغتصبوا اإلنسانية كلها, ويف احلقيقة ال أريد 

 .»!خر يتعرض ملا تعرض له ابنيلبٍِرش آ
ركوة القهوة الثالثة يف غرفة واسعة حسنة الرتتيب ذات أثاٍث ينم عن ُيِرس 
حال, اكتملت جلستنا وسط ترقب من قبيل وهدوء عميق من قبل األستاذ 

تقلب صفحاته وسط شالل دموع, . أمحد, وألبوم صور بني يدي أم بِرش
 .سنة 47منة, عمرها سمراُء فراتية ذات قوام ممتلئ بال س

 .بِرش وتوأمه ووالدي, وأشارت إىل األستاذ أمحد, هم كل ما بقي يل
من مالك الذي يكربين بثالث سنوات, كانت احلياة  1999تزوجُت عام 

ومالك زوجي . تبتسم لنا فأنا عندي عياديت التي اشرتاها يل والدي, وأّثثها
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. مبيوتر وملحقاته وصيانتهكان موظفًا, يملك أيضًا معرضًا لبيع أجهزة الك
كنُت . وبيٌت يف حي الثكنة الراقي كانت عندي سياريت اخلاصة, وهو كذلك,

وحيدة أهيل يف الرقة, وأخواي يعيشان يف أوكرانيا حيث ذهبا للدراسة, 
 .وهناك استقّرا وأّسسا أعامالً وحياة

سنا كل حياتنا هلام, وهكذا استمرت حيا تنا حتى ُرزقنا بتوأمنا األول, وكرَّ
2011. 

ولتأثري الشديد أنا ومالك بمواقف أيب كان اصطفافنا مع الثورة منذ 
بدايتها, وكنا من الداعمني األوائل هلا, خصوصًا يف موضوع املعتقلني الذين 
ال يملكون ثمن توكيل حمامي حيث تطوع والدي كام كثٌري من أصدقائه 

 .هتمللدفاع عنهم, وكان جزءًا من دورنا هو كفالة عائال
بقصف مدرسة ابن طفيل يف الرقة,  29/9/2013قام طريان النظام يوم 

طالب ثانوية, ويف  16وكان مالك يمر من هناك مصادفة, فاستشهد مع 
 .الشهر نفسه توفيت والديت, لَك أن تتخيل تبّدل حالنا

حالنا كحاِل أهايل الرقة الذين مل يطيقوا العيش يف ظل تنظيم الدولة, 
مرتدًا بنظرهم, وهو الذي متلص من كل الدورات الرشعية والدي يعّد 

بحجٍج وضعت عند اسمه إشارات استفهام, وأنا منعوين من معاجلة الرجال 
وهم أغلب زبائني, وغري مسموٍح يل قيادة السيارة, ولذلك تكفل والدي 

وأيضا أغلق التنظيم املدارس, ونرش اخليم الدعوية . بكل مشاورينا وأعاملنا
ات الدينية لألطفال يف املساجد, حيث يقومون باصطياد ضحاياهم والدور

وهي الطريقة األسهل للوصول إىل اجليل القادم, وهنا قررنا . من األطفال
, ومن يومها استقّرينا يف مدينة 2014اخلروج من الرقة إىل تركيا يف حزيران 

 .أورفا يف هذا البيت
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ام هنا, جدمها وأنا, كل ما يلزم كان التوأمان يف سن الرابعة عرش, وفرنا هل
 .ملحو ذكرياهتام عن فرتة السواد التي مروا هبا

جده, وكان متفوقًا يف مدرسته, واألول باالنكليزية » دّلول« كان بِرش
والرياضيات, واحلاسوب األحّب إىل قلبه, وهي املوهبة التي اكتسبها من 

رة عىل اخرتاق والده, حيث يقوم بفّك احلاسوب قطعة قطعة ولديه القد
احلسابات واحلصول عىل أي كلمة رس, ويستطيع هتكري أي حساب, وهو ما 

 .كان والده يفتخر به رغم اعرتايض عىل ذلك
والرضب » املولّيا« هو حيب ويامرس كرة اليد, وكذلك أورثه جده عشق

عىل الدف, وكان صوته عذبا شجيًا عكس أخيه الذي يكره الغناء وحيب 
 .احلاسوب واأللعاب اإللكرتونيةالقراءة, ويكره 

بدايًة مل أنتبه لتبدل سلوك بِرش, أصبح يغلق الباب عىل نفسه لساعات 
تدخلُت باملوضوع أكثر من مرة عندما . يف حضنه» الالبتوب« طويلة واضعاً 

التي تنساب من ) داعش(» الدولة« كان يتناهى إىل سمعي صوت أناشيد
 .مر جمرد فضولحاسوبه, ولكنه أقنعني وجّده أن األ

 :بدأ بِرش يصيل, وأيضا جّده منعني من التعليق عىل الوضع اجلديد قائالً 
شغلت بايل التطورات التي طرأت عليه,  .»ابنك مربى كويس, خليه جيرب«

وبدأ هو يتدخل بلبايس, وبترصفات جده, وحتى أنه كرس الدف الذي كان 
 .يدق عليه مع الغناء, وحاول فرض طريقته عىل أخيه

حاولُت أكثر من مرة, عندما يكون باحلامم أو نائًام, أن أدخل عىل حاسوبه, 
عرف ذلك, وبحركة مفاجئة فتح يل حاسوبه وحسابه . ولكنني فشلت

الشخيص عىل فيس بوك, قرأته كلمة كلمة, تفحصُت رسائله, خجلُت 
واعتذرُت منه, ولكن أخاه وشى يل بأن بِرش لديه حسابات أخرى وبأسامء 

 .وله أصدقاء كثٌر بلحًى مثل حلى الدواعش ومهية,
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حّذرته من هوالء الغربان السود, ولكنني سمعت منه كالمًا أرعبني عن 
 .العزة واجلهاد واجلنة واحلواري

 .»ولكن عمرك ال يسمح, أكمل دراستك وبعدها لكل حادث حديث« –
تعرفني إنو الرسول أّمر أسامة بن زيد عىل جيش « :عاَد وصعقني بقوله

 .»من عمره? 16املسلمني وهو يف ال 
يوميًا يأخذه مشوار : استنجدت بأيب الذي قال اتركيه يل, وبدأ بخطة
أوقفُت شبكة النت يف . بالسيارة, بل وأخذه بالطائرة إىل اسطنبول ومرسني

 .اجلريان» واي فاي« البيت, ولكنه كان خمرتقًا شبكات
بِرش مو  …ماما…ماما« :ذات صباح لن أنساه ما حييت أيقظني براء

 .»!موجود بالبيت
, ركضُت كاملجنونة بثياب النوم دون وعٍي إىل 30/9/2014كان صباح 

صدَم منظري املارين . الشارع وكأنني سأراه مقبًال من أحد طريف الشارع
عدُت إىل البيت, وكان والدي حياول أن يفهم . بالشارع, وصدمتني نظراهتم

 .املوضوع من براء
 .شًا بجمٍل غري مرتابطة وبرصاختكلمُت معه ر

صفعني أيب أول مرة يف حياته وبكل قوة وقعت عىل األرض, فحملني من 
 .حتت إبطي إىل غرفة اجللوس

 .»خلينا نفكر« –
لبَس ثيابه وبدأ يتصل بكل املعارف دون جدوى, تعاطَف معنا كثٌري من 

قائنا إىل ذهبت ووالدي مع أحد أصد. األقارب واملعارف, وحرضوا إىل بيتنا
, وهو باٌص »الدملش« الكراجات, وهناك تعرف عىل صورته أحد سائقي

متوسط لنقل الركاب, وقال إنه نقله إىل مدينة أقجه قلعة منذ أكثر من ثالث 
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ساعات, وأنه نزل قرب من البوابة احلدودية حيث صافح شخصني من 
 .عمره وثالثًا كهالً 

 
ة قلعة, ورسعة السيارة تتجاوز كم املسافة بني مدينة أورفة وأقج 60هي 

كم, ولكن هذا الطريق ال ينتهي, وكنا قد أخذنا صاحب الباص  100الـ 
أوصلنا سائق الباص إىل كل املهربني الذين . الصغري معنا, بحثنا ومل نجد

يعرفهم, والذين أوصلونا بدورهم إىل مهربني جدد, والذين أوصلونا إىل 
 .عىل صورة بِرش مهربني آخرين, ولكن مل يتعرف أحد

قصدنا خمفر البلدة, نظموا ضبطًا وأرفقوا به صورة برش, وعدنا آخر الليل 
 .منهكني يائسني

فتشت ثيابه وخزانته وكامريته وحاسوبه وحتت رسيره, ولكن عبثًا, مل أجد 
فتحت حسايب عىل الفيس بوك وعىل السكايب والواتس أب عىل . أي يشء

كانت أنظارنا شاخصة مستجدية, هذه . اجلوال, وكذلك فعل جده وأخوه
وكلام جاء اتصال نقفز كلنا, كانوا أصدقاءًا وأقاربًا ! األجهزة اجلامدة

أيقظني براء, كانت . غفا براء أوالً, ثم أيب, وال أدري متى غفوت. يتفقدوننا
ماما ساحميني, أنا وصلت أرض اخلالفة, : رسالة عىل جواله بالواتس أب

قم أليب ولكل الشهداء, ال أحد معنا سوى الدولة اجلهاد يناديني, سأنت
 !اإلسالمية

عبثًا أن يردَّ أحٌد عىل آالف الرسائل التي أرسلتها عىل ذات الرقم, بقيت 
 .»1/10/2014صباح  9:45آخر ظهور « :الشاشة تقول

كان لدي قراٌر واحد, أنني . تناقشُت ووالدي كثريًا حول ما يمكن عمله
قتىض األمر أن أصل إىل البغدادي نفسه, طبعًا والدي سأذهب إىل هناك ولو ا

 .ال يستطيع الذهاب
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وهكذا تّم, اتصل والدي بعدٍد من األصدقاء, ممن بقوا يف الرقة, وحّول 
كل املبالغ كانت بأسامء نساء, حيث . مبالغ من املال إىل أكثر من حمل حتويل

وهم يشّكون بأي هناك دائًام مراقبة لعمل مكاتب حتويل األموال بالرقة, 
أوصلني هو وبراء وأحد . مبلغ كبري, ويتم اعتقال صاحبه ملعرفة مصدر املال

ومنها . , رشقي مدينة أقجة قلعة»العلة« األقارب إىل نقطة عىل احلدود تسمى
كانت . , أنا وثالث نساء»لباسنا الرشعي« دخلت بعد أن تفقد املهرب

قد رّتب كل يشء حتى السيارة عىل  وجهتنا مجيعًا الرقة املدينة, وكان املهرب
 .فهي جتارة رائجة …نعم. الطرف اآلخر التي أقلتنا إىل املدينة

هناك مل أتعرف عىل املدينة, وال حتى عىل الشارع الذي فيه عياديت, حيث 
مرت السيارة, وحيث بحساب الزمن, ليس بذاك الزمن البعيد عندما غادرنا 

 .وادكانت كئيبًة ومتشحة بالس. املدينة
أوصلتني السيارة إىل منزل أحد أصدقاء والدي, وهو أحد وجهاء 

من « :بّرر يل ذلك. العشائر, ويتمتع بنفوٍذ جيد ومعارَف لدى تنظيم الدولة
, هذه أول مرة اعذر »أجل ابنك وكثريين من أمثاله جيب أن أكون قريبًا منهم

 .يف ّرسي أحدًا قريبًا منهم
اآلن ال نستفيد . غدًا صباحاً « :نه قالاستعجلته أن نذهب وقتها, ولك

يف الصباح توجهنا إىل امللعب البلدي, . , وهكذا كان»شيئًا, لن نجد أحداً 
ومن هناك أحالونا إىل مدرسة معاوية, حيث قابلنا شخصًا ذا كرٍش كبرية, 

استهجن عىل مرافقي احلديث هبذه القضية, وبعد حديث . وهلجته خليجية
امسة يف أذنه من صديق والدي, بحث ذو الكرش طويل ختّلله حمادثة ه

الكبرية يف سجل ضخم أمامه, وأنكر وجود بِرش, فحني يلتحق أحد يطلقون 
 .عليه لقبًا أو كنية, وال أسامء حقيقية عندهم

 .»!تريدون أن ختطفوا أطفالنا هبذه احلجة? ال ال ال أقبل« –
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, قاهلا »!صوتك عورة وال جيوز سامعها. فيض صوتك يا امرأةاخ« –
 .صاحب الكرش

: فأشار يل صديق أيب بالصمت, وباخلروج من املكتب وحلقني بعد قليل
يقولون إنه يف تل أبيض, كان جوابه قبل أن أسأله, تل أبيض التي أتيِت منها 

توجهنا بسيارته إىل تل أبيض, وكان واضحا نفوذه من خالل . البارحة
 .اجزترصيح املرور الذي مررنا به من مجيع احلو

هذا هو املقر, « :وصلنا خمفرًا صغريًا عىل أطراف مدينة تل أبيض, قال يل
املعسكر يف قرية املرشفة يف « :, وعندما عاد قال»ابقي يف السيارة ريثام أعود

مدرسة الزراعة, رشقي املدينة بستة كيلومرتات, ولكنهم ليسوا هناك لقد 
غمي عيل لثواٍن, ولكنني أُ  .»نقلوهم, واليوم طريان التحالف قصف املدرسة
قلت إنني سأذهب إىل هناك, . تذكرت وعدي لنفيس وأليب أن أكون قوية

كانت املدرسة مدمرًة, فتشت بني األنقاض وبقايا البناء شربًا شربًا, . وفعالً 
جاء أحدهم وأعطى صديق والدي ورقة مسحوبة . ولكني مل أحلظ آثار دماء

ببلدة عني عيسى,  93إهنم يف مقر اللواء  عىل آلة تصوير فيها صورة بِرش, قال
قال صديق الوالد إننا سنذهب غدًا, ولكني . كم 50جنوب غرب تل أبيض 

وصلنا قبل الغروب بقليل, . رضَخ لطلبي. أحلحت عىل أن نذهب اآلن
وهناك كان أبو الرباء التونيس, الذي قدم لنا حمارضة عن اجلهاد باملال 

 .والنفس واألبناء
تركتها وجئت صونًا . كنت أعيش يف بلجيكا! ثًال يا أختاهخذيني م« –

 .»!لعرضك وعرض املسلامت مثلك
 .»يا شيخي, أريد ابني الذي ال يزال طفالً « –
 ., أجاب»هو ليس موجود هنا« –
 .»يا شيخي فقط أراه لدقيقه واحدة, هو الزال قارصاً « –
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 .»!هيا اذهبوا من هنا« ., قاهلا واقفاً »ندناليس ع« –
 ., وتربعت عىل األرض»لن اذهب دون ابني« –

رضَب بكل توساليت عرض احلائط, ولكنني أيضًا رفضُت أن أتزحزح من 
 .مكاين

أريد ابني ولن « .كان واضحًا أنني أربكته, فقررت أن انتقل إىل اهلجوم
 .»أحترك حتى آخذه معي

و لن أسمح لكم بأن تكتبوا عىل هذه الصفحة البيضاء بحربكم األسود أ«
 ., هذه قلتها يف نفيس»بالدم
يا شيخ جتنيد األطفال حرام, وترفضه كل القوانني الدولية, ودون « –

ما إن أهنيت مجلتي حتى  .»موافقة األهل واستشارهتم يعترب جريمة خطف
 : رقبتيركبه عرشون عفريتًا, وبرسعة استل سكينًا من وسطه ووضعها عىل

, »لقادمة التي أراِك فيها ستكونني األوىلمل أذبح امرأة قبل, ولكن يف املرة ا«
ورفسني يف خارصيت مما جعلني أستفرُغ ما بمعديت عىل سجادته, ثم رفسني 
 عىل رأيس وجرين من شعري وكان عدد من امللثمني قد التموا عىل صياحه,

 .»!من يراها منكم وال يذبحها سأذبحه بيدي«
 .يائسة عدنا إىل الرقة وأنا حمطمة مكسورة, ولكنني غري

عدُت صباح اليوم التايل وحيدًة, ولكنهم منعوين من الدخول إىل البلدة 
طلبوا « :تسعُة أيام عىل هذا املنوال, واعتذَر مني مرافقي, صديق أيب. هنائياً 

 .»مني أن أبتعد عن املوضوع, وهم حيذرونك أنِت أيضاً 
 .»ب دون ابنيعمي, لن أذه« –

ألِفوا وجهي يف كل مكان, . ثم شهٌر آخرتوالت أياٌم أخرى, أكثر من شهر, 
كم, إىل العكرييش رشقي املدينة, ومن تل أبيض  50من الطبقة غريب املدينة 

ْحل  عرفُت . جنوباً ) حيث بيت أبو لقامن, الوايل(عىل احلدود شامالً, إىل السِّ
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بيوت كثٍري من العنارص واألمنيني والقادة, ترجيُت نساءهم وأخواهتم 
. كتيبة اخلنساء الاليت أوقفنني مرتني» حوريات« رفتني كلوأمهاهتم, وع

 .عرفتني احلواجز واملقرات, ولكني مل أيأس
ويف صباح اليوم الثالث عرش بعد الشهرين, جاءت دورية اخلنساء 

وهناك يف غرفة كبرية, يتوسطها مكتب ضخم, . 11وأخذتني إىل النقطة 
 .ثر, بدأ حديثه فوراً جيلس خلفه مقنٌع وعىل يساره ويمينه ملثمون ك

 .»سنعطيك ابنك ولكن هناك مصاريف كثرية ترتبت عليه« –
 .أنا جاهزة: أجبته دون تفكري –
 ., قال»مخسون ألفاً « –

 .مددُت يدي فورًا إىل حقيبتي وأخرجت النقود, وقهقه اجلميع
 .»!يا أختي, مخسون ألف دوالر« –

 .رى ابني أوالً وأيضًا دون تفكري قلت له سأدفع, ولكن أريد أن أ
 .»!الدفع أوالً « –

وشغله, ومرره يل عن طريق إحدى » آيباد« التقَط من سطح الطاولة
كان هو . حواري اخلنساء, مل أمتكن من الرؤية جيدًا بسبب النقاب ودموعي

ابني بِرش, ألقيُت النقاب عن وجهي وأخذت أقبله عىل الشاشة, فأداروا 
ألف دوالر كفدية خطف مسألة  50وجهي عورة, أما هنب . وجوههم عني
 .اخلنساء وغطت وجهي» حورية« وهنا جرتني. فيها وجهة نظر

يومًا وكان  11. بعت عياديت وبيتي وسياريت, وساعدين أخواي ووالدي
نقلوين إىل تل أبيض بسيارة حوريات اخلنساء, وقالوا يل هناك . املبلغ جاهزاً 

. ا صندوق السيارة وأخرجوهوهناك أنزلوين وفتحو. ستستلمينه عند احلدود
 .كان ابني معي يف صندوق السيارة طول الطريق, وال أدري
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قبلته . ألقى بنفسه عّيل, مل أبِك, شممته وضممته ال أدري كم من الوقت
كان هو بِرش, . دّورته ودرت حوله, تفقدته. من عيونه, من قلبه, من يديه

 .ولكن ال بريق يف عينيه
 .معه كلمة واحدةعربنا احلدود, مل أتكلم 

 .بدءًا من هذه اللحظة هو من تكلم, وسيتكلم وستسمع منه
* * * 

ما يميز بِرش عن أقرانه وجهه الذي يوحي بعمر أكرب من عمره احلقيقي, 
لن أعيب عليه تلعثمه يف . شاحٌب ومسحة حزن يف عينيه مع انكساٍر واضح

ته والدته عىل أن شّجع. الكالم, الذي كام تقول والدته مل يكن لديه قبالً 
يتكلم, وواضٌح أيضًا كان رجاؤه هلا بعينيه الغائرتني املنكرستني بأن ال 

تعاطفُت معه, ولكن أمه أقنعتني أنه جيب أن يواجه مشكلته, وجزء . تفعل
 .من مواجهتها أن يتكلم عنها

مع موقٍع هيتم بأحدث برامج  كان سامر, صديقي األقرب, يتواصل« –
فني سامر عليهم وانشؤوا جمموعةالكمبيوتر واهلاكر كانوا يعطوننا . ز, عرَّ

وبعدين صار يعملو لنا حتديات عىل بعض . روابط جمانية, وأحدث األلعاب
كنت وسامر عقولنا مركبة من رامات وذواكر أكرب من ذاكرة أي . الربامج

كمبيوتر, وكنّا دائًام املميزين يف املجموعة, وكانت تصلنا جوائز رصيٍد جماين 
وبعدها أعطونا . رائع استلمناه من هون» تاب آبل« وحصلنا أيضًا عىل

حسابات عىل الفيس بوك وعىل تويرت, أنا باسم أبو الشهيد وسامر باسم أبو 
احلذيفة, وطلبوا منا أن ال نغري كلمة املرور وأن نقوم بمسح كل ما يأيت أو 

بعدين بدأت . هدةيرسل عىل هذه احلسابات بعد االستامع أو القراءة أو املشا
تصلنا أفالم قصرية ال تتعدى دقيقة أو دقيقة ونصف عن أشخاص ملثمني, 

ثم بدأت تصلني أفالٌم . أبطاٌل خارقون يرفعون الظلم ويساعدون الفقراء
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تطور األمر إىل مقاطع صوتية . عن الشهداء, وحتى أن أحدها عن والدي
وسهلة  لشخص عذب الصوت, كالمه قريب من القلب ولغته بسيطة

 .»وواضحة, تدعو إىل اجلهاد واإلسالم ورفع الظلم
ال أنكر أنني تأثرت, وبدأوا هم يزيدون من عدد الرسائل الصوتية 
والفيديوهات وأيضًا مستوى الكالم ليصل إىل الدعوة لالنتقام من املجرمني 

 .الذين قتلوا أيب
يف . م لهأول مرة أسمع أحدًا هيتم بأمر أيب عدا أمي, ويدعوين لالنتقا

احلقيقة أوصلوين إىل مرحلة باد فيها بالنسبة يل كام لو أن أحدًا مل يستشهد غري 
استفزوا كثريًا من . أيب, وألنني سأكون شخصًا عاجزًا وجبانًا إذا مل أنتقم له

األمور يف داخيل, وأدخلوين يف لعبة إلكرتونية حتاكي القصف الذي استشهد 
ويًا طريقان, أحدمها الوضع الذي نحن ومن ثم صار عندي عف. فيه والدي

والبطل من املفرتض أنه أنا, أقوم بإسقاط . فيه, واآلخر طريق البطولة
. كانت اللعبة رهيبة جدًا, ومن ثالث مراحل. الطائرات, وقتل اجلنود

بسهولة وصلت ملستواها الثالث, حيث يقوم البطل يف النهاية بتثبيت الراية 
 .روما الكبرية السوداء يف مدينة

بدأت ُأغلق الباب عىل نفيس وأنتظر اجلديد, وعندما يتأخرون عىل املوعد 
 !أحتول لشخص آخر
وتدخلُت أنا  .»هذا يشبه مرحلة اإلدمان عىل املخدرات« :تدخلت أُمه هنا

مقرتحًا اسرتاحًة, وقبل أن أهني مجلتي كان بِرش خارج الغرفة, ولكن أمه 
 .»اتفقنابِرش, نحنا « :أرجعته قائلة بحزم

تابع بِرش بعد أن اهنينا وجبة الطعام التي كان اجلد قد طلبها من أحد 
 :املطاعم
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وهكذا إىل أن طلب أحدهم مني ومن سامر أن ننتقل إىل أقجة قلعة, وأن 
ال نأخذ معنا أي يشء, وأن ننظف أجهزتنا من أي يشء يمكن أن نكون قد 

اج, وهناك التقيت سامر, تسللُت من البيت وأخذُت تكيس إىل الكر. نسيناه
ووصلنا بالدملش إىل أقجة قلعة, وهناك التقينا شخصًا عّرف عن نفسه بأنه 

وبأسهل من . أبو إسالم الرقاوي, وشابًا آخر من جيلنا سّامه أبا الفاروق
 .الدخول إىل بيوتنا عربنا احلدود, نحن األربعة

إىل مكاٍن توجد فيه  بدايًة نقلتنا سيارة بيك آب إىل مدينة تل أبيض, ودخلنا
هناك يف إحدى الغرف تم  .»خمرب العال للتحاليل الطبية« يافطٌة مكتوٌب عليها

تفتيشنا بعد أن خلعنا ثيابنا متامًا, ثم أعطونا مالبس جديدة تشبه املالبس يف 
. األفالم التي كانت تصلنا, ثم صورونا وبصمنا عىل ملٍف من ثالث أوراق

املهمة التي تريد أن تكلف هبا? وحتتها عدة ما : وكان من بني األسئلة
استشهادي, وحتتها عدة خيارات; انغاميس, وحتتها عدة خيارات; : خيارات

مجيعها . مقاتل, وحتتها عدة خيارات أيضًا; إلكرتوين, وحتتها عدة خيارات
 .مكتوبة بالعربية واالنكليزية

 .قرأها , سألته مستفهًام إن كان قد»اخليارات الفرعية?ما هي « –
: مل أقرأها كلها, ولكن حتت كلمة استشهادي مثًال قرأت عدة خيارات

 …دكمة, ناسف, مفخخة
, سألته, فابتسم من جهلنا التفريق بني هذه »ممكن ترشحيل املسميات?« –

 .املسميات
هل تريد أن تكون قائد دكمة, وهي السيارة الشاحنة التي ُتفّخخ? : الدكمة

 .املعبأة يف عبواتودكمة تعني األشياء غري 
هل تريد أن تفجر نفسك بحزام ناسف ضمن التجمعات املعادية : ناسف

 التي حتدد لك?
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هي السيارة السياحية التي ُتفّخخ, وجيب أن تضعها يف املكان : مفخخة
 .اقتحامي, وَركن: املطلوب, وهناك أيضًا من هذه نوعان
يف مدرسة الزراعة  »الزرقاوي معسكر« ُنِقلنا بعد ذلك بسيارة مغلقة إىل

شخصًا من  63كم, كان قبلنا  6بقرية مرشفة الشيخ أمحد رشقي تل أبيض 
بقينا مخسة أيام هناك, وكل ما . شخصًا أكرب سناً  50فئتنا العمرية, وأكثر من 

 .ُكنّا نقوم به هو فقط لعب وأكل ونوم ودروس تعليم الصالة
يف مقر » ال الزرقاويأشب« يف اليوم السادس تم نقلنا صباحًا إىل معسكر

 .ببلدة عني عيسى 93اللواء 
, من 13إىل  11شخصًا, تم توزيعنا إىل ثالث فئات عمرية من  89هناك ُكنّا 

كان لكل جمموعة أمريها وشيخها وَدَعوهيا, . 18إىل  16, ومن 15إىل  14
 .وأيضًا مهاجعها وغرف تدريسها, وكان أمري اجلميع أبو الرباء التونيس

ساعة يوميًا  14خضعنا لدورة رشعية مكثفة ملدة عرشين يومًا, بدايًة 
تتضمن العقيدة اإلسالمية الصحيحة, ونواقض اإلسالم, وأصول اجلهاد 

كان هناك تقييم يومي, ويف اليوم التايل صباحًا ويف االجتامع العام . وأحكامه
 .دوالر 100دوالر إىل  50يتم تكريم املميزين بمبالغ ماليه بني 

آخرين إىل الرقة املدينة, وهناك تم  14نا الدورة الرشعية وتم نقيل وأهني
كم  35بالعكرييش, حوايل » أشبال اخلالفة« آخرين إىل معسكر 9فرزي و

هناك كان كل يشء خيتلف من األكل إىل الرشب إىل أماكن . رشقي املدينة
 .النوم إىل املعدات

يتي الذي استقبلنا بمكتبه, فور دخولنا كان هناك األمري أبو عبد اهللا الكو
وقال إننا مميزون وسننضم ملميزين, وأهدى كل واحٍد منا جهاز تلفون 

 .دوالر500و 4سامسونج جاالكيس اس
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من األنصار, يعني من أهل البلد, والباقي من أبناء  490متدربًا  650ُكنّا 
 .املهاجرين

ساعة  16دروس عقيدة وجهاد وتدريب بدين فقط, وملدة : األسبوع األول
 .يوميًا, يبقى ذهنك مشغوال دائام بالتقييم

 ., سألته»ماهو التقييم?« –
تقييم اليوم نتائجه غدًا صباحًا, حيث ُيذاع االسم وتوّزع اهلدايا واملبالغ 

ولكن هي هنا ليست . دوالر 250دوالر, وأكثرها  50النقدية التي أقّلها 
ليها املتميزون باحلفظ كاش وإنام قسائم يسموهنا هناك شيكات, وحيصل ع

 .والرياضة
 .يف األسبوع الثاين تم تقسيمنا إىل كتائب

كتيبة اإللكرتون, ومهمتها التجسس عىل حمالت النت واخرتاق األجهزة 
واالختالط مع رواد مقاهي النت والتنصت عىل رسائل السكايب والرسائل 

 .األخرى وتسجيلها
 وزرع العبوات الالصقة عىل كتيبة اللواصق, مهمتها التسلل بني املدنيني

 .السيارات أو البيوت أو املحالت
كتيبة االستشهاديني, وأكثريتها من الفئة العمرية الثالثة, وكثٌري من 

 .منتسبيها يعانون من إعاقات ذهنية
, ومهمتها التدرب عىل اخلطف والتخدير »التشويل« كتيبة اخلطف

 .واإلخفاء
ي األصعب تدريبًا والتي خيتار هلا , وه»االنغامسيني« كتيبة االقتحام

 .املتفوقون يف األداء البدين والرياضة
كتيبة الكواتم, ومهمتها التدرب عىل القتل بواسطة املسدسات املزودة 

 .بكاتم صوت
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كنت يف الكتيبة األوىل وكذلك سامر, وكان دعوي كتيبتنا أبو الزهراء 
حكم بطبقات صوته السعودي, وكانت عنده قدرة رهيبة عىل اإلقناع, ويت

نحن الفرقة « :كان يقول .»بنص احلدث وتعيشهُ « بطريقة جتعلك تكون
الناجية يف اإلسالم, مل نأت عبثًا, اهللا هو من اختارنا أعضاء للتنظيم, الباقي 
كلهم كفرة ومرتدون وضالون, وعىل أكتافنا هدايتهم وبكل السبل وأوهلا 

 !»السالح
عيت إىل مكتب أبو عبد اهللا الكويتي, وهو مساء يوٍم من األسبوع الثالث دُ 

ُذهلت وأنا أراه يدخن األركيلة, ولكنه أشار يل أن . أمري وآمر املعسكر
 .أجلس بجانبه عىل كنبة كبرية من اجللد

بدايًة رّحب يب وأثنى عىل تفوقي, وطلب رأيي ببندقية روسية قصرية 
: قال .»كويسة« :متثلتها كام اخلبري, وقلت له. أخرجها من صندوق خشبي

 !وصلتك
ومّد يل خرطوم النرجيلة التي كنت قد جربتها سابقًا مع أصدقاء عندما 

مل متِض سوى . كنت يف أورفة, أعجبته طريقة نفخي للدخان, وبدأُت أتفنن
اقرتب مني أبو عبد . دقائق حتى بدأت أحّس أن رأيس يدور ونظري يزوغ

 .»أريد أمي« :عتقد أنني قلتأ. اهللا, وبدأ يتحسسني, ويمد يده حتت ثيايب
أعتقُد أنني دخلت يف إغامءة ال . أنا أمك وأبوك, وبدأ ينزع ثيايب: جاوبني

أعرف مّدهتا, ولكنني بدأُت أصحو وأنا نصف عاٍر, وهو يصب ماًء مثلجًا 
فهمُت . بدأت أحّس, وأول إحسايس كان أملًا شديدًا يف مؤخريت. عىل رأيس

قال إنه صورين, وإن تكلمت سيرسب . ددينالقصة, وبدأت أبكي, ولكنه ه
وال تزعل الكثري من األوالد يعملوا اليل عملتوا « املقطع عىل كل الشبكات,

 !.»اليوم
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خرجُت ال أعرف كيف أميش من األمل, وأحسست أن مجيع النظرات 
موجهة إيل, وأن اجلميع ينظر إىل مؤخريت, ولكن ال أحدًا كان مهتًام, فاجلميع 

 .مورهممشغولون بأ
يف غرفتي التي أتقاسمها مع سامر تفحصت ثيايب الداخلية التي كانت 
ملوثة بالدم, ادعيُت املرض ومل أخرج طيلة النهار, وعند املساء قررت 
اهلروب واختبأُت داخل خزاٍن كبري للمياه فوق سطح املهجع, طوال الليل 

وم التايل مل مل تكن لدي خطة, وعند ظهر الي. وأنا مغمور باملاء إىل عنقي
أحتمل حرارة اخلزان, فخرجت وعدت إىل غرفتي, وهناك كانوا يفتشون 

 .الغرفة ظنًا منهم أنني هربت
أخذين أبو عبد اهللا الكويتي والدعوي السعودي إىل مكتب أبو عبد اهللا, 

وكانت مرة . وكانت مفاجئتي األخرى أن الدعوي يعرف ما حصل يل
أيضًا عىل أن أمارَس أنا نفيس ما فعاله  أخرى, واغتصبني االثنان وأجرباين

 .معي بالدعوي السعودي
مل يكونوا جيرؤون عىل فعل ذلك مع أطفال املهاجرين, الذين كانوا 
يميزوهنم عنّا يف كل يشء, من األكل إىل أماكن النوم إىل املكافآت, يف كل 

 .يشء كانوا يميزوهنم رغم أننا نمتاز عن الكثريين منهم بكل يشء
يرّكبون كامريات يف كل مكان باحلاممات وغرف النوم وأماكن  كانوا

حاول سامر أكثر من مرة أن نختيل بعيدا عن . التدريب والدراسة
ويف إحدى املرات باح . الكامريات, ويف كل مرة كان يتلعثم وال يقول شيئاً 

وأبو الليث وأبو قسورة كذلك تم . لقد اغتصبوه هو أيضاً : يل بكل يشء
بالسيناريو نفسه الذي جرى معي, ولكنه مل يصدقني بأنني نكحت اغتصاهبم 
 .الدعوي
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هنا كانوا كل عرشة أيام جيرون لنا تقويًام, فريفعون قسًام منّا إىل مستوًى 
ودائام يغريون ترتيب املجموعات بحيث أنك متر يف . جديد, أو خيفضون
 .مجيع االختصاصات

جدًا, وحسب ما حتدثوا أهنم كانت أكثرية املنتسبني من عائالٍت فقرية 
وأيضًا هم . انتسبوا ألجل املال, وملساعدة أهاليهم, ولعدم وجود مدارس

, »الرتكيز واالنتباه« األكثر استهالكًا للحبوب التي كانت توّزع علينا لزيادة
حيث كنا نبادهلا بالشيكات التي كنا نحصل عليها, والتي ال أعتقد أن أحدًا 

هذه الشيكات, بل وأخذوا الدوالرات التي أتينا هبا  منا قبض ماله من رصيد
لعل كل األمر كذبة, . من املعسكرات السابقة لوضعها برصيدنا كام قالوا

هؤالء األوالد املنحدرون من العائالت الفقرية هم الذين . والرصيد ومهي
 .أرسلوهم إىل تل أبيض ملحاربة األكراد
يف الطبقة غريب الرقة, » العز أشبال«بعد مرور شهرين أخذونا إىل معسكر

وهناك جرى احتفال مهيب, حيث متت املبايعة قبل خضوعنا للدورة النهائية 
 .ملدة شهر جديد

 :رددنا واحدًا واحدًا أمام الرشعي األول, وال أعرف اسمه, القسم التايل
السمع : أبايُع خليفة املسلمني أبا بكر البغدادي احلسيني القريش عىل«

املنشط واملكره, والعرس واليرس, وعىل أثره, وال أنازع يف األمر والطاعة يف 
أهله, إال أن أرى كفرًا بواحًا, عندي فيه من اهللا برهان, واهللا عىل ما أقول 

 .»شهيد
هنا كان التدريب خيتلف وأيضًا الشخصيات التي تزور املعسكر, وكنّا 

. تي كانت حتصلنعرف ذلك من استعداد احلرس, ومن الرتتيبات املفاجئة ال
وهنا أخذ كل منّا سالحًا خاصًا به وعدة حرٍب كاملة, أنا كانت لدي 

أيضا أعطونا . بندقيتي اخلاصة قبًال, والتي دفعُت ثمنها كام قلت لك
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وهنا أيضًا بدأنا . سكاكني حقيقية كالتي تظهر يف األفالم التي يصوروهنا
ولكنها أكرب وكانت نتدرب عىل الذبح بدايًة بدمًى تشبه لعب األطفال, 

كل جمموعة رّشح منها قائدها للذبح احلي أفرادًا قيَل لنا . مجيعها دمى نساء
: عندما جاء دوري يف ذبح أحدهم, سألت الرشعي. أهنم من عنارص النظام

هل هذا من قصف املدرسة وقتل والدي? مل يكن يعرف القصة, ولكنه قال 
 .أذبحه, فوافقني أنا لن: يل إنه ليس طيارًا, فقلُت ألمريي

وبدأنا نتدرُب عىل الرمي احلي بالبندقية واملسدس, واهللا ال أكذب, كنُت 
من األوائل, وكان سامر األرسع يف تثبيت الالصقة بالسيارة قبل أن تلتقطه 

 .الكامريا
هنا مل يقرتب مني أحد, ولكنهم تابعوا مع سامر, وكانوا يصورون كل 

ن من جمموعة الكواتم بإطالق النار عىل انتحَر اثنان آخرا. يشء, كل يشء
بعضهام يف التوقيت نفسه, أعتقُد أهنام فعال للسبب نفسه الذي حاول سامر 

 .االنتحار من أجله وفشل
رسالة «يف اليوم اخلامس أو السادس من وجودنا يف الطبقة صوروين بـ

ة مل أعرف الغاية منها, وهي تشبه الرسائل التي كنا نصورها كل عرش» ألمي
وهي رسائل أو وصايا . أيام, وتشبه الوصية ملن سيقوم بعملية يف الغد

وبعدها بعدة أيام أخذوا مني كل يشء اللباس . مكتوبة سلفًا, كنا فقط نقرأها
 والسالح والذخرية, وحتى الغرفة وفراش النوم, وأعطوين بيجاما جديدة

وهناك أروين ثم أخذوين إىل قيادة املعسكر,  .»حرقتها أمي أول ما وصلت«
إذا تكلمت فأنت تعرف « :كيف اغتصبني أبو عبد اهللا الكويتي, وأفهموين

 !»النتيجة
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أريد أن أحّرر ! فلينرشوا ما يريدون: نظرُت إىل جده وإىل أمه التي قالت
قريبًا سأهاجر هبم إىل أوكرانيا حيث . ابني, وال أريده أن يكون عبدًا ملاضيه
 .يدإخويت, وسأجعلهم يبدأون من جد

أنا لست خائفًة عىل بِرش وبراء فقط, أنا خائفٌة من نشوء جيل كامل تدرب 
 .عىل ما تدرب عليه بِرش, جيٍل تكفريٍي ال يؤمن إال بالذبح

حتى لو حتّررت الرقة من داعش فإن إيقاف العملية التعليمية جريمة ال 
 .تغتفر, كان حلمي الوحيد أن أراه عىل مقاعد الدراسة

 
************ 
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