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نقد العقل الغربي بالعقل الغربي ()1

قصة الـدم
(مدخل لتفكيك أسطورة العنف الديني

من مراجع غربية)

بقلم
د .شادي محمد سالم النعمان
مركز النعمان للبحوث
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﴿قَالُوا َأ َتجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا َويَسْفِكُ الدِّمَاءَ َو َنحْنُ نُسَبِّحُ
ِبحَمْدِكَ َونُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ القرآن الكريم
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•لقاء:
يف مدينة ليون الفرنسية القدمية ،مجعين لقاء مبجموعة من الشباب
الغربي أكثرهم من فرنسا ،يف ليلة باردة ،نتناول (الكرواسون)
الساخن ،ونتجاذب أطراف احلديث كعادتنا ،مع شيء من سوانح
الذكريات ،ودارت رحى الكلمات لنأتي على شيء من أحداث العامل
من حولنا.
فسألين أحدهم مستفهمًا عن احلروب والدماء اليت تسال يف العامل
اإلسالمي ،وهل أتفق مع الطرح القائل بالرتابط بني الدين والدم.
يف العامل الغربي يُعد هذا الطرح (الربط بني الدين اإليهلي والدم) أحد
املرتكزات الرئيسة يف نقد الدين ،تسمع هذا يف نشرات األخبار ،ويف
احلافلة ،ومن سائق التاكس ،وتقرؤه يف الكتب ،وتراه يف اإلعالم.
من النادر أن تقرأ كتابا ألحد أرباب اإلحلاد اجلديد إال ودجد هذه الركيزة
حاضرة يف خطابه ،خذ مثال ما كتبه سام هاريس ( )sam harisيف
كتابه ((نهاية اإلميان)) ( ، )The End of faithوكتاب
( )Richard dowkinsريتشارد داوكينز ( the god
 )delusionأو ((وهم اإلله)).
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يرتكز هذا الطرح باختصار على مقدمتني ونتيجة( :حيثما وُجدت
الدماء يوجد الدين اإليهلي ،وبالتالي فالدين هو سبب الدماء األوحد
أو الرئيس ،ينتج :أن الطريق الوحيد للعيش يف سالم وأمان هو إلغاء
الدين اإليهلي من احلياة).
يف هذه األطروحة املختصرة أحاول أن أقدم نقدًا خمتصرا يهلذه الركيزة
من مرتكزات اخلطاب اإلحلادي ،أرجو أن تكون مدخال جيدا للباحث
يف نقد أصول هذا اخلطاب.
وقد رأيت أن أسلك منهجًا خاصًّا يف هذه األطروحة وغريها مما يدور
يف نفس الباب وهو نقد العقل اإلحلادي الغربي من داخل العقل الغربي
نفسه ،فالعقل الغربي منقسم على نفسه ،تتجاذبه رؤى وأفكار
متعاكسة ،فقط يسلط اإلعالم الضوء على اخلطاب الذي يراه أنسب
ألجنداته ،وينبغي على املتخصص إبراز الوجه اآلخر للعقل الغربي
األكثر اتزانا وتعقال وانضباطا ،ليُعلم أننا ال نقول ما نقول حملض حتيِّز
بل ما نقول هو ما ميليه العقل نفسه شرقيًّا كان أو غربيًّا ،ويهلذا سيالحظ
القاريء الكريم أن االعتماد األك ر يف هذه األطروحة سيكون على
مراجع غربية ناقشت هذا الطرح ورفضته ورأت فيه سطحية واختزاال
أو تضمنت على األقل مادة تدل على خطأ هذا الطرح وإن مل تتقصَّد
رده.
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وقد حرصت على التنصيص على بعض العناوين املهمة ملراجع غربية
يف املوضوع من املهم للمتخصص مراجعتها واالستفادة منها.
٭احلرب
•أصل الكلمة:
كلمة حرب يف اللغة العربية يدور جذرها ( ح ر ب) يف معاني الويل
وايهلالك والغضب ،والعالقة واضحة بني ساحات القتال وبني مثل هذه
الصفات.
ويف اإلجنليزية كلمة ( )warيعود أصلها إىل كلمة أملانية قدمية
 werranوتستخدم أيضا يف اإلجنليزية القدمية وتكتب were
ويدور معناها حول التشويش واالرتباك ،والعالقة واضحة أيضا بني
حالة احلرب وبني مثل هذه املعاني.

۞۞۞
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احلروب واحلضارات البشرية
معنى كلمة (حضارة بشرية):
يريد العلماء باحلضارة ( )civilizationانتظام جمموعة من الناس
غالبا ما جيمعهم العنصر املكاني أو العرقي ضمن قوانني سياسية تنظم
حياتهم وتدير مواردهم االقتصادية وحتفظ كيانهم  ،وغالبا ما ينتج عن
هذا االستقرار تطور ثقايف يف نواحي اللغة والكتابة والفنون وغري ذلك.
كيف تكوَّنت احلضارات البشرية( :)1
اعتمد اإلنسان القديم على الصيد كمورد رئيس لتأمني غذائه وحياته،
كما اعتنى أثناء خروجه للصيد جبمع ما تحتاجه من نبات للطعام،
وكانت حياته تتسم بالتفرد وعدم االستقرار فهو دائم التنقل حبثا عن
الصيد وغريه من أسباب احلياة ،حتى وعي الطريقة اليت ينبت بها
النبات بأنواعه من أشجار وخنيل فبدأ جبمع البذور ألنواع النبات
( )1من المراجع الرئيسية للحديث عن نشأة الحضارات البشرية في الغرب كتاب the
 ascent of man by bronowskiوكتاب the origins of civilization by
 Charles redmanوطبيعي أننا كمسلمين نتحفظ على الفصول األولى في كتاب
 bronowskiحول نشأة الخليقة.
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املختلفة وقام جبمع احلبوب وختزينها ودخل يف طور الزراعة اليت ستوفر
له متطلباته من الطعام النباتي واليت ستتغذى عليها احليوانات املأكولة
أيضا فتتناسل وتتكاثر.
وملا كانت الزراعة -وهي مصدر حياته الرئيسي -حتتاج إىل املاء حرص
على االستقرار قريبا من األنهار واليت توفر مصدرا ال ينضب ملياه
الزراعة والشرب ،وسيتوافد صيادو األمس مزارعو اليوم إىل أقرب
األنهار من حويهلم فيستقروا ويتناسلوا ويتكاثروا.
ستكثر احملاصيل الزراعية واملو ارد احليوانية فسيحتاج أهل املنطقة
لشخص أو جمموعة أشخاص لديها مهارات الرتتيب والتنظيم تقوم
بإدارة مواردهم ومناطقهم.
وسيكثر اخلالف بينهم حول كثري من هذه املوارد فسيحتاجون ملن
يقضي بينهم.
وسيحتاجون إىل تأمني أنفسهم من أطماع التجمُّعات البشرية األخرى
فيقومون بتشييد املدن احملصنة وجيهزون اجليوش املدربة للدفاع عن
مواردهم ومصاحلهم.
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وهكذا وجدت املدن وظهرت احلضارات البشرية اليت كانت قدميا
زراعية بالدرجة األوىل.
الديانات السائدة يف هذه البيئات:
نعتقد حنن املسلمني أن اهلل خلق الناس وفطرهم على فطرة التوحيد
حتى اجتالتهم الشياطني فبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين.
وأقدم احلضارات البشرية اليت توصل املؤرخون لوجودها ع ر اآلثار
والنقوش وغريها من وثائق الوجود يعود وجودها إىل مرحلة ما بعد
طوفان نوح عليه السالم.
يرى املؤرخون أن أهل هذه احلضارات والتجمعات البشرية عندما
بدؤوا بتأمل الدنيا من حويهلم وجدوا أن الصفة الرئيسة اليت يتصف بها
الكون هي النظام البديع لكل شيء ،واعتقدوا أن النظام الذي مييز هذه
املخلوقات ال ميكن أن يصدر إال من قدرة خارقة هي اليت تتحكم فيه،
فتخيلوا إيهلا للشمس وإيهلا للقمر وإيهلا للسماء وإيهلا لكل شيء،
وختيلوا هذه اآليهلة تتحكم يف األفالك.
ومن جهة أخرى فقد الحظوا أن هذه األفالك هي اليت متدهم باحلياة
فالسماء متدهم باملاء والشمس متدهم بالنور ،واألر
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متدهم بالزرع

فجعلوا من كل من هذه األفالك آيهلة ،األر

مثال كانت هي اإليهلة

األم (  )mother goddesبالنسبة يهلم ،هي (عشتار) يف بالد ما
بني النهرين ،وهي (دمييرت) عند اإلغريق ،و(إيزيس) عند املصريني
القدماء ،و(عنات) يف سوريا.
كما صح يف تفاسري الصحابة للقرآن الكريم أن قوم نوح كانوا يعظمون
الصاحلني ويتوجهون إليهم بأصناف العبادة والنذور ويبدو أنهم
تصوروا صالحهم نابعا من قوى روحانية تقف خلفهم ميزتهم عن
سائر الناس كتلك اليت حترك األفالك ،فال يبعد أن تكون مثل هذه
العقائد تسللت أيضا يف مثل هذه البيئات.
ويبدو أن أبناء هذه احلضارات القدمية مل يتوقفوا إىل هذا احلد ،بل
تأملوا إىل جانب املخلوقات العظيمة كاألفالك يف املشاعر اإلنسانية
الوجدانية وأثرها العميق يف حياتهم فتخيلوا أيضا آيهلة تقف,وراء هذه
املشاعر املخلصة ،فتخيلوا آيهلة للحب وآيهلة للجمال.
هذا إىل جانب بعض الثقافات السائدة يف بعض البيئات واليت كانت تقضي
بأن كل إنسان وكل شيء يف هذه احلياة ما هو إال نسخة طبق األصل وظل
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باهت حلقيقةٍ أكثر قوة ودميومة(  ، )2وجعل بعضهم هذه احلقيقة األكثر قوة
ودميومة متصلة ببعضها يف عامل روحاني مواز ونابعة من القوى اخلارقة اليت
أنتجت هذا الكون ،فتوجهوا بالعبادة إىل املخلوقات العظيمة كاألفالك يف
حماولة إليصال رغباتهم وحاجاتهم إىل هذه األرواح أو ذلكم العامل
الروحاني ،وقدسوا األبطال التارخييني حيث اعتقدوا أنهم خرجوا عن
الطور اإلنساني ودجلَّت فيهم تلك احلقيقة األكثر دميومة وقوة أو ما يسمونه
بعودة نفوسهم السماوية ( ،)3()alter-egoوقدسوا أبطال احلب واجلمال
والوفاء للسبب نفسه(.)4
ثم نسجوا األساطري حول هذه اآليهلة فهي يف أساطريهم تتزاوج وتتوالد
وتتحارب وتتصاحل فيما بينها أيضا!
ومن بني نهرين من أنهار هذا العامل الفسيح سنبدأ قصتنا ومنضي يف رحلتنا.

۞۞۞
()2

نالحظ حضور هذه المعتقدات في فلسفة أفالطون المثالية ،وفي عقائد الهندوس

القديمة ،وعقائد الفراعنة وتسللت مع غيرها من العقائد إلى الداخل اإلسالمي عبر مقالة
وحدة الوجود.
()3

من المراجع الجيدة للتوسع في هذه الفكرة كتاب the myth of eternal

return: Princeton university press, pp1-34
( )4تكلمنا عن ذلك كله في كتابنا عن تاريخ ظهور الشرك في العالم وبواعثه.
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التاريخ القديم
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بالد الرافدين ( :)5 ( )Mesopotamia
سنأخذ آلة الزمن  ،ونغمض أعيننا  ،ونعود معها آالف السنني إىل
الوراء  ،ونطلب منها أن تضعنا يف مكان ما بني نهري دجلة والفرات،
(جزء من العراق اليوم) ،يف (سومر) أو (آشور) أو رمبا (آكد) أو يف
غريها من املمالك و املراكز احلضارية الك رى يف تلك املنطقة ،وهناك
سنفتح أعيننا.
يرى أكثر املؤرخني أن حضارة بالد ما بني النهرين هذه
( )mesopotamiaهي أقدم احلضارات اإلنسانية،حيث يرجع
تارخيها إىل أكثر من  0666آالف سنة ق .م.

ويرون أيضا -وهو ما تؤيده كثري من نصوص الكتاب املقدس ،وال
يدفعه القرآن الكريم -أن هذا هو املكان الذي رست فيه سفينة نوح
عليه السالم ،وهناك استقرت الطليعة األوىل من البشرية اليت نَجَت
((War in ancient times), by Joshua mark. )5
(Daily Life in Ancient Mesopotamia)by Karen Rhea
Nemet-Nejat (1998).
(Gender and Aging in Mesopotamia)by Rivkah Harris
(2000).
(The Story of Us Humans, from Atoms to Today's
Civilization ) by Robert Dalling (2004).
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من الطوفان ،وبدأت يف التزاوج والتكاثر ،ويهلذا بدأت التجمعات
البشرية هناك ،ثم توسعت وانتشرت وهاجرت لتكوِّن سائر شعوب
العامل بعد ذلك ،والذين ترجع أصويهلم بشكل أو بآخر إىل هذه
املنطقة.
لكن يبدو من األجواء حولنا أ ن الوضع ال عالقة له برسالة اإلسالم
اليت أُرسل بها نوح عليه السالم ،فاألوثان منتشرة يف كل مكان،
والسحر يضرب أطنابه يف األر

كثقافة رئيسة من ثقافات أهل هذه

البالد ،وأهل البالد ال يفتؤون يقدمون القرابني واألدعية والنذور إىل
آيهلتهم الكثرية املتفرقة املنتشرة يف كل مكان.
فهذا (آنو) إله السماء ،وهناك (كي) زوجة اإلله ،وهي إيهله بدورها،
بل وأجنبوا إيهلا ثالثا هو (إنليل) ،وهناك يف بابل (مردوخ) إيهلهم يتبوأ
املكانة الرئيسة يف عباداتهم ،واإلله (آشور) عند اآلشوريني ،و(غوال)
عند السومريني إله الشمس والعدالة ،أما (نينورتا) فهو إله احلرب،
وعدد ما شئت من آيهلة ال تنتهي.
إذن فقد نسي الناس رسالة نوح عليه السالم وعادوا ملا كانوا فيه من
عبادة األصنام واألوثان..
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ولكن رمبا يكون هذا مؤشرا إجيابيًّا فمادام أن الدين اإليهلي (اإلسالم)
قد غاب عن املنطقة  ،ومل يعُد له وجود على األر  ،فال شك أننا
سننعم بالسالم والراحة والطمأنينة ،فالدين السماوي حيثما وُجِد
وُجِدت احلروب والدمار.
ولكن ما هذه اجللبة وما هذه األصوات وما هذه ايهلتافات..إنهم
تحشدون  ..أي حشد هذا ..وما هذه اآلالت  ..أليست هذه اآلالت
احلربية القدمية ..ملاذا تُجمَع ودجهَّز..
إعالن احلرب  ..حرب ماذا ..وعلى من..
إنها احلرب املقدسة باسم آنو أو كي أو إنليل أو مردوخ أو من شئت ،
لغزو املمالك اجملاورة..
من حولنا تسيل الدماء ..وتتطاير الرؤوس ..ويعلو الصراخ..وتلتحم
األجساد..وترتطم اآلالت احلربية ببعضها ..ثم يسود السكون ..لتعلن
حرب جديدة يف وجهة جديدة...
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فاآلكاديون يعلنون احلرب على السومريني ..ويطردونهم ويستولون
على مناطقهم..ويعود السومريون للسيطرة مرة أخرى ..ليأتي
العيالميون بعد ذلك ويستولون على ما حتت السومريني..وال يستقر يهلم
ملك حتى يأتي محورابي مع العموريني من بابل ليطرد اجلميع ويقيم
مملكته هو..
يف (أوروك) من مدن سومر يشتكي أهلها لآليهلة من ظلم ملكهم
(جلجامش)( )6الذي استعان هو أيضا با آليهلة لالنتصار على رعيته
الذين ال يعرفون مصلحتهم ،وتقع حرب أهلية دموية برعاية اآليهلة
تعرف مبلحمة (جلجامش) واليت دونت أحداثها يف أحد أقدم األعمال
األدبية الغربية على اإلطالق (. )the epic of gilgamesh
الرعاة بدورهم الذين رفضوا حياة االستقرار واالندماج يف هذه احلياة
املدنية قاموا بتجهيز اجليوش لغزو املدن واحلصول على متطلباتهم
االقتصادية عن طريق احلرب ،فاحلرب هي أسهل وسيلة للتأمني
االقتصادي.

(  )6كانوا يعتقدون أن جلجامش هذا ثلثه إلهي وثلثاه بشري ،وظاهر أن أسطورة التثليث
في المسيحية المحرفة تأثرت بمثل هذه العقائد السائدة.
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من أشهر دجمعات الرعاة تارخييا (اآلريون) وآريا يف لغتهم هو النبيل ،
الذين سكنوا سهول القوقاز وتكاثروا ليصريوا أصال لكثري من الشعوب
ايهلندية واألوروبية بعد ذلك ،وتتفرع عن لغتهم لغات شتى.
اعتقد اآلريون يف اآليهلة ديفاس وميثرا وفارونا ومازدا ،واعتقدوا أن
نظام الكون ( )ritaال يقوم إال بهم ،فهم من جيعل الفصول تستمر
يف الدوران وتحفظ األفالك السماوية.
انطلق اآلريون مبباركة اآليهلة اليت وعدتهم بأن ماشية األر

كلها من

حقهم هم وحدهم! ليهامجوا املدن السومرية ويوقعوا فيها نكاية
شديدة ،وقد تسببوا يف دمار أكثر املدن السومرية.
كان البد من ملك سومري قوي يستطيع مواجهة الغزوات اخلارجية ،
وقد استطاع (سرجون اآلكادي) القيام بهذه املهمة فمع كونه جنديا
عاديا إال أنه استطاع القيام بانقالب ناجح يف مدينة كيش ثم السيطرة
على أوروك ثم السيطرة على سومر بأكملها ثم التوسع ناحية الشام
غربا وإيران شرقا واختذ من آكاد عاصمة له ،ويهلذا يعد أول من شيد
إم راطورية عسكرية يف التاريخ ،وأول من شيد حكما عابرا لألقاليم.
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ويف النقوش التارخيية أن سرجون هذا كان يدعي أن اإلله إنليل هو
الذي تكفل بنصرة سرجون ومتليكه هذه املساحات الواسعة(.)7
ومع حياة اآلريني املتعطشة للحروب هذه إال أنه يبدو أنهم كانوا يف
حلظات يقظة إنسانية يستشكلون احلرب وعبثيتها ودمارها وما تلحقه
بالبشرية حتى إنهم مسوا إله احلرب باإلله املذنِب.)sinner( :
بعد انهيار آكاد مع عوامل الزمن قامت ممالك عدة يف هذه املنطقة من
أهمها مملكة بابل ( )babylonواليت كان محورابي أحد ملوكها وقد
توسعت مملكته يف زمانه وقد ادعى بدوره أن اآليهلة هي اليت قامت
بتعيينه ليحكم األر

ويقيم العدل فيها ويهزم الشر وأال يضطهد

الضعفاء.
أما الشرائع( )8اليت سيحكم بها فقد سلمها له إله الشمس مردوخ ،كما
يظهر يف النقش الشهري.
ثم يأتي بعدها احليثيون ليستولوا على مملكته وخيربوا عاصمته ويرحلوا
وكأن شيئا ما كان.
(Mesopotamia the invevtion of the city pp95,100.)7
( )8تعرف بأنها من أقدم التشريعات القانونية (البشرية) إن لم تكن أقدمها على
اإلطالق.
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ثم تتقاسم قوى أجنبية على رأسها الكيشيني واحليثيني وامليتانيني هذه
املنطقة من العامل.
وعلى أنقا

هذه املمالك ستقوم مملكة آشور اليت ستحكم املنطقة

أيضا وباسم اآليهلة كالعادة.
يوجد يف املتحف ال ريطاني لوح يرجع إىل ذلك العصر يظهر أشوراك
بعل الثالث وهو يباشر تعذيب األسرى املمددين عرايا ومقيدين إىل
أوتاد باألر  ،ثم سلخ جلودهم وهم أحياء ،وقطع ألسنة وآذان
بعضهم بالكابالت واخلالعات.
وحني غزا (سنيا شرييب) مدينة بابل عام  086ق.م .قام بذبح ك ل
سكانها حتى أختم شوارعها بأكوام كبرية من اجلثث ثم دمر املدينة
بأمجعها ومل يرتك حجرا على حجر ،كان هذا هو العرف السائد يف
ذلك الوقت عند غزو بلد جماور.
أما (تيجالت بيلصر الثالث) فابتدع وسيلة جديدة وهي نفي شعوب
بأكملها من املناطق اليت يريد السيطرة عليها إىل مواطن بعيدة ،فنفى
يف عام واحد  477ق.م 06 .ألف فرد من موطنهم.
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ستتحد مدن آشور فيما بينها بعد فرقة واقتتال ودجتمع على قتال مملكة
بابل ومن حتالف معهم من الكلدانيني والعيالميني والكلدانيني وشعوب
أخرى كثرية أمجعت أمرها على قتال ممكلة آشور ،حترك اآلشوريون
بقيادة آشور بين بعل وحتركت آلة احلرب اآلشورية املدمرة ودمرت
أعداءها حتى أشعل ملك بابل النار يف نفسه،وقام آشور بين بعل
بإمخاد تلك املدن بوحشيته املعروفة ،حتى حمى منطقة عيالم من
اخلارطة وأفنى شعبها عن بكرة أبيه ،وبعد سنوات رتب البابليون
صفوفهم من جديد وحتالفوا مع أكثر شعوب تلك املنطقة وهامجوا
آشور وقاموا بإفناء اآلشوريني والقضاء عليهم قضاء نهائيا إىل غري
رجعة.
يتفق املؤرخون على أن احلروب الدموية كانت جزءا ال يتجزأ من ثقافة
حضارات ما بني النهرين ،وعلى أن الصراع بني املمالك ومراكز القوى
اجملاورة مل يتوقف ،وعلى أن عامة احلضارات اليت قامت هناك بدءا
من احلضارة السومرية ومرورا باآلكدية أو اآلشورية أو البابلية مل تقم
إال على خلفية حروب تارخيية..
ثم توسُّع هذه املمالك خارج حدود النهرين كان يتم ع ر حروب
وغزوات للمناطق اجملاروة..
21

ومؤخرا اكتشف كثري من علماء احلفريات جمموعات ضخمة من املقابر
بني مصر وبالد ما بني النهرين تبيِّن وقوع حروب بل ومذابح يف حقبة
ما قدمية من التاريخ ،يبدو أن سببها هو توسع إحدى هذه املمالك
خارج حدودها.
وعلى جدران كثري من املعابد البابلية القدمية الحظ علماء التاريخ
وجود نقوش توثق سري األعمال احلربية بني املمالك املختلفة.
إن الوضع هنا وضعٌ دمويٌّ ال يَسُر ..حروب وخراب ودمار ..دماء وقتل
 ..صراخ وعويل..
لنستقل سريعًا آلة الزمن ونبحث لنا عن مكان آخر ننعم فيه بالسالم
وايهلدوء..
ولكن البد أن نذهب إىل مكان ال يكون للدين اإليهلي فيه وجود،
فالدين حيثما وُجِد وُجدت احلروب ،أما ما رأيناه يف بيئة ما بني النهرين
الوثنية اليت ال تدين بدين فهذا الشك أنه صورة شاذة ال خترم القاعدة،
وال يستقيم أن نعمم ما رأيناه هناك على غريه.
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احلضارة املصرية القدمية ancient Egypt

(:)9

سنطلب من آلة الزمن هذه املرة أن تضعنا هناك حيث األمن والسالم
وايهلدوء ..حيث ال دين وال إسالم ..يف مصر القدمية.
هنا وحّد مينا مصر العليا والسفلى سنة  0066ق.م .تقريبا ،لتبدأ
احلضارة املصرية القدمية بالظهور..وتؤسس إحدى أشهر احلضارات
البشرية يف العامل.
هنا حيث اآليهلة تتنوع وتنتشر من آمون إىل إيزيس إىل أوزيريس إىل رع
إىل حتحور إىل آتون ..إىل ما ال ينتهي من آيهلة ،فإله للحب واجلمال،
وإله للسحر ،وإله لألمومة ،وإله لكل شيء!
فلننعم إذن بايهلدوء والسالم وراحة البال مادمنا قد اطمأننا إىل أنه ال
وجود للدين السماوي هنا.
إال أن توحيد قطري مصر نفسه مل ينتج إال عن حروب دموية متواصلة
بني القطرين! وقد حفظت لنا احلفريات واآلثار صور جملموعة من

9

Ancient Egypt by peter clayton. The Oxford history of
ancient Egypt. Oxford University Press.

23

األسرى قطعت رقابهم ووضعت رؤوسهم بني أقدامهم يرجح
املتخصصون أن يكون وقع هذا أثناء حرب الوحدة األهلية يف مصر.
لكن لعل هذا حدث يف أول األمر ثم بعد الوحدة اطمأن املصريون
القدماء وعمَّ األمن..
ولكن حلظة ما هذه األصوات..وما هذه اجللبة  ..وما هذه اآلالت احلربية
مرة أخرى!
احلرب احلرب احلرب ..حرب ..حرب ماذا ويف مصر القدمية..حيث
احلضارة والالدين..
من حولنا حركة دائمة صاخبة ال تتوقف..جنود املشاة ..العربات
املخصصة للحروب تسحق األعداء حتت عجالتها ..أمواج بشرية
تصطخب ..ما الذي تحدث؟
إن األسرة احلاكمة يف هرياكليوبولس استولت على مصر السفلى ،
وأسرة أنتيف استولت على مصر العليا ،وبدا الصدام حمتوما بني
األسرتني ..ودخلت احلضارة املصرية فيما يعرف مبرحلة الصراع بني
األسر..
24

قتل ودماء وخراب ودمار..
استطاع منتوحتب الثاني االنتصار على حاكم هرياكليوبولس ،وتوحيد
مصر مرة أخرى..وعاد ايهلدوء واألمن.
ولكن  ..ما هذه اجللبة مرة أخرى..ملاذا يستعد اجلميع للحرب ..أمل
تتوحد البالد ويهدأ الوضع..
حنن اآلن يف  0406ق.م  ،ينادي املنادي إن ايهلكسوس قادمون من
اجلهات الشرقية ملصر ...هكسوس ..وما ايهلكسوس ..وما أتى بهم من
آسيا ..أليسوا أقواما ال دين يهلم فلماذا يؤمنون بثقافة الدماء إذن..ملاذا
سيغزون مصر عسكريا..مرة أخرى تتطاير الرؤوس وتسيل الدماء ...
وبعد أن ينتهي حكم ايهلكسوس يف مصر ،سيقوم كاموس أخو أمحس
بغزو الدول اجملاورة وتبدأ حدود الدولة املصرية بالتوسع لتصل إىل
األناضول شرقا وليبيا اليوم غربا وتتوزع احلروب يف جهات الدولة
املصرية املختلفة.
ف لنذهب سريعا إىل حقبة جديدة لعلها تكون أكثر هدوءا..
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سنفتح أعيننا اآلن عام  0746ق م لنشهد إحدى أقدم النزاعات
املسلحة اليت شهدها شهود عيان يف التاريخ وهي معركة جميدو  ،بني
حتتمس الثالث يف مصر وحتالف مصري آخر حتت قيادة ملك قادش ،
واالسم الع ري جمليدو هذه هو أرماجيدون  ،وهو املكان الذي حسب
الرؤية التوراتية سيشهد معركة نهاية العامل أيضا.
معركة آخر الزمان! إذن فلنغادر هذا املكان اخلطري على وجه السرعة..
سننتقل إىل مصر القدمية سنة  0066ق .م  .ومبجرد أن ننزل من آلة
الزمان سيتلقانا حراس ونوَّاب أمنحوتب الرابع ،والذي أمر جبعل
اآليهلة إيهلا واحدا وهو آتون إله الشمس! ومسى نفسه إخناتون ،وأمر
اجلميع بعبادة آتون وإال فمصريه التشريد أو القتل.
فلنغادر إذن سريعا لنسلم من محالت القتل هذه لننزل سنة  0068ق.
م  .يف زمن رمسيس الثاني الذي يسمونه برمسيس العظيم ،ولكننا
مبجرد نزولنا سنجد أنفسنا يف وسط ساحة أحد أشرس معارك التاريخ
القديم  ،معركة قادش ،بني املصريني واحليثيني ،وقد حفظت لنا اآلثار
والنقوش املصرية تأرخيا جلوانب من هذه املعارك الدموية وما حدث
فيها.
26

يف حادثة أخرى تظهر لوحة مشهورة للملك املصري الشهري نارمر واقفا
فوق صفني من أجساد جيش األعداء مقطوعي الرأس ،ويشري النقش
املصاحب للصورة إىل عدد  006ألف أسري ،ويظهر باللوحة نقش آخر
يظهر فيه امللك نارمر وهو ميسك بإحدى يديه واحدا من األسرى من
شعره بينما يرفع بيده األخرى هرواة كأنه على وشك حتطيم رأسه.
سيواجه بعد ذلك املصريون اآلشوريني سنة  040ق .م يف حروب
طاحنة.
ثم سيقوم الفرس بقيادة قمبيز الثاني  606ق.م .بغزو مصر.
ليسلمها الفرس بعد ذلك دون قتال لإلسكندر املقدوني  000ق.م.
ويبدأ عهد البطاملة..

۞۞۞
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فارس القدمية:
تكلمنا يف أثناء احلديث عن حضارة ما بني النهرين عن الرعاة احملاربني
الذين كانوا يلقبون باآلريني الذين سكنوا سهول القوقاز ،والذين كانوا
يعبدون اآليهلة ديفاس وميثرا وفارونا ومازدا.
سيتجه بعض أبناء هذا العرق اآلري إىل بالد إيران وهناك سيتأمل
أحدهم (زرادشت) يف كل هذه احلروب اليت متأل العامل ويستخلص أن
هناك إيهلا للشر هو وأتباعه هم سبب كل هذه احلروب ،وسريى رؤيا
يأتيه فيها اإلله مازادا (أهورا مازدا) إله احلكمة املسمى مازدا
(أهورا=إله) ،يصحح له هذا الرأي ويوكله مبحاربة أتباع إله الشر
ولُقِّب بالروح العدائية ( )angra mainyoمن الرجال والنساء
واألطفال لتدمريهم وإحراق الروح العدائية يف النار.
وباملناسبة هذا هو أصل دين اجملوس الثنوية الذين يعتقدون بإيهلني
للعامل وسبب تقديسهم للنار وعبادتهم يهلا حيث يعتقدون أن فيها
تُحرق الروح العدائية أو إله الشر هذا.
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قسم زرادشت أهل األر

إىل قسمني أتباع إله احلكمة وأتباع إله

الشر ،وقامت على وقع هذا التقسيم عدد كبري من احلروب وأسيلت
الكثري من الدماء.

۞۞۞
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الصني القدمية :10
ما هذا التاريخ الدموي ..وما تلك احلروب وملَ كل هذا القتال
والنزاع..
إن هذا الشرق القريب بيئة دموية من أقدم العصور  ..وُجِد الدين أو
مل يوجَد ..يبدو أن أهالي هذا الشرق ال يفتؤون يتقاتلون فيما بينهم
وال يؤمنون إال بلغة احلروب..
لنرتك هذا الشرق األدنى ونذهب إىل الشرق البعيد هناك يف أقصى
العامل..
حيث آيهلة الصني اليت تنتشر يف كل مكان ..يف أحد أعرق البيئات
الوثنية يف العامل..
هذا هو اإلله يودي إله اجلنة ،وهناك دومو إيهلة اجلنة! وهذا باجنو إله
األر

والسماء ،وهذه زيواجنمو إيهلة الغرب وإيهلة الظالم أيضا،
( )11

وهذا يوجنوانج إله العامل السفلي

10

The Ancient Dynasties", University of Maryland .
The nine emperor gods: a study of Chinese spirit medium
cults, time books international. (the heritage of non theistic
11
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وعدد ما شئت من آيهلة فقد كانت باملئات يف الصني القدمية..وكثري من
معابدها وهياكلها موجودة معبودة إىل اآلن..
الشك أن هذه البيئة الوثنية اليت ال تعرف ما الدين ستكون بيئة آمنة
مطمئنة فالدين أينما وُجِد وُجدت احلروب..
فلتأخذنا آلة الزمن هذه املرة إىل بالد الصني..
هناك يف أقصى الشرق يف الصني قامت إحدى أقدم احلضارات العاملية
( )zhou dynasityأسرة زو (تشو) يف حدود سنة ألف قبل امليالد،
إال أن هذه اململكة قامت أيضا على خلفية جمموعة من احلروب الدموية.
كما مرت الصني القدمية حبقبة تعرف تارخييا حبقبة املمالك
املتحاربة ) ، (warring states periodوهي حقبة عاشت فيها
الصني القدمية تارخيا دمويا من الصراع واحلروب بني األسر واملمالك
بني عامي  000-746ق م ،وكانت وال تزال هذه احلقبة من أشهر

belief in china by jossef adler. Chinese gods an introduction to
Chinese folk relegions by jonathan chamberlain.
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احلقب الدموية يف تاريخ الصني ،وحبسب املراجع الغربية قتل فيها
مليون وربع إنسان .12
وقتل اإلم راطور الصيين  qin shin huangالذي عاش ما بني
 006-066ق م .يف حروبه إلقامة مملكته قرابة مليون إنسان(.)13
واملطالع لتاريخ الصني القديم سيالحظ أنه من التواريخ الدموية اليت
ال تعرف احلروب توقفا فيه.

۞۞۞

A great book of horrible things (8).
Ibid p.(06).
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12
13

ايهلند القدمية:
إىل جانب هذه احلضارات يرى املؤرخون أن حضارة ايهلند القدمية
تصطف إىل جانبهم يف القدم تارخييا ،وقد قام غاندي ونهرو بتقديم
تاريخ ايهلند القديم على أنه تاريخ سلمي خال من الصراعات الدموية
واحلروب وكان هذا املعتقد سائدا إىل فرتة قريبة ،إال أن كثريا من
الباحثني واملؤرخني ايهلنود جيادلون يف هذا الطرح ،بل ويصفونه
باألسطورة واخلرافة ،ويرجحون دموية تاريخ ايهلند القدمية كسائر
التواريخ القدمية سواء بسواء وقدموا أدلتهم التارخيية واألثرية على ذلك
ومن أواخر ما صدر بهذا الصدد عام

0604

كتاب

the political

 violence in ancient indiaلمؤلفه .manmohan singh
وعندما حناول التنقيب يف تاريخ ايهلند القديم ويف نصو صهم األثرية
نالحظ أن القبائل اآلرية املذكورة سابقا هي إحدى القبائل اليت وصلت
إىل ايهلند (منطقة البنجاب) حتديدا واستوطنت وتكاثرت هناك،
وشكلت إحدى أصول األعراق ايهلندية هناك ،وكان كالعادة تارخيهم
حربيا بامتياز ميجدون املالحم واحلروب كما حفظته لنا ال ( RIG
 ) VEDAالنص األكثر قداسة بني نصوص ال ( ،)VEDAوهو كتاب
ايهلندوس املقدس.
33

ويستطيع القاريء مراجعة بعض هذه النصوص من خالل كتاب
 religions of ancient indiaللكاتب .Louis rinou
كما نالحظ متجيد قصيدة املهابهارتا  -وهي أشهر املالحم ايهلندية اليت
تفوق اإللياذة واألوديسة حجما وشهرةً بني ايهلنود  -للحروب وتصف
املعارك الدموية كأي ملحمة لدى األمم األخرى ،وهي مطبوعة
مشهورة ال بكاد خيلو منها بيت هندي.
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ونسدل الستار:
ونسدل هنا الستار وقد أيسنا أن جند يف التاريخ القديم ما ندعم به هذا
الطرح الذي يربط بني الدين اإليهلي والقتال ،ويصور البيئة اخلالية من
الدين بأنها بيئة مطمئنة آمنة والبد.
إن احلروب والقتال والنزاع والصراعات الدموية جزء ال يتجزأ من
تاريخ البشرية منذ فجرها األول ومنذ أقدم العصور وأعتى األزمنة.
حضارات النهرين ومصر والصني وايهلند كلها حضارات وثنية مغرقة
يف وثنيتها..ال وجود هنا ملسلم ني أشرار..وال وجود حللقات حتفيظ
القرآن وال وجود جلماعات إسالمية أصولية متشددة..
ال يوجد هنا سوى آتون ورع ..وإخناتون وابنه توت عنخ آمون..
ومحورابي وحتحور..وهان وزن ويانج..
فلنطوِ صفحة التاريخ القديم الدموي هذا وننتقل للتاريخ األوسط علنا
جند فيه ما يدعم هذا الكالم..لعلنا جند مملكة هادئة مطمئنة تنعم باألمن
واالستقرار وايهلدوء..
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لنرتك الشرق األدنى وبشرة أهله السمراء..ولنرتك العيون الضيقة يف
الشرق األقصى ..ولنتجه هذه املرة إىل حيث العيون الزرقاء والشعر
األصفر الذهيب ..فمثل هذا اجلمال لن يُنتج إال ايهلدوء واألمن..فلننتقل
إذن إىل اليونان القدمية.
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التاريخ األوسط
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اليونان القدمية:
«أس رطة» أو «سبارتا» ،مدينة يونانية ظهرت على أنها كيان سياسي
حول القرن العاشر قبل امليالد،كانت تربي أبناءها على القتال منذ
الصغر ،فقد الحظ اإلس رطيون أن املدينة مل تعد تسعهم بسبب كثرة
املواليد فقرروا غزو املناطق اجملاروة  ،وعلى رأسها منطقة ميسينا
ويدعى أهلها امليسينيون وقد استمرت احلرب طويال حتى انتصرت
إس رطة وأبادت أعداءها ،وحكمت ميسينيا بقبضة من حديد ،وقررت
قتل أي طفل تظهر عليه عالمات النبوغ والذكاء.
يف األثناء منت قوة (أثينا) املدينة اجملاورة وقرر األس رطيون سحقهم
ودخلوا معهم يف حروب كبرية ،ولكنهم يف النهاية أصابهم الوهن
وبدأت حضارتهم يف األفول ،واضطرت إس رطة لالحتاد مع أثينا عند
مداهمة بعض األعداء للمنطقة ،وكان هذا االحتاد هو نواة احلضارة
اليونانية القدمية.
حنتاج قبل أن نتجه إىل اليونان القدمية أن نثقف أنفسنا قليال لنتعرف
على تاريخ هذا البلد القديم وهذه احلضارة العريقة..فلنتناول إذن أقدم
مرجع أدبي وصلنا من الرتاث اليوناني بل أحد أقدم األعمال األدبية
38

ا ليت وصلتنا يف تاريخ البشرية كله..فلنتناول ملحمة اإللياذة الشهرية
اليت كتبها هومريوس.
ولكن حلظة  ..ملحمة ..ملاذا يسمي كتابه بامللحمة ..من البداية هكذا
مالحم!
فلنقلب صفحات اإللياذة ونتعرف على موضوعها ..ما هذا؟ اليونانيون
تحشدون ! الطرواديون تحشدون! طبول احلرب تقرع ..احلرب من أويهلا
آلخرها سببها النزاع بني اآليهلة اليونانية هريا وأثينا وأفروديت حول من
األمجل بينهم! زيوس اإلله الكبري مل يستطع احلكم بينهم! فيوكل
احلكم مللك طروادة والذي حكم ألفروديت..لتنقسم اآليهلة قسمني
قسم يدعم اليونانيني وقسم يدعم الطرواديني..وتقوم بينهم معارك
دموية تستمر لعقود!
ولكن السكون سيسود يف النهاية ويتعاهد الفريقان على الصلح ..ويقرر
اليونانيون االنسحاب بل وإهداء حصان خشيب ضخم للطرواديني
كعربون صداقة وأُلفة بينهم..والذي سيستقبله الطرواديون استقبال
احملتفلني يف بالدهم وقالعهم..
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نعم ..هذه هي اليونان القدمية..ولو حتاربوا دهرا ولكن السالم وايهلدوء
واألمان آتٍ ال حمالة..
فلنحتفل مع الطرواديني بهذا احلصان اخلشيب الضخم  ..ولتقرع طبول
السالم هذه املرة ..وتعُم أبواق االحتفاالت..
ما هذا ..من هؤالء الذين خيرجو ن من داخل احلصان أليس هذا هو
اجليش اليوناني الذي انسحب! ..اليونانيون يقتلون أهل طروادة فال
يبقون على رجل ..الرؤوس تتطاير ..الدماء تسال كاألنهار داخل
طروادة..النساء األطفال يسبون ..على جنبات املكان ال تنفك العني عن
رؤية أفراس نافقة وعربات حمطمة ..يداهمون البيت فال يبقوا على
أحد ..ما هذا الذي تحدث..
مل يعدُ احلصان أن يكون جزءا من اخلطة احلربية لليونانيني والذي
سيعرف تارخييا بعد ذلك حبصان طروادة.
إن هذا املدخل لتاريخ اليونان القدمية (ال يطمئن!)
حوالي عام  004ق.م .أطلت مقدونيا من مدن اليونان بعدها على
الساحة بقوة واستطاعت إخضاع مساحات واسعة ودخلت مع سائر
اليونانيني القدماء (اإلغريق ) يف حروب واسعة ،أُسر على إثرها أمري
40

مقدوني امسه فيليب املقدوني ،واحتفظ به يف مدينة (طيبة) اليونانية،
للضغط على ملك مقدونيا آنذاك  ،بدا لفيليب أن بلده مقدونيا تبدو
كقرية صغرية إىل جانب ما يراه ،أذهلته احلضارة اليونانية وبريقها،
وكل إجنازاتها ،كان فيليب من تالمذة الفيلسوف الشهري أفالطون،
وعندما قُتل ملك مقدونيا أعاده اليونان حلكمها بعد أن ظنوا أنهم
اكتسبوا والءه ،قرر فيليب بعد ضرب املتمردين داخل مقدونيا أن يغزو
سائر البالد اليونانية ،كان مقاتال بالفطرة ،يقاتل للشهرة واالفتخار،
بعدها سيُغتال فيليب ،ويتوىل احلكم ابنه ،وكان ابنه هذا من تالمذة
أرسطو تلميذ أفالطون الشهري.
فلنرتك هؤالء القادة احلربيني فإنهم سبب للبؤس والشقاء يف كل مكان..
ولنبحث عن رمز العقل واحلكمة يف اليونان القدمية أين هو أرسطو
( )arestotalesكبري فالسفة اليونان ..وأشهر عقول
التاريخ..أرسطو الذي ينتسب إليه كل العقالء يف كل زمان ..أرسطو
الذي ينتسب إليه العقل الغربي الذي قرر لنا أن احلرب ال توجد إال
حيث يوجد الدين..أما حيث يوجد العقل فال حرب ..دلونا على هذا
العقل إذن ..
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سنرحل مع آلة الزمن إىل املعبد الذي يلقي فيه آرسطو دروس احلكمة..
لننظر إليه وهو ميشي أمامنا رائحا غاديا ليستجمع أفكاره ويرتب
آراءه..ويهلذا

سيعرف

هو

وتالمذته

بالفالسفة

املشائني

( ..)peripateticsلننهل منه أصوله العقلية ولننعم معه بالسالم
واألمن..
يا خليبة األمل..انتقل أرسطو إىل معبد احلوريات بنات إله البحر
بوسيدون..وال وقت لديه لعموم الطلبة حاليا..فهو مشغول ببعض
الدروس اخلصوصية..
دروس خصوصية! حتى أنت يا أرسطو!
وملن هذه الدروس؟
لطالب جديد مراهق يف الثالثة عشرة من عمره ،ابن فيليب املقدوني..
ومن ضمن الدروس شرح اإللياذة نفسها واليت أعطى منها نسخة
مشروحة يهلذا املراهق يصطحبها يف أسفاره.
هذا املراهق تلميذ أرسطو امسه إسكندر بن فيليب
املقدوني(..اإلسكندر األك ر)
42

أحد أشهر قادة املعارك يف التاريخ وواجهة جمموعة من أشرس احلروب
يف العصور القدمية بل ويف كل العصور..
باحلروب وحّد االسكندر الداخل ثم انطلق يغزو املمالك اجملاورة
اململكة إثر اململكة..
اإلسكندر يسقط اململكة الفارسية ..وكانت قبله ال تسقط!
اإلسكندر يضم مصر..الشام  ..العراق..األناضول..البلقان..ما وراء
النهر..غرب الصني...
قُتل يف هذه احلروب ماليني البشر – حسب املراجع الغربية – وقد قُتل
يف حرب واحدة فقط من حروبه  666ألف إنسان ،نصفهم من
املدنيني .14
كوَّن اإلسكندر األك ر أحد أك ر اإلم راطوريات اليت عرفها التاريخ
()15

القديم على مساحة تتجاوز مخسة ماليني كم مربع.

عند موت االسكندر سنة  000ق.م .لن يسمي خليفة له  ،مما سيؤدي
إىل تنازع قادته العسكريني على السلطة من مشارق حدود الدولة
A great book of horrible things (6).
Map Imperio de alejandro , captain blood.
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14
15

ملغاربها ،لتدخل اليونان القدمية جراء ذلك يف حقبة دموية تعرف
حبروب ملوك الطوائف ( ، )diadochiوستستمر حروب ملوك
الطوائف هذه لقرن من الزمان ،وستتسبب يف إنهيار تركة االسكندر بل
وانهيار اليونان القدمية لرتثها روما بعد ذلك ،وتقوم اإلم راطورية
الرومانية على أنقاضها.
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اإلمرباطورية الرومانية :
فلنبق إذن يف هذه الرقعة من العامل ونستمر مع اإلم راطورية الرومانية
وريثة اإلغريق لعلهم استفادوا من دروس املاضي..
إال أن التاريخ تحدثنا خبالف هذا! فاإلم راطورية الرومانية أحد أكثر
اإلم راطوريات التارخيية اليت عانت من االقتتال الداخلي والتطاحن
على احلكم واحلروب األهلية..بل قد حتتل مركز الصدارة يف هذا الباب..
بل يصف بعض املؤرخني الغربيني اجليش الروماني بأنه أشرس آلة قتل
عرفها العامل(.)16
فقد بدأت اإلم راطورية الرومانية بالصراع الداخلي يف وقت مبكر من
تارخيها وهي ال تزال مجهورية يف روما وقبل أن تبدأ بالتوسع..ويف تلك
املرحلة سيقوم أحد القادة العسكريني بإخضاع أعدائه عسكريا
وسيستولي على عاصمة اإلم راطورية بالقوة ..ثم يعلن نفسه حاكماً
أبديًّا للبالد! وهو أحد أشهر القادة يف التاريخ (يوليوس قيصر) ..

16

A history of warefare by oconell, war and epmperialism in
republic rome by William harris.
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بعدها سيقوم جمموعة من القادة العسكريني بقتله ومن بينهم صاحبه
بروتوس الذي سيوجه له قيصر حسب بعض الروايات التارخيية كلمته
األخرية والشهرية ( )et tu bruteحتى أنت يا بروتوس؟!
ستدخل روما بعد ذلك يف حروب أهلية طاحنة أشهرها حروب (مارك
أنطونيو وستحالفه كليوباترا م لكة مصر وعشيقة قيصر السابقة) ضد
(أوكتافيوس) والذي كان حليفه باألمس ،وتستمر سلسلة من احلروب
األهلية اليت ستقضي على كل شيء داخل اإلم راطورية ،وينهزم يف
النهاية أنطونيو وكليوبرتا وينتحران ،وينتصر أوكتافيوس يف إحدى
أشهر معارك التاريخ معركة أكتيوم البحرية ،والذي سيعرف بعد تولي
العرش بأغسطس ،وسيكون املؤسس احلقيقي لإلم راطورية الرومانية
وستتمتع اإلم راطورية بعدها بفرتة من السالم الروماني تعرف تارخييا
ب ( )pax romanaإال أنها لن تلبث وتنزلق يف أتون حروب أهلية
مستعرة مرة أخرى وذلك يف حدود سنة  060م ملا بدأ الرومان يتقاتلون
فيما بينهم فانتهوا إىل تنصيب أربعة حكام تحكمون اإلم راطورية سويا
إال أنهم ما لبثوا أن تقاتلوا هم أيضا فيما بينهم!

46

وستكون هذه احلروب األهلية اليت ال تنتهي هي القاضية على
اإلم راطورية الرومانية كلها يف شقها الغربي ،لتكون من أشهر حمطات
الصراعات الدموية الداخلية يف التاريخ.
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إحصائيات غربية بأعداد قتلى بعض احلروب الرومانية

٭حرب اإلم راطورية الرومانية األوىل مع مملكة قرطاجة ( punic
 )warقتل فيها قرابة نصف مليون شخص(.)17
٭حرب اإلم راطورية الرومانية الثانية مع مملكة قرطاجة قتل فيها 446
ألف شخص(.)18
٭يف لعبة املصارعني ( )gladiator gamesاليت بدأت يف القرن
الثالث قبل امليالد ،وهي عبارة عن عر

دموي إلمتاع املشاهدين ،

يقوم فيه جمموعة من املصارعني يف ساحات العر

باالقتتال أمام

اجلماهري وال تنتهي اللعبة إال بقتل حقيقي للخصوم ،قُتل يف هذه
العرو

ع ر التاريخ الروماني قرابة ثالثة ماليني ونصف من

املصارعني(.)19

17

A great book of horrible things (00).
Ibid p.(08).
19
Ibid p. (00).
18
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٭حروب السادة والعبيد الرومانية ( )roman slave warsوهي
حروب دارت بني السادة وعبيدهم الباحثني عن احلرية قُتل فيها مليون
شخص(.)20
٭ احلرب األهلية بني اجلمهورية الرومانية وباقي املدن اإليطالية املعروف
تارخييا باسم ( )war of alliesواليت دارت بني عامي  88-60ق.
م .قتل فيها  066ألف شخص(.)21
٭يف حروب إبادة اليهود ومطاردتهم قتل الرومان  066ألف يهودي،
بني عامي  47-00م ،وعامي 006-000م.

()22
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A great book of horrible things (04).
Ibid p.(00).
22
Ibid p.(66).
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اإلمرباطورية الفارسية:
سنرتك اآلن روما مؤقتا مع آلة الزمان  ،وننتقل إىل بالد فارس (إيران
حاليا) ،وننزل هناك ،لنفتح أعيننا على جمموعة من احلروب بقيادة
كورش الكبري ( )cyrus the greatاليت تأسست على إثرها
اإلم راطورية اإلمخينية الفارسية(.)23
ففي نفس وقت ازدهار اإلم راطورية الرومانية يف غرب العامل القديم
 ،كانت اإلم راطورية الفارسية يف الشرق تزدهر شيئا فشيئا حتى صارت
املنافس األك ر لإلم راطورية الرومانية يف العامل آنذاك ،وقد دخلت
اإلم راطوريتان الفارسية والرومانية يف سلسلة من احلروب الدموية
سقطت الدولة الفارسية اإلمخينية األوىل على إثرها ،حيث أسقطها
اإلسكندر األك ر ،لتقوم على أنقاضها اململكة الفارسية الثانية
الساسانية واليت ستثأثر ألسالفها وتضم مجلة من األراضي الرومانية
إىل حدودها وتقيم أحد أك ر اإلم راطوريات اليت عرفها التاريخ.
23

The Cambridge History of Iran. Vol. 2: The Median
and Achaemenian Periods. Cambridge University
Press.
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كانت املمالك الفارسية تعبد أهورامازدا إله احلكمة  ،يف عقيدتهم
الزرادشتية الوثنية ،وكانوا يقدسون النار كونها رمزا حلكمة إيهلهم اليت
ال تنطفئ أبدا ويهلذا كانوا يوقدون النريان يف معابدهم وتحرصون على
عدم انطفائها ،وستُعرف عقيدتهم باجملوسية.
تاريخ الصني األوسط:
ال يقل تاريخ الصني األوسط دموية عن تارخيها القديم ،إن مل
يتجاوزه.
٭فمملكة زن الصينية ( )xin dynastyواليت قامت يف الصني بني
سنيت  07 – 6م .إحصائيات قتلى حروبها تصل إىل عشرة ماليني
شخص(.)24
٭ويف مترُّد أنلوسهان على مملكة تانج الصينية ( anlushan
400 -466 )rebelionم فقد  00مليون شخص(.)25

A great book of horrible things (76).
Ibid p. (80).
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24
25

٭يف حروب إسقاط مملكة يوانج الصينية ( the fall of yuan
 0046 – 0076( )dynasityم) سقط  06مليون قتيل(.)26
٭يف حروب سقوط مملكة مينج ( collapse of the ming
1635-1662()dynasityم) ،سقط  06مليون قتيل(.)27
٭وفاقت إحصائيات حروب املمالك الصينية الثالث اليت عرفت تارخييا
حبقبة ( )the three kingdoms of chinaذلك كله ،وهي
عبارة عن حرب أهلية صينية دارت رحاها بني ثالثة ممالك خمتلفة تتنازع
حكم الصني بني عامي  086 -086م ،فقد سُجِّل فيها  07مليون
مفقود!

()28

۞۞۞
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A great book of horrible things (076).
Ibid p.(000).
28
Ibid p.(66).
27
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عودة لإلمرباطورية الرومانية
اإلم راطورية الرومانية يف عهد قسطنطني:
ولكننا حنتاج أن نتوقف يف حقبة رومانية تارخيية مهمة قبل أن نغادر مع
آلة الزمان إىل مكان آخر من العامل..
وهي حقبة احلاكم قسطنطني..
قسطنطني هذا أيِس من احلروب الداخلية املستعرة يف اإلم راطورية
الرومانية واليت ال تنتهي  ،وأراد أن يقدم مشروعه يف توحيد
اإلم راطورية حتت راية واحدة وحتت حكم واحد..
الحظ قسطنطني أن اإلم راطورية منقسمة على صعيدين رئيسني:
الصعيد السياسي فال يتوقف القادة العسكريون عن القتال بينهم،
والصعيد الديين ،فقد كان اجلميع يقاتل باسم آيهلته وقد كانت اآليهلة
نفسها تتقاتل فيما بينها حسب أساطريهم ويرتتب على هذا تقاتل أبناء
اإلم راطورية فيما بينهم كل انتصارا آليهلته ،وقد كانت اإلم راطورية
الرومانية إىل هذه اللحظة إم راطورية وثنية تعبد مئات اآليهلة.
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رأى قسطنطني أن احلل األمثل يهلذا التطاحن هو توحيد اإلم راطورية
على كيان سياسي واحد بالقوة ،فدخل يف حروب طاحنة ضد األباطرة
املنافسني خاصة ماكسنتيوس وليسينيوس ،واستطاع أن يكون
اإلم راطور األوحد إلم راطورية موحدة سنة  007م.
كما رأى أن احلل األمثل إلنهاء الصراع الديين هو إتاحة احلرية الدينية
للجميع على أن تعبد كل طائفة إيهلها دون اصطدام مع آيهلة اآلخرين.
كانت املسيحية إىل هذه اللحظة التارخيية حماربة يف روما ،وأبناؤها
مشردون مطاردون ممنوعون من طقوسهم وعباداتهم ،وعاش
قسطنطني نفسه أكثر حياته وثنيًّا،ولكنه كان أحد أهم الشخصيات اليت
رفعت هذه العقوبات عن املسيحيني وأمرت باعتبار املسيحية دين معت ر
داخل اإلم راطورية وأتاح احلرية ألتباع املسيحية.
إال أنه وجد املسيحيني يف نفس الدائرة..حيث اكتشف أن النصارى
أنفسهم غري متفقني على تصوِّر واحد لدينهم! وال إليهلهم!!
فجمع قسطنطني مجيع القساوسة املعت رين واملختلفني فيما بينهم
وأمرهم باالتفاق على تصوِّر موحَّد للدين املسيحي وإله املسيحني،
وإال فسيكون حكم اجلميع القتل والتشريد.
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بدأ اجمللس األول الشهري بني رؤوس املسيحيني يف (( )nicaeaنيقيا)
سنة  006م وهم خمتلفون على عشرات ومئات التصورات ويف كل
شيء ،إال أنه حتت التهديد القسطنطيين كانت تستبعد كثري من هذه
التصورات شيئا فشيئا ،إال أن أبقى على تصوّر واحد ،حيث اتفقوا يف
النهاية على عبادة ثالثة أوثان مدجمة يف (وَثَنٍ) واحد! ،هذا الوثن ال
خيتلف كثريا عن زيوس عند اليونان أو آمون ورع عند املصريني ،أو
يودي عند الصينيني أو آنو عند أهل الرافدين ،ولكنه سيكون هذه املرة
باسم (املسيح) ( )jesusأو (.)christ
وهو تصوُّر وضع جذوره يف وقت مبكر رجل روماني ادعى أنه دخل
يف دين املسيح عليه السالم غري امسه إىل بولس ( paul the
 ،)apostle=saint paulثم ادعى أنه رأى املسيح بعد صلبه وأنه
ابن اهلل!
ومل يكن هذا الوثن اجلديد واحدا يف احلقيقة بل كانوا ثالثة أوثان يف
وثن واحد ،فوثن يرمز لألب (إله السماء) ووثن يرمز لالبن (إله
األر ) ووثن يرمز للروح القدس ( القوى الروحية) ،ولكن اجلميع
اندجموا يف وثن واحد.
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وهذه هي هي نفس املنظومة الوثنية ع ر القرون  ،وهي هي نفس
التصورات الوثنية خالل األجيال ،ولعل هذه العقيدة احملرفة تعود
جبذورها إىل عقيدة جلجامش من ملوك حضارة ما بني النهرين القدمية
 ،والذي كان يعتقد أنه ثلثا إله وثلث واحد فقط بشري!
فقط أخرج بولس ثم قسطنطني مع األحبار والرهبان هذه العقائد
الوثنية يف قالب جديد!! كنوع من التصاحل مع باقي األوثان املعبودة يف
روما! وقد مألت بعدها تصاوير وأوثان ابن اهلل هذا أو اإلله املخرتع
مع أمه اليت أجنب منها إله السماء إيهلا آخر فكان ابنه كنائس الشرق
والغرب ،بنفس الطريقة اليت كانت تصور بها روما أوثانها ،ولن
يتوقف القساوسة عند هذا احلد بل سيخرتعون دينًا ال عالقة بكثري من
تفاصيله بدين املسيح عليه السالم.
وقد دخل قسطنطني آخر حياته يف دين هذا الوثن اجلدي د وأعلن نفسه
مسيحيا ،وأعلنته الكنائس مناضال فاضال.
وكان سبيل كل من مل ير

بهذا الوثن اجلديد من أبناء النصرانية القتل

والتشريد واإلبادة وقد استمرت محالت إبادة النصارى املوحدين
وغريهم لعقود وقرون بعد ذلك.
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قسطنطني نفسه هذا هو الذي انتقل بعاصمة اإلم راطورية الرومانية إىل
اجلهة الشرقية من اإلم راطورية وأسس مدينة القسطنطينية  ،وبعد وفاته
سيحدث صدام بني شطري اإلم ر اطورية ،الشرقي والغربي،
وسيسقط اجلزء الغربي من اإلم ر اطورية جراء احلروب األهلية
املستعرة ،ومن أشرس احلروب يف هذه احلقبة:
٭ احلروب الرومانية األهلية اليت سقطت روما يف قسمها الغربي على
إثرها بني عامي 766-066م مت تسجيل  4ماليني قتيل(. )29
٭حروب جيستينيان األول يف توحيد روما ( 606-604م) وتعرف
تارخييا بـ( )Justinian warsقتل فيها عشرات املاليني(.)30
٭يف حرب املائة عام بني إجنلرتا وفرنسا ( the hundred years
 0760 – 0004( )warم) قتل  0مليون ونصف.31
وس يستمر اجلزء الشرقي وسيعرف تارخييا للتمييز باسم اإلم راطورية
البيزنطية لقرون من الزمان ،وسيسقطها بعد ذلك العثمانيون بقيادة
القائد الكبري حممد الفاتح ،وستصبح إسالم بول (مدينة اإلسالم)،
29

Ibid p. (47).
Ibid p. (46).
31
Ibid p. (006).
30
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وسيعود البيزنطيون إلسقاطها فكريا هذه املرة وهو سقوط أشد وطأة
من السقوط العسكري على يد صاحبهم أتاتورك ،وسيقيمون له أوثانا
موجودة إىل اآلن يف كل شارع وكل بيت وكل مبنى يف تركيا ال ختتلف
كثريا عن أوثان اليونان وروما القدمية.
عندما حدث الصدام السياسي بني الشطرين الكبريين لإلم راطورية
سيرتتب على هذا ظهور مسيحية جديدة يف الشرق يقوم املعسكر
الشرقي لإلم راطورية بتوظيف خطابها الديين يف احلشد احلربي
واالستقطاب السياسي ،وهو ما سيعرف بالكنيسة األرثوذكسية ،يف
مقابل الكنيسة الكاثوليكية الغربية  ،وسيكفرون بعضهم بعضا
ويتطاحنون بينهم ،ثم ستظهر يف وقت الحق يف الشطر الغربي حركة
تعرف حبركة اإلصالح الدينية تؤسس ملسيحية ثالثة هي ال روتستانتية،
وستثور هذه احلركة على الكنيسة الكاثوليكية ورهبانها وملوكها يف
حركة تعرف تارخييا بثورة الفرسان،وتظهر حركة إصالحية أخرى
تعرف بالكالفينية ،فتنضم للصراع ،وينتج عن جممل هذا الصراع
الدموي ميالد حلقبة من أكثر حقب تاريخ أوروبا دمويةً يف القرنني
السابع عشر والثامن عشر ،وهي حقبة تعرف بـ(احلروب األوروبية
الدينية املقدسة) ()holy european wars of relegion
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تتصارع فيها املسيحيات هذه بني بعضها البعض ،وتتصارع املسيحية
الواحدة منهم فيما بينها أيضا ،فحرب الثالثني سنة وحرب األربعني
سنة وحرب التسع سنوات وحرب العشر سنوات وغريها من عشرات
احلروب اليت سينتج عنها مقتل  06ماليني شخص على األقل،
وتدمري أكثر القارة األوروبية ،وإبادة ثلث الشعب األملاني حيث كانت
أملانيا هي احملطة األهم يهلذه احلروب(.)32
يبدو إذن أن املسيحية احملرفة مل ترث وثنية اإلغريق والرومان فقط بل
ودمويتهم أيضا!!
هل هي حروب (دينية) مقدسة حقا؟!
أكثر املؤرخني يرون أن هذا الص راع الدموي الذي أغرق أوروبا من
شرقها إىل غربها يف هذه احلقبة كان من أوله آلخره صراعا سياسيا على
امللك والسلطان ،وكان الدين جمرد عامل يتم توظيفه واستخدامه
للحشد واستعطاف اجلماهري فقط.
ويرى بعضهم  -وهو طرح جدير بالتأمل وسردية أميل إىل صحتها أو
كونها أقرب للحقيقة وإن كانت تكاد تكون غائبة متاما عن األطروحات
A great book of horrible things p.(068),(215).
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32

ذات اخللفية اإلسالمية – أن فكرة الدولة /اإلله اليت ستتسيد الواقع يف
أوروبا بعد مرحلة احلروب املقدسة كانت هي املسؤولة عن توظيف
الدين وطوائفه ومجاعاته يف هذه الصدامات الدموية واحلروب املقدسة
متهيدًا إلزاحتها من املشهد السلطوي وتغوُّل الدولة /اإلله.
ويصب هذا الطرح يف أن تدخل السياسة والسلطة يف الدين بتطويعه
وحشده يف الصراعات السياسية الدموية كان هو املسؤول األول عن
هذه احلقبة الدموية وليس العكس أعين تدخل الدين يف السياسة.
وحنن هنا ال ننفي بطبيعة احلال الطريقة املختلة اليت وظفت الكنيسة بها
اخلطاب الديين يف الصراع السياسي ،ولكننا نقول أن السياسي هو
الذي تدخل يف الديين أوال باستجالبه إىل صراعات السلطة الدموية..
مما أدى إىل فساد الديين بتقدي م خطاب يصب يف رغبات السلطة
التوسعية وتحشد املقاتلني يف صراع سلطوي الديين ..مما أدى إىل تشويه
اخلطاب الديين ..ومن ثمَّ التخلص منه ..ومن ثم تفرد الدولة اإلطالقية
يف احلكم والسلطة ،مع البحث عن مقدسات جديدة حتلها حمل املقدس
القديم لتوظفه بنفس الصورة الدموية ..فتظهر بعد ذلك الدول القومية،
والعلمانية  ،واللي رالية ،واملاركسية..إ خ اليت حتمل يف مضامينها
األيديولوجية مقدسات دموية جديدة.
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هذه الرواية هي اليت أميل إىل صحتها اآلن وإن تيسر قدمت حججي
عليها يف حبث آخر ،وال تظهر لي صحة الرواية اليت تقول بأن الديين
يف أوروبا عندما تدخل يف السياسي أفسده واليت يسلم بها عامة
اإلسالميني ضمنيًّا وجييبون عنها بأن هذا صحيح يف احلالة الغربية ولكن
احلالة اإلسالمية خمتلفة ويهلا خصائصها إ خ.
ال أتفق مع هذا الطرح وال مع هذا التسليم أصال ،بل العكس هو ما
حدث ،أن السياسي هو الذي وظف الديين يف أوروبا فأفسده من زمن
قسطنطني إىل حلظة إزاحة الكنيسة.
بل أرى أن هذا الطرح املردود أسطورة أخرى إىل جانب أسطورة حمارب ة
الكنيسة للعلم احلديث مطلقا ،مع جمموعة من األساطري اليت واكبت
نشأة ووالدة مشاريع احلداثة والتنوير لتضفي شرعنة عليها.
باإلضافة إىل ذلك حنتاج حنن املسلمني أن نبيِّن وجهة نظرنا يف جانب
هام ،فنحن إن تنازلنا وسلمنا بأن الدين املسيحي يف أوروبا كان هو
املسؤول األول عن هذه الصراعات فإننا نعتقد أن الدين اإليهلي
السماوي الذي جاء به املسيح عيسى عليه السالم وهو رسول بشري
كريم نؤمن به وبرسالته ونعتقد أن أخاه حممدا صلى اهلل عليه وسلم إمنا
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متم رسالته وشريعته  ..ال عالقة له بهذا الوثن الذي اخرتعه الرومان
ثم انقسموا فيه ثم تقاتلو ا وتطاحنوا فيما بينهم يف سبيله! بل هو وثن
اخرتعوه هم  ..وهو صنم ابتدعوه هم ..أما املسيح عليه السالم فهو
أجل من أن يأتي مبثل هذا التصور ثم اجلنون الذي تبعه!
ونعتقد أن تلك الصلبان اليت رُفِعت وأسيلت الدماء حتتها أنهارا ال
عالقة يهلا باملسيح عليه السالم فهو مل يصلب أصال!
ويهلذا فنحن نعتقد أن هذه احلروب اليت عُرفت تارخييا باحلروب الدينية
املقدسة وقُتل على إثرها املاليني ليست هي حروب دينية بل هي حروب
وثنية الدينية بامتياز قاتلت يف سبيل وثن وصليب ال عالقة يهلما بدين
رب السماء.
ولكنها وثنية صُبِغَت بقداسة السماء لتوظَّف وتستخدم يف خدمة مصاحل
األر

من سلطة ومُلك من جهة ويف حتريف دين السماء من داخله

على أيدي مدعيه.
۞۞۞
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أمثلة دموية متنوعة من التاريخ األوسط:
شهدت هذه احلقبة يف نواحي أخرى من العامل أيضا أحداثا دموية من
األعنف يف التاريخ أهمها:
٭ حروب جنكيز خان إلخضاع العامل كله! ( )0004-0060فقد
قدرت أعداد القتلى على يد قواته من شرق العامل وغربه بـ 76مليون
شخص(.)33
٭ويف حروب تيمورلنك ( )0011- 0731قدرت أعداد الضحايا
بـ 04مليون(.)34
ويف جهة أخرى من العامل:
٭يف احلروب اليت سقطت حضارة مايا على إثرها يف منطقة املكسيك
وجواتيماال اليوم ( 666-466( )mayan collapseم) ،قتل
أكثر من  0مليون شخص(.)35
۞۞۞
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A great book of horrible things (006).
Ibid p. (070).
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Ibid p. (00).
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التاريخ احلديث
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متهيد
يف تاريخ أوروبا األوسط كما رأينا كانت املسيحية (احملرفة) تضرب
جبذورها يف أعماق الكيان الغربي ،وال ميكن أن تُقتلع جذور كهذه يف
ليلة وضحاها ،ال تحدث هذا يف عامل الواقع.
دعونا أوال نشري إىل حقيقة تارخيية وهي أن وضع الكنيسة وباباواتها يف
أوروبا وعالقتها مبؤسسة امللك مل تكن متشابهة إىل حد كبري.
يف بعض اجلهات كان البابا هو احلاكم الفعلي حيث تفوق سلطاته
سلطات امللك ،ويف بعض اجلهات كان األمر على العكس من ذلك
حيث كان يسيطر امللك على القرار الكنسي ،إال أنه يف كل األحوال
كانت الكنيسة جزءا ال يتجزأ من واقع احلكم ونسيج اجملتمع يف آن.
اصطلح املؤرخون الغربيون على تسمية تلك احلقبة حبقبة القرون
الوسطى أو قرون الظالم ( )dark agesواصطلحوا على تأريخ
العصر احلديث من حلظة إزاحة هذه اجلذور الكنسية الضاربة يف ذاكرة
التاريخ الغربي.
ويبدو لنا أن مثة تراكمات تارخيية كبرية وتطورات متتالية ع ر القرون
أدت مبجموعها إىل هذه النتيجة النهائية = عصر ما يسمى باحلداثة،
فمثل هذه النتيجة ال ميكن أن تكون إفراز حلظة.
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تبدأ هذه الرتاكمات يف رأينا من زمن فالسفة اإلغريق الذين ميثلون
ينبوع نهر العقل الغربي يف كل حتققاته التارخيية عندما قرروا أن يكون
العقل هو احملرك الرئيس بل الوحيد يف عملية إنتاج األفكار وتصورات
الوجود واخللق والغاية واملصلحة واحلكم والسلم واحلرب وكل شيء
إ خ.
ثم املنعطف الذي مرت به الفلسفة الغربية برفض إدراج حبث (ما بعد
الطبيعة= امليتافيزيقيا) يف العلوم الفلسفية كونه ال يقوم على أدلة
ملموسة حمسوسة ،وهم هنا مل يرفضوا فكرة وجود (ما بعد الطبيعة)
ولكنهم يرفضون مركزية هذا العلم ،ويرفضون تسليط هذا العامل
الغييب على علوم احلياة بشتى ميادينها اخللقية والوجودية واالجتماعية
والثقافية والسياسية ،على أن يبقى املرء حرًّا يف اعتقاده فيما بعد الطبيعة
مبا يشاء على أن يبقى حبثا شخصيا وهامشيا على جمرى احلياة.
الشك أن هذا املنعطف أيضا أضاف ثقال إىل تلك الرتاكمات التارخيية.
ثم بولس وهو تحرف النصوص املقدسة وخيضعها للتصورات الوثنية
اليت ورثتها أوروبا عن عقول الفالسفة السابقني ويذيبها يف املباديء
الفلسفية اإلغريقية بغر

تبيئتها يف البيئة الغربية الوثنية اليت مل تتقبل

ابتالع املسيحية احلق ومل تهضم فكرة تنحية أوثانها عن مسرح احلياة.
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ثم علماء املسيحية الذين خاضوا يف الالهوت املسيحي خو
الفالسفة األول ورفضوا إخضاع عقويهلم لسلطة الوحي ،فخرجوا
بشتى التصورات الفلسفية الوثنية القدمية يف ثوب دين جديد.
ثم قسطنطني وهو يعتمد مسيحية وثنية حمرفة وميهد جلعلها جزءا من
النظام احلاكم لقرون تأتي.
ثم سنوات الدماء تلك حتت راية الصليب.
كل هذه العوامل وغريها أدت إىل خلخلة الكيان الكنسي من داخله
وايهلجوم عليه من خارجه ،حيث بدأت االنشقاقات تدب يف جسد
الكنيسة من داخلها وبدأت األصوات ترتفع من اخلارج تعلن عن
متلملها من السلطة البابوية وقراراتها.
متظهرت هذه االنشقاقات يف الداخل الكنسي يف مظاهر كثرية نستطيع
تلخيص أهمها يف مخسة تطورات رئيسة.36

36

وبالمناسبة هي تطورات مشابهة لما يحدث اآلن في العالم اإلسالمي.
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التطور األول :مرحلة البحث عن فهم جديد للنص املقدس ،وتنحية
علماء الكنيسة عن مشهد تفسري النصوص.
فحركات اإلصالح وعلى رأسها حركة مارتن لوثر نادت بإسقاط
مرجعية علماء الدين املسيحي وطقوسهم واالستقاء املباشر من الكتاب
املقدس ،ويعد لوثر أيضا من أ وائل الداعني إىل الفصل بني الدولة
والكنيسة فقد انسحب اهلل –حسبه -من العامل املادي الذي ال ميلك أي
قيمة روحية( )37ورأى أن الدين قضية شخصية ال تحق للدولة التدخل
فيها(.)38
إال أن حركة لوثر مل تعدُ إحالل بعض األحبار والرهبان اجلدد حمل
األُوَل ،فقد بقيت اخلرافة والوثنية ضاربة يف تفسريهم هم للنصوص
أيضا ،كما أنها مل حتل إشكالية الدماء واحلروب املقدسة بل عززتها
وأدخلتها يف مرحلة أشد دموية ،فقد قسمت حركة لوثر أوروبا
املسيحية إىل ثالثة أقسام فكان كل من مشال أملانيا وشرقها
وإسكندانافيا يعتنق اللوثرية ،بينما كانت إنكلرتا واسكتلندا ومشال

Not by reason alone by Joshua Mitchell pp23-30.
Fields of blood pp219-220.
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37
38

هولندا وراينالند وجنوب فرنسا كالفنية ،وبقيت باقي بلدان القارة
األوروبية كاثوليكية ،وتقاتلت هذه اجلهات فيما بينها.
التطور الثاني  :رفض اخلضوع لسلطات البابوات كمنظومة حاكمة.
مل تتوقف نداءات ما مسي باإلصالح عند رفض سلطة البابوات
التفسريية للنص املقدس بل ورفض سلطتهم السياسية أيضا ومركزيتهم
يف منظومة احلكم ،ومن أهم مظاهر هذا التطور:
أ :حركات الفرسان :حيث بدأت كث ري من حركات الفرسان الشهرية
على شعائر الكنيسة وقيودها وطقوسها وتفضل العمل ككيان

تعرت

خاص مستقل عن أوامر البابا.
ب :تقويض بعض امللوك لسلطات البابا والكنيسة وإضعافها ،فقد
تراجعت السلطة البابوية خالل القرن الرابع عشر وأصبحت السيطرة
()39

للملوك.

Fields of blood pp213

69

39

كانت هذه املظاهر من أهم مظاهر خلخلة الكيان املسيحي من داخله يف
أوروبا ،وبدَت املسيحية يف مهب الريح تستعد لضربات أخرى أشد
ضراوة.
التطور الثالث :تنحية النص املقدس نفسه
يف املرحلة السابقة مت حتييد سلطة البابوات التفسريية للنصوص ،وتقديم
تأويالت موازية لتأويالتهم ،وتقويض سلطاتهم السياسية ،وسيتطور
األمر إىل موضع أكثر عمقا بالدخول يف مرحلة املناداة بتحييد النص
املقدس نفسه والبحث عن مقاصده وروحه ،فبعد أن نادى لوثر وغريه
من املصلحني بتحييد فهم البابوات وحتييد فهم الكنيسة واالستقاء من
النص املقدس مباشرة ،واجه القراء اجلدد للنص املقدس إشكاليات
عدة يف فهم ما رأوه تناقضا وتعارضا وغموضا ،فمهّد هذا لظهور
حركة إصالح جديدة ذهبت إىل أبعد مما تقدم حيث نادت بتحييد
النصوص املقدسة أيضا واالكتفاء بالبحث يف روح النص ومقاصده.
وكانت الشخصية احملورية يف هذا التطور املهم هي شخصية إدوارد
هربرت املعروف بـ (0078( )Herbert of cherburyم) ،
والذي اقرتح يف أحد أهم أعماله ()de veritateوهو الكتاب الذي
سيؤثر فيما بعد يف نظريات هوغو غروتيوس (0076م) ،وديكارت
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(0066م) وجون لوك (0467م) ،بل يف نظريات تطويع الدين
ككل.
حاجج هربرت يف كتابه هذا على أهمية البحث عن مقاصد الكتاب
املقدس والغوص يف روحه مع عدم االنشغال بتفاصيله ،ورأى أن
املسيحية هي جمموعة مخس حقائق فطرية يف العقل اإلنساني:
أ :وجود معبود فائق للطبيعة والبشر ،ب:دجب عبادته،ج :ودجب
خدمته ع ر احلياة األخالقية ،د :وعلى البشر أال يقعوا يف اخلطايا ،هـ:
ألنهم سيكافؤون أو يعاقبون من اهلل على أعمايهلم بعد املوت (.)40
التطور الرابع:
يف املرحلة السابقة صارت املسيحية احملرفة و اليت يسميها الناس دينا
ديانة ال كتاب مقدس يهلا وال نصوص مقدسة وال عامل وال عابد وال
شيء ،نُزعت القداسة عن كل شيء ،وصار املقدس هو جمموعة من
املباديء املشرتكة بني األمم ،وجمموعة من الشعارات اليت قد تفسر مبئة
وجه.

40

Edward lord Herbert , de veritate, translated by meyrick h.
carre , bristole uk, 1937, p303.
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عندما حتدث هربرت عن مباديء مشرتكة بني البشر ،وأن املبدأ األول
هو عبادة مقدس يفوق الطبيعة ،نوقش كالمه بأنه من املعلوم أن
مباديء البشر ختتلف وعقويهلم ومداركهم تتنوع ومل جيمع البشر على
عبادة معبود معظم ،فهذا املبدأ أيضا قابل للنقاش واالختالف.
إذن ففي هذه املرحلة متت خلخلة حتى املباديء الرئيسية للكتاب
املقدس ألنه ببساطة مل يصبح مقدسا أصال.
التطور اخلامس:
بات من السهل جدا اآلن بعد أن ضاعت مالمح املقدس القديم أن
نعِّين وحندد مقدسا جديدا تحل حمل املقدس القديم وجنعله ذلكم
املقدس الضائع اليت نادت املسيحية وسائر امللل وأمجع البشر على
قداسته.
بعبارة أخرى :يبدو اآلن أن أسطورة ابن اهلل هذه قد مت استهالكها ع ر
القرون والبد من اجمليء بأبناء آخرين هلل على مسرح العامل الغربي.

۞۞۞
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اآلهلة اجلدد :أبناء اهلل!
اإلنسان مفطور على تقديس مقدَّسٍ ما ،رأينا هذا يف تاريخ البشرية
كله ،كل إنسان يستشعر بداخله أن مثة قوى عظمى أك ر من قوته،
يستشعر أن مثة كيانا أك ر بكثري من كيانه ،ومثة وجود يفوق وجوده،
قد يتجاهل هذا الشعور الوجداني يف حلظات القوة ولكنه سرعان ما
يتملكه يف حلظة ضعف.
يصاحب هذا الشعور يف فطرة اإلنسان شعور باالستعداد لبذل أي شيء
يف سبيل هذا املقدّس ،حياته عمره جهده ماله كل شيء.
كان روّاد هذه املرحلة يعرفون أنهم عندما يسحبون القداسة عن
الكنيسة واملسيحية فإنهم والبد سيضفونها على شيء آخر ،فالقداسة
قيمة ال يتخلى عنها اإلنسان بفطرته.
كان املقدس اجلديد الذي يتم تهيئته إلحالله حمل املقدس القديم ،هو
أي شيء إال (الدين).
امللك من املمكن أن يكون هو هذا املقدس ،الدولة..جائز ،األمة ..
وارد ،العرق ..ال بأس ،..فليكن املقدس إذن أي شيء ،أما الدين فال.
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ولكن الناس كانوا يقدسون املقدس القديم ألن ابن اهلل نفسه هو من
جاءهم به ،فكيف يُقنَع الناس بتقديس هذا املقدس اجلديد ونزع قداسة
القديم ،البُد من أن يرسل اهلل لنا أحد أبنائه ليضفي عليه مراسيم
القداسة.
حنتاج أن نتوقف هنا لننق ب يف ذاكرة الفلسفة اإلغريقية قليال ،كان
فالسفة اإلغريق يعتقدون أن الناس ال يستوون يف عقويهلم وأفهامهم
وحكمتهم ،وأن سائر الناس ينبغي يهلم اإلذعان ألهل العقول
واحلكمة ،وأن الذين فاقوا الناس عقال وحكمة هم يف احلقيقة مؤيدون
من قوى ميتافيزيقية خارقة أهدتهم هذه القوى بعد أن وصلوا مع طول
املمارسة إىل مرحلة تؤهلهم يهلذا ،هذه الفلسفة اليت ستدخل بعد ذلك
على ما يسمى بالفلسفة اإلسالمية حيث فسروا الوحي والنبوة بشيء
من هذا.
مل ختضع أوروبا القدمية إذن لعقول سقراط وأرسطو وأفالطون
وغريهم إال بعد أن أقنعوهم بأن عقويهلم مؤيدة من قوى ميتافيزيقية
خارقة.
وهل القداسة إال هذا؟!
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إال أن عقول هؤالء مل تنهِ أنهار الدماء ومل حتل مشكلة الصراعات
اإلغريقية والرومانية اليت ال تنتهي ،فقام قسطنطني بإدخال عنصر
جديد ودجمه مع فلسفات اإلغريق ووثنياتهم كما رأينا ،ليخرج مبقدس
جديد مساه ابن اهلل ،لعله ينه كل ذلك وتتوحد أوروبا حتت إمرته،
ولكن ابن اهلل املزعوم مل ينه شيئا بل استمرت الصراعات الدموية كما
هي  ،فال ابن اهلل هذا وال أبناء اهلل اإلغريق صنعوا شيئا ،فكنّا حباجة
إذن إىل أبناء جدد هلل ذوي عقول مؤيدة من القوى اخلارقة حتل لنا
معضلة الصراع اإلنساني والدم.
عندها سيظهر على مسرح التاريخ أبناء جدد هلل! وهم من سيهدينا إىل
املقدس اجلديد.
سيتحدث أبناء اهلل اجلدد من رواد هذه املرحلة كتوماس هوبز( )41مثال
0046م عن أن الدين كان هو سبب كل صراعات املاضي (هم هنا
ينزعون صفة القداسة عن الدين) ولكنهم سريدفون قائلني :فيجب إذن
أن تنهي الدولة سلطات الكنيسة وتسيطر هي عليها.

 41أفكاره المشار إليها في كتابيه ) (behemoth=the long parliamentو on
 the citizenوقد تكلمت عليها بشيء من التفصيل في كتاب مستقل.
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سنالحظ هنا أنهم مل يصنعوا شيئا سوى إحالل مقدس جديد
(الدولة/اإلله) مكان املقدس القديم (الكنيسة/اإلله) .
يف كتابه اللوياثان ( )42()leviathanكان هوبز تحاجج أنه كما أخضع
اهلل اللوياثان وحش الفوضى املذكور يف الكتاب املقدس فيجب على
امللكية أن تكبح القوى املدمرة للدين.
ونالحظ أنه هنا يُقرن بني امللكية وبني اهلل فامللكية هي اليت ستنفذ رغبة
اهلل يف تدمري هذه القوى ،م رة أخرى يضفي القداسة على (الدولة/
اإلله).
دعا هوبز الناس أيضا للتخلي عن تعصباتهم الدينية و انتخاب ملكا
مطلقا وأن يتقبلوا أفكاره وكأنها أفكارهم هم.
وهل التقديس األعمى إال هذا؟ وهذا منوذج للـ(امللك /اإلله)
ويف (األمري) مليكافيلي الذي يُعد من أوائل املراجع السياسية املعتمدة
غربيا ال ختطيء عني القاريء إضفاء مسحة القداسة لألمري وأفعاله حتى
إن اضطر إلخضاع املناطق اجملاورة بوحشية كما كرر هذا يف كتابه،
وهذا منوذج تقديسي واضح (األمري /اإلله).
Leviathan edited by Richard tuck, Cambridge university 42
press 1991,p.223
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ويف (العقد االجتماعي) انتقد جان جاك روسو تقديس أمري
ميكافيللي ،وطرح فكرته كبديل ،وخالصتها أن اإلرادة العامة لألمة
ينبغي للجميع أن خيضع يهلا.
وهذا منوذج تقديسي آخر (اإلرادة العامة /اإلله).
ولكن قد أورد إشكال على طرحه مفاده أن :إرادات الناس ال تتفق
بل ختتلف ،فمن أين لنا بإرادة عامة خنضع يهلا الناس ،يطرح روسو
اجلواب على هذا مبا ملخصه أن العامة ال يفقهون الشأن العام وال
يعرفون مصلحتهم بل (النخبة) هي اليت تعرف مصاحلهم وما تقرره
النخبة جيب أن يصوِّت له اجلميع ،ومن خرج عنه يكون خارجا عن
اإلرادة العامة مستحقًّا للقتل!
وهذا منوذج تقديسي دموي صارخ منوذج (النخبة  /اإلله).
أصر هوبز على أن القساوسة والوعاظ هم أصل املعاناة السابقة.
وتحق لنا أن نتساءل هل س تكون إزاحة القساوسة والوعاظ إزاحة
مطلقة ،أم سيطلع علينا قساوسة ووعاظ جدد.
رأى هوبز أن الالهوتيني هم املتسببون يف إثارة العواطف الشعبية اليت
تؤدي إىل حروب أهلية.
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ونتساءل حنن :عندما نقضي على الالهوتيني ستنتهي احلروب األهلية
إذن؟!
أما جون لوك( )43فاحلل الذي قدمه لصراعات املاضي هو احلرية الدينية
 ،فالدين حسبه مسألة شخصية ال تدخل للدولة فيه.
ولكننا نتساءل :هل تقديس الدولة والعرق واألمة وامللك واألمري
سيكون مسألة شخصية فردية أيضاً؟! ال يبدو ذلك ،فلوك نفسه الذي
يدعو للحرية الشخصية يؤيد السلطة املطلقة االعتباطية االستبدادية
للسيد على عبيده ولو أدى إىل قتلهم يف أي وقت .وكان من أشد
مؤيدي املستعمرات األمريكية ونزعها من مالكها احملليني .
حتى اخللود فقد رفض رواد هذه احلقبة فكرة اخللود باملوت يف سبيل
اإلله ،وأحلوا حمله اخللود باملوت يف سبيل األمة فهذا وحده – يقول

43

أفكاره المذكورة في رسالته الشهيرة ( )a letter concerning toleration

و( ،)two treatises of govermentوتكلمت على أفكاره بشيء من التفصيل في
رسالة خاصة.
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الفيلسوف األملاني فيتشه – هو ما يهب اإلنسان اخللود ،ألن األمة
وجدت منذ فجر التاريخ وستبقى بعد موتنا(.)44
ويف ظل الفلسفة املادية اليت تحتكم إليها عامل السياسة فإنه من الطبيعي
أن نرى حالة املال  /إله ،فجورج سيمل يف كتابه فلسفة املال
 philosophy of moneyتحاجج على أن دجمعات املال ستكون
هي الوريث أو البديل للتجمعات الدينية ،وستحاول إجياد اإلله يف
األشياء ،وبالتالي فمن الطبيعي أن نرى العامل املادي يقتتل يف سبيل
املال  /اإلله.
ولصيق بهذا الطرح طرح روبرت نيلسون يف كتابه (االقتصاد كدين).
ومن اخلطأ أن يُظن أن هذه النظريات أُمجع عليها غربيا بل مثة نقد
عميق وُجِّه ملثل هذه النظريات داخل الذات الغربية نفسها ،ويف حقل
العقل الغربي ذاته ،فعلى سبيل املثال قد استنكر املؤرخ اإلجنليزي لورد
أكتون 0660-0870م فكرة (اإلرادة العامة) عند روسو ،متخوفا

 44يراجع what a people is amd what is love and fatherland in
addresses to german nation, Cambridge university press 2008
p105.
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من أن اإلرادة العامة اليت يتحدث عنها روسو وأمثاله (إرادة وهمية)
ستحطم كل احلقوق الطبيعية واحلريات يف سبيل الدفاع عن ذاتها(.)45
وقد انتقد عشرات املتخصصني الغربيني منوذج ميكافيللي لألمري
وجعلوه رمزًا للديكتاتورية ملهما يهلتلر وأمثاله.
كما انتقدوا جون لوك وحريته وتناقضها.
وانتقدوا خنبة جان جاك روسو يف العقد االجتماعي.
وتقول كارين أرمسرتونج يف نقد مهم لدعوى إلغاء املقدسات من
التاريخ الغربي من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا( :إن كان بإمكاننا
أن نعرف املقدس على أنه ذلك الشيء الذي يقبل البشر بالتضحية
حبياتهم ألجله فإن األمة القومية قد أصبحت بكل تأكيد دجسيدا
()46

للمقدس)

وقد أفردت احلديث عن اخلالف داخل العقل الغربي وتكلمت عن
توجهاته املختلفة يف حبث مستقل ،إال أن الذي يهمنا هنا أن التوجه
السياسي العام يف أوروبا وقتها صدَّر تلك اآلراء وعممها وقدمها على

 45يراجع myths and memories of the nation by antony smith
p33.
 46انظرfields of blood, p267
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أنها الرأي األوحد وذلك المتطتائها يف سباقه مع الكنيسة واستبدال
مقعدها يف احلكم.
مثل هذه األطروحات وعشرات مثلها ألبناء اهلل اجلدد ستقضي بإزاحة
الدين من مركز القلب يف أوروبا وجعله على أقصى تقدير مسألة
شخصية فردية ،وستصري الكنائس مبان أثرية تتحدث عن تاريخ مضى
وانقضى ،سيتوقف الالهوتيون عن التالوة وسيغادر الرهبان أديرتهم
وسيخفى الكتاب املقدس قسرًا ،وسنكون على موعد جديد إذن مع
السالم واألمان والرخاء واالطمئنان.
سننتقل بآلة الزمن حلضور احلدث األك ر الذي توِّجت فيه أفكار احلداثة
والتنوير هذه اليت صاغها آيهلة األر

اجلدد ،حنتفل معهم باألمان

الذي أهدوه للبشرية ،واحلرية اليت أغدقوها علينا.

۞۞۞
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الثورة الفرنسية
مساواة ،حرية ،عدالة اجتماعية!
« إن احلرية واملساواة كلمات طنانة ضخمة استغلت استغالال بشعا ،من ذا الذي ال تحب احلرية واملساواة،
لقد كانت منذ األزل من تعاليم سيدنا املخلِّص ،ولكن هل جعلت الثورة الرجال أكثر سعادة ؟ على العكس
إننا أوالء الذين أرادوا احلرية ونابليون هو الذي دمرها وحطمها»
من رائعة عمالق األدب الروسي تولستوي
«احلرب والسالم »

إن التاريخ األوسط تاريخ دموي بامتياز ،قُتِل فيه ماليني البشر يف
حروب مصاحل تافهة وغايات بائسة ،فلنغادر هذا الزمان سريعا مع آلة
الزمن  ،ونطلب منها أن تنقلنا إىل أهم حمطات العصر احلديث ،هناك
يف باريس  ،قريبا من قصر فرساي أو سجن الباستيل ،لنحضر احلدث
األهم يف التاريخ احلديث ،الثورة الفرنسية

( Révolution

0466-0486( )françaiseم).
هنا حتتشد طبقات الفقراء والعمال  ،تهتف بصوت واحد إلسقاط طبقة
رجال الدين ،وطبقة النبالء األرستقراطية ،تنادي بصوت واحد
(مساواة ،حرية  ،عدالة إجتماعية) ،إن هذه ايهلتافات اليت متأل
األجواء حولنا مؤذنة بفجر جديد ،وداعا للحروب وداعا للمآسي
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ووداعا للدماء ،ووداعا لرجال الدين وحروبهم املقدسة ،ووداعا
للكنيسة وإقطاعياتها ،ال مكان هنا سوى للمساواة واحلرية والعدالة
االجتماعية.
وتنتصر الثورة...
عهد اإلرهاب!:
ولكن ما هذا الذي تحدث؟!
كل مَن خيالف الثوار يف الرأي مصريه القتل أو السحل أو الطرد! فأين
احلرية إذن!
كل من مل ينضم للثورة مصريه التشريد ! فأين العدالة االجتماعية
إذن!
هل الثوار أرباب وآيهلة من خرج عن طاعتهم قُتِل!
ما هو الفرق إذن بني الثوار وبني طبقة النبالء..
بل ما الفرق بني الكنيسة املقدسة والثورة املقدسة هذه..
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وما الفرق بني رجال الدين الذين يوزعون صكوك الغفران ملن دان يهلم
فقط ،وبني رجال الثورة الذين يوزعون صكوك الغفران ملن انضم يهلم
فحسب!
هل هذا العهد هو عهد نهاية فكرة اآليهلة  ،أم هو ميالد آليهلة من نوع
آخر  ،فتلك آيهلة جاءت من وراء الطبيعة وهذه آيهلة بشرية بامتياز!
ما الفرق بني الدين الذي اخرتعه رجال الكنيسة ونكلوا بكل من
خالفه..والدين الذي اخرتعه الثوار  ...ومت التنكيل بكل من خيالفه!
ما الفرق بني زيوس وآتون ورع وغريهم من آيهلة الوثنيني ..وبني
ميكافيللي وروسو ومونتسيكيو  ..وغريهم من آيهلة العقليني هؤالء..
سُمِّي العهد الذي واكب بزوغ الثورة الفرنسية بين يوليو  9871ويوليو

 9811والذي شهد مرحلة من أوسع مراحل إبادة املخالفني يف الرأي
يف التاريخ احلديث بـ (عهد اإلرهاب)! ،نعم (عهد اإلرهاب)..
يسميه الفرنسيون ()la Terreur
واإلجنليز ()the reign of terror
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وقد قُتل فيه آالف األشخاص وأعدم اآلالف يف امليادين العامة إعداما
مجاعيا بدون حماكمات ،وشرد اآلالف وطرد اآلالف...
بل أغرق اآلالف مع نسائهم وأطفايهلم فيما يعرف بـ

Noyades de

Nantes

ويسمي املؤرخون شهر سبتم ر من سنة 0460م بسبتم ر اجملازر!
( )The September Massacres
قال يومها قائد الثوار روبسبري :47
If the basis of popular government in peacetime is
virtue, the basis of popular government during a
revolution is both virtue and terror; virtue, without which
terror is baneful; terror, without which virtue is
powerless.

ترمجته ( :إذا كان أساس احلكومة الشعبية يف وقت السلم هو الفضيلة
 ،فإن أساس احلكم الشعيب خالل الثورة هو الفضيلة واإلرهاب! إن
اإلرهاب بال فضيلة ويل ومهلكة ..والفضيلة بال إرهاب ال قوة يهلا وال
أثر).

47

"Maximilien Robespierre: On the Principles of Political
Morality, February 1794". Fordham University.
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كان روبسبري قائد عهد اإلرهاب هذا ومنظِّره من أشد املتأثرين بأفكار
روسو يف العقد االجتماعي ومونتسكيو يف روح القوانني.
اعرتفت الثورة بقتل  76ألف شخص يف عهد اإلرهاب بدون
حماكمات ،أما املؤرخون الغربيون احملايدون فريون أنه قتل يف عهد
اإلرهاب على أيدي ثوار احلرية واملساواة هؤالء ما ال يقل عن 666
ألف شخص (نصف مليون إنسان) (!)48
أعدم الثوار أيضا جمموعة من العقول املتميزة اليت مل تقف يف صف
الثورة يف سائر حقول العلوم احلديثة كالكيميائي املتميز أنطوان
الفوازييه ( )antoine lavoisierالذي كان من أعظم املؤثرين يف
تطور ع لوم الكيمياء والبيولوجي يف العصر احلديث( ،)49بنفس
احلماسة اليت قتلت بها الكنيسة قبل ذلك الفلكي جاليليو  ،فقط أذاع
لنا الفرنسيون حادثة جاليليو وطاروا بها كل مطار ومل تحدثونا عن
العقول اليت ذحبتها الثورة الفرنسية وعلماء العلوم احلديثة الذين كانت
املقصلة هي مصريهم.

A great book of horrible things (066) 48
 49يراجع في مجازر الثورة التي ارتكبتها في حق علماء العلوم الحديثة ( the
)incidence of terror in the French revolution by Donald greer

86

متاما كما حدثونا عن دعم الثورة لعلماء العلوم احلديثة وأخفوا علينا
أن هذا كان مشروطا بدعمهم للثورة ،وأخفوا علينا أيضا حقيقة دعم
الكنيسة للعلوم احلديثة شريطة أن يكون الباحثون حمل الدعم من
املوالني لسلطة البابا ومن ذلك استقبايهلم حبفاوة لنظرية كوبرنيكوس
حول مركزية الشمس يف زمن البابا بولس الثالث ،واليت استلهم منها
جاليلو نظرياته ،ولكنهم قبلوها من ك رنيكوس املوالي للبابا،
ورفضوها من جاليليو املتململ من سلطة الكنيسة.
تبدو احلياة أحيانا كسيناريو متكرر يتبادل أبطاله األدوار ذاتها لدرجة
امللل.
وحنن نرى أن هناك خلالً يف الطرح السائد يف البحوث العربية ذات
اخللفية اإلسالمية اليت تؤرخ لنشأة العلمانية يف الغرب كرد فعل مقابل
لرفض الكنيسة للعلم احلديث ،فمثل هذا الطرح ال خيلو من االختزال
واملبالغة  ،فموقف الكنيسة من العلم احلديث مثله مثل أي مؤسسة
أخرى يرتاوح بني بعض احلاالت املشجعة للعلوم احلديثة الداعمة
لبحوثها احملتفية بنتائجها بشرط املواالة لسلطة البابا الداعِم كما قدمناه،
ويف بعض التحققات سنجد إهماال يهلذا الباب ،ويف بعض احلاالت
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سنجد حماربة يهلذا الباب ،ويغلب هذا عند خوف املنازعة السياسية
وسحب البساط من حتت أقدام الكنيسة كأي كيان مستبد.
متاما كما نرى يف الدول العلمانية اليوم بعضها يشجع البحث العلمي
وينفق عليه ويدعمه  ،وبعض هذه الدول ال تكرتث له ،وبعض الدول
العلمانية املستبدة قد حتارب العقول املتميزة من أبنائها خشية سحب
البساط الشعيب من حتت أقدامها.
وإن كنا ال خنتلف يف أن اخلو

الالهوتي املسيحي الذي استنفد اجلهود

واألوقات ثم أدى إىل الفرقة والتطاحن والدماء عطَّل عجلة اإلبداع
العلمي يف حقل العلوم احلديثة ،وكان يف كثري من احل االت حجر عثرة
أمام حماوالت اإلبداع ،ولكننا جنادل يف املبالغة والتعميم القائل مبحاربة
الكنيسة للعلم احلديث مطلقًا ،كما جنادل يف جعل هذا السبب بعد
تعميمه هو الدافع األول لنشأة الفكرة العلمانية مع إهمال األسباب
األكثر مركزية وأهمية يف نشأتها ،ولعلنا نفرد احلديث عن املوضوع يف
حبث آخر.
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:املعارك املقدسة
أما املعارك املقدسة بعد إزاحة الكنيسة فلم تنته بل زاد زمخها إذ أصدر
،  توجيها بانتفاضة اجلماهري0460  أغسطس00 املؤمتر الوطين يف
تأمر اجملتمع كله بنسائه وأطفاله بالتوجه إىل احلرب ونصر الثورة وإظهار
.كراهية امللوك
:نصه
All Frenchmen are permanently requisitioned
for service into armies, young men will go
forth into battle, married men will forge
weapons and transport munitions, women
will make tents and clothing and serve in
hospitals, children will make lint from old
linen, and old men will be brought into the
public squares to arouse the courage of the
soldiers while preaching the unity of the
republic and hatred against kings )50(

A history of warfare, by keegan, p.344 النص في
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ترمجته( :كل الفرنسيني مطالبون باخلدمة يف اجليوش بشكل
دائم،الشبان سيحاربون يف املعارك ،أما الرجال املتزوجون فسيجهزون
األسلحة وينقلون الذخرية ،وستجهز النسوة اخليم والثياب وختدم يف
املستشفيات  ،وسيصنع األطفال اخليوط من املالبس القدمية ،وكبار
السن سيستدعون إىل الساحات العامة لرفع معنويات اجلنود من خالل
التشديد على وحدة اجلمهورية وإظهار الكراهية للملوك).
اإلبادات اجلماعية:
هذا إىل جانب اإلبادات اجلماعية للمخالفني للثورة وأشهرها مذحبة
فيندي (:)vendee genocide
ففي عام  ، 0680نشر املؤرخ الفرنسي رونالد سيشر النتائج األولية
اليت توصل إليها حول هذا املوضوع واليت تثبت ارتكاب قوات الثورة
الفرنسية ملذحبة مجاعية سنة  0467يف مدينة  vendeeيف رسالته
 ، Le Génocide franco-françaisوهي نسخة منقحة من
رسالته الدكتوراه.
تعر

بعدها سيشر للتشهري من قبل الصحفيني واألكادمييني الفرنسيني

لتشكيكه يف الرواية الرمسية لألحداث اليت وقعت قبل قرنني من الزمن.
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فقد أصبحت الثورة أسطورة مقدسة لبعض الفرنسيني على األقل ؛ ال
يتعاملون بلطف مع املشكيني يف قداستها.
ولكن سيشر عاد يف  7مارس  ، 0600بوثائق اكتشفها يف األرشيف
الوطين يف باريس تؤكد ما عرفه منذ أوائل الثمانينات ،يقول(( :كانت
هناك إبادة مجاعية خالل الثورة الفرنسية .كان املؤرخون على دراية
تامة مبقاومة واسعة النطاق للثورة . .لكنهم دائما يصفون التمرد يف
فيندي ( ) 0460بأنه حرب أهلية فاشلة بدالً من توصيفه الصحيح (
إبادة مجاعية)))).(51

احلروب األهلية واخلارجية:
أعقبت هذه األحداث موجات واسعة من احلروب األهلية داخل فرنسا
بني الرافضني لدموية الثوار واملؤيدين إلرهاب الثورة.

 51يراجع للحديث عن المذبحة ( Reynald Secher, Vendée: du genocide au
mémoricide: mécanique d’un crime legal contre l’humanité(preface
by Gilles-William Goldnadel; afterwords by Hélène Piralian and
)Stéphane Courtois, Éditions du Cerf 2011
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بل وتقاتل الثوار أنفسهم فيما بينهم فهؤالء يقاتلون يف سبيل ملكية
دستورية منشودة وأولئك يف سبيل مجهورية فرنسية مطلوبة.
كما تشكلت التحالفات اخلارجية اليت وقفت مع مصاحلها يف الداخل
الفرنسي وبدأت موجة واسعة من احلروب يف القارة األوروبية كلها.
احلروب النابليونية (0017م0001-م):
سريث مجهورية فرنسا الثورية الفوضوية هذه بكل ما فيها من بالء
رجل عسكري امسه نابليون بونابرت ،والذي سيقود اجليش الفرنسي
يف سلسلة من أشرس احلروب يف العصر احلديث ،وحتت راية الثورة
الفرنسية وحتت الشعارات الفرنسية ذاتها ،مساواة حرية عدالة
اجتماعية ،وحتت ضجيج هذه الشعارات سيُقتل حسب املراجع الغربية
قرابة أربعة ماليني شخص 52بني عسكريني ومدنيني يف حروب نابليون
املختلفة.
نعم أربعة ماليني شخص ماتوا حتت شعارات املساواة واحلرية والعدالة
االجتماعية!
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52

الغريب أن نابليون كان كلما أسقط مدينة يف حروبه نادى بأعلى صوته
بكلمته الفرنسية الشهريةdieu me la donne, gare a qui :
la touche
((لقد أعطانيها اهلل والويل ملن تحاول مسّها))
الثورة الفرنسية أيضا تقتل باسم اهلل!
سيسجل نابليون انتصارات ساحقة ،ولكن سيؤول أمره إىل هزائم
متتالية ستتوج بهزميته يف معركة ووترلو (0806م) ثم نفيه .لتبدأ
عدوتهم التارخيية بريطانيا بالصعود على مسرح التاريخ احلديث.
إال أن فرنسا استمرت يف حركة احتالل بلدان العامل وقتلت يف حروبها
هذه ماليني البشر ،ونسلط الضوء على حالة واحدة فقط ،وهي
احتالل فرنسا للجزائر فقد قتلت فرنسا إبان احتاليهلا للجزائر خالل
سنيت  0874 -0806م فقط قرابة مليون جزائري ،وقد اعرتف كثري
من الغربيني بهذا الرقم. 53
أما إفريقيا ببلدانها وشعوبها ومواردها فتُعرف بالقارة الفرنسية
املستباحة!
A great book of horrible things (086).
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53

هذا السجل الدموي األسود الذي واكب وتال أحداث الثورة الفرنسية
شهد به جمموعة من املؤرخني الغربيني وكتبوا يف بيان وتوثيق ما حدث
 ،ومن أشهر ما كتب يف ذلك كتاب التاريخ األسود للثورة الفرنسية
(  ،)Le Livre noir de la Révolution françaiseالصادر يف
 ،0668والذي ساهم فيه جمموعة كبرية من املؤرخني والصحفيني
الفرنسيني ،وال يقتصر الكتاب على نقد اجلانب اإلرهابي العنيف
للثورة الفرنسية  ،بل يتناول قِيم الثورة وما عرف بعصر التنوير ،وينتقد
التسليم املطلق ملا نادت به الثورة وروادها الفكريون من قيم وما رفعوه
من شعارات.
«ففي اللحظة ذاتها اليت ختلص فيها الفرنسيون من الدين ابتكروا دينا
جديدا جاعلني من األمة دجسيدا للقيمة املقدسة» ( )54اليت تسال الدماء
يف سبيلها أنهارا.
يع ر ( )de tocquevilleعن شعوره مبا جرى بأنه:
a new kind of religion , an incomplete
religion, it is true without god, without ritual,
and without life after death, but one which
54

مقولة لكارين أرمسترونج مقتبسة من كتابها fields of blood, p.254
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nevertheless flooded the earth with its
()55
soldiers, apostels and martyrs.
يقول :ظهر نوع جديد من الدين ،نعم ليس دينا متكامال ،نعم ليس
له إله حمدد،وال طقوس ،ونعم ليس فيه خلود بعد املوت ،ولكنه مأل
األر

باجلنود واحلواريني والشهداء أيضا!
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 55يراجع the old regimw and the French revolution, by alexis
de toqueville, vol1 p101
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احتالل العامل أو ما يعرف باالستعمار
(يوتوبيا من نوع آخر)
الله لم يترك األرض لتبقى فارغة!!
جنتيلي

انطلقت حركة االحتالل الغربي للعامل أو ما يعرف يف أدبياتهم
باالستعمار يف أواخر القرن السادس عشر تقريبا ،كان املستعمرون
األوائل هم ال رتغاليني الذين سيطروا على أهم املعابر البحرية يف شرق
أفريقيا وغرب ايهلند واخلليج العربي ومضيق ملقة وحبلول 0606م
أصبح يهلم سلسلة من املستعمرات العابرة للمحيطات يف أمنوذج
متكامل إلم راطورية دجارية مرتامية األطراف.
ويف األثناء كان املستعمرون األسبان يهامجون األمريكيتني ويقتلون
سكانها األصليني ويستولون على األراضي ويأسرون العبيد
ويسيطرون على املوارد واألموال.
يف نهاية القرن السادس عشر كان اإلسبان يشحنون ما يقارب من 066
مليون غرام من الفضة و 0,6مليون غرام من الذهب سنويا ،وبهذه
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املوارد ايهلائلة أقاموا أول إم راطورية عاملية متتد من األمريكيتني غربا إىل
الفلبني شرقا وتسيطر على أجزاء واسعة من أوروبا.
وكان مفكرو عصر النهضة اإلنسانيون ( )humanistsمنحازين إىل
هذا املشروع االستعماري.
انطلق بعدها ايهلولنديون ثم الفرنسيون وال ريطانيون الستعمار العامل
كله من أسرتاليا إىل األمريكيتني وقُتِل ماليني البشر يف حركة االستعمار
هذه يف مشارق األر
()56

تقوم (يوتوبيا)

ومغاربها كما سيأتي معنا.
توماس مور 0600م على ختيل اجملتمع املثالي

يعيش يف جزيرة معزولة وال يذهب اليوتوبيون إىل احلرب إال لصد
هجمات اجليوش األخرى عن أراضيهم وأراضي حلفائهم أو لتحرير
البشر املقهورين من الظلم والعبودية باسم اإلنسانية.
وحني يزداد عدد السكان احملليني يف اجلزيرة وتعاني من الكثافة السكانية
سيكون اليوتوبيون خمولون بإرسال أبنائهم لبناء مستعمرات على
اليابسة حيثما توجد أر

ال يستغلها السكان األصليون.

Utopia : Cambridge university 1989 pp89-90
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56

ورأى اليوتوبيون أنه من امل رر متاما قتال السكان األصليني الذين يرتكون
أرضهم معطلة ومهملة ثم مينعون اآلخرين من االستفادة منها
وامتالكها ألنه وفق قانون الطبيعة جيب على اآلخرين االستفادة منها.
نرى بني سطور توماس مور آراء املؤرخ (006( )tacitusم) املشهور
بالتنظري والدفاع عن االستعمار الروماني حيث كان جيادل عن أن
األر

اليت ال ميلكها أحد هي ملك للجميع(.)57

وقبل ذلك كان أرسطو نفسه يرى أن البشر بطبيعتهم مهيؤون من قبل
الطبيعة أن يكونوا حكاما (اإلغريق) وحمكومني (سائر الشعوب) وأن
هؤالء املهيئني أن يكونوا حمكومني لن يستسلموا وأن شنّ احلرب عليهم
()58

ضروري مثل ضرورة صيد احليوانات ال رية!

ووريث الثورة الفرنسية نابليون بونابرت ثورة العدالة واحلرية هو الذي
مهد لالستعمار الغربي للشرق العربي ع ر محلته على مصر ،اليت
استباح الفرنسيون بعدها القارة اإلفريقية من مشايهلا إىل جنوبها.
ومع بدء الثورة الصناعية دخل االستعمار يف مرحلة أخطر من سابقتها،
فقد بدأت الثورة الصناعية مع اخرتاع احملرك البخاري ( steam
57

From the arts of war and peace by gentili pp47-48
Aristotle, politics 1256.b.22 from the basic works of
Aristotle.
58
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 )engineوكان الفحم هو قوام هذه الثورة اجلديدة ،وسرعان ما
ترك املزارعون مزارعهم وهرعوا إىل مناجم الفحم وإىل املصانع
اجلديدة ،فليس مثة مقارنة بني مردود املزارع ومردود املصانع وبهذا بدأ
عهد العمال الذي صوَّره ببالغة وأسى تشارلز ديكنز يف رائعته األدبية
الشهرية أوقات عصيبة ( )hard timesوشبه فيها املدينة الصناعية
باجلحيم.
مل يكن العمال يتصورون مع قطع الفحم األوىل اليت أودعوها يف
احملرك البخاري األول أنه عما قريب ستؤول هذه الثورة الصناعية ذاتها
إىل تطوير صناعة السالح والذخرية  ..واخرتاع أنواع جديدة من
األسلحة اليت حتصد مئات األرواح بضغطة واحدة على الزناد..وأنهم
سيكونون يف طليعة ضحاياها.
مت تطوير البنادق والرصاص على يد وليام آرمسرتونج ،وكلود مينيي،
وهنري شرابنل ،وجد الرماة وقتها ألول مرة أنهم قادرون على قتل
خصومهم دون االشتباك معهم ومن بعد  0066يارد ،تلك املسافة
اليت ستساهم يف خلق حالة من التبلد الشعوري الغريزي بالرتدد الذي
يولده القتل عن قرب والنظر يف عيينّ الضحية!
ومل يعرفوا أن هذه الثورة الصناعية اجلديدة ستتسبب يف دخول
االستعمار يف مرحلة هي األشرس واألكثر دموية ع ر التاريخ حيث
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سيستبيح املستعمر العامل حبثا عن املواد اخلام اليت يغذي بها مصانعه،
ثم يرسل مصنوعاته إىل البالد احملتلة ليفر

التجارة بها ويقتل التجارة

احمللية ،متاما كما مل يتوقع الفيزيائيون األوائل فيما مسي بعصر التنوير
وهم خيطون بالفيزياء خطوات واسعة لألمام أن يوما ما ستضاف
معادالت فيزيائية يسرية إىل معادالتهم ،وستشكل نتائجها مالمح
عصر األسلحة النووية الذي نعيشه.

۞۞۞

100

االختالف على تفسري املقدس اجلديد!
والصراع يف سبيل تعيني اآلهلة اجلدد

بعد الثورة الصناعية ويف خضم مرحلة االستعمار والتسابق على
السيطرة على املواد اخلام واملوارد البشرية والتنافس بني القوى العاملية
املختلفة ،اكتشف األوروبيون منطا جديدا من إخضا ع القوى املعادية
بال حرب ،بل مبجرد استعر ا

العضالت العسكرية والصناعية ..كان

قدوتهم يف مثل هذه احلروب رئيس وزراء بروسيا الشهري أوتو فون
بسمارك الذي استثمر أمواال كثرية يف تطوير السكك احلديدية ونظام
التلغراف وزود جيشه بالبنادق احلديثة واملدافع الفوالذية ،ومتكن بهذا
االستعرا

الصناعي املسلح االنتصار على دول مل تكن متتلك هذه

التقنيات احلربية بدون حرب تقريبا ،كما فعل يف احلرب النمساوية
ال روسية 0800م واحلرب الفرنسية ال روسية 0846م واحلرب
الدمناركية ال روسية 0807م.
اندفعت بعدها كل األمم األوروبية يف سباق التسلح والتصنيع  ،ويف
خضم السباق نسيت أنه يف حالة بسمارك كان التفوق لطرف واحد أما
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اآلن وقد صار اجلميع ميتلكون األسلحة احلديثة ويسيطرون على موارد
العامل كان البد من حَدَث يعيد توازن القوى ويعيد تشكيل خارطة
املوارد واملصاحل.
تقاتل األوروبيون قدميا يف سبيل اآليهلة املتناحرة ثم يف سبيل املسيحيات
املختلفة  ،وسيتقاتلون اليوم يف سبيل آيهلتهم اجلديدة أو أممهم كما تحلو
يهلم تسمية آيهلتهم.
يف أوروبا القدمية اختلف اإلغريق يف تعيني اإلله فعبدوا ما ال تحصى
من آيهلة وتقاتلوا بينهم كل يف سبيل إيهله.
ويف أوروبا املسيحية اختلفوا على تفسري املقدس هل هو النسخة
الكاثوليكية أم األرثوذكسية أم الكالفينية أم ال روتستانتية وتقاتلوا فيما
بينهم كل يف سبيل إيهله.
ويف أوروبا احلديثة عندما نصبوا أممهم ودويهلم ومصاحلهم آيهلة جديدة
نسوا أنهم مل ي رحوا نفس الدائرة املظلمة وأن اآليهلة اجلديدة ستختلف
فيما بينها كاختالف آيهلة اإلغريق متاما ،فاألمة الفرنسية ترى نفسها
املقدس األوحد ومثلها األمة ال ريطانية ومثلها األمة الروسية ومثلها
سائر األمم ،وسيقاتل اجلميع يف سبيل إيهله اجلديد.
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احلرب العاملية األوىل
يف تلك احلقبة بلغ عصر ما مسي بالتنوير ذروة إنتاجه الفكري ليشمل
مجيع شؤون احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية،
ونُسجت آالف النظريات  ،اليت وعدت حبياة ميلؤها العدل واملساواة
واحلرية يف الغرب.
وعلى األر

مت حتييد الكنيسة ودور رجال الدين أولئك الذين تسببوا

حسبهم يف سلسلة من احلروب الدينية املقدسة  ،ثم أحل التنويريون
الوالءات القومية والوطنية حمل الوالءات الدينية  ،فالفرنسي يعيش
وميوت يف سبيل قوميته الفرنسية ال كنيسته ،واألملاني مثله وهكذا.
وبهذا ختلص الغرب من كابوس الوالءات الكنسية للطوائف املختلفة
ومما أنتجه هذا من حروب طائفية يف أوروبا املسيحية.
إال أنه حدث ما مل يكن حبسبان أرباب التنوير هؤالء – أو كان
حبسبانهم  ! -فقد تعارضت املصاحل القومية املقدسة إلم راطوريات
أوروبا ودويهلا املختلفة كما قدمناه ،متاما كما تعارضت مصاحل
الكنائس املتصارعة يف أوروبا يف العصور الوسطى ،وسرعان ما دخلت
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الدول الغربية يف سباق عسكري و اقتصادي ليحافظ كل كيان على
وجوده ،ثم تشكلت جمموعة من التحالفات بني تلك الدول حملاولة
إحداث توازن قوى غربي بني الكيانات املختلفة.
إال أن صراع املصاحل مل يتوقف بل احتدم بني املتنافسني ومل يكن هناك
بد عند مراكز القوى الغربية من حسم هذا الصراع بالقوة العسكرية،
وسرعان ما قرعت طبول احلرب ،لتتطاحن اإلم راطوريات األوروبية
والروسية فيما بينها فاإلم راطوريتان ال ريطانية والروسية واجلمهورية
الفرنسية يف جهة (احللفاء) واإلم راطورية األملانية والنمساوية اجملرية يف
جهة (دول املركز) ثم حلقت بهم بلدان أخرى ،يف حرب مل يشهد
التاريخ مثلها عرفت باحلرب العاملية األوىل ،حشد للقتال فيها 46
مليون إنسان كانوا قد وُعدوا حبياة رغيدة بعد سقوط الكنيسة! وخلفت
من القتلى يف أربع سنوات فقط هي عمر احلرب عشرة ماليني قتيل،
وهو نفس العدد الذي خلفته احلروب الدينية املقدسة جمتمعة يف عدة
قرون!
وبقيت الدماء يف أوروبا هي هي ،فقط كانت تُسال أوالً باسم الكنيسة
أو امللك وصارت تسال باسم اإلم راطوريات.
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انتهت احلرب لصاحل احللفاء بريطانيا ومن معها ،وأملت شروطها على
دول املركز ،وقد رأت أملانيا والشعب األملاني يف هذه الشروط ظلما
وتدمريا لبالدهم فكانت هذه املعاهدات بني املتصارعني (وعلى رأسها
معاهدة فريساي) اليت ظن الغرب أنها طوت صفحة احلرب هي هي
اليت تسببت يف التجييش حلرب عاملية ثانية عندما قرر األملان أن ينتقموا
من اجلميع.
احلرب العاملية الثانية
يف أثناء احلرب العاملية األوىل وبعدها حتولت بعض االم راطوريات إىل
مجهوريات تبشر مواطنيها بالعدالة واحلرية ،حيث قامت يف روسيا
الثورة البلشفية 0604م بقيادة لينني لتنهي عصر اإلم راطورية الروسية
وتبشر مواطنيها بالعدل واملساواة بني اجلميع واحلياة الرغيدة.
كما حتولت القيصرية األملانية إىل مجهورية احتادية تعد شعبها بنفس
املصري السعيد!
قررت أملانيا (النازية)  -اخلاسر األك ر يف احلرب العاملية األوىل واليت
رأت أنها كانت حربًا إلذالل العنصر األملاني اآلري وكسره ودفن
مقوماته احلضارية  -سنة 0606م اجتياح بولندا واالنتقام من اجلميع
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وقد حتالفت معها جمموعة من الدول اليت عرفت باسم دول احملور
كإيطاليا واليابان واجملر ،فأعلن احللفاء احلرب على دول احملور ،
وشاركت أكثر دول العامل يف هذه احلرب ،اليت كانت أك ر حدث
دموي يف التاريخ ،حيث قدرت أعداد القتلى ما بني 46و 86مليون
قتيل! يف مخس سنوات فقط!! نصفهم مدنيني أبرياء! مع عشرات
املاليني من اجلرحى واملشوهني والالجئني.
سيكتب املؤرخ األشهر ويلز يف تلك احلقبة مقاال حتت عنوان ((قد
وصل العقل البشري إىل منتهى حدوده)) يقول فيه( :منذ عام 0676
وقعت سلسلة من األحداث العاملية العظمى كان من شأنها أن تدفع
بأي مفكر أو مالحظ ذكي للتأكد م ن أن البشر قد وصلوا إىل نهاية
املطاف ،وأن ذلك الكائن منتصب القامة والذي كان يتيه فخرا بتلك
الصفة قد وصل بتلك األحداث إىل نهايته وأنه قد استنفد ذاته).
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مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية
بريطانيا
أطل اإلجنليز يف تلك احلقبة على مسرح العامل كقوى عظمى ،وكوَّنوا
إم راطورية ك رى مرتامية األطراف توزعت مستعمراتها من أسرتاليا
شرقا إىل أمريكا غربا ،عُرفت باإلم راطورية اليت ال تغيب عنها
الشمس.
إال أن هذه اإلم راطورية قامت يوم قامت على أشالء ومجاجم ودماء
الشعوب املستضعفة يف شتى أحناء العامل.
()the truth our empire killed millions
«احلقيقة هي أن إم راطوريتنا قتلت املاليني! »
بهذه العبارة افتتح الكاتب ال ريطاني جوهان هاري ()johan hari
مقالةً أثارت اجلدل نشرتها صحيفة اإلندبندنت الشهرية.
وللباحث املنصف أن يبحث عن أعداد قتلى بريطانيا يف بلد واحد فقط
وهو ايهلند أحد أشهر املستعمرات ال ريطانية يف العامل ،فقد اشتهرت يف
حقبة االستعمار ال ريطاني للهند اجملاعات العامة ( famines of
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 )british indiaبدءا من سنة  0406إىل 0666م جرَّاء استئثار
اإلجنليز مبوارد البالد وثرواتها ونقلها إىل بلدانهم وشركاتهم التجارية
وحرمان املواطن ايهلندي منها ،وسجلت يف تلك احلقبة عشرات
اجملاعات.
هذه اجملاعات مل تقتل شخصا أواثنني ،بل ماليني البشر.
ترى بعض املراجع الغربية أن العدد ال يقل عن  04مليون هندي.
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أما جوهان هاري يف املقال السابق فيوصل الرقم إىل ثالثني مليون.
وترى كثري من الدراسات الغربية 60أن هذه األرقام كلها ال تع ر عن
احلقيقة وأن قتلى هذه اجملاعات ميثلون  % 06من سكان ايهلند وقتها،
وال يقلون عن  06مليون إنسان.

A great book of horrible things (066).
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60

, "Social Crisis and Epidemic Disease in the Famines of
Nineteenth-Century India," Social History of Medicine, by
David Arnold.
The effect of famines on the population of India, The
;Lancet, Vol. 157, No. 4059, June 15, 1901, pp. 1713-1714
Sven Beckert (2015).

Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of
the Third World, by mike Davis.
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كما زرعت بريطانيا والدول الغربية وهي اليت حيدت الدين من
حياتها! الكيان الصهيوني يف املنطقة اإلسالمية وهو كيان ديين
أصولي عقدي توراتي بامتياز!
حيث تقوم فكرة دولته على أنه الشعب الذي اختاره اهلل وتلك هي
األر

اليت اختارها اهلل له.
۞۞۞
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الواليات املتحدة األمريكية
ختلت الشمس عن اإلم راطورية اليت قيل أن الشمس ال تغيب عنها!
اإلم راطورية ال ريطانية ،وسطعت يف مساء الواليات املتحدة األمريكية
هذه املرة لترتبع على صدارة املشهد العاملي كقو ى ك رى تسعى أن تكون
وحيدة.
عودة للوراء (تاريخ نشأة أمريكا)
«اهلل يدعمنا ولدينا ما يكفي من النور ملتابعة طريقنا»
جون أندرهيل

بدأ األوروبيون (اإلجنليز) حتديدا بالتوافد على القارة األمريكية بعد
اكتشافها يف أواخر القرن اخلامس عشر تقريبا  ،واصطدموا هناك
بسكان البالد األصليني الذين عرفوا تارخييا بـ(ايهلنود احلمر)  ،فكان أن
ارتكبوا يف حق السكان األصليني أحد أك ر عمليات اإلبادة العرقية يف
التاريخ كله.
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تعرتف الدراسات الغربية يف حدود إطالعي بـ  06مليون مت إبادتهم يف
عمليات اإلبادة هذه اليت بدأت سنة 0760م واستمرت لقرون ،إال
أن من تبقى من نسل هؤالء يصر على أن العدد أضعاف ذلك(!)61
باإلضافة إىل نقل ما بني  06إىل  06مليون أفريقي يف حدود عام
0866م باإلكراه ليصبحوا عبيدا يف أمريكا الشمالية(.)62
تحاجج هنري فان ديك عن حركة االسرتقاق هذه بأن إلغاء الرق شر
ألنه يعادل الرفض املطلق للنصوص املقدسة(!)63

61راجع ثلاثية الأستاذ منير العكش ( أميركا واإلبادة الجماعية ،أميركا واإلبادة الثقافية،
أميركا واإلبادة الجنسية).
62

من أهم مراجع تجارة العبيد وتعذيبهم في مرحلة نشأة أمريكا the African

slave trade by basil Davidson 1450-1850
 63يراجع the character and influence of abolitionism by henvy
j. van dyke, p137.
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وبعد صدور قرار إلغاء العبودية الحقا سيستمر التمييز العرقي
واإلرهاب املتكرر على األمريكيني من أصل أفريقي على يد جمموعات
عنصرية بيضاء ،ولن تتعب السلطات نفسها بإيقاف هذا العنف(.)64
أما الشعارات اليت رفعها الوافدون اجلدد فكانت يف وقت سطوة
الكنيسة يف أوروبا شعارات دينية كنسية ،باألخص احلركات
ال روتستانتية وحركة التطهري ( ،)puritanismفهذه احلركات
أضفت قداسة دينية على احتالل األر
تقديسها وادعاء أنها األر

اجلديدة ،وصلت إىل حد

املقدسة املوعودة اليت سينزل فيها املسيح

آخر الزمان بل واملذكورة يف التوراة! فكان والبد أن تسيطر عليها
األيدي اآلمنة اليت ستقوم بتوطئتها لنزول املسيح ،وقد لعبت الكنيسة
واخلطاب الديين دورا حموريا يف أحداث نشأة أمريكا ،وصلت إىل
درجة فر

الغرامات على شرب اخلمر والقمار والزنا والتزين املبالغ

فيه(.)65

64

من أهم مراجع العنف األمريكي العنصري تجاه السود strain of

violence:historical studies of American violence by Richard
maxwell
 65يراجع حول المظاهر الدينية العميقة التي فرضها المسيحيون هناك في تلك الحقبة
religion and society in the early litreture of Virginia
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كان الشعار السائد أن اهلل هو من خصص هذه األر

للمستعمرين

وأن من يقف أمامهم إمنا يقف أمام إرادة اإلله.
أجاب جون أندرهيل احملارب السابق يف حرب الثالثني عاما على سؤال
حول ما إذا كان من الواجب على املسيحيني التعامل برمحة مع السكان
األصليني؟ فأجاب« :اهلل يدعم اإلجنليز ولدينا ما يكفي من النور
الستكمال طريقنا»(.)66
وحاجج بالدوين بأنه يف الوقت الذي بدأ فيه الدين باالنهيار يف أوروبا
فإن املسيح انتقل إىل أمريكا حيث سيؤسس مملكته.
وكان وليام مسيث يرى أن املستعمرات خمتارة من اهلل بعناية.
أما جون آدمز فكان يراها جزءا من خطة اهلل لتنوير العامل(.)67
بل كانت متر املسيحية هناك مبراحل تعرف مبراحل الصحوة الدينية
( )the great awakeningأشهرها أربع.

 66نقلته بواسطة fields of blood, p. 242
 67يراجع fields of blood pp.245-246
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ويف مرحلة الحقة مع تقليص حجم الكنيسة يف الواقع األوروبي وما
وجه يهلا من اتهامات بالتخلف سيتطور اخلطاب الديين األمريكي
لشيء قريب من اخلطاب الديين احلداثي مع مزيج مبا يعرف اليوم
بالتنمية البشرية,
ويف مرحلة الحقة مع غياب الكنيسة متاما عن املشهد سرتفع شعارات
العقل والتنوير إىل جانب شعارات احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية
أيضا كالثورة الفرنسية.
ويبدو أن ثورة (البنت) األمريكية على (أمها) ال ريطانية اليت أرادت أن
تفر

ضرائب على املستعمرات األمريكية لتمويل حربها ضد فرنسا

تعد حدثا حموريا يف هذا التحول فقد كان قادة الثورة متأثرين حبركة
التنوير ومستلهمني ألفكار لوك وكانوا من الربوبيني الذي ال يعتقدون
بألوهية املسيح وال يعتقدون بالوحي هذا احلدث الذي أعلن االستقالل
على أعقابه.
وقام توماس جيفرسون 0800م وجيمس ماديسون (0800م) هنا
بدور لوك وهوبز هناك.
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فجيفرسون( )68كان يطرح احلرية الدينية ،فكل إنسان له حق اختيار
دينه ،ولكن ما هو الدين الذي تحق لك اختياره؟ يرى جيفرسون أن
الدين هو حمض إميان واعتقاد شخصي ال يكتسب عن طريق الوحي!
فجعل الدين الذي أنت حر باختياره جمموعة من األفكار املشرتكة بينك
وبني غريك ال عالقة يهلا بشيء مقدس.
وحاجج ماديسون( )69بأن العبودية للدين هي قيد يضعف العقل وال
ميكن أن يتناسب مع أي مشروع نبيل.
وكانا يطرحان أن الدين نشاط إنساني مستقل ومنفصل بصورة جوهرية
عن السياسة.

 68يراجع faith of our fathers by Edwin gawstad, san Francisco
 harper and row 1987, p.38وقد تكلمت على أفكاره بشيء من التفصيل في
بحث آخر.
 69يراجع  memorial and remonstranceوقد تكلمت على أفكاره بشيء من
التفصيل في بحث آخر.
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جيفرسون هذا هو نفسه الذي خاطب وزير احلرب بالقول بأن السكان
األصليني يف أمريكا هم شعب متخلف جيب أن تتم إبادتهم أو طردهم
أبعد ما ميكن ،إىل اجلانب اآلخر من املسيسييب مع وحوش الغابة(.)70
ومع اختالف الشعارات والرايات ستبقى الغاية واحدة وهي إبادة
السكان األصليني سواء كان هذا باسم الكنيسة أو باسم التطور
الطبيعي للبشرية أو باسم العقل أو باسم أي شيء آخر وستسال دماء
السكان األصليني أنهارا يف سبيل جمد الواليات املتحدة األمريكية.
وبعد إبادة السكان األصليني أو تشريدهم سيتم على وقع تنظريات
جيفرسون وماديسون إخضاع الكنيسة اليت فتحت البالد باألمس
ومصادرة ثرواتها وإزالة  7666كنيسة ومت إذالل القساوسة ودجريدهم
من أعمايهلم.
حنن إذن على أعتاب عهد جديد من األمان واالطمئنان ،فال مكان
لكنيسة هنا أو قسيس.
 70يراجع الكتاب المهم genocide in the age of the nation state,
vol2:the rise of the west and the coming of genocide pp26-27.
ويراجع أيضا لألهمية American holocaust: the conquest of the new
world.
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أمريكا بعد انتصار احلداثة تضع بصمتها على العامل
بعد مرحلة حتييد الدين وإزاحة الكنيسة كان العامل احلديث على موعد
مع البصمة األمريكية األوىل اليت ستشكل مالمح هذا العصر اجلديد..
قد أُزتحت الكنيسة ومت حتييد الدين وأُبعِدت الشعائر..فلننعم بالسالم
إذن ..أو هكذا قيل!
كان احلدث العاملي األول الذي أطلت فيه أمريكا احلديثة برأسها على
العامل هو احلرب العاملية الثانية ،حيث قامت بوضع اللمسة اخلتامية
يهلذه احلرب بإسقاط قنبلتني نوويتني على مدينتني يابانيتني (هريوشيما
وناجازاكي) ( 6-0أغسطس  ،)0676قتلت هذه القنابل حسب
اإلحصاءات الرمسية  066ألف إنسان عامتهم م ن املدنيني ،أما
اجلرحى واملصابني واملشوهني جينيًّا فال حصر.
أقر وقتها اجملتمع الدولي بشرعية الضربة النووية يف سبيل محاية األمة!
ثم استمر مسلسل الدم!
٭ يرى جمموعة من املؤرخني الغربيني أن أعداد القتلى على يد اجليش
األمريكي أو على يد وكالء أمريكا يف العامل منذ نهاية احلرب العاملية
117

الثانية إىل اليوم يرتاوح ما بني  06 – 06مليون إنسان،و يف  04دولة
حول العامل.
٭ وترى دراسة أمريكية حديثة نشرت يف أواخر عام  0606للكاتب
األمريكي جيمس لوكاس ( )james A. lucasوجوب االعرتاف
باجلرائم اليت ارتكبها اجليش األمريكي ووكالؤه حبق العامل(.)71
تكشف هذه الدراسة -اليت افتتحها كاتبها بأننا قبل أن نتحدث عن
أعداد قتلى هجمات سبتمر جيب أوال أن نتحدث عن أعدا د القتلى
الذين قتلناهم حنن حول العامل!  -أن القوات العسكرية األمريكية
كانت مسؤولة بشكل مباشر عن حوالي  06إىل  06مليون حالة وفاة
خالل احلروب الكورية والفيتنامية وحربي العراق (حرب العراق
والكويت ،ثم حرب احتالل العراق).
كما ترى الدراسة أنه يف احلروب األخرية كان هناك ما بني تسعة إىل
 07مليون حالة وفاة يف أفغانستان وأنغوال ومجهورية الكونغو
الدميقراطية وتيمور الشرقية وغواتيماال وإندونيسيا وباكستان

71

US Has Killed More Than 20 Million People in 37
“Victim Nations” Since World War II, article by james
lucas.
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والسودان.
وترى الدراسة أن مجيع أجزاء العامل تقريباً منذ احلرب العاملية الثانية
كانت

للتدخل

هدفاً

األمريكي.

أما االستنتاج العام الذي مت التوصل إليه فهو أن الواليات املتحدة على
األرجح كانت مسؤولة منذ احلرب العاملية الثانية عن وفاة ما بني  06و
 06مليون شخص يف احلروب والصراعات املنتشرة يف مجيع أحناء
العامل.
أما أعداد اجلرحى فرتى الدراسة أنه عشرة أضعاف أعداد القتلى على
األقل.
٭ففي أفغانستان ترى الدراسة أن السياسات األمريكية مسؤولة عن
مقتل ما يقارب  0مليون شخص يف هذا البلد.
٭ويف حرب احتالل العراق (0660م) تشري الدراسة إىل أن الدراسات
الغربية األمريكية حتديدا اعرتفت برقم  066ألف قتيل عراقي يف
احلرب ،ونعتقد حنن أن هذا الرقم ال ميثل حتى نصف احلقيقة.
٭ويف أجنوال ترى الدراسة أن الصراع األمريكي الكوبي على النفوذ فيها
تسبب يف مقتل ما يرتاوح بني  066ألف و 466ألف شخص.
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٭ويف بوليفيا دعمت أمريكا الديكتاتور القمعي هوجو ب انزر وما ارتكبه
من جمازر يف حق خمالفيه.
٭ويف كمبوديا أدى القصف العسكري األمريكي إبان حرب فيتنام،
إلحداث حالة من الفوضى وإجياد بيئة دموية يف البالد حيث توىل اخلمري
احلمر (عرقية كمبودية) مقاليد احلكم وقاموا بعمليات إبادة لكل من ال
ينتمي لعرقيتهم ،وقد قتل يف عمليات اإلبادة هذه ما ال يقل عن 0
ونصف مليون كمبودي.
٭ ويف تدخل أمريكا يف صراع الكوريتني جنم عنه مقتل قرابة نصف
مليون كوري.
٭أما حرب فيتنام الشهرية فتقول الدراسة أنه وفقا لبيان احلكومة
الفيتنامية يف عام  0666فإن عدد الوفيات بني املدنيني والعسكريني
خالل حرب فيتنام  6.0مليون.
٭فإن أضيف يهلذا الرقم عدد الوفيات يف تدخل أمريكا يف كمبوديا
والوس وهو تدخل متعلق حبرب فيتنام ذاتها ،وكانت حوالي 0.4
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مليون  ،فإن إمجالي عدد القتلى يف حرب فيتنام يكون  4.8مليون.
أما جلنة احلقيقة االفرتاضية األمريكية فتعرتف برقم  6ماليني .
٭ويعرتف روبرت ماكنمارا  ،وزير الدفاع السابق  ،وفقا جمللة نيويورك
تاميز بأن عدد القتلى الفيتناميني باملاليني ولكنه اختار رقم  0.7مليون.
وتراجع باقي قائمة القتلى يف شتى أحناء العامل على أيدي القوات
األمركية وحلفائها يف الدراسة املذكورة.
۞۞۞
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االحتاد السوفييت
يف مخسينيات وستينيات القرن املاضي تقاسم النفوذ على العامل إىل
جانب أمريكا يف الغرب االحتاد السوفييت يف الشرق ،منطلقا من خلفية
إحلادية ترى أن الدين أفيون الشعوب.
فال وجود هنا لدين وال يسمح ملسجد وال لكنيسة،وكما فعلت فرنسا
بإزالة دين الكنيسة وإيهلها وأحلت مكانه جمموعة من اآليهلة البشرية ممن
عرفوا برواد عصر التنوير  ،على نفس اخلطا بعد أن صار الدين
السماوي أفيون الشعوب يف االحتاد السوفييت ،سيحل دين ماركس
وإ جنلز مكانه ،وسيكون املعتقد الصحيح هو ما سيمليه عليك لينني!
ثم انضم إىل قائمة آيهلة الشيوعية إله رابع هو ستالني ،وكل من سيخرج
عن ملة ماركس أو عن دين لينني أو شريعة ستالني ،فسيكون مصريه
القتل  ،والقتل فقط.
وقد ترتب على هذا قتل ماليني البشر ،بتهمة اخلروج عن الدين
الشيوعي ،يف خمتلف قارات العامل ،وبلدانه.
يرى كثري من احملللني واملؤرخني أن االحتاد السوفييت ووكالءه يف خمتلف
دول العامل مسؤولون عن مقتل ما ال يقل عن  066مليون إنسان.
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أكثرهم يف الصني اليت اعتنقت الشيوعية ونكلت بكل من خرج عنها،
فقتلت  06مليون إنسان ،ثم تأتي دول االحتاد السوفييت وكثري منها
كانت دوال إسالمية يف جنوب االحتاد يف املرتبة الثانية حيث قتل قرابة
 06مليون إنسان ،وطمست شعائر اإلسالم وحميت مظاهره وشعائره
من كل بيت وشارع،كما قتل قرابة مليون ونصف أفغاني يف احلرب
الروسية األفغانية ،ثم تتقاسم كمبوديا وفيتنام وكوريا الشمالية وإثيوبيا
وأمريكا الالتينية باقي الرقم ،حيث قتل املاليني يف تلك الدول جراء
تنازع النفوذ بني روسيا الشيوعية وأمريكا الرأمسالية يف الغالب.
بينما يرى كثري من املؤرخني أن ستالني وحده مسؤول عن مقتل 06
مليون إنسان(.)72
من املراجع الغربية اليت وثقت هذه األرقام كتاب ( Le Livre noir

( )du communisme: Crimes, terreur, répressionالكتاب
األسود للشيوعية :اجلرائم ،اإلرهاب،القمع) الذي نشرت نسخته
الفرنسية سنة 0664م ،ثم نشرت نسخته اإلجنليزية سنة 0666م

A great book of horrible things p.382

123

72

بعنوان (

The Black Book of Communism: Crimes,

.)Terror, Repression
وساهم فيه عدد كبري من الكتاب الغربيني.
أما صاحب كتاب ()a great book of horrible things
فقد خصص فصال بعنوان ( the black chapters of the
( )communist history..الفصول السوداء للتاريخ
الشيوعي) ،ذكر فيه مسردا بقتلى الشيوعية حول العامل ويرى أن الرقم
 06مليون شخص.

۞۞۞
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متفرقات دموية
أكثر القادة العسكريني دموية يف العصر احلديث:
نذكر أيضا جمموعة من القادة العسكريني الذين قتلوا ماليني البشر يف
سبيل السلطة /اإلله أو الدولة /اإلله أو القومية /اإلله بناء على أحد
املراجع الغربية ( : )a great book of horrible things
٭تسبب هتلر يف حروبه الشهرية لسيطرة النازيني على العامل يف قتل 76
مليون إنسان ،منافسا بذلك جنكيز خان يف حروبه للسيطرة على
العامل.
٭ وتسبب ستالني يف قتل  06مليون إنسان بني سنيت .0660 -0608
٭وتسبب موسوليين يف مقتل قرابة مليون إنسان يف حرب إيطاليا يف
أثيوبيا فقط.
٭أما نابليون رمز الثورة الفرنسية ف 7مليون إنسان بني عامي -0460
 .0806وقتل قادة الثورة الفرنسية يف عهد اإلرهاب نصف مليون
شخص.
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٭وقتل كرومويل يف حربه على إيرلندا قرابة  766ألف شخص.
حركة االستعباد العاملية لألفارقة
أما على صعيد االستعباد واالسرتقاق:
فتوثق لنا املراجع الغربية استعباد  00مليون أفريقي بني سنيت -0760
 ،0864استعبدهم األوروبيون ثم األمريكيون لبناء حضاراتهم
()73

املعاصرة اليت نراها اليوم

فيما عرف بـ ( atlantic slave

 ،)tradeأما قصص استعبادهم وبشاعتها فقد نتحدث عنها يف حبث
آخر.
۞۞۞
اإلبادات العرقية
ترى بعض املراجع الغربية

74

أن أك ر حركة إبادة عرقية يف العصور

احلديثة هي إبادة السكان األصليني ألمريكا املعروفني باسم ايهلنود
احلمر ،وقد أشرنا يهلا ،ويأتي بعدها إبادة اليهود على يد هتلر بناء على
املراجع الغربية ذاتها ،ثم إبا دة العرق األوكراني على يد ستالني ،وتعد
A great book of horrible things (000).
Ibid p.(086).
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73
74

حروب اإلبادة يف رواندا ،من أشهر حروب اإلبادة اإلفريقية ،كما أن
حروب اإلبادة يف كمبوديا واليت تسبب بها الصراع الشيوعي يف البلد
فمن أشهر حركات اإلبادة يف جنوب آسيا.
احلروب األهلية
أما أشهر احلروب األهلية يف التاريخ احلديث اليت أسقطت ماليني
الضحايا :75
٭ففي احلرب األهلية الروسية  0606 -0608قتل  6مليون شخص .
٭ويف احلرب األهلية الصينية  0604 -0600قتل  4مليون شخص.
٭ويف احلرب األهلية اإلسبانية  0606-0600قتل  006ألف شخص.
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75

تاريخ اإلسالم ومحامات الدم هذه
قامت كثري من املراجع الغربية حبصر احلروب واإلبادات البشرية ع ر
التاريخ وترتيبها حسب أعداد القتلى وقد تتبعت بعض هذه املراجع
اليت اشتملت على عامة ما أوردناه يف هذه الرسالة ومل أجد من ينسب
حربًا أو حادثا يف تاريخ اإلسالم تسبب يف مقتل أعداد كبرية من البشر
باستثناء ما ينسب للدولة العثمانية من جمازر يف حق األرمن يف أواخر
القرن التاسع عشر  ،واإلبادة اجلماعية لألرمن وترحيل اليونان يف
أوائل العشرين إبان احلرب العاملية األوىل ،وهو ما تنكره تركيا احلديثة
إال أننا سنسلم به هنا جدال كوننا نبين رسالتنا هذه على املراجع الغربية
فال يستقيم أن نقبل ما لنا ونرد ما علينا ،ولكن هناك حقيقة تارخيية
تغيب عن الكثري وهي أن املتهم يف عمليات إبادة األرمن املتأخرة هو
حزب تركيا الفتاة وهو حزب علماني وليس حزبا إسالميا وكانت تركيا
الفتاة حركة متانع تفرد السلطان عبد احلميد بالسلطة ،وعند تأسيس
مجعية االحتاد والرتقي ضمت أكثر قادة تركيا الفتاة وهي نفسها اجلمعية
اليت انضم يهلا مصطفى كمال أتاتورك فقامت بإبادة األرمن وترحيل
مسيحيي اليونان لبواعث قومية وليست إسالمية.

128

والتأمل يف هذا يؤكد ما نقول هنا من أن الباعث الديين ليس هو احملرك
لعمليات القتل ،بل يتقرر القتل مسبقا فإذا كان الدين سائدا يف البيئة
يُقتل باسم الدين وإذا أفل الدين وبزغ جنم العلمانية سيقتل نفس
الضحايا باسم القومية والوطنية والعرق.
الذي يهمنا اآلن أننا نستنتج من هذا العر

بناء على املراجع الغربية

أن دول اإلسالم املتعاقبة من لدن الدولة النبوية ثم دولة اخلالفة الراشدة
ثم الدولة األموية املرتامية األطراف أحد أك ر إم راطوريات التاريخ ثم
الدولة العباسية ثم ما تعاقب من دول يف املنطقة اإلسالمية ال يعرف
تارخييا أنهم قتلوا أو اقتتلوا أو تسببوا يف مقتل أعداد غفرية من البشر
مقارنة مبا فعلته غريهم من األمم.
أما احلادث الذي احتل املرتبة األوىل يف دمويته تارخييا بإمجاع املؤرخني
فهو احلرب العاملية الثانية وهي حرب غربية ال عالقة للمسلمني بها،
وقد نشبت بعد إسقاط الكنيسة يف الغرب ،وحتييد املسيحية عن الواقع
الغربي  ،ونشاط مفكري عصور التنوير ،وكان عامة قادتها من
امللحدين!
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فهتلر األملاني رجح أكثر املؤرخني من خالل سريته الذاتية وشهادات
من عرفه وعاشره أنه الديين ،وقد أطنب املؤرخ ال ريطاني
) (Richard overyيف ذكر تلك الشهادات يف كتابه الشهري ( the
 =) dictatorsالديكتاتوريون ،بينما يرى ريتشارد ويكارت
( )Richard weickيف أطروحته اليت صدرت مؤخرا سنة
6102م بعنوان دين هتلر ( )hitlers religionوهي آخر وأوسع
ما كتب عن املوضوع بأن الرأي السائد من أن هتلر ال ديين رأي
خاطيء ،وأن الصواب أنه (ديين) ودينه هو االعتقاد بقوى الطبيعة وأن
قوانني الطبيعة هي الرب!
ويرى املؤرخون أن توظيف هتلر للخطاب املسيحي يف شبابه كان
ملصاحل سياسية حمضة حيث كانت الكاثوليكية ال تزال يهلا شعبية يف
اجملتمع األملاني .76

76

Hitler 1936-1945 Nemesis;by lan Kershaw, WW Norton
;& Company; 2000; pp.39-40 & Hitler: a Biography
Norton; 2008 ed; pp. 295–297
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وجوزيف ستالني الروسي املاركسي هو الذي دعا إىل اخلطة اخلماسية
لإلحلاد! يف روسيا ما بني 0373-0376م للحد من التواجد الديين
يف االحتاد السوفييت.

77

وموسوليين الفاشي اإليطالي كان معروفا بإحلاده  78وقد ألف رسالة يف
شبابه بعنوان  :ال وجود لإلله God doesnot exist79
وتشريتشل ال ريطاني املعروف بد اهية احلرب يرى عامة املؤرخني أنه
كان ملحدا أو ال أدريًّا ،وأن انتسابه للمسيحية انتساب امسي .80
فلنكن على ذكر إذن من هذا الصراع اإلحلادي اإلحلادي الذي كلف
البشرية  01مليون قتيل وعشرات املالي ني من اجلرحى والقتلى
واملشردين.

77

. A History of Soviet Atheism in Theory, and Practice,
and the Believer, Dimitry V. Pospielovsky, vol 2: Soviet
Antireligious Campaigns and Persecutions, St Martin's
)Press, New York (1988
78
)"Nationalism and Culture" by Rocker Rudolf (1998
New York .
79
Mussolini.by Neville P (2004). Routledge.
80

The Last Lion: Winston Spencer Churchill: Defender
of the Realm,by Paul Reid’s
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اجلغرافيا اإلسالمية ومحامات الدم هذه
أيضا في هذا العرض التاريخي أن منطقة الشرق األوسط
الحظنا ً
وتحديدً ا بالد الرافدين والشام كانت مركز الحضارات العالمي
لثرائها بالموارد وتمتعها بموقع جيوسياسي متفرد ،إلى قائمة
تطول من المزايا والخصائص الكامنة في هذه المنطقة ،ولهذا
نشأت وتوسعت عامة الحضارات األولى في هذه المنطقة من
العالم ،والحضارات البشرية التي ظهرت في مناطق أخرى من
العالم كانت عينها على هذه المنطقة ،فبقيت هذه المنطقة طوال
التاريخ البشري عاصمة لصراع الحضارات والموارد
والمصالح ،وأسيلت فيها الدماء أنهارا وقتل فيها الماليين قبل
أن يوجد المسلمون بقرون طويلة ،وستبقى هذه المنطقة كذلك
وجد المسلمون أو لم يوجدوا ،لكنها قد تزداد دموية في وجود
المسلمين كون الدين اإلسالمي يمثل حائط صد وممانعة
للخطط التوسعية لألمم األخرى..السيما في هذه المنطقة التي
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تمثل في الوقت نفسه مهد الرساالت السماوية وموطن أكثر
الرسل..
كيف نستطيع تفسري العنف اإلنساني
حاولت أن أحاجج يف الصفحات السابقة وقدمت أدليت على ما أراه
حقيقة تارخيية وهي أن (القتل وكل ما يدور حول معناه من الدماء
والعنف واجلرمية):
أ :مرتبط بوجود (اإلنسان) :فوجود اإلنسان هو العنصر املشرتك يف
كل قصص الدماء اليت سفكت ع ر تاريخ البشرية.
ب :ويكون هذا (يف حلظة ارتكاسة حيوانية لإلنسان سببها غالبا شهوة
االستيالء على ما ليس له فيصبح كائنا دمويا بامتياز وتزداد دمويته عند
تواطؤ جمتمع أو جمموعات بشرية كأمة من األمم على غايةٍ ما) حينها
خيلع اإلنسان /اجملتمع /الدولة /األمة /ثوب اإلنسانية ويلبس ثوب
احليوانات اليت ختضع لقانون البقاء لألقوى.
ج :عندما ترتكس فطرة اإلنسان/اجملتمع /األمة ويقرر سفك الدم
احلرام يبحث عن (مقدس) تحاول أن ي رر فعلته به ،خيدِّر ضمريه من
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خالله ،و يسكت بداخله صوت فطرته اإلنسانية القومية ،من جهة،
ومن جهة أخرى ليوحد بهذا املقدس تلك النزعات احليوانية جملتمع أو
أمة فتنصهر يف بوتقة دموية واحدة.
د :هذا املقدس خيتلف اختياره وتعيينه باختالف عوامل كثرية،
كاختالف البيئة ،اختالف املزاج الشعيب العام ،اختالف العقائد
السائدة..إ خ.
هـ :إذا كان املقدس السائد يف بيئة ما هو جمموعة من اآليهلة ،سيقتل
اإلنسان باسم إيهله املختار من بينهم ،وإن كان املقدس هو العقل/اإلله
سيقتل باسم العقل ،وإن كان املقدس هو الدولة /اإلله ،سيقتل باسم
الدولة اإلله ،وإن كان املقدس هو احلرية /اإلله ،سيقتل باسم احلرية/
اإلله وإن كان املقدس هو العرق /اإلله سيقتل باسم العرق ،وإن كان
املقدس هو القوم /اإلله سيقتل باسم القومية والدفاع عنها ،وإن كان
املقدس هو إله املسيحيني ابن ا هلل سيقتل باسم ابن اهلل ،وإن كان املقدس
هو إله املسلمني سيقتل باسم اهلل.
وما من قيمة مقدسة أو معنى سام إال واإلنسان احليواني قادر على
توظيفه توظيفًا دمويًّا.
134

و :وملاذا قيدنا وقوع القتل بلحظة ارتكاسة حيوانية لإلنسان؟
واجلواب أن صريح القرآن تحدثنا عن أن اإلنسان بفطرته السليمة يكره
منظر الدماء اإلنسانية ولو كان القتال (حبق) فكيف بسفك الدماء
احملرمة﴿ :كُتِب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم﴾.
۞۞۞
وما هي الدوافع النفسية اليت جتعل اإلنسان يرتكس إىل حال احليوان
الدموي؟

حاول علماء النفس واالجتماع بل واألحياء اإلجابة عن مثل هذا
السؤال ويهلم فيه نظريات كثرية ،وقبل البدء بسرد شيء من نظرياتهم
حنب حنن املسلمني أن نستضيء بنور القرآن حيث تحدثنا عن النفس
اإلنسانية من هو أعلم بنفوسنا منا ،خالقها سبحانه وتعاىل.
يصور القرآن مشهد الدماء األول يف حياة أبناء آدم ،تصويرا فذًّا ،تحرك
النفس ويهز الوجدان ويثري األحزان ،هما رجل وأخوه ،من صلب
واحد ،ليسوا هنا من أعراق خمتلفة وقوميات متغايرة وأنساب متنافرة
بل رجل وأخوه من أب واحد وأم واحدة.
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قدم أحدهما قربانًا إىل ربه يقال أنه قدّمه من أجود ماله وأحسن ما
لديه ،فتقبله اهلل منه ،وقدم أخوه قربانًا يقال أنه من أردأ ماله ،فلم
يُتقبَّل منه﴿ ،وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾.
أثار هذا املشهد يف نفس (قابيل) مشاعر احلسد واحلقد والبغي والظلم
على أخيه (هابيل) ،لقد حظي هابيل بنعمة القرب من اهلل وما سيتلوها
من معاني الفوز الدنيوي واألخروي ،أما قابيل فلم تحظَ بشيء،
استثارت شهوة متين االستيالء على ما عند أخيه (من حظوة عند اهلل
تعاىل ونِعم الدنيا واآلخرة) صفاتا حيوانية يف نفسه من حقد وحسد
وغرية وبغي وظلم ،فقرر االنتقام﴿:قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ﴾.
عندها ﴿قَالَ﴾ له أخوه بنفس إنسانية هادئة ﴿إِنَّمَا يَتَقََّبلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِني﴾
ينصحه بأن القتل ليس هو احلل ،فقط اجتهد يف تقوى ربك وسيتقبل
منك كما تقبل مين ،وستحظى بنِعَم املتقني مثلي ،يتمنى له اخلري الذي
حظي به.
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ثم عال صوت إنسانيته وبشريته وفطرته وهو ينادي بأخيه ﴿لَئِنْ بَسَطْ تَ
إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِنيَ﴾.
وخيوفه من أن سفك الدماء احملرمة هو أقرب الطرق إىل النار وأسوأ
عالمات الظاملني ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِنيَ﴾.
ولكن عندما تسيطر الصفات احليو انية على النفس اإلنسانية تعمي
بصرها وبصريتها ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴾.
يف بعض ما يرويه أهل الكتاب مما ال نصدقه وال نكذبه  ،أن قابيل مل
يعرف أصال كيف يقتل أخاه ،ففعل كما تفعل احليوانات أخذ يعضه
عضًّا شديدا وخينقه كما يرى احليوانات وهي ختنق فرائسها.
وبعد قتله تركه يف العراء ومل يعرف أيضا كيف يفعل جبثته ،فكان البد
من إرسال (حيوان) آخر يأنفه الناس بطبعهم ،يكون أرقى من اإلنسان
(القاتل)! فيعلمه كيف يواري سوأة أخيه:
﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْ ِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾.
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اجتاح قابيل شعور داخلي بانتكاس فطرته اإلنسانية إىل أخس درجات
احليوانية وهو يرى بعض احليوانات وقد فاقه يف إنسانيته وهو يدفن أخاه
احليوان:
﴿قال يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾
ولكن هيهات ينفعه تأنيب الضمري وقد فعل ما فعل ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ
النَّادِمِنيَ﴾ .
يقول أهل الكتاب أنه ملا جاء إىل أمه خي رها أنه قتل أخاه ،قالت
متعجبة :ما هو القتل؟ وكيف يكون؟!
من هذه اللحظة ستنقسم البشرية وستنقسم النفس اإلنسانية بني أبناء
هابيل الذين ميثلون صوت اإلنسان وصوت الفطرة القومية وامتداد فطرة
أبيه آدم اإلنسان الذي استخلفه اهلل يف األر

تحيي به الناس ،وبني

أبناء قابيل الذين ميثلون صوت احليوان الذي يصيح يف جنبات نفوسنا
ويستيقظ يف حلظة.
عن أبناء قابيل يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم":لَا تُقتَل نَفْسٌ ظُلْمًا،
إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ،لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ"
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و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِنَّ أَشْقَى أَهْلِ النَّارِ ابْنُ آدَمَ
الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ ،مَا سُفِك دَمٌ فِي الْأَرْ ِ مُنْذُ قَتَل أَخَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
إِلَّا لَحِقَ بِهِ مِنْهُ شَرٌّ ،وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنّ الْقَتْلَ".
بعد استعرا
أن نستعر

شيء من التفسري النفسي القرآني لدوافع القتل نستطيع
شيئا مما يقوله علماء النفس.

أما حيوانية هذا الفعل وانعدام اإلنسانية فيه فيتفق عليه كثري من علماء
النفس ،وهو واضح يف السياقات القرآنية املختلفة عن القتل ومنها قصة
القتل األول.
أما الدوافع واألسباب فاختلفوا يف تفسريها:
فهناك مدارس مثال تعيد العنف الفردي إىل شهو ة املال فيقتل لالستيالء
على مال اآلخر  ،وتعيده بعضها إ ىل شهوة النساء فيقتل لالستيالء على
نساء اآلخر ،وبعضهم إىل شهوة امللك..إ خ.
و عندما نراجع ما قاله أهل الكتاب وبعض املفسرين حول سبب قتل
قابيل يهلابيل جند بعضهم يقول أن زوجة هابيل كانت أمجل من زوجة
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أخيه فحسده لذلك فقتله ،ويقول علماء التاريخ أن أكثر القبائل قدميا
كانت تتقاتل يهلذا السبب ،االستيالء على نساء القبائل األخرى.
إال أن التفسري األشهر أن املال الذي قدمه هابيل وكان شاة كان ماال
حسنا ،حسده عليه أخوه فقتله ،وهناك تفسريات أخرى.
وأميل إىل أن مثة حكمة من عدم تناول السبب التفصيلي يف النص
القرآني ،وذلك ليبقى عامًا بال قيد يدخل حتته كل ما يدور خبلدك من
أسباب ،فكل ما تشتهيه مما يف يد اآلخرين  ،من مال أو جاه أو ملك
أو سلطة أو نساء أو أر

أو زرع أو حظوة عند أب ،أو حب لدى

الناس أو قبول عند اهلل..إ خ ،إن قررت االستيالء عليه بغري حق،
وبقتل صاحبه ،فهنا تعلو حيوانيتك (حيوانية الشهوة) على إنسانيتك.
نرى هذا على املستوى الفردي يف رجل الكهف األول خيرج للصيد
فريى فريسة حسنة بني يدي صياد آخر فيقتله ليستأثر بها.
ونراه على املستوى اجلماعي يف عصور الزراعة يرى أهل املدينة مدينة
جماروة ميلؤها الزرع والثمر فيقررون االستيالء عليها وعلى مواردها.
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ونراه على الصعيد الدولي يف عصور الصناعة ترى بعض األمم أمةً
أخرى حتاول منافستها فيما أحرزته من تطور صناعي واستئثار باملواد
اخلام فتقرر إبادتها! (احلروب العاملية األوىل والثانية مثال)
ونراه يف املنتسبني للعقل  ،يرى كل منهم شعبية العقل اآلخر يف ازدياد
فيقرر تدمري اآلخر (الفكرة الشيوعية والرأمسالية مثال).
نراه يف كل دم يسفك بغري حق.
ومن التفاسري اليت تصب يف هذا املعنى على املستوى اجلماعة والدولة
تفسري (العنف البنيوي).
فهناك مدارس ترى أن السبب األك ر لسفك الدماء يف التاريخ على
مستوى الدول واألمم هو العنف البنيوي.
وهو مصطلح صاغه يوهان غالتونغ 0606م ويشري إىل شكل من
أشكال العنف املمنهج الذي متارسه جهة خنبوية تتسبب بالضرر للناس،
كالعنف الذي ميارس من قِبل النظام الطبقي دجاه الرعية ،أو العنف
الذي متارسه الدولة األقوى دجاه األضعف ،وباعث هذا العنف يف
الغالب هو صراع املوارد والسيطرة عليها واالستئثار بها ،ال يكون
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العنف يف هذه احلالة جمرد حالة فردية عابرة بل يكون جزءا ال يتجزأ من
البنية االجتماعية والسياسية يضرب جبذوره يف أعماق الدولة.
وهو التفسري الذي اعتمدته الكاتبة القديرة كارين آرمسرتونج يف
أطروحتها املهمة (حقول الدم) وهو تفسري قوي نراه حاضرا يف أكثر
الصراعات التارخيية.
تقول آرمسرتونج يف كتابها املش ار إليه(:ال تكمن املشكلة يف الدين إمنا
يف العنف الكامن يف قلب طبيعتنا البشرية وطبيعة الدولة).
وتقول( :تُستخدم أحيانا النزاعات الطائفية اليت تطورت داخل األديان
إلثبات أن الدين غري متسامح دومًا ،كانت هذه العداوات بال شك
مريرة وسامّة ،ولكنها هي األخرى كانت مرتبطة دومًا بأبعاد سياسية).
وعندما نتأمل يف الدوافع الفردية للقتل احملرم سنجدها تصب يف نهاية
املطاف على مستوى الدولة أو األمة يف هذا املعنى.

۞۞۞
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أسباب نفسية أخرى حترك احليوان الدموي
الذي بداخل اإلنسان
٭ترى كثري من املدارس أن دافع القتل هو تقديس األوامر ،تلك اليت
تصدر من األمري /اإلله ،القائد /اإلله ،الرئيس /اإلله.
تتجسد هذه النظرية بوضوح يف تاريخ العنف ،فقد كان امللوك يف
احلضارات القدمية يعتقدون  -ويعتقد فيهم الناس  -أنهم النسخة
اإلنسانية آليهلة السماء ،وكانوا يعتقدون أن أحدهم عند موته ما يزال
هناك لكنهم ال يرونه ألنه رجع إىل إيهليته! وإن تواضع بعض امللوك
جعل نفسه من سدنة اآليهلة فيكون املوت يف سبيله أقرب الطرق للفوز
برضاهم ،فكانوا على استعداد تام للموت يف سبيلهم.
واستمر هذا الشعور يف اإلنسان دجاه امللك  /اإلله ع ر التاريخ الطويل.
يف دراسة لـ(إريك كاهلي) عن النظم الشمولية املعاصرة حتمل اسم
(ال رج وايهلاوية) ،تحكي يف بعض فصويهلا عن مذحبة ارتكبها األملان
بأوامر هتلرية يف قرية فرنسية امسها (أورادور-سورجالن) يف يونيو
 ،0677قام األملان بفصل الرجال عن النساء واألطفال وأخذوا هؤالء
يف ناحية ،وإىل تلك اللحظة مل يصب أحد بالفزع ،فقد كان األملان
145

يالعبون األطفال ويضاحكونهم ويداعبونهم ،وعند إشارة معينة من
القائد قتلوا مجيع الرجال أمام نسائهم وأطفايهلم ثم أضرموا نارا يف
الكنيسة وألقوا فيها األطفال والنساء أحياء!
يقول أحد الشهود الفرنسيني على هذه املذحبة( :أنا متأكد أن أولئك
اجلنود مل يشعروا بأي كراهية دجاه األطفال الفرنسيني حني كانوا
تحملونهم ويداعبونهم ،ولو جاءتهم أوامر عسكرية عكسية
سيستمرون يف مداعبة األطفال واللعب معهم).
بكل بساطة كان هؤالء اجلنود حتت تأثري أوامر القائد /اإلله.
٭بطبيعة احلال هناك تفسري آخر شهري تتبناه مدارس علم نفس شهرية،
وهي مدارس تعيد كل شر يف اإلنسان إىل موقف مر به يف طفولته،
شعارهم (قلب دفاتر الطفولة) ،ترى هذه املدارس أن الدافع اإلجرامي
للقتل هو مركب طفولي يدفع إىل االستسهال واالختصار ،الطفل
تتملكه نزعة احلصول على شيء مقابل ال شيء ،وإن مل تحصل عليه
مأل البيت بكاء وصياحا.
يرى فرويد أن الطفل ذاتي أنان ي متاما فال يتفهم وجهة نظر أخرى،
واجملرم ليس إال شخصا بالغا بسلوك طفل!
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وهي مدارس مقبولة يف األوساط العلمية وكالمهم غري مدفوع يف
اجلملة ،وكثري ممن مارس الدموية يف التاريخ بالتقليب يف دفاتر طفولته
نكتشف حقا أنه عانى من صدمات يف زمن الطفولة كإساءة زوج أم أو
تعذيب زوجة أب ،أو مشهد دموي..إ خ
إال أن حصر السبب يف موقف طفولي هو ما تبعده مدارس نفسية
أخرى ونرى كالمها أكثر منطقية ،فارتكاس إنسانية اإلنسان إىل
حيوانية احليوان قد تتسبب فيه مواقف أخرى يف سن الشباب أو
الكهولة ،كصدمات احلروب والفنت مثال اليت توقظ احليوان الدموي
الذي بداخلنا.
يف  00ديسم ر 0604م استوىل اجليش اإلم ريالي الياباني على مدينة
(نانكنج) يف وسط الصني ،وهناك ارتكب اجليش الياباني ما عرف
بأبشع اجملازر اجلماعية يف العصر احلديث ،اعتقلوا ،قتلوا ،عذبوا،
أحرقوا ،واغتصبوا قرابة عشرين ألف أنثى يف أشهر حوادث
االغتصاب يف العصر احلديث ،ملدة شهرين ،طالت فظائعهم اجلميع
عساكر ومدنيني ،بعد ذلك كوموا اجلثث – قرابة عشرين ألف جثة –
وسكبوا عليهم النفط وأضرموا فيهم النيان ،كان هناك مئات من
اجلرحي أحرقتهم النار أحياء.
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قدر اجلانب الصيين ضحاياه يف هذه احلادثة بثالمثئة وأربعني ألف
مواطن.
أما األطفال فكان اليابانيون جيعلونهم غرضا يتدربون عليهم،
ويتنافسون على دقة تصويب الرصاص إىل أجسادهم.
وقف بعض الكتاب عند هذا املشهد وع ر بعبارة مؤثرة ال أنساها،
يقول( :كيف تسنى يهلؤالء اجلنود أن جيعلوا أطفال الصينيني غرضا
لرصاصهم يف الوقت الذي تحمل كل واحد من هؤالء اجلنود صورةً
لطفله يف جيبه).
٭ترى بعض املدارس أن الدافع األك ر للقتل هو حتقيق الذات  ،إثبات
البطولة  ،البحث عن ألقاب الشجاعة ،فاللجوء إىل العنف إذن نابع
عن عقدة نقص تستولي على صاحبها ع ر تراكمات احلياة الواقعية،
فيذهب باحثا عن ذاته بني الدماء ،وتسمى هذه النظرية نظرية ال(أنا).
٭هناك مدارس يف علم النفس ترى أن من الناس من يقتل جملرد القتل
كنوع من التسلية! وأن كثريا من ملوك التاريخ كان يغزو األمم اجملاورة
جملرد إشباع رغبته يف القتل ،وقد صاغ (أندريه جيد) مصطلحا جديدا
يف بعض رواياته ملثل هذا النوع من القتل مساه (القتل اجملاني) ،ويرتك
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نقد هذا الرأي للمتخصصني لكنين أعتقد أن النفس السوية ال تصنع
هذا بل البد من دوافع نفسية تؤدي إىل ذلك ،كإثبات الذات واالفتخار
بالشجاعة يف قتل اآلخرين.
٭ترى بعض املدارس النفسية أن القتل واإلبادات اجلماعية الدافع حنوها
نوعٌ مشوهٌ من األفكار املثالية تدفع القتلة إىل حماولة خلق عامل أفضل!
وهو كالم صحيح نتفق معه ،فأسوأ أنواع القتل واإلبادة ال يلزم أن
يرتكبها احلمقى واملغفلون بل قد يرتكبها املتمدنون األذكياء فيتخذون
قرارات دموية ولكنهم خيلقون يهلا امل ررات الكافية ،فما ارتكبه
األمريكيون يف حق ايهلنود احلمر كان هذا –إجياد عامل أفضل  -هو
دافعه األك ر ،وما ارتكبه هتلر يف حق أوروبا كان هذا من أهم دوافعه،
فقد ارتكب األملان بعض أسوأ الفظائع يف التاريخ وهم يعيشون يف أكثر
اجملتمعات تطورا يف أوروبا ووظفوا الثورة الصناعية يف عمليات اإلبادة
لشعوب جماروة ،وما ارتكبه الغرب يف حق األمة اإلسالمية كان هذا
أيضا من دوافعه.
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٭ تدخل كثري من مدارس علم النفس يف س ر وتقسيم أعمق لظواهر
العنف والقتل وترى أن كل جمتمع له خصائصه ،فاإلجنليز يقتلون لغري
أسباب األملان!
٭ترى كثري من أحباث علم النفس أن العنف املوجه للذات (االنتحار)
دافعه يف كثري من األحيان فقدان القيمة واملبدأ  ،فعندما تكثر املقدسات
من حولنا كما رأينا تكون ردة فعل بعضهم مشوَّهة تقضي بعدم
االعتقاد يف شيء مما يقدس من حوله ،وهذا ليس هو العالج الطبيعي
لإلنسان كونه مفطورا على ذلك الشعور بداخله الذي ينادي بأن شيئا
ما هنالك أعظم مين ومنك  ،عندما يفقد اإلنسان هذه القيمة بداخله
يفقد القيمة يف وجود نفسه هو ،فيلجأ إىل اخلالص باالنتحار ،ويعد
(دوركايم) من رواد هذا التفسري ويسميه (االنتحار الشاذ).
٭ يرى فرويد وفروم وليكي وغريهم أن التجمعات البشرية هي سبب
العنف ،فالزحامات احملتكة ببعضها البد أن ينتج عنها ردود أفعال
عنيفة.
وقريب منهم سارتر الذي يرى أن اإلنسان يفضل الوحدة ويرى أن
الطبيعة تكون أمجل لو خلت من وجود اآلخرين.
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واحلقيقة أن هذا التفسري من مج لة التفاسري اجليدة مع تقييد ذلك
باجملتمعات السلبية الضارَّة ،أعين اجملتمعات اليت تؤذي أفرادها بأي
صورة كانت  ،أما اجملتمعات الواعية فهي تضيف لإلنسان وال تلجئه
للعنف.
٭هناك عنصر غريزي آخر يرى بعض املتخصصني أنه من دوافع العنف
وهو عنصر الكره الغريزي لألغراب ،يقاتل اإلنسان الغريب عن عرقه
عن قومه عن بلده ..إ خ.
٭وقريب من هذا التفسري تفسري آخر يعرف يف علم النفس بقاعدة (هم)
و(حنن).
تقول هذه النظرية أن اإلنسان األول املنفرد ،تعلم كيف يشعل النار
وجيلس جبانبها يطلب الدفء ،فيأتيه الناس من حوله جيالسونه حتى
يتعود أهل املكان على اجللوس واالجتماع سويا ،وينغمسون يف تبادل
احلوار ،وحتول احلكي إىل فن ،وأكثر احلكي يكون عن الصيد
والتنافس فيه مع صيادي املناطق األخرى ،وألول مرة يف تاريخ البشرية
بدؤوا باستخدام ألفاظ (هم) و(حنن) ،تلك األلفاظ اليت تطورت إىل
االقتتال بينهم.
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ونرى أن هذا العنصر حقيقي ولكنه عنصر جاهلي حيواني يف النفس
البشرية ،فاهلل قد خلق البشر يف شعوب وقبائل وألسنة خمتلفة ليتعارفوا.
٭و احلقيقة أن النفس اإلنسانية حبر عميق لن نستطيع يوما أن نعرف كل
مكنوناته فضال أن حنيط بها ،حسبنا أن نتلمس شيئا من ذلك يف ظلمات
النفس هنا حملاولة الوصول إىل شيء من الدوافع النفسية الفردية للجوء
إىل العنف والذي يتطور إىل صور مجاعية وأممية أكثر دموية وبشاعة.
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القتال الديين والالديين
كل هذه احلروب اليت نشبت والنزاعات اليت استفحلت والدماء اليت
أسيلت بغري حق ع ر التاريخ ،لو نظرنا إليها باعتبار الظاهر احملض
ستستحق مجيعها صفة احلروب الدينية بامتياز ،ولو نظرنا باعتبار
أعمق ستستحق مجيعها اسم احلروب الالدينية بامتياز أيضا!
كل احلروب دينية واجلميع يقتل باسم دينه:
فالدين هو جمموعة من العقائد واألفكار اليقينية اليت جيزم بها صاحبها
وال تقبل النقاش عنده.
وتكون هذه األفكار واملعتقدات عنده كدائرة مسوَّرة مَن دجاوزها
وخرج عنها كفر وحل دمه يف نظره ،فمن دجاوز هذه الدائرة سقطت
عنه حقوق أهل تلك امللة.
وهل الكفر إال هذا!
من تأمل يف هذه احلقيقة لكلمة الدين ،ومدلويهلا ،علم أن اجلميع يكفر
ثم يقاتل باسم الدين.
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يف العصور القدمية كانت الوثنية سائدة و الدين هو جمموعة من اآليهلة
واألحجار واألشجار..
وكانوا مجيعا يقاتلون ويقتلون باسم هذه اآليهلة..
وكانوا مجيعا يسقطون حقوق األمم األخرى اليت ال تدين يهلذه اآليهلة
باستحالل دمائها وأموايهلا..
وعندما مت اعتماد النصرانية احملرفة كدين رمسي يف أوروبا ..انتقلوا إىل
اخرتاع وثن جديد ودين جديد ونسبوه للمسيح زوراً ..وباسم هذا
الدين اجلديد املخرتع قاتلوا وقتلوا ..واستحلوا دماء املخالفني ولو كانوا
ينتسبون للمسيح أيضا..
وعندما قامت الثورة الفرنسية قام روادها بتنحية هذا الدين املخرتع يف
العصور الوسطى واخرتعوا هم دينا جديدا مسوه دين التنوير أو العقل
أو احلرية أو املساواة ..وقتلوا ماليني البشر باسم هذا الدين اجلديد..
وحنوا آيهلة اإلغريق واليونان والرومان تلك اليت ترمز إىل احلب والقوة
واجلمال ووضعوا آيهلة جديدة ترمز إىل العقل كميكافيللي وروسو
ومونتسيكيو ورواد ما مسي بعصر التنوير..فكانت أصنام وأوثان
جديدة ..فقط صُنعت بغري حجارة . .وكان كل من خرج عن دين هذه
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اآليهلة اجلديدة  ..أو دخل يف عبادتها ثم ارتد..حقه القتل أو التشريد أو
االستعباد ..على أقل األحوال.
حطموا أوثان أوروبا القدمية واخرتعوا هم أوثان الوطنية والقومية
والشيوعية واملاركسية والرأمسالية ..وكل من خرج عن عبادة هذه
األوثان أو دخل يف عبادتها ثم ارتد عنها..كان حكمه القتل أو
االعتقال...
وكل احلروب الدينية أيضًا:
أما بالنظر إىل الدين باعتباره دين رب السماء  ،الذي أرسل به مجيع
الرسل ،فإن هذه احلروب كلها تستحق وصف احلروب الالديينة
بامتياز.
فمهما يكن من حقيقة هذه الدماء اليت أسيلت ع ر التاريخ فإن مثة
حقيقة واحدة ال تتبدل  ،وهي أن هذه الدماء ال عالقة يهلا برب
السماء ،وال بدين األنبياء والرسل أمجعني.
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األطروحات الغربية:
ويتفق معنا على هذه احلقيقة ثلة كبرية من العقول الغربية ،
ف( ) brownowskiيف كتابه الشهري ( the ascent of
 )81()humanيتحدث عن أن نشأة احلروب يف األساس يف العصور
القدمية كان باعثها الطمع يف موارد األسر والقبائل اجملاورة فقط صبغت
بصبغة القتال باسم اآليهلة.
ويسمي ( )William cavanaoughعقدة الربط بني العنف
والدين ( )the myth of religious violenceأسطورة
العنف الديين يف كتابه املهم الذي تحمل هذا االسم نفسه ،وحتدث يف
قسمه الثاني على أن أخطر ما يف هذا الطرح أنه يؤدي إىل عنف مضاد
ضد األمم املتدينة كالعامل اإلسالمي.82
و يصف عبارة (الدين يولد العنف) بأنها عبارة تبسيطية خمتزلة
.(simplified shorthand) 83

Pp 86-88
82

81

أنصح بقراءة الفصل الثاني والثالث من هذا الكتاب.

p.16
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83

وترى الكاتبة الشهرية ( )Karen armstrongيف كتابها املهم
الذي ينصح بقراءته فهو مرجع مهم يف املوضوع ( fields of
 : ) bloodأن التاريخ الديين حافل بالصراع من أجل السالم مبا ال
يقل أهمية عن احلروب املقدسة ،وأن املتدنيني أوجدوا كل الطرق
حملاولة احلد من إراقة الدماء.
ودجادل عن أن العلمانية مل تقدم بديال مساملا عن أيديولوجية الدولة
الدينية ،بل قدَّمت أمنوذجًا أشد عنفًا.
و يرى ماكس سترينر أن الشيوعية متجد اإلنسان إىل نفس الدرجة اليت
متجد بها األديان األخرى إيهلها أو رمزها.
ويرى بأن مجيع الشيوعيني الذين اخنرطوا يف مقولة (أن اإلله قد سقط)
وصفوا دجاربهم مع احلزب مبصطلحات دينية من نوعية( :رؤية ملستقبل
اإلنسان ،إميان ال يهتز باملذهب الرمسي املعلن  ،التضامن الشيوعي
وطقوسه..إ خ).
كما تقدم الشيوعية واملاركسية للمؤمنني بها نظاما من الغايات النهائية
اليت دجسد معنى احلياة ،ك ما تقدم يهلم معايري مطلقة ليحاكموا بها
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األحداث واألفعال ،كما أنها تقدم يهلم طريقة اخلالص ،بل ويعدون
املؤمنني بها بالفردوس إىل جانب املق رة.
وليس هذا الطرح طرح نقاد املاركسية فحسب بل املاركسية نفسها
تعرف نفسها بذلك ،فاملاركسي أنطونيو غرامشي كتب بـ(أن املاركسية
دين قتل املسيحية  ،وهي دين مبعنى أنها متتلك أسرارها وممارساتها
وأنها أحلت يف وعينا حمل اإلله الكاثوليكي املفارق ،اإلميان باإلنسان
وطاقاته العظمى باعتباره احلقيقة الروحية الوحيدة).
وموسوليين الفاشي اإليطالي كان ينادي مبفهوم ديين لإلشرتكية،
ومثله هتلر ونازيته.
طرح هايز مقالة سنة  0600بعنوان (القومية كدين)
( )nationalism as a religionوحتولت مقالته إىل كتاب سنة
.0606
وخالصة ما طرحه هايز يف مقالته أن إزاحة الكنيسة والدين قد ترك
فراغا يف نفس اإلنسان الذي يتوق بفطرته إىل املقدسات فامتأل بالشعور
املقدس حنو األمة وقام بتتويج الدولة القومية والوطن كموضوع
مركزي للعبادة.
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ونفس الفكرة أودعها اندرسون يف كتابه ( imagined
)communities
روسو يف العقد االجتماعي صاغ مصطلح (الدين املدني) على فكرة
اإلرادة العامة  /اإلله.
بعد الثورة الفرنسية وقمع الكاثوليكية بشدة بدأت طقوس الدين
القومي اجلديد يف الظهور فنصبت املعابد ألر

اآلباء ،ونقشت نسخ

من الدستور الفرنسي وإعالن حقو ق اإلنسان على احلجر واحلديد
بالطريقة اليت كانت تنقش بها النصوص املقدسة ،وابتكرت طقوس
التعميد املدني واجلنازات املدنية ،ومت تبجيل شهداء فرنسا وتقديس
رموز ومُُثل اجلمهورية.
ويف الواليات املتحدة حضرت الطقوس الدينية اجلديدة اخلاصة بالدين
األمريكي العمومي الذي حاجج فرانكلني على ضرورته  ،فحل اآلباء
املؤسسون حمل قديسي الكنيسة ،وصارت بيوتهم مزارات كاملعابد،
وصارت األمة هي اإلله.
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ومن العلماء الذين عرفوا (األمريكانية) كدين روبرت بياله
 robert bellahيف أطروحته civil relegion in
America.
وويل هربارج  will herbergيف كتابه american civil
religion.
ويرى كافانو أن القومية للدولة مل حتل حمل الكنيسة فحسب بل هي
بديل عن اإلله وصارت هي الدين األساسي املهيمني على الغرب.
و اصطلح جنتايل على وصف هذه الظاهرة املشروحة ظاهرة انتقال
القداسة من الدين اإليهلي إىل أديان بشرية تقدم نفس منظومة الدين
اإليهلي بظاهرة (انتقال القداسة) ،ويطلق عليها بوسي (هجرة املقدس).
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العامل اإلسالمي يف حقبة ما بعد االستعمار
العنف والعنف املضاد
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إرهاب الدولة state terrorism
مصطلح اإلرهاب مصطلح انفعالي عاطفي فضفا

قد يستخدمه من

شاء كيف يشاء ،فحواه يف األغلب اتهام اخلصم أكثر مما هو توضيح
لطبيعة الصراع.
من احملاوالت اجليدة لتعريف ظاهرة اإلرهاب هي كونها (استعماال
متعمدا للعنف أو التهديد باستعماله ضد األبرياء مع قصد ختويفهم أو
ختويف غريهم بهم ،ب رنامج عمل وأفعال خمصصة يهلذا الغر ).
استخدم مصطلح اإلرهاب أول ما استخدم يف العصر احلديث حسب
املتخصصني يف عهد اإلرهاب الذي أعقب الثورة الفرنسية وقد تقدم
احلديث عنه ،ثم خفت هذا املصطلح إىل أن برز مرة أخرى على ساحة
الكتابات السياسية يف أعقاب احلربني العامليتني حيث طرح كثري من رواد
الفكر السياسي أن (اإلرهاب) ليس خاصا بتنظيمات مستقلة عن الدول
كاملتمردين ،بل قد متارس الدولة نفسها اإلرهاب يف حق اآلخرين
(كالنموذج الغربي) أو يف حق مواطنيها (كالنموذج الشيوعي).
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فقد كان هناك إمجاع علمي عام ب أن بعض أشكال العنف اإلرهابي
()84

الك رى ضد املدنيني قد قامت به دول ك رى

وليس اجملموعات

املستقلة أو األفراد  ،ففي احلروب القومية يف القرن العشرين فقط قتل
مئات اآلالف من املدنيني بالقنابل احلارقة والنابلم ،بل قام علماء
فيزيائيون تابعون لقوات احللفاء يف احلرب العاملية الثانية بعمل حسابات
دقيقة ملزج مواد املتفجرات مع حركة الرياح لتشكيل عواصف نارية
مدمرة يف املناطق السكنية الكثيفة يف أملانيا واليابان(.)85
يقول مايكل ستول ( :)Michael stauhl
The use of terror tactics is common in
international relations and the state has been
and remains a more likely an employer of

84

راجع the stratagems of terrorism, by Andrew h. kydd and

Barbara f. walter, international security, vol.31, no.1 (summer
)2006
 85راجع hugo slim, why protect civilians?, international affairs
vol.79, no. 3
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terrorism within the international system
than insurgents( 86)
 ( استخدام التكتيات اإلرهابية أمر شائع يف العالقات الدولية:ترمجته
وكانت الدول وال تزال توظف إرهابها يف النظام العاملي بأكثر من
.)املنظمات املتمردة
ويشاركه الرأي جمموعة من رواد الفكر السياسي من أشهرهم نعوم
: تشومسكي الذي عرف إرهاب الدولة بأنه
Terrorism practiced by states or goverments
and there agents and allies 87
 (اإلرهاب املمارس من قِبل الدول واحلكومات ووكالئهم:ترمجته
.)وحلفائهم
Edward s. ( ويعد نعوم تشومسكي مع إدوارد هريمان
.) من رواد هذا الطرحherman

86

The superpower and international terror, Michael stohl,
paper presented at the annual meeting of international
studies association, Atlanta , march 27 april 1984.
87
What anthropologies should know about the concept of
terrorism. Naom Chomsky.
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ونفهم من هذا الطرح أن بعض مراكز القوى العاملية ال توجد فيها
منظمات إرهابية ألن الدولة نفسها تكفلت بإرهاب اآلخر ع ر إرهاب
الدولة!
فما ارتكبه ال ريطانيون سابقا األمريكيون الحقا يف حق السكان
األصليني للقارة األمريكية مثال إلرهاب دولة منظّم ،وما ارتكبوه يف
حق العامل كله مما تقدم احلديث عنه مثال إلرهاب الدولة املنظم ،وما
ارتكبه الشيوعيون يف حق العامل مثال إلرهاب الدولة املنظم.
وما ارتكبه نابليون يف حروبه إرهاب دولة منظم ،ما ارتكبه هتلر يف
حروبه إرهاب دولة منظم وهكذا.
ونستطيع أن ننسج على منوال التعريفات السابقة مصطلح (إرهاب
األمة) ( ،)nation terrorismفنحن نرى أن اإلرهاب املنظم غري
مقتصر على الدول القطرية بل ارتكبت بعض األمم إرهابا أمميًّا يف حق
أمم أخرى.
تُعَد حقبة االستعمار الغربي للعامل العربي واإلسالمي وتكالب الغرب
كأمة على املسلمني من ال رتغال وأسبانيا إىل هولندا إىل بريطانيا وفرنسا
إىل أمريكا ،مثاال صارخا على إرهاب أمة ألمة أخرى.
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إال أن آلة اإلعالم الغربية قامت يف السنوات األخرية بتغييب مصطلح
إرهاب الدولة وتناسي مدلوالته وحقيقته التارخيية ،وقامت بتحجيمه
وختصيصه باملنظمات أو التنظيمات اليت ال تدور يف فلك الغرب وتلك
اليت مل تقبل أن تطبخ يف قدره أ و تركب معه يف سفينة النجاة احلداثية
السيما املنتسبة لإلسالم.
ومن جهة أخرى قامت آلة اإلعالم الغربية باختزال التاريخ يف اللحظة
الراهنة اليت نعيش فيها،لتوقِعَنَا يف مزلق فكري معروف ،وهو ما يعرف
بالتفكري حتت تأثري اللحظة ،أو حتت تأثري الصدمة ،أو مسه ما شئت،
وهو أن يقوم العقل باجتزاء حلظة تارخيية معينة ويبين أحكامه
واستنتاجاته عليها ،وملا كانت هذه اللحظة اليت نعيش فيها تشهد
صراعات دموية يف املناطق ذات األغلبية املسلمة يقوم العقل بهذا الربط.
وهذا مزلق فكري واضح فالعشر سنوات األخرية أو اخلمسني سنة
األخرية اليت شهدت صراعات يف املنطقة العربية هي يف تاريخ الزمان
حلظة قصرية ،سبقتها أزمنة وأزمنة تحتاج أن جيول فيها املرء بفكره.
ويهلذا السبب بنيت عرضي يف هذا البحث على فكرة آلة الزمن وأردت
أن يتخيل الشخص نفسه وقد وُلد يف أثناء احلرب العاملية الثانية والغرب
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يتطاحن فيما بينه ويقتل  86مليون شخص عامتهم من املدنيني ،فيما
كانت املنطقة العربية آمنة يف اللحظة التارخيية نفسها ،فكيف سيكون
استنتاجه وقتها ،وقِس على ذلك.
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روافد األحداث الدموية املعاصرة
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الرافد األول لألحداث الدموية املعاصرة:
(إرهاب املستعمر وأدواته)
نتائج إرهاب الدولة الذي ارتكبته األمم الغربية يف حق األمة
اإلسالمية
بعد هزمية الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل مت إعالن إلغاء
اخلالفة اليت كانت متوفاة أصال ،ومت القضاء على ما تبقى من شعائر
اإلسالم وعلى رأسها األذان شعار دار اإلسالم ورمز الدولة املسلمة
ع ر التاريخ ومت إحالل القوانني الغربية بدال من القوانني اإلسالمية يف
عدد من الدول ثم قسم ال ريطانيون والفرنسيون وغريهم الرتكة
العثمانية بينهم وأسسوا انتدابات وحكومات موالية .
وعندما غادر االستعمار ال ريطاني والفرنسي املنطقة العربية واإلسالمية
تركها خلفه مقطعة األوصال بال موارد وال هوية ،وبدا كل شيء غري
الذي كان.
ومل يكتف بتقطيع أوصايهلا بشكل عشوائي بل بشكل منهجي دقيق
يضمن به بقاء نزاعات احلدود وصراعات املوارد بني الدول اإلسالمية
واملشاكل املتصلة حبقوق األقليات وغريها من النزاعات املزمنة.
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ومل يرفع املستعمر عصاه على كاهله ويرحل إال بعد الرتتيب القسري
ألوضاع بعض البيوتات العربية اجلديدة اليت كانت حتت احتالله مبا
خيدم مصاحله ورؤيته .
وقد مت االنقالب يف بعض هذه الدول على أصدقاء املستعمر الغربي
ال ريطاني ولكن يف مقابل االرمتاء يف أحضان املستعمر الشرقي الروسي.
كانت هذه هي املرة األوىل يف التاريخ اإلسالمي اليت يفجع فيها
املسلمون مبثل هذا التدخل الشامل والسافر ألمم أخرى يف بلدانهم
وشئونهم ويف كل امليادين.
بطبيعة احلال مل تكن الدولة الرتكية العثمانية يف طورها األخري متثل
منوذجا إسالميا ناجحا ال على مستوى الدين وال الدنيا بل وتتحمل
جزءا كبريًا من مسؤولية ما آلت إليه األمور ،إال أن االستعمار جاء
ليقطع شريان احلياة األخري يف جسد الرجل املريض.
وصف أتاتورك يومها اإلسالم باجلثة املتعفنة  ..كانت إشكالية أتاتورك
إذن -هو ومن يتبنى فكرته -مع اإلسالم من جهة كونه دينًا ووحيًا ربانيًّا
ال من جهة رفض تدخل الدين يف السياسة ،أو رفض السلطة البابوية
اإلسالمية! فإلغاء األذان مثال هو إعالن رفض ألعظم شعائر الدين
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وأظهرها ،فال عالقة له بفزاعة تدخل الدين يف السياسة يف قليل أو
كثري.
ومن تتبع تاريخ غزو الفكرة العلمانية للعامل اإلسالمي على الصعيد
الفكري سيجدها بدأت على أيدي جمموعة من املستشرقني األجانب ثم
تالمذتهم من النصارى العرب الذين ال يؤمنون باإلسالم أصال  ،وأن
البذرة األوىل للفكرة تكاد تكون منحصرة يف اقتالع الدين كعقيدة
وشريعة من احلياة كلها وإحالل كل ما هو غربي ولو كان دينًا وشريعة
أخرى.
ومن هذا املنطلق سنطلق يف حبثنا هذا مصطلح (العلمانية املتطرفة) على
العلمانية اليت توظف مقاالتها وأفكارها وقواها املساندة حلرب شعائر
الدين وقطعياته والطعن يف ثوابته ومعاقد اإلمجاع فيه وتعمل على
إحلاق األذى مبنتسبيه من جهة متسكهم بالدين كعقيدة ،فال هي وقفت
باحلياد من الدين كما تدعي لنفسها وال أنها تركت احلرية الفردية ملن
أراد أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو أرادت أن تتحجب ،بل شنَّت حربًا
ضروسًا على كل ما له تعلق بالدين جبميع تفاصيله.
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هذه العلمانية املتطرفة حكمت تركيا بعد حقبة االستعمار بفاشية
وديكتاتورية سوداء ،وحكمت أجزاء أخرى من العامل اإلسالمي.
فالعراق آل أمرها إىل حزب البعث العلماني وهو حزب دموي مل يقدم
للعراق مشروع حياة بل موت ،تصفيات وانقالبات بني الرفاق ،ثم
تسلم احلكم صدام حسني الذي حكم باحلديد والنار وأدت سياساته
ومواقفه الكارثية إىل تدمري بالده.
وسوريا آل أمرها إىل حزب البعث العلماني الدموي أيضا الذي مل
يقدم سوى مشروع الدم املستمر إىل اليوم.
وليبيا آل أمرها إىل نظام القذ ايف القومي العلماني الذي أدى إىل حالة
احتقان ثم انفجار الوضع يف ليبيا.
واستمرت العلمانية املتطرفة يف مسلسل الدم إىل يومنا هذا ،ونالحظ
حضور خطابها بشدة حاليا يف اإلعالم املصري.
وأردنا من إدخال هذا القيد يف املصطلح لفت النظر إىل أن مثة علمانيات
هادئة إن صح التعبري أو مشاريع تتقاطع مع بعض املضامني العلمانية
وهي مشاريع أكثر تعقال وهدوءا من هذه إذ من اخلطأ السائد قولبة هذه
املشاريع يف قالب واحد ،ولكن هذا النوع من املشاريع ايهلادئة ليست
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حمل البحث والنقاش هنا يف قصة الدم اليت حنكيها  ،فنحن خنصص
حديثنا بالبيئات العلمانية املتطرفة اليت فرخت وولدت حالة من
االحتقان الدموي والعنف بسبب املمارسات اإلكراهية لتغريب
اجملتمعات املسلمة قسرًا من جهة ،ووممارستها حكما فاشيا ال يؤدي إال
إىل حاالت االحتقان اجملتمعي ثم االنفجار من جهة أخرى.
نتحدث عن علمانيات حاربت الدين والدنيا معًا ،فال أنها حافظت
على دين وال أبقت للناس على دنيا!
قد يكون املشروع الغربي يف حماربة الدين قد جنح يف الغرب ضمن
مشروعه الذي أمساه باحلداثي ،إن سلّمنا بأنه جنح أصال ،فاملشروع
احلداثي هو اآلخر توجهت له سهام النقد والرفض من داخل البيئة
الغربية نفسها.
وسواء جنح املشروع يف الغرب أو مل ينجح فإن هذا املشروع الذي حاول
الغرب زراعته ع ر ذراعه داخل البيئة اإلسالمية (العلمانية املتطرفة) –
كما تقول كارين أرمسرتونج( :-كان بالنسبة ألمم أخرى كاألمة
اإلسالمية غري ذات معنى  ،كان أمرا غري طبيعي  ،اختزالي ومدمر).
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شعر كثري من املسلمني وقتها أنهم أمام حرب إبادة يهلم أو يهلويتهم
اإلسالمية.
(وحني يشعر البشر باخلوف من اإلبادة –تضيف أرمسرتونج .. -ميكن
أن يندفعوا إىل العنف ).
وليس هو جمرد شعور كما تقول آرمسرتونج بل ممارسة عملية ممنهجة.
حاول الغرب أن يقنعنا أن الغر

من هذا املشروع هو حصر الدين يف

إطار الضمري الفردي.
وواضح أن الغرب والشرق مل يرتكونا يوما لضمائرنا الشخصية
الفردية ،بل أملوا على ضمائرنا ما ينبغي أن تقول.
فقد تقاسم كثري من الدول اإلسالمية االنتماء إىل الشرق الروسي
مبنظوماته املاركسية و الشيوعية و االشرتاكية أو الغرب ال ريطاني ثم
األمريكي مبنظوماته الدميقراطية و العلمانية و اللي رالية ،باإلضافة إىل
تعزيز روح القومية أو الوطنية بدال من الروح اإلسالمية.
هي عملية ممنهجة لتشكيل ضمري األمة إذن  ،ال أقل وال أكثر.
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والعجيب أنه يف نفس التوقيت الذي كان الغرب تحصر فيه ضمائرنا
الدينية يف اإلطار الشخصي ،كان ميكن لدولة دينية بامتياز يف قلب
العامل اإلسالمي (الكيان الصهيوني).
وال نستطيع أن نلخص دوافع هذا االرمتاء للدول العربية واإلسالمية
يف أحضان الشرق والغرب يف سطور معدودة إال أن عامل االنبهار
بالغرب كان من أهم العوامل فقد كانوا مدهوشني مبا وصل إليه الغرب
بعد ما عرف بعصور التنوير من تقدم على مجيع املستويات (باملعايري
الدنيوية) ويظهر أنهم مل يلتفتوا لغريها.
باإلضافة إىل عامل مهم فيما نرى وهو شعور اإلحباط الذي متلكهم
من سياسات الدولة العثمانية وهي املسماة باإلسالمية واليت مل تقدم
يف زمن ضعفها شيئا يذكر للعامل العربي على مستوى العدل الدنيوي
على أقل تقدير وال على املستوى الديين الذي تنسب نفسها إليه،
فذهبوا ليبحثوا عن شيء من العدل يف النتاج الفكري الشرقي أو
الغربي ،كاملستجري من الرمضاء بالنار!
ومن جانب آخر فقد عرف عن الدولة الرتكية يف عصر ضعفها العنصرية
للعرق الرتكي يف مقابل العرق العربي ،فعزز هذا يف املقابل روح القومية
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العربية عند البعض ،وروح الوطنية عند اآلخرين يف مرحلة ما بعد
الدولة العثمانية.
املهم أنه يف خضم االرمتاء يف أحضان الفكر الشيوعي الشرقي
أوالرأمسالي الغربي وما تضمنته هذه احلقبة من ممارسات العلمانية
املتطرفة دجاه أصول الدين وشعائره وكل ما ميت إليه بصلة ودجاه
مقومات احلياة الكرمية تبلورت فكرة العودة بنظم احلكم بالدرجة
األوىل إىل أحضان املاضي اإلسالمي ال الشرق الشيوعي وال الغرب
اللي رالي عند كثري من املسلمني ،وهي الفكرة اليت محلها أبناء ما
سيعرف باالدجاهات اإلسالمية ،ويف بعض األطروحات اليت تتناول
اجلذور الفكرية يهلذه االدجاهات يطلق عليها (االدجاهات األصولية =
العودة إىل األصول) وهي نسبة مأخوذة من زمن الصحوة ال روتستانتية
يف أمريكا اليت نادت بالعودة إىل األصول املسيحية بعد صدمتها بضحايا
احلرب األهلية األمريكية.
وبعد أن تعرفنا على البيئة والسياق الزماني واملكاني الذي ولدت يف
رمحه حالة العنف املضاد يف العامل اإلسالمي وفرّخت كل ما سيأتي
بعد هذه احلقبة من دماء ،سأحاول يف الفصول التالية أن أبدي وجهة
نظري يف حالة االحتقان والعنف الذي مارسته مجاعات تنسب نفسها
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خللفيات إسالمية واليت شهدها العامل اإلسالمي يف هذه احلقبة إىل اليوم
وسأقسم النماذج اليت بني يدي إىل جمموعات متثل كل جمموعة منها
رافدا وسببا من الروافد واألسباب اليت أدت إىل حالة العنف هذه بناء
على رؤييت.
اجلماعات اإلسالمية ونظم احلكم
تعد مجاعة اإلخوان املسلمني أشهر وأك ر اجلماعات يف العامل
اإلسالمي اليت حاولت تقديم أمنوذجها فيما خيص نظم احلكم
اإلسالمية ع ر النداء ألهمية تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وباتت تعرف
برائدة (اإلسالم السياسي) وتركزت جهودها يف هذا االدجاه.
تأسست اجلماعة على يد األستاذ حسن البنا (0660م0676-م)
رمحه اهلل يف مصر وهو البلد العريق فيما يسمى باحلداثة ،حيث يرجع
املؤرخون بداية عصر احلداثة يف مصر إىل زمن حممد علي باشا ،الذي
استنزف املؤسسات الدينية وفر

عليها الضرائب وحرمها من أوقافها

يف مقابل تطوير املؤسسات العسكرية واالقتصادية وغريها ،وحارب
حركات اإلصالح الديين يف العامل اإلسالمي كحركة الشيخ حممد بن
عبد الوهاب النجدي مدعوما من الدولة العثمانية اإلسالمية!
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كان األستاذ حسن البنا مقتنعا بالتحديث العصري ولكنه يرى أن
التحديث ال ميكن أن ينجح إال إذا رافقه دجديد روحي وديين ،وكان
ماهرا يف التنظيم اجلماعي لألفراد واستطاع أن يؤسس ألك ر مجاعات
ما يسمى باإلسالم السياسي يف العصر احلديث.
وعندما قامت ثورة يوليو املصرية 0660م على يد ما عرف حبركة
الضباط األحرار كان اإلخوان املسلمون جزءا أساسيا منها ،بل
يطرحون يف بعض رواياتهم أن مجال عبد الناصر نفسه كان منهم.
الرواية الناصرية بعد الثورة تدور حول أن رؤية عبد الناصر كانت مجع
كل املكونات واألطياف املصرية يف حزب أوحد هو الذي يدير مصر
الثورة ،وأن اإلخوان املسلمني أصروا أال تحكم غريهم وزعموا أن عبد
الناصر بهذا ينحرف عما وافقهم عليه قبل الثورة من حكم مصر
إسالميًّا ،مما أدى إىل حماولة أعضاء اجلماعة اغتياله يف حادث املنشية
الشهري.
والرواية اإلخوانية تدور حول تلفيق عبد الناصر لكل هذه التهم يهلم
إلزاحتهم من املشهد كما أزاح غريهم.
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أدى هذا اخلالف بني اإلخوان وعبد الناصر إىل حل اجلماعة ومحلة
اعتقاالت واسعة يف صفوفهم بعد حادث املنشية الشهري واليت ستهدأ
فرتة ثم تعود أنشط مما كانت عليه.
حلظة نشأة أفكار مجاعات التكفري والقتال يف العصر احلديث
يف األثناء داخل السجون املصرية ،على وقع سياط التعذيب،
وصرخات األمل ،وظلمة السجن ،والوحدة القاتلة  ،جرّد ضباط
التعذيب  -بشهاداتهم  -هؤالء الشباب من إنسانيتهم وكرامتهم ومن
كل شيء.
كانوا يعلقونهم كاخلراف ويتفننون يف تعذيبهم مبا يعجر اللسان عن
وصفه ويستحي ،يعتقلون النساء البتزاز املطلوبني ويعتدون على
أعراضهن وشرفهن ،امتألت السجون يف هذه احلقبة بآالف املعتقلني،
وجوه شاحبة ،وأجسام ضامرة ،وثياب كأطمار مهلهلة ،وسيقان
متخبطة تساق إىل حتفها.
تنهال السياط على ظهورهم فيمأل صوت قرع السياط سكون املكان،
ثم خيتلط بصرخات متقطعة يتلوها هدوء ثم صرخات أعلى.
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أنهكهم التعب ،أضناهم البؤس ،أهلكتهم السياط،ووُئدت داخلهم
روح احلياة.
وقائع التعذيب هذه وزوار الفجر هؤالء شهد عليها نظا م عبد الناصر
نفسه إبان االنشقاق الذي حد ث بينه وبني عبد احلكيم عامر عقب
نكسة 0604م ،وكان أكثر ضباط التعذيب من رجال الثاني ،فاندقع
فريق األول يقر ما حدث يف هذه السجون وقُدِّم ضباط التعذيب
للمحاكمات ،كما شهد عليها إعالم هذه احلقبة متمثال يف األستاذ حممد
حسنني هيكل الذي كرر يف كتبه أنه نصح عبد الناصر بتخفيف عمليات
االعتقال فقد بلغ العدد رقمًا قياسيا  ،وبدون حماكمات ،وشهد عليها
ضباط ثورة يوليو ممن اختلف مع عبد الناصر يف مذكراتهم ،كما ألفت
إحدى زوجات ضباط التعذيب مذكرات تفضح فيها زوجها ،فليست
هذه الرواية رواية املعتقلني بل هي شهادة ضباط التعذيب أنفسهم أو
أطراف حمسوبني على نظام عبد الناصر ،أو حمايدين.
بدأت تتبلور يف أذهان من بقي يف رأسه عقل! من املعتقلني بعض
األفكار املظلمة كظلمة السجن  ،املؤملة كوقع السياط على ظهورهم،
مل تكن أفكارا مبنية على قواعد علمية حيث مل تحصِّل هؤالء علما،
وكان طليعة هؤالء تحرمون النظر أصال يف كتب الرتاث ،بل كانت
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أفكارا انتقامية بالدرجة األوىل ممن جردهم إنسانيتهم ومن جمتمع – يف
نظرهم -مل تحرك ساكنا لنجدتهم ،وحتت وقع الصدمة وبني أسوار
هذه السجون ومن رحم عمليات التعذيب ولدت أفكار التكفري
وايهلجرة واملفاصلة وغريها.
وضع بذرتها علي عبده إمساعيل ثم رجع ،فحمل الراية بعده شكري
مصطفى ،الذي يُعَدُّ املؤسس احلقيقي ألوىل هذه اجلماعات وكان شابًّا
طالبا يف كلية الزراعة عاش طفولة بائسة بسبب طالق أبويه وسوء
معاملة زوج أمه له ،الذي طرده من البيت ،ومل يكن شكري مصطفى
منضما ألي مجاعة إسالمية أصال وال تحمل فكرًا معينا بل تزوج أخت
عضو يف مجاعة اإلخوان ،فاعتقل مع من اعتقل ،وعُذِّب مع من
عُذِّب.
وكان حمبًّا للشعر وينشد شعرا ميتليء رقة وشاعرية ،وقد علقت بذهين
أبيات له كتبها لزوجته من السجن يقول فيها:
شكوتُ للنجمِ ظلم الليل أشهده*وهل درى النجم يومًا شكوة الشاكي

رأيتُهُ ساهرًا مثلي على حدةٍ * فخلته عاشقًا أو ثاكالً باكي
كالهما ساهرٌ يشكو النَّوى قلقًا * كالهما سائر يف أر
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أشواك

يزور طَيفُكِ بييت كل آونة * وكلما دق بابٌ فيكِ لبَّاكِ
صفى لقلبكِ قليب حني خالطه* وعشت منه مالكاً بني أفال كِ
قتلت سياط التعذيب هذه النفس الشاعرة الرقيقة ومألتها سوادًا
ودموية.
انتهجت مجاعة شكري سبيل تكفري كل اجملتمعات اإلسالمية
وحكمت على عامة املسلمني بالكفر والردة وحل الدم واملال سوى من
انضم له وجلماعته مع اختيار أداة العنف والقتال عاجال أو آجال ،ومن
انضم له ثم ترك اجلماعة فهو املرتد عنده.
نشط كثري من مفكري اإلخوان املسلمني ومثقفيهم يف الرد على أفكار
هؤالء املنشقني داخل السجون -يف نظرهم -عن االدجاه السلمي الذي
انتهجته اجلماعة كوسيلة للتغيري ،وأُِّلفت يف هذا السياق جمموعة من
الرسائل اجليدة والكتب اليت تَنسِب يهلؤالء الشباب الوقوع يف براثني
الفكر املنحرف والتكفري الغالي ،ومنذ تلك اللحظة سينقسم رواد
اإلسالم السياسي واالدجاهات ذات اخللفية اإلسالمية الساعية للوصول
إىل السلطة السياسية كغاية رئيسة ملنهجها إىل ادجهاين رئيسني (االدجاه
السلمي الذي يسعى للوصول للسطلة السياسية ع ر االخنراط يف العملية
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السياسية واستغالل الوسائل السلمية املتاحة يف الدولة وسريفض
استخدام أداتي التكفري والقتال كوسيلة للتغيري ) و(االدجاه القتالي ووقع
اختياره على القتال والع نف يف سبيل الوصول للسلطة السياسية مع
االعتماد على التكفري كأداة إلسقاط شرعية احلكومات العربية
واإلسالمية).
وسينشطر كل ادجاه إىل أطياف كثرية وخمتلفة بعد ذلك.
أخرج السادات اجلماعات اإلسالمية من السجون ولقب نفسه بالرئيس
املؤمن واستخدم هذه اجلماعات كأداة إلضعاف التوجه االشرتاكي
والشيوعي والنفوذ الروسي يف مصر الذي ورثه عن عبد الناصر ،ثم
استبدله بالنفوذ األمريكي ،هذه اجلماعات اليت سيزج بها مرة أخرى
داخل السجون بعد معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني مع سائر
النخب يف مصر ،وداخل السجون سينتقل هذا الفكر إبان هذه املعاهدة
املشرعنة للوجود الصهيوني يف املنطقة نقلة نوعية وسيقرر بعض أبناء
هذه االدجاهات اغتيال السادات ع ر التنسيق مع بعض ضباط اجليش
املصري وقد جنحت عملية املنصة الشهرية يف قتله.
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سيظهر مصطلح اإلرهاب بشدة يف هذه املرحلة يف أدبيات الغرب
األمريكي يف وصف هذه اجلماعات وستدخل أجهزة الدولة يف مواجهة
شرسة مع اإلسالميني يف مصر ،وقد جنحت يف قمعهم إىل درجة كبرية.
حتليل العر

السابق:

نشأةُ بذرة هذه األفكار يف ظلمة السجون املصرية وترعرعها حتت
سياط التعذيب تعكس عامال مهما يف تغذية هذه األفكار لدى الشباب
وهو فقدان قيمة حياتية عظمى وهي (احلياة الكرمية).
إن كان هؤالء الشباب غادروا هذ ا السجن بعد ذلك فإن السجن مل
يغادر أرواحهم ،وإن سلموا من سياط التعذيب فإنهم مل يسلموا من
سياط األوضاع السياسية واالجتماعية املتدنية.
حنن نتحدث هنا عن فقدان احلياة الكرمية بأية معايري إسالمية كانت أو
غربية ،فكثري من هؤالء الشباب كل حلمه أن يعيش حياة كرمية يف بالده
يصلي بال خوف ،تتحجَّب بال سخرية ،يقرأ القرآن بال وجل ،ال يُرد
من أمام بوابات الشركات الك رى وهو تحمل يف يده مؤهالته املميزة
جملرد أن مظهره ال يليق ،وال يرفض توظيفها مع خترجها من جامعات
ك رى جملرد أنها منتقبة.
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بل حتى من ال يعتين باإلسالم وشعائره..جمرد فقدانه ألقل مقومات
احلياة الكرمية من مأكل وملبس وبيت مناسب يف بالده ،هذا كفيل
بشحنه ودفعه يف أي ادجاه ليفرغ هذه الشحنة اليت بداخله ولو بتفجري
نفسه ،وكم مسعنا عن عمليات تنسب يهلذه اجلماعات ثم بتتبع سرية
االنتحاري نعرف أنه كان ال يصلي ويرتاد الديسكوتيكس يف الدول
الغربية!
قد تتعجب إن علمت أن ممن شارك يف التنسيق لعملية اغتيال السادات
حسب مذكرات وشهادات من تبقى من املنفذين ضابط مسيحي! نعم
ضابط مسيحي رأى أن السادات أفقده حياته الكرمية كمواطن مصري،
وأفقده كرامته كمواطن عربي يعبث الصهاينة يف وطنه العربي الكبري.
لطاملا جالست شبابا منتسبا يهلذه اجلماعات ملناقشته فكريا ثم أكتشف
أنه ال يتبنى أية منظومة فكرية أصال  ،بل تسيطر عليه مشاعر اإلحباط
من واقعه وغربته فيه.
ال أنسى صديقا لي كنت أتعهده بالزيارة والنصح فقد كان ال يصلي
ويصادق الفتيات وال يهتم بأي شعائر دينية على اإلطالق وكان ممن
أحرقتهم نار البطالة والفراغ حيث مل جيد مصدر رزق يقتات منه ،
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ذات صدفة علمت أنه غادر إىل العراق ،وذات صدفة أيضا علمت أنه
قد فجَّر نفسه واسرتاح من كل شيء.
اجليل الثاني جلماعات العنف
فجأة سيتوقف قمع هذه اجلماعات اليت مساها اإلعالم إرهابية،
وسيتوقف كل شيء ،وفجأة أيضا سيُجهز إرهابيو األمس ليكونوا
جماهدي اليوم!
وفجأة لن تصبح مجاعة التكفري يف اإلعالم األمريكي إرهابيني! بل
سيصبح هؤالء يف إعالمهم (اجملاهدين).
احتلت روسيا  -العدو اللدود للنفوذ األمريكي -أفغانستان داعمة
لألحزاب املاركسية هناك فأعلن املسلمون جهاد الروس وحلفائهم،
وقامت الواليات املتحدة األمريكية وأجهزتها االستخ راتية وحلفاؤها
بدعم هذه اجلماعات (إرهابيي األمس) ودجييشهم من كل مكان يف
العامل العربي بغر

ضرب املعسكر الشيوعي على تالل أفغانستان،

وقاموا بتمجيدهم وتلميعهم يف اإلعالم األمريكي وكانوا ال يسمونهم
إال باجملاهدين ( ،)mujahedeenومأل هذا االسم اإلعالم
األمريكي بأدواته املختلفة ،وخطب بعض قادة جهاز املخابرات
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األمريكية خطبًا حتفيزية يف بعض اجملاهدين هؤالء ،وهي خطب مصورة
مشهورة.
حبلول عام 0687م كان املتطوعون يأتون بأعداد غفرية من كل أحناء
العامل اإلسالمي.
حتدث رونالد ريغان وقتها عن احلملة األفغانية بأنها (حرب مقدسة) يف
خطاب ألقاه أمام اجلمعية الوطنية لإلجنيليني ،ووصم اإلم راطورية
الروسية بإم راطورية الشر ،وأنها سبب (اخلطيئة والشر املوجودان يف
العامل) ،قال( :وحنن لدينا الكتاب املقدس واملسيح لنقاومهما بكل ما
نستطيع)( )88بهذا اخلطاب الديين كان يدعم ريغان اجلهاد املسيحي
اإلسالمي املقدس ضد روسيا ،وكان مدير السي آي إيه وقتها ويليام
كاسي ()William caseyكاثوليكيا خملصا.
دعمت أمريكا اجلهاد وقتها حبدود  066مليون دوالر سنويا.

88

راجع الكتاب المهم Andrew preston, sword of spirit, shield of

faith; religion in American war and diplomacy,(new York
Toronto anchor books,2012), p. 585
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استطاع اجملاهدون طرد الروس من أفغانستان وإن كان كثري من
املتخصصني يف احلرب األفغانية يرى أن األفغان العرب مل يكن يهلم
ذلك التأثري يف هذه النتيجة .
بعد هزمية الروس وانسحابهم وسقوط املعسكر الشرقي الشيوعي على
إثر ذلك ،حتوَّل جماهدو األمس فجأة أيضا يف اإلعالم األمريكي إىل
إرهابيي اليوم ،وصاروا يف مرمى أهدافها الرئيسية.
أما دويهلم اليت دعمتهم وأرسلتهم لنصرة اإلسالم! فقد أودعتهم
جبميع مشاربهم وراء الشمس!
بعدها بقليل ستقع أزمة اخلليج الثانية (غزو العراق للكويت) وتشارك
القوات األمريكية يف حتالف دولي لضرب العراق ،وستكون هذه
احلادثة منعطفا مهما يف خطاب مجاعات القتال اليت -حسب روايتها-
عرضت أن تقوم هي بدفع العدوان العراقي دون استعانة باألمريكان.
رمسيًّا سينفض احللف القائم بني مجاعات القتال وبني الدول العربية
اليت دعمتهم باألمس.
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وستعلن هذه اجلماعات قتال العدو القريب عمليًّا

89

(احلكومات

العربية وعلى رأسها السعودية) الستعانتها بأمريكا يف أزمة اخلليج ،
على الرغم من أن هذه اجلماعات نفسها حتالفت مع أمريكا باألمس
وقاتلت بأسلحتها ونسقت مع خمابراتها يف أفغانستان ولوال الدعم
األمريكي ملا صار يهلا ذلك زخم وملا حسمت احلرب سريعًا ،وهم من
وُظِّفوا ووظِّفت دماؤهم إلسقاك املعسكر الشرقي فانفرد املعسكر
الغربي بالعامل!
بعد ذلك بفرتة يسرية ستبدأ عمليات التطهري العرقي ملسلمي البوسنة
على يد القوات الصربية وجيش يوغوسالفيا ،يف خريف 0660م،
بقيادة ميلوسوفيتش على مرأى ومسمع من العامل.

اجليل الثالث جلماعات العنف
بعد سنوات ستحتل أمريكا العراق  -بعد فرضها لعقوبات على العراق
تسببت يف وفاة مليون عراقي -باحثة عن أسلحة دمار شامل! ،يف
89

أدبيات قتال العدو القريب نظريا لم تكن وليدة هذه اللحظة بل ولدت في السجون

المصرية.
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مهزلة عاملية جديدة ،قامت أمريكا بتدمري العراق وتشريد أهله وهتك
أعراضه على مرأى ومسمع من هذا العامل البائس الذي نعيش
فيه،حيث قاموا بتصوير شيء من مآسي التعذيب اليت ارتكبوها يف حق
العراقيني كربطهم عرايا كما تربط احليوانات  ،ونشرت مقاطع لتعذيب
واغتصاب العراقيات ،باإلضافة إىل مقاطع لتبول اجلنود على القرآن
الكريم.
أوجدت أمريكا بيئة دموية يف العراق فرخت كل ما هو سوداوي وكل
ما هو دموي يف هذا البلد ،ويف هذه البيئة الدموية اليت صنعتها أمريكا
ستدخل مجاعات التكفري والقتال يف طور دموي جديد على خطا
دموية أمريكا وإن مل ترتقِ يهلا ،وينتهي هذا الطور بإنشاء ما يسمى
بتنظيم الدولة اإلسالمية.
ويف مقابل التقسيم األمريكي للعامل على يد بوش االبن إىل قسمني:
حلفاء أمريكا وهم معصومون الدم واملال عنده ،ومن ليس من حلفائها
وهو حالل الدم واملال والعر

و ستطاله يد احلرب على اإلرهاب

حيث كان ،هذا التقسيم النابع من انتماء صاحبه إىل احملافظني اجلدد
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الذين يصفون نظامهم أنه قائم على اإلميان ،ويتطلب الوالء التام
ملذهبهم ،وال يسمح ألحد يف العامل بأي احنراف عن اخلط العام(.)90
قام تنظيم الدولة بدوره بتقسيم العامل اإلسالمي إىل قسمني :من يقف
معه مبايعا له فهو املسلم  ،ومن مل يبايع فهو الكافر ،وهو تنظيم يظهر
فجأة وخيتفي فجأة بناء على رغبات دولية رمبا ،كخليفتهم الذي
يصحو فجأة ثم ميوت فجأة ثم يصحو مرة ثانية وميوت ثالثة وهكذا
دواليك ،إىل أن يستنفدوا الغر

األخري منه ثم ميوت ميتته األخرية.

قبل غزو العراق بسنوات يسرية وأثناء فر

العقوبات على العراق ،

سئلت مادلن أول ريت سفرية إدار ة بيل كلنتون يف األمم املتحدة ( :لقد
مسعنا أن نصف مليون طفل عراقي قد ماتوا وهذا عدد كبري يفوق قتلى
هوريشيما ؟ أجابت أول ريت إجابتها اليت مل تغب عن ذاكرة العامل:
(حسنًا حنن نعقتد أن النتيجة تستحق ذلك)(.)91

 90راجع paul rogers: the global war on terror and its impact
on the conduct of war, in George kassimeries ed, the
)barbarization of warefare, (London; hurst and company, 2006
p.188.
 91راجع hiltermann, a poisonous affair: America Iraq and the
gassing of halabja (uk Cambridge university press 2007) p.243.
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حتليل حالة اجليل األفغاني واجليل العراقي من مجاعات القتال:
الحظنا أن أهم تنظيمات التكفري والقتال تنشأ كل مرة عقب تدخل
سافر للقوى الغربية يف العامل العربي واإلسالمي ،تتدخل القوى
الغربية وتدمر وتقتل وتغتصب وتشرد وتبيد فتشتعل العواطف
اإلسالمية وتُشحَن شحنا موجهًا يف ادجاه مصادمة احلكومات العربية
وتدعم القوى الغربية هذه املنظمات بالعتاد والسالح ملواجهة احلكام
املرتدين يف نظرهم ثم تدعم احلكومات العربية من ج انب آخر لقتال
اإلرهاب!!
الحظنا أن هذه احلقبة كلها بدأت على إثر إر هاب الدولة املنظم الذي
مارسته فرنسا وبريطانيا يف حق العامل اإلسالمي بعد سقوط الدولة
العثمانية والذي كلف املسلمون يف جبهة واحدة فقط وهي اجلبهة
اجلزائرية مليون قتيل.
والحظنا أن أوىل العمليات الك رى يهلذه اجلماعات هي عملية (اغتيال
السادات) جاءت عقب التدخل األمريكي لتثبيت وشرعنة وجود
الكيان الصهيوني يف قلب العامل اإلسالمي ،وقد كانت عملية اغتياله
حمل ترحيب حتى بني االدجاهات اليسارية.
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والحظنا أنه مع اجلرمية الروسية يف حق أفغانستان ثم التدخل األمريكي
يف أزمة اخلليج دخلت هذه اجلماعات يف طورها الثاني.
والحظنا أنه مع اجلرمية التارخيية اليت ارتكبتها أمريكا يف حق العراق
دخلت هذه اجلماعات يف طور ثالث.
مثة تالزم تارخيي هنا ال ينفك بني كل تدخل سافر دموي للغرب يف
العامل اإلسالمي وبني دخول هذه اجلماعات يف طور جديد أشد عنفا
من طورٍ سابق.
لطاملا جالست شبابا ملناقشتهم ولطاملا طُلب مين مناظرة بعض املتأثرين
بهذه األفكار فأجهز عدتي وأتسلح مبعلوماتي ومقروءاتي املتنوعة يف
نقاش أفكار التكفري  ،وعند جمالستهم أكتشف أنهم ال يتبنون أية
منظومات تكفريية وال شيء  ،فقط يبادرونين بهتافات من نوعية
وكيف نصنع مبا فعلته أمريكا بأفغانستان ،وكيف ندافع عن إخواننا يف
العراق من بطش أمريكا إىل آخر هذه املضامني اليت تدلل على ما نقول.
ال أنسى صديقا آخر بنفس مواصفات صديقي األول ال يعتين بشيء
من شعائر الدين ولكنه عقب مشاهدة فيديو تداوله اجليش األمريكي
لعمليات اغتصاب ألخواتنا يف العراق متفاخرا متباهيا بفعلته ،قرر أن
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يغادر إىل العراق لعله ينقذ أختًا له قبل أن متسها يد أحدهم ،وقد كلفه
قراره هذا بعد عودته عدة سنوات يف السجن.
۞۞۞

مناذج من اجملموعة الثانية

اإلسالم السياسي (السلمي) يصل إىل السلطة
ذكرنا أنه داخل السجون املصرية تبلور فكران رئيسيان للجماعات
الساعية للوصول إىل السلطة السياسية يف العامل اإلسالمي (االدجاه
القتالي -واالدجاه السلمي).
االدجاه القتالي رأى أن املشاركة يف منظومات احلكم الغربية شيوعية
كانت أو رأمسالية ماركسية أو علمانية كفر ورَدّة عن الدين،وقرر أن
يسري يف ادجاه القتال والعنف والتفجري واالغتيال ،وقد حتدثنا يف النماذج
السابقة عن تطورات هذا التوجه ومالبساتها وحلَّلنا شيئا من دوافعها
وبواعثها وحمركاتها باختصار.
وسننتقل هنا للحديث عن االدجاهات السلمية.
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رأت االدجاهات السلمية يف املنظومة الدميقراطية وغريها من املنظومات
الغربية وسائل مشروعة للوصول للسلطة بشكل سلمي وحاججت عن
رأيها يف أدبياتها مما ليس هنا موضع التوسع يف إيراده.
كوّنت هذه االدجاهات أحزابا سياسية يف كثري من الدول اإلسالمية
وشاركت يف انتخابات جمالس الشعب والشورى وغريها وسعت
للوصول إىل السلطة السياسية ع ر صناديق االقرتاع بشكل سلمي لعدم
إميانها بالدماء والعنف ،فقد قال يهلم الغرب وهو يصدر دجربته
الدميقراطية يف نظم احلكم ودجربته اللي رالية يف أصول احلريات أنها
أفضل النظم اإلنسانية جللب العدالة السياسية للعامل العربي ،حيث
خيتار الناس مبحض إرادتهم من تحكمهم ،وقد صدقوا ما قيل يهلم.
بعبارة أخرى رمى يهلم الغرب طُعمَه منتظرا صيده الثمني ،وتسابقوا
هم إىل ابتالعه.
اجلزائر:
حتقق فعال ما قاله الغرب يهل م ،املشاركة السياسية السلمية هي الوسيلة
الوحيدة للوصول إىل السلطة وها قد وصلوا..
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يف اجلزائر (0660م) اختار الناس مبحض إرادتهم اجلبهة اإلسالمية
لإلنقاذ وهي حزب سياسي إسالمي وفازت يف االنتخابات التشريعية
بأغلبية ساحقة ويف كل شيء.
فجأة سيكفر الغرب بالدميقراطية واللي رالية والعلمانية وكل شيء نظّر
له منذ عهد التنوير ،وسيلغي جنراالت اجليش بأوامر فرنسية نتائج
االنتخابات وسيقومون بإن شاء جملس أعلى للدولة بالقوة ويعلنون حالة
الطواريء ومتت مالحقة قيادات احلزب وأتباعه وزجهم يف السجون
وتعذيبهم ويف مقابل هذا العنف ستكون ردة فعل بعض املنتسبني
للحزب عنيفة وستدخل القوى اجلزائرية يف صدام مفتوح فيما يعرف
بالعشرية السوداء ستكلف اجلزائر  066ألف قتيل وخسائر مادية
مبليارات الدوالرات ،وسيظهر مصطلح اإلرهاب يف وصف أبناء
اجلماعة اليت اختارها الشعب يف االنتخابات الدميوقراطية!
مصر:
يف مصر بعد أحداث ما يعرف بثورة يناير اختار الشعب مبحض إرادته
يف أول انتخابات نزيهة وحرة يف تاريخ مصر القديم واحلديث
(0600م) التيارات اإلسالمية ،وعندها سيكفر العلمانيون
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واللي راليون املتطرفون ب كل قيم اللي رالية والعلمانية واحلرية اليت
انتحلوها لسنوات وسيتناول اإلعالم املصري الرئيس املنتخب بكل
قبيح وسيكيلون له كل أنواع السباب والشتام واالستهزاء والسخرية،
وستخرج حشود املتظاهرين تطالب بإسقاطه.
ستسقطه املؤسسة العسكرية على وقع األحداث وتستولي على احلكم
وتسجن الرئيس املنتخب وقيادات اجلماعة ومنتسبيها يف محلة واسعة
من التشريد واخلطف والقتل وأحكام اإلعدام  ،وكالعادة وصفتهم
باجلماعات اإلرهابية.
حتليل النماذج السابقة:
هذه مناذج تتحدث عن نفسها ال حتتاج حتليال ،من الواضح من خالل
العر

السابق أن التطرف العلماني واإلرهاب اللي رالي املنظم وتنكر

منتسبو هذه االدجاهات لكل شعارات احلرية واملساواة ،وجلوءها
إلرهاب الدولة أوجد بيئة مرضية.
إرهاب متحضر هو ،ببدلة وكرفته ،وإعالم وأضواء ،ودعم غربي
وشرقي ،ولسان يرطن الفرنسية أو اإلجنليزية ،يلعب أحدهم دور
املثقف على جمموعة من (الغالبة) ،فيقوم يف اإلعالم بدور باني الفكر
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والوعي ،وهي مجاعات علمانية متطرفة ال تعرف على األر

سوى

لغة الدم.
من املفارفات الطريفة أن مجاعات اإلسالم السياسي اليت يسميها
العلمانيون مجاعات إرهابية عندما حكمت مصر يف سنتها اليتيمة مل
تعتد على أحد ،مل تعتد على مسلم أو مسيحي ،مؤمن أو كافر،
إسالمي أو لي رالي ،خصم أو عدو قريب أو بعيد ،مل تعتد على قطة
حتى ،أما هؤالء اللي راليون املتطرفون فقد أحرقوا جثث خمالفيهم
أحياء.
االستبداد ،الظلم ،البطش ،القهر وزد ما شئت من مفرادات وجرائم
تدور يف نفس الدائرة مما متارسه العلمانية املتطرفة يف حق مواطنني
أبرياء ،تقتل فيهم روح احلياة ،وتطفيء شعاع األمل ،دجعلك ميتا يف
صورة حي ،أو حيا يف حكم ميت ،ممارسات كتلك ما هي إال قنابل
موقوتة  ..بشكل أو بآخر ستنفجر ..وبشدة.
يطرح (ماسلو) يف مبحث مهم عن الدوافع البشرية للقتل والعنف ،أن
الدافع األك ر وراء العنف هو احتياج أساسي يفتقده من يلجأ إىل
العنف.
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يرى ماسلو أن احتياجات اإلنسان تدور حول (احتياجات فسيولوجية)
الطعام والشراب( ،احتياج األمان) أن تشعر أنك آمن حيثما كنت،
(اإلحساس باالنتماء) لكيان أك ر كوطن أو أمة ،واإلحساس بالتقدير
من الغري...
اإلنسان عندما جيوع تسيطر على نفسه ختيالت الطعام
والشراب،وعندما يفقد األمان يتخيل نفسه يف مكان آمن ،ولكن
عندما يفقد كل احتياجات اإلنسان تلك اليت سلبتها العلمانية الفاشية
املتطرفة من جمتمعاتنا ،فإنه ال يفكر إال يف االنتقام من نفسه ومن كل
شيء.
يعيش كثري من أبناء العامل العربي واإلسالمي أزمة اغرتاب ،يفتقدون
قيمة االنتماء إىل الوطن ،قد يكون االغرتاب جسديا أحيانا ،وقد يكون
معنويا أحيانا أخرى وهو أقسى على النفس ،يشعر املرء باغرتاب نفسه
داخل مكان قيل له أنه وطن.
ميشي يف طرقات وطنه بال أمل ،ويراقب وجوه الناس يف غري اكرتاث،
ويدلف يف أزقته بال شعور ،فقد قتل الوطن فيه الشعور ،ووأد فيه كل
ما هو مجيل.
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يع ر علماء النفس عن قاعدة الفقد واحلرمان بقويهلم( :العنف رد فعل
حلرمان وفقد ال تحتمل).
حتت منصة رابعة سرتاق الدماء و ستحرتق اجلثث وسيعلو الصراخ
والعويل ثم يهدأ كل شيء.
وحتت وقع الصدمة من كل ما جرى وجيري سيدخل هؤالء الشباب
يف شتات نفسي.
يف غمرات الشتات هذه سيكفر بعضهم بكل شيء يف احلياة ..وخترتق
موجة من اإلحباط النفسي بعض من شهد هذه األحداث..موجة من
الشك يف كل شيء ..يف قيمة احلياة نفسها!
يف غمرة الشتات سيغادر بعضهم عربَة الضحية ويصعد إىل عربة
اجلالّد ،حيث حتول كثري منهم إىل متطرف علماني جيلد ضحاياه كل
يوم.
ويف غمرة الشتات أيضا سيؤمن بع ضهم بأن ما قيل يف السجون املصرية
قبل عقود من أن الوصول إىل السلطة ع ر الوسائل السلمية عبث
وإهدار لألعمار ،وأن تولي احلك م ع ر النظم الغربية ضحك على
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العقول= كان هو احلق والواقع ،فيحزم حقائبه وينضم إىل جبهات
القتال يف أي مكان.
بعد حادثة رابعة بسنتني تقريبا سينشر روبرت وورث ( Robert f.
 )worthكتابه املؤمل

()92

( A rage for order, from

( )tahrir square to isisثورة الغضب إلجياد النظام ،من ميدان
التحرير إىل تنظيم الدولة) ،والذي يتحدث فيه عن حلم الشباب
العربي بدولة يعيشون فيها بكرامتهم بدون استبداد وظلم ،إحدى
القصص املؤثرة اليت تناويهلا الكاتب بأسلوب أدبي مؤثر قصة جمموعة
من الشباب املصري تحتفلون سويا بسقوط النظام املصري بعد ما مسي
بثورة يناير ،وبعد إجها

الثورة وفقدهم األمل يف حياة كرمية

ستتقاذف أمواج الشتات أبطال القصة إىل شواطيء احلياة املتقابلة
املتصادمة ،بعضهم سيذهب إىل أقصى اليسار ،وبعضهم إىل أقصى
اليمني..وذات صدفة ستضعهم األيام يف مواجهة بعضهم ،ليقتلع
أحدهم رأس رفيقه وصاحبه  ..الذي شاركه حلم احلياة يومًا ما.
كئيبة هي القصة..ولكنها تلخص كل شيء!
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مع التحفظ على كثير من مواضع الكتاب.

201

مناذج اجملموعة الثالثة
مجاعات اإلسالم السياسي ( القتالي)

أفغانستان:
يف أفغانستان بعد جناح اجملاهدين يف طرد السوفييت ،حتولت بنادقهم
وقذائفهم إىل وجوه بعض ،انقسمت فصائل اجلهاد إىل ما يقرب من
عشر فصائل ك رى  ،باإلضافة إىل عدد كبري من الفصائل الصغرى،
وتناحرت فيما بينها وتقاتلت ،ودمرت ما تبقى من بالدها ،لقد دمروا
ما بذروه يف طردهم للسوفيت قبل حتى أن يظهر الزرع أو يأتي وقت
احلصاد ،كان اجلميع يتصارع على الكرسي ،وباسم اإلله.
العراق:
ويف العراق أعلنت فصائل القتال قيام دولة اخلالفة ثم كفَّرت باقي
الفصائل القتالية يف العراق وسوريا وتقاتلوا فيما بينهم وحتاربوا
وتطاحنوا وت رأ منهم الفصيل األفغاني وهو اجليل السابق يهلم ملا مل
يبايعوه ،وشوهوا ايهلدي النبوي الظاهر ،وشوهوا شعائر اإلسالم
ورهّبوا الناس منه ،ثم تسببوا يف تدمري مناطق سنية يف العراق ،ثم ال
شيء!
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ومرة أخرى كان اجلميع يقاتل باسم اإلله.
حتليل هذه النماذج:
ال شك أن مجاعات القتال باسم اإلسالم تتحمل نصيبها من املسؤولية
يف قصة الدم اليت حنكيها.
تقاتل هذه اجلماعات باسم اإلله إلزاحة أعدائه –حسبهم -من على
كراسي احلكم فإذا خال الكرسي قاتلوا بعضهم للوصول إىل كرسي
اخلالفة! وباسم اإلله أيضا.
مغرية هي هذه الكعكة – كعكة السلطة – ودونها تسفك دماء وتدمر
أوطان ،كما شاهدناه ع ر التاريخ ،وباسم اإلسالم.
شُرِّع القتال يف اإلسالم كوسيلة إلقامة الدول وحفظها وتأمينها ،ال
ليكون غاية يف نفسه ،أما هذه اجلماعات فتقاتل من أجل القتال.
عقود مرت على نشاط هذه اجلماعات وال شيء ..سوى الدمار.
وليس هذا العامل (إغراء السلطة) هو العامل الوحيد يف الفوضى
الدموية اليت تعيشها الفصائل املسلحة يهلذه اجلماعات ،بل مثة عامل
مهم حتدثنا عنه.
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فقد نشأت هذه اجلماعات وترعرعت كما حكيناه على مرأى ومسمع
ودعم من أجهزة املخابرات األمريكية ،فارتباط أجهزة املخابرات
الغربية بهذه اجلماعات هو ارتباط يعود للحظة النشأة والوالدة فقد
ولدت هذه اجلماعات يف رحم هذه األجهزة على سفوح أفغانستان،
أو باألحرى استوعبتها هذه األجهزة بعد والدتها مباشرة  ،وهو ما
جيعل كثري من الباحثني وأنا منهم مييل إىل أن اخرتاق تلك األجهزة يهلذه
اجلماعات قديم مل ينفك عنها يو مًا وهو مستمر إىل هذ ه اللحظة وع ر
كل أجيايهلم فقد تكرر مرة أخرى يف العراق بعد أفغانستان ،حيث يتم
توجيه الشباب املتحمس من داخل اجلماعة يف ادجاه ال ينكأ عدوًا وال
خيدم قضية ،وتقوم آلة اإلعالم الغربية بتغذية اإلسالموفوبيا ع رها،
يدعمها الغرب من جهة ويدعم دول املنطقة حملاربة اإلرهاب من جهة
أخرى ،وتبقى هذه اجلماعات مع أبنائها تدور يف نفق مظلم ال نهاية
له.

۞۞۞
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مناذج اجملموعة الرابعة
مجاعات اإلسالم السياسي ا لسلمي (الصدامي!)

اليمن:
كانت مجاعات اإلسالم السياسي يف نسخته ا السلمية يف اليمن ال
يسمح يهلا بالعمل يف ظل احلكم االشرتاكي الشيوعي يف اجلنوب اليمين
والنظام امللكي ثم االدجاهات القومية يف الشمال إىل أن مكّن يهلم
الرئيس األسبق علي صاحل وأنشأ يهلم حزبهم السياسي بعد الوحدة بني
الشطرين بهدف تقويض االدجاهات االشرتاكية يف اجلنوب.
نشط احلزب وثبت أقدامه على األر

ونشط يف املساجد واجلامعات

والتجمعات الشبابية ،وسُمح يهلم بفتح اجلامعات واملعاهد
واملستشفيات وامتلكوا الشركات واملصانع ،وكانوا جزءا من السلطة
السياسة مع الرئيس األسبق لسنوات عدة ،ومل ُيرتَك اجملال فسيحا يهلم
فقط بل ترك اجملال أيضا لالدجاهات السنية بعامة.
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وباجلملة فاحلالة الدينية (السنية) يف اليمن كانت األنشط واألكثر
حرية رمبا يف العامل العربي.
أثناء أحداث ما عرف بثورات الربيع العربي قرر احلزب أن حليف
األمس الذي صنعهم ومكّن يهلم وجب خلعه إسالميا ،وكانوا هم قوام
هذه الثورة وأكثر األحزاب تنظيما فيها.
قبيل الثورة كانت الدولة اليمنية يف حالة حرب مع احلركة احلوثية
اجلارودية (شيعية ) يف مشال اليمن ،وكان احلزب يف حالة صمت أو
دفاع أحيانا عن حقوق احلوثيني األبرياء ،ومع خطبهم الرنانة اليت
كانت متأل املساجد يف تلك الفرتة مل يُسمع منهم ولو توعية يسرية للناس
حول عقائد احلركة احلوثية ،فقد كان العدو عدوًّا مشرتكًا حينئذ.
يف ساحات الثورة اليت سيطر عليها احلزب رفعت رايات احلوثيني ألول
مرة يف صنعاء ويف اليمن كله ،وعُلقت صور اخلميين ألول مرة،
وأعلنوا عن عقائدهم وأفكارهم الدينية ألول مرة  ،ونشروا أفكارهم
وكتبهم وأعلنوا باحتفاالتهم اخلاصة ،وكان احلزب يراهم شركاءه يف
الكفاح والثورة ضد النظام الغاشم ،وقبيل الثورة بنصف ساعة فقط
مل يكن ليسمح بشيء من هذا يف اليمن كله.
206

مل يكن من املمكن أو املعقول أ و خيطر أصال يف بالك أ ن يُرفع شعار
يهلم ،أو ترفع صورة لزعماء الرافضة يف العامل أو تحتفل بالغدير أو
عاشوراء.
يف ساحات الثورة أيضا عال صوت االدجاهات العلمانية أو اللي رالية أو
احلداثية وتلك كلها مل تكن تعرف يف اليمن البلد احملافظ بطبعه إال يف
ساحات الثورة ،فاملكونات القبلية الشمالية ال تسمح بطبيعة أعرافها
بتسلل مثل هذه األفكار ،واجلنوب اليمين بعد سنوات من حكم
االشرتاكية دخل يف حالة صحوة إسالمية عارمة بعد سقوط النظام
االشرتاكي هناك.
بعد خلع علي صاحل حترك احلوثيون حنو صنعاء إلخضاعها عسكريا،
ورأى علي صاحل أحقيته باالنتقام من حلفاء األمس الذين نقضوا العهد
معه وهو من حفظه يهلم  -يف نظره  -إىل حلظة الثورة وكان قد مجع
قادة احلزب ورموزه يف مسج ده ورفع املصاحف أمامهم ليجنبوا اليمن
ما كان يعلم كل عاقل أنه قادر على إحلاقه به ..إال هم.
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أصر احلزب على موقفه التصعيدي مرتكنا إىل فصيل انشق عن اجليش
وبعض القبائل املسلحة فجاء علي صاحل مع احلوثيني كطوفان مدمر
ينتقم من كل شيء أو ك ركان يقذف يهلبه بهيسترييا وجنون.
مراكز القوى القبلية واجملتمعية يف املناطق اجلنوبية والوسطى يف اليمن
ألبعاد تارخيية شتى مل تتقبل هذا التحرك من مراكز القوى يف مشال
الشمال.
فدخل اليمن من شرقه إىل غربه ومن مشاله إىل جنوبه يف أتون حرب
أهلية مدمرة أكلت األخضر واليابس ،واقتحم صراعا ال تزال رحاه
تدور إىل اآلن ،كلف اليمن اآلالف من القتلى واجلرحى ومليارات
الدوالرات وهو البلد الفقري ،يف جماعة عامة وأمرا

قاتلة وفتنة دائمة

ال يبدو أنها ستنتهي قريبا ،أما الوضع الديين فقد عمت شعارات
الشيعة صنعاء وما حويهلا ومت دجنيد آالف األطفال وتربيتهم تربية
عقائدية شيعية دموية وعاد اليمن ألف سنة إىل الوراء إىل حلظة خروج
ايهلادي وتأسيسه لدولته الزيدية ،وكل املكتسبات التارخيية الدينية
العقدية والعلمية اليت استمرت لعقود طويلة ذهبت أدراج الرياح يف
طرفة عني ،ويف حلظة مراهقة.
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حتليل هذا النموذج:
ال أستطيع هنا أن أبريء مجاعات اإلسالم السياسي (الصدامي) من
املسؤولية يف حمنة الدنيا والدين اليت منر بها اليوم.
ولست هنا -يف سياق احلديث عن قصة الدم -أعمم النقد جلميع
فصائل ما يسمى باإلسالم السياسي ،ولكنين أخصص حديثي هنا
مبواقف األطياف الصدامية منهم ،وبقراراتهم يف لعبة الكراسي
والعروش ،تلك اللعبة الدموية اليت صاحبتنا قصتها ع ر تاريخ البشرية
ومل نر فيها سوى الدم .
لعبة الكراسي والعروش هذه لعبة قذرة ،حتتاج أحيانا أن تكون بقذارة
اآلخرين لتضمن حجز مقعدك فيها.
يف لعبة العروش والكراسي  ..عندما تقرر املشاركة يف اللعبة شيء..
وعندما ختتار (الصدام) يف سبيل الفوز بالعرش فهذا عامل آخر..آخر
متاما.
العلمانيون واللي راليون العرب املتطرفون وغريهم من آالت الدمار يف
العامل اإلسالمي ميارسون إرهابهم مع سبق اإلصرار بدقة ويسعون يف
هدم الدين مع سبق الرتصد مبنهجية كحامل معول أتى إىل حائط وأخذ
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تحطمه لبنة لبنة ،فتأتي اجلهود العلمية والدعوية لتصلح شيئا مما هدموه
وتستدرك شيئا مما ضيعوه ،وال خيفى أن ما هدمته االدجاهات اليسارية
يف ستينيات القرن املاضي من أصول الدين وشعائره رممته جهود
املصلحني يف فرتة زمنية يسرية.
أما هذه اجلماعات الصدامية يف غري بصرية فحايهلا يف لعبة العروش
الدموية كحال طفل أتى إىل أسالك الكهرباء يف منزله يظن نفسه يف نزهة
تعلو ضحكاته ويصفق بيديه فرحا بتجربة جديدة ،ثم يتالعب
باألسالك يف غري بصرية فيحرق نفسه وتحرق بيته مبن فيه ،وتكون نتائج
فعلته أشد كارثية ودموية من األول.
ادعت هذه اجلماعات دجنب العنف والصدام املسلح مع األنظمة -
وأحسبها صادقة -وفاصلت مجاعات القتال يهلذا السبب ،ولكن من
املفارقات  -لو تأملت – أن املواقف غري املسؤولة يهلذه اجلماعات كانت
من مجلة األسباب الرئيسة يف إدخال بعض بالد املسلمني يف صدامات
دموية ال تقارن بقليل أو كثري مبا ارتكبته مجاعات القتال نفسها طوال
تارخيها! حسب مجاعات القتال هذه أن تفجر سفارة أو تفخخ سفينة
أو تغتال شخصية ،أما أن تقع فتنة تأكل األخضر واليابس وتعيد بالدها
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ألف سنة للوراء وتكلفها اآلالف من القتلى واجلرحى كما تسببت به
هذه اجلماعات فال.
يكون الصدام كارثيا هكذا يف حالة ما إذا كان لدى مجاعات الصدام
ظهري مسلح كما هو احلال يف اليمن البلد املسلح شعبه بطبيعته ،والذي
تتجاذب القوى القبلية املسلحة مراكز القوى فيه  ،هنا يؤول الصدام
السياسي والبد إىل صدام قتالي وفتنة تدوم.
أما يف حاالت الصدام اليت ال ميلكون فيها ظهريا مسلحا ،كاحلالة
املصرية مثال واليت خاضت فيها هذه اجلماعات لعبة الكراسي واختاروا
يف النهاية طريق الصدام مع املؤسسة العسكرية املتماسكة وهم ال
ميلكون والء ضابط واحد أو عسكري أو حتى سيكيورييت يف عمارة
سكنية!
فأنت هنا أمام حالة انتحار مجاعي!
من أعجب شئون قيادات هذه اجلماعات أنهم بلعوا طعم الدميقراطية
حقا وصدقوا أننا يف عرس دميقراطي كبري ،ودخلوا حقل األلغام
السياسي بأتباعهم ،والسياسة ع ر التاريخ كما رأينا ه ي موازين القوى
العسكرية ال أكثر وال أقل.
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فيما خيص لعبة العروش..فإن هذا النوع من القيادات املراهقة تبيع لك
الوهم  ،وتسلمك إىل اجملهول ،متتص غرضها منك ثم ترميك على
قارعة الطريق.
ذكرني صنيعهم مبجموعة أمريكية يعرفون بأعضاء معبد الشعوب
( )peoples templeظهرت 0648م ،قام جيم وارن جونز
جبمع أتباعه وحتفيزهم وحتميسهم ضد سياسات الدولة والقضايا
العامة ،وتوسع عملهم وأسسوا منشآت ومؤسسات وخدمات  ،كان
جونز خيوفهم من عمليات التعذيب يف ال ( )CIAومن القتل
اجلماعي ،ومن اإلعدام بال حماكمة ،وتحذرهم من أنهم سيوضعون يف
أفران الغاز ،ويف ليلة ما مت إيقاظ مجيع األعضاء من نومهم بشكل
مفاجيء ومت إعالمهم بأن عمالء الواليات املتحدة األمريكية على
وشك اجمليء لقتلهم ،وأال خيار لديهم سوى ..االنتحار!!
شرب مجيع أعضاء اجلماعة مشروبا سامًّا وجلسوا ينتظرون موتهم،
وقتلوا  066طفل من أطفال اجلماعة.
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ترك رئيس اجلماعة رسالة مفادها (لقد قررنا االنتحار الثوري! وأمتنى
أن يستخدم موتي لتحقيق مزيد من التحرر..لقد قمنا بانتحار ثوري
احتجاجا على ظروف هذا العامل الالإنساني).
مجاعات الصدام يف غري بصرية متارس نوعا من االنتحار الثوري هذا.
محست هذه اجلماعات شبابها لسنوات تقارب املئة وهيجتهم للمعركة
وجهزتهم لليوم املوعود ثم مل تزد على تقدميهم قرابني وأضاحي على
أر

املعركة املوعودة (كرابعة مثال) ،حايهلم كحال من يُسمِّن أضحيته

ليذحبها قربانا يوم العيد ،ثم صرحوا مؤخرا بأنهم مل جي روا أحدا على
االنضواء يف اجلماعة!
ويف صنعاء أدخلوا احلوثيني إىل الساحات وامليادين ..ثم زجوا بشبابهم
يف حرب دموية على جبهات القتال إلخراجهم من تلك الساحات
وامليادين!
كهربوا جمتمعاتهم وخوفوها من التحالفات الصليبية واليهودية اليت
ستدمر بالدهم  ،وملا مل تحضر الصليبيون واليهود لتدمريها ،قاموا
بتدمريها هم مبناكفاتهم السياسية وصداماتهم املراهقة.
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يف أيام ما مسي بالثورة صليت املغرب يف مسجد جماور وكان أحد
رموزهم وأشهرهم يلقي حماضرة فيه بني أتباعه ،وكان من مجلة ما
ذكر أن اخلالفة اإلسالمية ستقام وتعلن سنة  ،0606ولكنه مل تحدد
ألتباعه الوقت بالساعة والدقيقة!.
سنة  0606هي السنة نفسها اليت شُرِّد فيها شباب احلزب من بيوتهم
يف صنعاء إىل اجملهول.
هذه مجاعات تبيع الوهم – نعم تبيع الوهم – ستنفق عمرك فيها هدرا
وتضيع زهرة شبابك ثم ال شيء.
تبدو لي هذه اجلماعات كعرائس املاريونيت ،قد خييَّل إليك وأنت
تشاهد حركتها من بعيد أنها تتحرك مبحض إرادتها ،فإذا اقرتبت رأيتها
معلقة حببال دقيقة يتالعب بها أحدهم من وراء الكواليس يلعب بها
الدور املنوط بها بعناية ،ثم يرميها جانبا.
حتمل القوى الك رى هذه اجلماعا ت على ظهرها كسيل عرم بكل
معاركها الفكرية وانشقاقاتها ،تستخلص غرضها منها و تقذفها على
حافات النهر  ،وَيصُبُّ النهر حيث يشاء.
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هناك ادجاهات أخرى يف املقابل د اخل مجاعات اإلسالم السياسي
قررت املوادعة ودجنب الصدام ولكنها توسعت حتى ذابت وذابت معها
هويتها.
بعض رواد هذا الصنف عند وصوله إىل السلطة ختلى عن اإلسالم
كله ،وبعضهم مع أول ترشيح يف االنتخابات أعلن أن الشريعة ال ميكن
أن حتكم ،وبعضهم أعاد تشكيل الشريعة مبا يوافق مزاج املنتخب
وطقوس صناديق االقرتاع.
بطبيعة احلال ستتشكل فصائل أخرى من فصائل العمل السياسي
اإلسالمي تقرر إزاحة إسالميي األمس علمانيي اليوم هؤالء عن
السلطة حالة وصويهلم ،وعلى أعتاب الكراسي ستخلع األخرية
بدورها رداءها اإلسالمي.
خييل لي أحيانا أننا ندور يف حلقة مفرغة..
ومع كل ذلك فأنا ال زلت أرى أن احملفز الرئيس والدافع األك ر لفوضى
هذه اجلماعات والالعب املتخفي وراء الكواليس احملرك لعرائس
املاريونيت هو القوى الدولية و اجلور السلطوي واالستبداد السياسي ،
باإلضافة إىل الفجور العلماني يف الطعن يف مسلمات الدين وثوابته
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وقطعياته الك رى ،على املستوى اإلعالمي والثقايف ،واإلرهاب
العلماني على املستوى السلطوي ،كل هذا هو الذي يعزز ويشرعن
وجود هذه اجلماعات املقابلة اليت تكون يف كثري من األحيان من اجلهة
التنظريية أقل ضررا على الدين والدنيا ،ويكون منتسبوها يف األغلب
من الشباب املخلص.
مبعنى آخر لو تصورنا أن مثل هذه الدول تُحقق لشعوبها أقل مقومات
عدل الدنيا ،ولو تصورنا جمتمعا واعيا قادرا على دجنيب بالده
الصراعات ،ولو تصورنا أن النخب الثقافية العلمانية توقفت عن
ممارسة إرهابها املادي واملعنوي وتوقفت عن مهامجة أصول الدين
وقواطعه وأشغلوا أنفسهم مبا يعود على جمتمعاتهم بالنفع من خدمات
ومصاحل عامة ،فانشغلوا بالعلوم احلديثة حقًّا اليت تنسب العلمانية
نفسها يهلا ،وأبدعوا واخرتعوا وقدّموا لبلدانهم وأوطانهم ..ومثة
علمانيات متعقلة هادئة يف بعض بلدان العامل قدمت منوذجا مقاربا..
إال أن العلماني العربي تدور رسالته حول افتتاح املراقص ،والبارات،
والديسكوتيكس ،وتشويه كل ما له تعلق بالدين ،ال أكثر وال أقل،
لو تصورنا ذلك أظن أن فوضى مجاعات اإلسالم السياسي الصدامي
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املذكورة ستخفت تدرجييا من على مسرح األحداث ،وقد حتل حملها
دجارب ناضجة.
وأستطيع أن أدلل على كالمي حباالت موجودة يف العامل اإلسالمي
من دول أقامت قدرا جيدا من عدل الدنيا وأزاحت اخلطابات املتطرفة
يف صدام الدين من داخل الدولة ومنظومة احلكم مع وجود جمتمعات
واعية يف مثل هذه البيئات تظهر دجارب يهلذه اجلماعات أكثر هدوءا
ونضجا وبعدا عن الصدامات.

۞۞۞
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الرافد الثاني حلالة االحتقان الدموي املعاصر
خلل التنظري
وانتحال الرتاث اإلسالمي
حتدثنا عن الرافد األول حلالة االحتقان الدموي يف العامل اإلسالمي
متمثال يف البيئة اليت أوجدها االستعمار الغربي إبان احلرب العاملية
األوىل ثم خليفة املستعمر (أمريكا) مع أدواتهم العربية (العلمانية
املتطرفة) وهي بيئات ال تفرخ إال دما.
ونتحدث هنا عن الرافد الثاني املستفاد من بعض ما تقدم وما يأتي.
يف احلقبة اليت قدَّم الغرب العلماني نفسه للعامل على أنه الغرب /
اإلله ،من خرج عن طوعه ال حرمة لدمه وال ملاله وال ألرضه ،واليت
قدم فيها الشرق املاركسي نفس املشروع والفكرة  ،أنتج هذا يف املقابل
داخل السجون املصرية إحياء فكرة اجلماعة/اإلله ،وهي اجلماعة
املقدسة اليت من خرج عن طوعها ال خيرج عن مجاعة بشرية بل خيرج
عن اإلسالم كله.
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اجلماعة اليت أسسها شكري مصطفى داخل السجون املصرية (مجاعة
املسلمني) كانت ترى أن األمة املسلمة أمة أمية ال تقرأ وال تكتب،
وحرموا بناء على هذا األصل الدراسة يف اجلامعات واملدارس ،كما
كفروا األمة بعد اخللفاء الراشدين أو القرون األوىل كونهم مل ينازعوا
احلكام فحرموا أيضا بناءً على هذا األصل النظر يف الرتاث اإلسالمي
ودراسة الشرع من خالل كتب أهل العلم ،وبالتالي مل يكن شكري
مصطفى حباجة إىل التدليل واحملاجّة عن آرائه وأفكاره ومعتقداته من
خالل تقريرات السلف أو الفقهاء األربعة أو كتب العلماء سلفا
وخلفا ،بل ما قرره ألتباعه هو احلق والدين ،وكفى ،واملسلم هو من
بايعه على ما يقول وانضم جلماعته ،ومن مل يبايع وينضم للجماعة
فهو الكافر ،ومن دخل مجاعته ثم خرج فهو املرتد.
قد يوظف شكري من الناحية التنظريية احملضة أصوال للتكفري لكنها
خمتلة على أصول الصحابة والسلف وأهل العلم سلفا وخلفًا.
واألهم من ذلك أنها عند احملاققة ال تقدم أو تؤخر يف التكفري عنده،
فليست شرطا مؤثرا يدور تنزيل التكفري معه وجودا وعدما ،فقد
استخدم مثال أصل التكفري باإلصرار على الكبائر ،لكن السؤال :هل
بتجنب املسلم عن الكبائر يكون مسلما عند شكري ؟ اجلواب :ال،
219

بل يبقى كافرا ما مل يدخل يف مجاعته ويبايعه أمريًا ،بل من ناقشه
واختلف معه حكم عليه بالردة كما يف مذكرات صاحبه عبد الرمحن
أبو اخلري.
هو يستخدم هذه األصول إذن لشرعنة طرحه وإضفاء بُعد علميّ
ألفكاره لكسب أتباع  ،وإال فليست هي مرتكز التكفري احلقيقي عنده.
هذه األمية الفكرية والع لمية ،وهذا املرتكز احلقيقي ملناط التكفري
( االمتناع عن مبايعة اجلماعة /اإلله) ستصاحب هذه اجلماعة وهذا
االدجاه يف كل حتققاتها وأجيايهلا  ،من مجاعة شكري مصطفى إىل
مجاعة اجلهاد إىل اجلماعة اإلسالمية ،ثم جيل أفغانستان الذي قسم
العامل لفسطاطي اإلميان والكفر ،وفسطاط اإلميان هو من بايعهم على
اجلهاد العاملي املقدس وقتال العدو القريب وفسطاط الكفر من مل يبايع
ولو كان موحدا مصليا مزكيا ،ثم جيل العراق املسمى بتنظيم الدولة
الذي كفَّر سائر اجلماعات املسماة باجلهادية يف العراق وسوريا عندما
رفضوا البيعة له.
وقد أوردت هذه القضية يف كتابي (مصابيح الظالم) وأكررها هنا،
وسأحتدث عنها بتوسع يف كتابي (مملكة الرب) ألنين وجدت كثريا من
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املتخصصني يف مقاالت هذه اجلماعات حائرا يف تصنيف مقاالتها بسبب
تنازيهلم عن أصل التكفري بالكبرية يف حتققاتهم املتأخرة ،ووجدت
بعض الباحثني يعاجل هذه القضية عالجا ال يسلم من خلل وسيولة
باحلديث عن أن هذه اجلماعات تصنف من اخلوارج لتوسع دائرة
التكفري والقتال عندها وهذا كالم فضفا

فالتوسع والضيق ال يصح

أن يكون مناطا للحكم على مشروعية التكفري والقتال أو عدمه  ،أبو
بكر الصديق مثال قاتل عامة القبائل العربية املرتدة عن اإلسالم
و املمتنعة عن بعض شعائره فكفر الصحابة من يستحق التكفري منهم
وقاتلوا من يستحق القتال وغطت احلروب اجلزيرة ،فهل يصح أن يقال
دائرة التكفري والقتال هذه كانت واسعة  ،وإذا اتسعت الدائرة كان
خروجا ،ينتج أن هؤالء خوارج!
فالتكفري الشرعي يبقى شرعيا اتسعت الدائرة أو ضاقت ،والقتال
كذلك ،والتكفري غري الشرعي يبقى غري شرعي اتسعت الدائرة أو
ضاقت والقتال غري الشرعي أيضا.
ورأيت من ينيط هذا احلكم بأنهم سفهاء أحالم حدثاء أسنان  ،وهذا
ضابط نسيب عائم ،فأنت كما تراهم سفهاء أحالم هم يرونك كذلك!
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ومنهم من رأى أن مناط إحلاقه م باخلوارج أنهم يكفرون بالقضية
الفالنية والعالنية مما يُعد تكفريا بغري مكفِّر فيكون كالكبائر ،وهذا
مسلك قد ينضبط أحيانا وقد ال ينضبط أحيانا أخرى و يستطيعون
التملص منه ،ألن هذه اجلماعات بعد سنوات من املدافعة العلمية من
جهة أهل السنة استطاعت أن تلعب على مسائل علمية تكفّر بها
الناس ،لكنها مسائل لن تعدم أن دجد ما يدلل عليها من منظومة أهل
السنة التارخيية نفسها أو أن تلعب على وتر اخلالف فيها بني أهل السنة
أو أن تؤويهلا بسهولة للتدليل على أصويهلا  ،فتثبت خمالفتها من هذه
اجلهة عن الكبائر اجملمع على عدم دخويهلا يف املكفرات.
ويف قراءتي الشخصية يهلذه اجلماعات ال أرى مدخال لفهم حقيقة
مقاالتها إال السؤال السابق وربطه جبميع حتققاتهم وسنجد اجلواب
واحدا بشكل أو بآخر:
هل شكري ومن معه كانوا تحكمون بإسالم من مل يصر على الكبائر؟
اجلواب :ال ما مل يبايع له ويدخل مجاعته.
هل جيل أفغانستان يصنف املسلم املؤمن املوحد العد ل الذي يقف يف
مواجهة أفكارهم نظريا أو عمليا يف فسطاط اإلميان أم الكفر؟
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هل تنظيم الدولة يكتفي بتحكيم اجلماعات والدول للشرع يف احلكم
يهلم باإلسالم أو بأحكام اإلسالم؟
بعد هذا املدخل سيجد الباحث أن مجيع تأصيالت هذه اجلماعات إما
تأصيالت مشتِّتَة عن حقيقة مقالتها ،أو تأصيالت معزِّزَة تصب يف هذه
املقالة اليت هي مناط التكفري على احلقيقة عندهم أو التهاون يف الدماء
على األقل  ،ولو مل يظهروا هذا من البداية للمريد لكسب أتباع.
كما سيالحظ أن جمموع أقوايهلم اجلزئية وضوابطهم التنزيلية يف التكفري
والقتال تنتج أصال يقضي بتكفري املوحد املؤمن العدل اجملتنب للكبائر
غري املصر على الصغائر أو إهدار دمه أو التهاون يف ذلك  ،وهي مقالة
أشد من مقالة التكفري بالكبرية.
فهم سيخ رون املريد بأنهم يكفرون احلكام ألنهم ال تحكمون مبا أنزل
اهلل ،وتحكمون بالقانون الوضعي.
حسنا ..حكم احلاكم بالشرع واحلمد هلل..
سيبقى كافرا ألنه موال للغرب الكافر..
حسنا أعلن قطع العالقات مع الغرب..
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سيبقى كافرا ألنه مل يدافع عن الدولة الفالنية يف مواجهة الغرب..
حسنا  ..دافع..
سيبقى كافرا ألنه مل خيرج بعد من األمم املتحدة ..سيبقى كافرا ألنه مل
يعلن اجلهاد املقدس ..سيبقى كافرا ألنه وأنه وأنه..
فستكتشف معهم يف نهاية املطاف أن هذا كله ال عالقة له حبقيقة
مقاالتهم بل هو كافر لكونه مل يبايع يهلم ويدخل يف مجاعتهم..فقط.
وبطبيعة احلال فأذرع احلكام من جيوش وشرط ووزارات وكل ما قام
عليه النظام كفار معهم.
وما عدلوه على فكرة شكري مصطفى باستبعاد تكفري الشعوب
واجملتمعات ليوهموا أتباعهم ،ال يقدم وال يؤخر ،فاخلوارج قدميا كانوا
على مشارب شتى ،فمنهم من كفر اجلميع كشكري ،ومنهم من كفر
السلطان وعسكره ،وعذر العامة باجلهل ،وهذا هو عني مقالة من
عدّل مقالته منهم.
ث م العذر باجلهل هذا عذر يف ماذا أصال؟! هل وقعوا يف الكفر أو الشرك
أو استحالل حرام؟ بل هم معذورون باجلهل عندهم ألنهم مل يبايعوا
224

للجماعة فوقعوا يف الكفر ولكنهم ال يكفرون بأعيانهم إال بعد البيان
أوال بعدم صحة إسالمهم إال باخلروج عن بيعة السلطان وعسكره
والبيعة يهلم.
وإذا حدث صدام مع السلطان وعسكره من انضم من اجملتمعات
املعذورة لعسكر اخلوارج كان مسلما وإال فيكفر أو يهدر دمه على
األقل.
وال خيفى على الباحث أن التكفري بالكبائر أو اإلصرار عليها أهون من
تبين هذه املقالة ،ألن الوقوع يف الكبائر حكم شرعي ،أما عدم
مبايعتك و انضمامك جلماعاتهم فال شيء!
ستجد هذا يف فكرة شكري وستجده يف تصرتحات تنظيم الدولة،
وتنظيم الدولة كان صرتحا يف بيان آرائه بكل وضوح ،أما اجليل
األفغاني فبسبب كثرة مناقشات أهل السنة له والتقاء الرافد املصري
الغالي بالرافد السعودي املنضبط صار أكثر ذكاء يف صياغة أفكاره
وعرضها ،فمثال عندما نص جيل أفغانستان على أن تنظيم الدولة
خوارج! هنا يفهم العامي أو غري املتخصص أنهم معتدلو ن كونهم يرون
أن هؤالء خوارج لتكفريهم املسلمني ،وليس األمر كذلك ،فهم
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يرونهم خوارج ال ألنهم كفروا املسلمني بل ألنهم مل يلتزموا بيعة
تنظيم أفغانستان الذي هو (اجلماعة املسلمة يف األر ) فهم خوارج
عندهم ألنهم خرجوا عن تنظيمهم وأمريهم ال ألنهم كفروا أهل
اإلسالم وخرجوا عليهم ،وسيبقى احلكم عليهم بالكفر ال اخلروج
فحسب متوقفا فيه إىل حلظة الصدام إن حدث ،فهنا سيحكم عليهم
أنهم من فسطاط الكفر ألن قتال اجلماعة املسلمة قتال حلكم اهلل يف
األر

ومواالة للطاغوت.

أما من دخل يف مراجعات يهلذه األ صول من منظريهم متأثرا بكمية
املناقشات واملناظرات والردود من جهة أهل السنة فمنهم من تراجع
عن عامة هذه األصول ومنهم من رجع عن بعضها وبقي على بعضها
ومنهم من رجع عن أصول التكفري ولكنه بقي على أصول خمتلة يف
القتال أو التهاون يف الدماء بدون تكفري ،فأمثال هؤالء حترر مقاالتهم
وكلٌّ حبسبه.
وقد توسعت يف بيان وجهة نظري يف هذه القضية يف كتابي (مملكة الرب)
واستعرضت هناك مقاالتهم من جيل نبيل ال رعي مرورا بشكري
مصطفى ومجاعته وحممد عبد السالم فرج ومن معه ثم تنظريات سيد
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إمام والظواهري ثم منظري ما بني اجليلني (األفغاني والعراقي) ثم
منظري املرحلة العراقية.
الذي يهمنا يف مبحثنا هنا بيان أنه بعد أن استقرت هذه األصول القاضية
بكفر احلكام واجليوش واجملتمعات والشعوب بشكل مباشر أو غري
مباشر يف اجلذور الفكرية األوىل يهلذه اجلماعات بناء على الطريقة اليت
قرؤوا بها القرآن وبعض أحاديث السنة فقط ،مع استبعاد الرتاث
اإلسالمي ألنه تراث كفار عندهم.
استمرت نفس هذه األصول عندهم كما قلنا يف كل أجيايهلم ولكن من
مجلة التعديالت الشكلية اليت أدخلها اجليل التالي الذي رأى عنده
ضعفا يف املرجعية العلمية مقارنة بادجاهات أخرى يف الساحة أنه مل
يكتف بنسبة أصوله للكتاب والسنة فقط بل بدأ بانتحال علماء اإلسالم
وفقهائه.
وهذا التسلسل (الفكرة أوال ثم االنتساب للرتاث ثانيا) من أهم ما أردنا
تنبيه الدارس لتاريخ نشأة هذه اجلماعات إليه  :ما هو األسبق حضورا
عند هذه اجلماعات؟ األصول الفكرية أم األقوال العلمية الدالة عليها.
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السؤال بعبارة أخرى :هل قرأت هذه اجلماعات الرتاث ودرست
مقاالت السلف واألئمة األربعة اجملمع على إمامتهم واستوعبت تركة
العلماء العلمية ع ر العصور ومن ثم تشكلت لديها رؤية معينة تقضي
بتبين هذه األصول..أم أن أمراءها وضعوا األصول النظرية ومارسوا
التطبيق الواقعي يف مرحلة تارخيية كانوا مبتوتني الصلة فيها عن الرتاث
ثم اكتشفوا بعدها أن الرتاث يقرر نفس هذه األصول؟!
التدقيق يف حلظة والدة الفكرة ونشأتها وترعرعها يف مثل هذه القضية
املهمة ينتج تصورا أكثر انضباطا عن مدى مصداقية ما متارسه آلة
اإلعالم الغربي وأذرعها العربية من نفس الربط للتنفري من الكتب
الصفراء! وتقديم الرتاث اإلسالمي على أنه تراث تكفريي دموي.
وكلما كان الرتاث أكثر انعكاسا على الواقع الفكري وأعمق تأثريا على
األمة كمشروع شيخ اإلسالم ابن تيمية العلمي رجل كل املعارك الذي
أحدث زلزاال يف مساء األفكار وقَلَب طاولة الفكر الغربي والشرقي
رأسا على عقب  ،أو دجاوز الرتاث مرحلة التجديد الفكري إىل التغيري
على األر

وإجياد دجربة واقعية دجسِّد الفكرة كمشروع الشيخ حممد

بن عبد الوهاب النجدي ،كان الغرب أكثر ترصُّدا يهلا وتزداد حساسيته
وتتضاعف حماوالت إلصاق التكفري به.
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واإلشكالية األعمق للغرب مع ابن تيمية هو ما أفرزه فكره من تأطري
وحتجيم جماالت التالقح الفكري اإلسالمي مع الفكر الغربي ،من
خالل تقسيمه املبدع ملقاالت الفلسفة الغربية إىل مقاالت متعلقة بالعلوم
الطبيعية التجريبية والعلوم الرياضية فهذه فيها صواب كثري يستفاد
منهم ،أما فلسفتهم اإليهلية الغيبية ومباحثهم امليتافيزيقية فال شيء وأننا
ببساطة لسنا حباجة يهلم يف كل ما له تعلق بديننا ،هذا التقرير الذي
انعكس على تلميذه ابن القيم الذي كان يسمي فلسفة الغرب اإليهلية
بكل اعتزاز بثقافته :زبالة أفكار اليونان!
مل يرق هذا املشروع للغرب الذي أراد أن ينصِّب نفسه وصيًّا على
عقولنا يف كل اجملاالت.
واإلشكالية األعمق للغرب مع دجربة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
تكمن يف أنه استطاع حتقيق الثنائية املستحيلة يف نظر غرب ما مسي
بعص ر التنوير ،ثنائية (التجديد الديين بالعودة إىل األقدم  +إقامة دولة
منافسة حديثة (بالنسبة ملعايري البيئة النجدية) ترتكز يف وحدة نسيجها
االجتماعي على التوحيد اإليهلي ويف منظومة احلكم على الشرع) كان
هذا الذي يفعله ابن عبد الوهاب على األر

يفعله يف نفس اللحظة

ال تارخيية اليت كان الغرب يقرر فيها استحالة مثل هذا!
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ولّد هذا شيئا كالعقدة النفسية ! يف العقل الغربي  ،فالعقلية الغربية
احلديثة تسيطر عليها الفلسفة التجريبية فالتجربة الناجحة امللموسة
احملسوسة على األر

هي اليت ت رهن على صحة الفكرة.

ولسان حال ابن عبد الوهاب ومشروعه  :هاحنن نقدم دجربة واقعية
على األر

أثبتت جناحها تقضي على أصل الفكرة اليت قام عليها

عصر التنوير كله (فصل الدين عن أي شيء لينجح) باخللل والسقوط!
وفيما خيص ابن تيمية وابن عبد الوهاب تحتاج الباحث املتخصص يف
مقاالت مجاعات التكفري والقتال اليت حاولت انتحايهلما مع مجلة ما
قامت بانتحاله من تراث العلماء أن يسأل نفسه إىل جانب السؤال
السابق سؤاال آخر :متى كانت حلظة ظهور الرتاث التيمي والنجدي يف
البيئة املصرية ،هل كان سابقًا ملرحلة ظهور هذه األفكار ،أم أنه حضر
حبضور هذه اجلماعات؟ وال ختفى أهمية هذا السؤال.
فابن تيمية وتراثه كان حاضرا بشدة ع ر التاريخ العلمي املصري القديم
واملعاصر خاصة على يد األستاذ حممد رشيد رضا 5291م وجملته املنار
اليت نشر فيها آراء ابن تيمية وأفكاره السيما يف طور رشيد األخري الذي
حترر فيه من عقالنية أستاذه حممد عبده ،وكان ابن تيمية من مرتكزات
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خطاب رشيد رضا ،وكان للمصريني فضل كبري يف طبع تراث ابن تيمية
ونشره من خالل جهود حمب الدين اخلطيب ومطبعته السلفية وحامد
الفقي مؤسس مجاعة أنصار السنة له دور كبري يف هذا أيضا ،ومن
مواليد مصر حممد رشاد سامل صاحب اجلهود الضخمة يف خدمة تراثه،
واحملدث أمحد شاكر ومعهم األستاذ حممد خليل هراس يهلم أثر كبري
يف نشر فكر ابن تيمية وشرحه واستمر فضل املصريني على تراثه
وأفكاره إىل اآلن.
فابن تيمية إذن كان حاضرا يف البيئة املصرية العلمية ايهلادئة قبل ظهوره
يف أدبيات هذه اجلماعات بعقود.
أما ابن عبد الوهاب فريجع حضوره وحضور تراثه يف مصر يف تقديري
إىل زمن دعوته نفسها وقد نقلت يف كتابي (مصابيح الظالم) رسالة
مرفوعة إىل الديوان العثماني ترصد التأثر بدعوته وتنص على أن عامة
العامل اإلسالمي تأثر بها وكان هذا يف زمن الشيخ وزمن أوالده.
وقد بدا هذا التأثر داخل البيئة املصرية وعلى املستوى النخبوي واضحا
عندما حدث صدام بعد ذلك بني الدولة النجدية ودولة حممد علي باشا
وجاء مؤرخ مصر اجل رتي ليؤرخ يهلذه األحداث فلم يستطع أن خيفي
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تأثره بالدعوة النجدية وبأحوال أهلها ودعوتهم مع االستنكار الشديد
لصنيع اجليوش املصرية والرتكية وأحوايهلا واستعانتهم بالغربيني يف
حربهم.
ثم بعد إسقاط الدرعية نُقل كثري من علماء جند إىل مصر ليكونوا حتت
املراقبة وضمان عدم إحياء نشاطاتهم يف البيئة النجدية فإذ بهم ينشطون
يف البيئة املصرية يف نشر دعوة الشيخ وهذه حقبة مهمة ومنعطف مه م
مل أتوسع يف دراسته بعد.
ثم مع حركة اإلصالح يف رأس القرن العشرين كان حممد رشيد رضا
متأثرا بشيخه حممد عبده ومنهجه الذي تحاول عقلنة الشرع إال أنه يف
مرحلة معينة من حياته وقع أسري ا لرتاث ابن تيمية ثم لرتاث ابن عبد
الوهاب ومدرسته وكان من أشد املعجبني بها الناشرين ألفكارها
املتأثرين بدعوتها يف مصر ،وكانت جملة املنار من رًا لذلك كله.
استمر إذن احلضور النجدي يف البيئة املصرية العلمية ايهلادئة قبل أن
تنتحله هذه اجلماعات بقرنني من الزمان تقريبا.
هاتان القضيتان تصلحان إىل جان ب التحليل الداخلي للنصوص
واملناهج واملقاالت يف حميطها الزماني واملكاني كمدخل لتقييم قيمة
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الربط الذي يقضي بأن الرتاث اإلسالمي وفقهاء اإلسالم وابن تيمية
وابن عبد الوهاب إذا حضروا يف بيئة ما حضر معهما الدم ،واحلق أن
الغرب والعلمانية املتطرفة واألنظمة املستبدة املرضي عنها غربيا هي
اليت عندما حضرت حضرت معها هذه األمية الفكرية وأحيت هذا
الفكر امليت وفتحت علينا محامات الدم وأج رت أبناء هذه اجلماعات
على قراءة تراث الرجلني بله الرتاث اإلسالمي كله مع مصادره هذه
القراءة املختلة.
وهناك قضية هامة أيضا وهي رصد آلية ربط هذه اجلماعات ألفكارها
بابن تيمية والذي كما قلنا كان متأخرا عن ظهور الفكرة ،فقد كان هذا
الربط مع تأخره ربطا سطحيًّا للغاية ،كما جنده عند أحد مؤسسي هذه
اجلماعات وهو تحكي عن نفسه أنه وقف على رسالة صغرية البن تيمية
فلما قرأها قرر أنه ال يصلح حال األمة إال اجلهاد!
نعم كانت هذه األفكار املختلة حاضرة يف التاريخ اإلسالمي ولكنها
كانت هامشية للغاية ال تكاد تذكر أو تؤثر.
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وقد صُنِّفت جمموعة من األحباث اجليدة يف مناقشة ربط هذه األفكار
بالرتاث و بكتابات ابن تيمية ،وشاركت بدوري يف كتابة مناقشة لربط
هذه األفكار برتاث ابن عبد الوهاب يف أطروحيت (مصابيح الظالم).
كتابات املعاصرين للحظة نشوء هذه اجلماعات
إن كانت آلية إقحام الدليل الرتاثي يف خطاب مجاعات العنف قد جاء
متأخرًا بعد مرحلة صياغة األصول الفكرية يهلذه اجلماعات كما
ضحناه ،فإن مثة مقاالت وأفكارا مل يتأخر إقحامها يف خطابها بل
وَ َّ
ولدت معها منذ اللحظة األوىل ،ونسبت هذه اجلماعات نفسها إليها
من أول وهلة داخل السجون ويف نفس حلظة والدة أفكارها.
وإن كان الرتاث قد بقي لقرون يف البيئة اإلسالمية يفهم بأسلوب علمي
هاديء ،ثم طرأ الفهم املختل له داخل سجون التعذيب يف حقبة
اخلمسينيات والستينيات مبا خيص هذه األفكار ،فإن مثة كتابات
وتأصيالت وأفكارا وُلدت يف ظلمة نفس هذه السجون وعلى وقع
السياط ذاتها  ،ويف نفس هذا الظالم تلقفت هذه اجلماعات هذه
الكتابات وهكذا فهمتها ثم طبقتها.
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نتحدث هنا بطبيعة احلال عن كتابات األستاذ سيد قطب رمحه اهلل
واليت ولدت يف رحم التعذيب نفسه وعلى وقع السياط ذاتها.
من املهم أن نعي أن الشباب الذين صاغوا فكر التكفري والقتال والعنف
داخل السجون املصرية يف هذه احلقبة هم من نسبوا أنفسهم إىل مقاالت
وأفكار األستاذ سيد قطب وهم من ادعى أن ما يعتقدونه وتحاولون
تطبيقه هو فكر األستاذ ،وليست هذه النسبة نسبة خارجية من اآلخر
احملايد أو املناهض للفكرة  ،أي أن الذي قام بعملية الربط بني كتابات
األستاذ وبني أفكار هذه اجلماعات ليس طرفًا مناوئا أو حمايدا بل أبناء
الفكرة نفسها هم من فعل ذلك ابتداءً.
كان املوقف من هذا الربط داخل السجون املصرية عند مَن دخل يف
نقاش مع هؤالء الشباب من مجاعات إسالمية أخرى ومنها بعض أبناء
ما يسمى باإلسالم السياسي ممن كان يرى احنراف هذا الرأي ومنافاته
لفكرة التغيري السلمي الذي انتهجوه على ضربني :فمنهم من كان يرى
وي رهن على أن األستاذ مل يقصد شيئا من ذلك ،ومنهم على العكس
كانوا يرون أن األستاذ تبنى آراء منحرفة خترج بالشباب عن املسار
السلمي ،واستمر هذان الرأيان يف احلضور إىل وقتنا ،فمن مشاهريهم
ورموزهم من ينسب هذا الفكر لألستاذ ومنهم من يرفضه إىل اآلن.
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هل ربط هذه األفكار بكتابات األستاذ سيد قطب له أساس من الصحة
والنظر؟ أجبت عن هذا السؤال يف أطروحتى اخلاصة بدراسة كتابات
األستاذ وأفكاره وآرائه ،وأرفقت حججي وأدليت على رأيي ،وال أرى
هذا املختصر يفي مبا أريد بيانه وتوضيحه.
اجلانب الذي يهمين يف هذا البحث بيان بعض املقاالت املهمة اليت
تأسست يف السجون املصرية يف هذه احلقبة -بغض النظر اآلن عن
جذورها ومواطن استمدادها -واليت أرى أن يهلا أثرا بالغا يف احنراف
هذه التيارات ،كما مل تسلم بعض تيارات ما يسمى باإلسالم السياسي
من بعض هذه املقاالت.
هناك مخسة عناصر أساسية ترددت بشدة وبكثرة يف السجون املصرية
آنذاك :
أ :عنصر (احلاكمية) .
أنتج البحث داخل السجون املصرية يف الواقع اإلسالمي مقالة مفادها
أن إصالح الواقع يبدأ بتصحيح وإصالح اخللل املوجود يف فهم العقيدة
اإلسالمية فهذا اخللل هو الذي ولّد كل هذا البالء.
فما هو اخللل إذن؟
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اخللل يكمن عندهم يف حصر العقيدة اإلسالمية يف تصحيح التوحيد
والتصور واالعتقاد والعناية بالشعائر اإلسالمية..إ خ ،وبعضهم قد
يهون من هذه األمور وبعضهم ال يهون ،ولكنهم يرون أن هذا كله
يقوم على قضية ك رى وهي (عقيدة حاكمية اهلل يف األر ) هذه
القضية يف نظرهم كالقاعدة اليت يقوم عليها ذلك كله ،إذا فقدت فال
معنى لتصحيح ذلك كله وال قيمة أو يف أحسن األحوال تتضاءل جدا
قيمة تصحيح العقيدة والعناية بالشعائر عندهم وال يكون الفرد مسلما
حقًّا عند بعضهم ،أو ال يكون مسلمًا أصال عند اآلخرين ما مل يصحح
عقيدته يف حاكمية اهلل يف األر  ،وبالتالي ال يكون اجملتمع مبا أنه
جمموع هؤالء األفراد جمتمعا مسلما حقا أو أصال ما مل يعتقد يف حاكمية
اهلل يف األر .
العنصر الثاني( :احلركة على األر ) :
 حسنا  ..ال بأس ..سيصحح املسلم مع مجلة ما صححه من اعتقادهعقيدته يف احلاكمية على األر

وأن التحليل والتحريم والتشريع هلل

وحده.

237

 لن ينتهي األمر عندهم عند هذا احلد وليس هذا ما قصدوه ابتداءً بلعندهم شرط (احلركة على األر )  ،فتصحيح االعتقاد ال يكون
بتصحيح عقيدة حاكمية اهلل يف القلب وتصحيح التصور يف الوعي هذا
ال معنى له يف نظرهم ،بل اإلسالم دين عمل وحركة على األر

وال

يكون تصحيح هذه العقيدة إال باحلركة والسعي يف حتقيق حاكمية اهلل
يف األر

عن طريق إزاحة األوضاع واألنظمة والقوانني اجلاهلية.

وكل من سيقف أمام هذه احلركة فسيصنف طاغوتا كونه يقف أمام
مشروع حاكمية اهلل.
وطبيعي أن أنظمة وقوانني الدول املسلمة احلديثة اليت ستنشأ فيها هذه
احلركات ستصنف ظاغوتية وجاهلية ومعهم اجملتمعات اليت سرتفض
فكرتهم ،كونهم مل يقفوا معهم يف مشروع حتقيق احلاكمية.
العنصر الثالث :الكيان واجلماعة:
 سيرتتب هنا سؤال مهم :تصحيح توحيد األلوهية وتصحيح العقيدةوالتصور واحملافظة على الشعائر واألخالق اإلسالمية بل وتصحيحه يف
احلاكمية كعقيدة أيضا يف حال التسليم به هذا كله يف دائرة مقدور
الفرد ،ولكن كيف سيتحرك الفرد إلعادة حاكمية اهلل إىل األر ؟
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سيطرؤ هنا عنصر (اجلماعة) وهي عندهم الكيان الذي ال ميكن للفردأن يتحرك إال من خالله ،اجلماعة اليت سيناط بها هذه املهمة مهمة
إعادة احلاكمية إىل األر .
ستكون هذه اجلماعة (يف نسخة مجاعات التكفري) هي اجلماعة
الوحيدة املسلمة على األر
تصورها ثم حتركت على األر

كونها اجلماعة الوحيدة اليت صححت
لتحقيق احلاكمية ،فال يسع الفرد

تصحيح عقيدته بالتحرك إال من خاليهلا.
أو ستكون اجلماعة الوحيدة املوكلة حصريًّا بالسعي لتطبيق الشريعة
ع ر الوسائل السياسية السلمية كونها هي اجلماعة الوحيدة الشاملة
لإلسالم يف نظر نفسها بطبيعة احلال  ،وقد دخلت هذه املقالة على
بعض أطياف مجاعات ما يسمى باإلسالم السياسي يف أجواء
مناقشاتهم جلماعات التكفري حيث رفضوا تكفري اآلخر ولكنهم أبقوا
على فكرة أن مجاعتهم هي اجلماعة الوحيدة الشاملة لإلسالم
والساعية لتطبيق حاكمية اهلل فيبقى من كان خارجاً منها يف درجة أقل
وإن كان مسلمًا كونه مل يسع لتطبيق احلاكمية ومن خاليهلم هم،
وسيبقى من خيتلف معهم إمنا خيتلف مع حاكمية اهلل.
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العنصر الرابع( :اإلعداد)
هذه اجلماعة حسب بعضهم ال يصح أن تتحرك إلعادة احلاكمية إال
بعد مرحلة كافية من اإلعداد األخالقي و العلمي والعقدي إ خ وعلى
كل املستويات ،وبعضهم ال يشرتط هذا ،وأنتج هذا خالفات بينهم يف
املنهج على األر .
العنصر اخلامس( :املوقف ممن يقف يف مواجهة اجلماعة)
 وما املوقف ممن مل ينضم للجماعة؟يف نسخة مجاعات التكفري :اجلماعة متثل دار اإلسالم اليت تعصم
أموال ودماء أهلها ،أما من كان خارج اجلماعة من اجملتمعات اليت
تعيش حتت األنظمة اليت ال حتكم بالشريعة حتى ولو مسوا أنفسهم
مسلمني وحتى لو كانوا موحدين طائعني فهم يف دار حرب وبالتالي فال
حرمة فيها لدمائهم وأموايهلم كفروا أو مل يكفروا.
ويف نسخة بعض أبناء تيارات اإلسالم السياسي :من كان خارج
اجلماعة مسلم ولكنه يبقى يف درجة أقل من أبناء اجلماعة كونه مل ينضم
يهلم لتحقيق احلاكمية ولو كان موحدا عدال ..إ خ  ،ومن تبنى هذا
األصل من أبناء هذه التيارات متفاوتون يف هذا بني مضيق ومتوسع،
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حتى إني مسعت لبعضهم مؤخرا على شاشات الفضائيات :أن كل
الثائرين على النظام الفالني حنن وهم يف صف واحد حتى ولو كانوا
ملحدين! ومعلوم أن املؤيدين يهلذا النظام أو ذاك عامتهم من املسلمني
الذي يؤيدونه لسبب دنيوي خارج عن العقيدة والدين ،وهذا يعكس
خطورة دخول هذه األصول على بعض أبناء هذه التيارات.
هذه هي املقاالت األساسية والعناصر اخلمسة الك رى اليت قيلت يف
السجون املصرية ثم تشكلت وتأسست وأخذت كل مجاعة منها
بنصيب.
ونرى يف عامتها خلالً علميا وتنظرييا واضحًا ،هذا اخللل من أهم ما
يؤدي إىل حالة االحتقان بني اجلماعات القتالية اليت تقاتل اجلميع يف
سبيل احلاكمية ثم تتقاتل فيما بينها ويف سبيل احلاكمية أيضا ،ويؤدي
إىل فشل كثري من دجارب أطياف اإلسالم السياسي (الصدامي) ممن
دخلت عليه هذه العناصر ،ونلخص بعض اخللل باختصار تام على
شرطنا هنا ألننا حتدثنا بتوسع عن هذا كله يف أطروحة (مملكة الرب).
أوال :خلل سوداوية التوصيف والتعميم وسيولة األوصاف وانعدام
املناطات:
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اخلطاب الذي قُدِّم داخل هذه السجون  ،خاصة اجلانب التوصيفي
الذي بُنى عليه املشروع ال خيلو من سوداوية حيث جعلت الدول
واجملتمعات كلها جاهلية.
مع أن الدول اإلسالمية يف زمانهم منها ما فر

عليه االستعمار تبديل

القوانني ومنها دول مل يدخلها االستعمار ومل يفر
واليت فر

عليها شيئا.

عليها العلمنة منها من بدل القانون كله ومنها من أبقى

عليه مع تعديالت تقل أو تكثر.
ومن بدل بعض مواد القانون منهم من قد يظهر منه رفض حلكم
الشريعة ،ومنهم من زعم أنهم إمنا أدخلوا هذه القوانني حلداثة صياغتها
ومشوليتها جلميع نواحي الدولة احلديثة باإلضافة إىل ضغط املستعمر،
وما خيالف الشريعة منها سيعملون على تعديله وضبطه مع الوقت.
وكثري من الدول مل تصطدم بـ(الطاغوت) حسب تعبريهم ألنها كانت
بالكاد تلملم أشتاتها بعد كارثة االستعمار.
أما اجملتمعات فمنها جمتمعات خنر فيها التغريب السيما تلك اليت احتلها
االستعمار ،وجمتمعات بقيت حمافظة يف اجلملة على دينها وتدينها.
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واجملتمعات اليت دخل فيها التغريب ،كان يف األغلب تغريبا خنبويا
تسرب إىل طبقة النخبة املثقفة وأوالد الذوات يف العواصم الك رى أي
يف هامش اجملتمع وأطرافه وبقي العمق اجملتمعي والشعبوي األوسع يف
خري.
والطبقات اليت غرِّبت منهم من اقتصر تغربه على تقليد الغرب يف
الثياب واللباس مع حفاظه على دينه وهويته ومنهم من قلدهم يف كل
شيء.
ال وجود لشيء من هذه التفاصيل يف هذا اخلطاب بل كانت احلياة كلها
جاهلية يف جاهلية.
ثانيا :خلل (حاملية الطرح وعدم واقعية املضمون وإغفال دائرة املتاح)
كثري ممن طرح هذا الطرح داخل السجون طرحه بشكل خيالي حامل إن
مل يكن بإطالق ففي اللحظة التارخيية اليت صدر فيها هذا التصور على
األقل ،كإحلاح البعض يف منطقة أخرى من العامل على أن الرب يف
اإلسالم ليس هو من توحده وختضع له وتتوجه له بالشعائر بل هو من
تحكم العامل بأسره ال اإلسالمي فحسب.
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وال يتحدث هنا عن أن اإلسالم قدم أجوبة على أسئلة الفكر والوعي
والسياسة والسلطة جيب أن حتكم العقل اإلنساني فكلنا يعتقد هذا بل
يقصد أن الفرد ال يكون مسلما (أصال  /حقا) حتى يعيد الرب حلكم
العامل (باملعنى السياسي).
وهي قريبة من مقالة حاكمية اهلل يف األر  ،فهذه املقالة ال تتحدث
عن السعي لتحقيق حاكمية اهلل يف دولة أو قطر بل هذا سيكون مرحلة
لتحقيقها على العامل ،وال يكون املسلم مسلما حقا /أو ال يكون
مسلما أصال إال بأن تحقق أو يسعى يف حتقيق هذا الشرط التعجيزي.
وقريب من ذلك مقالة السعي لتحقيق أستاذية العامل.
وقد استمرت هذه احلاملية اخليالية واستمر انعدام الواقعية عند كثري من
اجلماعات اليت تأثرت بفكرة احلاكمية.
و حتى التحقق النبوي نفسه مل يصل إىل مرحلة حاكمية اهلل على
األر

هذه ،فقد مات النيب ص لى اهلل عليه وسلم واإلسالم يعم

اجلزيرة العربية فقط ويقارع يف حدودها الشمالية ومل تحقق حاكمية
العامل وال أستاذيته ،وملا أسقط املسلمون الروم والفرس يف زمن عمر
مل تحكموا العامل أيضا ال باملعنى املادي العسكري والسياسي وال
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باملعنى املعنوي مبعنى أن املباديء واألفكار اإلسالمية حكمت العامل
مثال ،بل حكمت حدودها فقط وقدمت منوذجا فكريا منافسا يف عامل
األفكار طار خارج حدودها.
والقوى الغربية اليوم ال متارس حاكمية العامل بقدر م ا متارس البلطجة
على العامل باستعرا

العضالت.

وعلى املستوى الفكري أيضا مل حتكم األفكار الشيوعية واملاركسية
والعلمانية واللي رالية العامل ،فاملاركسية انتشرت يف أماكن قليلة
واحنسرت ثم اندثرت ،والعلمانية واللي رالية لو أخذناها مبنظور علمي
كمنظومة أفكار يهلا منظورها الشامل وروَّادها وآلياتها ومناهجها فهذا
أيضا مل خيرج عن دائرة الدول الك رى ،وإال ملا بقي سائر العامل بني
عامل ثان وثالث ورابع يف تصنيفهم.
ثالثا :خلل شعار احلاكمية الفضفا :
أما شعار احلاكمية فيخضعه أهل السنة للتفكيك قبل أن يطلقوا فيه
أحكامهم على الصعيد النظري ،وقبل حتديد مواضع مسائله بدقة من
املعمار العقدي أو الفقهي اإلسالمي.
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وشعار احلاكمية كما قلنا شعار فضفا

تندرج حتته عشرات املسائل

منها ما يدخل يف أبواب األلوهية والربوبية والتحليل والتحريم ومنها
ما هو ألصق بالبحث الفقهي ومنها ما هو دون ذلك.
هذا من جهة مسائله ،أما من جهة النظر يف املطلوب من الفرد حتقيقه
ليصح أو يتم إسالمه ( وهو مرتكز هذا اخلطاب على احلقيقة) ففي هذا
الطرح الفرد املسلم املوحد املؤمن املصلي املزكي احلاج الصائم التقي
الورع اجملتنب للكبائر الذي ال يصر على الصغائر سيبقى (كافرًا /أو
غري تام اإلسالم) ما مل يسع ويتحرك إلعادة احلاكمية إىل األر .
يف حني أن هذا الفرد نفسه عند أهل السنة واجلماعة يسمى (عدل)
وليس مسلما فحسب ،فهذه مناطات العدالة عندهم.
والسبب :أن هذا املبحث ال عالقة له عند أهل السنة مبباحث اإلسالم
والكفر أو اجلاهلية وال العدالة والفسق حتى ،بل هو مبحث ألصق بفقه
الدولة ونظم احلكم والسلطة والسياسة الشرعية وطريقة االحتساب
على الظلمة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و ذلك ألن املناطات
الشرعية مناطات شخصية ظاهرة وثابتة كالتوحيد مثال ،خبالف واجب
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الفرد دجاه تغيري وضع دولته الديين حنو األفضل فهذا باب خيضع
لعوامل زمانية ومكانية وحالية ال تنضبط وال ينتظمها عقد واحد.
يف بعض احلاالت قد يكون السلطان واألمري ظاملا غشوما يبطش
بالناصح واحملتسب ويتجاوز بطشه إىل أسرته وأهله فما هو وجه
كفر/تقصري من رأى ترك االحتساب لذلك.
يف حاالت قد يكون سعي األفراد الطائش يف إعادة حكم اهلل يف األر
سببا إلطفاء ما تبقى من نوره يف األر .
ويف بعض األزمنة واألمكنة يكون األفراد أقليات يف دول كافرة أو يف
حكم األقليات يف دول مسلمة مستبدة.
وإن كان هذا احلال يف قطر صغري ودولة حمدودة من العامل فكيف
باشرتاط السعي والتحرك إلعادة حاكمية اهلل إىل األر
كيف ننيط إسالم املسلم وعدالته بكالم فضفا
يرتجم بألف وجه ثانيا وطرح خيالي ثالثا.
رابعًا :اخللل يف عنصر (اجلماعة):
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كلها!!

عائم أوال وشعار

أما اجلماعة اليت ستحمل على عاتقها مهمة حتقيق حاكمية اهلل يف
األر

وستكون هي مبن فيها دار اإلسالم ومن مل ينضم يهلا دار

حرب ،أو هي اإلسالم وما سواها جاهلية ،أو هي اإلخوة واألخوات
وما سواها ليسوا بإخوة وال أخوات.
فما هو مناط تقديس هذه اجلماعة؟ ما الذي رفعها من درجة البشرية
اليت تصيب وختطيء إىل درجة املقدس الذي من حاربه ا تحارب حاكمية
اهلل يف األر ؟
هب أنين ال أتفق مع اجلماعة يف تصوراتها عن اإلسالم؟! ما ذنيب يف
أن تحكم عليّ بأحكام دار احلرب؟
هب أنين أتفق معهم يف األفكار ولكن أختلف معهم يف منهجية التطبيق
؟ ملاذا ال أكون من اإلخوة واألخوات؟
هب أنين أتفق معهم يف األفكار ومنهج التطبيق ثم خالطتهم فصدمت
بأخالق تلك اجلماعة املسلمة اليت ستعيد حكم اهلل إىل األر

؟

هب أن هناك مجاعة أخرى رأت أنها اجلماعة املسلمة األحق وهو ما
وقع ،فمع أيهما ندخل لنكون من اإلخوة؟
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هب أنها مجاعات شتى ترفع نفس الشعار وهو ما وقع فمع من سأكون
مسلما ومع من أكون جاهليا؟
أما أدبيات أهل السنة فيما خيص هذا الباب فهم ال يرون إال مجاعة
واحدة هي مجاعة أهل اإلسالم اليت مناطها نطق الشهادتني واإلتيان
مبقتضاهما من التوحيد وحتليل احلالل وحتريم احلرام ،ويطلقون عليهم
وصفا مجيال عميقا يف داللته وهو وصف (أهل القبلة) وعقيدتهم أن
أهل القبلة تحبون على قدر ما فيهم من خري ويبغضون على قدر ما فيهم
من شر ،وهم معصومون الدم واملال يف كل زمان ويف كل مكان.
فال وجود يف اإلسالم جلماعة يناط وصف اإلسالم مبجرد الدخول فيها
إلعادة حكم اهلل إىل األر

ويناط وصف الكفر وأحكام الردة أو

قصور اإلسالم مبجرد عدم االنضمام يهلا.
اإلطاحة بأصول أهل السنة واجلماعة يف الباب:
يف مقابل إدخال هذه املقاالت يف البنية التأسيسية ألفكار هذه اجلماعات
قامت حبذف أو تأويل أصول أهل السنة يف الباب.
ف كثرية هي النصوص الشرعية املتفق على صحتها اليت تتحدث عن
الطاعة يف املعروف مع إنكار املنكر وعدم الطاعة يف معصية.
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الطاعة يف املعروف يف مثل هذه النصوص ال يراد بها التطبيل للحاكم
اجلائر بل معناه االستمرار يف إقامة الشعائر اإلسالمية املستمرة يف الدولة
ليستمر التواتر العملي والتطبيقي يهلذه الشعائر ع ر األجيال والذي به
تبقى منارات اإلسالم ومعامله كجضور اجلمع واجلماعات واألعياد
وكل ما يقام يف الدولة من شعائر ،مع كراهية احلاكم اجلائر.
فليس من العقل وال من احلكمة أ ن ينتقم املسلم من جور اجلائر باإلعانة
على إطفاء نور اهلل (شعائر دينه) يف األر .
باإلضافة إىل التقيد بالقو انني اإلدارية والتنظيمية يف الدولة واليت بها
حتفظ مصاحل الناس وحتفظ مقاصد الشرع ،ويف اخلروج عن هذه
القوانني إضرار بالناس ومصاحلهم.
أما عدم الطاعة يف معصية فهو داخل يف معنى حفظ الشرع ومعامله
وبقائه جيال بعد جيل.
أما إنكار املنكر الذي متارسه السلطة فله مراتب ،تبدأ عند خلع اإلمام
وتصل إىل إيثار االعتزال.
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والذي يعيِّن املرتبة املناسبة للوضع السياسي جمموعة عوامل كاملناخ
السياسي يف الدولة والسقف املتاح لإلنكار (املثمر) الذي يؤدي مقصد
اإلنكار وهو تقليل املفاسد ،أو إيقاظ السلطة ملغبة الظلم على أقل حال.
ويهلذا فمرتبة اإلنكار ال نقدر على قولبتها يف قالب واحد ال يتغري بل
هي تتغري بتغري العوامل ،ويهلذا نرى اخللفاء الراشدين يوجهون الناس
خبلعهم يف حالة احنرافهم (حاشاهم) عن العدل والقسط ،وهي احلالة
األصلية لنظم احلكم يف اإلسالم ،ولكنها مل تتكرر بعد ذلك إال نادرا.
ونرى من الصحابة ثم السلف من كان يعلن اإلنكار على األئمة
واألمراء يف زمن بين أمية ثم بين العباس.
ومنهم من كانت طريقته يف إنكار املنكر هي اعتزال السالطني وعدم
الدخول عليهم وإعانتهم بقبول وظائفهم داخل منظومة احلكم
كالقضاء ،ليفهم العامة إنكارهم للمنكر والظلم.
ومنهم من كان يسعى بالنصح إىل األمراء الذين يتوسم فيهم خريا.
وال نرى يف هذا التنوع خالفا منهجيا أو تأصيليا بينهم بل نرى فيه
مراعاة للمناخ السياسي وسقف اإلنكار املثمر املتاح يف دولةٍ ما يف زمان
ما.
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إال أن مثة وسيلة لإلنكار داخل الدول املسلمة جاءت النصوص
الشرعية مبنعها والتحذير من عواقبها  ،وهي املنابزة بالسيف (الصدام
املسلح)  ،وليس املقصود من املنع من املنابزة بالسيف يف الشريعة اإلبقاء
على احلاكم الظامل (حاشا الشريعة) بل احلفاظ على كينونة اجملتمع
املسلم الذي يدفع يف األغلب األعم مثن الصدام السياسي على السلطة
داخل الدولة املسلمة  ،وإال فلو كان األمر يقتصر على املتقاتلني يهلان.
ترى مجاعات التكفري والعنف وأطياف الصدام داخل تيارات اإلسالم
السياسي يف هذه النصوص ضعفا وخورا وجبنًا وختديرا ..إ خ فتقوم
بردها أو تأويلها وحتريفها وتفريغها من مضمونها ،وقامت باستبعادها
من قاموسها.
وهذه النصوص ملن وعاها ووعى مضامينها ال حتمل شيئا من ذلك،
بل هي تنبه إىل حقيقة واقعية يف نظم احلكم وسياسة الدول وهي أن
النظام احلاكم يف أي رقعة من األر

ال يشكله شخص احلاكم أو

األمري أو الرئيس أو اإلمام أو اخلليفة بل متثله دولة عميقة  ،هذه الدولة
العميقة ال تقوم على ايهلواء بل قاعدتها احلقيقية هي مراكز القوى
العسكرية كاجليوش ومراكز القوى املالية واالقتصادية ولوال إخضاعها
ملراكز القوى هذه ملا متكنت من السلطة واشتدت وطأتها كما يع ر
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الفقهاء يف هذا السياق  ،وهو تعبري مبدع ،فالسلطة عندهم ليست مرتبة
شرفية بل السلطة عندهم هي قوة الردع واشتداد الوطأة على األر
والتمكن من مفاصل القوى ومراكزها ،ثم مراكز القوى بدورها ال
تقوم على ايهلواء بل عمادها اجملتمع بوعيه اجلمعي الذي تشكله هذه
القوى ع ر قنوات خمتلفة كاإلعالم واملنابر الثقافية والوسائل احلديثة ،
أو ال حتتاج إىل تشكيله يف حالة ما إذا كان الوعي اجلمعي مرتديا يف
نفسه.
يف مثل هذه الصور يتطلب تغيري مثل هذا الوضع وضعًا موازيا ومكافئًا
له ،موازيا له يف القوة وموازيا له يف البنية والتماسك ،هكذا يقول قانون
األسباب واملسببات وهكذا تقول النصوص.
ويهلذا اشتُرط إذن اإلمام والقتال حتت راية الدار /الدولة يف غزو دولة
أخرى (جهاد الطلب) وال يستقيم وال يتصور أن تنفرد مجاعة بنفسها
يف مثل هذا النوع من القتال والصدام مع دولة أخرى ،فضال عن
انفرادها بصدام دولتها هي مبراكز قواها مبجتمعها املسلم الذي يقف إىل
جانب رؤى أخرى.
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يف حالة إذا قررت مجاعة جمتمعية الصدام مع هذه الدولة العميقة اليت
ترفض مغادرة السلطة مستندة إىل شدة وطأتها بالشكل املشروح من
مبايعة مراكز القوى وأطياف جمتمعية واسعة ،إما أن تكون هذه اجلماعة
ال متتلك ظهريا مسلحا قادرا على الدفاع عنها فهي هنا تضحي بأفرادها
وتقدمهم كقرابني ،وإما أن متتلك ظهريا مسلحا قادرا على الدفاع عنها
فيصطدم الفريقان بني ظهراني جمتمع مسلم  ،ويوضع السيف بني
أنصار هؤالء وهؤالء فهي فتنة تدوم.
هذا يف زمن األسلحة البدائية فكيف بزمن األسلحة املتطورة.
وهذا يف زمن الدولة البدائية فكيف بزمن حتالفات القوى العابرة
للقارات والدول وترابط مصاحل دولية وإقليمية مع تلك الدولة العميقة
املراد زوايهلا؟!
عناصرخطاب احلاكمية حتضر يف الداخل السعودي
كانت احلالة الدينية السعودية يف نفس حلظة تشكّل هذه األفكار يف
السجون املصرية حالة مستقلة يهلا خصائصها ويهلا مفاهيمها ويهلا
مشروعها اخلاص ويهلا فقهها املستقل فيما خيص السياسة ونظم احلكم
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ووسائل التغيري واملستمد من املعمار العقدي و العلمي للدعوة النجدية
املستمد بدوره من أدبيات أهل السنة واجلماعة.
وعندما جنح امللك عبد العزيز يف توحيد جند واحلجاز قرّب أهل الرأي
والفكر من شتى بقاع العامل اإلسالمي السيما الرافدين الشامي
واملصري ،وقد كان يهلذا التقارب والتالقح الفكري بني البيئة النجدية
العلمية والبيئة املصرية أثرا إجيابيا بالغا على اجلانبني وآخر سلبيا ،أما
األثر اإلجيابي فهو استفادة البيئة املصرية بقوة من العمق العقدي
النجدي املنبثق من السجال العقدي داخل الذات اإلسالمية نفسها
الذي متيز به النجديون والذي يعود يف جذوره إىل منظومة أهل احلديث
وحمطة ابن تيمية األهم يف تاريخ العقيدة.
فحضر ابن تيمية وابن عبد الوهاب بقوة يف اخلطاب اإلصالحي املصري
خاصة يف خطاب رشيد رضا.
ويف املقابل فقد كانت البيئة املصرية أوسع إطالعا وأكثر امتالكا ألدوات
السجال بني الذات اإلسالمية واآلخر  ،أعين الوافدات الفكرية
الغربية ،فقد كانت لديهم قدرة على عر

اإلسالم يف مواجهة الفكرة

الغربية بأسلوب عقالني كان يف أول أمره مبالغا يف عقالنيته مبا خيرجه
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عن حدود النص يف نسخة حممد عبده ثم مع هذا التالقح الفكري صار
عقالنيا ذي مرجعية أثرية وانضباط عقدي جيد على يد رشيد رضا وإن
كان مل يتخلَّ عن عبده متاما فبقيت يف خطابه بعض رواسب أستاذه،
وبدأت البيئة النجدية تستفيد من هذا اخلطاب املصري وإن كان ببطء
لعدم حاجتها املاسة إليه يف ذلك الوقت يف بيئتها النجدية اليت مل تعرف
االستعمار.
أحد تالمذة رشيد رضا مل يقتنع بفكرة أستاذه املهادنة للسلطات
السياسية والقائمة على فكرة الرتبية اإلسالمية والتصحيح العقدي
والتطور العصري بعيدا عن اجلماعات والكيانات والتكتالت السياسية
اليت تشكل دولة داخل دولة واملناكفات مع السلطة وكان يرى أن طريق
اإلصالح هو عودة الكيان السياسي اجلامع للمسلمني (اخلالفة)
والطريق حنو هذا الكيان اجلامع هو إنشاء كيانات خاصة داخل الدول
يهلا مناهجها ورؤاها ومشروعها اخلاص.
كان حسن البنا من مجلة من استضافه عبد العزيز آل سعود يف تلك
احلقبة مع من استضافهم من محلة الفكر والثقافة ،وكان حسن البنا
يصرح يف رسائله ومقاالته بأن عبد العزيز من أئمة املسلمني العظام.
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حتكي بعض الروايات اليت ال أعرف صحة ثبوت ألفاظها أو وقوعها
ولكنها حتمل معنى حقيقيا يف نظري ،أن حسن البنا طلب من عبد
العزيز آل سعود أن ينشيء فرعا جلماعة اإلخوان املسلمني يف السعودية
فأجابه عبد العزيز قائال :كلنا إخوان مسلمون!
وهي حادثة حدثت أو مل حتدث حتمل معنى حقيقيا يعكس رفض البيئة
النجدية العلمية لفكرة أجنبية عنها كهذه.
فمنذ زمن العهد بني حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود ال تعرف
البيئة النجدية سوى كيان ديين و احد وكيان سياسي واحد والعالقة
بينهما عالقة مرشدة فالسياسة و احلكم للكيان السياسي والوعي
واإلصالح الديين للكيان الديين ،مع ترشيد كل منهما لآلخر  ،وعند
االئتالف ينطلقون من رؤى موحدة ،وعند االختالف يتم إدارة
املوضوع -بناء على منظومات علمية وعقدية ورؤى خاصة للدعوة
النجدية -مبا ال يؤدي إىل صدام الديين والسياسي ،ولو تنازل الديين
قليال أو العكس.
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وهذا باملناسبة من أبدع ما فعله هذان الرجالن..وقد كنت تكلمت يف
(مصابيح الظالم) على أن هذين الرجلني مع بساطة البيئة اليت خرجا
منها إال أن مشروعهما يف آليات إقامة دولة مشروع عميق.
يف حقبة منتصف الستينيات يف فرتة بطش الداخلية املصرية باإلخوان
املسلمني وتعذيبهم استضافت السعودية امللكية اإلسالمية قيادات
اجلماعة وآالف من أتباعها ايهلاربني من مصر القومية العربية االشرتاكية
وفتحت يهلم أبوابها ومعاهدها وجامعاتها وطبعت أعمايهلم ومكنت
يهلم يف بالدها مع رفض تكوين كيان خاص يهلا داخل الدولة.
ويبدو أن هذا القرار السعودي كان تحمل بعدا دينيا سياسيا مناوئا
للمشروع الناصري القومي االشرتاكي يف املنطقة العربية على مستوى
الفكرة واملشروع والسيادة وقراءة يف شخصية امللك فيصل ومواقفه
وشخصية ورسائل ابن باز لرؤساء وحكام العامل العربي واإلسالمي
تعزز هذا الطرح ،ويبدو أن القرار كان يهدف أيضا لالستفادة من جهود
وأطروحات محلة الفكرة اإلسالمية وقتها بشرط إعادة تشكيل أفكارها
بالتخلي عن فكرة املشروع املستقل والكيان املستقل داخل الدولة
وإخضاع مشروعها يف هذا اجلانب أل صول وأدبيات الدعوة النجدية
الذراع العلمي والديين يف السعودية والذي يرفض استمدادا من أصوله
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العقدية فكرة (اجلماعة على الوجه املشروح آنفًا) ألنه حسب
مرجعياتهم يؤول إىل صدام السياسي والديين ،وصدام آخر بني الديين
والديين ،وصدام ثالث بني السياسي والسياسي فريتكن كل منهم
جلماعة دينية داخل جمتمع مسلم وهو ما ال تعرفه البيئة النجدية منذ
زمن التأسيس كما شرحناه.
إال أن الذي حدث كان العكس يف قراءتنا!
فإن بعض من هرب من القمع يف اخلارج أحضر معه إىل السعودية
عنصرين من عناصر اخلطاب السابق بشكل واضح إىل البيئة السعودية،
وهما عنصرا (احلركة) والذي ال يكون إال من خالل (تنظيم ومجاعة)
مع ضخ فكرة (فقه الواقع) السياسي العاملي والتحديات الك رى اليت
تواجه املسلمني ،متهيدا لتشكيل وعي مستقل -وال إشكال إىل هنا-
ولكنه سيمهد بدوره لتبين مشروع (ديين وسياسي) مستقل.
أما عنصر احلاكمية على الوجه املشروح مع عنصر جاهلية اجملتمعات
املتخلفة عن ركب احلاكمية فقد ت أخر قليال إىل حقبة حرب اخلليج
الثانية.
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ف إن كانت البيئة العلمية السعودية استطاعت هضم فكرة احلركة
واجلماعة وانشغلت بالتحديات السياسية املعاصرة ،إال أن هذه
العناصر تبقى عناصر ثانوية من املمكن أن تفسر على أوجه كثرية ،فقد
تفسر على أنها حركة علمية ضمن تنظيم دعوي واع بقضايا العصر
مثال ،أما عنصرا احلاكمية وجاهلية اجملتمعات فقد كان من الصعوبة
مبكان أن تهضمهما معدة النجدي العلمية اليت ال تعرف املصطلحات
الفضفاضة يف صلب العقيدة كاحلاكمية وال تعرفها يف باب األحكام
واألوصاف كجاهلية اجملتمعات.
ستدخل بعض التيارات املتأثرة بعقيدة احلاكمية هذه العناصر يف البيئة
النجدية ،والشخصية العلمية احملورية يف هذه العملية يف نظري هي
شخصية األستاذ سفر احلوالي 93شفاه اهلل من تالمذة األستاذ حممد
قطب رمحه اهلل ،فهو من حاول إضفاء صبغة علمية عقدية على هذه
العناصر ،مع إعادة تشكيل للمصطلحات الشرعية ،فسيحضر معه
مصطلح (إرجاء اجملتمعات) بدال من مصطلح حاد كـ(جاهلية
اجملتمعات) وستكون اجملتمعات املرجئة هي تلك اليت ال تعمل وال
تسعى إلعادة (احلاكمية) ،وقد بث هذه األفكار بصورة مباشرة أحيانا
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تكلمت على أطروحات األستاذ يف حبث خاص.
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وغري مباشرة أحيانا أخرى يف كتبه وأطروحاته ،كما حاول إجياد أية
جذور تارخيية يف البيئة النجدية جلماعات احلاكمية ليقدمها على أنها
متثل امتدادا للدعوة النجدية ،يف أجواء واسعة من إعادة التشكيل هذه
بني املتأثرين بفكر احلاكمية املشروح يف الداخل السعودي ،أثريت فيها
جمموعة كبرية من املسائل العلمية كمسألة التشريع العام وتبديل الشريعة
والعذر باجلهل وعالقة العمل باإلميان وغريها من مسائل كانت
ٍّ
املؤسسة العلمية الرمسية يف السعودية تطرح آراءها فيها من بُعدٍ علمي
جمرد ،ولكننا ال نرى أن إثارة أبناء هذا االدجاه يهلذه املسائل يف تلك
احلقبة كان جمردا عن املقاصد واألغرا  ،بل كانت تهدف إىل تهيئة
أجواء مناسبة بني الشباب لعملية حقن البيئة السعودية بعناصر
احلاكمية ،وخلط األوراق ،إىل جانب اإلطاحة بشخصية األلباني
رمحه اهلل كمرجعية عقدية للشباب السعودي وومسه باإلرجاء..والذي
سيُعزى إىل آرائه يف مسائل كالتشريع وجنس العمل ،وحنن نرى أن
هذه املسائل -أصاب فيها األلباني أو أخطأ -كانت غطاءً فقط للمسألة
األصلية اليت قرروا اإلطاحة باأللباني من أجلها وهي وقوفه كحائط
صد أمام عملية حقن البيئة السعودية والبيئات العلمية بعامة بعناصر
خطاب احلاكمية الصدامي ،فقد كان األلباني حبكم وجوده يف البيئة
الشامية ومع كثرة الوافدين املصريني عليه على دراية تامة بهذا اخلطاب
261

وبتفاصيله ومضامينه ،وكان شخصية رئيسية يُتداول امسُها يف
مذكرات مجاعات اإلسالم السياسي يف الشام حيث يتم استدعاؤه
ملناقشة األفكار الصدامية ،ف كانوا كلما انقسموا بني تيارات صدامية
وأخرى ال ترى الصدام يقومون بطلب األلباني ملناقشة تلك األفكار،
هذا بالعكس من املؤسسة الرمسية العلمية السعودية اليت كانت هذه
التيارات املصرية باألساس وهذه املضامني أجنبية عنها فكانت دجيب
على تلك األسئلة إجابات نظرية علمية جمردة ،وإال فهي ال حتمل يف
مقاالتها ومضامينها مقالة احلاكمية هذه وال ترى حتى املظاهرات
السلمية يف البلدان اجملاورة وسيلة للتغيري فضال عن إنشاء مجاعات
سرية لقلب األنظمة واألوضاع فضال عن حتقيق حاكمية اهلل يف األر
بالصدام مع الطواغيت ،هذه املنظومة كلها ال وجود يهلا حسب س رنا
يف النسق العقدي النجدي منذ تأسيسه إىل حلظة التشكيل املذكور ،غاية
ما دجده يف تارخيها نتوءات تقليدية ألية حركة إصالحية دينية متيل بعضها
إىل الغلو وبعضها إىل التفريط ،ومجاعة إخوان من طاع اهلل اليت حاول
األستاذ سفر احلوالي ربط مجاعة اإلخوان املصرية بها ال عالقة يهلا من
قريب أو بعيد بها ،فإخوان من طاع اهلل هؤالء كانوا قوام جيوش امللك
عبد العزيز يف توحيد جند واحلجاز ثم اختلف بعضهم معه يف قرار
الصدام مع اجلبهة العراقية من عدمه ،فرأى عبد العزيز الصلح على
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عدم تدخل البلدين يف شئون بعضهما ،ورأى بعض إخوان من طاع
اهلل استمرار الصدام مع اجلبهة العراقية مما أدى إىل اختالفهم وانشقاقهم
عن عبد العزيز ،فهو نسق ال عالقة له بنسق اإلخوان يف مصر ،كما أن
بعض مجاعة إخوان من طاع اهلل وصفوا بالتنطع يف ايهليئة واعتزال
الناس وسكنى ايهلجر والتشدد الفقهي..إ خ ،ومجاعة اإلخوان املصرية
على النقيض من هذا كله.
إال أن هذا التيار استطاع توظيف الفتاوى الرمسية ب راعة يف حقن البيئة
السعودية والعلمية بعامة بعقيدة احلاكمية بل وصل احلال إىل استصدار
فتاوى ورسائل مقرظة من هذه املؤسسات الرمسية تضفي علمية
وشرعنة ألشهر األدلة اليت بنيت عليها املقاالت التأسيسية جلماعات
اجلهاد كدليل الياسق الشهري الذي ضمنه حممد عبد السالم فرج املنظر
احلقيقي جلماعات اجلهاد يف فريضته الغائبة الذي يعد دستور هذه
اجلماعات.
وبعد قرابة عشرين سنة ستتنبه املؤسسة العلمية الرمسية يف السعودية
ذاتها إىل كل هذا الذي حدث.
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كما استبعد هذا االدجاه من م نظومته نظريا أو عمليا مباديء أهل السنة
املشروحة سابقا املتعلقة بالباب ،أو قام بتأويلها وحتريفها.
سيُنتج هذا احلقن والتلقيح والتشكيل جنينًا مشوَّها يف نقدنا ،ال هو
باالبن الشرعي للحالة النجدية التارخيية ،وال هو باالبن الشرعي للرافد
املصري ،بل هو جنني بال مالمح وال هوية.
وهذا املشروع التلقيحي بني مناهج ال متت لبعضها بصلة كان من أسوأ
ما ارتكبه األستاذ سفر مع هذا التيار–يف نظرنا -ال يف حق احلالة الدينية
السعودية فحسب بل يف حق مجاعات اإلسالم السياسي أيضا.
فقد تسرب هذا اجلنني املشوه إىل احلالة املصرية وحضر فيها بقوة ،وبعد
سنوات من حماولة إقناع هذا التيار نفسه واآلخرين بأن هذا التالقح (بني
الرافد النجدي وروافد احلاكمية املصرية الكثرية) تالقح بني متماثلني
وأن اجلميع تحمل نفس الفكرة واألصول وايهلدف ،حضرت أحداث
يناير يف مصر ،فإذ بكل تيار يقدم مشروعا مستقال ومرشحا مغايرا
ومنهجا خمتلفا ،وإذ بكل تيار يرى يف التيار اآلخر منافسا على قواعده
ومجاهريه وخطابه ،وإذ بكل تيار يرى اآلخر عبئا على كاهله
ومشروعه ،وإذ بكل تيار خيتلف مع اآلخر يف الرؤية واألهداف ،وإذ
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بشتات مجاعات احلاكمية هذا يكون من أك ر أسباب إحباط مشاريعهم
مجيعا واليت تسعى كلها لتطبيق شريعة املفرت

أنها واحدة!

فال أن احلالة املصرية أبقت على مجاعة واحدة تتبنى املشروع وتنضوي
حتته سائر املشاريع ،بل ظهرت مشاريع متصادمة متنافرة ،ومن أهم
أسباب تصادمها وتنافرها إ شكالية التالقح الشاذ املذكور.
وال أن احلالة السعودية تُركت كما كانت.
وهذا الشتات يعود أيضا إىل معضلة احلاكمية ،فاجلماعات اإلسالمية
املمارسة للسياسة يف مصر ،منها من تحمل عناصر احلاكمية املشروحة
يف منظومته فريى نفسه ومجاعته املمثل األوحد أو األحق ملشروع
تطبيق الشريعة ،وبالتالي رفضوا االنضواء مع بعضهم يف مشروع
موحَّد ،ومن اجلماعات اليت مار ست العمل السياسي يف هذه الفرتة
مجاعات بعيدة عن منظومة احلاكمية وعناصرها وبالتالي رأت أفضلية
االنضواء حتت مشروع آخر غري مشاريع هؤالء ،كمرشح أو حزب
توافقي ال ينتسب إىل هذه اجلماعات ويكون مقربا من اجلميع ،واستمر
اخلالف بني اجلميع للنهاية.
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ومعضلة احلاكمية هذه إن مل حتلها اجلماعات اليت اختارت هذا الطريق
ستبقى يف شتات ال ينتهي.
يف نفس تلك احلقبة اليت كان هذا التيار يعيد فيها تشكيل النسق العقدي
النجدي متهيدا ملزجه وحقنه مبضمون رافد (احلاكمية) املصري وينشيء
كيانا مستقال داخل السعودية ،هناك يف أفغانستان كان منظرو مجاعات
اجلهاد يعيدون تشكيل نفس النسق العقدي النجدي وتاريخ الدعوة
والدولة يف جند متهيدا ملزجه باملقاالت التأسيسية جلماعات اجلهاد
وادعاء جذور لفكرتهم يف داخل البيئة النجدية والذي سيظهر بعد ذلك
بشدة يف خطاب تنظيم الدولة.
بالغ بعض أبناء هذه االدجاهات يف دفعهم الشباب حنو الصدام مع
دويهلم أو ما يؤدي إىل ذلك وتأويلهم وحتريفهم ألصول أهل السنة
كما شرحنا.
فخطاب احلاكمية بشكل أو بآخر سيضعك وجها لوجه مع دولتك اليت
ستكون طاغوتا مينع من حتقيق احلاكمية.
ومن أك ر مساويء إفرازات هذا التيار أنه أدى إىل نشأة تيار يف اجلهة
املقابلة اشتط هو اآلخر يف ردة فعله.
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ففي مقابل هذا االدجاه سينشأ ادجاه بالغ يف ردة فعله وتهوره  ،تبنى هذا
االدجاه رؤية خمتلة ومبالغا فيها ملسألة طاعة والة األمور فأضفى قداسة
على مصطلح ولي األمر الذي ال تحمل يف جذوره العلمية سوى
توصيف مَن آلت إليه أمور احلكم يف رقعة ما فتوطدت واشتدت وطأته
فيه عسكريا وسياسيا واقتصاديا..ثم قد يكون عادال وقد يكون جائرا
وقد يكون عدال وقد يكون فاسقا ،ويهلذا كان السلف يسمون كثريا
منهم والة اجلور أو أئمة اجلور فيثبتون يهلم وصف الوالية وأحكام
الص ر والطاعة باملعروف مع إلصاق وصف الظلم بهم.
كما قام هذا االدجاه بإض فاء قداسة على (سياسات) بعض الدول يف
مقابل شيطنة االدجاه السابق لكل سياسيات الدول ،يف حني أنه من
بدهيات العقول أن سياسات أية دولة تشتمل على اإلجيابيات
والسلبيات واملصاحل واملفاسد ومن البديهي أنهما يرتاوحان فتثقل هذه
الكفة تارة وتثقل تلك أخرى.
ثم انطلق اخلطاب من البيئة احمللية للبيئة اإلسالمية كلها فأضفوا هاالت
القداسة على سائر السلطات السياسية ثم تطور األمر إىل تبنى كثري
منهم خطابا دفاعيا ودعائيا مطلقا ألنظمة جائرة مغرقة يف جورها ،مع
رفض أي نقد علمي لنظم احلكم الغربي املصدرة للدول العربية فيندر
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جدا أن دجد يف هذه التيارات من يقوم بنقد الفكرة العلمانية الغربية بل
نقدها عالمة على احلزبية ،ثم أخرجوا كل من خيالف طريقتهم من
دائرة السلفية بتهمة احلزبية.
وبني التهورين السابقني تكمن الفكرة السنية يف تقييم نظم احلكم
املستقلة عن هؤالء وهؤالء واليت تنظر للدول بشكل نسيب وتركييب
فال أن كله طاغوت وجاهلية كما عند الطائفة األوىل وال أن كله خالفة
راشدة عمرية كما عند اآلخرين ،بل كل دولة حبسبها  ،فكان يهلم رأي
يف دولة اخلالفة الراشدة وهي ألصق التحققات بالدولة النبوية ،ورأي
مركب يف الدولة األموية اليت مجعت بني خري عظيم وبني بعض
املفاسد ،ورأي معاكس متاما يف الدولة الفاطمية العبيدية اليت ال يرونها
من جهة احلكم مسلمة ومثلها دولة القرامطة ودول بدعية كالصفويني
وهكذا.
ثم يف آليات التغيري يهلم رؤية تركيبية كما شرحناه.
أما النظم الكافرة كما يف الدولة العبيدية فوسائل تغيري وضعها يهلم أيضا
فيه فقه خاص  ،فالدولة الفاطمية كانت عندهم دولة كافرة من جهة
نظم احلكم فيها ال من جهة جمتمعها املسلم  ،وهذا يعني أن يكون التغيري
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من داخل نظام احلكم نفسه ال من أوساط اجملتمع لتجنيب اجملتمع
الفتنة ،واستطاع صالح الدين ومن معه التوغل يف مفاصل الدولة
وإسقاطها من داخلها ونشر عقيدة السنة وشكر له أهل العلم صنيعه.
والشاهد أن علماء اإلسالم وأهل السنة قدموا منظومة متكاملة يف
السياسة ونظم احلكم وآليات التغيري بقيت موضع إهمال واستهزاء
أحيانا من هذه اجلماعات.
تسمي الفرقةُ الثانية الفرقةَ األوىل بالفرقة السرورية نسبة لألستاذ حممد
سرور رمحه اهلل ،وتسمي الفرقة األوىل الفرقة الثانية املداخلة نسبة
لألستاذ ربيع املدخلي  ،ووصف املداخلة مصطلح توسعت داللته
عندهم بعد ذلك لتشمل كل من ال ينفخ يف أبواق الفتنة والصدام معهم.
وحنن نتحفظ على نسبة هذه الفرق ألمساء أشخاص ونتحفظ على
ربط املصطلحات بهم على وجه الذم ،نسأل اهلل أن يرحم أمواتنا وأن
خيتم لنا ولألحياء باحلسنى ،كما نرفض اخلطاب اإلسقاطي الشامل

ٍّ من هذه اجلماعات فكلها وحنن معهم مجعت بني اإلجيابيات
ألي
والسلبيات ،واجلميع قابل للنقد واملراجعة كأية دجربة بشرية ،وما قد
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يفهم من كالمي من تعميم فهو تعميم يراد به خصوص احلالة والدائرة
اليت أحتدث عنها.
قامت هاتان اجلماعتان املتقابلتان بإضاعة أوقات وأعمار وجهود وحياة
كثري من الشباب بل أظنها اختطفت ثم ضيعت اجلهود العلمية والدعوية
اليت استمرت لعقود يف الساحة.
أرادت اجلماعة الثانية يف أول األمر أن تعاجل مشكلة إنشاء الفريق األول
جلماعة مستقلة داخل الدولة ولو فكريا ،فإذ بها تقيم مجاعة مقابلة
وحتيطها بأسوار عالية ،ثم اختلفوا فيما بينهم داخل أسوارهم فبدع
بعضهم بعضا ،وصاروا إىل حالة شبيهة مبلوك الطوائف.
وقد تطور أمر هذه اجلماعات املتقابلة وأخذ منحنى خطريا – وهذا
باألساس ما جعلين أستحضر دجربتهم يف قصة الدم هنا – وهو
اقتحامهم لصراعات السلطة الدموية ،هؤالء يقاتلون يف سبيل اجلماعة
املقدسة اليت تسعى حلاكمية اهلل يف األر

وهؤالء يقاتلون يف سبيل

ولي أمرهم املقدس ،وسالت الدماء بينهم يف ليبيا  ،كما اصطدموا يف
اليمن مرارا يف بعض اجلبهات وسالت الدماء بينهم لوال أن أهل العقل
كانوا يتدخلون كل مرة ملنع االنفجار.
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وعندما وصل الرئيس املصري السابق املنتسب جلماعة اإلخوان إىل
كرسي احلكم وجه الفريق الثاني خطابه وجهوده بشكل مباشر وغري
مباشر إلسقاطه وكانوا عونا على الدماء اليت أسيلت يف رابعة من
الفريق األول.
والفريقان أيضا هما من ينفخ أبواق الفتنة يف أكثر من بلد اليوم.
وهذه هي قصة ما تسمعه من منتسيب الفريق األول أينما لقيتهم اليوم
من أن البلد الفالني جيب إسقاطه ألنه تحارب اإلسالم واملسلمني،
واحلق أنه يأخذ موقفا سلبيا من (اجلماعة) أو (التيار) أو (االدجاه)
الفالني ،ولكن كما شرحناه ملا كانت هذه اجلماعات ترى أنها اجلماعة
املقدسة  ،كان حربها أو اخلالف معها حربًا على اإلسالم واملسلمني.
وهذه قصة االدجاهات الصدامية داخل اجلماعات اإلسالمية اليت تدفع
يف ادجاه الصدام و ال يهمها عو اقب الصدام بني ظهراني جمتمع مسلم
مادام أنه ال تحكم بالشريعة حسب تصورهم.
وهذه قصة تسلل أفكار مجاعات التكفري والعنف إىل البيئات العلمية
اليت كانت مبنأى عن ذلك كله إىل حقبة هذا التالقح وإعادة التشكيل
ومد اجلسور اليت شرحناها بني كل ما يسمى بأبناء املشروع اإلسالمي.
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وهذه قصة كل شي.
وقد يكون هذا التيار أيضا من أسباب توجه الدولة السعودية ملا يسمى
بسياسة االنفتاح ،تهدف من وراء هذا إىل إعادة أبناء التيارات الدينية
إىل مساجدها ودعوتها ،وسياسة (الرتفيه) هذه سياسة قدمية اشتهر بها
الرومان مبسارحهم اليت شغلت اجملتمع عن السياسة ،ومهما يكن
السبب وراء هذا التوجه ووراء إتاحة بعض املنابر اإلعالمية للي رالية
املتطرفة فهو توجه يضر وال ينفع ويزيد االحتقان ،وقد سلكت كثري
من الدول اإلسالمية هذا الطريق قبل قرن من الزمان فال أنها أفلحت
يف دين وال أنها أفلحت يف دنيا.
خبالف سياسة دجديد اخلطاب الدعوي والديين النجدي بتجديد روحه
مع احلفاظ على القطعيات الشرعية ومعاقد اإلمجاع وايهليكل العام
للدعوة النجدية وإتاحة املنابر للنقد البناء لبعض املضامني القريبة
احملتملة – كما يع ر الفقهاء – مع عدم املساس باألصول فأظنه توجها
نافعا.
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النخب العلمية

النخب العلمية والدعوية اإلسالمية بشتى صورها وحتققاتها وانتماءاتها
اليت محلت على عاتقها مسؤولية خو

معركة الوعي يف العصر

احلديث ،بالدفاع عن أصول الدين وقواطعه ومعاقد إمجاع األمة فيه
(املعلوم من الدين بالضرورة) وقامت بنشر علوم األسالف اليت تعمق
صلتنا ودجذرها بتارخينا مع دجديد روحه ،وأذاعت علوم القرآن والسنة
ونصح الناس ،قامت جبهود علمية وتربوية ضخمة يف هذا الصدد،
يكمل بعضها بعضاً وكانت بفضل اهلل صمام أمان ألمتنا.
واملالحظ أنها قامت بهذه اجلهود حتت وطأة الظروف الدولية
والسياسية الك رى املشروحة آنفا ويف ظل تربص األعداء بها وهي
تواجه كل هذه املعوقات من الداخل ومن اخلارج بال ناصر أو معني،
عندما نأخذ هذه الظروف احمليطة يف االعتبار نستطيع أن نقيم هذه
اجلهود تقييما عادال فنحفظ هذه اجلهود الضخمة وندعو ألهلها ثم
نراجع ونضيف ونهذب ما شئنا بعد احلفاظ على رأس املال الذي بأيدينا
وهو كبري بفضل اهلل.
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اجلانب الذي يهمنا يف موضوعنا هنا هو أن هذه األحداث احمليطة ألقت
بظاليهلا على هذه النخب العلمية فأثَّرت على سري عملها على
األر  ،ختطفت اجلماعات املتصارعة يف السلطة واملعارضة بعض
أبناء هذه النخب فأحرق هذا نفسه مع مجاعات الصدام وضيع اآلخر
حياته يف الدفاع عن أنظمة جائرة.
واملوفق من سعى يف دائرة تأثريه باإلصالح ورفع الظلم والدعاء إىل مل
الشمل ونزع فتيل الصدام داخل ديارنا املسلمة حتت أي مسمى وحتت
أي شعار ،وترك عنه هؤالء وهؤالء.
و على اجلانب التنظريي نالحظ أن كثريا من أبواب الفقه اإلسالمي
تساهم إسهاما مباشرا يف بناء وعي املسلم مبثل هذه األحداث الك رى
اليت تدور من حولنا على املستويني احمللي والعاملي وتعينه على مللمة
شتات فكره واستجالء موقفه ،ولألسف ما زال هناك قصور يف تناول
هذه األبواب و مل يعد من املمكن التساهل يف فهمها ودراستها وحبثها
وإثرائهاوضبطها.
أبواب كأبواب اجلهاد ،القتال ،جهاد الدفع ،جهاد الطلب ،الوالء
وال راء ،دار اإلسالم ،دار الكفر ،دار األمان ،دار الصلح ،دار
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الذمة ،دار العهد ،دار العصمة ،أصالة السلم أم احلرب بني أمم
األر  ،مسائل األوصاف واألحكام املتعلقة بالباب..إ خ
كل هذه األبواب وكثرية مثلها تعاني من دجاذب طرفني داخل النخب
املذكورة نرى فيهما خلال واضحا.
طرف تحاول عبثًا أن يلغيها إلغاء تامّا من تراثنا وتارخينا بتفريغها من
مضمونها أو حصرها يف تاريخ مضى وانقضى يف حماولة قد تكون
خملصة من جهة أنهم أرادوا عالج ظاهرة القتال الباطل باسم اإلسالم،
ولكنها حماولة غري موفقة  ،وهذا عالج خلطأ خبطأ أعظم ،فال ميكن
ألمة أن تبقى دون أن تدفع عن نفسها وحتمي بيضتها  ،والتاريخ أمامك
يشهد لذلك.
قد رأينا صراع األمم واحلضارات ع ر التاريخ ،ال يهدأ وال يتوقف،
وستبقى الدول الك رى ومعسكرات القوى العاملية هذه يف صراع دائم
مع كل مارد يستيقظ من حويهلا ،ومع كل دجربة حتاول أن تضع بصمة
على صفحات النجاح احلضاري.
ومن فهم هذه احلقيقة التارخيية وأصناف األمم ع ر العصور واستوعب
سنة كونية مستمرة وهي تلك اليت ع ر عنها هنتنجتون بصراع
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احلضارات ،فهم ملاذا ملا جاء اإلسالم مل يتنبّ حالة واحدة يف التعامل
مع مجيع األمم األخرى بل أعلن حالة السلم والصلح مع األمم
املساملة تلك كصيغة للتعايش السلمي العاملي حتت مسمى الصلح ،إلقاء
السلم ،األمان ،الذمة..إ خ  ،وأعلن حالة جهاد الدفع ملعسكرات
القوى املعادية اليت تعتدي على ديار املسلمني وتنزل بساحاتهم  ،ثم
أعلن جهاد الطلب على معسكرات القوى اليت حتشد لضرب كل دجربة
ال تقبل لنفسها أن تكون رهن إشارتهم أو أن تدور يف فلك مصاحلهم،
فيستبق املسلمون الضربة األوىل قبل نزول العدو بساحاتهم.
ويف مقابل هذا االدجاه اجلايف جند ادجاها آخر يف األوساط العلمية لديه
نظرة خمتلة يف جهة الغلو ،يطرح القتال كحل أوحد وأصلي مع كل أمم
األر ! وهو ادجاه لديه خلل كبري يف فهم أدبيات اجلهاد يف اإلسالم
فيظن أن مقتضاها غزو أمم األر

مجيعها إلعالء كلمة اهلل وهذا

تصور حامل خيالي غري واقعي أيضا.
بل قسم اإلسالم أمم األر

إىل:

أ :أمم مساملة متعايشة ال تعتدي على الغري وتكفل احلرية العقدية
واألمان ألبنائها فهذه يلقي إليهم املسلمون السلم بل وقد تقدم يهلم
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احلضارة اإلسالمية دجارب نافعة على املستويني احلضاري واإلنساني،
كما كان من شأن املسلمني يف بعض احلقب التارخيية يف عصر ازدهار
احلضارة اإلسالمية.
ب :وأمم مقاتلة (مراكز قوى= كالروم والفرس يف صدر اإلسالم)
فهذه إن نزلت بساحة املسلمني جاهدوها جهاد دفع ،وإن كانت تعد
العدة وحتشد للغزو – وهو ما تحدث دائما  -استبقهم املسلمون عند
القدرة (جهاد الطلب).
ولن خيلو التاريخ يوما من أمة تساملك وأمة تغزوك وأمة حتشد لغزوك،
كن من ذلك على ثقة ،والتاريخ أمامك يشهد!
هذه القطاعات العلمية األخرية قد ال تكون تتبنى إجراء عمليا خمتال
على األر

يقضي بسفك دم حرام ،ولكن خلل أطروحاتهم وانعدام

ضبطهم ألبواب الفقه املذكورة قد تغذي وتوجه الشباب إ ىل حيث ال
ينبغي أن يكونوا وهو ما حدث حقًّا.
ولكن قناعيت أن هذا الرافد حنو العنف – أعين خلل التنظري يف بعض
األطروحات يف األوساط العلمية املنضبطة -من أضعف وأقل الروافد
تأثريا يف سريورة األحداث من حولنا ودمويتها.
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قناعيت أن األحداث احمليطة هي اليت متلي يف كثري من األحيان على
الدارس والباحث واملتفقه واملتعلم آلية الفهم وتضع أمامه النتائج قبل
حتى أن يدرس.
يرى كثري من الطلبة ما جيري من حوله ثم يقرأ متنا فقهيا يتحدث عن
جهاد وقتال ثم يضع هو الشرح واحلاشية مبا متليه عليه األوضاع
املأساوية اليت متر بها أمته.
سيصنع هذا بكل شيء  ،بالقرآن  ،بالسنة ،برتاث العلماء ،بكل شيء.
قناعيت أن الغرب الدموي وذراعه العلماني املتطرف إن رفع أيديه عنا
وعن أمتنا فإن هذه القراءات املنحرفة ستخفت تدرجييا وتعود إىل حيزها
العلمي املنضبط.
قناعيت أن النخب السلطوية يف العامل اإلسالمي إن حققت قدرا من
العدل واألمن واالستقرار والنجاح وتكفلت حبفظ أصول الدين
وقواطعه يف بلدانها فإن احنراف هذه القراءات سيزول تلقائيا.
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الرافد الثالث
ضعف الوعي اجملتمعي

يف نهاية املطاف قد يظن القاري ء الكريم أننا نلعب دور الضحية هنا
ونشري بأصابعنا إىل اآلخر ،إىل الغرب الدموي ،إىل نظرية املؤامرة،
إىل جور السلطة ،إىل عنف اآلخر،إىل الصراعات السلطوية الدموية،
لت رأ ساحتنا حنن أبناء اجملتمعات املسلمة من كل هذا الذي جيري من
حولنا.
لكن األمر ليس كذلك..
كانت احلضارات القدمية تعتقد أن العامل ينقسم إىل قسمني :العامل
العلوي ،وهو عامل اآليهلة ،والعامل السفلي وهو عامل البشر.
وكانوا يعتقدون أن ما جيري أمامهم يف العامل السفلي جيري مثله متاما
يف العامل العلوي ،فإن كا ن الناس يعيشون يف أمان فاآليهلة متفقة غري
خمتلفة ،وإن كان العامل السفلي يعيش يف حروب فال بد أن اآليهلة
تتقاتل يف العامل العلوي يف الوقت ذاته.
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حسنا  ..ال نعتقد حنن املسلمني يف العامل العلوي إال بإله واحد ومالئكة
معصومني ،ولكن عاملنا السفلي هذا نستطيع أن نقسم ه على غرار هذه
القسمة إىل قسمني  :عامل بشري ع لوي (القوى الدولية والسلطة
والنخب) وعامل بشري سفلي (املواطن املطحون!)
قناعيت أن العامل البشري العلوي هذا (القوى الك رى السلطة النخب)
هو مرآتنا اليت نرى بها أنفسنا يف عاملنا السفلي ،وما هو إال انعكاس لنا
وألفعالنا وما يدور يف صدورنا.
ايهلنود يعتقدون بال(كارما) ،الكارما عندهم تقضي بأن كل ما تواجهه
يف هذه احلياة من ابتالء فقد ارتكبته (روحك) يوما ما يف حق غريك ،
قد يكون حدث هذا قبل مئة سنة مائتني ألف سنة  ..ارتكبته روحك يف
حق غريك ،ثم بقيت تتنقل من جسد إىل جسد إىل أن عادت إليك،
فتذوق ما صنعته بغريك.
ال نعتقد حنن املسلمني بكارما ايهلنود هذه ،إال أن مثة كارما من نوع
آخر ،حتدث عنها العامل املسلم الكبري ابن تيمية رمحه اهلل وهو يرصد
تدهور احلالة الصحية لنظم احلكم يف اإلسالم (اخلالفة) واليت
تدهورت من خالفة وشورى إىل مُلك ورمحة ،ثم تدهورت حالة
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امللك الصحية إىل مُلك ودج ر ،ثم تدهور ذلك إىل فرقة ودماء وبالء يف
الدين والدنيا ،التحليل التيمي يهلذا يف فهمي أن اخلالفة احنلت وحل
حملها امللك ثم بقي احلكم يف تدهور مستمر ألن املسلمني أنفسهم كانوا
هم من ختلى عن مبدأ التشاور فيما بينهم ،وعلت بينهم لغة الفرقة
والدم ،فسُلّط عليهم امللك يلم مشلهم راضني وكارهني ،مع رمحة
اجلماعة والعدل وإعالء كلمة اهلل ،فلم يتقبل املسلمون ذلك أيضا
وعلت بينهم لغة الفرقة والدم مرة أخرى ،فسلط عليهم ملك ج ري
ظامل.
كارما هي من نوع آخر كما قلنا ،ما يرتكبه العامل البشري العلوي يف
حقنا ارتكبناه حنن يف عاملنا السفلي يوما يف حق بعضنا.
تدهور الوضع اجملتمعي والثقايف والسياسي والديين يف التاريخ
اإلسالمي إىل أن بلغ مبلغا مروعا يف أواخره فسُلّط علينا الغرب وراح
ينهش حضارتنا كما تنهش مسكة القرش فرائسها ..ودخلنا يف محامات
الدم هذه..
قد رأينا يف مناذج كثرية يف السنوات األخرية كيف أتيحت الفرصة لكثري
من الشعوب واجملتمعات أن تعيش يف وضع أفضل ولو نسبيا مما كانت
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عليه لو أنها أدارت املرحلة بوعي وحكمة ،ولكنهم كانوا جبميع
مكوناتهم كايهلمج الرعاع يبغي بعضهم على بعض فسُلِّط عليهم من
يبغي عليهم مجيعا..
القيادات اجليدة ال تستطيع أن تقدم دجربة ناجحة إال يف أوساط جمتمعية
واعية أخذت قرار التغيري لألحسن ولديها املؤهالت العملية التطبيقية
الستيعاب مرحلة التغيري ودفع العجلة إىل األمام.
حنن هنا – إذن -نشري لآلخرين بإصبع واحد ..والبقية موجهة لنا..
۞۞۞
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تلخيص ما تقدم مع جمموعة من النصائح
* يرى الباحث أن الرافد الرئيس لدوامات العنف اليت شهدها العامل
اإلسالمي يف العقود األخرية هو تدخل املستعمر (الغربي والشرقي)
بثقله العسكري والسياسي واالقتصادي والثقايف والفكري يف شئون
العامل اإلسالمي لفر

الوصاية عليه.

* وأن املستعمر الغربي مل يغادر املنطقة عسكريا إال بعد أن زرع ذراعه
(العلمانية املتطرفة) داخل العامل اإلسالمي واليت قدمت خطابا
بالوكالة مصادما لقواطع الدين حماربا لشعائره مدعوما عسكريا
واقتصاديا منه.
*ينصح الباحث بأن تحرص املسلم على أال يكون جزءا من هذا
اخلطاب أو ممالئاً له سواء دجسد يف نظام مستبد يبطش بذراعه
العسكري ،أو كان مجاعة فكرية تغذي هذا البطش واالستبداد نظريا.
*يرى الباحث أن هذا التدخل وهذا اخلطاب أفقد بعض اجلماعات
اإلسالمية املناهضة للمشروع الغربي البوصلة ،وأسهم يف إنتاج
مقاالت تأسيسية ألفكار سترتجم يف أفعال ال حتل اإلشكالية بل
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تعقدها ،وال ختفف من وطأة الرافد األول بل تعززه وتدفع يف ادجاه
مشروعه بقوة.
*يرى الباحث أن رأس هذه املقاالت هي مقالة احلاكمية.
* واليت تقضي بأن أصل العقيدة اإلسالمية الذي ال يكون املرء مسلما
إال به عند طائفة /أو ال يكون تام اإلسالم عند آخرين هو إجياد مجاعة
مسلمة (بإمارة موحدة) داخل الدول احلديثة تكون مهمتها إزاحة
األنظمة والقوانني والطواغيت حسب تعبريهم عن كراسي احلكم يف
العامل اإلسالمي ومن ثم الوصول حلاكمية العامل.
* يرى الباحث أن هذه العقيدة باإلضافة إىل خياليتها فهي ليست من
مقاالت أهل السنة واجلماعة وتتصادم مع رؤاهم يف أصو ل االعتقاد
بعامة حيث يرى أهل السنة أن املسلم هو من نطق الشهادتني وعمل
مبقتضاهما من تصحيح التوحيد وحتليل احلالل وحتريم احلرام..إ خ ،من
أي عرق كان ومن أي بلد ومن أي مجاعة ويف أي مكان ويف أي زمان،
وال تُعرف مقالة احلاكمية بهذه الصورة التلقيحية بأصول العقيدة
اإلسالمية يف مقاالتهم ،كما تتصادم مع رؤاهم يف أصول احلكم وإقامة
الدول وتغيري الواقع السياسي الذي خيتلف عندهم باختالف عوامل
كثرية إال أن الثابت فيه رفض الصدام بني ظهراني جمتمع مسلم.
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*يرى الباحث أن هذه املقالة أنتجت جمموعة من احلاالت اليت أسهمت
يف تعزيز الرافد األول وتقوية موقفه منها:
أ :امتزاجها بالتكفري املختل عند بعض اجلماعات وما نتج عن ذلك من
إهدار دم من مل ينضم للجماعة املسلمة يف تصورهم.
ويرى أن كل حتققات مجاعات التكفري والقتال تعود إىل هذه املقالة.
ب :امتزاجها بالتهور الصدامي عند بعض قيادات ما يسمى باإلسالم
السياسي واليت وإن كانت ال تتبنى مقاالت التكفري والقتال إال أن
النتيجة الدموية كانت مشابهة ،مع ضرب أمثلة على ذلك.
ج :يرى الباحث أن من أسوأ الظواهر اليت أصابت النشاط العلمي
والدعوى والرتبوي واملشروع اإلسالمي بعامة يف العقود األخرية هو
احملاوالت التوفيقية التلقيحية بني مقالة احلاكمية ومقاالت أهل السنة
واجلماعة.
سواء يف النسخة التكفريية منها عند التقاء الرافد املصري بالرافد
السعودي يف أفغانستان.
أو يف النسخة السلمية منها وهو ما قام به األستاذ سفر احلوالي بالدرجة
األوىل ومن تأثر بعقيدة احلاكمية.
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إال أنها سلمية بنكهة مجاعات القتال وال تنتهي إال إىل صدام.
*يرى الباحث أن هذه املقاالت مل تؤدِّ إىل صدام هذه اجلماعات مع
جمتمعاتها ودويهلا فحسب بل أدت إىل صدامها فيما بينها هي،فاحلاكمية
التكفريية تكفر احلاكمية السلمية ،وانقسمت فيما بينها تكفر بعضها
بعضا وتقاتله ،واحلاكمية السلمية انشطرت فيما بينها بعد مرحلة
التالقح والتلفيق إىل حاكمية تعتنق إىل جانب عقيدة احلاكمية سائر
أصول اعتقاد أهل السنة باستثناء ما يتنافى مع عقيدة احلاكمية وترى
نفسها اجلماعة املسلمة احلق ،وحاكمية أخرى تتبنى موقفا تلفيقيا أو
توفيقيا بني مقاالت الفرق اإلسالمية بعامة ترى نفسها اجلماعة املسلمة
احلق ،وبطبيعة احلال لن يعدم كل فريق تبين رؤية مستقلة فتنشطر
اجلماعة املسلمة إىل مجاعات وهكذا.
* يرى الباحث أن هذين الرافدين يغذي بعضهما بعضا ،ووجودهما
يف أي بلد مسلم يقضي بأن نبقى يف دائرة مغلقة ال تنتهي ،فطاملا أن
الغرب وأذرعه العلمانية املتطرفة داخل العامل اإلسالمي لن ترفع يدها
عنا فإنها تعطي بذلك أعظم صور الشرعنة والتعزيز ملوقف هذه
اجلماعات.
وكلما اصطدمت هذه اجلماعات مبجتمعاتها ودويهلا صاحت العلمانية
املتطرفة  :قلنا لكم أن الدين يأتي جبماعات دموية.
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وهكذا نبقى يف دور ال ينتهي.
وإن انفردت العلمانية املتطرفة ببلد مسلم فإنها ال دجلب له إال الدمار
رأينا هذا يف سوريا وليبيا والعراق واجلزائر وغريها فال أنها حفظت دينا
وال أقامت دنيا.
وإن انفردت مجاعات احلاكمية ببلد مسلم اختلفت فيما بينها وبقيت
كل مجاعة ترى نفسها أوىل باحلاكمية وعجزت عن تقديم مشروع
دولة.
*كما نصح الباحث أال يكون املسلم جزءا من خطاب أو مشروع
العلمانية املتطرفة فهو ينصح بأال يكون أيضا جزءا من خطاب أو
مشروع مجاعات احلاكمية الصدامي ،فهي مع األوىل تدفع يف االدجاه
نفسه بقصد أو بدون قصد.
*ينضاف إىل هذه العوامل عامل ض عف الوعي اجملتمعي يف عامة الدول
املسملة والذي يقضي بتعقيد اإلشكالية فالنخب ليست سوى انعكاس
للوعي اجلمعي يف جمتمع ما.
*باإلضافة إىل خلل التنظري يف بعض األطروحات العلمية املتعلقة
بالباب.
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*كما رأينا عند سرد أهم العوامل اليت أدت إىل إزاحة الدين متاما من
الواقع الغربي ،عامل الصدام الديين الدموي بني املسيحيات املختلفة،
مع عامل تضييع املسيحية احلق اليت كان عليها املسيح واحلواريون،
فبما أن املعيار الديين الثابت قد ضاع مل يعد هناك حكمٌ بني املسيحيات
املختلفة املتطاحنة ولو على املستوى الفكري ،فأنتج هذان العامالن
اقرتاح إزاحة الدين الضائع هذا متاما عن احلياة.
نفس هذا السيناريو يتكرر اليوم يف العامل اإلسالمي  ،يغذي الغرب
صراعات داخل الدول اإلسالمية تحرص على زج اجلماعات الدينية
فيها أو دفعها لصدامات تولِّد هذه احلاالت الدموية ،كما حرص على
إجياد بؤر شيعية دموية يف العراق واليمن ليدخل العامل اإلسالمي يف
صراع سين شيعي دموي مستمر ،كما حرص على تثبيت سلطة األقلية
العلوية يف سوريا على األغلبية السنية ليبقى الشام يف حالة احتقان ثم
انفجار كما حدث والذي أنتج تشريد قرابة عشرة ماليني سوري ثم
سيقوم الغرب نفسه باستقبال أعداد غفرية منهم لينعم عليهم حبياة آمنة
يف كنفه!
*فعلى املسلم أن يتحلى بالوعي دجاه مثل هذه الصدامات الدينية
وخطورتها وخطورة مآالتها ،أما ما يستطيع أن يقدمه فهذا خيضع إىل
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احلالة اليت يعيشها فكل بلد وكل حالة وكل جمتمع وكل صراع له
خصوصياته ،وعقالء البلد أعلم به ،وحنن نرفض اخلطابات العابرة
للقارات كخطاب مجاعات احل اكمية الذي يقوم بقولبة احللول
وتصديرها لكل شباب العامل اإلسالمي يف كل بلد فاجلميع عليه أن
يقاتل الطواغيت واجلميع عليه أن يزيح األنظمة ..إ خ ،فال يستقيم أن
نقدم خطابا مشابها.
ٍّ مكثَّف ألفكار اإلحلاد  ،ويتواكب أيضا
* يتواكب كل هذا مع ضخ
مع تقديم صيغ عقالنية حداثية خمرتعة للدين اإلسالمي ،بهدف تغييب
املعيار والقيمة اليت تحتكم إليها.
ومما يؤسف له أن كثريا من أبناء اجلماعات اإلسالمية الصدامية بعد أن
زجوا بأنفسهم وشبابهم يف صدامات متهورة غري حمسوبة صاروا جزءا
من هذا املشروع نفسه!
ويبدو لي أن معضلة احلاكمية أيضا من أهم أسباب هذه الظاهرة،
فشباب هذه اجلماعات يرتبط معهم الدين والتدين مبفهوم احلاكمية كما
شرحناه ،والدين وشعائره ال أهمية له عندهم إال بتحقيق غاية
احلاكمية ،فلما يئسوا من حتقيق تلك احلاكمية بعد أحداث مصر
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حتديدا ،يئسوا من الدين نفسه كونه فشل –حسبهم -يف إيصايهلم
للحاكمية ،فذهب بعضهم يبحث عن صيغ جديدة لتحقيق احلاكمية
ولو كانت حاكمية العلمانية املتطرفة!
وكثري من الشباب السلفي أيضا يف مصر ممن دخلت عليهم هذه
اخلطابات وصارت احلاكمية هي الغاية من حتقيق السلفية عندهم،
واقتحموا السجال السياسي والفكري منافحني مدافعني مناظرين ،ملا
فشلت سلفيتهم يف الوصول للحاكمية قاموا بنقد السلفية (كمنظومة
عقدية وفكرية ومنهجية اتفق عليها الصحابة رضوان اهلل عليهم)
وتقدميها على أنها وهم مظنون ال تستطيع الوصول له بيقني،
واستخدموا يف أطروحاتهم نفس أدوات العقالنيني الذين كانوا
يناظرونهم باألمس القريب.
ومن تتبع خطاب إسالميي األمس لي راليي اليوم ،أو خطاب سلفيي
األمس ثم نقادها اليوم ،سيجد أدواتهم النقدية واحدة ،وكالهما
استنسخها من اخلطاب احلداثي الذي كانوا يردون عليه قبل أحداث
يونيو يف مصر ،وبنفسية املنهزم ،فاألول سيدعي أن اإلسالم كمنظومة
قاب ل للنقد ألنه ليس إنتاجا مقدسا بل إنتاجا بشريا قدم لنا على يد
جمموعة من الفقهاء على أنه اإلسالم ،والثاني سيدعي أن اتفاق
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الصحابة على شيء ما أمر مشكوك فيه ألن اتفاقهم نفسه وصلنا بطريقة
بشرية!
األول سيدعي أن الرتاث اإلسالمي كله تكفريي دموي ،الثاني
سيجعل تراث احلنابلة والنجديني تكفريي دموي.
األول سيجعل كتب الرتاث كلها كتب صفراء ال قيمة يهلا ،الثاني
سيجعل عامة الرتاث التيمي ال فائدة فيه.
األول سيجعل الدين نفسه انقساميا بطبعه تحمل مضمون ثنائية
حنن/واآلخرين ،والثاني سيجعل السلفية انقسامية بطبعها حتمل
مضمون الفرقة الناجية /الفرق األخرى.
وإن يسر اهلل لنا أفردنا حبثا مقارنا نبني فيه أدوات اخلطاب االستشراقي
واحلداثي يف نقد الدين الذي بدأ قبل عقود ثم نقارنها بأدوات اخلطاب
الذي يسمي نفسه اخلطاب العقالني اإلسالمي ثم نقارنه خبطاب نقد
االسلفية املذكور ،ليظهر للقاريء أنها أدوات واحدة بال فرق ،كان
هؤالء الشباب عالة فيه على اخلطاب احلداثي االستشراقي ومل يبدعوا
فيه شيئا يُذكر.
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الذي يهمنا هنا أننا إن تأملنا هذه اخلطابات اليت أضاعت مالمح
اإلسالم وضيَّعت الطريق حنو معرفة ما كان عليه الصحابة وقمنا
مبقارنة ذلك بلحظة تغييب قسطنطني ومن معه من قساوسة النصارى
ملالمح مسيحية املسيح عليه السالم ،وإضاعتهم الطريق حنو الوصول
إىل ما كان عليه احلواريون من املسيحية احلق (السلفية يف نسختها
املسيحية) ،ومواكبة ذلك ك له للحروب الدموية الدائرة يف عاملنا
اإلسالمي واليت شاركت فيها بعض اجلماعات الدينية ،رأينا أنفسنا يف
حالة إعادة إنتاج لنفس السيناريو األوروبي القروسطي ،وفهمنا جناية
هذه اخلطابات يف سياقها الزماني الذي ظهرت فيه.
*ويهلذا فأنصح املسلم أال يكون جزءا من هذه اخلطابات املراهقة
واملنتشرة على وسائل التواصل يف نقد الدين وتضييع ما كان عليه
السلف الصاحل وأن يتحلى بالوعي وأال يسلم عقله ملثل هذه
األطروحات وأن تحرص على تعلم دينه واإلطالع على أصول نقد هذه
اخلطابات.
*وباملناسبة فالبيئة املصرية اليوم حتديدا تُعَدُّ حاضنة يهلذا السيناريو
واإلعالم املصري البائس يعد مصدرا له.
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*كما الحظت أن بعض من كان يتبنى اخلطاب اإلسالمي ثم انتقل
لتبين أدوات اخلطاب احلداثي العقالني وغابت يف خطابه مالمح الدين
الضائع كما شرحناه ،انتقل يف مرحلة ثالثة إىل خطاب التنمية الذاتية
والبشرية ،وهذه احلالة بهذه السردية وهذا الرتتيب لو قمنا مبقارنتها
باحلالة الغربية سنرصد حالة مشابهة ،فخطاب التنمية الذاتية يف العصر
احلديث نشأ يف أروقة الكنيسة األمريكية حتديدا وظروف نشأته تستحق
التأمل ،فقد نشأ على وقع متلمل املواطن من احلديث عن املباحث
الالهوتية والرتكيز على السعادة األخروية وانتظار املسيح واحلروب
الدينية املقدسة ،وكل ما له تعلق بالدين ،فقام القساوسة بتوظيف
النصوص املقدسة يف تقديم خطاب يضمن يهلم السعادة الدنيوية بعد أن
ملس متلمل املتلقي من االستماع ألي حديث عن السعادة األخروية،
وبعد أن يئس هو نفسه من معرفة دينه احلق ،فكانت هذه املرحلة مرحلة
الرتكيز على السعادة الدنيوية وحتييد احلديث عن السعادة األخروية
قنطرة حنو تغوُّل اخلطابات املادية وخطاب األنسنة أعين مركزية اإلنسان
وحتقيق رغباته وشهواته يف احلياة.
وحنن هنا ال ننتقد بطبيعة احلال علم التنمية الذاتية فهو من مجلة العلوم
اإلنسانية اليت يستفاد منها وختضع للنقد والتجربة والتجديد ولي
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قراءات ال بأس بها يف هذا اجملال أستفيد منه ،ويُعد جون ماكسويل
 john c. Maxwellمن كتَّابي املفضلني يف اجملال وقرأت عامة
إنتاجه وأكثر كتاباته عن اإلدارة والقيادة ،ويف جمال العالقات أقرأ
جلاري شامبان  gary chapmanصاحب the five love
 languagesوأقرأ أيضا ل ، john grayوأقرأ كثريا أيضا
ل robin sharmaمؤلف الكتاب الشهري the monk who
 ،sold his ferraryفلست هنا أحتدث عن جهل باجملال وكتاباته
القيمة ،ولكنين أحتدث عن رصد سردية معيَّنة وتطور معيَّن للحالة
الدينية يف الغرب رأيت حالة مشابهة و مقلقة يهلا يف السنوات األخرية
يف بيئتنا اإلسالمية تستحق التأمل.
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وماذا بعدُ
ترى ما الذي خيفيه الزمان لنا!
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الدين اإلهلي وأثره يف األمن والسلم اجملتمعي والعاملي

ضربت مثاالً واضحا على أثر الدين اإليهلي يف حقن الدماء والدفع يف
ادجاه السلم االجتماعي واألمن األممي ،من خالل املقارنة بني ما أسيل
من الدماء يف تاريخ اإلسالم كله  -مع االعرتاف مبا يف التاريخ
اإلسالمي من صفحات سوداء بطبيعة احلال  -بلحظة غربية واحدة
فقط مل تستمر سوى سنوات معدودة (احلربني العامليتني).
وأحاول أن أجيب هنا عن سؤال  :هل معنى هذا أنك تعكس القاعدة
على أصحابها فتقول أن وجود الدين اإليهلي هو السبيل الوحيد حلقن
الدماء يف مكان ما؟
هل نقول هنا بلزومية حضور الدين اإليهلي يف أمة من األمم لتعيش يف
أمن وسالم؟
سأستعري هنا عمامة ابن خلدون رائد علم االجتماع والتمدن
والعمران ،وأحاول االستفادة من نظريته يف اختالف طبائع األمم اليت
يشبهها باختالف طبائع األفراد  ،ألجيب عن مثل هذا التساؤل:
يبدو لي أن أمم العامل ختتلف..
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فمنها أمم تكون غريزة التناحر والتقاتل جزءا من طبيعتها ،متجذرة يف
كينونتها ،وهذه األمم ال يهذبها وال يرو

وحشي أخالقها سوى

الوازع الديين اإليهلي ،ينزل عليها كالقطر فتنقاد له طائعة  ،تغسل
أيديها من دماء األمس وحتلق بيديها حنو السماء.
والعرب تصلح أن تكون مثاال على هذا الصنف ،فالعرب ال ختضع
لبعضها ،فال تنتظمهم مجاعة وال ينقادون إلمام ،بل يتقاتلون أبدا،
ومثل هذه األمم ال ختضع إال لرب السماء وال يهذب دمويتها سوى
التوجه حنو القبلة ،وال يكسر ك رياءها سوى السجود هلل الواحد القهار.
وهذا مالحظ بالتأمل يف حال العرب قبل البعثة وحايهلم بعدها،
واملقارنة بني شأنهم قبل الرسالة وبعدها ،فلم يلم مشلهم ومل جيمعهم
إال الدين اإليهلي.
ووُجهَت فطرهم القاضية بعدم اخلضوع لغريهم من البشر توجيها
إجيابيا حيث رفضوا اخلضوع ألمم الشرق والغرب وأسقطوا فارس
والروم وأخضعوهم وكانت هذه األمم من قبل لقرون طويلة ..ال
تسقط وال ختضع!
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ثم مع انفتاح خزائن الدنيا على العرب استيقظت نعراتهم وعصبياتهم
من جديد ،وعادوا إىل ما كانوا فيه من دماء ،وانفرط عقد اإلسالم من
بينهم شيئا فشيئا ،فعاوا إىل ما كانوا فيه ،فدمروا ما كانوا قد شيدوه،
وأهلكوا ما زرعوه.
وبعض األمم الغربية تصلح مثاال يهلذا أيضا ،فقد كانت أمما همجية
دموية فجاءت رسالة املسيح لتهذب أخالقهم كما وصف اهلل تعاىل
أتباعه حقا (وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة).
ومن األمم أممٌ على العكس من ذلك ،أودع اهلل يف طبائعهم اللني،
ولُقِّحت فطرهم بكل خلق سهْل ،ولعل بعض شعوب جنوب شرق
آسيا تصلح مثاال على ذلك ،ومثل هذه الشعوب إذا تزينت بتاج الدين
اإليهلي ازدات مجاال وأبهة ،كاألمة األندونيسية مثال ،وإن مل تتزين
به فهي باقية على لينها ومساملتها.
ومن األمم أمم همجية ولكنها تنقاد ملكابح العقل السليم ،فتهذبها
املدارك العقلية الفطرية وتوقظها التجربة الواقعية ،فتسعى لتجاوز حمن
األمس الدموي ،وحتاول صياغة واقع سلمي جديد.
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ولعل بعض الدول الغربية اليت سعت للوقوف على احلياد من احلروب
الدموية إبان النتائج الكارثية للحربني العامليتني وتلك اليت ختلت عن
جيشها أو أوقفت استخدامه على حالة االعتداء فقط ،تصلح مثاال
على ذلك.
ومن األمم أمم كأن املوج يتقاذف نزعاتها فريتفع بالنزعة احليوانية فيها
ارتفاعا شديدا حتى يسبح العامل بسببها يف حبر من الدم ،ثم يهوي بها
املوج فكأنها مل تدرِ يوما ما الدم! ولعل أحفاد املغول مثال على ذلك،
فالشعب املنغولي وشعوب وسط آسيا من أكثر شعوب العامل مساملة
اليوم ،وإذا خالطتهم تعجبت وتساءلت :كيف يكون هؤالء من نسل
جنكيز خان ،وأحفاد أكثر اإلم راطوريات دموية يف التاريخ!
ومن األمم أمم ال تستكن وال تهدأ وال ينام حيوان الدم الذي بداخلها
إال أن تقهرها أم ةٌ أخرى ،والقوى الك رى يف كل زمان مثال واضح
على هذا الصنف ،كالروم قدميا  ،وإجنلرتا وفرنسا وأمريكا حديثا،
واملعسكر الشرقي الروسي ،واألمة الفارسية أيضا  ،فهذه أمم ال يكسر
ك رياءها إال السيف وال خيضعها إال صهيل اخليل ،وال تنحنى إال حتت
ظالل الرماح ،تلك رقيتها األبدية الوحيدة.
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بان إذن أن بعض األمم قد تصل بفطرها وطبائعها وعقويهلا ودجاربها
إىل صيغة جيدة للتعايش السلمي على صعيد نسيجها الداخلي وعلى
الصعيد العاملي مع األمم األخرى.
إال أننا نرى أن هذه النتيجة سيبقى النقص يعتور جوانبها إذا مل تلجأ
لالستفادة من احللول الدينية اإليهلية ملعضلة الدم وأسئلة القتل
الوجودية.
فبعض التجارب السلمية بالغت يف سلميتها حتى اعتزلت احلياة
وزهرتها وتركت واجب إعمار الدنيا واملشي يف مناكبها كراهية للدماء
والنزاع كالتجربة البوذية النابعة من العقائد ايهلندية ،واليت أرادت أن
تضع حدًّا لرحلة الدم ،فاعتزلت احلياة ،وليس هذا باحلل األمثل،
واحلل اإلسالمي يهلذه املعضلة ه و النزول إىل ساحات الدنيا وكفّ
أيدي القتلة عنها وإعمار الدنيا حلصاد اآلخرة.
وبعض التجارب السلمية بالغت يف سلبيتها حتى وصلت إىل حد دعوة
املقتول إىل حب قاتله ودعوة املظلوم للفرح بظامله ،كالرؤية الغاندية
اليت تدعو إىل حب القاتل اإلجنليزي ألنه إنسان مثلك! وهذه سلبية
ومشاركة للقاتل يف قتله ،واحلل اإلسالمي القصاص والدفع.
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ودول احلياد األوروبية مثال قدمت أمنوذجًا جيدا مقارنة بالقوى الدموية
الك رى ولكن يبقى حيادها موضع استفهام؟ ألن العامل عندما ينقسم
إىل قاتل ومقتول فحيادك سكوت عن القاتل ،واحلل اإلسالمي هنا هو
جهاد الطلب لتقليم أظفار القوى الك رى وقطع أنيابها ورفع ظلمها عن
العامل ثم خيتار من شاء من االعتقاد ما يشاء.
فمثل هذه املعضالت املتعلقة بسؤال الدم وغريها كثري من الصعب أن
يوجد يهلا جواب إال يف الدين اإليهلي.
ومن جانب آخر وهو األهم فإن العقول والفطر والطبائع قد حترز قدرا
كبريا من نتائج السلم واألمن الدنيوي ،ولكن هيهات تكفي لتحقيق
األمن احلقيقي أمن اآلخرة..
فامليزان يف اآلخرة خمتلف ..يف اآلخرة﴿ :الذين آمنوا ومل يلبسوا إميانهم
بظلم أولئك يهلم األمن وهم مهدتون﴾.

۞۞۞
301

هل سيكون املستقبل يف الغرب آمنًا وتطوى صفحات الدماء؟
من خالل ما قدمناه من احلديث عن األمم اليت تبقى دموية بطبيعتها
ع ر التاريخ ،وهي مراكز القوى يف كل زمان ومكان ،نستطيع استظهار
اجلواب على مثل هذا التساؤل.
عامة املتخصصني يف التاريخ والشؤون السياسية يستبعدون مثل هذا
الطرح ،فالعامل يعيش اليوم فوق بركان نووي ساخن وساكن قابل
لالنفجار يف أي حلظة  ،ومل يكن له وجود حتى يف أثناء احلرب العاملية
الثانية اليت أودت حبياة  86مليون إنسان ،فقد أظهرت الواليات
املتحدة األمريكية أوىل الرؤوس النووية يف ختام احلرب العاملية واليت
ألقتها على هريوشيما ثم جنازاكي اليابانية ،ليسعى املعسكر الشرقي
(االحتاد السوفييت = روسيا) بصناعة رؤوس نووية منافسة ،ومتتلك
كل من بريطانيا وفرنسا والصني وكوريا الشمالية وايهلند وباكستان
والكيان الصهيوني أسلحة نووية ،وهذه األسلحة كفيلة بإبادة قدر كبري
من البشرية يف حالة قرر الغرب أن تحرق العامل،حيث تقول الدرسات
أن العامل اآلن تحتوي على  06666قطعة سالح نووي ،وأن هذا
العدد قادر على تدمري مدن العامل مجيعها وقتل ثالثة باليني شخص=
نصف البشرية تقريبًا.
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بل ترى الدراسات أنه سيتبقى معنا بعد تدمري األر
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نووي!
فلو كان الغرب ينشد األمان للعامل فلم كل هذا إذن!!
وقد كتبت عشرات املقاالت الغربية عن تصورات احلرب العاملية الثالثة
وترى أكثرها مواجهة عاملية قادمة حمتومة بني املارد الصيين مدعوما
بروسيا مع الغرب بقيادة الواليات املتحدة األمريكية.
وقد بنى الكاتب األمريكي الشهري هنتنجتون كتابه األشهر (صراع
احلضارات)( )the clash of civilizationsعلى الفكرة ذاتها
أعين استمرار الصراع بني احلضارات املختلفة كالروسية والصينية
والغربية واإلسالمية ،وأن البشرية ال تعرف إال هذه اللغة.
وعبارة أو فكرة صدام احلضارات كان قد سكّها قبله برنارد لويس يف
مقاله الشهري (جذور الغضب اإلسالمي) ،مما يعكس مدى حضور
احلضارة اإلسالمية كمناويء للحضارة الغربية.
ومبناسبة األسلحة النووية واحلضارتني اإلسالمية والغربية وصدام
احلضارات فقد قام سام هاريس أحد رواد اإلحلاد اجلديد يف كتابه
البائس (نهاية اإلميان) بطرح احتمالية أن يصبح الغرب يف حرب باردة
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مع أنظمة إسالمية متتلك أسلحة نووية بعيدة املدى..ويرى يف هذه احلالة
أن الشيء الوحيد الذي يضمن بقاء احلضارة الغربية هو استعمايهلم
املبكر للسالح النووي ،ولو أنتج هذا مقتل عشرات املاليني ،سنقول
للمسلمني أن هذا خطأكم أنتم وخطأ معتقداتكم اجلنونية.94
ولعل هذا يفسر شيئًا مما جيري هذه األيام من حماولة إجياد بيئات إحلادية
داخل العامل اإلسالمي مع انتقاد اإلرهاب اإلسالمي الذي يرى قتل
الفرد املرتد عن الدين وال يرتك له حرية االختيار ،فاملرتدون الذين
سيرتكهم املسلمون أحرارا هؤالء هم الطابور اخلامس الذي سيمثل
ذراع الغرب داخل الكيان اإلسالمي يف حروب اإلبادة هذه.
فها هو الغرب العقالني ينتقد قتل الفرد املرتد عن اإلسالم وعدم إتاحة
حرية التفكري له ،ثم يلوِّح با ستخدام األسلحة النووية يف إبادة أمم
بأكملها ارتدت عن ثقافته وعقلت وتفكرت فلم تنضوِ يف مشروعه.
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94

The end of faith by sam haris, newyork, Norton, 2004, p. 128
– 129.
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خامتة
قبل مخس سنوات تقريبا..يف ليلة باردة ال قمر فيها..أو فيها قمر ال
يُرى..كنت أجلس يف مكتبيت بصنعاء..
يف تلك الليلة كانت صنعاء كقبور ال تسكنها إال أرواحنا..
شق صوت صراخ عال سكون املكان..هرعت إىل النافذة ألرى ما
جيري ..فرأيت امرأة دجري خلف سيارة اختطفت ابنها من أمام البيت..
توالت بعدها الصرخات..
ويف تلك الليلة مل يكن يف صنعاء سوى صرخات ال يسمعها إال حنن..
كانت هذه الصرخات هي الصرخات األوىل املمهدة لصرخة مدوية
لوطن كبري.
لقد اقتحم الغزاة صنعاء..
حتولت كل قطعة يف اليمن إىل جبهة حرب ..كيف ال ..وهو البلد القبلي
والشعب املسلح ..
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يف اليمن بيتك جبهة حرب ..ساحة بيتك جبهة حرب ..البقالة اليت
جبوارك جبهة حرب! تلقائيا أنت وأفراد عائلتك ستشكلون اللواء الثاني
عشر مدفعية..أو الرابع عشر مشاة..يف صالة البيت.
وكنت على موعد مع دجربة حياتية جديدة على جبهات احلروب..
على جبهات احلروب تتصادم الرغبات والشهوات واحلسرات
واملخاوف واآلالم وبوادر الك رياء والذعر واحلماس..
على جبهات احلروب ال تلتقط األذان سوى الصرخات ،بني صراخ
مستنهض للهمم وتذمر ناقمٍ على سري األمور..
صوت الرصاص يتعاىل ..وتتعاىل معه أصواتنا..
صوت طلقات نارية يعقبه هتاف مدوّ ثم هدوء مقلق..
يتطاير الرصاص حولك دون هوادة..
دوي املدافع القذائف خيرتق اآلذان..ورائحة البارود متأل األنف ..
تهتز األر

لوابل من القذائف فتبدو وكأنها تطلق زجمرة ارتياع..

يتدفق الدم بداخلك بشدة وغزارة يف قلبك..
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جثث القتلى مبعثرة من حولك  ..وأحالمك كذلك ..
بصوت مرتعد متهدج يستغيثك أحدهم..
وآخر بأجفان نصف مغلقة..وعينني ضيقتني غائرتني يف حمجريهما
تنظران إليك ..وهو يتمتم بكلماته األخرية..
يكتسح خميلتك فيض من الذكريات ..
تعجز عن تنسيق أفكارك املضطربة املتسارعة..
يبدو عقلك وكأنه ميشي على عكازين..
أدركت من الوهلة األوىل يف هذه األجواء خطوط الرواية اليت تدور يف
ذهين ..واألسئلة اليت تعتمل يف نفسي..
رواية القتل ..وقصة احلرب..وسؤال الدماء..
بعد العودة من احلروب..
جراح أجسادنا تذهب  ..ولكن الندوب يف أرواحنا تبقى..
قد نعود من احلروب خبري إال أن شيئا ما بداخلنا ال يعود خبري كما كان..
وال أدري ما هو!
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عبثا أحاول أمام املرآة تصنُّعَ ابتساميت املعهودة  ..ولكن مجود عيناي
يفضحين..
هل سننسى ..أم رمبا النسيان قد نسانا!
لن تعرف طعم احلياة إال بعد أن ترى املوت تحيطك من كل جانب..
بعد هذه التجربة كنت أرى احلياة يف كل شيء..
يف مياه األنهار الالمعة..كمرآة صقيلة ..بهية رائعة..
يف آشعة الشمس تنسدل حولي كخصالت شعر ذهبية..
يف القمر يطل عليك يف هجعة الليل تسامره ويسامرك..
يف التالل يف األفق ..جذابة بهيجة كنقش بريشة فنان ماهر..
يف الوديان والغابات تائهة وسط الضباب مبحاذاة األفق البعيد..
ينكشف الضباب فتسفر عن مجايهلا تارة..ثم تستحي فتسدل الضباب
على حميَّاها..
يف اجلبال شاخمات ..ثابتات ..مهيبة  ..تأخذ مبجامع القلب..
يف البحر تحكي لك موجه قصةَ حياة..
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يف ابتسامة طفل ..تشع عيناه فرحًا بقدوم من ال يعرفه..
يف طفلة متر بيدها على شعرها دجمع خصالته الذهبية خلف أذنها..ثم
يتحرك رأسها فتتساقط خصالتها على خديها من جديد..ويتساقط
قلبك معه..
يف حضن أم ..يف صوت أب ..يف إعانة أخ على نائبات الطريق..
تركت الوطن..
وما الوطن..
الوطن حيث تسجد آمنًا هلل ..على أي بقعة من أرضه الواسعة..
رأيت وطين ..بني جباه ساجدة ..وأعني باكية ..ومآذن تصدح  ..وقراءة
قرآنية عذبة  ..وأمة ال متوت ..وهذا يكفيين وطنا..
كل شيء يف كون اهلل الفسيح يصدح باحلياة..
فقط اإلنسان هو من يتحول إىل آلة دمار حيوانية يف صورة بشر..
د .شادي النعمان
Shady_alnoaman@hotmail.com
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الفهارس
لقاء

3

احلرب

5

احلروب واحلضارات البشرية

6

التاريخ القديم

00

بالد الرافدين

06

احلضارة الفرعونية

60

فارس القدمية

62

الصني القدمية

60

ايهلند القدمية

70

التاريخ األوسط

71

احلضارة اليونانية

72
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اإلم راطورية الرومانية

07

إحصائيات غربية بأعداد قتلى بعض احلروب الرومانية 02
اإلم راطورية الفارسية

00

تاريخ الصني األوسط

03

اإلم راطورية الرومانية يف عهد قسطنطني

10

هل هي حروب (دينية) مقدسة حقا

13

أمثلة دموية متنوعة من التاريخ األوسط

13

التاريخ احلديث

21

التمهيد إلزاحة الكنيسة

20

اآليهلة اجلدد

23

الثورة الفرنسية

30

احتالل العامل

36

االختالف على تفسري املقدس اجلديد

33
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احلرب العاملية األوىل

33

احلرب العاملية الثانية

010

مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية

017

الواليات املتحدة األمريكية

012

أمريكا بعد انتصار احلداثة تضع بصمتها على العامل

007

االحتاد السوفييت

000

متفرقات دموية

006

أكثر القادة العسكريني دموية يف العصر احلديث

060

حركة االستعباد العاملية لألفارقة

066

اإلبادات العرقية

066

احلروب األهلية

067

تاريخ اإلسالم ومحامات الدم هذه

060

كيف نستطيع تفسري العنف اإلنساني

060
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الدوافع النفسية للعنف

071

القتال الديين والالديين

002

العامل اإلسالمي يف حقبة ما بعد االستعمار

011

العنف والعنف املضاد

011

إرهاب الدولة

010

روافد األحداث الدموية املعاصرة

013

الرافد األول لألحداث الدموية املعاصرة(:إرهاب املستعمر وأدواته)
010
الرافد الثاني حلالة االحتقان الدموي املعاصر خلل التنظري وانتحال
الرتاث اإلسالمي

802

الرافد الثالث ضعف الوعي اجملتمعي

862

ماذا بعد؟ ترى ما الذي خيفيه الزمان لنا

862

الدين اإليهلي وأثره يف األمن والسلم اجملتمعي والعاملي 623
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هل سيكون املستقبل يف الغرب آمنًا وتطوى صفحات الدماء 631
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