
 في التطرف واإلرهاب وأسبابهما
 

 جريدة األخبار
 سعد اهلل مزرعاني

سعد اهلل مزرعاين، خمتارات، التطرف، اإلرهاب، أسباب العنف، التكفري، السياسة األمريكية، الكلمات المفتاحية: 
 األنظمة العربية.

، يف اندالع موجة ااملباشرة، األكثر تأثرير سوف حنتاج إىل املزيد من الوقت والكثري من اجلهد من أجل حتديد األسباب 
الغلو والتطرف واإلرهاب الراهنة اليت تنطلق من بلداننا، واليت تفوقت على سواها يف اإلجرام واهلمجية والتوحش. نقول 

 .ديثةوأمساء أخرى يف العصور القدمية واحل اإىل موجات سابقة من التطرف واإلرهاب والعنف اختذت صيغر  اذلك قياسر 

دمري ، كانت اخلسائر اليت أوقعتها أكرب مبا ال يُقاس. النازية امتلكت، من وسائل الت، بالنسبة للنازية، مثلر اطبعر 
 اجلدد  م يتمكنوا إلرهابينيوالقتل، ما جعل عدد ضحاياها يفوق عشرات املليني يف احلرب العاملية الثانية. الفارق أن ا

إىل  أسلفهم. لكن األكيد أنه لو توفرت هلم مثل تلك اإلمكانيات )وصوالر  ( من امتلك نفس إمكانيات وقدرات)بعد
إىل سجلهم اإلجرامي يف السنوات القليلة املاضية، يف إحلاق خسائر  ا(، ملا ترددوا، استنادر أسلحة الدمار الشامل مثلر 

تا اجليش األمريكي على عنها قنبل خميفة ومروِّعة بالبشرية وبالعمران واحلضارة )تستطيع أن تعطي فكرة بسيطة وجزئية
لة، غري مباشرة، ما زالت هائ امدينيت هريوشيما وناكازكي اليابانيتني، واللتان قتلتا، مباشرة، مئات اآلالف، وتركتا أضرارر 

 .مستمرة، منذ ستة عقود حىت اليوم(

سباهبا العامة، يعين احلكم بأن أبيد أن انتظار حتديد األسباب املباشرة للموجة الراهنة من التطرف واإلرهاب، ال 
الرئيسية، جمهولة أو غامضة أو حىت حمل التباس وخلف كبريين. هذه األسباب تكمن يف التحوالت االقتصادية 
واالجتماعية الكربى. وهذه التحوالت ترتافق، بدورها، مع حتوالت مشاهبة يف حقول االكتشافات واملعرفة والعلم 

لى املوارد واملكاسب تنافس وصراع ضاريان ع ااجملاالت العسكرية واملدنية... ويرتبط هبذه مجيعر واالتصال واالنتقال... يف 
واألسواق واحلدود. تستخدم، يف جمرى ذلك، يف مراحل متقدمة أو متأخرة، كل عناصر القوة من أجل فرض تعديلت 

لى حوالت والصراعات، تستخدم، عيف املكاسب واحلصص والتوازنات أو من أجل احلفاظ عليها. يف خضم هذه الت
تضررين ، استغلل مآسي وخسائر املا، وسائل معنوية وسياسية وإعلمية وروحية. وكان وال يزال شائعر اأوسع نطاق أيضر 

إلطلق وعود وعهود بالتخلص من األزمات وبتحقيق أهداف ومطالب ذات حمتوى اقتصادي أو اجتماعي أو وطين 
 ...أو قومي أو أممي



، وعود ما ورائية: وعود نعيم احلياة األخرى االسياق، ومقابل الوعود املادية األرضية، نشطت، دائمر  يف هذا
تبسيط  بعد قرن، من أجل إشاعة وترويج ابعد جيل وقرنر  وفق قراءات استخدمت األزمات وتفاقمها واستعصاءها: جيلر 

للدين  ايدمج ما بني قساوة الدنيا ووعود وختيلت اآلخرة. وقد أتاحت نصوص وممارسات أساسية أو عرضية استخدامر 
وبأبشع  اوللتدين، من قبل مغرضني أو منافقني أو جاهلني، اشتقاق آليات بلوغ الوعود والتخيلت: بأقرب الطرق دائمر 

 !اائل أحيانر وأغرب الوس

عملية الرصد والبحث املفتوحة، عن األسباب املباشرة للغلو واإلرهاب، ال ينبغي، فقط، رؤية جوانب دون 
صور يف ما . قد يُقال أن األمر حماأخرى يف انطلق وتعاظم عملية التطرف والغلو على النحو الذي يعيشه العا م حالير 

اشيني اجلدد ، ظاهرة النازيني والف.  م تنشأ، مثلر اليس هذا القول صحيحر  وردود الفعل عليه... "الديين"بني اإلرهاب 
يف أوروبا بسبب التطرف القادم من الشرق. وماذا عن املافيات اليت تتحكم مبقدرات بلدان بكاملها )من بينها أكرب 

الناس لكي  محل السلح لكلوأقوى بلدان العا م كالواليات املتحدة األمريكية(. لقد متكنت هذه املافيات من تشريع 
شكل الصعود . أال ياتستخدمه، هي، على أوسع نطاق، لتأمني انتصارها يف املنافسة وسيطرهتا على اجملتمع عمومر 
ن حماوالت مستمرة ع ااملفاجئ لشخص أرعن ومهرج ومتطرف كاملرشح اجلمهوري للرئاسة األمريكية دونالد ترامب، تعبرير 

األمريكية من أجل فرض قواعد جديدة للمنافسة والعلقات بعد التحوالت االقتصادية  يقودها جزء من االحتكارات
العاملية املتسارعة اليت أدت إىل تراجع قدرات الواليات املتحدة ومكانتها كقوة هيمنة عظمى وحيدة يف العا م؟! أال 

 "روب االستباقيةاحل"السرتاتيجية  ، ولو بوسائل وأدوات جديدة مبتذلة )لكن خطرية(،ايشكل مشروع ترامب استئنافر 
 مع جورج بوش االبن قبل عقد من الزمن )يف العراق بشكل خاص(؟ "احملافظون اجلدد"اليت مارسها 

يعاين عاملنا اليوم من أشكال من الظلم الذي يتعاظم ويتوسع كل يوم: ضد حقوق اجلماعات واألفراد على 
 الصهيوين املتمادي، إىل حرمان شعوب وأقليات على امتداد الكون منحٍد سواء: من فلسطني اليت ابُتليت باإلرهاب 

حقوقها الطبيعية السياسية واالجتماعية والفكرية، إىل استهداف حقوق العاملني ومكتسباهتم يف معظم البلدان، إىل 
 مني والقضاة...لعشرات آالف املع االستبداد املقنع واملنافق على غرار ما حيصل اآلن يف تركيا حيث يطاول العقاب

ويف مصر حيث جرى متويه مصادرة آمال شعب يف التحرر والتقدم بواسطة سلطة عسكرية حتولت عن مهمتها األساسية، 
 .يف الدفاع عن الوطن، إىل مهمة داخلية يف خدمة السلطة املستبدة التابعة أو احللول مكاهنا عندما تعجز وترتهل

واألرض والكرامة واحلرية، هي وسواها، أسباب أساسية وحامسة يف اندالع  العدوان والظلم واالعتداء على احلقوق
االحتجاج واالعرتاض والثورات... لكن اليأس والغرضية واجلهل واملصاحل الصغرية قد حتدد، هي، املسارات وتلوِّن ردود 

وح األفراد وما قد باراهتا بطمالفعل بألوان ميتزج فيها احمللي باخلارجي والقدمي باجلديد، وأطماع الدول ونشاط استخ
 ...يستخدمون من وسائل مفرطة يف اجلموح والعبثية والنفاق والتطرف واإلرهاب



ليس من الصعب رؤية ذلك التفاعل والتكامل ما بني األسباب السياسية للتطرف والغلو، وما بني األسباب 
هليمنة  تدع وسيلة إال وتستخدمها من أجل بسط اأن القوى األكثر قدرة على التأثري واالستثمار ال ااملباشرة، خصوصر 

 اوضررر  اوكسب املنافسة وتعظيم الربح والنهب واإلخضاع: بكل األساليب واألدوات مبا يف ذلك أقذرها وأشدها فتكر 
 "لرمسيغري ا"عظمى أو متوسطة، هو األساس، وإن اإلرهاب  ، دوالر "الكبار"... بل أنه ميكن اجلزم بأن إرهاب اوتدمرير 

. الثاين يدخل يف نطاق رد الفعل الذي يولِّده أو ينظمه أو يدعمه اوخطرر  اهو الفرع. األول هو األفتك واألبعد أثرر 
يش يف أفغانستان ضد اجل "اجلهاد"من  "القاعدة"تنظيم  "قصة"الطرف األول يف الكثري من احلاالت. أو م تبدأ 
ستقدام خدام كل الوسائل إلسقاطه مبا فيها تنظيم وتشجيع ودعم واالسوفيايت؟! أ م يبادر خصوم احلكم السوري إىل است

يف هذه العملية  ارئيسير  ا، من أجل هذه املهمة. أ م تلعب دورر "اجلهاد"عشرات آالف املقاتلني املتطرفني، حتت رايات 
 !الذي يقوده الرئيس الرتكي رجب أردوغان؟ "العدالة والتنمية"أجهزة حزب 

والسيادة واحلرية والتحرر والتنمية والتقدم االجتماعي واحلضاري... هي معركة واحدة. تُفيد معركة االستقلل 
جتربة مريرة بأن القوى اليت حاولت خوض معارك حتت أحد هذه العناوين قد افتقرت إىل الرؤيا واخلطط الشاملة جلوانبها 

إدخال  فداحة األخطاء الذاتية اليت سامهت يف ، يشري إىلاوملستلزمات االنتصار فيها. ما جيري، منذ سنوات خصوصر 
معظم دول منطقتنا يف حروب أهلية، دامية ومدمِّرة، ال يستفيد منها إال األعداء. البحث يف تلك األخطاء وحماولة عدم 
تكرارها، وبالتايل عدم استخدامها من قبل العدو، هو عامل شديد األمهية لتحسني شروط املواجهة مع قوى اإلرهاب 

 .التطرف، الكبرية والصغرية، اليت حنن ضحاياها بالدرجة األوىلو 


