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عزمي بشارة

*

يسمى التطرّف
في ما
ّ

ال يمــرّ يــوم فــي حيــاة اإلنســان المعاصــر دون أن تتعــرّض عينــاه أو أذنــاه للفظــي التطــ ّرف
والمتطرّفيــن ،وذلــك فــي وصــف مواقــف وآراء سياســية ،أو فــي وصــف أســاليب ومناهج في
العمــل السياســي .وفــي ّ
كل مرحلــة ترتبــط هــذه المفــردة بتداعيات وصــور محددة ينشــرها
كما من اآلراء المســبقة وأنصاف الحقائق واالفتراضــات بخصوص جماعات
اإلعــام تتضمــن ً
مضمــون يفيد في
مــن البشــر توصم بالتطرف .تتســاءل هذه الورقة :هــل لكلمة "التطرّف"
ٌ
فهــم عناصــر الفكر وبنيته ،واآلراء التــي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارســات
التــي يمارســونها (جوهرهــا ،وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نســبي؟ وهل من عناصر مشــتركة
مفهومــا يفيــد في تصنيــف أفــكار جماعات
عمومــا ،تجعــل الصفــة هــذه
بيــن "المتطرّفيــن"
ً
ً
وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ ،أو حتى مصطلح ،مضطرب في عالقته
مــع مفهومــه؟ أم هــو تعبيــر عــن موقــف ســلبي يصطلــح عليــه بيــن أصحــاب موقــف محــدد
ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة
في مســألة التطرف ،هو :كيف تصل جماعات من البشــر إلى درجة قطع الجســور مع الواقع
للتوصل إلى إجابة
أن البحث في الفكر ذاته
القائم ،ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة ّ
ّ
عن هذا السؤال غير ُمج ٍد ،سواء أكان الفكر هذا قوم ًيا أم دين ًيا أم طبق ًيا أم غيره.
*

مدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
أي فكرة ورأي وسلوك وذوق ومزاج ،إذا التزمنا معناه
التط ّرف واصفًا ّ
الحريف بوصفه نعتًا وصريورة ،يفيد الذهاب بتلك الفكرة أو ذلك
السلوك إىل الحد األقىص ،وما ينطوي عليه ذلك بالرضورة لناحية
االرتباط بني السلوك والقيم من تأكيد ٍ
بعد واحد يف الظواهر املركّبة
عىل حساب غريه .وبهذا املعنى ميكن أن تكون الذات الفاعلة ،سواء
أكانت فر ًدا أم جامعة ،متط ّرفة يف عنفها أو سلميتها ،ويف تش ّددها
أو تسامحها ،بل ومن املمكن أن تكون متطرفة يف اعتدالها ،أو يف
يتجل عقم استخدام هذا اللفظ حتى
وسطيتها .وبهذا الربط األخري ّ
فضل عن أن يكون مفهو ًما مفي ًدا يف تحليل الظواهر
بوصفه مصطل ًحاً ،
االجتامعية.
ولكن ح ّبذا لو كان التعامل مع املفردة بهذا اإللغاء ممك ًنا ،فال مي ّر
يوم يف حياة اإلنسان املعارص دون أن تتع ّرض عيناه أو أذناه للفظي
التط ّرف واملتط ّرفني ،وذلك يف وصف مواقف وآراء سياسية ،أو يف
كل مرحلة ترتبط
وصف أساليب ومناهج يف العمل السيايس .ويف ّ
كم من
هذه املفردة بتداعيات وصور محددة ينرشها اإلعالم تتضمن ً
اآلراء املسبقة وأنصاف الحقائق واالفرتاضات بخصوص جامعات من
البرش توصم بالتطرف.
عمل إرهاب ًيا إذا قام به من
ويف عرصنا غال ًبا ما يُع ّد الفعل العنيف ً
يوسم بالتطرف .وال يع ّد نوع الفعل نفسه (قتل املدنيني ،وتدمري
َ
املنشآت بهدف الرتويع) إرهابًا ،إذا قام به من ال يُع ّد متط ّرفًا أو منتم ًيا
لجامعة متطرفة ،حتى كاد هذا يصبح تعريف اإلرهاب؛ فاإلرهاب يف
هذا العرص هو الفعل العنيف الذي يقوم به من يُع ّد متطرفًا ،حتى
لو نفّذه ضد عسكريني ،أو ضد قوة احتالل .والفعل العنيف نفسه ال
يع ّد إرهابًا إذا قام به من ال يُع َّرف متط ِّرفًا .يرتتب عىل نسب التطرف
إىل شخص أو إىل قوة سياسية أو إىل فكرة إذًا تبعاتٌ عديدة .ال سيّام
أنّه يصعب وسم دول بالتطرف؛ فهي بحكم تعريفها ليست متطرفة.
بل هي التي تطلق عىل اآلخرين هذا اللقب.
بهذا املعنى ،فإ ّن اإلرهاب هو فعل سيايس عنيف يقوم به شخص
متط ّرف أو جامعة متط ّرفة .واملتطرف ليس دولة .إذًا ال ميكن أن
تكون الدولة إرهابية.
ومثلام ارتبطت هذه الصفة باليمني يف صيغة "اليمني املتطرف" يف
مرحلة ما بني الحربني وصعود النازية والفاشية والعديد من الحركات
القومية ،وبـ"اليسار املتطرف" يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته،
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وبالحركات الوطنية التي ُع ّدت متطرفة يف املستعمرات مقارن ًة
باملتعاونني مع االستعامر (املعتدلني) ،فهي يف عرصنا غال ًبا ما تثري
تداعيات تستحرض صور اإلسالميني الجهاديني عىل أنواعهم حتى حني
ال يذكر اإلسالم بصورة رصيحة.

هل لكلمة التط ّرف مضمو ٌن يفيد يف فهم عنارص الفكر وبنيته ،واآلراء
التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة واملامرسات التي ميارسونها
(جوهرها ،وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ فيقاس التطرف نسب ًة
إىل االعتدال أو الوسط ،أو "التيار الرئيس" يف مكان وزمان محد َدين،
فيحدد التصنيف هذا موقع الظاهرة خارج اإلجامع واالتفاق واملقبول
اجتامع ًيا وسياس ًيا ،أو عىل أقىص أطرافه .هل من عنارص مشرتكة بني
"املتط ّرفني" عمو ًما ،تجعل الصفة هذه مفهو ًما يفيد يف تصنيف أفكار
جامعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ أو حتى
مصطلح مضطرب يف عالقته مع مفهومه؟ أم تعبري عن موقف سلبي
يصطلح عليه بني أصحاب موقف محدد ويقيص جامعات أخرى
خارج املقبول؟
لقد فق َد هذا التصنيف مبوجب األهداف والغايات رشعيتَه خالل
منعطفات تاريخية عدةُ ،ع ّد فيها النضال ضد التمييز العنرصي
(حركة الحقوق املدنية يف أمريكا ،واملؤمتر الوطني األفريقي يف جنوب
أفريقيا) ،أو ضد االحتالل (منظمة التحرير الفلسطينية ،وحركات
التحرر األفريقية ،والفيتكونغ) ،أو ضد الدكتاتورية والظلم عمو ًما
(الساندنيستا) ،تط ّرفًا.
ومبوجب أساليب العمل السيايس العنيفة (ال سيام باستهداف املدنيني)،
خرس التصنيف جز ًءا من معناه كلّام تع ّرض املدنيون لالستهداف بالقصف
الجوي وغريه من جانب دول تعتمد نظا ًما دميقراط ًيا ليربال ًيا .ومن ناحية
أخرى أصبح التط ّرف بشكلٍ ما ،متعلقًا بحكم تعريفه بجامعة وليس
بدولة ،وطبيعة رصاع هذه الجامعة (تنظيم ،حركة ،حزب) مع النظام
القائم .ومبوجب هذين املعيارين تع ّد الوسائل املستخدمة يف الوصول

دراسات وأوراق تحليليّة
يسمى التطرّف
في ما
ّ

إليه إرهابية ،حتى لو كانت الوسائل التي تستخدمها الدول لتحقيق
أهدافها أكرث عنفًا غال ًبا؛ ولو كانت أهداف هذه الدول تع ّد متطرفة إذا
تب ّنتها جامعة خارج نطاق الدولة.
كل من يستخدم وسائل متطرفة مثل قتل املدنيني وترويع
ليس ّ
اآلمنني يف عرصنا متط ّرفًا أو إرهاب ًيا؛ فالدولة مل تُع ّد متطرفة أو إرهابية
حني قامت بذلك يف فيتنام والعراق وغزة ولبنان جز ًءا من خط ٍة
للرتويع ،أو ر ّدة فعل عىل عمليات قامت بها حركات مقاومة أو
حركات إرهابية ،بحسب زاوية النظر.
يف كتابه مدينة الله ،استخدم سانت أوغسطني مثال حوار اإلسكندر
يحتل البلدان وينهبها ويُس ّمى
األكرب والقرصان ،إلجراء مقارنة بني من ّ
إمرباطو ًرا ألنّه يفعل ذلك بأسطول كبري ،والذي ي ِغري عىل سفنٍ أخرى
مستخد ًما سفينة صغرية ،ويس ّمى قرصانًا((( .استخدم أوغسطني هذه
الحكاية يف الفصل الرابع من الكتاب الرابع من مؤلفه الكبري مدينة
الله ،وعنوانه "املاملك من دون عدالة تشبه عصابات اللصوص" .وهو
صح التعبري؛ فاملاملك املنزوعة
يؤكّد التشابه بينهام باالتجاهني ،إذا ّ
منها العدالة أشبه بعصابات اللصوص .واألخرية بح ّد ذاتها تشبه ماملك
صغرية؛ إذ يجمعها "عهد" أو عقد واتفاق ،ويحكمها حاكم ،ويجري
فيها توزيع الغنائم بنا ًء عىل قواعد ما .ويك تصبح الكيانات َ
ماملك ال
تتخلص بالرضورة من الجشع الذي يجمعها بالعصابات ،بل ت ُستثنى
من الحكم األخالقي وتُ َنح حصانة((( ،وهذا ما يجعلها ماملك .وبعد
أن يؤسس لهذا التشبيه يذكر حكاية القرصان واإلسكندر" :عندما
سأله امللك ماذا يقصد بالسطو عىل البحر ،أجابه القرصان متحديًا :أنا
ألن أقوم بذلك
أفعل ما تفعله أنت حني تسطو عىل العامل كلّه ،ولكن ّ
لصا ،وأنت إمرباطور ألنّك تفعل ذلك
مستخد ًما سفينة صغرية أس ّمى ً
بأسطول كبري"(((.
فالدولة القادرة عىل القصف من الج ّو هي التي تص ّنف اآلخر إرهابيًا
ومتطرفًا .يخرج إذًا من هذا الحقل الداليل للتط ّرف (وصنيعته
اإلرهــاب) الجيوش التي تقوم بتدمريٍ واسع النطاق وأعامل قتل
جامعي ضد املدنيني بح ّجة أنّها ال تستهدف املدنيني بل الخصم
الذي يسكن بني املدنيني (وعليه يتّخذ منهم درو ًعا برشية) ،يف حني
 1استخدم نعوم تشومسيك Noam Chomskyهذا الحوار يف وصف الفرق بني اإلرهاب
ومامرسات الواليات املتحدة يف عنوان كتابه "قراصنة وأباطرة" .واقتبسه كثريون دون العودة
إىل األصل.
2 Augustine, The City of God: Against the Pagans, 9th edn. (Cambridge,
NY, Melbourne: Cambridge Univ. Press, 2013), Book IV, p. 147-148.
3 Ibid., p. 148.
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أ ّن اإلرهابيني املتطرفني يستهدفون املدنيني .والحقيقة أ ّن الدول
التي ترتكب القصف غال ًبا ما تعلم بوجود أولئك املدنيني الذين "ال
تستهدفهم" ،ما يجعل قتلهم حتميًا وليس ممك ًنا فحسب .وهذا
بالرضورة يقلّل من جدية حجة عدم االستهداف هذه؛ واألبلغ من هذا
أنّه ثبت أ ّن القصف العشوايئ غال ًبا ما يكون "هادفًا"؛ إذ يقصد أيضً ا
الرد عىل عمليات استهداف للمدنيني قامت بها جامعة ما ،باستهداف
املدنيني لغرض معاقبة ما بات يس ّمى "الحاضنة االجتامعية" لهذه
الجامعة ،ليك تدفع مثن احتضانها لها ،أو لغرض الرتويع بح ّد ذاته
(اإلرهاب حرفيًا) .والرتويع هو فعل مقصود .واملدنيون مستهدفون
بهذا املعنى.
تَستخدم ٌ
وسائل متطرف ًة يف تحقيق أهدافها السياسية،
َ
دول وقوى
ومع ذلك ال تنطبق عليها فكرة التطرف .ويف املقابل مث ّة قوى سياسية
وسائل عنيفة
َ
وأفراد يحملون فك ًرا يُع ّد متطرفًا ،ولك ّنهم ال يستخدمون
يف عملهم السيايس .وما دام يُذكر اإلسالميون يف معرض الحديث عن
التطرف ،فاملثال عىل الحالة األخرية هو وجود العديد من الحركات
السلفية التي تحمل ما يُع ّد فك ًرا متطرفًا عىل مستوى الفكر املحض،
لكن أساليبها سلمية ،مثلام يوجد شيوعيون ال يستخدمون وسائل
تُع ّد متطرفة.
هل ميكن تجاوز هذه النسبية يف التعامل مع التط ّرف بحسب املكان
واملرحلة التاريخية من منظور ذلك الذي يقوم بالتصنيف ومصلحته؟
ال ندري إذا كانت محاولة اإلجابة عن هذا السؤال سوف تكون
مفيدة؛ فرمبا تكفي معالجة مضمون الفكر السيايس الذي يشمل
كل
املسمة "متط ّرفة" واألساليب التي تع ّد أيضً ا كذلك يف ّ
األهداف
ّ
حالة عىل حدة ،وذلك دون حاجة إىل مثل هذا الوصف .فيكفي أن
أي حركة أو أفكارها ،أو أن يقيّموا مدى
يتّخذ الناس
َ
مواقف من قيم ّ
كل مرحلة ،دون الحاجة إىل هذا
واقعية أهدافها ومقبولية أساليبها يف ّ
التصنيف الجارف ،ومن دون هذا التمييز بني معتدلني ومتطرفني،
والذي تح ّول بح ّد ذاته إىل أداة أيديولوجية يف الرصاع .ويف عالقات
القوة السائدة قد يندرج هذا التصنيف ضمن تربير سياسات قمعية
وربا نطرح خالل هذه العملية فكرة ذات معنى ،أو قد
والتمهيد لهاّ .
نستفيد عىل األقل من التحليل يف الطريق إىل مقاربة الجواب عنها،
دون أن نصل إىل إجابة بالرضورة.
وبرأينا ،ال يوجد معيار علمي موضوعي للتط ّرف .ولكن قد تصبح
هذه املقولة ذات قيمة إذا ما جرى التعامل معها من منطلق أخالقي؛
مبعنى أ ّن األحكام السياسية تقع يف إطار العقل العميل وتتضمن بع ًدا
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أخالق ًيا ،هو الوحيد غري النسبي فيها؛ فاملعايري األخالقية الكونية ،إذا
بغض النظر
ُوجدت ،ميكن أن متنح االعتدال والتطرف مضمونًا ماّ ،
كل دالالت التطرف القامئة
ع ّمن يقوم بهام ،ال س ّيام أنّه يكمن خلف ّ
برأينا نفور من مامرسات اآلخر وأفكاره .ولكن قلّام ينطبق هذا
النفور عىل أفكار "نحن" ومامرساتهم .واملوقف األخالقي فقط ميكن
أن يُخضع "نحن" للمعيار ذاته .إ ّن املوقف األخالقي املتجاوز ،أي
املتعايل عىل الظرف واملصلحة ،هو الذي ميكنه أن يسم بالتطرف
أفكا ًرا قامئة يف الطرف الذي ينتمي إليه صاحبه ،وكذلك مامرسات
يقوم بها الطرف نفسه ،سواء أكان فر ًدا أم جامعة .ولهذا سنحاول يف
بديل لتعريف التط ّرف يح ّرره إىل ٍ
حد
نهاية العرض أن نق ّدم اقرتا ًحا ً
ما من هذه النسبية ،ويُكسبه قيمة معرفية ما.

الراديكالية والتطرّف
ال تشري الراديكالية إىل منظومة مح ّددة من األفكار والحجج ،وإنّ ا قد
أي أفكار أو تيارات تناهض األفكار والنظم املتفق عليها أو التي
تصف ّ
أصبحت مقبولة وتع ّد موضع إجامع واتفاق يف املجتمع .الراديكالية
 Radicalismمن الالتينية  Radixوتعني الجذر .وقد استُخدم اللفظ
يف القرن الثامن عرش يف وصف مؤيدي الحركة الراديكالية ،وال س ّيام
وصول إىل حق االقرتاع العام.
ً
يف سياق النقاش حول إصالح راديكايل
وأ ّول من استخدمه مبا يفيد هذا املعنى هو تشارلز جيمس فوكس من
"تيار الويغز" يف الربملان الربيطاين عام 1797؛ أي إ ّن اللفظ استُخدم
مبعنى إيجايب يف وصف الذات .وال ميكننا تأكيد فكرة "أ ّول من" هذه
التي ت ُستخدم يف بعض املعاجم واملوسوعات؛ فمن غري املتحقق إذا
مهم برأينا؛ فاأله ّم
كان هذا "أ ّول من" استخدمها ً
فعل .وليس األمر ً
كامل ،يُع ّد فوكس((( من أبرز رموزه يف الـ"ويغز" ،طالب
هو أ ّن تيا ًرا ً
مبنع املتاجرة بالعبيد ،وتعاطف مع الوطنيني األمريكيني ضد الحكومة
يف لندن ،وتضامن مع أهداف الثورة الفرنسية ،ورفض الحرب ضد
فرنسا ،س ّمى نفسه راديكاليًا .وال ّ
شك يف أ ّن ما كان يُع ّد راديكاليًا
حتى القرن الثامن عرش (مطلب تطبيق حق االقرتاع العام) ،أصبح
رئيسا ،وموضع اتفاق اجتامعي ،ويكاد يكون مسل ًّم به يف البلد
تيا ًرا ً
ذاته حاليًا .ولكن غالبية هذا التيار الراديكايل ،مل تستخدم أساليب
راديكالية مبقاييس عرصها ،وظلّت قادرة عىل العمل من أجل هدف
راديكايل باألساليب املقبولة يف الوضع القائم.
4 Leslie Mitchell, Charles James Fox (Oxford: Oxford Univ. Press, 1992).
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وتستخدم املفردة بدالالت موجبة يف وصف النهج واملقاربات التي
ال تكتفي بالسطح وتتعامل مع جذر القضايا .وهذه هي مقاربة
ماركس يف "مدخل لنقد فلسفة الحق عند هيغل"؛ إذ رأى "أن
تكون راديكال ًيا تعني أن متسك باليشء من جذوره"((( .ولكنها تعني
يف سياقات أخرى التمسك باألسس واملبادئ األوىل ،أو التطابق بني
املبدأ النظري والربنامج العميل .ولك ّنها قد تستخدم سلب ًيا فقط يف
حالة إلصاق الصفة بأفكار الخصوم وآرائهم فتغدو يف هذه الحالة
مثل تعني الراديكالية أن
رديفًا للتطرف؛ ففي معجم كامربيدج ً
يحمل اإلنسان معتقدات وآراء ترى الغالبية أنّها غري عقالنية وغري
مقبولة .ويف معجم أوكسفورد الكبري نجد تاريخ الكلمة يف الفيلولوجيا
وغريها مبعنى الجذر ...ونجدها يف التخصصات كافة مبعنى األسايس،
والجوهري ،والعميق ...ويف السياسة الراديكايل هو "املدافع عن
اإلصالح الراديكايل ...الذي يحمل أكرث األفكار تق ّد ًما عن اإلصالح عىل
املسار الدميقراطي .يف القرن التاسع عرش استُخدمت التسمية للفرع
املتطرف من الحزب الليربايل .وحاليًا تعني بصورة عامة من يدافع عن
أي تغيري سيايس أو اجتامعي شامل ،من ينتمي إىل الفرع املتطرف يف
ّ
(((
حزب من األحزابُ ...منتمٍ إىل جنا ٍح يساري أو ثوري" .
ويف فرنسا القرن التاسع عرش ،خاض الحزب الراديكايل االشرتايك
الرصاع مع اليمني يف الجمهورية الثالثة بطرقٍ دميقراطية سلمية؛ فمنذ
الحروب النابليونية وحتى عام  1848أصبح من الصعب أن تُس ّمي
أنفسهم
قوى سياسية نفسها جمهورية ،لذلك س ّمى الجمهوريون َ
حق االقرتاع العام
راديكاليني ،وال سيّام أنّهم عمو ًما طالبوا بتطبيق ّ
للرجال .ويف عام  1869كان الفصيل الذي ات ّخذ تسمية "الراديكاليني"
بقيادة جورج كليمنصو يرى نفسه مكمل طريق الثورة الفرنسية.
وأسس هؤالء فيام بعد الحزب االشرتايك الراديكايل الذي شكّل أساس
ّ
(تكتل اليسار) إبان سنوات الجمهورية الثالثة.
ومن الواضح أ ّن الراديكالية ال تتعلق باملوقف الجذري فحسب ،بل
أيضً ا بعملية موضعة املوسوم بها خارج املتفق عليه اجتامعيًا وسياسيًا
يف ظل هيمنة أفكار وقيمٍ يف مرحلة محددة .فام كان يُع ّد راديكال ًيا
(مبعنى املتطرف ،وخارج التيار الرئيس) حتى نهاية القرن الثامن
عرش ،ال يُع ّد كذلك يف عرصنا؛ إذ أصبح مسل ًّم به.
وشهدت الفرتة بني الحربني العامليتني األوىل والثانية ،وهي الفرتة
الواقعة بني السنوات  1918و ،1939انفجار براكني من الراديكالية؛
5 Karl Marx, "zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie", In: MarxEngels,Gesamtausgabe, Abteilung (MEGA) I. Band 2, S. 177.
6 The Oxford English Dictionary, prepared by J. A. Simpson and E.S.C.
Weiner, VOl. XIII, (Oxford: Clarendon Press), p. 92.
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يسمى التطرّف
في ما
ّ

فنشأت أحزاب وسياسات راديكالية ميينية ويسارية ،وذلك بتأثري
كوارث الحرب واالنتصارات والهزائم وصدمات تكنولوجيا الحرب
وصعود الرأساملية املتوحشة وأزماتها املالية ،واستنتاج فئات
واسعة من الطبقات االجتامعية سلبيات الفردية التي أنتجها النظام
الرأساميل ،فنشأت تيارات ت ِع ُد بعا ٍمل من دون استغالل ومن دون
حروب ومن دون جوع ومن دون فقر ،وأخرى تعيد االعتبار لأل ّمة
بديل من الجامعة املنحلّة .كانت أمناط الراديكالية يف هذه
والقومية ً
بدائل عىل شكل
املرحلة جامعية تعاضدية (كوربوراتية) .وطرحت َ
أنظمة شمولية شيوعية وفاش ّية وغريها .ومل تنترش أشكالها وصيغها
وأفكارها وطقوسها يف أوروبا فحسب بل يف كثري من البلدان األخرى،
ومنها البلدان العربية ،ال س ّيام مرص وسورية ولبنان والعراق.
وبعد الحرب نشأت أشكال أخرى من الراديكالية مرتبطة بالحرب
الباردة والصدمة من األنظمة الشمولية وغري ذلك ،وال س ّيام األفكار
النيولربالية املتطرفة يف تأكيدها عىل السوق الحرة والحريات الفردية.
ويف مقابلها نشأ اليسار الجديد "ما بعد املادي" ،واملتأثر بعلم النفس
التحلييل والفلسفة الوجودية وغريها.
ومع تف ّجر الرصاع ضد االستعامر واملامرسات الكولونيالية ،ظهرت
أيضً ا تيارات راديكالية معادية لالستعامر والعنرصية اتّخذت يف كثريٍ
مم
ً
من الحاالت
أشكال تتعلّق بالتشديد عىل الفرق والهويّة أكرث ّ
تش ّدد عىل املساواة واالستقالل .وحصل مثل هذا التأكيد عىل الفرق
واالختالف يف الحركات النسوية الراديكالية التي ذهبت بعي ًدا يف
تأكيد الفرق وليس املساواة.
ويف نهاية القرن املايض ،ظهرت بق ّوة الحركات األصولية اإلسالمية
الجهادية كام ظهر املحافظون الجدد يف الغرب .ويجمعهم جمي ًعا
العودة إىل األسس وعدم القدرة عىل القيام بحلول وسط وتسويات؛
فاملحافظون الجدد يحاولون العودة إىل أسس الليربالية الغربية
وأسس النظام الرأساميل وأسس التنوير الذي يع ّد النظام الدميقراطي
لكل البرش ،ويكاد يكون مطبو ًعا فيها دون األخذ يف
الغريب مالمئًا ّ
الحسبان الظروف التاريخية واالجتامعية .ويعود بعض تيارات
أسسا ومبادئ يفرضها عىل
األصولية اإلسالمية أيضً ا إىل ما يفرتضه ً
الواقع املركّب ،وإىل ٍ
ماض يفرتضه من زاوية نظر موقفه من الحارض
ليواجه به الواقع الذي يرفضه يف الحارض؛ وذلك دون قدرة عىل صنع
تسويات مع الذات ومع اآلخر .يف حني يعود بعضها اآلخر إىل األصول
لغرض تجاوز التقليد وتكييف الثقافة اإلسالمية مع الحداثة .ويس ّمى
هذا التيار األصويل إصالحيًا.

املقصود بالراديكالية السياسية بح ّد ذاتها دون ربطها بتيار سيايس أو
أيديولوجي مح ّدد ،تو ّجهات تسعى إىل تغيري املجتمع ونظام القيم
بصورة جذرية .وهذا يعني أ ّن الهدف هو الراديكايل .ولكن يتبني لنا

تاريخيًا أ ّن الحركة ذات األهداف الراديكالية قد تلجأ غالبًا (وليس
دامئًا) إىل األساليب والسلوكيات الراديكالية .وذلك لسببني:

•إ ّن املزاج السيايس الذي يتق ّبل الفكر الراديكايل ويع ّرض صاحبه
لتقبّل مثل هذا الفكر بسهولة ،هو نفسه الذي يحدد األسلوب.

•إ ّن رفض القوى السائدة يف الدولة واملجتمع التغيري الجذري،
ال يُبقي مجالً إال للتعديل والتك ّيف ،أو الرتاجع واالنكفاء ،أو
الصدام ملن ال يصل إىل هاتني النتيجتني.

وحني يتعلم أصحاب فكر راديكايل (يهدف إىل تغيري الوضع القائم
بصورة جذرية) من التجربة أن يأخذوا يف الحسبان الواقع السيايس
واالجتامعي القائم ،ويتجنبوا الصدام الشامل معه ،فإنّهم يلجأون إىل
أساليب مختلفة .وغال ًبا ما تبدأ الصريورة يف تعديل األساليب للتك ّيف

يغيوا أهدافهم،
مع الواقع .وتجربهم هذه األساليب ذاتها عىل أن ّ

إ ّما رشطًا موضو ًعا سلفًا يف العمل السيايس ،أو أل ّن األدوات غالبًا ما
تؤث ّر يف األهداف وتعيد صوغها ،عند الجيل الثاين من حملة هذه
األقل.
األهداف عىل ّ
وإذا كان املقصود بالراديكالية السياسية ،بح ّد ذاتها دون ربطها بتيار
سيايس أو أيديولوجي مح ّدد ،تو ّج ٍ
هات تسعى إىل تغيري املجتمع ونظام
القيم السائد فيه بصورة جذرية ،فهذا يعني أ ّن الهدف الذي تسعى
إليه هو الراديكايل .وتختلف الحركات الراديكالية فيام بينها أيضً ا بشأن
األساليب املتَّبعة للوصول إىل الهدف الراديكايل؛ فقد تؤدي راديكالية
الهدف إىل العزوف عن العمل السيايس ،أو االعتكاف يف الفكر واألدب
وغريهام؛ وقد تؤدي إىل البحث عن أساليب مقبولة وتب ّنيها .وغال ًبا ما

يُطلق وصف "التطرف" عىل من ال يتمكّنون من ال َج ْس بني الهدف
أساليب عنيفة.
والواقع القائم ،فيلجأون إىل استخدام
َ

مث ّة حاالت تطلق فيها صفة راديكايل عىل فك ٍر بعينه؛ فيقال دميقراطي
راديكايل يف حالة تأكيد السيادة الشعبية والدميقراطية املبارشة وربط

10
الدميقراطية السياسية باالجتامعية((( ،أو يساري راديكايل ،مبعنى
اإلرصار عىل مبدأ املساواة ورفض اقتصاد السوق بالكامل .وانترشت
مؤخ ًرا أيضً ا مصطلحات يف وصف تيارات تنويرية ذهبت باالحتكام
إىل العقل إىل أقىص استنتاجات ممكنة ،وذلك يف التأريخ لـ"تنوير
راديكايل" ،أو يف تسمية تيارات فلسفية أوروبية متردت عىل السلطة
والتقاليد وديانات الوحي يف نهاية القرن السابع عرش والثامن عرش يف
أوروبا "التنوير الراديكايل"((( ،مثلام يؤرخ لحركات اإلصالح الراديكالية
يف الربوتستانتية ،والتي تع ّد بعرشات الفرق والطوائف والكنائس التي
انشقت عن اإلصالح الربوتستانتي يف القرن السادس عرش وما بعده،
والتي يجمع بينها تعميد البالغني (وليس األطفال) وع ّد الكنائس عق ًدا
بني مؤمنني بالغني ،وليست مسألة جسدية تت ّم بالوالدة ذاتها ورفض
استخدام تعميد األطفال مثل الختان عند اليهود يف الطفولة .ومنها
العنيفة والسلمية .ولكن تحاول جميعها أن تعود إىل مبادئ املسيحية
األوىل من دون وساطة الكنائس املأمسسة وكهنوتها والهوتها(((.
الراديكاليون هنا هم الذين يعيدون املسائل االجتامعية والسياسية
املركّبة إىل مبادئ أساسية يف الفكر ،ويتّخذون من هذه املسائل
املركّبة مواقف بنا ًء عىل املبادئ األساسية .ويع ّدون التطورات التي
طرأت عىل هذا الفكر انحرافًا عن هذه املبادئ ،وتضحية بالجوهر.
أو هم الذين يتميزون عن غريهم يف املعسكر الفكري أو السيايس
عينه بأنّهم يقودون الفكرة إىل االستنتاجات القصوى املرتتبة عليها،
ويس ّمون األشياء بأسامئها دون مواربة.
 7انظر مثال كتاب:
C. Douglas Lummis, Radical Democracy (Ithaca & London: Cornell Univ.
Press, 1996), pp. 24-27.
التأكيد هنا عىل العودة إىل جذر الدميقراطية بوصفها حكم الشعب ،وكلّام كانت السلطة
أقرب إىل أن تكون بني يدي الشعب ،اقرتبت الدميقراطية من مبادئها األصلية .وضع الكاتب
الدميقراطية الراديكالية يف مقالة الدميقراطية الليربالية ،والدميقراطية املسيحية ،والدميقراطية
الشعبية ،والدميقراطية االشرتاكية ،من التسميات واملصطلحات السائدة؛ انظر أيضً ا:
Radical Democracy, David Trend (ed.), (NY& London, 1996).
يف هذا الكتاب سلسلة محاوالت للبحث يف تاريخ الفكر الدميقراطي وتقاليده عن أساس
نظري لدميقراطية املشاركة الشعبية ،مبا يف ذلك يف املجتمع الحديث ويف الجامعات األهلية:
يف مقابل الدميقراطية الليربالية التي تؤكد املجال الخاص وحريات الفرد والتعددية ...والفرق.
 8انظر:
Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of
Modernity 1650-1750, (Oxford: Oxford Univ. Press, 2002), p. 502
9 George Huntston Williams, The Radical Reformation, (Ann Arbor,
Michigan: Truman Star Univ. Press, 2000), pp. 1289-1290.
انظر أيضً ا:
Michael Mullet, Radical Religious Movements in Early Modern Europe
(London: George Allen & Unwin ltd., 1980).
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وميكن أن تتح ّول العقالنية نفسها إىل راديكالية إذا تعاملت مع
نفسها بوصفها منظومة حقائق مطلقة .حتى العقالنية مبعنى قبول
املقوالت املثبتة فقط ،واملنسجمة ضمن منظومة متامسكة منطق ًيا،
قد تشكّل سياقًا مالمئًا للتطرف امل ّربر عقالن ًيا .وهو ما وصل إىل
ذروته إبان الثورة الفرنسية يف نوع من دين العقل وعبادة "الكائن
األسمى" وتحويل الكاتدرائيات والكنائس إىل" معابد" له ،أو يف تعليم
اإللحاد العلمي كام يف االتحاد السوفيايت السابق ،أو يف إصدار قوانني
تحمل بالحرف مكافحة الدين كام يف تجربة ألبانيا الشيوعية ...إلخ.
ويقود التعامل مع العقالنية بوصفها منظومة مغلقة إىل ع ّدها
رأي
أي ٍ
منظومة مطلقة .يتأسس عىل هذا مواقف إقصائية ترفض ّ
آخر بوصفه غري عقالين وغري علمي .وليس هذا فحسب ،فقد نشأت
تاريخ ًيا حركاتٌ كربى تسعى إىل فرض األفكار عىل املجتمعات بصفتها
نظريات علمية يف إعادة هندستها وتصميمها مبوجب قوانني ،كام
علم ،والنازية أيضً ا
حصل يف حالة الحركة الشيوعية التي ع ّدت فكرها ً
التي ع ّدت املوقف العرقي نظرية علمية.
املحصنة ض ّد هذا النوع من التطرف "العقالين" (أو من
إ ّن العقالنية
ّ
العقالنية العقالين) ،هي مجموعة وسائل نقدية منفتحة تساعدنا يف
ميل إىل العقالنية هو املوقف
حل املشكالت( .((1وإ ّن املوقف األكرث ً
ّ
الذي ِصيغ صوغًا منفت ًحا للنقد .احتكار الحقيقة املطلقة ،سواء أكان
منط االحتكار هذا عقالن ًيا أم غري عقالين ،يقود إىل التطرف؛ مبعنى
عدم التسامح ورفض الرأي اآلخر؛ فاإلرصار عىل منظومة من عدة
لحل جميع املشكالت ،يقود
مبادئ علمية أو دينية أو غريها تصلح ّ
إىل خلق مشاكل ناجمة عن محاوالت فرض هذه املبادئ ،وذلك بعد
تفسري الظواهر االجتامعية مبوجبها.
هنا نصل إىل املوقف الذي يحاسب التطرف من زاويــة املوقف
الدميقراطي ،فيص ّنفه بوصفه رفض التعددية والتسامح؛ فبحسب
بويل ميثّل الحزب السيايس املتط ّرف مطلبًا لتغيريٍ جذري يف املجتمع
نحو رؤي ٍة مستقبلية ما يحملها هذا الحزب أو ٍ
ماض مثايل ،وعمو ًما
تحيد هذه املطالب عن اإلجامع القائم( .((1وبحسب ليبسيت Lipset
وراب  ،Raabالتط ّرف هو املوقف األحادي املعادي للتعددية .إنّه قمع
10 John Wettersten "The Rationality of Extremists: A Talmonist Insight
We Need to Respond to," Social Epistemology: A Journal of Knowledge,
Culture and Policy, 26:1 (2012), at:
http://dx.doi.org/10.1080/02691728.2011.634528
11 Powell BGJ., "Extremist parties and political turmoil: two puzzles," Am.
J. Polit. Sci.(1986), 30:357-78, p. 359.

دراسات وأوراق تحليليّة
يسمى التطرّف
في ما
ّ

االختالف واالنحراف وإغالق سوق األفكار وع ّد الفرق واالزدواجية
والفجوات أمو ًرا غري رشعية(.((1
هذا هو املوقف املتطرف من زاويــة نظر منظّري الدميقراطية
الليربالية .وهو عىل درجات؛ فمنه أمناط تتعايش مع وضع التعددية
القائم ،وذلك إ ّما ألنّها غري قادرة عىل فرض أفكارها ،أو ألنّها مقتنعة
بأ ّن رأيها حقيقة ،ولك ّنها تقبل بحق اآلراء األخرى يف التعبري عن ذاتها،
ولو كانت خاطئة .ويصعب بالضبط تشخيص الحالة نظريًا .هل يقبل
من يع ّد متطرفًا بالتعددية إىل حني التمكّن من االنقالب عليها ،أم
يتخل عن أيديولوجيته؟
فعل من خالل مامرستها من دون أن ّ
تذ ّوتها ً
تحل
فهذه مسألة عملية تحتاج إىل املشاهدة واستقراء الحقائق وال ّ
باالشتقاقات النظرية وحدها.

ويف حاالت محددة يؤدي التطرف ،مبعنى عدم القدرة عىل صنع
الحلول الوسط ،إىل الحرب األهلية إذا تب ّنته قوى سياسية وازنة .لقد
أ ّدى عجز الساسة الفرنسيني ،وال سيّام الشيوعيني وممثّيل املستوطنني
حل وسط بشأن الجزائر ،إىل
التوصل إىل تسوية أو ّ
يف الجزائر ،عن
ّ
أي خطة عمل .وقد أ ّدى ذلك إىل الوصول بفرنسا إىل حافة
إحباط ّ
الحرب األهلية .وعمو ًما ميكن القول إ ّن الحروب األهلية هي نتاج
عدم قدرة القوى االجتامعية والسياسية عىل الوصول إىل تسويات.
ولهذا فإ ّن سيطرة التط ّرف عىل قوى اجتامعية رئيسة مقررة تعني
احتامل نشوب حرب أهلية .وهذا ما نشهده منذ االحتالل األمرييك
للعراق ،وشهدناه يف لبنان يف سبعينيات القرن املايض ومثانينياته.
وميكن أن نعكس اآلية ،فنقول :إ ّن املتطرف هو ذلك الذي يرفض
التسويات التي متكّن من العيش املشرتك ،والذي يعلم أ ّن رفضه هذا
قد يؤدي إىل حرب أهلية .والقيادات السياسية العراقية هي مثال
عىل ذلك دون ّ
شك.
12 Lipset SM & Raab E., The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism
in America 1790 – 1970 (New York: Harper & Row, 1970), p. 6.
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وميكن التمييز بني التط ّرف غري املعادي للتعددية ،والذي يذهب
ٍ
معي دون ك ّم أفواه اآلخرين ودون
حتى النهاية يف الدفاع عن
موقف ّ
(((1
احتكار الحقيقة ،والتط ّرف الذي يحتكر الحقيقة ويرفض التعددية .
فثمة تيارات متطرفة مبعنى أنّها مثابرة وتالحق الحقيقة حتى النهاية
أي مساومات عىل الحقيقة ،ولك ّنها ال ترىض بقمع الرأي اآلخر
وترفض ّ
وتقبل بقواعد التعددية ،وترى التسامح يف التعبري عن الرأي اآلخر
أفضل من قمعه.
لقد نشأت يف أوروبا وغريها أحزاب ميينية متطرفة جديدة تؤكّد
القومية االثنية املشتقّة من أساطري املايض .وغالبًا ما ركّزت برامجها
السياسية عىل رضورة تقوية األ ّمة؛ وذلك بتأكيد تجانسها اإلثني
وعودتها إىل القيم التقليدية .وعمو ًما تع ّد حقوق الفرد ثانوية
بالنسبة إىل أهداف األ ّمــة ،وغال ًبا ما تركّز هجومها عىل النخب
الليربالية ووسائل اإلعالم التي تضع مصالح اآلخر أو األنانيات الذاتية
فوق مصالح األ ّمة(.((1
يتب ّنى قس ٌم من هذه األحزاب العمل يف إطار النظام الدميقراطي،
وإن كان يهدد بإجراءات ضد األجانب حني يصل إىل الحكم .ولكن
مثة آليات مؤسسية رسمية ومجتمعية متنعه من تحقيق جزء كبري من
أفكاره يف حالة الوصول إىل الحكم .بعضها يتك ّيف مع هذه الحقيقة
بالوجود عىل أطراف النظام التعددي ،وبعضها يرفضها ويغادر العمل
السيايس الرشعي.
ويجب متييز مثل هذه التيارات عن املوقف املتط ّرف املعادي
للتعددية .وبهذا املعنى فإ ّن كلمة تط ّرف ال تفي بالغرض وتطمس
مم توضحها.
الحدود بني الظواهر أكرث ّ
ليس يف اللغة العربية مصطلحان منفردان لرتجمة لفظَي
 ،Extremismو .Radicalismولذلك غالبًا ما نستعيض عن ترجمة
الثاين بتعريبه إىل "راديكالية" .ويُستخدم األول بإسقاطات سلبية عند
تصنيف ما هو غري مقبول وخارج اإلجامع ،وحتى "غري عقالين" ،وذلك
يف مقابل الوسطية ،واالعتدال ،والتيار الرئيس ،وغريها من التعبريات
التي اصطُلِح عليها للداللة عىل املقبول واملوا ِفق واملجمع عليه،
مبعنى األفكار املهيمنة يف الوضع القائم ،والتي تك ّرسه يف آن؛ أ ّما
13 S. J. Hartenberg, "Extremism and Tolerance in Politics," Ethics, Vol. 77,
No. 4 (Jul., 1967), p. 302.
14 Jens Rydgren, "The Sociology of the Radical Right," Annual Review of
Sociology, Vol. 33 (2007), p. 242.
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الثاين فمشتق من الالتينية مبعنى الجذر كام أسلفنا .الراديكايل باألصل
هو الجذري.
وسنتعامل يف هذه الورقة مع التطرف ترجم ًة لـ  ،Extremismمن
دون فصل عن راديكالية الخصوم السياسيني ،والتي تكاد تحمل
أي مجتمع
املعنى ذاته .فالثقافة املهيمنة التي تس ّمى التيار الرئيس يف ّ
غال ًبا ما ال متيز بني الراديكالية والتطرف؛ فهي ترى من الطبيعي أن
كل من يرفض الوضع القائم ويهدف إىل تغيريه جذريًا متطرفًا،
تع ّد ّ
مبعنى اإلقصاء من العادي واملقبول واملتفق عليه ،والذي غالبًا ما يُع ّد
"العقالين" أيضً ا.
نتناول التطرف ترجم ًة للّفظ األول ،والذي يتقاطع مع الثاين يف حالة
ذ ّم الخصوم السياسيني ،أو من يجري إقصاؤهم يف عملية إعادة
إنتاج فهم املجتمع لذاته يف مرحلة من املراحل عرب الثقافة السياسية
تعب عن القادرين عىل تصنيف من يقع
السائدة ،أي تلك التي ّ
خارجها ومن يقع داخلها .وهذا النبذ وهذا اإلقصاء هام جزء من
تعريف "نحن" الناتجة من هذا الفهم الذايت .إنّه االسم الذي يلصق
مبا هو مختلف ومتح ٍّد ملا هو قائم إىل درجة إخراجه منه .إنّه مبا هو
ٍ
تعريف
بأي
كذلك من صفات الحياة املعارصة مثل "الوضع القائم" ّ
له ،مبعنى أ ّن التط ّرف هو التعبري عن األشكال الحادة من تحديات
الوضع القائم .وهي األشكال غري القادرة عىل صنع جسو ٍر انتقالية
إليه أو معه ،أو منه إىل أهدافها ،والتي تح ّول عدم القدرة هذه إىل
رفض صنع الجسور واملراحل االنتقالية.
وبرأينا مثة مساران رئيسان من "التطرف" بهذا املعنى :يتمثّل األ ّول
بعدم إمكانية صنع جسور مع الوضع القائم .هذه الجسور هي التي
تس ّمى التسويات والحلول الوسط والقابلية للعيش مع التناقضات
القامئة يف الحياة االجتامعية .ويتمثّل الثاين بعدم إمكانية مرحلة
أهداف الجامعة أو الحركة السياسية ،أو جعلها قابلة للتقسيم؛ من
دون أن يعني هذا أ ّن مسؤولية ذلك تعود بالرضورة إىل الجامعة التي
ينسب إليها التطرف؛ فأحيانًا يُص ّور خصو ٌم بوصفهم متطرفني ،مبعنى
التوصل
متعصبني غري عقالنيني وال ميكن التفاوض معهم ،أي ال ميكن ّ
معهم إىل حلو ٍل وسط .ويكون الدافع من وراء إطالق هذا الوصف
هو إدراك أنّهم خصوم خطريون ومؤث ّرون ،وعليه يجب نزع الرشعية
عنهم ليك ال يجري التفاوض معهم ،ومن هنا ع ّدهم متطرفني.
ال تحمل التصنيفات أعاله بع ًدا أخالق ًيا مطلقًا؛ فهي تصف موقع
املتط ّرف نسب ًيا أو جوهريًا دون أن متنح ذلك بع ًدا أخالق ًيا ،سوى ذلك
أصل يف دوافع التصنيف برؤية اآلخر رشي ًرا ،وتصويره
البعد القائم ً
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متطرفًا أل ّن التصنيف هذا يثري تداعيات سلبية .ولكن املص ّنف متط ّرفًا
قد ير ّد كام ر ّد السيناتور باري جولدووتر الذي ُص ِّنف متطرفًا يف السياسة
األمريكية يف ستينيات القرن املايض ،فقال يف مؤمتر الحزب الجمهوري
 16متوز  /يوليو " 1964إ ّن التط ّرف يف الدفاع عن الحرية ليس رذيلة...
واالعتدال يف السعي للعدالة ليس فضيلة"( .((1يف حينه ُع ّد جولدووتر
متطرفًا بتأكيده املوقف االقتصادي املحافظ وتأكيد حقوق الواليات،
واملوقف القومي االنعزايل من قضايا العامل يف السياسة الخارجية .تضيع
النسبية هنا البعد األخالقي .فهو يغيب يف كرثة تأكيد طرفني متنازعني؛
فاملتهم بالتطرف قد يتباهى بتطرفه بالخري ،وقد يتّهم القوى التي تفرض
عليه هذا الوسم بأنّها هي ذاتها قوى الرش.

ويُطلق صف َة التط ّرف أو نعته منافسون يف املعسكر نفسه داخل
مثل أو اجتامعية سياسية (حركات يسارية ،أو اشرتاكية،
حركة وطنية ً
أو ليربالية) أو يف إطار التيار الديني ،أو الحركات ضد مناهضة
العنرصية عىل أطراف سياسية؛ ففي كثريٍ من الحاالت يتب ّنى ت ّيار
معي صفة االعتدال وينأى بنفسه عن صفة التطرف التي يُطلقها
ّ
وقابل لالحتواء يف عملية تفاوض.
عليه الخصم ليك يصبح طرفًا رشعيًا ً
يف هذه الحالة تقع الفئات التي تتب ّنى صفة االعتدال يف مجازفة
ع ّدها غري مرشوعة من قبل جمهورها؛ مبعنى أنّها صنيعة الخصم
الذي يعاديه هذا الجمهور ،مثل قوات االحتالل أو السلطة املهيمنة
أو غري ذلك .فتنشأ جدلية مهمة يستفيد فيها "املعتدلون" من أعامل
"املتطرفني"؛ إذ ترتفع أسهمهم عند الخصم ،ويصبح من مصلحته
متكينهم بتقديم بعض التنازالت لهم( ((1إلضعاف املتطرفني شعب ًيا.
فمن شأن هذه التنازالت أن تسهم يف متكني "املعتدلني" يف مجتمعهم
بوصفهم يحلّون مشاكل عينية للناس وال يكتفون بالشعارات .ترتافق
15 Hartenberg, p. 297.
16 Lewis M. Killian, "The Significance of Extremism in the Black
Revolution," Social Problems, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1972), p. 42.
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يسمى التطرّف
في ما
ّ

هذه العملية عمو ًما مع تهميش القضايا السياسية يف حياة الناس،
والرتكيز عىل مشاكلهم الحياتية اليومية .يستفيد املعتدلون غال ًبا
عند الفئات املضطَ َهدة من وجود املتطرفني ،أل ّن وجودهم قد يدفع
القوة املضطَ ِه َدة سواء أكانت دولة أم طبقة أم غريها ملكافأتهم
عىل اعتدالهم إلضعاف املتطرفني .وهذا ما حدث بوضوح يف حالة
الفهود السود يف الواليات املتحدة وعالقتها الجدلية بحركة الحقوق
املدنية( .((1وكانت عمليات حركة حامس يف نهاية االنتفاضة األوىل
من أه ّم األسباب التي دفعت رئيس الوزراء يف حينه اسحق رابني إىل
االعرتاف مبنظمة التحرير الذي كان من مح ّرمات السياسة اإلرسائيلية
(مقابل قامئة رشوط أفقدتها هويتها يف النهاية طب ًعا) .وهذه من أه ّم
األسباب التي تجعل خيار التطرف خيا ًرا "عقالن ًيا" عند املضطَهدين
(مبعنى عقالنية األداة يف تحقيق الهدف).
إذا تجاوزنا التصوير املقصود للخصم بوصفه متطرفًا وللذات بوصفها
معتدلة ،ميكن التفكري بصفة جوهرية متيز التطرف يف وضعٍ قائمٍ
ما هو وجود هدف إ ّما أن ينفّذ دفعة واحدة أو ال ينفّذ؛ فاملراحل
االنتقالية إليه هي جزء منه .وال توجد مراحل تقود إليه وتقع ضمن
أي خطوة للوصول إليه تعني نفي الوضع
الوضع القائم .ومن هنا فإ ّن ّ
القائم ،وغالبًا ما متيل إىل اتخاذ شكلٍ عنيف .ومن زاوية تاريخية
ميكن القول إ ّن الوضع القائم الذي ال يتيح للقوة الناقدة أو املختلفة
خيا ًرا آخر يتح ّمل املسؤولية عن ذلك ،وميكن القول أيضً ا إ ّن طبيعة
حكم
أهداف هذه الجامعة تتح ّملها .الحكم هذا بح ّد ذاته ليس ً
علم ًيا ،بقدر ما هو حكم الذي يخرج راب ًحا من الرصاع يف النهاية.
أقل نسبية
ليس هذا التعريف حك َم قيمة معياريًا ،بل هو تحديد ّ
فقط .وبهذا املعنى يُع ّد الفايش ضد الدميقراطية متطرفًا ،مثلام يع ّد
املوقف الدميقراطي ضد نظام شمويل متط ّرفًا ألنّه نفي للوضع القائم،
وألنّه ال مراحل انتقالية نحو الدميقراطية يف نظامٍ شمويل إال إذا توقّف
عن أن يكون شموليًا.
والسؤال الكبري الذي تواجهه املجتمعات املعارصة يف مسألة التطرف،
هو :كيف تصل جامعات من البرش إىل درجة قطع الجسور مع الواقع
القائم ،ومواجهته بأساليب عنيفة؟ وبرأينا فإ ّن البحث يف الفكر ذاته
للتوصل إىل إجابة عن هذا السؤال غري ُم ٍ
جد ،سواء أكان الفكر هذا
ّ
قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غريه .ليست املشكلة يف الهدف أو الفكرة
بح ّد ذاتها .فقد نجد آخرين يتب ّنون الفكر ذاته ويع ّدونه مع ذلك
"أوتوبيا" غري قابلة للتطبيق يف الواقع الراهن ،ويستنتجون من ذلك
17 Ibid., p. 64.

عدم اتخاذ خطوات عملية سوى التثقيف عليه؛ ويتب ّناه غريهم من
دون حتى أن يعمل يف السياسة؛ وتع ّده جامعات أخرى أهدافًا نهائية
كل من يؤمن بالهدف ذاته يحاول تطبيقه
و ُمثًال عليا فقط ...ليس ّ
كل من يسعى إىل تطبيقه بالعنف
دفع ًة واحدة أو بالعنف .وليس ّ
كل من يسعى إىل قتل
يلجأ إىل قتل املدنيني دون متييز .وليس ّ
املدنيني دون متييز جاه ًزا للقيام بعملية انتحارية .وهكذا ...وبرأينا
أي من هذه املامرسات من الفكرة ذاتها ،فال عالقة
ال ميكن استنباط ّ
أي عمل .مثة دوافع عاطفية
أي فكرة ،والعملّ ،
مبارشة بني الفكرةّ ،
معي ،وبيئة
ووجدانية ال عقالنية للفعل تتفاعل مع ظرف اجتامعي ّ
أي
ونشأة ،وغريها .وتأثري هذه كلّها يف فعل اإلرادة ،أه ّم من تأثري ّ
فكرة يف املامرسة .ونحن هنا ال نخرتع شيئًا جدي ًدا .بل نتّفق مع ما
نظّر له الفيلسوف ديفيد هيوم قبل قرنني ونصف ،ويكمن يف أ ّن
العقل عبد للعاطفة حني يتعلق األمر بفعل اإلرادة.

أبعاد اجتماعية نفسية
مثل دافــع البحث عن جامعة حميمية بديلة للجامعة
لنأخذ ً
الوشائجية املنهارة يف أزمنة الحداثة ،أو نتيجة لفقدان املعنى يف
فردية املجتمع الحديث وغريها .االنضامم إىل جامعة متنح املعنى
البديل يف هذه الحالة ،هو الدافع لتب ّني الفكر املتط ّرف .والتامهي
مع الجامعة يعطّل الروادع عن ارتكاب أفعال متطرفة .ال ينض ّم
األفراد إىل حركة متطرفة ألنّهم يؤمنون بأفكارها فقط ،وإنّ ا بحثًا عن
التامسك االجتامعي والتضامن؛ والعكس صحيح؛ مبعنى أ ّن من ينض ّم
إىل حركة كهذه غالبًا ما يؤمن بأفكارها حتى لو مل يكن الفكر هو
الدافع لالنضامم إليها .وهنا يصبح املميّز األه ّم لهذه الحركات هو
التضامن والتامسك الداخيل الذي يؤدي وظيفة اجتامعية بالرضورة
تغدو معها الجامعة مجتم ًعا أخويًا مص ّغ ًرا ،واإلميان املشرتك بأفكار
"متطرفة" ،ال سيّام حني تكون تلك الحركات "أخويات" عقائدية ،أو
حركات صغرية تتبع منط حياة مح ّد ًدا .يف مثل هذه الحالة يه ّمنا
طبيعة النظام السيايس االجتامعي الذي يدفع الفرد إىل اللجوء
إىل الجامعة الجديدة أكرث من طبيعة الفكر الذي تتب ّناه الجامعة؛
فاإلنسان يذهب إىل الجامعة ويتب ّنى فكرها ،وليس إىل الفكر ليتب ّنى
الجامعة التي تؤمن به.
يصح نعت وسائل عمل هذه الجامعات بالالعقالنية .إذا افرتضنا
وال ّ
أنّه ال ميكن تصنيف الغايات أو األهداف بوصفها عقالنية أو غري
عقالنية؛ مبعنى أنّه يجب أن نتعامل معها بوصفها معطى .فإ ّن ما
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يع ّد عقالن ًّيا أو غري عقالين هو الوسائل للوصول إىل هذا الهدف .وبهذا
املعنى فإ ّن وسائل املتطرفني هي وسائل عقالنية للوصول إىل هدفهم.
ما ميكن تصنيفه "متطرفًا" يف سياق اجتامعي تاريخي مح ّدد هو
الهدف؛ فالهدف الذي يسعون إليه يقع خارج اإلجامع أو املقبول يف
املجتمع يف ٍ
معي .وقد يكون التط ّرف ميينيًا أو يساريًا،
ظرف تاريخي ّ
دين ًيا أو وطن ًيا أو قوم ًيا ،وحتى تط ّرفًا أمن ًيا أو اقتصاديًا.

ويؤ ّدي التضامن إىل تقوية مشاعر االنتقام يف حالة موت صديق أو
رفيق أو قريب .والقدرة عىل تنفيذ فعل االنتقام بدعم جامعة تدفع
لهذا وت ّربره .وغال ًبا ما يكون الدافع إىل القيام بعملية انتحارية هو
صدمة موت صديق أو قريب قتَله العد ّو الذي ت ُنفَّذ ضده العملية .يف
هذه الحالة تعزز الجامعة القدرة عىل الثأر ،وإيجاد معنى يف املوت
يف الوقت عينه.

غالبًا ما يتب ّنى أصحاب األهداف "املتطرفة" وسائل "متطرفة" أيضً ا؛
وذلك حني ال يوجد ما يفصل األهداف املرحلية عن األهداف النهائية.
يف مثل هذه الحالة ال ميكن أن يكون هناك تد ّرج .وعليه ،تكون
األساليب "متطرفة" ثورية انقالبية عنيفة .ويكون الرصاع مع معاريض
هذا الهدف النهايئ حتم ًيا؛ إذ ال ميكن أن توجد مرحلة انتقالية نحو
الهدف النهايئ ميكن االتفاق عليها مع خصوم هذا الهدف(.((1

وتقود صعوبة التغلّب عىل هذا النوع من "اإلرهاب" بالحرب والعنف،
إىل استنتاج رضورة استخدام وسائل أخرى؛ منها تقسيم ما يبدو وكأنّه
غري قابل لالنقسام يف غايات هذه الحركات ،بحيث ميكن تزويد األفراد
(((2
والتخل عن الفعل املبارش للوصول
ّ
مبنجزات جزئية منها عىل األقل
إىل األهداف "املتطرفة" مبعنى التي ال تتجزأ ،وال تقود إليها مراحل.

يبدو أ ّن ما يش ّد االنتباه أكرث من غريه يف جميع مميزات الحركات
اإلرهابية يف عرصنا ،مبا يف ذلك األهداف "املتطرفة" ووسائل العمل
"املتطرفة" مثل الخطف وقتل املدنيني وغريها ،هو الطابع االنتحاري
للعمليات الذي يبدو للعقلية الغربية الراهنة غري منطقي وغري
مفهوم؛ مبعنى أ ّن اإلنسان الغريب يف عرصنا ال يتخ ّيل نفسه قاد ًرا
عىل فعل يشء كهذا .ليس قتل املدنيني بح ّد ذاته ،بل إ ّن العنرص
الذي يبدو غري منطقي وغري متوقَّع وصاد ًما بالخصوص ،هو التضحية
بالنفس( .((1وتقوم هذه الذاكرة عىل دينامية النسيان والتذكّر .وهي
دينامية انتقائية؛ أي نسيان انتقايئ وذاكرة انتقائية؛ فالتضحية بالنفس
معروفة يف الحركات القومية ،ويف جيوش الدول الدميقراطية ،حيث
تع ّد التضحية من أجل الوطن ،أو يف الدفاع عن الدميقراطية فضيلة.
هنا يجب الفصل بني دوافع القادة يف الحركات السياسية املتطرفة
ودوافع األتباع .والدافع الرئيس لألتباع هو التضامن واالنتامء .وهو
يف الحاالت االنتحارية يصل إىل درجة الذوبان الذايت يف الجامعة.
والتخل عن االستقاللية الشخصية
ّ
وإضاف ًة إىل التامهي مع الجامعة
يف مقابل التضامن واالنتامء إىل الجامعة أو األخوية ،ال ّ
شك يف أ ّن
توقّع أ ّن الفعل يؤث ّر أو يفيد يف الوصول إىل الهدف النهايئ هو من
أه ّم الدوافع للتضحية بالنفس .وبهذا املعنى فإ ّن مثة أم ًرا ما عقالن ًيا
يف هذه الخطوة .والعقالنية املقصودة هنا هي مبعنى حسابات
العالقة بني الهدف والوسيلة.
"18 Ronald Wintrobe, "Extremism, suicide terror, and authoritarianism,
Public Choice (2006), Vol. 128, No.1\2, p. 170.
19 Ibid.

يقل عدد الباحثني عن جامعة يلجأون إليها
يف الدميقراطيات ّ
لحاميتهم .والنظام الدميقراطي يسمح بوجود أنواع مختلفة من
الجامعات الطوعية وغري الطوعية التضامنية التي يلجأ إليها الفرد
يف ظل النظام نفسه .وتبقى هناك مع ذلك استثناءات .أ ّما النظام
بديل وجامعة بديلة يف
الشمويل فقائم عىل محاولة منح الفرد معنى ً
الدولة أو األمة أو الحزب وغريه .ومتنع السيطرة األمنية الشاملة أيضً ا
وجود جامعات بديلة.
يف املقابل ،فإ ّن النظام السلطوي الرثّ يحطم انتامءات الفرد القامئة،
وال يحميه بحقوق املواطن .وهو خالفًا للنظام الشمويل ،ال مينح الفرد
انتام ًء لجامعة بديلة.
األنظمة السلطوية ،ال الدميقراطية وال الشمولية ،هي األكرث قابلية
إلنتاج الهروب إىل الجامعات املتطرفة املغلقة التي يتامهي معها
الفرد .وهي األكرث قابلية إلنتاج اإلرهاب الذي يستخدم العمليات
لحل
االنتحارية .ومن هنا فإ ّن الدميقراطية هي بالتأكيد إحدى الطرق ّ
مشكلة اإلرهاب والطابع االنتحاري( .((2وهي ال تلغي هذه املشكلة
لك ّنها تحجزها يف ح ّيز محدود وض ّيق يبدو منحرفًا عن اإلجامع العام
االجتامعي والفكري والسلويك واألخالقي العام.
يرى سيمور ليبسيت أ ّن الدميقراطية مرتبطة بالعقالنية املركّبة ،وأ ّن
التط ّرف ينترش حيث تنخفض مستويات التعليم وتنترش الثقافة غري
العقالنية .وعليه ،فإ ّن الطبقات الفقرية عنده مع ّرضة أكرث للفكر املتط ّرف
20 Ibid., p. 177.
21 Wintrobe, p. 169.

دراسات وأوراق تحليليّة
يسمى التطرّف
في ما
ّ

وأقل قدر ًة عىل استيعاب الفكر واملامرسة الدميقراط َّيني( .((2وقد استن َدت
ّ
إىل هذا املنهج نفسه تياراتٌ فكرية عديدة رأت أ ّن فئات الشعب
البسيطة والفقرية مع ّرضة أكرث لدعاية األحزاب الشمولية والفاشيّة
ناجم عن تفكّك العالقات بني األفراد
وغريها رأى ممثّلوها التط ّرف ً
واقتالع الفرد من جذوره االجتامعية ،والقلق الناجم عن فقدان معنى
الوجود وغري ذلك .وهي أيضً ا الفئات نفسها املع ّرضة إىل أبوية القائد.
استُخدمت هذه النظريات يف السابق لفهم انجذاب الطبقات الفقرية
واملعدمة للحركة النازية يف أملانيا وإيطاليا .وجرى تطبيقها الحقًا يف
العديد من دول العامل النامية ،وال س ّيام يف حالة انجذاب طبقات
مثل للحركات القومية
فقرية يف دول أمريكا الالتينية والعامل العريب ً
املتطرفة ،أو اليسار املتطرف ،أو الحركات الدينية املتطرفة .وقد
تبي أ ّن
وتبي أنّها خاطئة ع ّدة مرات؛ إذ ّ
جرى فحص هذه الفرضيات ّ
من ينجذب إىل مثل هذه الحركات هو غالبًا من الطبقات الوسطى
واملتعلمة تحدي ًدا ،وأ ّن الفئات الفقرية قد تنجذب إىل هذه الحركات
إذا ز ّودتها بشبكات من الخدمات االجتامعية البديلة التي ال تز ّودها
بها الدولة ،وأ ّن األمر متعلّق بأنواع التنشئة االجتامعية واالنكشاف
ألفكار مختلفة( .((2إ ّن التفكك االجتامعي وفقدان الغاية والبحث
للتعويض عنه يف مواضع أخرى غري الجامعة التي تفكّكت يف الحداثة،
ليست من نصيب الفئات الفقرية فقط.
تتك ّرر يف عرصنا التساؤالت بخصوص ما يدفع فئة الشباب ،مبا يف
ذلك الفئات املتعلمة وامليسورة إىل أحضان الفكر الراديكايل ،وأحيانًا
الحركات املتطرفة .ويطرح هذا يف العرص الراهن بشأن اكتشاف أ ّن
من نفّذ عملية إرهابية هو شاب متعلم أو ُمنتمٍ إىل عائلة غري فقرية،
وأ ّن من ينض ّمون إىل الحركات املتطرفة غالبًا ما ال يكونون من الفقراء
دليل ناف ًيا نظرية أ ّن مصدر التطرف
املسحوقني .وغال ًبا ما يستحرض هذا ً
واإلرهاب املرتبط به هو الحرمان واليأس واإلحباط .وال يخطر ببال من
يستخدم ذلك يف التفنيد أ ّن عوامل الحرمان واليأس واإلحباط ال تكون
بالرضورة مادية ،أو مقصورة عىل الفئات الفقرية ،بخاصة حني يتعلق
األمر بقضايا مثل الهوية الذاتية والجامعية ،واملعنى يف الحياة.
وكام تنترش اليوم األدبيات التي تتناول سبب جاذبية الحركات
املتطرفة بخصوص الحركات اإلسالمية ،فإنّها انترشت يف النصف الثاين
22 Seymour M. Lipset, Political Man, Chap 4 (Garden City, N.Y.: Anchor
Books, 1963).
23 Alejandro Portes, "Political Primitivism, Differential Socialization, and
Lower-Class Leftist Radicalism," American Sociological Review, Vol. 36, No.
5 (Oct., 1971), pp. 832 – 833.
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من القرن املايض ،ال س ّيام بخصوص جاذبية حركات اليسار املتطرف
لفئة الشباب يف دو ٍل غنية ،ومن طبقات ميسورة بالذات؛ إذ جذبت
الحركات اليسارية املتطرفة أوساطًا من فئة الشباب من الطبقات
امليسورة يف مجتمعات الوفرة يف الغرب بعد الحرب العاملية الثانية.
وقد أُلّفت العديد من األبحاث عن هذه الظاهرة ،ال س ّيام يف ستينيات
القرن املايض .وف ُّست بأ ّن الحداثة تتيح العديد من اإلنجازات،
ولك ّنها تق ّوض يف الوقت ذاته األسس النفسية للوجود اإلنساين ،ال
س ّيام مسألة املعنى يف الجامعة والعائلة والوطن والدين .إ ّن فقدان
املعنى الناجم عن مأزق هذه الكيانات الجامعية يؤدي غالبًا إىل
فقدان الغاية /املعنى يف الحياة والبحث عنه يف جامعات تعاضدية
"أخوية" أصغر يجمعها هدف سامٍ  ،أو تتج ّند يف خدمة غاية أعىل من
ظروف الحياة الراهنة؛ فالجامعات املتطرفة يف هذه الحالة متأل مكانًا
شاغ ًرا يف النفوس البرشية.
املسألة هنا متعلقة مبلء الفراغ النفيس والروحي الناجم عن صريورات
الحداثة وفقدان الغاية واملعنى يف الحياة .وهذا ينجم عن تفكك
الجامعة الوشائجية أو عن التغريات الرسيعة الكارثية غري القابلة
كل ما هو معهود ومألوف ،مبا
لالستيعاب والتي يرافقها تخلخل ّ
يسمح بتك ّون تعاضديات "أخوية" جديدة تحاول أن تتخطّى تفكّك
التعاضديات السابقة املتفككة أو املنحلّة؛ أو عن ازدياد الفجوة بني
املبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام السيايس االجتامعي القائم
من جهة واملامرسات السائدة من جهة أخرى ،يف ما ميكن أن يس ّمى
النفاق والكذب العمومي .ال تختص هذه الحاالت بالبنى الحديثة
فحسب .فقد يحصل االنهيار يف الجامعات "العضوية" يف املجتمعات
معي يف سلوكياته عن املبادئ
التقليدية ،وكذلك ابتعاد نظام سيايس ّ
ترب عليها الناس مصدر رشعية للنظام ،ونشوء التناقض
األساسية التي ّ
الحاد بني أسس التنشئة االجتامعية ومبادئها والواقع الذي يعيش فيه
الفرد من ناحية أخرى.
ومثة حاالت تنجح فيها قوى سياسية يف منح شعور املعنى واالنتامء إىل
جامعات أكرب مثل األمة والقومية والطبقة وغريها ،وكذلك يف األنظمة
الشمولية بصورة عامة ،حيث متنح األيديولوجية الشعبوية سعادة
يف مجموعات أكرب تخدم غاية أعىل من الوجود الشخيص الذايت،
ومن رشوط إنتاجه املادية( .((2بل حاولت بعض الحركات الشمولية
الكربى أن تطرح علم جاملها وعلم أدبها وعلم أخالقها وعلم تاريخها.
24 Herbert A. Kampf , "On the appeals of extremism to the youth of
affluent, democratic societies", Terrorism, Vol 4,1-4, (1980), p. 164, 166, 172,
174, at: http://dx.doi.org/10.1080/10576108008435489.
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كل الحركات يف تحقيق السيطرة عىل الدولة واملجتمع.
ولكن ال تنجح ّ
ويكتفي العديد منها مبنح املعنى عرب اإلميان بالهدف األعىل املشرتك
األسمى من واقع اإلنسان املتخلخل والفاقد املعنى ،وكذلك يف االنتامء
والتضامن داخل الجامعة الصغرية ذاتها .ويجري التضامن غالبًا عرب
التامهي مع قائد الجامعة هذه ،والذي تتمتع مناذجه الكبرية بق ّوتها
الكاريزمية بوصفها حاملة رسالة ورؤية وإرادة للتغيري.
حلول جذرية
أي شخص للحركات املتطرفة التي تق ّدم ً
وال ينجذب ّ
قصوى للقضايا كافة .وينجذب بعض الناس قبل غريه .ويتح ّمس
بعضهم من جراء االنفعال باملشهد اإلعالمي الذي ينتجه املشهد
يف النظام الشمويل ،أو يجذبهم حني يخاطب غرائزهم ومخاوفهم.
ومينحها التامسك عرب بالغته املحايثة للخطاب الشمويل .ولكن مثة
أشخاص لديهم قابلية نفسية لالنجذاب إىل هذه األفكار منذ البداية،
وال س ّيام من ذوي البنية النفسية "القابلة للتطرف"؛ فقد يدفع إىل
التطرف عند ذوي النفوس الحساسة ،ال س ّيام يف فئة الشباب ،نفورهم
من الفجوة القامئة بني القول والفعل ،وغياب القدوة ،ونسبية األخالق
يف تعامل األوساط املهيمنة يف املجتمع ،وبحث هؤالء عن مرجعية
مطلقة يستندون إليها ويتمسكون بها.
ترب عىل أفكار دميقراطية اآلباء املؤسسني ووثيقة إعالن
خذ ً
مثل من ّ
أساسا للنظام القائم يف أمريكا ،وذلك يف ظل هيمنة ثقافة
االستقالل ً
دينية ،ثم اكتشف الفجوة بني فكرة حرية اإلنسان الدميقراطية ،وقيم
املسيحية من جهة ،وفكرة العبودية يف القرن التاسع عرش من جهة
أخرى ،وبني فكرة حق الشعوب يف تقرير املصري ومامرسات الدول
الغربية يف املستعمرات ...أو بني املامرسات الهمجية للعبودية من
جهة ،وقيم الدين املسيحي الذي يؤكّد املساواة بني البرش .هنا نجد
املربر ليس لالنتفاض ضد العبودية فقط ،واستخدام العنف ضد
املدافعني عنها ،بل تضاف إليه فكرة دينية هي التطهر والخالص
بسفك الدم عرب التضحية بالنفس ،كام يف حالة يسوع املسيح عند
جون براون الشهري الذي بدأ رصاعه العنيف ضد نظام ملكية العبيد
يف أمريكا الشاملية خارج القانون ،قبل بداية الحرب األهلية ،و ُع ّد
عنفه هذا مقدمة لها(.((2
وخذ أيضً ا من نشأ عىل فكرة أ ّن اإلسالم منط حياة وطريقة حكم
مصدر رشعية للنظام يف اململكة العربية السعودية أو إيران ،ثم بدأ
25 Ted A. Smith, Weird John Brown: Divine Violence and the Limits of
Ethics (Stanford: Stanford Univ. Press, 2014), p. 39, 42- 43.
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يكتشف أ ّن الحكام يتحللون من هذه املبادئ يف حياتهم الشخصية
الباذخة ،ويف إدارة الدولة أيضً ا ،ويف التعامل مع الدول الغربية.
وميكن إضافة أمثلة أخرى من هذا النوع بخصوص التناقض بني الفهم
الذايت للنظام السيايس واالجتامعي والذي جرت تنشئة األفراد مبوجبه
من جهة ،واملامرسة يف واقع األنظمة البائس من جهة أخرى .وليس
الفرق يف الدافع إىل التطرف هنا جوهريًا .امله ّم هو وجود من لديهم
القابلية للعودة إىل املبادئ األساسية والدخول يف رصاع مع الوضع
القائم ،ويف الوقت ذاته الدخول يف جامعات ت ُتيح مالذًا وهويّة.
وليست الدوافع دو ًما متعلقة بالفجوة هذه ،والتي قد تؤسس لفعل
يبدأ متطرفًا وينتهي ثوريًا يفرض نفسه بقوة ،ويتحول حتى إىل تيار
رئيس الحقًا .فثمة دوافع يصعب أن تنتج أم ًرا إيجابيًا وهي قامئة
يف النفوس ذات "القابلية للتطرف" ألنّها ال تستطيع التعايش مع
التناقضات أو مع األلوان املختلفة ،وال تحتاج إىل تسا ٍو كاملٍ بني
الفعل والقول فقط ،وإنّ ا أيضً ا إىل لونني فقط "مع أو ضد"" ،أبيض أو
أسود" ،وهكذا .فهذه النفوس ال تحتمل األلوان ،ما يقود إىل كوارث،
بغض النظر عن الدوافع .فالحياة مركّبة ومليئة بالتناقضات.
وأحيانًا ،يجري التعامل مع العلم ذاته بهذه الطريقة؛ فإذا تقاطعت
بنية شخصية متطرفة مع اكتشاف املعرفة العلمية بوصفها مفتا ًحا
لفهم الكون واملحيط والبيئة والنفس والجسد ،فإنّها تحاول أن تقولب
بكل ما يرفض أن يتقولب يف
كل يشء بقالب علمي ،وأن ال تقبل ّ
ّ
معادالت علمية ،ما ينتج القابلية لالعتقاد باأليديولوجيات التي ت ّدعي
أنّها أيديولوجيات علمية .واأله ّم من هذا وذاك هو حاجة األفراد إىل
ملء الفراغ النفيس والروحاين اللذين يس ّببهام تحلّل الحياة من املعاين
والغايات يف العامل الحديث(.((2
مثة فرق بني رفض النفاق الذي يتناقض فيه القول والفعل ،وال يختلف
كل حياة مع املتناقضات واالستعداد لصنع
فحسب من جهة ،وع ّد ّ
التسويات والحلول الوسط نفاقًا ،من جهة أخرى .ويف عرف املتط ّرف
كل حياة مع املتناقضات نفاقًا .مثلام أنّه يف عرف االنتهازي يبدو
تع ّد ّ
كل رفض للنفاق الذي يتناقض فيه القول والفعل ،تطرفًا .ولهذا يبدو
ّ
َح َمل ُة األيديولوجية املتطرفة وكأنّهم يصفون األشياء كام هي من دون
يعبوا برصيح العبارة عن أفكا ٍر غري مريحة
تجميل ،وال يخشون أن ّ
قد يفكّر فيها اآلخرون بصمت أو يخفونها .فتبدو هذه "االستقامة"
أي تركيب وتعقيد
جذابة ،لفئة الشباب ،وال س ّيام الذين يرفضون ّ
وينسبونه إىل الزيف والنفاق والكذب .وال تلبث أن تؤدي هذه
26 Kampf, p. 172.

دراسات وأوراق تحليليّة
يسمى التطرّف
في ما
ّ

األفكار إىل كوارث ألنّها غري قابلة لقبول الحلول الوسط عمو ًما ،وال
حتى للتعايش مع طبيعة البرش ،والرتكيب املعقّد للمجتمع.
من مميزات ما يع ّد تطرفًا يف هذا السياق النظر يف عني الحقائق
من دون تعديل أو تجميل ،والحديث عنها مبا هي من دون عوامل
أخرى أخالقية أو غريها ،وكذلك اختيار األساليب يف خدمة الهدف
والتعبري عن هذا الهدف بوضوح .ومن أه ّم مميزات املوقف املتطرف
الذي قد يكون براغامت ًّيا أيضً ا ،تحييد األخالق متا ًما واالعرتاف بحقيقة
فعل دون تجميلٍ أو مواربة .ولهذا أيضً ا يبدو املتطرف
ما يقوم به ً
مبعنى ما غري متناقض أو غري منافق .وأعتقد أ ّن هذه من أه ّم أسباب
انجذاب أوساط من الجيل الشاب تحدي ًدا للتطرف ،ألنّها تنفر من
وقول
التناقض بني القول والفعل ،وترى يف املواقف املتطرفة استقام ًة ً
للحقيقة وابتعا ًدا عن النفاق.
وهذا ما أو ّد الرتكيز عليه يف فهمي للتطرف .وليك أوضح ما أقصد،
مثال من ٍ
ماض مازال راه ًنا.
أجلب هنا ً
لقد انشقّت الصهيونية حول الحلول الوسط واملساومة مع اإلنكليز
للتوصل إىل إقامة كيان دولة يهودية .ومثة قوى
واملجتمع الدويل
ّ
متسكت بفكرة "أرض إرسائيل الكاملة" ،وهي
يف الحركة الصهيونية ّ
املسامة مدرسيًا بالصهيونية التصحيحية أو التنقيحية ،ومل توافق
التخل عن السالح بعد النكبة وقيام الدولة اليهودية .ولكن
ّ
عىل
الخالف يف التفكري بني النفاق والتطرف بدا واض ًحا يف البدايات ،حني
ع ّد جابوتنسيك ترويج الصهيونية عن ذاتها أنّها ليست ضد العرب،
وأ ّن وجود دولة يهودية قد يفيد تق ّدمهم االقتصادي والحضاري،
وغري ذلك من محاوالت تجميل الحقيقة .ويف مقالة له عام 1923
بعنوان "أخالقيات الجدار الحديدي" كتب جابوتنسيك مؤسس التيار
"املتطرف" يف الحركة الصهيونية أ ّن العرب أ ّمة مثل بقية األمم ،وأ ّن
الصهيونية سوف تصادر منهم األرض ،وأنّهم سوف يقاومون .ومن
حق الصهيونية فرض الهدف الذي تؤمن به بالقوة ،حتى لو بدا فرضه
عىل العرب الذين ال ميكن إقناعهم به غري عادل .فهو هدف عادل من
ناحية الصهيونية .وإذا كان واض ًحا أ ّن العرب سوف يقاومونه ،فيجب
أن يكون واض ًحا أيضً ا أ ّن الصهيونية سوف تفرضه بالقوة عىل األكرثية
التي تقطن البالد .وفرضه بالقوة ال يقلّل من عدالته(.((2
جرى هنا الترصيح بالهدف الذي ينفي الوضع القائم بصورة واضحة.
كام جرى تحييد األخالق متا ًما ،واالستعاضة عنها بأ ّن األخالق هي
27 Zeev Jabotinsky, "The Ethics of the Iron Wall," Razviet, (Nov. 11, 1923), at:
http://www.jabotinsky.org/multimedia/upl_doc/doc_191207_181762.pdf
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كل
تحقيق هذا الهدف .ومن هنا أصل إىل ما أحاول الوصول إليه .إ ّن ّ
تعريف للتطرف من دون البعد األخالقي يف مرحلة تاريخية ما ،هو
تعريف نسبي ال يرتبط بالهدف والوسيلة ،بل مبوقع حامله يف النظام
االجتامعي  -السيايس القائم.
والطريقة الوحيدة للحكم عىل التطرف بصورة عامة ،هي هذا النظر
يف الظواهر من منطلق مبدأ ما ،أو فكرة ما تتناقض مع الواقع القائم،
وتنفيه .ولكن هذا ال يكفي .فالتطرف هو الذهاب إىل الحد األقىص يف
استنتاج ما يجب استنتاجه من هذا التضارب بني الفكرة والواقع القائم.
أي يشء آخر يف الحسبان ،ال
يذهب االستنتاج إىل أقصاه من دون أخذ ّ
مبادئ العدل ،وال األخالق ،وال حقوق اإلنسان؛ أي إ ّن تطرف الفكرة
سواء أكانت دينية أم قومية أم طبقية ،أم رأس مالية أم اشرتاكية،
يجعلها مطلق ًة إىل درجة رفعها فوق العوامل األخالقية ،وجعلها أكرث
قدسية منها .وعليه ،منح الذات حق تجاوز األحكام األخالقية وع ّدها
محل األخالق هنا.
تحل ّ
ثانوية .إ ّن إطالقية الهدف هي التي يفرتض أن ّ
قد يقول قائل إ ّن هذا ما مييز السياسة عمو ًما عند مكيافيل وغريه.
فأجيب أ ّن مثة فرقًا بني األخالق والسياسة ،هذا صحيح ،وبهذا مكيافيل
محق أيضً ا .ولكن تحلييل هذا أعاله هو ما يجعل مكيافيل حالة
ّ
أي عامل أخالقي،
"متطرفة" من الفصل بينهام برفعه السلطة فوق ّ
وتصفريه العوامل األخالقية متا ًما يف الرصاع عىل السلطة ،ومكميل
التجسد املوضوعي
طريقه يف نظرية الدولة الذين يع ّدون الدولة هي
ّ
لألخالق العامة .ويكمن الفرق بني التطرف يف السياسة الرسمية هذه
من جهة ،وتطرف الحركات والتيارات من جهة أخرى ،يف أ ّن الحكام ال
أي عامل أخالقي.
يرفعون فكرة ما ،بل السلطة ذاتها ،فوق ّ
أقل
هذا هو بالضبط ما يفعله الحكّام ،والذي يجعلهم بنظري أكرث أو ّ
تط ّرفًا عىل إحداثية التاميز القائم دامئًا بني السياسة واألخالق.
ويختلف الدين أيضً ا عن األخالق .واالختالف هذا قائم أو مفتوح
عىل درجات من التطابق وحتى التناقض .والدرجة التي أتحدث
أي أهمية للقيم واملعايري األخالقية ،وع ّد
عنها هي درجة عدم منح ّ
ومسا بحقيقة
أخذها يف الحسبان عىل مستوى الفعل أو اللفظ نفاقًا ً
الدين املطلقة؛ فالدين من هذا املنظور ال يتبع األخالق ،وليست
له وظيفة أخالقية ،بل إ ّن تنفيذ تفسريات جامعة محددة الدين،
والسلوك مبوجب هذه التفسريات ،هو األخالق ،حتى لو كان تنفيذها
يعني الدوس عىل األخالق ،واستخدام الكذب والرسقة وقتل األبرياء،
وكل ما ينهى عنه الدين ببعده األخالقي .فهنا ال يُكتفى بالفصل بني
ّ
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السياسة واألخالق ،أو بني الدين واألخالق ،بل ت ُعتمد منظومة أخالقية
جديدة يحكمها الهدف األسمى.
أي معايري أخالقية،
من يرفع فكر ًة ما ،حتى لو كانت دينية ،فوق ّ
وال يأخذ األخالق يف الحسبان عند استنباطه مامرسات معيّنة من
التناقض بني الفكرة هذه والواقع ،هو متطرف .يستحق هذا التحديد
الجديد الذي تأيت به هذه الورقة أن يع ّد تحدي ًدا نظريًا للتطرف.
مثل يف تعليل فتاوى تكفريية ،ولتربير
كث ًريا ما يُستحرض ابن تيمية ً
الخروج عىل الحاكم يف عرصنا .ومث ّة تقييم تاريخي بأنّه يصعب ع ّد
فتاوى ابن تيمية متطرفة يف عرصه .وأ ّن فتاواه املحددة التي تع ّد متطرفة
اليوم كانت من نوع الخطب لتجييش الناس يف زمن الحرب ،والتي قد
أي تيار مركزي يف عرصنا عند التحشيد يف الحرب ضد "أعداء
يستخدمها ّ
الوطن" .ويف حالته كان التحشيد للجهاد ضد املغول عند اجتياحهم
سورية يف إطار ثقافة دينية ،والتكفري يف ذلك السياق يشبه التخوين
يف عرصنا .كان ابن تيمية متطرفًا مبعنى رفضه تناقض واقع املسلمني
مع رشع اإلسالم .ولك ّنه عمو ًما كان حذ ًرا يف تكفري املسلمني مع أنّه
وضع األساس لفكرة تكفري الحاكم املسلم وإجازة الخروج عليه يف سياق
الحفاظ عىل وحدة األمة من تأثري املغول( .((2ومن مظاهر براغامتية ابن
تيمية أنّه ع ّد خدمة يوسف لفرعون خدم ًة لقضية العدل؛ أي إنّه كان
مستع ًدا لتف ّهم أوضاع املسلمني يف مجتمع غري مسلم والحلول الوسط
التي يضطرون إىل القيام بها .فمنطق الفتاوى عنده مرتبط يف النهاية
بوحدة األمة ،بوصفها أمة إسالمية .ولكنها تبدو يف عرصنا فكرة متطرفة
وتغي مفهوم األمة وعالقتها الوطنية
ج ًدا ،وال س ّيام بعد تأسيس الدول ّ
واملواطنة .لقد أصبحت مصطلحاته يف عرصنا تستخدم يف تربير الخروج
ككل ،وعىل الوالء للوطن ،وليس عىل الحاكم وحده .هل
عىل الدولة ّ
تط ّرف أفكار ابن تيمية ،عىل سبيل املثال ،أمر نسبي إذًا؟ هذا صحيح.
إ ّن تطرف ابن تيمية كام يبدو يف التحليل املوجز أعاله هو تطرف نسبي
رصا
من منظور عرصنا .ولك ّنه يصبح متطرفًا بحكم التعريف إذا أخذنا عن ً
28 Yahya Michot, Muslims Under Non-Muslim Rule )Oxford: Interface
Publications,2006(.
نذكر هذا الكتاب تحديدًا مثالً لبحث يضع ابن تيمية يف سياقه التاريخي ،وال سيّام فتوى
ماردين التي تأىب تقسيم العامل إىل دار حرب ودار سالم .وحيث يؤكد موقف ابن تيمية
الداعي للجهاد ضد الغزو األجنبي ،والرافض الفتنة داخل ًيا .فال يبدو متطرفًا كام يبدو من
منظور مستخدميه يف تربير أعامل ٍ
عنف يف عرصنا ،ويع ّد الفقيه الذي يرشعن "اإلرهاب" من
منظور عدد كبري من الباحثني ،وال سيّام ما ظهر باإلنكليزية بعد أحداث  11أيلول/سبتمر
مثل
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Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, Anthony Roberts (Cambridge
Mass.: Harvard Univ. Press, 2002).
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مهم يف الحسبان ،أ ّن األخالق عنده تخضع لهذه األحكام ،وما
واح ًدا ً
يرتتب عليه م ّربر عنده حتى إذا كان القتل .فهو قتل كفّار .وال يوجد
معيار أخالقي خارجه يحتكم إليه .هذا املشرتك الذي يغيّب املعايري
األخالقية هو ما ميكّننا من الحكم عليها متطرفة يف ما يتجاوز النسبة
إىل املكان والزمان.
وسأذهب أبعد لتوضيح ما أقصده .قد تكون الفكرة التي باسمها
يجري تهميش املعايري األخالقية وتجاوزها ،فكر ًة أخالقي ًة بح ّد ذاتها؛
فقد يدفع التز ّمت األخالقي نفسه إىل تهميش األخالق عند فرض
كامل للفكرة األخالقية مع الواقع
حل ما يع ّده تناقضً ا ً
ذاته يف عملية ّ
القائم غري األخالقي.
االعتدال بوصفه مصطل ًحا غري نسبي يتجاوز الوصف الذايت عند ذ ّم
الخصوم ،هو ضبط السلوك اإلنساين (السيايس ،وغري السيايس) مبعايري
األخالق ،ودمج البعد األخالقي فيه ،بحيث تجري موازنة ما ،بدرجة
ما بني الرضورات العملية واملعايري األخالقية ،مهام خضعت اعتبارات
السياسة للضغوط العملية .وتتفاوت السياسات بحسب درجة أخذ
املعايري األخالقية يف الحسبان يف هذا التفاعل بني النشاط اإلنساين بح ّد
ذاته لنيل غاية محددة واألخالق بح ّد ذاتها .إ ّن إخضاع األخالق لفكر ٍة
كل ما يخدم هذه الفكرة فضيلة تؤ ّدي الغرض
أسمى منها إىل درجة ع ّد ّ
بديل منها إىل درجة تعطيل
وتقوم بوظيفة األخالق ،قد مينح اإلنسان ً
ضمريه .ينتج هذا اإلخضاع الظاهرة التي تستحق أن تس ّمى تطرفًا .فابن
تيمية ينتمي إىل منط تفكري فقهي يرى أنّه ال توجد معايري أخالقية
يشتق
يحاسب مبوجبها الفعل؛ فثمة دامئًا مبدأ ما يف الرشيعة الدينية ّ
منه ما يجب عمله ،وتخضع له األخالق .ومثة أمناط أخرى من التدين
الشعبي واملؤسيس وحتى األصويل تنطلق يف فهمها الدين من منطلقات
أخالقية ،أو عىل األقل متنح القرار األخالقي استقاللية أكرب.
الهدف السيايس املتطرف هو الذي ينفي الواقع املناقض للفكرة.
بديل لألخالق ،ويشغل مكانة مبدئها األعىل،
ويُع ّد لدى الساعني إليه ً
بحيث تشتق منه ،أو هو هدف يخضع األخالق له بصورة كاملة،
بأي استقاللية عن الهدف السيايس.
بحيث ال يتمتع الخيار األخالقي ّ
إ ّن التصنيف الوحيد غري النسبي للتطرف هو ع ّد الهدف مطلقًا فوق
قياسا به ،وغيابها أيضً ا عن العالقة بني
املعايري األخالقية التي تع ّد نسبية ً
الهدف والوسيلة .ال أرى تصنيفًا آخر كون ًيا للظاهرة .تنطلق التصنيفات
األخرى من إدانة الخصم أو تشويهه ،أو من موقعه يف مقابل ما يس ّمى
يف مرحلة تاريخية محددة اعتدالً وسطًا ،كام أ ّن هذا التحديد ال يعفي
الدول ،وال يقترص عىل إقصاء حركة أو فكرة أو أيديولوجية بعينها .وهي
تضع لنفسها مصطلحها األدايت النسبي يف التطرف.

