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مدخل

املرَّة مع  العراقية  التجربة  فاقت  ا  بل ربَّ التطرُّف،  العامل- من  بلدان  العراق -كسائر  عاىن 
التطرُّف املؤدِّي إىل العنف جتارب غريه من الدول، واتضح هذا خصوصاً بعد االحتالل األمريكي 

للعراق عام 2003.

على أيِّ حال، لسنا هنا بصدد احلديث عن جتربة العراق يف حرب تنظيم القاعدة أو »تنظيم 
العراق بصورة وجيزة،  العنف يف  املؤدِّي إىل  التطرُّف  الورقة على تصنيف  داعش«، ولكن ترتكز 

وميكن أن حنصره يف مستويي، سنتطرُّق هلما بصورة خمتصرة.

أواًل: مستوايت التطرُّف املؤدِّي إىل العنف يف العراق:

تطرُّف ضد الدولة.. 	

أو أبخرى  ارتبطت بصورة  اليت  اإلسالمية  اجلماعات  أغلب  التصنيف  تنضوي حتت هذا 
ابلفكر السلفي اجلهادي -تنظيم القاعدة و«داعش« يف طليعتها-، وهي تتبنَّ عقيدة مركزية قوامها 
رفض الدول احلاضرة، وتكفري َمن يديرها حىت وإن كان يعود أبصوله املذهبية إىل األصول نفسها 

اليت تدعي هذه التنظيمات االنضواء حتتها.

كما تقوم على تكفري اآلخر املختلف معها مذهبياً، وتضع يف دائرة الشك كل َمن يوافق 
الدولة أو يتعاون معها حىت وإن كان من مذهب هذه اجلماعات نفسه، وقد تعرَّضِت احملافظات 
اليت يقطنها أغلبية أهل السنة واجلماعة يف العراق إىل محالت تصفية كبرية، طالت ضباط األجهزة 
األمنية ومنتسبيها، فضاًل عن رجال الدين الذين رفضوا التعاون مع التنظيمات املتطّرِفة، ومواطني 

أبرايء رفضوا بيعة تلك التنظيمات.

التطرف السلفي المؤدي للعنف في العراق
 )سياسات حكومية ممكنة(

حيدر عبد المرشد *

*  ابحث.
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ومع االتفاق بي هذه اجلماعات بشأن جاهلية اجملتمعات اإلسالمية، وتكفري الدول فيها 
وقتاهلا َوْفق منهج أيب األعلى املودودي وسيد قطب، واتفاق أغلب مواقفها بشأن الشيعة، إال أنَّ 

تطبيقات عملها اختلفت يف العراق من تنظيم آلخر.

قاتلِت القاعدة قوَّات الوالايت املتحدة واحلكومة العراقية على حدٍّ سواء، يف مسار قتال 
املصاحل  ضرب  حول  تدور  اليت  التنظيم  يف  املركزية  الفكرة  خالف  على  والبعيد،  القريب  العدو 
والوالايت املتحدة خصوصاً، با يقود إىل سحب دعم الوالايت املتحدة لألنظمة  الغربية عموماً 
العربية واإلسالمية اليت تدور يف فلكها، وابلنتيجة ستنهار هذه األنظمة، لتحل القاعدة حملها عب 
اجلماعات احمللية املنضوية حتت لوائها، كما فتح تنظيم القاعدة يف العراق جبهة أخرى لقتل املدنيي 

الشيعة يف تفجريات متالحقة يف العراق طوال سنوات عملها حتت قيادة أيب مصعب الزرقاوي.

أمَّا »تنظيم داعش« فقد ركَّز على اجلبهة احمللية، وعلى العدو القريب، وعمل على قتال ما 
بـ«األنظمة الكافرة« حيثما وجدت يف اجملتمعات اإلسالمية، وتطهري هذه اجملتمعات من  وصفه 
كل من خيالفه التنظيم مذهبياً وفكرايً ودينياً، أبعنف صورة ممكنة، َوْفق ما نظر له أبو بكر انجي 
يف كتابه إدارة التوحُّش، ومل يسجل للتنظيم استهداف نوعي للوالايت املتحدة وحلفائها يف العراق.

تدير شأن دوهلا اإلسالمية يف  أن  احمللية  للتنظيمات  القاعدة -هنا- تركت  أنَّ  سنالحظ 
جمتمعاهتا احمللية، مل تدُع إىل خالفة إسالمية، ومل هتدف إىل إلغاء احلدود بصورة فعلية، وإن كان 
احلدود عملياً، على  إلغاء  إىل  يقود  الواحدة سوف  تلك احلركات ومرجعيتها  فيما بي  التضامن 
عكس تنظيم )الدولة اإلسالمية داعش(، الذي استهدف إلغاء احلدود، وإقامة دولة خالفة إسالمية 

َوْفق معايريه األممية، رافضاً التقسيمات اليت وضعها »االستعمار الغريب« للمنطقة.

العراق يف استهداف  التنظيمات يف  العملي، فاق »داعش« َمن سبقه من  وعلى اجلانب 
املخالفي له بكل انتماءاهتم، وأسرف يف قتل السنة غري املطيعي له، ويف هتجري األقليات الدينية 
وقتلهم، ويف سنوات قتال القاعدة يف العراق مل تسجل حاالت اغتصاب للنساء، وال سيب، على 
عكس ما حدث مع تنظيم )داعش( الذي عمد إىل اغتصاب النساء وسبيهن، با فيهن املسلمات 

من الشيعة، وإن كانت هناك مالحظة ختتص بذا املوضوع حتديداً.

م مل يكونوا  ميكن القول إنَّ الغلبة يف تنظيم القاعدة يف العراق كانت للعراقيي، صحيح أنَّ
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ينفِّذون العمليات االنتحارية، لكن أغلب املقاتلي والقادة كانوا عراقيِّي، وانتماَءهم للقاعدة كان 
يف  العراقية  العشائر  فيها  تتداخل  قبلية  ملنظومة  خيضعون  وكانوا  عقائدي،  هو  ممَّا  أكثر  سياسياً 
املذاهب، هلذا ويف ذروة سنوات القتل الطائفي يف العراق، ويف املناطق املختلطة مثل حمافظة دايىل 
مثاًل، مل تسجل حاالت اغتصاب، فالقادة من أبناء املنطقة، ميكن أن يبِّروا القتل عشائرايً، لكن 
ال تبير الغتصاب النساء، الذي سيكون عاراً قبلياً ال يغتفر، وينطبق على قتل النساء أيضاً وإن 

كان بدرجة أقل.

احلكم  تفسري  يف  املتطرفي  لألجانب  فيه  القيادية  الغلبة  فقد كانت  )داعش(  تنظيم  أمَّا 
اه إىل سيب النساء  الشرعي وتنفيذه، ممَّا جعل التنظيم ال يتوقف عند سفِك دماء املسلمي، بل تعدَّ

واغتصابن وقتلهن حرقاً على حدٍّ سواء مع الرجال، يف مسلك هو الذروة يف التوحُّش.

تطرُّف منضٍو حتت مؤسسات الدولة.. 	

العملية  يف  فاعلة  مشاركة  تشارك  التصنيف  هذا  عليها  ينطبق  اليت  اجلماعات  من  كثري 
السياسية يف العراق، ولديها نواب ووزراء وممثلي عنها يف خمتلف وظائف الدولة، وإن كانت جزءاً 
ا يف الوقت نفسه تتبنَّ أيديولوجية أممية قد ال تضع الدولة يف أول أولوايهتا،  فاعاًل من الدولة، إال أنَّ
التطرُّف، يضرُّ  أو أبخرى إىل نوع من  بطريقة  تقود  األيديولوجية  فإنَّ مثل هذه  احلال،  وبطبيعة 

الدولة، ويعرقل عملها.

ومن الالفت للنظر أنَّ الزعامات الدينية األساسية اليت تتفق مذهبياً مع هذه اجلماعات تقف 
ابلضد من الفكرة األممية للدولة هذه، وحترص حرصاً كبرياً على احلفاظ على العراق بوصفه دولة 
وطنية، تضم خليطاً متنوعاً من األداين واملذاهب، با حيتمُّ أن تكون هناك دولة مدنية حمايدة، ال 

ختضع أليديولوجيات دينية، أو عقائد أممية الطابع فيما خيص املوقف من الدولة.

فيه  تقاوم  اجلبهات،  العراقية يف معرتك معقد من  الدولة  التناقضات، تقف  ويف ظل هذه 
مع سيطرة  متشددة كما حصل  دينية  دولة  وإقامة  الدولة  تسعى النيار  اليت  املتطّرِفة  اجلماعات 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( على جغرافية واسعة من األراضي العراقية تطلبت استعادهتا ثالث 
سنوات من العمليات العسكرية، واآلالف من الشهداء، والنازحي، وتدمري البنية التحتية، فضاًل 

عن اختالل النسيج االجتماعي، وتعدُّد اجلهات اليت حتمل السالح خارج الدولة.
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الوقت  يف  ويضعفها  مؤسساهتا،  يف  يعمل  نوعياً،  نقيضاً  الدولة  تواجه  آخر،  جانب  من 
الدولة على  الفساد، وتقليص قدرة  نفسه، وتتجلَّى عوامل اإلضعاف هذه بطرائق عديدة، منها 
إيقاع اإلكراه الشرعي، وإضعاف الفعاليات اإلدارية، وعرقلة السياسات العامة، وكل هذه املعرقالت 
ا تصدر من جمموعات تستند على أيديولوجيا متمركز، قابلة ألن تتحوََّل إىل تطرُّف مؤدِّي إىل  إنَّ

العنف.

يف الوقت نفسه، ويف غضون النمو البطيء ملؤسسات الدولة الدميقراطية، جند من احلاضن 
الدميقراطيَة كسبيل  النجف أكَّدت مراراً  العليا يف  الدولة، فاملرجعية  الديين َمن يقف إىل جانب 
الختيار صورة احلكم، وعلى احلدود الوطنية، وضرورة أن ختضع احلكومات العراقية إىل ما يصبُّ يف 
الصاحل العراقي فحسب، من دون الركون إىل أيديولوجيات تربطها بركزايت مرجعية خارج احلدود، 
وهذا الطرف الثالث للصراع يف العراق، صراع األيديولوجيات اإلسالمية األممية اليت تريد أن متحو 
الدولة الوطنية، وتؤسس لفكرة دولة إسالمية مركزية تقوم بنزلة أم القرى، اليت يهون ألجل محايتها 

خراب كل القرى األخرى، وهذا هو التطرُّف بصورة جلية الذي نواجهه اليوم يف العراق.

ال ختتلف التنظيمات اإلسالمية األممية يف جوهر عملها وأفكارها، وإِن اختلفت مرجعياهتا 
اليت  اجلماعات،  هذه  مرمى  يف  حكوماهتا  وجيعل  اإلسالمية،  الدول  مجيع  ُيصيب  ممَّا  املذهبية، 
تستطيع الدخول عب ثغرات متعددة، مثل قمع احلرايت، واإلخفاق احلكومي، فضاًل عن العاطفة 
بينها مهما  فيما  التعاون  قادرة على  التنظيمات  أرواحهم، وهذه  الناس وختالط  اليت تشد  الدينية 

اختلفت رؤاها العامة، فاهلدف واحد، الدولة، حموها وإقامة دولة جديدة َوْفق معايريها.

اثنياً: املركزايت الدينية ومواجهة الفكر املتطرِّف

أدق  بعبارة  الدينية،  املركزية  فإنَّ  اإلثين،  السياسي  الفرز  اتضح  وكما   ،2003 العام  بعد 
املرجعيات اليت تقوم على إدارة الشأن الديين العام سواًء تلك الرمسية أم غري الرمسية قِد انفرزت َوْفق 

هذا التقسيم أيضاً، وخضعت كل واحدة منها للتأثريات التارخيية اليت مرَّت با.

الشيعة  يف  األكب  املؤثر  بوصفها  النجف  يف  العليا  املرجعية  دور  برز  الذي  الوقت  ففي 
اإلمامية، اليت حيتكم الكل هلا علناً، وإن كان على قطيعة معها سراً، با يف ذلك التنظيمات الوالئية 
ا وإِن اتبعت يف تقليدها الديين والية الفقيه،  اليت تنامت وحتوَّل كثري منها إىل قوى مسلَّحة، فإنَّ
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لكنَّها ال ختالف املرجعية علناً، وال تقلل من شأنا، كما أنَّ املرجعية بدورها بقيت قادرة على ضبط 
َدام الطائفي بي عامي 2005 و2009 الشيعة من  الشارع إىل حدٍّ كبري، ومنعت يف سنوات الصِّ
الرد بعنف على االستهداف الطائفي والتهجري والتفجريات اليت طالت مناطق الشيعة، وضبطت 
ضبطاً كبرياً اخلطاب الديين الشيعي ابجتاه ال ينحو إىل التصعيد، وتفجري الوضع وأتزمي العالقة بي 

الطوائف العراقية.

الكرديي األساسي على  الكردي، وسيطرة احلزبي  القرار  أمَّا األكراد، ونتيجة الستقالل 
إقليم كردستان، فقد حتوَّلت املؤسسة الدينية الكردية بدورها إىل اتبع ال خيالف توجهات احلزبي، 
وانغمرت يف السياسات القومية هلما من دون أن تغذِّي التطرف الديين الكردي، الذي بقي مرتبطاً 

بتنظيمات متطرفة كردية حاربت احلزبي كما حاربت القاعدة وسواها.

متثَّلِت املشكلة األساسية يف عدم وجود مرجعية دينية سنية موحدة، قادرة على إدارة الشأن 
الديين؛ الرتباط املؤسسة الدينية اترخيياً يف العراق ابلدولة، ومأسستها عب النظام السياسي، حىت 
الدراسة الدينية كانت يف جامعات حكومية، وليس ابلطريقة اإلسالمية التقليدية اليت تربط الدرس 
الديين ابملسجد، أو ابملزار الديين -مثل اخلانقاه الصويف على سبيل املثال- ممَّا أصاب القيادات 

الدينية يف اجملتمع السين العراقي ابلفوضى، وتشتت اآلراء.

وبي ديوان الوقف السين، ودار اإلفتاء العراقية، فضاًل عن املؤسسات الدينية املعارضة للنظام 
السياسي مثل هيئة علماء املسلمي، وبعض املشايخ الذين ميتلكون حضوراً يف الشارع السين، ضاع 
الدينية، وتسرَّب  العراقي إىل هزَّات عنيفة يف تقاليده  الديين السين، وتعرَّض اجملتمع السين  القرار 
السين  من اخلارج يف حرص على ربط اجملتمع  قنوات عديدة، بعضها مدعوم مالياً  التطرُّف عب 
أنَّ  السعودية، ووصل احلال إىل  العربية  اململكة  اخلليج مثل  تتبناها دول  دينية  بتوجهات  العراقي 
مدينة مثل األعظمية -اليت ارتبطت اترخياً وديناً برقد األمام األكب أيب حنيفة النعمان، ودأب أهلها 
على زايرة قبه- قد أتثَّرت ابلفكر السلفي الذي حيّرِم زايرة القبور، وأُْغِلق ضريح أيب حنيفة سوى 

ساعات قليلة يفتح فيها كل يوم.

أتثَّر التشتُّت ابخلالفات السياسية، وابلدعم املايل الذي تلقته بعض الزعامات الدينية السنية 
من أطراف سياسية شيعية هدفت إىل إضعاف جبهة أمام أخرى، وصارت اخلالفات السياسية 
خصوصاً  العام،  الديين  الشأن  إدارة  على  عادة  ترتتب  اليت  املوارد  على  ونزاع  دينية،  خالفات 
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األوقاف، واملوازنة احلكومية املخصصة هلا.

آخر األمر، انعكس النزاع سلباً على الدرس الديين السين، وعلى إعداد الدعاة اجليدين، 
وكانت  قدمياً،  احلال  عليه  التعايش كما كانت  يدعم  معتداًل  دينياً  فكراً  يبثُّوا  أن  يفرتض  الذين 
لينعكس  أْكفاء،  الديين إىل أشخاص غري  الدرس  إدارة شأن  للمحاصصة والفساد دور يف منح 
احلال على الطلبة، والدرس، واملناهج بصورة عامة، فلم نعد جند دعاة دينيي مؤهلي بصورة كافية؛ 
إلدارة برانمج مناصحة للعناصر املتطّرِفة، بل إنَّ إدارة السجون العراقية ختشى من إدخال رجال دين 
لهم  غري مؤهلي ملناصحة عناصر )داعش( الذين حيفظون القرآن، وتلقوا برانمج درس مكثَّف يؤهِّ

لرد احلجة ابحلجة.

خامتة ومقرتحات

تتطلَّب منافحة التطرف الديين املؤدي إىل العنف يف العراق آتزراً بي املذاهب اإلسالمية يف 
العراق، وحتت مظلة حكومية، فاحلكومة غري قادرة بفردها على إدارة مثل هذه البامج ما مل يكن 

هناك رجال دين مؤهلي بصورة جيدة لرمسها وتنفيذها.

على هذا، ولغرض إجياد برانمج مناصحة دينية فاعل، يقوم على عملية إدماج املتطرفي مرة 
أخرى يف جمتمعاهتم، عب تشارك املذاهب اإلسالمية يف العراق بصورة فعالة فيما بينها، ميكن أن 

نقرتح اآليت:

تشكيل إدارة مشرتكة بي أهم املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية يف العراق، تقوم بوضع . 	
أسس برانمج املناصحة العراقية، من دون اخلضوع جلدلية احملاصصة املعهودة يف العراق.

بناء شراكات مع برامج املناصحة الفاعلة يف الدول اإلسالمية، خصوصاً مع مصر، وكذلك . 	
السعودية، واالستفادة من جتربتهم يف هذا املسار.

ال بدَّ من أتسيس مدرسة للعلوم الشرعية ملذهب أهل السنة واجلماعة يف العراق، مدرسة .  
الدينية السنية املختلفة يف  للمنافسة بي املؤسسات  مركزية ال ختضع للمحاصصة السياسية، وال 
العراق، وأن ترتبط ببامج مشاركة مع األزهر الشريف يف مصر، تؤمن ختريج حاملي العلوم الشرعية 
األزهر  إىل  الدينية  البعثات  تكثيف  املسار  هذا  العليا، وميكن يف  الدراسات  االبتدائية حىت  منذ 
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التطرف السلفي املؤدي للعنف يف العراق )سياسات حكومية ممكنة(

الشريف كما كان عليه احلال يف العراق يف العقود املاضية.

تنحية .   االتفاق على  إىل  العراق يهدف  السياسية يف  القوى  نقرتح عقد مؤمتر بي خمتلف 
املشاكل السياسية عن الدرس الديين، وإعداد محلة العلوم الشرعية، وأالَّ خيضع اختيارهم للمشاكل 

العراقية املوجودة يف سائر املؤسسات، من فساد وحمسوبية وغريها.

ربط جهود املؤسسات الدينية بختلف مذاهبها، وخمرجاهتا من الطلبة بعمل مركزي موحَّد، .  
يهدف إىل تفعيل إسرتاتيجية مكافحة التطرُّف املؤدِّي إىل العنف اليت أقرَّها العراق، وشكَّل جلنة 
دائمة ملتابعتها، ولكنَّها ما تزال تعمل با يشبه عمل جلان املصاحلة، من دون وجود برانمج مناصحة 

ديين فعَّال.


