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بالخغم من االتفاق الحاصل بذأن وطأة التحجي الحي يتعخض له األمن كسعطي مجتسعي الهدج  والجاللدةج ادخاا ردا خة 
  ديستها في مشاطق مختلفة.الجساعات الدلفية السقاتلة التي ما زالت قائسة حتى بعج 

إال أن التطلعات والسطالب األمشية وغيخ ا ما زالدت محدجودة فدي فهدم محتدهي تلده ال دا خةج التدي تتكيدخ بعدج كدل سدقه   
 ال سيسا الخاليا الشائسة والحئاب السشفخدة. جلهاج وتأخح را خة التخفي تسهيًجا لعهدة مختلفة
ألمشديج الدحي ال يددان عشدج حدجودق التقليجيدة ال،جائيدةج ولدم يطدخأ عليده تجيدج و ي بحله تفخض محتهى اجيج لحله التحدجي ا

أو تفعيددل لسددجركات اجيددجة لكمددن بذددكله التذدداركي مددل كافددة أطيددا  السجتسددل للترددجي لتلدده ال ددا خة  فددالسطلهبج  دده 
 تكيف فكخي ومفاليسي يتشاسب مل التكيخ الحي يطخأ على شكل العجو والتحجي الججيج الحي يسثله.

وتش ديم القاعدجةج والجولدة امسدالمية وغيخ دا ج إذ يفتخض أن الع،خ والجروس السدتفادة من سقه  تش يم الجهاد فدي مردخ
التحددجي الددحي يسثلددهج ال سدديسا وأن تسييددد العددجو و   ضددها صددعه ةفددي  اجيددجو تش يسدداتج  ددي بسثابددة تعلددم تخا سددي مددن ال

للتجشيددج فددي رددل عهامددل ورددخو  مددا زالددت قائسددة وتدددس  بددحله.  عددن األفددخاد الستعدداطفين القددابلين يددجور  التحددجي القددادم
أقددجمها فهددءالا ابددارة عددن مخدددون مددن القددهى البذددخية فددي أوسددا  السجتسددل السدددتكينج ال يسكددن تذخيرددهم إال فددي حددان 

 ترخفات غيخ مألهفة وخطيخة. إما من خالن تذكيلهم لخاليا نائسةج أو ترخفهم كحئاب بذخية مشفخدة.على 
 ددءالا بعددج تذددخذم التش يسددات السخكديددة يهلددجن شددعهر سددائج بددأن السخدداطخ قائسددةج حتددى و ن لددم تدددجل عسليددات دان وال يدد

 إر ابية ك،يخة في الفتخات األخيخةج فاستشادا إلى الحا خة القريخة نجج أن العسليات السشفخدة تتكخر في كثيخ من الجون.
 

 محفزات تجنيد المتعاطفين
ين امسالميج في خلق بيئية خربة للتطخ ج وذله في حان تم نقاش أي ردا خة ديشيدة فدي تدس  السعالجات الدل،ية للج

 أي مش،خ مشاقذات سطحية بعيًجا عن ثقافة التدام  الهاسعة التي كفلها الجين امسالمي.
جدات ومشردات التهاصدل االاتسداعي مدن تخوي بكة امنتخنت واالترداالت الحجيثدةويعت،خ ضعف الحساية العالسية لذ سا 

امر دابيينج فخصدة ك،يدخة فدي التدأثيخ علدى عقدهن بعدط الستعداطفين. وعلدى الدخغم مدن التحدحيخات الكثيدخة الستهاصدلة لدددج 
مددا دفددل الجسايددة الهطشيددة و دده   ددحق الثكددخةج لددم تدددتجب الذددخكات الخاايددة لهددحق السهاقددل إال متددأخخًا ولدديذ بذددكل كامددل.

قدانهن يلددم مهاقدل التهاصدل االاتسداعي الك،دخى مثدل ويدد،ه، وتدهيتخج  ج لخفل مذخوع9102يهليه  10الفخنديةج في يهم 
 ساعة.92بإزالة السحتهى الحي يتزسن خطاب كخالية خالن 
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ل ددا خة امر دداب علددى مدددتهى بعددط األعسددان الجراميددةج التددي تشاولددت ال ددا خة   شددا، مدددتهى لخددخ للسعالجددات الدددل،يةو 
م مءسددة رأس الخيسدة للقدخلن الكدخيم وعلهمده  عأن بعدط األعسدان برهرة سطحيةج فحدب أحسدج   الذدحي  مدجيخ عدا

أرهخت الدايم الجاعذي على أنه نسهذج فخيج في الهفاا لدواتهج حتى وادجنا مدن يستجحده بدد،ب ذلدهج ويطالدب األزواج 
رة سدديج بددأن يحددحوا حددحوقععج وأعسددان أخددخى اعت،خ ددا كثيددخ مددن الشقدداد بسثابددة اهدداز إنعدداش لتدده ال ددا خةج وتجسددياًل لردده 

قطددبععج مددل أن  ددحق األعسددان مخررددة ضددج  ددحق الفئدداتج ولكشهددا احتددهت علددى ثكددخات ك،يددخة وخطيددخةج .... وددبعط 
 السثقفين اعت،خوا ابن الدنج مشاضاًل ضج امم،خيالية األميخكيةع.

حا ال يعشددي أن فعلدى الددخغم مددن أن األغل،يددة مددن السددلسين تددخفط تسجيددج العشددفج التددي تت،شداق الدددلفية السقاتلددةج إال أن  دد
الكثيددخ مدن ايددان التطدخ  التخاثددي التدي يت،شهددا السددلسهن غيددخ السقداتلينج و ددي  ال يحتددهي علدىالتدخاث الددجيشي امسدالمي 

   نفدها التي يت،شها نفذ السقاتلين الدلفيين.
خاثشدا أن التطدخ  مهادهد فدي عسدق ت ويقهن اسيل ع،ج الش،ي الشاشط الدياسي الفلدطيشي علدى صدفحته علدى وديذ بده، 

الجيشيج وال يسكن أن نتجا ل  حق الحكيقة التدي ستهاصدل فعلهدا داخدل اددجناج بيشسدا نحدن قدج اتخدحنا قدخارا بعدجم االلتفدات 
فسددثال أن ددخ الددى روايددة عمددن بددجن ديشدده فدداقتلهقعج و ددخغم أنهددا ترددطجم مددل أ ثددخ مددن مئددة ليددة قخلنيددة تقددخر  .إلددى الددجاخل

صدددخاحة م،دددجأ حخيدددة اختيدددار الدددجينج إال أن مع دددم شددديهخ االعتدددجان..ع يخفزدددهن إعدددالن  دددحا التشددداقط صدددخاحةج خذدددية 
التدي لدم يتختدب  ا ثدم كفدخوا ثدم ازدادوا كفدخا....إن الحين لمشها ثم كفخوا ثم لمشه  مثل  حق اآلية  .اتهامهم بخفط الدشة

علدديهم أي عقدداب دنيددهيج ومثلهددا ليددات كثيددخةج لكددشهم يدددتهيشهن بتجا ددل وضددهح القددخلن قطعددي الث،ددهتج لرددال  روايددات 
الهاقدددل أن عيشددات التطدددخ  واضددحة فدددي التددخاثج إذ ال يددددان مع ددم شددديهخ االعتددجان يتحدددجثهن عددن و دددم  .رشيددة الث،ددهت
الميةج التدددي ال تعتدددخ  بأتبددداع الدددجيانات األخدددخى كسدددهاطشين كددداملي السهاطشدددةج إنسدددا فدددي أحددددن األحدددهان الخالفدددة امسددد

ج ال يحق لها أن تشافذ على الحكمج  حا ناليه عن أمشيات ال يستشل بعزهم عن امفراح عشهداج حدهن االيةيعت،خو م 
أقليدة بدين السددلسينج  عدن أن لراا الستطدخفين تعع،دخ  . علدى الدخغم مدنعإعادة فت  العالم وله بقهة الدالح لشذخ امسدالم..ع

لكن ااذبية خطابدات والتدي قدج تحسدل فدي طياتهدا شد،هات الكخاليدة تعت،دخ مدخلة لدبعط السهاقدف واأليدجيهلهايات الخاصدة 
وال يقرددج  شددا مددداوة امسددالم بامر ددابج بددل االعتددخا  بددأن أولئدده الددحين يشخخطددهن فددي الحددخا، الجهدداديج بالسدددلسين. 

 أتهن من مجتسعات تشتذخ فيها خطابات معيشة.ي
 ل  ذله  ه بسثابة تجهيد أولي للسخيان الدياسدي لكفدخاد الستعداطفين مدل التش يسدات الجهاديدة  ال سديسا إذا مدا تهاهده 
فدي الشهايددة إلددى االسددتساع إلددى بعددط مددن أولئدده الددجعاة الدحين يتشدداولهن ال ددا خة الجيشيددة خاصددة فددي مشددابخ السدددااج مددن 

التهريددف لتحقيددق أ ددجا  خاصددة حد يددة. كسددا ويحرددخوا  ددءالا أو غيددخ م مددن السخترددين الددجيشينج التطددخ  فددي  بدداب
بعددط السدددتهيات الستذددجدة اددجًا فقددطج كسددن يحرددخ امر دداب فددي عداعددرعج ويدددتثشي مشدده بكيددة التش يسددات امر ابيددةج 

  القاعجة و عط خاليا امخهان الدخية ..... الخ. 
ع بكيدددادة الهاليدددات الستحدددجة والتدددي يفتدددخض أنهدددا وضدددعت ح علدددى عالتحدددالف الدددجولي ضدددج داعدددرالددددياق يءخددد ذلدددهوفدددي 

استخاتيجية شاملة لسهااهدة  دحا الخطدخج و ضدعافه عدن طخيدق عدجة اتجا داتج مشهدا محاولدة  ديستده التش ديم مدن الشاحيدة 
تخاعي التجابيخ الهقائية االاتساايدة السحليدةج و دي التدي األيجيهلهاية وكفكخة من األساس حتى ال يشذأ من اجيج  أنها لم 

 انت غائبة تقخيبًا في تله االستخاتيجية لرال  التجابيخ األمشية والعدكخية الك،يدخةج ال سديسا وأن قدهة السجتسعدات السحليدة 
بددين كافددة مدددتهيات  األ ثددخ وايددا  ددي األ ثددخ إفددادة فددي مهااهددة امر دداب  لددحا كددان لدامددا عليهددا  تعديددد فكددخة التذدداركية

الجولة والسجتسلج من خال دعم السءسددات التعليسيدة والثقاويدة الحكهميدة والكيدخ حكهميدة وخاصدة فدي السشداطق السهسذدة 
وتحفيدد فكدخة مهااهدة حكيقدة التطدخ ج والتدي يقدهن فيهدا ع،دج الش،دي  ع أنده مدن  ج،يةج وتعديدد الخقابدة علدى السددااجوالذدع

 خة التطددخ  أال نتجا ددل حكيقدددة واددهد مددءمشين مدددتل،هن بقدددهة فددي انتسددائهم اليدددجلهايا السهددم ونحددن ندددعى لسقاومدددة رددا
التطخ ج وأنشا نفزل عجم االقتخاب من احور االيجلهاياج ر سا خذية االتهام بعجاا الجينج والتدي سدتطان كدل السحداوالت 

 مج أو باألصد ج الستهسدهن بدالتطخ  العسيقة لتفكيه التطخ ج ألنها ستسذ حكيقة بقهاعج ال يتسده بها الستطخفدهن وحدج
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وحدج مج إنسدا اهدات أخدخى تدددعم االعتدجانج إال أنهدا تقدف مددل الستطدخفين علدى ذات األرضديةج وتقاسددسهم ذات األدواتج 
 مل شيا من االنزبا  الجدئي الحي ال يقاوم احر السذكلةج إنسا يكتفي باالعتخاض على نتاااتها عشج الستطخفينع. 

 

والتدددي بسثابدددة األدوات التدددي تخلدددق مخيدددااًل سياسددديًا لهدددءالا الستعددداطفينج وتسهدددج األرضدددية لعسليدددات تلددده  دددي السدددءثخات 
و ذئدداب مشفددخدة  وذلدده مددن خددالن مددا يددتم أخلددق خاليددا نائسددة االسددتقطاب والتجشيددجج و ددي بسثابددة األرضدديات السشاسددبة ل

 ترهيخق وما يعتخيل اساايا وليذ ما ٌيعاش.
 أفكدار الدى تتكلكدل التدي السددتجيسة السدد،بات بانتفداا إال الحكيكيدة قيستده يأخدح ال التطدخ ج مدن باألمدان الذدعهر ف،جايات
 واالن سدة إسدالميج الكيدخ االسدت،جادي والحكدم العدالم عدن خاصدة رؤيدة بإنتداج تددس  مدءثخات وتخلدق جالستعاطفين أولئه

 ديشدي تكيدف وواهد الجا ليةج بفخ ووقعت امسالمي الجين تعاليم تشفح وال معهم معا جات تخ طها والتي القائسة الدياسية
 .السه قات أشكان  ل على بقهة بالخد


