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الذي  السيايس  املنطق  عىل  العثور  يستحيل  يكاد 
االنتصار  عن  االعالن  العامل  دول  قادة  لغالبية  يربر 
هذا  هزمية  او  االحوال،  احسن  يف  "داعش"  عىل 
الذي  التنظيم  اسوأها.  املتأسلم يف  االرهايب  التنظيم 
الخالفة  دولة  واقام  دولية،  جغرافية  حدودا  اسقط 
باضلع سياسية  خاصته، قلام تبدى كجسم متامسك 

وعسكرية ودستورية. 
قدرته  التنظيم  هذا  اثبات  يف  يكمن  الغرابة  مبعث 
يف  ليرضب  اطل  مكان  من  اختفى  كلام  املتشعبة. 
ما  وهذا  مقيم.  قلق  يف  كله  العامل  ليبقى  آخر،  مكان 
ماليزيا.  يف   "2018 الدويل  االمن  "حوار  بالوقائع  اثبته 
الخطابات  "مكافحة  اىل  التي دعت  القّيمة  املداخالت 
االرهابية  والتنظيامت  "داعش"  ينرشها  التي  الخبيثة 
االخرى، والطلب من علامء الدين ابتكار طرق ملكافحة 
الفرائض  حول  املحرفة  والخطابات  املتطرف  الفكر 
مواجهة  "ان  املداخالت  هذه  اثبتت  كام  الدينية...". 
املواجهة  وهي  الجميع،  من  سهوا  سقطت  قد  واجبة 
التي يفرتض باملؤسسات الدينية مبارشتها، وان ال تقرص 
دورها عىل نرش املعتقدات ورسد املرويات التاريخية".

االوىل،  الدرجة  يف  الدين  علامء  يبتكر  مل  اآلن،  اىل 
والنخب الثقافية والفكرية بدرجة اقل، طرقا واساليب 
لـ"داعش"،  السامة  والدعاية  التطرّف  ملكافحة  جديدة 
عىل  التنظيم  هذا  عن  يصدر  ما  كل  اعتبار  ووجوب 
يف  واإلفراط  فاإلعتدال  اإلسالم.  سامحة  نقيض  انه 
استعامل هذا املصطلح من دون آليات فعلية لدحض 
املتأسلم،  التطرّف  بشقيه:  وتفكيكها  التطرّف  مفاهيم 
اللذان  هام  باإلسالموفوبيا،  املتمّثل  املقابل  والتطرّف 
افضيا إىل ازدياد وترية اعامل العنف والقتل واستهداف 

املجتمعات واستقرارها.
املحسوب  االرهاب  هذا  ان  ايضا  اآلن  اىل  الثابت 
منهم  وقتل  املسلمني  استهدف  االسالم  عىل  زورا 
ال  ذلك  لكن  العامل.  يف  تحد  اي  فعله  مام  اكرث 
و"النرصة"  "القاعدة"  "داعش" ومعه  ان  ابدا  يلغي 
قد  املسميات،  من  الكثري  وغريها  و"بوكوحرام" 
وصدامات  فكرية  رصاعاٍت  نحو  العامل  دفعت 
اصحاب  كام  وينشدها،  "داعش"  يريدها  حضارية 

خطاب  من  يتغذى  فكالهام  االسالموفوبيا.  ظاهرة 
والعنف. الكراهية 

تقديم  قاعدة  تنهض عىل  ان  ينبغي  التطرّف  مواجهة 
افكار اكرث جاذبية، وقادرة عىل اإلنتصار عىل إيديولوجيا 
التنظيامت االرهابية وما فيها من تضليل وكذب. اوىل 
الوسائل يجب ان تكون عرب تلك االكرث تأثريا، اي وسائل 
التواصل االجتامعي، ألن دولة الخالفة جغرافيا ُدمرت 
منه  انطلقت  الذي  االفرتايض  واقعها  بينام  وتقلصت، 
هو االقوى، ونجح يف اقامة عامل افرتايض عابر للقارات 
تأشريات دخول  االستحصال عىل  اىل  الحاجة  من دون 
التي يريدها ويستهدفها. هذا ما اعلنه هو  اىل الدول 
كيان  مجرد  ليست  الحقيقية  دولته  ان  من  بنفسه 
له. بهذا املعنى  جغرايف، بل هي كيان افرتايض ال حد 
فإن املواجهة الفعلية ليست امنية محضة، بقدر ما هي 
اىل  تبادر  ان  الدينية  املؤسسات  عىل  فكرية،  مواجهة 

شنها بال هوادة وتردد.
أمنية  مسألة  ليست  املتأسلم  االرهاب  مع  املشكلة 
ارهابية  القضاء عىل خلية  فيها  يتم  فقط. يف كل مرة 
االمن  يف  ليس  السبب  منها.  بديلة  اخرى  تنبت خاليا 
وحده. فالتطرّف يقوم عىل ايديولوجيا مزجت املقّدس 
مع املدّنس، اي الدين مع السياسة، فكانت املغالطات 
اعامل  اىل  املستندة  "املؤدلجة"،  التعليمية  والربامج 

النقل بدال من تشغيل العقل. 
ما مل نتنّبه اليه يف لبنان يف التسعينات يف ما عرف "احداث 
الضنية"، كام مل يتنّبه اليه العامل الحقا عىل اثر هجامت 
الحادي عرش من ايلول 2001، هو ان املعركة مع هذا 
النجاح  لها  يكتب  ان  ميكن  ال  التنظيامت  من  النوع 
وليس  الحضارات  وحوار  تفاعل  خالل  من  اال  والنرص 
الركون والسكوت، حتى صارت االمور يف احوالها الراهنة. 
كل هذا، كان يعني تلقائيا ان نبلغ اىل ما نحن عليه، 

ألن املواجهة الفعلية قد سقطت سهوا.

مواجهٌة سقطت سهوا
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