بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ِ
سياسة كامريون "املتطرفة" الفاشلة
متكررة ِم ْن
خطاابت بالغية ّ
مرتجم)
( َ

ألقى ديفيد كامريون خطابً استعراضياً آخر حول مواجهة "التطرف" بعد أن قد وعد بلقيام هبجوم بريطاين واسع ضد
ِ
ّم اخلالفة يف كال البلدي ِن".
أىداف داعش يف سوراي والعراق ،قائال أبنّو يُر ُ
يد أَ ْن " ُيط ُ
ِ
اخلالفة (ال رلرد احلديث ض ّد داعش)؛ وإجراءات
تضم ُن اقرتاحاتُو األخريةُ َدفْع ادلسلمني للحديث ض ّد أفكار إسالمية مثل
تَ ّ

"لكبح املتطرفني"؛ واستهداف أولئك الذين يَنتقدو َن أَو يشككون بسياسات وأعمال الدولة معترباً إايىم من "املؤمنني بنظرية
قضية "حصان طروادة"؛ والرتويج بشكل تعسفي " ِ
املؤامرة"؛ وتضييق اخلناق على ادلدار ِس لتَفادي حوادث أخرى مثل ِ
للقيم
الربيطانية" و"عقيدة" األفكا ِر ادلشرت ِ
ِ
القانون والتسامح
كة (دبا يف ذلك حرية التعبري)؛ وتعريفاً قانونياً للتطرف يشمل معارضة حكم
الديين.

ِ
ِ
قت يف
خيلط كامريون كأسالفو بني وجهات النظر الدينية والسياسية ادلشروعة اليت يعتنقها ادلسلمون ،وبني الفوضى اليت ُخل ْ
ِ
الكلب  -خلطة سياسة ،أي سياسات ستسبب مزيداً من الضرر
العراق وسوراي .وصفتو للتعامل مع "التطرف" شبيهة بفطور
ِ
التشويش والفوضى يف كافة أضلاء العامل ،إضافة إىل الضرر األيديولوجي الذي يسببو بنفسو للمبدأ الذي
ضمن اجلاليات ومزيداً من
يدافع عنو.

اضي يتحدث عن
إهنا خلطة سياسة ألنو يظهر هبا كرجل استعراضي ال
كسياسي يهتم بلفعل بقضااي حقيقية .لذا فهو استعر ّ
ّ
منع "حصان طروادة" آخر يف ادلدار ِس (رغم أن جراىام ستيوارت ،عضو الربدلان احملافظ يف جلنة التعليم ادلختارة ،يف الرب ِ
دلان األخ ِري،
َ
ِ
أي من ادلدار ِس ادلشمولة يف
َ
لوجي وجد يف ّ
قال أبنّو فيما عدا حادثة واحدة منفردة ليس ىناك دليل على تطرف أو أتصيل أيديو ّ
التحقيقات).
ث عن ضرب داعش يف سوراي والعراق ...يف الوقت الذي ال تعرتف فيو الغالبية العظمى من
إهنا خلطة سياسة عندما يَتح ّد ُ
ادلسلمني يف العامل خبالفة داعش ،فإن كامريون واحلكومات الغربية األخرى سعداء بوصفها كذلك لتَربير ِ
ىجومهم ض ّد الشعوب يف
ِ
الناس يف مصر وادلنطقة كلها.
ادلنطقة ،بينما يدافعون بشكل مفتوح عن الطغاة الذين يقتلون َ
ِ
احلكومات الغر ِ
بية  -سواء
إن مثل ىذه السياسة وصفة دلزيد من الدما ِر يف كافة أضلاء العامل ،ألن التدخل العسكري من قبل
ِ
تمن تدمري "اخلالفة"
ع استقرار سلتلف
يف أفغانستان أو العراق أَو ليبيا  -قد زعز َ
ودمر حياة ادلاليني .يقول كامريون أبنّو يَ ّ
ادلناطقّ ،
اخلالفة الع ِ
ِ
ثمانية بعد احلرب العادلية األوىل ،شلا أدى بعد
دور بريطانيا يف تدمري
ُ
يف كال البلدي ِن (مع أهنا ليست خالفة) ،متجاىالً َ
ِ
األوسط لعدة عقود من الزمان.
ذلك إىل زعزعة االستقرار يف سائر الشرق
ِ
اجلاليات ضمن ادلملكة ادلتحدةِ ،ألهنا تضيق اخلناق على ادلسلمني الذين يعربون عن
إهنا وصفة دلزيد من التفرقة واالنعزال يف
ِ
اخلالفة واجلهاد .لقد منعت سياسةُ ادلنع
وجهات نظر سياسية مشروعة ،أَو الذين حيملون وجهات نظر إسالمية مشروعة عن
ِ
ِ
أحداث مثل جرائ ِم
اإلسالمية" أَو
(برفنت) األئمة والعلماء من التعبري عن وجهات نظر شرعية وموثوقة لتَوضيح مفاىي ِم مثل "الدولة
كمتطرفني" ...إهنا ضرر أيديولوجي يسببو بنفسو للمبدأ
القتل يف تونس أَو ووليش ،أبي طريقة معقولة ،وذلك خوفاً من وصفهم "
ّ

ِ
ِ
ِِ
صر ُح أبنو
الذي يدافع عنو ،وذلك بسبب التناقضات يف السياسات  -بإلضافة إىل زبلّيو عن ّ
ؤمن حقاً بلقيَم اليت يُ ّ
أي تظاىر أبنو يُ ُ
حيملها.
ال تَستطيع ب ْدء محلة عالقات عامة للرتويج " ِ
للقيَم الربيطانية" يف الوقت نفسو الذي تستخدم فيو وكاالت مدنية وقانونية وأمنية
َ
َُ
ِ
هتاجم
إلجبار الناس بلقوة على اعتناق "عقيدتك" ألنك فشلت يف إقْناعهم فكرايً ...ال ديكنك القول أبنّك تُ ُ
ؤمن حبرية الكالم ثّ ُ
ِ
ِ
ِ
الصهيوين ،مستندين إىل
الكيان
شرعية
للشكوى؛ أَو الذين لديهم حجج حيال
حرب العراق مدعاة َ
ادلسلمني الذين يَ ُقولُون إن َ
التجس ِ
س على ادلسلمني ،أَو يف إجياد
مواقف قانونية واترخيية صحيحة؛ أَو بوصف من يفضح دور سياسة ادلنع (برفنت) يف تشجيع
ّ
مناخ من ادلكارثية (اخلوف من اآلخر) أبن ىؤالء يؤمنون بنظرية ادلؤامرة الذين ينبغي استهدافهم؛ أَو استهداف أولئك الذين
يكشفون حقيقة أنو ىو واحلكومات السابقة يدعمون ادلستبدين والطغاة أمثال السيسي والنظام السعودي (وىي قضية تكلمت
عنها إليزا مانينغهام بولَر يف زلاضراهتا قبل بضع سنوات أبهنا مزعجة جداً)؛ أَو إبسكات ِ
النقد من خالل رفض فكرة التظلم
ْ
ُ
ِ
القانون ثّ تسكت أولئك الذين يكشفون التواطؤ
ؤمن حبكم
مشرف فكرايً ،صراحةً ...ال تَ ُ
ستطيع القول أبنّك تُ ُ
أبسلوب غري ّ
الربيطاينَ يف ترحيل السجناء إىل دول أخرى ،والسجون السرية ،وانتهاكات القوات العسكرية يف العراق وأفغانستان ،واألعمال غري
القانونية لوزير الداخلية لديك ...ال تَستطيع االدعاء أبنّك تُؤمن بلتسامح ث تتوىل قيادة إحدى أكثر فرت ِ
التسامح يف
ات عدم
ِ
ُ ّ
ُ
فتجرم أغلبيةَ ادلسلمني إذا مل يتبعوا هنج احلكومة .من سخرية القدر أن يطْلب من ادلسلمني
التار ِ
يخ اإلصلليز ِي ذباه جالية أقليةّ ،
ِ
شجب فكرة اخلالفة اليت تولت احلفاظ على الوائم واالنسجام بني جاليات سلتلفة العقائد ِ
اإلسالمية
لقرون ،وذلك بسبب نظرِهتا

ذباه محاية عقائد وشعائر ِ
الناس  -وىو درس لو ليتعلم منو.

ثبت فقط أبنّو غري قادر على
عندما يضيّق كامريون اخلناق على أولئك الذين يَنتقدونَو ويكشفونو ،أو يسخر منهم ،فهو يُ ُ
ِ
ِ
السياسية" أَو موتوا سياسياً وقانونياً .أكثر ما ديُْ ِك ُن
ووجهات نظران
مناقشة آرائهم ...رسالتو إىل ادلسلمني ىي "حتولوا إىل عقائدان
ِ
وجهات نظرىم.
أَ ْن يفعلو ىو تكميم أفواه الناس ،فيَ ْمنعهم من قَول ما يَعتقدو َن أَو يُعاقبهم على التعبري عن
ِ
ِ
ِ
الرجل ذا ال َفم الكب ِري و ِ
اخلطابت
الصغ ِري .فعندما ينتهي من ىذه الدورِة ِمن
اإلسالمية أَ ْن تتجاىل
اجلالية
رسالتنا إىل
العقل َ
َ

البالغية سيبدأ دورة أخرى وأخرى .كلّما زاد يف التهديد زاد يف الفشل ...لدى اجلالية ادلسلمة دور مهم عليها القيام بو .عندما
ِ
ِ
ِ
اخلالفة -
اإلسالمية ويفهموا ما يَ ُقولُو اإلسالم حقاً عن
اخلالفة ينبغي على ادلسلمني أن ينظروا يف ادلصاد ِر
يتحدث كامريون عن
الناس عشوائياً،
ويُدركوا أب ّن ّ
تل َ
يس كيانً مزيفاً يَ ْق ُ
كالً من داعش وكامريون على خطأ! حيتاج العامل اإلسالمي إىل خالفة حقيقية ،لَ َ
ِ
ىيمنة الر ِ
وديهد الطريق لتقسي ِم العراق ،كما أنو عرقل احلملةَ ض ّد األسد .حيتاج العامل إىل دولة تتكلم ض ّد ِ
العادلية ،اليت تسبب
أمسالية
َ
ِ
يس األقل ،للحفاظ على كرامتهم يف ىذه احلياة الدنيا
كثرياً من ادلعانة ...ربتاج اجلالية ادلسلمة يف بريطانيا إىل ادلزيد من
َ
اإلسالم ،لَ َ
ِ
اإلسالم بلقول والفعل ،معربين ع ِن اآلراء السياسية
ويف اآلخرة ،يف وجو اذلجمة من سياسيني أمثال كامريون ،وأن حيملوا رسالة
ِ
ِ
ادلدعومة من احلكومة ...إذا سلكت اجلالية ادلسلمة ىذا السبيل اإلسالمي النبيل ،فإن رجاالً صغاراً مثل
الدعاية
الصرحية ،دلواجهة
كامريون سيتالشون ويذوبون يف الغبا ِر السياس ِي.
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