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مقدمة
َّ
بحثَّالعالقةَّبينَّالدينَّوالعنفَّبشكلَّ َّعامَّ ،واإلسالمَّوالعنفَّبشكلَّ َّخاصَّ ،هوَّمنَّنواحَّ َّكثيرةَّممارسةَّ
محفوفةَّبالمخاطرَّ،كماَّسنرىَّبسرعةَّأدناهَّ.لذاَّ،وجبَّتوخيَّالحذرَّ،ومنَّأجلَّالقيامَّبذلكَّ،يتعينَّاختيارَّ
تسلسالتَّمحددةَّوأطرافَّفاعلةَّدقيقةَّ،دونَّاالنخراطَّفيَّالتعميمَّالمفرطَّ.ولهذاَّالسببَّ،سنفضلَّاتباعَّنهجَّ
شاملَّ،يستندَّإلىَّبعضَّاألمثلةَّذاتَّالصلةَّ،علىَّالطريقةَّالتيَّترىَّبهاَّالجهاتَّالفاعلةَّ،التيَّنهتمَّبهاَّ،العالمَّ
االجتماعيَّوتفسرهَّ،الَّسيماَّعلىَّأسسَّ َّدينيةَّ،وكيفَّأنهاَّتؤديَّفيَّبعضَّاألحيانَّ،فيَّهذاَّالصددَّ،إلىَّ
تبريرَّاستخدامَّالعنفَّباسمَّاإلسالمَّ.ومنَّهذاَّالمنطلقَّ،منَّالواضحَّأنناَّنرفضَّأيَّنهجَّجامدَّأوَّتاريخيَّ
إزاءَّهذاَّالعنفَّ.ذلكَّأنَّتفكيرناَّيعبّرَّعنَّاألبعادَّالوطنيةَّوالدوليةَّويربطَّبينهاَّ .
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التعامل مع الحقائق الدينية في الظواهر االجتماعية السياسية المعاصرة
َّ
ا
أوالَّوقبلَّكلَّشيءَّ،يجبَّمالحظةَّندرةَّالدراساتَّالمنهجيةَّحولَّالدينَّ(خاصةَّفيَّالعلومَّالسياسية)َّ،إماَّ
كموضوعَّمحددَّأوَّمرتبطَّبمواضيعَّأخرىَّ،مثلَّالجنسَّوالعنفَّوالصراعاتَّالسياسيةَّ،إلخَّ.وانطالقااَّمنَّ
هذاَّ،الدينَّهوَّموضوعَّغريبَّعنَّالعلومَّاالجتماعيةَّ،منَّحيثَّتوضيحَّالعملَّاالجتماعيَّ،وتسليطَّضوءَّ
جديدَّعليهَّ.يمكنَّتطبيقَّ 1هذهَّالمالحظةَّ،التيَّأدلىَّبهاَّعددَّ َّقليلَّمنَّعلماءَّاالجتماعَّالفرنسيينَّالمهتمينَّ
جدااَّبالقضاياَّالدينيةَّ ،والتي َّيأخذونهاَّعلىَّمحملَّالجدَّ،علىَّالعلومَّالسياسيةَّبشكلَّ َّعامَّ ،والعلومَّالسياسيةَّ
الفرنسيةَّبشكلََّّخاصَّ،معَّبعضَّاالستثناءاتَّ .
إذنَّ،ماَّالسببَّفيَّهذاَّاالستبعادَّللدين؛َّأيَّعدمَّاالهتمامَّبهَّ،أوَّحتىَّتجنبهَّ،منَّجانبَّكلَّأوَّجزءَّمنَّمجالَّ
علمَّاالجتماعَّالفرنسيَّوالعلومَّالسياسيةَّالفرنسيةَّ،التيَّتنحوَّفيَّنهايةَّالمطافَّإلىَّالنظرَّإلىَّالدينَّعلىَّ
أنهَّجانبَّثانويَّمنَّجوانبَّالتفسيرَّاالجتماعي؟َّ2وبعبارةََّّأخرىَّ،يمكنَّالقولَّإنَّالدافعَّالدينيَّمحرومَّمسبقااَّ
منَّقوتهَّالنشطةَّباعتبارهَّ"سلطةَّمستقلة"َّ َّ.3
وبعدَّمحاولةَّتوضيحَّاألسبابَّالموضوعيةَّلكلَّهذاَّالتحفظَّالذيَّلوحظَّفيَّالسنواتَّاألخيرةَّفيماَّيتعلقَّ
ا
ااَّمحتمال َّللسلوكَّ
أدقَّعدمَّمعاملتهاَّ،للدينَّباعتبارهَّمتغيراَّتفسيري
بمعاملةَّالجهاتَّالفاعلةَّ،أوَّعلىَّنحوَّ َّ
ا
االجتماعيَّوالعامَّللجهاتَّالفاعلةَّالتيَّتدعيَّصراحةَّأنهاَّتنتميَّإلىَّدينَّماَّ،سيسعىَّهذاَّالتقريرَّ،فيَّ
المرحلةَّالثانيةَّ،إلىَّتوضيحَّكيفَّيمكنَّدمجَّالبعدَّالدينيَّفي َّالحصيلة َّالتفسيرية َّللظواهرَّالمعاصرةَّالتيَّ
تشملَّاإلسالمَّوالمسلمينَّ،سواءَّفيَّتشكيالتََّّعنيفةَّأمَّالَّ َّ.
تقدمَّسيلينَّبيروَّثالثةَّأسبابَّعلىَّاألقلَّيمكنناَّتذكرهاَّهناَّ ََّّ.4
ا
أوالَّ،يتحملَّالمتدينونَّالعبءَّاألكبرَّمنَّ"مشروعَّالتفكيكَّالعقالني"َّ،وهوَّمشروعَّمميزَّللعلومَّاالجتماعيةَّ
الوليدة"؛َّوهذاَّفيَّالواقعَّ"كانَّيمكنَّأنَّيؤديَّإلىَّاختزالهاَّأوَّحتىَّتفككها"َّ،بقدرَّماَّكانَّلعلمَّاجتماعَّالدينَّ،
فيَّالماضيَّ،أنَّيدمجَّ"نظرياتَّالعلمنة"َّ،التيَّ،فيَّالمقابلَّ،قدَّأثّرتَّبقوةَّعلىَّعلمَّاالجتماعَّالمذكورَّ
لدرجةَّأنهاَّقادتهَّ،إنَّلمَّيكنَّإلىَّالتخليَّعنَّالبعدَّالدينيَّ،إلىَّتجريدَّنفسهَّمنَّبعضَّعناصرهَّعلىَّاألقلَّ .
ثانيااَّ،كنتيجةََّّمباشرةَّ،كانَّهناكَّ"إحراجَّعلمانيَّأكاديمي"َّمتنامََّّ،األمرَّالذيَّدفعَّ"علماءَّاالجتماعَّالدينيَّ
أنفسهمَّإلىَّتجنبَّمواضيع َّمحددة َّ(بعضَّالمعتقداتَّأوَّعلمَّالالهوتَّأوَّالممارساتَّالصوفية)َّأوَّأبعادَّ
محددةَّللحقائقَّالمدروسةَّ(البعدَّالتجريبيَّوالحساسَّللممارسةَّالدينيةَّعلىَّوجهَّالخصوص)"َّ ََّّ.5
ثالَّث ااَّ،بالنسبةَّلعلماءَّاالجتماعَّالمعنيينَّ،فإنَّ"استحضارَّمعتقداتهمَّالدينيةَّأوَّانتماءاتهمَّالطائفية"َّ،6يكادَّ
يكونَّ"منَّالمحرمات"َّ .
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إذاَّلمَّيكنَّالبعدَّالدينيَّدائ اَّما َّ-إنَّوَّجدَّ،وحتىَّذلكَّالحينَّفقطَّبشكلَّ َّهامشيَّ -مه اما َّفيَّنظرَّبعضَّعلماءَّ
حا َّفيَّ
االجتماعَّالمتخصصينَّفيَّالدينَّبشكلَّ َّعامَّ ،وفيَّاإلسالمَّبشكلَّ َّخاصَّ،فإنَّهذهَّالحالةَّأكثرَّوضو اَّ
علمَّاالجتماعَّ،أوَّفيَّنظريةَّالعالقاتَّالدوليةَّ،7ألسبابََّّمشابهةَّإلىَّحدَّماَّلتلكَّالتيَّأبرزتهاَّسيلينَّبيروَّ،
وهيَّزحف َّمجاالتَّالعقالنيةَّعلىَّجميعَّالمجاالتَّاالجتماعيةَّالحديثةَّ،معَّالتركيزَّالمتزايدَّعلىَّالتفريقَّ
بينَّكلَّمنهاَّ،وفردانيةَّالمعتقدَّأوَّخصخصتهَّ َّ.
حسبماَّيوضحَّفيليبَّبورتييهَّوفريدريكَّراميلَّ،يقدمَّتحليلَّاالستشهاداتَّالمرجعيةَّمؤشراتََّّتبينَّبوضوحَّ
هامشيةَّأخذ َّالمتغيرَّالدينيَّفيَّاالعتبارَّفيَّدراسةَّالعالقاتَّالدوليةَّ .فمنذ َّالفترةَّمنَّعامََّّ 1980إلىَّعامَّ
ستَّمقاالتَّ
َّ،1999علىَّسبيلَّالمثالَّ،لمَّتقدمَّالمجالتَّاألمريكيةَّالرئيسةَّالثالثَّفيَّالعالقاتَّالدوليةَّسوىَّ َّّ
مخصصة َّلمكانة َّالدين َّمنَّأصل َّقرابة ََّّ 1,600مقالة َّنشرت َّخالل َّهذه َّالفترةَّ .ومع َّذلكَّ ،فهناك َّبعضَّ
االستثناءات َّالملحوظةَّ .على َّسبيل َّالمثالَّ ،حاول َّجوناثان َّفوكسَّ ،وهو َّباحث َّمن َّجامعة َّبار َّإيالنَّ
(إسرائيل)َّ،كسرَّالتحيزَّفيَّ"العلومَّاالجتماعيةَّالغربية"َّ،التيَّتستبعدَّالدينَّكأحدَّالمعاييرَّالممكنةَّلتفسيرَّ
الظواهرَّاالجتماعيةَّ،وفَّقااَّلنطاقََّّمحددَّأوَّغيرَّمحددَّ .8
وباإلضافةَّإلىَّكلَّهذاَّ،الذيَّيتفقَّمعهَّهذاَّالتقريرَّ،هناكَّتفسيرات َّأخرىَّإلحجامَّجزءَّكبيرَّمنَّالدوائرَّ
األكاديميةَّالفرنسيةَّعنَّمراعاةَّالتفسيرَّالدينيَّللظواهرَّالعنيفةَّالمعاصرةَّ،حتىَّولوَّبطريقةَّضيقةَّ،الَّسيَّماَّ
فيَّضوءَّالواقعَّاإلسالميَّ.وسيجادلَّهذاَّالتقريرَّبأنَّهناكَّسببينَّرئيسيينَّلذلكَّ .
األول؛ َّهوَّالجوانبَّالثقافيةَّالتيَّيركزَّعليها َّصموئيلَّهنتنجتونَّ.9فلقدَّجادلَّلسنواتَّبأنَّالدينَّهوَّأحدَّ
القوىَّالدافعةَّالرئيسةَّوراءَّصراعَّالحضاراتَّ،معتبراَّأنهَّكلَّ َّمتجانسَّيهيمن َّعلىَّتحديدَّأفعالَّأتباعهَّ،
اَّ
دونَّأيَّفارقَّولوَّضئيالَّ،سبَّباا َّفري َّدااَّ
ا َّ
وفيَّهذاَّالصددَّيرى َّاإلسالمَّ،الذيَّيساويَّبينهَّوبين َّاإلسالموية َّ
تقريَّبااَّللصراعاتَّمعَّاآلخرينَّبشكلََّّعامَّومعَّ"الغرب"َّبشكلََّّخاصَّ.وقدَّوافقَّعلىَّهذاَّالنوعَّمنَّالتفسيرَّ
العلميَّاالجتماعيَّبعضَّقادةَّحكومةَّالوالياتَّالمتحدةَّالذينَّقادواَّالبالدَّإلىَّحروبََّّفيَّالدولَّذاتَّاألغلبيةَّ
المسلمةَّ ،ال َّسيَّما َّأفغانستان َّفي َّعام ََّّ 2001والعراق َّفي َّعام ََّّ .2003ومن َّوجهة َّنظر َّهنتنجتونَّ ،فإنَّ
المجتمعاتَّذاتَّاألغلبيةَّالمسلمةَّمدفوعةَّبعواملَّإسالميةَّمحددةَّبالفطرةَّ،10لهاَّاألسبقيةَّعلىَّكلَّشيءَّ
آخرَّ.مفهومَّ"استثنائيةَّاإلسالم"َّ،11القتَّتأيي َّدااَّمنَّالباحثَّاألمريكيَّالبارزَّفيَّاإلسالمَّبرناردَّلويسَّ،وقلدهَّ
فيَّذلكَّبقوةَّالفرنسيَّالمستعربَّجيلَّكيبيلَّ،وانتقدهاَّبشكلََّّمنهجيَّعالمَّالسياسيةَّمحمدَّشريفَّفرجانيَّ.
بعدَّوفاةَّلويسَّفيَّعامََّّ،2018كتبَّكيبيلَّمقالةَّعنهَّعلىَّسبيلَّالتكريمَّ،12التيَّلمَّيشرَّفيهاَّإلىَّأنَّلويسَّ
قدَّتعرضَّللهجومَّبسببَّارتكابَّتعميماتَّ َّجوهريةَّوثقافيةَّخاطئةَّعنَّاإلسالمَّوالمسلمينَّ،التيَّقيلَّإنهاَّ
ّ
13
ملحوظةَّبشكلَّ َّخاصَّفيَّأحدَّأعمالهَّالرئيسةَّ،التيَّترجمتَّإلىَّالفرنسية َّ.وفيَّمحاولةَّلكشفَّمصدرََّّ
حاسمَّ،أوَّلحظةَّمثيرةَّ،للنزعةَّالجهاديةَّ،لمَّيذعنَّكيبلَّبدورهَّفقطَّلـ"صنم َّاألصول"َّ،14بلَّرفضَّحتىَّ
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إبداءَّأدنىَّاهتمامَّلـَّ"اإلسالموفوبيا"َّ،سواءَّالكلمةَّأوَّالواقعَّالذيَّيفترضَّأنَّيصفهاَّ،مدعيااَّأنهاَّستستغلَّ-
وتستغلَّبالفعلَّ-بسهولةَّج َّدااَّمنَّقبلَّاإلسالمويينَّ .
السببَّالثانيَّ،فيماَّيتعلقَّبماَّسبقَّ،هوَّأنَّدمجَّمتغيرَّاإلسالمَّفيَّالتحليلَّاالجتماعيَّوالسياسيَّواألزماتَّ
الجيوسياسيةَّيعنيَّ،بالنسبةَّلبعضَّالمراقبينَّ،المخاطرةَّبإقامةَّعالقةَّخطرةَّومشكوكَّفيهاَّو/أوَّمتحيزةَّبينَّ
ماَّيسمىَّبالنصوصَّالمقدسةَّلإلسالمَّ،والعنفَّ،واألفعالَّالتيَّترتكبَّباسمَّالجهادَّ.ويخشىَّأنَّيؤديَّذلكَّ
إلىَّتغذيةَّكراهيةَّاإلسالمَّ،التيَّتستخدمَّهناَّلتعنيَّالتمييزَّاللفظيَّو/أوَّالماديَّضدَّالمسلمينَّلمجردَّمعتقداتهمَّ
الدينيةَّ .
ومعَّذلكَّ،وإذاَّماَّقبلناَّبكلَّماَّسبقَّ،فالَّشكَّأنَّالباحثينَّقدَّأهملواَّالعاملَّالدينيَّتما اماَّ،حتىَّلوَّكانَّذلكَّ
بسببَّدوافعَّوجيهةَّ،أيَّتجنبَّالوقوعَّفيَّالفخَّالثقافيَّوكراهيةَّاإلسالمَّ.هذهَّهيَّحالةَّفرانسواَّبورجاتَّ،
الذيَّيفضلَّأنَّيرىَّأنَّوراءَّعملياتَّالحشدَّواالدعاءاتَّواإلشاراتَّاأليديولوجيةَّللتيارَّاإلسالميَّهويةَّ
وبعدااَّسياسيااَّ،أقلَّارتباطااَّبالدينَّبكثيرَّمماَّيبدوَّللوهلةَّاألولىَّ.ولهذاَّالسببَّيتحدثَّعنَّ"المفردات"َّوليسَّ
عنَّ"القواعد" َّاللغويةَّ،التيَّمنَّشأنهاَّأنَّتش ّكلَّتصوراتَّوخياراتَّالجهاتَّالفاعلةَّالتيَّتدّعيَّعلنااَّأنهاَّ
إسالميةَّ .15
لذاَّ،فهلَّيمكنناَّتجنبَّتغذيةَّالتحيّزَّأوَّسوءَّالفهمَّ،معَّعدمَّتجنبَّاستخدامَّالمتغيرَّالدينيَّفيَّالتحليلَّأوَّ
المبالغةَّفيه؟َّهذهَّهيَّالعقبةَّالتحليليةَّالتيَّسيحاولَّهذاَّالتقريرَّاجتيازهاَّ .
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من الخطاب العام إلى تجسيد حاالت محددة
دراسة الحالة األولى :الحرب األهلية السورية
َّ
عندَّالنظرَّإلىَّالحربَّاألهليةَّفيَّسورياَّمنذَّعامََّّ،2011ومذبحةَّموظفيَّمجلةَّشارليَّإبدوَّ،والهجومَّعلىَّ
سوبرَّماركتَّلألطعمةَّاليهوديةَّفيََّّ 7وَّ 9ينايرََّّ،2015ثمَّعلىَّمسرحَّباتاكالنَّوغيرهاَّمنَّاالعتداءاتَّ
فيََّّ 13نوفمبرَّمنَّالعامَّذاتهَّ،هناكَّعددَّمنَّالتفسيراتَّالمحتملةَّ،التيَّليستَّبالضرورةَّمتعارضةَّبلَّقدَّ
َّنظراَّ
تكونَّمك ّملةَّلبعضهاَّاآلخرَّ.ومعَّذلكَّ،فالَّيمكنَّاستبعادَّالمتغيرَّالدينيَّكتفسيرََّّمحتملَّلظاهرةَّالعنف ،ا
لسياقََّّمحددَّوأطرافَّفاعلةَّمحددةَّ.دعوناَّنأخذَّأحداثااَّمحددةَّفيَّتسلسلهاَّالزمنيَّ،معَّالحربَّالسوريةَّفيَّ
هذاَّالفصلَّ،واألحداثَّفيَّفرنساَّفيَّالفصلَّالتاليَّ .
غالبااَّماَّيَّعرضَّالصراعَّالسوريَّعلىَّأنهَّصراعََّّسياسيَّبحتَّ،كمعارضةَّللرئيسَّاالستبداديَّبشارَّاألسدَّ،
الذيَّتدعمهَّروسياَّوإيرانَّوميليشياتَّحزبَّهللاَّاللبنانيةَّ،ومعَّاستمرارَّالحربَّأصبحتَّسورياَّتستضيفَّ
تنظيماتََّّمتطرفةَّ،شيعيةَّوسنيةَّعلىَّحدَّسواءَّ،بماَّفيَّذلكَّداعشَّ.ويدّعيَّاألخيرَّأنهَّيتصرفَّباسمَّاإلسالمَّ
الحقَّوجميعَّالمسلمينَّ.الَّيمكنَّإنكارَّالطبيعةَّالسياسيةَّللحربَّالداخليةَّالتيَّتدورَّرحاهاَّفيَّسورياَّمنذَّ
قرابةَّعقدَّمنَّالزمانَّ.وفيَّالوقتَّنفسهَّ،منَّدونَّأنَّيكونَّاإلسالمَّبالضرورةَّالسببَّالرئيسَّأوَّالنهائيَّ،
ا
فقدَّكانَّعامال َّمضخ اماَّللصراعَّ ،ولعنفَّبعضَّالجماعاتَّ.وهذاَّأمرَّبالغَّاألهميةَّفيَّإغواءَّالمسلمينَّفيَّ
المنطقةَّوالعالمَّ،الذينَّلوالهَّلماَّغادرواَّأوروباَّإلىَّمسرحيََّّالحربَّفيَّسورياَّوالعراقَّ .
تتحملَّالنخبَّالدينيةَّالمرموقةَّ،بشكلََّّفرديَّوجماعيَّ،مسؤوليةَّأخالقيةَّ،وفيَّالوقتَّنفسهَّزجتَّباإلسالمَّ
ومسلميَّالعالمَّفيَّهذاَّالصراعَّاإلقليميَّ،الذيَّأودىَّبالفعلَّبحياةَّأكثرَّمنََّّ400,000شخصَّ،وفقااَّلبعضَّ
التقديراتَّ،ناهيكَّعنَّماليينَّالمشردينَّداخليااَّوخارجيااَّ.16فمنَّهذهَّالنخبَّالدينيةَّ،التيَّاستغلتَّمكانتهاَّ
الدوليةَّ،وأيّدتَّاستخدامَّالجهادَّوبررته؟ َّ
فيََّّ 7فبرايرََّّ،2012وبمناسبةَّ َّتنظيمَّمسيرةَّفيَّالقاهرةَّ،العاصمةَّالمصريةَّ،التيَّكانتَّآنذاكَّتحتَّحكمَّ
محمد َّمرسي َّالمنتمي َّلإلخوان َّالمسلمين َّ(َّ ،)2019-1951نددت ََّّ 107شخصيات َّمسلمة َّتضم َّ"علماءَّ
ومثقفين َّمن َّتياراتَّ َّإسالمية َّوسياسية َّمختلفة"َّ ،17بدعم َّنظام َّبشار َّاألسدَّ ،وحثَّت َّ"الشعوب َّالعربيةَّ
واإلسالمية" َّعلى َّالتعبئةَّ،وحذَّرت َّبقوة َّ"أولئك َّالذين َّيشاهدون َّويلتزمون َّالصمت" َّإزاء َّسفك َّ"دماء"َّ
األبرياءَّ،ومنَّ"العارَّوالخزي"َّالذيَّسيلحقَّبهمَّإذاَّلمَّيشاركواَّأكثرَّفيَّنصرةَّأتباعهمَّفيَّالدينَّ.هناَّ،تمَّ
عا َّمن َّاالبتزاز َّاألخالقي َّوالعاطفي َّللمسلمين َّالملتزمين َّأوَّ
استدعاء َّالمورد َّالديني َّبطريقةَّ َّمارست َّنو اَّ
المؤمنينَّ،الذينَّكانواَّحساسينَّللخطابَّالذيَّألقيَّباسمَّهللاَّ،علىَّوجهَّالتحديدَّبسببَّإيمانهمَّ .
واألهمَّمنَّذلكَّأنَّيوسفَّالقرضاويَّ،إمامَّأحدَّمساجدَّالدوحةَّ،والمستشارَّالدينيَّلألميرَّ،واألمينَّالعامَّ
لالتحادَّالدوليَّلعلماءَّالمسلمينَّلفترةَّ َّطويلةَّ،والرئيسَّالسابقَّللمجلسَّاألوروبيَّللفتوىَّوالبحوثَّ،يتمتعَّ
بسمعةَّراسخةَّبينَّالسكانَّالسنةَّ،سواءَّكانواَّإسالمويينَّأمَّالَّ.وفيَّربيعَّعامََّّ،2013أصدرَّفتوىَّتقضيَّ
بأنَّ"الجهادَّفيَّسورياَّأصبحَّفرضَّعينَّوليسَّ(مجرد)َّفرضَّكفاية"َّ،الَّسيماَّفيَّمواجهةَّالتدخلَّالشيعي؛َّ
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أي َّالثورة َّاإليرانية َّوروافدها َّاللبنانيةَّ .وأضاف َّأن َّ"موافقة َّالوالدين" َّلم َّتعد َّإلزاميةَّ ،طالما َّأن َّآباءَّ
المتطوعينَّفيَّالجهادَّليسواَّفيَّحالةَّاعتمادَّعلىَّابنهمَّ َّ.
سعَّالشيخَّالقرضاويَّهوةَّاالنقسامَّوالعداءَّالطائفيَّبينَّالسنةَّوالشيعةَّمنَّخاللَّإحياءَّ
عالوةَّعلىَّذلكَّ،و ّ
)"َّ:النصيريونَّ[العلويون]َّأشدَّكفراَّمنَّاليهودَّ
فتوىَّمنَّالقرونَّالوسطىَّتعودَّالبنَّتيميةَّ(1328-1263
ا
والنصارىَّ(المسيحيين)"َّ.18حتىَّأنهَّأعادَّ-فيَّاختطافََّّدالليَّيدرسهَّالمتخصصونَّفيَّلغةَّالسياسةَّ-تسميةَّ
األمينَّالعامَّحسنَّنصرَّهللاَّ(الذيَّيعنيَّاسمهَّ"نصرةَّهللا")َّوتنظيمهَّحزبَّهللاَّ(الذيَّيعنيَّ"حزبَّهللا")َّ،
بعباراتَّ َّأقلَّمنَّوديةَّ:فقدَّأصبحَّاألولَّ(نصرَّالشيطان)َّ ،واألخير َّ(حزبَّالشيطان)َّ.وفيَّوقتَّ َّالحقَّ،
وبالزخمَّنفسهَّومنطقَّالمزايدةَّ،ذهبَّالشيخَّإلىَّحدَّاتهامَّإيرانَّوحزبَّهللاَّبالقتالَّفيَّسورياَّ"اللتهامَّالطائفةَّ
السنية"َّ َّ.19
وتجدرَّاإلشارةَّإلىَّأنهَّ،حسبَّالسياقَّ،الَّسيماَّفيَّأوقاتَّالحربَّ،وفيماَّيتعلقَّبالنصوصَّالدينية َّالتيَّ
تَّستدعىَّلهذاَّالغرضَّ،فإنَّهذاَّالنوعَّمنَّخطابَّاالستبعادَّ-أيَّالتكفيرَّ-منَّاألمةَّ(المجتمعَّاإلسالمي)َّليسَّ
أقلَّمنَّحكمَّباإلعدامَّ،يَّنفذَّبأيَّوسيلةَّتعتبرَّضروريةَّ.ولمَّيجدَّأيَّ َّمنَّكبارَّالشخصياتَّاإلسالميةَّفيَّ
فرنساَّ،المقربينَّمنَّالمنظماتَّالعابرةَّللحدودَّالوطنيةَّبقيادةَّالقرضاويَّأوَّالمرتبطينَّبهاَّعضوَّيااَّ،أهميةَّ
إلدانةَّهذهَّالمواقفَّالخبيثةَّأوَّحتىَّالتشكيكَّفيهاَّ َّ.
منَّناحيةََّّأخرىَّ،استخدمتَّشرائحَّمنَّالطوائفَّالشيعيةَّ-لبنانيةَّوإيرانيةَّوعراقيةَّ-مبرراتَّدينيةَّلتحديَّ
أولئكَّالذينَّيعتبرونهمَّتهديد ااَّلسالمةَّالشيعةَّاألخالقيةَّوالجسديةَّ.وبالتاليَّ،فإنَّجز اءاَّمنَّالدوافعَّالمعلنةَّ
التيَّدفعتَّنصرَّهللاَّ،واألهمَّمنَّذلكَّأتباعهَّ،إلىَّالتدخلَّفيَّسورياَّإلىَّجانبَّنظامَّاألسدَّ،فيَّعامََّّ،2013
ينبعَّمنَّالتهديدَّالمزعومَّلقبرَّالسيدةَّزينبَّ،الذيَّيقعَّفيَّضواحيَّدمشقَّ،وهوَّمكانَّيحجَّإليهَّالشيعةَّ.زينبَّ
هيَّحفيدةَّنبيَّاإلسالمَّمحمدَّ(ص)َّ،ثمرةَّالزواجَّبينَّصهرَّالنبيَّعليَّوابنتهَّفاطمةَّ.أصبحتَّروايةَّ"الدفاعَّ
عنَّالضريح"َّمحوريةَّفيَّحملةَّإيرانَّلحشدَّالمقاتلينَّالشيعةَّنيابةَّعنَّاألسدَّ،معَّالتهديدَّالذيَّيفترضَّأنهَّ
يأتيَّمنَّالمتمردينَّالمناهضينَّلألسدَّالذينَّتمَّتصويرهمَّجمي َّعااَّعلىَّأنهمَّجماعاتَّشبيهةَّبداعشَّ .20
عَّبّرَّنصرَّهللاَّعنَّنفسهَّفيَّهذاَّالموضوعَّ،خاللَّكلمةَّألقاهاَّفيََّّ30أبريلََّّ،2013فقالَّ َّ:
"فيَّدمشقَّ،هناكَّمنطقةَّتسمىَّالسيدةَّزينب؛َّألنهاَّتضمَّقبرَّحفيدةَّالنبيَّمحمدَّ(ص)َّ،السيدةَّزينبَّ،
ابنةَّاإلمامَّعليَّ(رضيَّهللاَّعنه)َّ.وفيَّالوقتَّالحاضرَّ،الَّتبعدَّبعضَّالجماعاتَّالتكفيريةَّسوىَّبضعَّ
مئاتَّمنَّاألمتارَّعنَّالضريحَّ.إنهاَّتهددَّبتدميرَّالضريحَّ،ونحنَّنأخذَّتهديداتهاَّعلىَّمحملَّالجدَّ.وقدَّ
شهدناَّبالفعلَّعملياتها َّفيَّليبياَّوماليَّومصرَّوالصومالَّ .قبلَّرؤيةَّكيفيةَّتلبيةَّاحتياجاتَّالناسَّ،
يشرعونَّفيَّتدميرَّمقابرَّوأضرحةَّاألتقياءَّوالصالحينَّ.فيَّالعراقَّ،نتذكرَّكيفَّدمرواَّضريحَّاثنينَّ
من َّأحفاد َّالنبي َّمحمد َّ(ص) َّ[ضريح َّالعسكري َّفي َّسامراء َّالذي َّيضم َّجسدي َّاإلمامين َّالعاشرَّ
والحاديَّعشر]َّ.نحنَّالشيعةَّالَّنلومَّالسنةَّالذينَّيحمونَّهذهَّاألضرحةَّمنذَّمئاتَّالسنينَّ،بلَّنلومهمَّ
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علىَّذلكَّ.مشكلتناَّمعَّ...الجما عاتَّالتكفيريةَّ.إنَّتدميرَّضريحَّالسيدةَّزينبَّستكونَّلهَّتداعياتَّ
خطيرةَّج َّدااَّ،وسيفقدَّالجميعَّالسيطرةَّعلىَّالوضع"َّ .21
ا
وبدالَّمنَّاستهدافَّالسنّةَّالذينَّيشاركونَّعسكريااَّضدَّاألسدَّبشكلََّّصريحَّ،وبالتاليَّتجنبَّتكفيرهمَّككلَّ،
يفضلَّاألمينَّالعامَّلحزبَّهللاَّأنَّيتحدثَّ،فيَّنوعَّمنَّتراجعَّاالتهامَّ،عنَّ"التكفيريين"؛َّوبعبارةَّ َّأخرىَّ،
يشيرَّبإصبعَّاالتهامَّإلىَّأولئكَّالذينَّيكفرونهمَّفقطَّ.يدركَّنصرَّهللاَّأنهَّيحتاجَّإلىَّالسَّنّةَّ،خاصةَّفيَّلبنانَّ،
لقيادةَّمعركتهَّضدَّإسرائيلَّ،وبالتاليَّفليسَّلديهَّمصلحةَّفيَّتنميطَّالسَّنّةَّ،حتىَّلوَّاستخدمَّحزبَّهللاَّالطائفيةَّ
المعاديةَّللسَّنّةَّفيَّالممارسةََّّالعمليةَّلحشدَّقواتهَّواالنخراطَّفيَّفظائعَّمناهضةَّلهمَّ َّ.
وعلىَّالرغمَّمنَّأنَّالخالف َّالعقائديَّبينَّالمذهبين َّالشيعيَّوالسنةَّقديمَّ،فإن َّالشيعةَّالَّتمثلَّسوىََّّ%15
منَّالسكانَّالمسلمينَّفيَّالعالمَّ،ويدركَّنصرَّهللاَّذلكَّجي َّدااَّ،األمرَّالذيَّيجعلهَّيتجنبَّالمواجهةَّالعلنيةَّمعَّ
السَّنّةَّفيَّحدَّذاتهاَّ.بالسعيَّبدهاءََّّأكبرَّإلىَّاستبعادَّوتهميشَّالقوىَّالتيَّتمارسَّ"التكفير"َّونشرَّالموتَّباسمَّ
هذاَّالمبدأَّالدينيَّ،كانَّنصرَّهللاَّيأملَّفيَّعزلَّمعارضيَّاألسدَّوهزيمتهمَّ،دونَّإثارةَّردَّفعلَّواسعَّالنطاقَّ
ضدَّالطائفةَّالشيعيةَّفيَّلبنانَّالتيَّيعتمدَّعليها َّحزبَّهللاَّ.يعتبر َّنصرَّهللاَّبوضوح َّ-علىَّالرغمَّمنَّأنهَّلمَّ
يذكرَّدائ اَّماَّاسميهماَّ-قطرَّوالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّمنَّبينَّأعدائهَّفيَّسورياَّ .
ضاَّ.والَّيمكنَّإنكارَّ
هذهَّاالعتباراتَّالدينيةَّليستَّمنَّقبيلََّّالسردياتَّغيرَّالموثقةَّ،ولكنهاَّليستَّحصريةَّأي ا
أنَّحزبَّهللاَّيدعمَّالنظامَّالسوريَّألسبابََّّجيوسياسيةَّومعارضةَّإلسرائيلَّ،التيَّمنَّوجهةَّنظرهَّسيكونَّ
لهاَّمصلحةَّفيَّسقوطَّنظامَّاألسدَّالمدعومَّمنَّإيرانَّ ،وإزالةَّالدعمَّالذيَّتق َّدّمهَّلـ َّ"المقاومة"َّالفلسطينيةَّ
واللبنانية(َّ.فيَّالواقعَّ،اتخذتَّإسرائيلَّعمو اَّماَّنهجَّالشيطانَّالذيَّتعرفهَّأفضلَّمنَّالذيَّالَّتعرفهَّتجاهَّاألسدَّ،
علىَّالرغمَّمنَّالفوائدَّالنظريةَّإلعادةَّترتيبَّالنظامَّاإلقليميَّمنَّدونَّوجودَّاألسدَّفيه)َّ .
وهكذاَّ،فإنَّالجهاتََّّالفاعلةَّالعامةَّ،التيَّالَّتكشفَّعنَّهويتهاَّبأيَّحالََّّمنَّاألحوالَّ،والمحاصرةَّفيَّحمىَّ
الصراعَّ ،قد َّهبَّت َّإلضفاء َّقداسة َّعلى َّالعنف َّودعوة َّالمسلمينَّ ،كل َّجهة َّمستخدمة َّمفرداتها َّالمختارةَّ
وشعاراتهاَّالخاصةَّ،لالنضمامَّإلىَّمعسكرَّالخيرَّضدَّالشرَّالذيَّيجسدهَّالمعسكرَّالمقابل!َّ َّ
منَّالواضحَّأنهَّالَّيشاركَّكلَّالعلماءَّ،الشيعةَّأوَّالسَّنّةَّفيَّهذاَّالتصعيدَّ،أيَّفيَّالدعوةَّإلىَّالعنفَّالمنهجيَّ
وتقديس َّالحربَّ .فعلى َّسبيل َّالمثالَّ ،أدانت َّشخصيات َّدينية َّشيعية َّبارزةَّ ،مثل َّآية َّهللا َّعلي َّالسيستانيَّ
العراقيَّ،جميعَّاإلهاناتَّللشخصياتَّالتاريخيةَّلإلسالمَّالتيَّيحترمهاَّالسَّنّةَّ،مثلَّعائشةَّ،زوجةَّالنبيَّمحمدَّ،
أوَّالخلفاءَّالراشدينَّ،مثلَّأبوَّبكرَّوعمرَّوعثمانَّ،إلخَّ،بلَّوشجعتَّعلىَّتجديدَّالتواصلَّوالحوارَّبينَّالسَّنّةَّ
والشيعةَّ .22
َّ
َّ
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دراسة الحالة الثانية :كيفية تفسير المتغير الديني في العنف في فرنسا
َّ
عندماَّدخلَّالشقيقانَّسعيدَّوشريفَّكواشي؛َّاللذانَّأعلناَّأنهماَّمكلَّفانَّمنَّقبلَّتنظيمَّالقاعدةَّفيَّشبهَّالجزيرةَّ
العربية َّ(التي َّأعلنت َّمسؤوليتها َّعن َّالهجوم َّفي ََّّ 14يناير ََّّ ،)2015غرفة َّأخبار َّشارلي َّإبدو َّفي ََّّ7
ينايرَّ،2015وهماَّمدججانَّبالسالحَّإلطالقَّالنارَّعلىَّالصحفيينَّالذينَّكانواَّحاضرينَّفيَّذلكَّاليومَّ،كتبَّ
أحدَّالمهاجمينَّ،بمجردَّارتكابَّالجريمة"َّ:لقدَّثأرناَّللنبيَّمحمد"َّ،فيَّإشارةََّّإلىَّالرسومَّالكاريكاتوريةَّالتيَّ
أنتجتهاَّالمجلةَّالساخرةَّووزعتهاَّمنذَّعامََّّ2006فصاعد ااَّ،التيَّأثارتَّحنقَّالعديدَّمنَّالمسلمينَّفيَّفرنساَّ،
بغضَّالنظرَّعنَّانتماءاتهمَّ .
ضحَّ،مرةَّأخرىَّ،نحنَّالَّنستثنيَّتما اَّماَّاألبعادَّالسياسيةَّوالجيوسياسيةَّفيَّارتكابَّأعمالَّالعنفَّالمقترفةَّ
نو َّّ
باسمَّاإلسالمَّ.نحنَّمهتمونَّبنهجََّّمتعددَّالعواملَّ.أماَّأميديَّكوليبالي؛َّالمتعاونَّمعَّاألخوينَّكواشيَّوعميلَّ
داعشَّ،فقدَّشرحَّدورهَّبهذهَّالعباراتَّعلىَّاألقلَّبشكلََّّسطحيَّ َّ.
قالَّكوليباليَّ،حسبماَّأوردتَّالصحافةَّ :
ل َّمرةَّ ،يحاولونَّأنَّيجعلونكمَّتعتقدونَّأنَّالمسلمينَّإرهابيونَّ.لقدَّوَّلدتَّفيَّفرنساَّ.لوَّلمَّ
"فيَّك َّّ
يهاجمواَّفيَّمكانََّّآخرَّلماَّكنتَّهناَّ...كانواَّهناكَّشمالَّماليَّوفيَّسورياَّ،ترتيباتَّفيَّالوقتَّنفسهَّ...
لمَّتكنَّهناكَّأيةَّعملياتَّفيَّماليَّ...عليهمَّأنَّيتوقفواَّ...عنَّمهاجمةَّتنظيمَّالدولةَّاإلسالميةَّ،عليهمَّ
أنَّيتوقفواَّعنَّكشفَّوجوهَّنسائناَّ،عليهمَّأنَّيتوقفواَّعنَّوضعَّإخوانناَّفيَّالسجنَّمنَّأجلَّالَّشيءَّ...
فيَّبلديَّ،يوجدَّالقصاصَّ[العينَّبالعين]َّ.أنتَّتعرفَّذلكَّجي َّدااَّ...قالَّهللاَّفيَّالقرآن"َّ:فمن َّاعتدىَّ
عليكم َّفاعتدواَّعليهَّبمثلَّماَّاعتدىَّعليكم"َّ.إذاَّلمَّسَّأطفالناَّ،ونساؤناَّ،ومقاتلوناَّ،سنهاجمَّالرجالَّ
الذينَّيقاتلوننا"َّ َّ.
وإذاَّتوقفناَّعندَّهذهَّالكلماتَّ،فإنَّالبعدَّالسياسيَّيبدوَّمهيمَّنااَّفيَّمبرراتَّأخذَّالرهائنَّ.ومعَّذلكَّ،فإنهاَّالَّ
تزالَّمدعومةَّبأداة َّبالغية َّذات َّطابعَّدينيَّ.وتكشفَّالمقاطعَّالتيَّأشارَّإليهاَّصحفيونَّآخرونَّعنَّميولَّ
أميديَّكوليباليَّالمعاديةَّللساميةَّ،والتيَّسارعَّإلىَّربطهاَّ،علىَّماَّيبدوَّ،بفكرتهَّبأنَّهللاَّيدينَّاليهود"َّ:لمَّ
تفهمَّ،أليسَّكذلك؟َّماَّهوَّأصلك؟َّفأجابَّأحدهمَّ"يهودي"َّ،وردََّّعليهَّكوليبالي"َّ:حسَّنااَّ،هاَّأنتَّتعرفَّلماذاَّ
أناَّهناَّإذن!َّهللاَّأكبر!"َّ َّ
جاءَّفيَّالمنشورَّرقمََّّ7آللةََّّالدعايةََّّالناطقةَّباللغةَّالفرنسيةَّلتنظيمَّداعشَّ،فيَّأعقابَّهجماتََّّ13نوفمبرَّ
َّ،2015ماَّيليَّ :
"فيَّهجومََّّمباركَّسهَّلَّهللاَّأسبابهَّ،استهدفتَّمجموعةَّمنَّالمؤمنينَّمنَّجنودَّالخالفةَّ-نسألَّهللاَّأنَّ
يم ّكنهمَّوينصرهمَّ -عاصمةَّالرجس َّوالشذوذَّ،تلكَّالتيَّتحملَّرايةَّالصليبَّفيَّأوروباَّ:باريسَّ...
ويجب َّعلى َّأولئك َّالذين َّيسلكون َّطريقها َّأن َّيعرفوا َّأنهم َّال َّيزالون َّاألهداف َّالرئيسة َّللدولةَّ
اإلسالميةَّ ،وأنهمَّسيواصلونَّشمَّرائحةَّالموتَّألنهمَّأخذواَّزمامَّالمبادرةَّفيَّالحملةَّالصليبيةَّ،
وأنهم َّتجرأوا َّعلى َّإهانة َّنبيناَّ ،ولتفاخرهم َّ(منقولة َّبدون َّتعديل) َّبمحاربة َّاإلسالم َّفي َّفرنساَّ،
وضربهمَّالمسلمينَّفيَّأرضَّالخالفةَّبطائراتهمَّ ...
َّ
يبدوَّأنَّهذاَّاألمرَّلهَّدوافعَّسياسية َّواضحةَّ،عندماَّيقرأَّالمرءَّويشرحَّالمروجون َّأنَّدخولَّفرنساَّفيَّ
ضاَّ
تحالفََّّيقصفَّمواقعَّتنظيمَّداعشَّبدأَّفيََّّ19سبتمبرََّّ،2014قبلَّهجماتَّعامََّّ.2015ومعَّذلكَّ،يقالَّأي اَّ
إنَّطائراتَّ"رافالَّالفرنسيةَّقصفتَّتنظيمَّداعشَّبدافعَّالكراهيةَّلإلسالمَّوالشريعة"َّ َّ.
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للتدليلَّعلىَّمركزيةَّالمفهومَّالمتكاملَّللدينَّاإلسالميَّفيَّنسخةَّالكتابَّالمقدسَّالمس ّماةَّالفولجاتاَّالمترجمةَّ
إلىَّالالتينيةَّ،وهوَّبذلكَّيتجاوزَّالفضاءَّالجيوسياسيَّللمواجهةَّمعَّفرنساَّو"الصليبيين"َّ،يكفيَّاقتباسَّبعضَّ
المقتطفاتَّاألخرىَّ :
"ليسَّهناكَّشكَّفيَّأنَّهللاَّلمَّيتركناَّدونَّأنَّيشرحَّلناَّبالتفصيلَّطريقةَّإقامةَّهذاَّالدينَّ.إنَّسيرةَّالنبيَّمحمدَّ
نفسهاَّتعتبرَّمنهجيةَّمفصلةَّإلقامةَّالدينَّعلىَّاألرضَّ،والحكمَّعلىَّعبادَّهللاَّوإدارتهمَّبقانونهَّ(صََّّ .")6

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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الخالصة
َّ
سعىَّهذاَّالتقريرَّإلعادةَّالنظرَّ،قدرَّاإلمكانَّ،فيَّالبعدَّالدينيَّللصراعاتَّ،مستخد اَّماَّأمثل َّةاَّمنَّالسياقَّالعربيَّ
ا
والفرنسيَّ.وبدال َّمنَّوضعَّالمتغيرَّالدينيَّ،فيَّهذهَّالحالةَّاإلسالمَّ،بينَّقوسينَّفيَّتوضيحَّالصراعاتَّ
والعنفَّ ،حاول َّالتقرير َّأنَّيوضح َّسبب َّضرورة َّالتحقيق َّفي َّمكانه َّفي َّالحصيلة َّالتفسيرية َّالعامة َّلتلكَّ
الصراعاتَّ .والواقع َّأن َّالدينَّ ،حسب َّسياق َّاألطراف َّالمنخرطة َّفي َّالصراعَّ ،مهم َّفي َّتفسير َّالمواقفَّ
المتخذةَّأوَّتبريرهاَّ.وعلىَّأيةَّحالَّ،يجبَّأالَّننكرَّحقيقةَّالتفاعالتَّالمنتشرةَّفيَّكلَّمكانَّبينَّالسياسةَّ
والدينَّبينَّالجهاتَّالفاعلةَّ،خاصةَّالمراقبينَّ،الذينَّيحشدونَّصفوفهمَّباسمَّالمسلمينَّفيَّأوروباَّوأماكنَّ
أخرىَّأوَّمعهمَّ.وبالتاليَّ،فلنَّيكونَّالدينَّأب َّدااَّعاملَّ َّتفسيرَّ َّيقفَّبمعزلَّعنَّالعواملَّاألخرىَّ،بلَّعلىَّ
العكس َّمن َّذلكَّ ،فإنه َّيش ّكل َّفي َّبعض َّاألحيان َّجز اءا َّمدم اجا َّفي َّالجوانب َّاألخرىَّ ،ال َّسيَّما َّالسياسيةَّ
والجيوسياسيةَّ .
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