الثقافة واإلرهاب
د .محسن بوعزيزي*
مقدّ مة:
تعصف باملنطقة العربية اليوم ظاهرة اجتامع ّية قُصوى ،غاية يف التّعقيد والخطورة ،تنذر بتفكّك
بعض مجتمعاتها ،ويف الح ّد األدىن إعادة تشكيل خرائطها .إنّها ظاهرة اإلرهاب ،أو ما تطلق عليه
األقل
هذه الدراسة يف بعض املواضع «العنف الجذري» الذي يفكّك وال يبني ألنّه بال بدائل ،عىل ّ
كل مرشوعهم ش ّد الحارض إىل املايض باعتامد الش ّدة.
يف حالتنا هذه التي تتعلّق بفاعلني اجتامعيني ّ
فالجهاد ،يف مرجعيتهم العقديّة« ،ش ّدة وغلظة وإرهاب وإثخان يف العد ّو وترشيد به» .1وأن
تجعل من القتل طريقًا وحي ًدا للدولة معناه سع ًيا حثيثاً نحو إنهاك الدولة وتفكيكها .مماّ يجعل
السؤال ممك ًنا :هل ق ّرر بعض العرب ،ومنهم ليبيا وسوريا والعراق ،التنازل عن خرائطهم كلّها
كل هذه الهشاشة
أو بعضها عىل األقل؟ من أين تأيت هذه القدرة عىل تفكيك الذّات بذاتها؟ ملاذا ّ
يف قدرة املجتمع عىل التامسك ،ح ّد ال ّدفع باتجاه االنهيار يوما بعد يوم؟ كيف ميكن ملجتمعات
كل يشء لفنائها فتقيم «مذبحة لرتاثها» بعبارة جورج
التمسك بهويّتها وثقافتها أن تفعل ّ
شديدة
ّ
طرابييش 2،يف اللّحظة التي تتص ّور أنّها تقبل عىل الشهادة من أجله؟ كيف ومتى ميكن أن يكون
التمسك بالجذور عند العرب هو عينه موطن الضّ عف فيهم .والعرب هنا ليس اسم جنس أو عنرص،
ّ
بل جامعة برشية باملعنى األنرثوبولوجي للكلمة عرفت وحدة التاريخ والجغرافيا والثقافة .3هل
أ ّن الجرح الرنجيس ذو الطبيعة األنرثوبولوجية 4والذي يعيشه العرب بسبب الهزمية هو الذي
* استاذ تعليم عايل يف علم االجتامع ،وأمني عام
الجمعية العربية لعلم االجتامع.
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األقل رمزيا؟ أم هل أ ّن إخفاق العرب يف توسيع املشاركة
يدفع بعضهم إىل اتخاذ قرار نهايتهم عىل ّ
السياسية وتحقيق الدميقراط ّية منذ نهاية القرن الرابع عرش الهجري 5هو الذي أطلق مارد اإلرهاب
بعد أن حورص اإلنسان العريب لقرون تحت وطأة االستبداد؟

 )1بناء املوضوع:
أ -سؤال إشكـــــايل:
كل يشء لفنائها فتقيم مذبحة
التمسك بهويتها وثقافتها أن تفعل ّ
كيف ميكن ملجتمعات شديدة
ّ
لرتاثها؟ كيف يقتلون تراثهم عشقا؟ ث ّم كيف ميكن إلرهاب قد يتبادر إىل األذهان أنّه صناعة
مخابرات أجنبيّة ومل يخرج من رحم الواقع أن يتغلغل فيه برسعة؟ كيف ميكن لجامعة إرهابيّة
أن ت ُصبح واقعا بني يوم وليلة وتصبح ق ّوة قاتلة تخيف العامل فيحشد الجيوش للح ّد من مخاطرها؟
اإلرهاب اليوم يتح ّول برسعة عجيبة إىل ق ّوة ه ّدامة لها قدرة عىل التفكيك ،هائلة أحياناً ،كام
يحدث اليوم يف العراق ،ولك ّنها تبدو للوهلة األوىل أنّها مسقطة عىل الواقع وليست نتاج نشاطه
لعل هذا ما يس ّميه جون بودريار «بالجرمية الكاملة» ،6مبا هي
االجتامعي وتناقضاته ورصاعاتهّ .
لتحل محلّه ظواهر فوق – واقعية ،تظهر يف شكل أشباح ،ال نعيشها يف حياتنا اليوم ّية
موت الواقع ّ
حتى نفاجأ بها دفعة واحدة ويف صورتها املكتملة .الجرمية تتمثّل يف القدرة عىل إخفاء الواقع
بأمراضه وتناقضاته ،7إلعالنه عند الحاجة .داعش ،مثال ،منط مثايل لسياقات تكرث فيها مثل هذه
الجرائم الكاملة بلغة بودريار التي ال نسمع عنها ،ولكن ما إن تظهر ،وبال متهيد ،حتى تصبح حدث
الكون كلّه :إنّها إخفاء الواقع لينبثق فجأة دون سابق متهيد.
ب -الفرضية:
فرضيتي األوىل كمرشوع إجابة عىل هذا السؤال أ ّن اإلرهاب كامن يف بعض أوجه الثقافة العرب ّية
خاصة الفرديّة منها .لو تح ّرر
خاصة بقدرتها عىل التّحريم مبا يف ذلك من كبت ملعاين الح ّريّةّ ،
ّ
الجسد يف هذه الثقافة ومنها ،ملا كان اإلرهاب ،وتح ّر ُره يتجلىّ أ ّوال يف عقلنة الحياة مبختلف
أبعادها ،ولكن أيضاً يف االنفتاح عىل األبعاد الجامليّة لهذه الحياة ،ومنها الف ّن مبختلف أشكاله،
وأ ّوله التعبريات الراقصة ألنّه يف ارتباط مبارش بتحرير الجسد وعنفوانه .اإلرهابيون ال يفكّرون
وال يقبلون الجدال وال يرقصون وال يغ ّنون وال يشاهدون األفالم إالّ ما كان حالال بفتوى .ولك ّنهم
يُنشدون ويطلقون الشّ امريخ عندما يستقبلون املوت .هناك رقابة مش ّددة بفعل سطوة التّحريم
عىل ّ
خاصة الجهادي،
يومي للجسد فرضه اإلسالم السلفيّ ،
أدق تفاصيل الحياة اليوميّة .إنّه إرهاب ّ
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الصويف الذي يعطي قيمة لعتق الجسد وتحريره برقصات صوفيّة متح ّررة من
وت َح ّر َر منه اإلسالم ّ
الواقع وضيقه ليصعد بها إىل ربّه .هذا التّحريم مر ّده غياب املراجعات التاريخ ّية آليات الجهاد
الواردة يف القرآن ،ت ُأخذ كام هي دون مراعاة ظروف التنزيل ،ودون مراعاة منطق ال ّزمان واملكان
حل الدم والكفر ،م ّم يدفع باتجاه القتل وإمعان السيوف
والبيئة .هكذا ت ّم ال ّربط بعروة وثقى بني ّ
يف ال ّرقاب بال رحمة حتى يدخل الكافر دين اإلسالم أو الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب .ومثل
هذه املصطلحات ير ّددها الجهاديون اليوم كام هي مع أنّها تعود إىل خمسة عرش قرنًا مضت ،ومع
أ ّن ال ّدين اعتناق ح ّر باألساس.

وفرضيتي الثانية لتفكيك بعض عنارص اإلجابة عىل هذا السؤال اإلشكايل أ ّن هذا اإلرهاب ينشط
مل ّا يُدفَع مجتمع أو يندفع إىل أن يفكّك نفسه بنفسه ،بعد أن يُوقَظ يف فاعليه ،غالباً من الطبقات
ترسب من عنف وتناقض كامنني يف الثقافة ،كأن يقع تحريك رصاع كان يهجع يف الذاكرة
الفقرية ،ما ّ
بني س ّنة وشيعة أو بني كرد وعرب أو بني أقلّيّة إيزيدية وأكرثيّة س ّنيّة أو بني أقباط ومسلمني ،أو
يوصم
السلطة ،فيتم شحذها ضد نظام
سيايس َ
أن ت ُعطى بعض عنارص الق ّوة لحركة إسالم ّية تطلب ّ
ّ
عندها بالعلامنيّة .فيكون التناقض الذي يت ّم إيقاظه هنا رصا ًعا بني رؤية علامنية ورؤية أصوليّة يف
العالقة بالدين.

ويحتاج اإلرهاب ليستيقظ يف فاعليه ،فيتح ّول إىل نار تأكل بعضها ،يحتاج إىل من يغذّيه من
األطراف الخارج ّية بحسب مصالحهم واسرتاتيجياتهم .هذه األطراف تعرف أ ّن مث ّة رغبة دفينة
جل املسلمني مبن فيهم كاتب
تهجع يف اإلسالميني األصوليني ال تحتاج جه ًدا كبريا ً ،ولعلّها ساكنة يف ّ
هذا ال ّن ّص بدراية أو دون أن يدري ،إليقاظ ما ِر ِدها وإنعاش جذوتها ،رغبة تقوم عىل إعادة بناء
«األ ّمة» بصفائها الروحي والدنيوي زمن الخالفة ال ّراشدة .ولك ّنها رغبة مقهورة بفعل واقع الهيمنة
املسلّطة عليهم من هنا وهناك .ومن هنا يأيت التفكيك :التقاء بني ق ّوة الحلم وكبت الواقع بسبب
الضعف فيُلجأُ إىل العنف ،مرجعه يف ذلك حركة أفكار تأيت من املغلوب وامله ّمش هذه امل ّرة
وليست من الغالب (العامل الغريب) .يتمثّل الحلم يف خلق قيادة جديدة للبرشيّة تر ّد له روحه بعد
أن فقد العاملني الغريب والرشقي قدرتهام عىل قيادة العامل بسبب موت القيم لديهام .لهذا فإ ّن
«البرشيّة عىل حافّة الهاوية» ومل يبق من منقذ سوى اإلسالم! .هذه هي األفكار األوىل التي يبدأ بها
السيّد قطب كتابه «معامل يف الطّريق» .8وألنّها أفكار ال ترى اآلخر يف تن ّوعه واختالفه ،وال ترى حالّ
إالّ يف عقيدتها ،فإ ّن التعلّق بها ميكن أن ميثّل أرض ّية فكريّة لإلرهاب ما دام اآلخر ملغى متاما من
حساباتها ،بل إ ّن البرشيّة عىل حافة الهاوية بسبب عدميته وموت ال ّروح فيه .ورسعان ما تلتقي
هذه األفكار املغلقة مع شباب انقطع م ّبكرا عن الدراسة وانس ّدت أمامه آفاق املستقبل حتّى عجز
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عن الحلم .فيعمل عىل أن يرى املايض يُرشق يف العامل من جديد ،وأ ّول من يجب بعث نور املايض
فيه هو مجتمعه ،ومن هنا يبدأ التّفكيك.
هذه الفرضيّة الثانيّة تعترب أن اإلرهاب اخرتاع لل ّنسق ،أي وليد نسق عاملي معومل ،يحتاج إىل مثل
هذه القدرة التفكيكية الغاشمة فيح ّرك ما هو كامن يف رحم الثقافة من عنف .ولك ّن هذا التواطؤ
يل حتّى يُعلن عن نفسه ويُح ّرك خالياه النامئة .هذا هو اإلرهاب،
الخارجي يحتاج إىل تواطئ داخ ّ
يف وجه من وجوهه ،انعكاس عىل ذاته ليد ّمر ق ّوته بنفسه« ،قدرة صماّ ء» عىل تدمري نفسها بنفسها.
فميكانيزم مواجهة اإلرهاب السائد اليوم من وجهة نظر غربيّة« :النار تأكل بعضها» ،ا ُتركوهم
يتآكلون من ال ّداخل ،يفكّكون بعضهم البعض ،يحيون نعراتهم الطائف ّية وخالفاتهم املذهب ّية.
يبدأ التفكيك مل ّا يصطدم الحلم الّسلفي مبا فيه من دعوة إىل «املعني الصايف من الكتاب والس ّنة»
السلفيون إىل جهاديني عمال باآلية الكرمية:
مبرشوع ميثّل نقيضه .وعندما يجد املرشوع ص ّدا ،يتح ّول ّ
« فإذا لقيتم الذين كفروا فرضب ال ّرقاب» .9هذا تقريباً ما يُ َنشِّ ُط اليوم األزمة السوريّة ويع ّمق
جراحاتها حتّى يتفكّك املجتمع وتنهار الدولة ،وهذا أيضاً ما حدث ويح ُدث يف العراق وليبيا .وهذا
ما قد يحدث يف مرص واليمن ،ويف الجزائر وتونس ،وإن بدرجات متفاوتة .وهذا التفاوت يحكمه
ما ت َحقّق تاريخيا عىل األرض من تجربة يف بناء ال ّدولة ودرجة إميان أفرادها برشع ّية ما تحقّق.
ويحكمه أيضاً ما متأسس يف هذه الدولة من عنارص متاسك رغم االختالف .فقدرة أفراد املجتمع
والدولة عىل خلق فضاء للحوار رغم االختالف ،وعىل نسج لغة مشرتكة تقوم عىل التن ّوع هي التي
ولعل هذا أه ّم ما ميكن أن يعطّل الكفاءة التفكيكية لإلرهاب :إنّها
متيت بال رصاص خاليا اإلرهابّ .
ُ
فكرة املواطنة التي يُفرتض أن تقوم عليها الدولة .ولكن هذا ال يكفي دون قراءة جديدة للثقافة
ترسب فيها من ماض
اإلسالميّة يربطها بفكرة التق ّدم والحداثة بعقالنيتها ،قراءة تنزع عنها ما ّ
عنيف صار اليوم «س ّيدا لأليّام» ،وعىل نحو مفارق فإ ّن هذا الرتاجع يحدث يف لحظة ت ّواقة للتغيري.
أ ّما الفرضيّة الثالثة ولعلّها األه ّم ،ففيها ربط بني «الجهل» و«التو ّحش» ،فبقدر تدنيّ املستوى
التعليمي ،تكون قابل ّية التو ّرط يف الجامعات الجهاديّة ،وكلّام كانت العالقة بالثقافة اإلسالم ّية لهذا
الجهادي محدودة ،كانت قابليّة «التو ّحش» يف القتل لديه أكرب وأش ّد .ومماّ يبدو اتجاها عاما يجدر
السياق:
تأكيده يف هذا ّ
أميّة  +فقر وإقصاء = قابلية أكرب لالنتامء إىل الجهاديني
جهادي  +جهل بالثقافة اإلسالمية = «تو ّحش» يف القتال
ّ

خاصة إذا ما ارتبطت باملثقفني ،إذ قد تقود إىل الكفر والعلمنة وتناقش املسلّامت
الثقافة تقلقهم ّ

64

د .محسن بوعزيزي

ترسخ فيهم من شعارات وأفكار مسبقة يتداولونها
ومنها الدولة اإلسالميّة والخالفة .فيكتفون مبا ّ
بحامس مفرط وبقداسة أحياناً ودونها املوت ،من قبيل «غرباء» ،و«تكبري» .لذلك مل تنتج هذه
الجامعات منظّريها ،وال ت ُق ّدم إالّ من ُعرف ببأسه يف القتل فيس ّمونه «أسد اإلسالم».10

 )2الثقافة واإلرهاب:
أ -ملـــاذا الثقافــــــة؟
املقاربة الثقافيّة ميكن أن تكون مدخال أساسيّا لفهم اإلرهاب أل ّن أخطر ما فيه بقاؤه مجهولاً  .وهذا
من جوهر اإلرهاب .وفهمه ميكن أن يفيد حتّى يف إدراك السلوك القتايل إلولئك الذين أطلقوا
عىل أنفسهم «الجهاديني» ،ويسميهم عد ّوهم باإلرهابيني .فالثقافة ،الدينية بالخصوص ،تساعد عىل
أي يشء آخر .إنّهم ،عىل سبيل املثال يتّخذون من فكرة الهجرة املح ّمديّة سلوكًا
فهمهم أكرث من ّ
عسكريّا ف ّعاال يجعلهم يهاجرون ويختفون عندما يش ّد عليهم عد ّوهم ،ويباغتونه عند غفلته .فمن
املناطق العربية ،إىل أفغانستان ،إىل بريطانيا ،إىل املغرب العريب ،إىل املرشق إىل العراق ،إىل اليمن،
إىل عني العرب اليوم يف سوريا .ويحفرون الخنادق أسوة مبعركة الخندق .ويبتهجون ويفرحون
عندما يسقط أحدهم «شهي ًدا» ،ويُقبلون عىل املعركة وهم يُنشدون كأنّهم يف احتفال وال يلفتون
وجوههم حتى يُقتَلوا.
السلف ّية
السلف ّية إىل العقيدة ّ
السلف ّية الجهاديّة؟ يشري هذ النمط من ّ
من هم هؤالء؟ وما معنى ّ
كأصل اعتقادي وإىل املنهج الجهادي كطريقة يف التغيري ،وهي عند أهلها الفرقة ال ّناجية ،أو الطائفة
املنصورة التي وعدها الله بال ّنرص عىل أعداء اإلسالم ،ومن خالفها ،فلم يسلك سبيل الجهاد فهو
سلفي خال من شوائب الشرّ ك
عىل ضاللة .11هذه الفرقة الناجية جاءت لرتفع راية جهاد س ّن ّي
ّ
السلف ّية الحقّة التي تجعل من الجهاد منه ًجا ،وال تأخذ بغري ذلك ،كأن
والبدع .12إنّها يف رأيهم ّ
السلف ّية
ترى يف الدميقراط ّية نظام كفر ،يحرم أخذها ،أو تطبيقها ،أو الدعوة إليها .13ومن مفاهيم ّ
الجهاديّة توحيد الحاكم ّية ،عىل معنى رفض الحكم بغري ما أنزل الله .14فرتبط بني التّوحيد
الساعة حتّى يعبد الله وحده ال رشيك
والجهاد بناء عىل الحديث النبوي« :بُ ُ
بالسيف بني يدي ّ
عثت ّ
له» ،15ومن املفاهيم أيضاً دار اإلسالم ودار الكفر والجهاد طريق التوحيد ،والوالء والرباء ،والكفر
الطاغوت ،والفريضة الغائبة ،وفتوى التتار وحكم الدار ومعناه أن ال ّديار التي نعيش فيها صارت
ديار كفر .وهي مفاهيم سنأيت عليها الحقًا بتفصيل أكرث.
مبثل هذه الشعارات صارت السلف ّية الجهاديّة متتلك رصي ًدا برشيًا هائالً من الشّ باب املسلم ،من
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جهادي ينتظر
كل واحد قابل إىل أن يتح ّول يف لحظة معينة إىل
األميني وشبه األ ّميني يف الغالبّ ،
ّ
الشّ هادة يف اله ّزات الكربى واملنعطفات ما دامت هذه الشّ هادة كامنة يف صلب العقيدة ،وما دام
هذا الشّ اب يعيش يف تخوم املجتمع وأطرافه ويعاين من أكرث الخيبات مرارة .ث ّم إ ّن املسلمني،
فالصحايب ،وهذا أمر معروف،
بصورة عامة ،سلفيون بشكل أو بآخر مفتونون بالخالفة ال ّراشدةّ ،
ميثّل منطا مثاليّا لإلنسان املسلم .هذا ما قد يفسرّ كيف أ ّن مسلام «عاديّا» قابل إىل أن يتح ّول إىل
جهادي بني عشية وضحاها .مماّ يدفع باتجاه الحديث عن القابل ّية لإلرهاب .هذا ال ّربط بني السلف ّية
ّ
السلفيّة
الجهاديّة والقابليّة لإلرهاب نجده يف عقيدة التو ّحش يف القتال التي يتب ّناها بعض منظّري ّ
الجهاديّة الذين ال يتوانون عن تسمية سلوكهم القتايل فعلاً إرهابياً .يقول أبو بكر ناجي ،وهو عىل
السالح
ما يبدو إسم حريكّ ألحد قادة الجهاديني« :لألسف الشّ اب يف أ ّمتنا منذ زمن قد ُج ّرد من ّ
ومل يعد يعرف طبيعة الحروب ،ومن مارس الجهاد من قبل علم أ ّن الجهاد ما هو إالّ ش ّدة وغلظة
وإرهاب وترشيد وإثخان».16
اإلرهـــاب؟:
ب) ما الثقافــةُ؟ ما
ُ
رسخها الخطاب الديني بالخصوص
ما نستهدفه هنا منط من الثقافة املستم ّرة غري املتح ّولة التي ّ
فتشكّلت عىل هيئة تص ّورات ومتثّالت وأحكام ومنطيات تح ّولت بفعل سريورة من الرتسيخ والتثبيت
إىل رضب من االعتباطيات الثقافيّة غري القابلة لل ّنقاش ،حتّى لكأنّها من طبيعة األشياء ،وقد ترادف
املق ّدس أحياناً ،مع أنّها من صنع البرش ،صنعوها فعلقوا بها .فتصبح هذه الثّقافة مبثابة الغريزة
الجامعية متعالية عىل واقعها املتغيرّ وتثوي فيام قبله وما بعده « :يستتبع ذلك اعتبار الجامعات
البرشية متفارقة تفارق الفصائل الحيوانية ،بحيث ميتنع عليها التح ّول والتفاعل التاريخيان عىل
نحو فعيل .وبذلك ال تكون التح ّوالت التاريخية التي ال مف ّر منها إالّ خيانة لهذه األصول والفصول
ال ب ّد أن يرت ّد الشّ عب إليها ،ويستعيد مق ّومات ثباته عرب التاريخ» .17هكذا تتح ّنط يف تص ّوراتنا
السكوين للثقافة الذي يعري اهتامما إىل
عبارات من قبيل الهويّة واألنا واآلخر واألصالة .هذا التص ّور ّ
متغيرّ ات هو الذي نستهدفه يف هذه الثقافة ونرى اإلرهاب ساكناً يف مثل هذا التص ّور.
فام اإلرهاب؟ يف الداللة املعجميّة لكلمة ر ِهب ما يشري إىل معاين التخويف ،ر ِهب اليشء (بالكرسة)
ُ
الخوف والفزعُ .ويبدو أ ّن هذه هي اآلل ّية التي يعتمدها
أي خافه ،والرت ّه ُب التو ّع ُد .18وال ّرهبة
والسطوة :أن تصيب ال ّناس بالخوف والفزع .وهذا يظهر
اإلرهابيون ليستمدوا منها الق ّوة والحضور ّ
يف تقنية الذّبح الفاحشة ،ويف ح ّز الرؤوس حتّى قطعها بكيفية مشهديّة مص ّورة .وهم يفعلون ذلك،
يف ظ ّنهم ،تر ُّهبا ،أي خشية من الله وتعبّدا .وهنا املفارقة :إنّهم يقتلون تر ُّهبا حني يربطون ربطا
وثيقا بني الرت ُّهب والجهاد ،والرت ُّهب ترك ال ّدنيا وال ّزهد فيها كأن يخيص الواحد منهم ،كام كان يف
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بالسوء .فنهى عنها النبي وربطها
السابق ،نفسه ويضع سلسلة يف عنقه تعذيبا لهذه ال ّنفس األ ّمارة ّ
بالجهاد يف قوله« :عليكم بالجهاد فإنّه رهبان ّية أ ّمتي» .19والجهاد هنا معناه بذل ال ّنفس يف سبيل
الله ،فحدث انزالق من ال ّرهبنة املو ّجهة إىل قمع الذات التي كانت سائدة سابقاً إىل اإلرهاب الذي
نعرفه اليوم ونعيشه واملو ّجه إىل نفي اآلخر بتكفريه أو إخراجه من امللّة.
السياق الذي نشأ فيه املفهوم فيؤخذ عىل معناه األ ّول
املشكلة هنا خلط يف األزمنة والبعد عن ّ
متسكا بالثوابت .ها هنا يكمن مشكل القصووية
والسياق واألحوال ّ
دون مراعاة الفارق يف ال ّزمن ّ
والتط ّرف ،إنّه يكمن يف تحنيط النظرة إىل الثقافة ويف العالقة بها ،ويف ما يس ّمونه بالثوابت
واملق ّدسات مبا يف ذلك من تجميد ملعناها وربطها بأصلها األ ّول دون اعتبار مقتضيات واقع متغيرّ .
وخاصة عمر
الصحابة،
ّ
والغريب أن الهوس بالثّوابت دون مراعاة واقع الحال مل يكن قامئا زمن ّ
التمسك
رصف بحسب مقتىض الحال وما يتطلّبه الظّرف .تبدو الشّ ّدة يف ّ
ابن الخطّاب الذي كان يت ّ
بالثّوابت ظاهرة فقهيّة كالتعلّق« :باملعلوم من ال ّدين بالرضورة» ،20أو «س ّد الذرائع» التي تعترب ما
قد يؤ ّدي إىل الحرام حراما ،21فيت ّم اإلفتاء يف تحريم سياقة ال ّنساء للس ّيارات ألنّها مفسدة تؤدي إىل
ال ّزنا .22والفقه ليس من ال ّدين يف نظر البعض ،فتاريخه« :تاريخ االحتياجات الترشيعية للمسلمني
يف األمكنة واألزمنة املختلفة» .23ث ّم إنّه ليس واحدا ،ومجال التّجديد فيه« :قائم عىل ال ّدوام ،ليس
النص ويعيد تفسريه واستقراءه
بسبب انفتاح استثنا ّيئ يف ال ّن ّص بل أل ّن الواقع املتح ّول يرت ّد عىل ّ
انطالقا من املصالح االجتامعية االقتصادية املتج ّددة :من هذا الباب ترشيع الشّ اطبي لل ّربا مثال،
وتغليب الطوخي املصلحة عىل ال ّن ّص ،واالفتاء بجواز الفوائد املرصفيّة والعمليات االئتامنية يف
أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،والتح ّوالت الب ّينة يف الفقه املتعلّق بامللكية
الزراعيّة وتوابعها يف العهدين اململويك والعثامين املبكّر»24.
النص القرآين ،فعبد الله ابن
املسلمون األوائل ،بعضهم عىل ّ
األقل ،كان جهادهم اجتهادا حتّى يف ّ
مسعود كان ال يرى ضريا ،وهو أحد كتبة الوحي ،أو يقرئه لغريه ،أن يُب ّدل كلمة بأخرى .يقول
السيوطي« :وكان ابن مسعود يقرأ« :للّذين آمنوا ا ُنظرونا» أمهلونا أخّرونا… وأنّه أقرأ ر ُجال« :إ ّن
ّ
شجرة ال ّزقّوم طعام األثيم» .فقال الرجل« :طعام اليتيم» ،فر ّدها عليه فلم يستقم بها لسانه .فقال:
«أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟» قال «نعم» .قال« :فافعل» .25هذا السلوك املجتهد ال ميكن أن
يكون مدخال لإلرهاب ،أ ّما ش ّدة التعلّق بالثّوابت ح ّد الهوس فذاك قد يكون عني اإلرهاب.

متسكا بثوابت املايض .هكذا أرادوه
اإلرهاب القسوة والش ّدة يف القتل والتفكيك ح ّد التو ّحش ّ
كل ما يجنح إىل األقىص إرهابا ،فث ّمة يف الجنوح ما ميكن أن يكون مثم ًرا وب ّناء.
اليوم ،ولكن ليس ّ
لهذا وجب التمييز بني مفاهيم ثالثة :الراديكالية والقصوويّة والعنف الجذري أو ما نس ّميه يف
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هذه الدراسة باإلرهاب .تعود الراديكاليّة باألسئلة إىل البدايات ،فتكون بذلك منطلقًا للتأسيس،
الصفر ،إىل نقطة
أو يف الح ّد األدىن للتفكري جذريا من جديد فيام يبدو مسلّام به وإعادته إىل نقطة ّ
ُشتق كلمة الراديكاليّة من  Radixيقابلها الجذ ُر ،وهو األصل يف العربيّة.
البداية .ويف الالتينية ت ّ
وجذور املعرفة لحظات تأسيسها ،وغالباً ما ترتافق مع القطيعة التي تُنتج الرباديغامت واملتون
النظرية الجديدة باملعنى الذي أراده  Kuhnللقطيعة يف كتابه« :بنية الثورات العلميّة» .الرباديغم
عند  Kuhnيحصل عندما يقع تغيرّ ٌ يف املعرف ِة باتجاه خلق أخرى مختلفة .إنّها راديكالية إبستيمية
 epistemic Radicalismكانت مصدرا ملا صار اليوم يعترب كالسيكيا يف املعرفة .والقصووية
 Maximalismتتعلّق بأقىص اليشء ،بقيمته القصوى ،ومنها التط ّرف  Extremismمبا فيه من
توغّل إىل أقىص الطّرف إيغالاً فيه.
الصفر يف املعرفة ،وإىل الطّرف األقىص من السؤال .وحتّى يف العلوم
تعود بنا الراديكالية إىل درجة ّ
االجتامعيّة ،ومنها علم ال ّنفس وعلم االجتامع ،أن تدرس ظاهرة اجتامعية أو نفسية من وجهة نظر
الراديكاليني أمثال  Walter Benjaminهو أن تفحص تجلّياتها القصوى أو الجذريّة دون العادي
منها .26فاملفهوم يأيت من األقىص مل ّا نتوغّل عمقا يف الواقع التجريبي ودونها األفكار العامة التي
ال تخلق املفهوم.
ننتقل من الراديكالية الفكرية التي تبني املعرفة إىل العنف الراديكايل الذي يكتفي بالتفكّيك
وهي ما نس ّميها هنا «العنف الجذري» .الراديكالية ،إذن ،تبني املعرفة ،تخلق البدائل عرب إحداث
القطيعة .أ ّما العنف الراديكايل أو الجذري فيفكّك وال يبني .هذا العنف الجذري هو عني اإلرهاب.
اإلرهاب ،إذن ،هو أن تدفع مجتم ًعا إىل أن يفكّك نفسه بنفسه من ال ّداخل عرب إيقاظ ما يهجع
تصف حساباتها مع ماضيها فكرياً
يف الثقافة من مكبوتات تاريخية ونعرات مذهبية وطائفيّة مل ّ
ونقدياً ،فكأنمّ ا معارك نهروان والجمل وصفّني وكربالء ما تزال متواصلة إىل اليوم ،وكأنّا رأس
السالم مل يُس ّجى بعد.
الحسني عليه ّ
مث ّة أيضا إرهاب خارق للواقع ( )Surréelتفرزه «الفوىض الخالّقة» التي تقيض بأن تقوم الواليات
املتّحدة األمريكية بزرع الفوىض يف بلد ما عىل حساب االستبداد .27وعندما تسود حالة الفوىض
عىل الفاعلني االجتامعيني املعنيني أن يأخذوا زمام املبادرة لخلق بدائل سياس ّية تناقض االستبداد،
يتق ّدمهم أولئك الذين ت ّم تدريبهم يف «مصانع الح ّريّة» األمريكيّة عىل إدارة الفوىض .غري أنّها نادرا ً
األقل إىل هذا الح ّد أو ذاك ،كام يف الحالة التونس ّية ،وقد تخيب ،أو يُراد
ما ت ُصيب مقاصدها ،عىل ّ
كل من سوريا وليبيا .وال
لها أن تخيب ،فتنزع الدولة إىل التفكيك تدريجياً ،مثلام هو الحال يف ّ
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يعني هذا أ ّن الفوىض الخالّقة صنعت «الثورات العربيّة» بل تداركتها بفوضاها حينام أطلقت يد
اإلرهاب فيها ليع ّدل مساراتها خوفاً من أن تحقّق مقاصدها الحقيقية .ومنها أن يمُ سك فاعلوها
السلطة باتجاه التّخوم والهوامش.
الحقيقيون بزمام أمرهم فتنحاز ّ
وخاصة من ذهن ّية التّحريم التي
ولك ّننا معنيون أكرث باإلرهاب الذي يخرج م ّنا ،من رحم الثّقافة،
ّ
توسع باب الحرام فيها ليطال تقريباً كل يشء ،ومنها الغناء وال ّرقص واملوسيقى ،فيرُ اقَب الف ّن مثال
ّ
وتوسع مجال
ويُعاقب ،ويُنعت ال ّرقص بالفجور ،ويُعترب النحت والتصوير من أعظم املح ّرماتّ .
ليمس حتّى االنتامء إىل الوطن مادام االنتامء لغري اإلسالم جاهليّة ،فيُنزع العلم الوطني
املنكر
ّ
محل الرشيعة اإلسالم ّية« :ومن مل يحكم مبا
ويُستبدل بغريه .وت ُلع ُن القوانني الوضع ّية ألنّها حلّت ّ
أنزل الله فأولئك هم الكافرون» .28اإلرهاب هنا ينبع من ق ّوة املنع وثقافة الت ّحريم التي تخنق
بش ّدة مجال الح ّريّة الفرديّة والعامة ،وتضيع يف تفاصيل الحالل والحرام .وتختلط لديها األمور،
فتظهر الكثري من املفارقات العجيبة ومنها تحريم ال ّنظر إىل املرأة وتحليل جهاد ال ّنكاح ورضاعة
الكهول من املرأة من أجل ضامن اختالط بريء بينهم .29وأخطر ما يف ذهنية التحريم تسليطها
حق اإلنسان يف الحياة مبختلف أبعادها،
الضوء عىل ما يُعترب حراما وإهاملها اآليات التي تركّز عىل ّ
بالحق» .30فالقتل ج ّراء العنف
وأ ّولها قداسة الحياة نفسها« :وال تقتلوا ال ّنفس التي ح ّرم الله إالّ
ّ
أو غريه« :هو انتزاع ،قبل األوان ،ألغىل ما ميلكه اإلنسان وال يق ّدر بثمن أال وهو الحياة» .31وهذا
النمط الثاين من اإلرهاب ينحدر من فكرة الثّبات والعودة إىل األصل كام هو ،وإعادة اإلسالم إىل
السيطرة عىل جميع أوجه الحياة.32
كل ما يتّصل بأشكال العنف الجذري ،ومنه اختزالية
وتتّخذ ذهنية اإلرهاب هنا معنى ممت ّدا ً تطال ّ
العودة إىل األصل والتش ّدد يف التحريم الذي يتّخذ أقىص أشكاله عندما يتح ّول إىل آلة قتل باسم
ترسبت عرب التاريخ .وها
ال ّدين .وميت ّد االهتامم أيضاً إىل جذور اإلرهاب الكامنة يف الثقافة والتي ّ
هي تتجلىّ منطيات ومسلّامت يف الحياة اليوميّة ،وها إ ّن املوت صار معيشً ا يوميا نستهلكه يف
الصباح فتط ّبع العنف لدى أطفال ما يزالون يف املهد
صور تبثّها التلفزة بإيقاع منتظم يرافق قهوة ّ
يرتطمون بصوره كل صباح حتّى تك ّون لديهم نوع من األلفة مع املوت .هذا العنف الجذري الذي
يرعب حني ينبثق من الشّ اشة يبدو أكرث وطأة من عنف الحياة ألنّه يتل ّبس الرأس واملخيال ،كام
يقول عنه جون بودريار ،33عنف تدور رحاه يف عامل الذّهن بتكاثر رسطاين .ودورانه يف عامل الذهن
ال يعني أنّه يُعمل الفكر بل مينعه.
ومن جذور اإلرهاب قتل االجتامعي مبراقبته مراقبة جذرية دعت السعوديني مثال إىل ربط سياقة
األنثى للس ّيارة بالدين ،وحذف النوافذ من هندسة البيوت حتّى ال ينكشف الحريم .ومل ّا تختنق
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الجامعة بذهنيّة التّحريم تعود عىل ذاتها لتد ّمر نفسها بنفسها .فالجسد الح ّر ،غري املراقب ،وغري
املتش ّدد ال ميكن أن يَنفجر أو يُف ّجر ،هذا الجسد املبدع الذي يعرف الف ّن ويتذ ّوقه يُخ ّرج عنفه
رض بنفسه وباآلخرين من أجل فكرة ال يرى سبيلاً للحياة
جامال .أ ّما الجسد الخاضع فيمكن أن ي ّ
بدون تحقّقها.
كل من ال يؤمن
استعمل مصطلح اإلرهاب يف البداية ضد اليهود بعد حركة الرتيليوت ،وهي قتل ّ
بالتوراة سنة 77م .أ ّما عند الجهادي اإلسالمي فاإلرهاب من صلب الدين مستندين يف ذلك إىل
اآلية الكرمية« :وأع ّدوا لهم ما استطعتم من ق ّوة ومن رباط الخيل تُرهبون به عد ّو الله وعد ّوكم
وآخرين من دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم ،وما تُنفقوا من يشء يف سبيل الله يُ ّ
وف إليكم وأنتم ال
ت ُظلمون» .34وضمن رؤية دينية ضيّقة األفق تُغيّب فقه املقاصد ،يُصبح اإلرهاب مكرمة ،بل جهادا
يف سبيل الله .هكذا ت ُعطي هذه القراءة املتش ّددة لخصوم اإلسالم لتأكيد ح ّجتهم يف أ ّن مشكلة
النص الديني ذاته .ويتو ّرط بعض الجهاديني يف هذا الف ّخ حني يرون اإلرهاب
اإلرهاب تنبع من ّ
جهادا ً يف سبيل الله ومفخرة أل ّن اإلسالم دين اإلرهاب ،ومحاربة اإلرها ّيب بهذا املعنى تعترب جهادا
يف سبيل الله .ومن أعظم صور الجهاد االستشهاد.
هكذا يبدو اإلرهاب التقاء وتقاطعاً بني عنف تاريخي كامن يف رحم الثّقافة ورهانات خارجية
يومي ناتج عن قدرة املجتمع عن
تبحث عن مسالك للهيمنة .إنّه ليس إفرازا لنشاط اجتامعي ّ
الفعل يف ذاته ،بل عىل العكس من ذلك تحريك خارجي ملا يهجع من عنف كامن يف الثقافة
تت ّم رعايته ،ث ّم يقع تأجيجه عند الحاجة وشحذه وإطالق عنانه يف املكان وال ّزمان املناسبني .مماّ
يعني أن اإلرهاب ظاهرة فوق ّية ،يف البداية ،متعالية عىل الواقع ،ولك ّنها تصبح ظاهرة اجتامعية
مرتبطة عضويا بواقعها عندما يت ّم إثارتها وتأجيج كوامنها التاريخية .فتتح ّول إىل عنف أقىص
يستمد أساليبه وطرق القتل من الثقافة ،فمنهم من يذبح ومنهم من يُف ّجر ومنهم من يختطف.
وقد تت ّجه العمليات اإلرهابيّة إىل الداخل تصفّي «املرت ّد» بلغة الجهاديني ،أو إىل الخارج لتحاسب
«الكفّار» الذين غالباً ما يكونوا متف ّوقني اقتصاديا وسياسيا .مماّ يعني أ ّن أحد أسباب اإلرهاب قه ٌر
رض أو سابق وهزمية بنيوية ميارسها مقهور مل يبق له من قالع حصينة سوى نص قرآين أنزله الله
حا ٌ
ووعد بحفظه« :إنّا نحن ن ّزلنا الذكر وإنّا له لحافظون».35
ويف البعد االشتقاقي لكلمة اإلرهاب ما يفيد هذا املعنى الرتهيبي الذي سبق أن أرشت إليه يف
الفقرات السابقة ،إذ تتّفق املعاجم والقواميس واملوسوعات أ ّن يف اإلرهاب إثارة للّرهبة وش ّدة
التخويف ،مماّ يعني أنّه ُمسقَط عىل الواقع إسقاطا ،أي أنّه أقرب إىل اإلرهاب الدويل والسيايس
منه إىل «اإلرهاب االجتامعي» ،ذاك الذي يكون وليد ظروفه وأوضاعه وسياقات إنتاجه .ويف هذه
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الحالة الثانيّة نس ّميه ظواهر اجتامعيّة وليس إرهابا كالقتل والتهريب والخطف وجرائم العصابات.
أ ّما ما فوق ذلك من عمليات ضاغطة ترنو اختطاف قرار سيايس بالق ّوة أو بالتهديد أو إغراق البلد
يف مناخ غري آمن يُنذر بالفوىض أو التفكّك أو الحرب األهليّة فذاك هو اإلرهاب يف أش ّد مظاهره
خطورة.
اإلرهاب ،من الناحيّة االصطالحيّة يعترب اسرتاتيجيا سياسيّة تعتمد االستعامل النسقي للعنف نرشا
لحالة من عدم األمان والفوىض ،36غالباً ما ترتبط بأيديولوجيات مغلقة ،كالجامعات الدين ّية ،أو
جامعات طائفيّة إقصائيّة منغلقة عىل اآلخر .أ ّما اإلرهاب الذي كان يرتبط بالطبقة االجتامعية
«كدكتاتوريّة الربوليتاريا» فيكاد يغيب متا ًما ،فكرة ومامرسة ،منذ أن تراجع املرشوع الشيوعي،
ليطفو اإلرهاب الديني يف بعض املناطق ويسيطر اإلرهاب الطائفي يف مناطق أخرى .وتتّفق
التعريفات الكالسيك ّية لإلرهاب عىل ربطه بالسياسة « :استعامل نسقي للق ّوة القصوى لتحقيق
أهداف سياسيّة» ،37وقلّام تربطه بالثقافة .ويف هذه الحالة يصبح أقىص وأش ّد ،يف الكثري من
الحاالت ،ألنّه قد يرتبط بعقيدة شيوعية أو قوم ّية أو طائف ّية أو دينية .هذه هي تقريباً املراحل
األربعة لإلرهاب الثقايف :شيوعياً ،ومن وجهة نظر معيّنة ،من يريد الثورة ،عليه أن يأخذ نصيبه من
اإلرهاب .38فالثورة الشيوعية قد تج ّر وراءها إرهابا دمويّا تقوده الحكومة اإلشرتاك ّية مع البالشفة
أ ّوالً .هكذا كان يرى أنجلز قبيل وفاته ،عىل لسان تروتسيك يف كتابه «الشيوعية واإلرهاب» :لقد
صاغ أنجلز مفهوم ديكتاتورية الربوليتاريا مبا يعنيه من مامرسة جذريّة أو قصوويّة للسلطة بصفتها
الصيغة الوحيدة التي متكّن من سلطة شيوعيّة حاكمة .39وقوميّا خلق هذا الفكر التمييزي لوطن
دون آخر رضبا من الشوفين ّية ومه ّد لها فالسفة وفناّنون ،حتّى أ ّدت إىل النازيّة التي أشعلت الحرب
العامليّة الثانيّة .ث ّم حدث زواج بني القومية واالشرتاكية ،يف السياق العريب ،أنتج النارصيّة والبعثيّة.
وها إنّنا نعيش مرحلة جديدة يسيطر فيها ما ميكن تسميته «اإلرهاب الجهادي» الذي ينشط
خاصة مع «القاعدة».
مبرجعيّة دينيّة أصوليّة بلغ ذروته ّ

عقائدي ،لكأ ّن
ما يثرينا يف اإلرهاب ،ويستفّز أبعادنا اإلنسان ّية ،القتل بهدوء ظاهر ،وباطمئنان
ّ
كل
القاتل ميارس طقسا من طقوس العبادة .فيقتل نفسا برشيّة وينام قرير العني ،بل يحتفل بعد ّ
عملية دمويّة .هذا اإلرهاب يستند إىل أيديولوجيا طهرية لل ّدم ،كالقتل من أجل تطهري املقتول
من آثامه ،أو تخليص العامل من رشوره ،وبهذا يسهل رضب ال ّرقاب وإزهاق ال ّنفوس ،بل ووجوب
اإلرساع يف ذلك والحثّ عليه ما دام يف سبيل الله.
وما كان ليسيطر هذا الفهم اليوم لو متّت إعادة كتابة التاريخ ،وقراءة الرتاث بكيفيّة تنويرية
الحي من امل ّيت وترتك ما دون ذلك .وما دامت هذه القراءة النقدية العقالن ّية
وعقالن ّية تُخرج ّ
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تظل عرضة للتالعب بها ،بإحياء ما كان فيها من أحقاد
للاميض مل تت ّم بعد ،فإ ّن الثقافة العربيّة ّ
دفينة ونعرات طائف ّية وخالفات مذهب ّية مل تندمل جراحاتها بعد ومنذ قرون .ومنها طقوس
وشق الصدور وجرح الجسم بالسالسل حتّى يسيل ال ّدم .ومثل
االحتفال بعاشوراء كرضب القامات ّ
هذا التجليّ «املازويش» ،يف ظاهره ،يُعطي ذريعة لآلخر «الغريب» بالخصوص ،ألن يتسلّل عرب خلق
منطيات يف الثقافة ،تبيح تدخّله يف مجتمعاتها وما فيها من «بدائيّة» كام يق ّدمونها .بهذه الطريقة
تتجلىّ الثقافة العرب ّية يف الفضاءات الغربية كالوسائط الحديثة لالتصال :ا ُنظروا كيف ميوتون ح ّبا،
التعصب الديني ،انظروا كيف تسمح ثقافتهم بح ّز الرؤوس ح ّزا ،كيف
كيف يَقتُلون ويُقتَلون باسم ّ
الحب واملوت ،ا ُنظروا درجة افتتانهم باملايض كأ ّن التاريخ توقّف عن الحركة منذ
يت ّم ال ّربط بني ّ
حق يسمح هؤالء اإلرهابيون ألنفسهم بنزع أرواح اآلخرين؟ كيف يضعون أنفسهم
بأي ّ
قرونّ .
فوق القانون؟ هذا هو لسان حال اآلخر الذي ينظر إىل متظهرات املامرسات الدينية لدى بعض
الطوائف العربية ،فيعمل عىل تضخيمها لتكون مداخل لصناعة اإلرهاب ،تبدأ بتحريك سواكن
املايض وتأجيج نعراته .وعندما تتح ّرك خالياه يُحارب باسم تو ّحشه وحنينه إىل الرببريّة« :ا ُنظروا
إنّهم خطر عىل العامل وحتّى عىل أنفسهم ،إنّهم بدائيون».
ج) ثقافـــــة اإلرهـــــاب:
لإلرهاب ثقافة جاهزة ال تحتاج إىل مثقّفني بل إىل شيوخ .إنّه ينفر من املثقّفني ويكفّرهم ما دام
ال يرى التاريخ إالّ يف ثباته وقد توقّف عند األصول األوىل .تلك األصول التي يرى فيها الجهاديون
الخالص من ظلمة العامل .هذه عقيدتهم ،مع أنّه ال ميكن بلوغ عامل أفضل بأسلحة الشّ يوخ 40.لذلك
كنت أستاذًا بجامعة سعودية من يقرأ كتابًا ناهيك
ت ُهجر الكتب وال ت ُقرأ ،فلم يُصادف أن رأيت حني ُ
عن اإلنسان العادي ،وليس هذه املعاينة حك ًرا عىل هذا البلد يف الخليج ،مماّ يدفع باتجاه االفرتاض
أنّه كلّام كان الفكر حاسماً وضحالً ،كان أكرث تأث ًريا ومنتجاً لإلرهاب.
السلفيّة الجهاديّة ولك ّنه ال يحتاج إىل مثقّفني بل إىل «أ ّميني» أو
اإلرهاب له ثقافته الحافلة مبعاين ّ
عىل األقىص إىل من كان حظّهم يف التعليم قليال ،ألنّه ال يطلب عقولهم بل إميانهم ،واستعدادهم
إىل املرور مبارشة إىل الفعل بال تفكري .وضمن هذه الثقافة رفض للحداثة دون معرفة مبعانيها
العميقة لدى الجهاديني :الحداثة عندهم بإيجاز هي الغرب مباديته ونفيه للدين .ومن هنا يأيت
«التط ّرف» مبا هو الوجه اآلخر لرفض الحداثة الغربيّة ،41تعلّقاً بالفردوس املفقود الذي هو حلم
استعادة الخالفة ،تلك الخالفة التي ذهب ريحها منذ سقوط الدولة العثامنية خالل العرشية األوىل
من القرن العرشين .وال ّرفض للحداثة معناه نفي ملختلف املفاهيم املرتبطة بها ،ومنها الدميقراطيّة
والح ّريّة الفردية والجامع ّية وحقوق اإلنسان والعقلنة ،تثمينا ملفاهيم أخرى من قبيل «طاعة
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أويل األمر» ،والخالفة والجهاد والحاكميّة .ففي اللّحظة التي يتح ّدث فيها العامل عن الحكم ال ّرشيد
ويسعى إىل تطبيقيه ،تحلم الهويّة الدين ّية الراديكال ّية بتأسيس الخالفة اإلسالمية من جديد .هذه
األصوليّة الدينيّة املعارصة يساهم الفكر «العلامين» يف تنشيطها مل ّا يصبح مرادفا للكفر عند أهلها.
الص ّديق أ ّول من توالها ،ث ّم عمر
وتعني الخالفة حرف ّيا خليفة ال ّرسول ،رأس الدولة ،وكان أبو بكّر ّ
الصالة ،ث ّم كان
ابن الخطّاب مرشّ ح الخليفة األ ّول وهو عىل فراش املوت ،وقد قتل يف مسجد أثناء ّ
عثامن بن عفّان الذي اغتيل أيضاً عىل أيدي جامعة من الخوارج متم ّردة عىل حكمه .فكانت الفتنة
عىل من يتوىل هذه الخالفة مبثل هذا القول« :لو مل يطلب ال ّناس بدم عثامن ..لرموا بحجارة من
يل ابن أيب طالب نفسه خليفة .وكانت معارك نهروان والجمل وصفّني .ومنذ
ّ
السامء» 42فأعلن ع ّ
الس ّني-الشيعي حيث بات الذين شايعوا عليّا يعرفون بالشيعة منذ
ذلك التاريخ» :بدأ اإلنشقاق ّ
ذلك الوقت» .43ث ّم كانت فكرة توارث الخالفة مع األموي معاوية بن أيب سفيان ،فكانت الدولة
األمويّة التي كانت واحدة من أكرب الدول املو ّحدة يف التاريخ .تلت هذه الدولة مرحلة أخرى
اعتربت عرصا ذهب ّيا يف تاريخ الخالفة اإلسالم ّية .هذه الخالفة التي امت ّدت عىل مدى ثالثة قرون44
ت ّع ُّد اليوم منطا مثاليا للحكم لدى زعيم «الدولة اإلسالميّة» أبو بكّر البغدادي ،وأل ّن هذه الخالفة
جهاديي اليوم أن يجعلوا من التو ّحش
أُديرت يف بداياتها بنظام مشابه لنظام إدارة التو ّحش فعىل
ّ
عقيدة ومامرسة » :إدارة التوحش قامت يف تاريخنا اإلسالمي مرات متعددة ،وأول مثال لها كان
بداية أمر الدولة اإلسالمية يف املدينة ،فباستثناء اإلمرباطورية الرومانية والفارسية وبعض الدول
أو الدويالت التي كانت عىل أطراف الجزيرة كان النظام القبيل يف الجزيرة يقوم عىل نظام مشابه
لنظام إدارة التوحش.
ُرسخ فيهم ثقافة ماضويّة ،صارمة متش ّددة ح ّد التو ّحش كام يس ّمونها دعاتها ،ثقافة فاقدة
هكذا ت ّ
للسريورة وللم ّدة املمت ّدة ،متعالية عىل واقعها وفاقدة ألصولها االجتامع ّية .وألنّها كذلك بعيدة
عن الحارض فإ ّن بعض شيوخها يح ّرمون الف ّن يف خطبهم يوم الجمعة ،ويرمون املوسيقى وال ّرقص
بالبدعة إذا ما نَشّ طت املناسبات االحتفال ّية .هذه ثقافتهم التي ال تحتفل باإلبداع الف ّني فرتاه
السلف هو املرجع ،هو البداية والنهاية.
كفرا .ما حاجتهم إىل الثّقافة مبختلف تعبرياتها ،ما دام ّ
كل محاولة لصياغة فهم
السلف الصالح من األ ّمة وقفوا يف وجه ّ
السلف املتق ّدمون ،45األ ّولونّ .
ّ
جديد لإلسالم فتعطّل اإلبداع ،وتعطّل التفكري املعتزيل مبا يعد به من ثقافة جديدة نقديّة بعدد
كل ما مل يصدر عن األجيال الثالثة األوىل من
من الدفوع أشهرها ردود أحمد بن حنبل الذي أنكر ّ
كل أنواع االجتهاد بالبدع الجديدة ،فال
املسلمني :الصحابة ،والتابعني ،وتابعي التابعني .لقد رمى ّ
يشء غري مذهب سلف األ ّمة .46ويأيت بعد ذلك يف نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن للهجرة
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أحمد بن تيميّة ليكون حنبليّاً ملتز ًما مبنهج أهل الحديث ،داعيا إىل التعامل املبارش بالّنص،47
للنص امل ّؤسس مصدرا للرشيعة والدين.
وتج ّنب التأويل .إنّه يعطي األولويّة املطلقة ّ
السلفيني الجهاديني ال يعرفون هذه املصادر بل ير ّددون شذرات منها
املشكلة أ ّن الكثري من ّ
رسيّة أو حتّى يف املنابر الدين ّية دون وعي عميق بالخلف ّية
التقطوها من هنا وهناك ،يف الحلقات ال ّ
السلف ،سلف
الفكريّة والثقافيّة والدينية ملا يس ّمى الجهاد .إنّهم ال يرون غري ال ّدفاع عن مذهب ّ
األ ّمة األوائل سبيال ،ودون ذلك املوت .يرتبطون مبرشوع ال يعرفونه ،ومنه دولة املدينة التي
النبي وأحسن صورتها ،تتلوها دولة الخلفاء ال ّراشدين .48ويتح ّول املرشوع إىل مرجعية
ص ّورها ّ
لنص أو أمر
معياريّة مع أنّ« :الدولة اإلسالمية التي وضع الرسول لبناتها األوىل مل تكن استجابة ّ
إالهي…بل كانت بالدرجة األوىل استجابة للتاريخ واملآل الذي آلت إليه الجامعة اإلسالميّة بعد
ّ
الهجرة ،فالتشابكات والحوادث والتحديات التي عاشها املسلمون وذمتهم يف املدينة اقتضت شكال
السلطة والقيادة واإلرادة السياسيّة» ،49ث ّم إ ّن هذه التّرشيعات التي يَقتُل من أجلها
من أشكال ّ
الجهاديون ليست دامئاً إاله ّية مع أنّهم يذبحون ويُكبرّ ون .إنّها ليست صادرة عن الله أو ال ّرسول،
بل كانت يف الكثري من الحاالت ترشيعاً مدنيّا يتّسع لرأي ذوي الخربة واملعرفة واألحوال 50.وحتّى
فكرة الدولة اإلسالمية فتبدو من منظور تاريخي فكرة غامضة بال شكل مح ّدد ،ومع ذلك ها هي
تظهر اليوم من جديد يف جانب من العراق والشّ ام لتق ّدم صورة عن اإلسالم «مر ّوعة» مع أنّها
مرشوعا مستحيال أشبه ما يكون بالشيعة اإلمامية التي تربط صالح أحوالها بظهور اإلمام.51
كل مكان من العامل ،وخاصة يف املنطقة العربية وآسيا اليوم مثل هذه
فانترشت اليوم ،تقريباً يف ّ
االتجاهات السلف ّية الجهاديّة .ومنها ما ظهر يف تونس بداية الثامنينات من القرن العرشين .هذا
النوع من السلفيّة يظهر يف بلد ُعرف ،تقليديا ،بوسطيته واعتداله .ومع ذلك يظهر اتجاه أكرث ر ّواده
من الشّ باب ليتبنوا أفكار «القاعدة» وأطروحاتها .والقاعدة كام هو معلوم سلف ّية جهاديّة ذات
امتداد دو ّيل« :تستهدف مقاومة «الحملة الصليبية» عىل األرايض اإلسالمية واألنظمة املوالية لها.
وتستمد السلف ّية الجهادية راديكاليتها من مقاربة عقديّة سياس ّية تقوم عىل الحالة الرصاع ّية القامئة
يف مناطق مختلفة من العامل اإلسالمي يف فلسطني ،والعراق ،وأفغانستان…» .52وبعد «الثورة»
سيشهد اإلسالم الجهادي يف تونس منعطفا جديدا سيعترب فيه هذا البلد أرض دعوة ليتك ّون حزب
حق االختالف أو الدميقراطيّة .ويف املغرب
سيايس يس ّمي نفسه «أنصار الشرّ يعة» ال يقبل بالتع ّدد أو ّ
ّ
السلف ّية انطالقا خاصة من الجهاد األفغاين ض ّد «كفّار» االتحاد السوفيايت تحت
تشكّلت التجربة ّ
خاصة بعد حرب الخليج األوىل عىل العراق سنة
عنوان ما س ّمي «باألفغان العرب» 53وتط ّورت ّ
 ،1991لتتع ّمق أكرث بعد أحداث أيلول /سبتمرب  2001حني شُ ّن الهجوم عىل أبراج مركز التجارة
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العاملية بنيويورك ومبنى البنتاغون بواشنطن .ذاك الهجوم ا ُعترب ،لدى جزء منهم ،نرصا مؤ ّز ًرا
للمسلمني وعقوبة إله ّية ألمريكا «الصليب ّية» .و ُوصف بن الدن أنّه «صحايب القرن العرشين».54
وقد وقع تقسيم السلفيني الجهاديني يف املغرب إىل ثالث أصناف :سلفية بريئة من تهمة العنف
واإلرهاب ،وسلف ّية متشّ ددة فكريا ،وسلف ّية ملطّخة بال ّدم .55أ ّما السلف ّية السعوديّة ،مثال ،فوهاب ّية
تستند إىل مفهوم الطاعة ،طاعة أويل األمر ،فال يجوز تح ّدي سلطتهم إالّ إذا منع الصالة يف املساجد،
الحل والعقد .وتستند هذه
أي بعد خروجه من امللّة خروجا ب ّينا .وال يق ّرر أمر هذا الخروج إالّ أهل ّ
السلفيّة أيضاً إىل مفهوم الوالء والرباء ،عىل معنى حرمة مواالة الكفّار.56

السلف ّية الجهاديّة مفاهيم من قبيل الطاغوت والوالء والرباء ،وذلك بحسب الظّرف
تنشط لدى ّ
وبحسب الحاجة .لقد أعاد الرصاع األفغاين السوفيايت ،مثالً ،مفاهيم من قبيل دار اإلسالم ودار
الكفر .والعالقة مع الكفّار« :تقوم أساسا عىل املناجزة والفتح ،ومن مقتضيات ذلك اعتبار الكفّار
مهدوري الدم دوما ،ما مل يدخلوا مع دولة أو دار اإلسالم بعقد أمان أو عهد» .57فالجهاد عندهم
كل مسلم قادر ،الجهاد ضد طواغيت العرب والعجم الذين ب ّدلوا الرشيعة واستحلّوا
فرض عني عىل ّ
الس ّنة كام يعتقدون ،ففي حديث
الحرمات ونارصوا أعداء الله تعاىل 58.ولهم يف ذلك سند من ّ
بالسيف».59
للنبي يقول« :بُعثت ّ
ّ
مقيص ،يعيش يف العتمة بسبب التهميش
إ ّن مثل هذه املصطلحات رسعان ما يلتقطها شباب
ّ
والفشل ،لتصبح رضبا من االنتامء لديه ويتب ّنى شعاره ّ
األول« :الجهاد طريق التوحيد» .من هذه
املصطلحات كذلك رسيعة التأثري« :الوالء والرباء ،والطاغوت» .يعني مفهوم الوالء والرباء مواالة
وتلح السلف ّية الجهاديّة عىل رضورة التكفري،
املؤمنني ونرصتهم ،والتربؤ من الكافرين ومعاداتهمّ .60
خاصة لألنظمة الحاكمة التي توصف بالطواغيت ،عمال باآلية الكرمية « :إنّا بُراء منكم ومماّ تعبدون
السلف ّية
من دون الله» .61أ ّما الطّاغوت فقد صار من أكرث املفاهيم استعامال من قبل شباب ّ
الجهاديّة .وقد كرث تداوله يف تونس بعد «ثورة  14جانفي  .62»2011هذا املفهوم يُراد به يف األصل
وصم الحكم بالقوانني الوضع ّية ،ويشمل الرؤساء والحكّام والجيش والرشطة وأجهزة املخابرات
والحرس والعلم والدستور .63فال حاكميّة إالّ لله ،عىل معنى رفض الحكم بغري ما أنزل الله،64
ومن حكم بغري ذلك فقد كفر .هذا هو املفهوم املوايل الذي تستند إليه السلف ّية الجهاديّة التي
تص ّنف من ال ي ّوحد الحاكميّة بالجاهليّة الجديدة .مماّ يدفعهم إىل ال ّربط بني التوحيد والجهاد،
إذ الله مرجع الحكم وحده ودون ذلك الكفر ما دام قد اتّخذ غري الله ربّا .بهذا املعنى فإ ّن كل
املفاهيم التي ترتبط بالحداثة ،كالدميقراطيّة وحريّة املرأة وحقوق اإلنسان وتثمني قيمة الفرد ،كلّها
مفاهيم ال عالقة لها بحكم الله .فالدميقراط ّية دعوة كفريّة تحيد متاما عن الشورى اإلسالم ّية ألنّها

75

الثقافة واإلرهاب

وكل ما يبتعد عن األصل يف
تسمح للن ّواب مبامرسة السيادة الشرّ كيّة ،أي التّرشيع من دون اللهّ .
«صفائه» و«نقائه» يُرمى بالكفر و«يُخرِج من امللّة» .الدولة املعارصة دولة كافرة ألنّها تحكم بغري
ما أنزل الله ،وتلجأ إىل القوانني البرشيّة الوضعيّة ،وأنظمتها كذلك كافرة ألنّها انضمت إىل الهيئات
الطّاغوت ّية كهيئة األمم املتّحدة .65لقد نقضت عقيدة الوالء والرباء فوالت الكفّار 66وجعلت منهم
حليفا وصديقا .وعطّلت شعرية الجهاد يف سبيل الله بل ج ّرمته ،والحال أ ّن الجهاد عبادة وفرض
كل مسلم ،وعليه أن ال ينقطع عنه ،فهو حكم لله ولرسوله .ومن كفّر
عني .67والتكفري واجب عىل ّ
كل ما ارتبط بالدولة املعارصة كالدميقراطية
من ارتكب ناقضا فقد أطاع الله ورسوله .هكذا فإ ّن ّ
والقانون الوضعي والح ّرية واملواطنة واملؤسسات األمن ّية والعسكريّة توصف بالجاهل ّية كتلك التي
عارصها اإلسالم أو أظلم.
هذه اللّغة اإلقصائ ّية الباترة بدأت متت ّد «غادرة» منذ الرابع عرش من ذي الح ّجة سنة  23ه ،ويف
املسجد النبوي الرشيف يف املدينة عاصمة دولة الخالفة« :وبينام كان أمري املؤمنني عمر بن الخطّاب
يؤ ّم ال ّناس يف الصالة ،ظهر رجل فجأة ،وكان ميسك بأداة حادة من وسطها يبدو أنّها سكني ذو
نصلني ،وبرسعة خاطفة طعن اإلمام ثالث طعنات إحداها يف بطنه ،قبل أن ينتبه املصلون ملا حصل،
رصخ الشيخ :دونكم الكلب لقد قتلني… وكان نتيجة هذا الهجوم املباغت طعن ثالثة عرش مصل ّيا،
مات منهم سبعة عىل الفور ومن بني القتىل السبعة الجاين» .68وتتالت الطعنات تصم التاريخ
العريب إىل يومنا هذا ،خالقة حالة من التطبيع مع املوت الغادر.
الطاغوت ،السيادة الشرّ كية ،دار الكفر ودار اإلميان ،الدميقراطيّة دعوة كفريّة ،التكفري ،الكفر ،الوالء
والرباء ،إدارة التو ّحش :هذا الحقل الداليل ليس مج ّرد مدخل مح ّرض عىل اإلرهاب بل اإلرهاب
عينه ،ألنّه مشبع مبصطلحات عنيفة وصادمة وتعطّل الفعل التواصيل وتضع ح ّدا للكالم .فاإلرهاب
يبدأ بكلمة لتتح ّول إىل فعل تدمريي ،ومنها أ ّن «اإلسالم ي ُج ُّب ما قبله» ،وتوقّف يف فرتة ما بعد
الخالفة ،وقبل هذا وبعد ذاك جاهليّة يجب الخالص منها باإلسالم .والحال أ ّن ما قبل اإلسالم مل
تكن فرتة جاهل ّية وإالّ ملا ظهر فيها هذا ال ّدين .لقد كانت مكّة مرك ًزا تجاريّاً تتقاطع فيها القوافل
من الهند وأفريقيا وتعرب منها إىل الشام وأوروبا .فتك ّونت فيها طبقة أرستقراطية تسيطر عىل
التجارة القريشية وت ُعطي لرتف الحياة وجاملها معنى .ويف كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين
ما يفيد املعاين اإلبداعية يف هذه الفرتة التي احتضنت اإلسالم علام وأدبا وشعرا وثقافة ،ومنها
حركة الصعاليك مبا هي حركة احتجاج ّية خلّفت رؤية إبداع ّية استثنائ ّية يف تاريخ شبه الجزيرة
رشا .ومع ذلك ُو ِصمت أهم فرتات التاريخ العريب
العربيّة .فكان السموأل وعروة بن الورد وتأبّط ّ
بالجاهل ّية .يف حني أ ّن اإلبداع يف هذه الثقافة العربية تعطّل منذ أن ظهرت حاكم ّية الله يف برنامج
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جذري ،عطالة يراها أدونيس ارتبطت بنزول الوحي فتعطّل اإلبداع منذ ذلك التاريخ.69
سيايس
ّ
ّ

ومن اإلبداع الغناء الذي صار عندهم «مفسدة للقلب مسخطة لل ّرب» .70والتن ّزه عنه مأثرة
يت وال
يت وما تغ ّن ُ
مس الذّكر باليمني .يقول عثامن ابن عفّان ريض الله عنه « :ما مت ّن ُ
كأمثرة عدم ّ
مس الذّكر والغناء .ومن غ ّنى
ُ
ملست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله»  .71وال ّربط هنا مثري بني ّ
كانت شهادته مردودة كام يقول الشّ افعي .72أ ّما ابن قيّم الجوزيّة فالغناء عنده حرام قبيح ،73ال
يستحسنه إالّ من خلع جِلباب الحياء وال ّدين عن وجهه . 74

 )3البيعة عىل املوت
أ -هبيتوس اإلرهاب:
شاب إىل حريق يأكل بعضه ،أو يتناثر شظايا يف الطريق العام كام حدث يف مدينة
أن يتح ّول جسد ّ
سوسة الساحليّة بتونس سنة  ،2013وقبله كثريون فذاك حدث قد ينذر ،عىل األقل يف بعد من
ٍ
جسد يف الثقافة العرب ّية .حتّى هذا الجسد املتش ّدد الهارب من ال ّدنيا
أبعاده ،بأ ّن األزم َة أزم ُة
بطريقة دراميّة هو أيضاً يبحث عن تح ّرره من ضغط الواقع وكبته .وما كان له أن يتف ّجر لو
ا ُتيحت له فرصة التعبري عن ذاته مبختلف أشكال التعبري ،شُ غالً ورياضة وفك ًرا ح ّرا ً ناقدا ً وحتّى
رقصا يستطيع أن يعبرّ بها عن نفسه بالكيفيّة التي يراها مناسبة ،ولو ا ُتيحت له الفرصة أن يتعلّم
ً
ويفكّر ملا لجأ إىل طهران ّية جسده عرب تفجريه إصال ًحا ملا فسد فيه وما علق به من شوائب ال ّدنيا.
ولك ّنه مع فقره وقلّة حيلته ال يجد سوى من يستغّل ضعفه بربط ال ّرقص مثال باملعايص والكبائر75.

ولك ّن قبل هذا وذاك ،يبدو أن الجسد املتف ّجر أو من له قابل ّية االنفجار قبل غريه هو جسد فقري
الصمد الدياملي يف املغرب مثالً أنّ« :كل الذين ف ّجروا أنفسهم يف
مادياً واقتصاديّاً .يؤكّد عبد ّ
املغرب ينتمون إىل أوساط اجتامع ّية فقرية ،هشّ ة ضعيفة ،تسكن يف أحياء شعب ّية هامش ّية ،تعاين
من االكتظاظ الذي يس ّبب القلق والشّ عور بالحرمان» .76ينضاف إىل الفقر مستوى من التعليم
محدود ،غالباً ما ال يتجاوز السنوات األوىل من التعليم الثانوي ،فينقطع عن الدراسة ،وقد ينخرط
يأسا ومت ّر ًدا ،وعندما يتجاوز س ّن الطّفولة قد تستقطبه بسهولة فرق املوت .قد
يف خاليا االنحراف ً
الحل الوحيد ملا هو فيه
يلتقي بجامعة دعويّة تهديه إىل «الخالص» ،وفق منظورها ،وترشده إىل ّ
من ضياع« :اإلسالم» .وهنا يُشحذ هذا الشّ اب اليائس ضد مجتمعه وحتّى ضد أهله الرتدادهم
رشعي صار الزما .هذا رشع الله،
وكفرهم وجاهليتهم ،مماّ يستدعي جهادهم باستخدام عنف
ّ
وعىل هذا الشّ اب الذي انتقاه الله وأصلح حاله بعد ضياع أن يجاهد ضد «الطّاغوت» ،وضد
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«الدولة الجاهلة غري الشرّ عيّة» ،يف نظرهم .هذه الدولة بأجهزتها القامعة ال تطبّق اإلسالم ،بل
انحرفت عليه مماّ يحتّم الجهاد ض ّدها وإحالل حكم الله محلّها.
وميكن مبدئيّاً ،تقسيم قابليّة املوت إىل صنفني عىل األقل ،بالنسبة للحالة التونسيّة:

صنف أ ّول من الشّ باب عاش زمنا يف أحضان القاعدة وتربىّ عىل فكرة الجهاد العاملي ،عقيدة
وسلوكاً ،فعاش املوت حتّى أَلِفَها .وهؤالء جلّهم مشاريع عمليات انتحاريّة ،بل لعلّه يقبل عىل
املوت أكرث من الحياة ،أو هي الحياة التي يرضاها .وهم خليط من جنسيات مختلفة :جزائرية،
تونسية ،ليبية… ،
صنف ثان من الشّ باب يحمل هبيتوس اإلرهاب عرب سريورة من التك ّيفات االجتامعية والثقافية –
الدينية ،هيّأتهم بالتدريج ،وبصورة خفيّة وناعمة لتقبل فكرة الجهاد عرب تأثريات مختلفة كاملساجد
والقنوات الدعويّة وجامعات التبليغ والدعوة.
«الجهادي عىل سبيل املمكن» ،ومنهم املقصيني وامله ّمشني والذين انقطعوا
وصنف ثالث أسميّه
ّ
السبل لخلق أفق اجتامعي .ومنهم أيضاً «الح ّراقة» الذين
مبكّرا ً عن الدراسة وانس ّدت أمامهم ّ
كل ّ
الصنف
يغامرون بأنفسهم طلبا للهجرة ،فإ ّما بلوغ الضفّة األخرى من البحر أو تبلعه الحيتان .هذا ّ
تغذّى عىل النقمة والحقد والكراه ّية ،وإذا به موضع ثقة واهتامم ور ّد اعتبار وشعور باالنتامء إىل
جامعة برصف ال ّنظر عن أهدافها ومآالتها .فيقبض عىل املال بيد وعىل سالح منزوع القبضة بيد
أخرى ،إذ ال يحسن استعامله .وأفرتض أن هؤالء ميثّلون الرصيد البرشي املمكن للتنظيامت الجهاديّة
حني تبحث عن منخرطني جددا فيها ،رغم جهلهم بالعقيدة الجهادية ومرجعياتها الدينية ومنها
الصنف الثالث هو الذي يفسرّ  ،إىل ح ّد ما ،التضخّم الفجئي للجامعات
فكرة الخالفةّ .
ولعل هذا ّ
وخاصة يف العراق وسوريا .مماّ يعني
الجهاديّة يف تونس ،وكذلك يف بلدان املغرب العريب واملرشق
ّ
أ ّن الجامعات الجهاديّة ليست بالرضورة جامعات تحكمها عواطف دين ّية بل ظاهرة اجتامعية كل ّية
تتقاطع أبعادها .وإذا ما قُيض عليها فإنّها ست ّولد أشكاالً أخرى من «القصووية» ومن الجذرية ما مل
ُحل مشكلة التهميش والبطالة واإلقصاء ملاليني من البرش يف تونس ويف املنطقة العربية ،وتع ّرض
ت ّ
الثقافة الدينية إىل ال ّنقد العقال ّين الذي يبني ويدخل يف جدال مع معايري العرص.
رسبت إىل هذا الجسد املتف ّجر أو القابل لالنفجار عرب شبكات ومنظامت
هذه الجذريّة والعنف ت ّ
تستغل مواطن الضعف فيه ومنها كبته وفقره وجهله .ومن هنا تصبح القصوويّة حالّ والعنف
ّ
دول ّية
كل ما يحيط به مغشوشً ا وغري مجد ف ُيدفع دفعا إىل اإلرهاب االنتحاري .وهنا
سلوكا وعقيدة ما دام ّ
أيضاً ،وضمن هذه الشبكات الدول ّية املدعومة من األثرياء يتح ّول اإلرهاب من إرهاب الفقراء إىل
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إرهاب األثرياء .وهذا ما يجعل أصحابه أكرث نجاعة وخطورة .فاإلرهاب أصبح ثريا ميتلك األسلحة
واملال وال ّرجال .لقد متكّنت «الدولة اإلسالمية» من أن تسيطر عىل» كل الحقول األساسية النفطية
يف سوريا ،مبا يف ذلك حقل العمر ،أكرب الحقول النفطيّة هناك ،وينتج  75ألف برميل يف اليوم .أ ّما
يف العراق فتسيطر «الدولة اإلسالمية» عىل حقول نفط صغرية يف صالح الدين ويف والية دياىل
الرشقية ،مبا يف ذلك حقول العجيل وحرمني» .77وتنتج الدولة «اإلسالمية» ما يق ّدر بـ 50 :ألف
برميل يومياً يف سوريا و 30ألف برميل يف العراق ،تبيعه بأسعار مخفّضة .ويت ّم عرض كثري من
املقتنيات املنهوبة للبيع يف مناطق الحدود الرتكية-السورية مبا يف ذلك التامثيل والنقود الذهبية
والفضية والفسيفساء واألختام ومقتنيات أثرية أخرى ذات قيمة عالية ،78باإلضافة إىل املتجارة
بال ّنساء وبيعه ّن يف ما يشبه سوق ال ّنخاسة .79وللدولة اإلسالمية ترشيع يخ ّول االتجار بالبرش وال ّرق
نص عنوانه « :إحياء ال ّرق قبل حلول الساعة» .80ومقاتلوا الدولة اإلسالمية ميتلكون
كام ورد يف ّ
فوق ذلك كلّه وعدا مبطرح يف الج ّنة ،مماّ يجعل للموت معنى ورهانًا بأسمى املعاين« .لقد استشهد،
وإنّنا لنحتسبه عند الله شهي ًدا» .فالذي يف ّجر جسده يف وجه «الطّاغوت» كام يس ّمونه ،يحتفلون
به وبشهادته ،فلعلّه صار أو يصري مع الشهداء وال ِعلّيني واألبرار .يقول بن الدن زعيم القاعدة« :ما
نحب املوت أكرث مماّ يح ّبون الحياة ،ولكم يؤسفني أنيّ مل
مل يفهم القوم يف الغرب ببساطة هو أنّنا ّ
أُستشهد بعد أل ّن هذه ال ّدنيا فاسدة» .81هذا اإلقبال عىل املوت بفرح دون الحياة يس ّمونه ساديّة
يف علم ال ّنفس التحلييل .غري أنّها من وجهة نظر «الجهادي» مرور من الحياة الدنيا بفسادها إىل
الحياة اآلخرة بصفائها ونقائها ،ذلك أ ّن الجسد املتف ّجر ت ّم إقناع صاحبه يقينا بأنّه سيحيى حياة
أخرى بعد املوت ،وأ ّن هذه الشهادة ستضمن له ال ّدخول الفوري إىل الج ّنة لذلك هم يبتهجون
بإطالق الشامريخ قبل العمليات «االستشهاديّة» وبعدها ،وينشدون أناشيد جامعية حامسيّة تُغ ّنى
بتآلف .82ومنهم من تتمثّل له الج ّنة وهو يُقبل عىل تدمري دبّابة أو «الشهادة» دون ذلك.
يصف بن الدن من سماّ هم شهداء  11أيلول  /سبتمرب قائالً« :محمد عطا ،الذي ف ّجر الربج األ ّول،
هي،
رجل رزين مبدع ،لقد كان صادقاً وحمل آمال األ ّمة .نأمل أن يقبله الله شهي ًدا… مروان الشّ ّ
مف ّجر الربج الثاين ،كانت الحياة تريده لك ّنه هرب منها سعياً وراء ما يخبّئه الله تعاىل له» .ويصف
و«الصبور»
البق ّية بـ« :الطاهر» و«العاقد العـزم» و«الحازم» و«البطل» و«الشجاع» و«املتواضع»
ّ
و«املحب للجهاد».83
الجسد البرشي املتف ّجر سالح بالغ الفعالية وله أثر نفيس وأيديولوجي عميق ألن «الشّ هيد»
يق ّرر طو ًعا التضحية بحياته .وليست هذه بظاهرة حديثة ،بل لها امتدادات تاريخية ،أشهرها
اإلسامعيليون الحشّ اشون ،وهم ملّة إسالم ّية شيعية متط ّرفة ظهرت يف القرنني العارش والحادي
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عرش ميالدياً ،أنشأها «عجوز الجبال» حسن بن الصبّاح .84هذه امللّة قامت بحملة إرهاب منظّم
(السنة تحدي ًدا) والصليبيني واملسيحيني .وكان الحشّ اشون يقبلون عىل
ضد السالطني املحلّيني ُّ
املوت متل ّهفني ألنّهم ،كام يظ ّنون ،يقبلون عىل النعيم بعد ذلك .ويبدو أ ّن وقود تلك العمليات
االستشهادية ،كام يشري إليه البعد االشتقاقي للتّسمية ،اإلرساف يف استهالك الحشيش .ويبدو أ ّن
هذه الطريقة ما تزال متواصلة إىل اليوم .فث ّمة فرضية ترى أ ّن هناك عالقة بني اإلرهابيني وامله ّربني
عىل األقل يف النقاط الحدودية املمتدة بني مناطق املغرب الكبري .فاإلرهاب يتّبع اليوم نفس مسالك
التهريب وجغرافياته ،كتهريب املخ ّدرات مثالً .ويف أفغانستان بالخصوص تتشكّل عالقة مثرية بني
املخ ّدرات والجهاد ينضاف إليهام الجفاف .يف كتاب عنوانه «مدار الفوىض» رب ٌط طريف بني الحالة
البيئية والعنف واملخ ّدرات يف قندهار .فالصدمات املائية ودورات الجفاف والفيضانات حاالت
تساهم يف تغذية العنف والرصاع يف هذا البلد .وحدها تجارة املخدرات أبقت املنطقة مستق ّرة
التعصب الديني والكره العنرصي والطموح االستعامري هي أدوات حركت
اقتصاديّا :صحيح إ ّن
ّ
العنف بشكل كبري ،لك ّن تغيرّ املناخ أيضاً يغذي الرصاع يف أفغانستان .أوالً ،بدأ العنف نتيجة جفاف
حدث منذ أربعني عاما .وثانياً ،خلق الضغط املناخي الفقر واليأس اللذين يغذيان التم ّرد ضد
احتالل الناتو… وأخ ًريا وبشكل مهم ج ّدا ،فنبات األفيون مقاوم للجفاف ،بينام املحاصيل البديلة
غري مقاومة له ،تقوم طالبان بال ّدفاع عنه يف حني يهاجمه غريها .85يف وجه الجفاف تجلب «الزهرة
ال ّرحيمة» ،خشخاش األفيون بعض األمن للناس ،هذه الزهرة تستهلك سدس املاء الذي يحتاجه
القمح يف جغرافيا جافّة ،لذلك فإ ّن أفغانستان تنتج نحو  % 90من األفيون يف العامل ،86ولطالبان
الكثري من الفضل يف ازدهار هذه التجارة .87إنّها تستخدم املح ّرم للجهاد يف سبيل الله ،وتنتدب
لذلك الفقراء واملقصيني ليصبحوا وقودا برشيا للحرب وعرضة لطائرات «درون» األمريكية .هؤالء
هم جهاديون بالق ّوة دفعهم فقرهم لينجرفوا يف صفوف «جهاديي» طالبان.
جهادي بالق ّوة ،وبني من يقوم بعمليات انتحاريّة لتحرير
استشهادي أو
لذلك يفرتض التمييز بني
ّ
ّ
أرض مغتصبة ،كام يف حاالت االستعامر ،وبني ما يس ّمى باالستشهاد من أجل الغل ّو يف ال ّدين .ولقد
تص ّدرت اليابان ثم الفيتنام عدد العمليات االنتحاريّة التي كبّدت خصمها األمرييك آالفا من القتىل
يف صفوف جنوده .وبداية من السنوات التسعني من القرن العرشين باتت العمليات االنتحارية
ظاهرة مألوفة يف األرايض الفلسطينية املحتلّة ،كانت إرسائيل تقابلها باملجازر كمجزرة الخامس
عرش من شباط /فيفري  1994التي استهدفت جموع املصلّني يف املسجد اإلبراهيمي يف مدينة
الخليل .88كام شهد غزو العراق موجة عاتية من التفجريات االنتحارية بلغت عددا كبريا ً ،وما تزال
متواصلة إىل اليوم .أ ّما يف الثانية ،االستشهاد من أجل الغل ّو يف ال ّدين ،فيبدو أ ّن الرغبة الذات ّية يف
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تقل قيمة عىل التأثري االسرتاتيجي املنشود .89إنّه فعل ،يف وجه من وجوهه فعل
االستشهاد ال ّ
فردي بسبب ظروف اجتامعية وعوامل نفس ّية وليس فقط استشهاد من أجل ال ّدين ،وإالّ ما الذي
جل املنتحرين فقراء وقلييل الح ّظ يف التعليم وغري مندمجني اجتامعيّا ويعيشون حالة من
يجعل ّ
زج بالفقراء
البطالة الحا ّدة .ملاذا ال يستشهد اليوم األغنياء واملتعلّمون من أجل دينهم؟ ملاذا يُ ّ
وامله ّمشني واملقصيني قبل غريهم يف عمليات تفجري أجسادهم وأجسامهم؟
أ ّما يف فلسطني فللموت مذاقه الخاص يُحتفى به كام الحياة والوالدة نظرا لقناعة هذا الفلسطيني
بعدالة قضيته ،من جهة ،وتطبيعه اليومي مع املوت من جهة ثانية .ففي هذا البلد املحتل يتق ّدم
غني
للشهادة اليساري واليميني عىل ح ّد سواء ،وال فرق يف اإلقدام عليها بني ذكر وأنثى وال بني ّ
الكل يطلبها أل ّن املوت مل يعد استثنائيّا بل صار مرافقا إليقاع الحياة اليوميّة :وقد يكون
وفقريّ .
من الصعب أن تعرث عىل عائلة فلسطينية مل تشهد استشهاد أو جرح أو سجن أحد أفرادها أو أكرث.
ظل هذه الظروف املتط ّرفة ،القاسية ،ال نستغرب أن ينظر بعض الشّ باب إىل حياة الفرد ليس
ويف ّ
باعتبارها شيئا ينبغي الحفاظ عليه ،وإنمّ ا كتفصيل صغري ميكن التخلّص منه يف املعركة الفوضوية
الواسعة ال ّنطاق التي تحيط بهم» .90وأل ّن للفلسطيني كذلك قضيته العادلة :اغتصاب أرض وتهجري
متسكوا بحقّهم ،فقد صارت الشهادة عالمة اتفاق ّية عىل النضال من أجل
شعب واستباحة أهل ممن ّ
تحرير الوطن .فاملوت هنا من أجل الحياة واالنتصار .الحالة الفلسطينية تكرس قاعدة «االنتحار
اإلرهايب» أو ما يس ّمونه يف علم ال ّنفس «بالذّهان االرتيايب» ،91تكرس القاعدة خاصة عندما تكون
االستشهادية بنتا جميلة يف مقتبل العمر أو أ ّما ألرسة متامسكة.
أن نقرأ عامل اإلرهاب قراءة سوسيولوجية موضوع ّية ،فننظر إىل منطقه من الخارج ،قد يدفعنا
باتجاه التقاطع مع مثل هذه التنميطات املعروفة عليه :إنّهم دمويون ،قتَلة ،مرىض ،مه ّمشون
نطل عليه من
ومقصيون وفقراء يعيشون صعوبة يف االندماج ضمن محيطهم االجتامعي .أ ّما أن ّ
ال ّداخل فنقرأ لغة أهله ،اقرتابًا من عاملهم ال ّروحي ،92من خالل ما توفّر من أفالم فيديو يبدو أنّهم
التقطوها أثناء املعارك ،93فذاك أمر مثري يحيلك إىل جامعة إميان ّية ،تطلق عىل مقاتليها «األشاوس»،
استطاعت أن تشحذ هممها القتاليّة يف مواجهة من تراهم أعداء مبا تحمله من صور عن معارك
الرسول (صلع) حينام كان يواجه الكفرة يف بدر وخيرب وبني النضري وأُ ُحد والخندق ،وغريها من
املعارك .وقد تختلط يف أذهانهم األزمنة فيشعرون فعال بأنّهم يف جيش مح ّمد يقاتلون أعداءه
وأعداء الله بإمرته ،قتاال ال هوادة فيه ،يقبلون عىل املوت كأنهم يريدون التخلّص من الحياة
الفاسدة تعلّقا بالج ّنة.
هؤالء الذين نراهم إرهابيني ،وقتلة ،وذبِّيحة (بكرس الباء كام يُطلق عنهم يف سوريا) يرون أنفسهم،
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حقّا ،يقاتلون من أجل مرشوع يبشرّ بعودة الخالفة وتجديد التوحيد ،تجديد لقديم يتمثّل يف دولة
ال ّراشدين مبا هي دولة إسالمية تامة األوصاف وكاملة الشّ كل .ومن هنا جاءت تسمية «الدولة
اإلسالمية يف العراق والشّ ام» ،لتتغيرّ التّسمية فتصبح بعد ذلك« :الدولة اإلسالميّة» فحسب .هذه
الدولة يرون أنفسهم يغذّونها بدمائهم تحت راية واحدة وإمام واحد .فيشعلونها حرباً «ضد
العلامنية والكفر يف بالد ال ّرافدين» .وبعدها سيبزغ يف الكون فجر جديد ال كلمة فيه إالّ كلمة
النبي مح ّمد ،فالخيل
التوحيد« .اآلن ،اآلن جاء القتال» ،قتال عىل ّ
الحق كام يرونه ،ه ْديا بس ّنة ّ
«معقود عىل نواصيها الخ ُري إىل يوم القيامة» .وعىل املجاهدين «الهِجرة» ليُعيدوا بناء الخالفة،
النبي محمد (صلعم) .هؤالء «الغرباء» هم الذين يصلحون عند فساد ال ّناس .فلقد «بدأ
كام هاجر ّ
اإلسالم غريبًا ،وسيعود غريبًا كام بدأ ،فطوىب للغرباء» .طوىب ملن آثر اآلخرة عىل متاع الحياة ال ّدنيا،
النبي من مكّة إىل يرثب ،وعليه هو أن يهاجر بحسب الحاجة ،إىل العراق والشّ ام،
وهاجر كام هاجر ّ
إىل ليبيا« ،ليس ّجل بال ّدم عرصا جديدا من ال ّنرص لأل ّمة» .هكذا تتعاىل أصواتهم كأنّهم يف كتيبة
والسداد ،هنا نشوة البذل ولذّة
مح ّمد ،أو هكذا يشعرون» «هنا الهداية وال ّرشاد ،هنا الحكمة ّ
الجهاد ،فلنسارع إىل الكتيبة الخرساء» .ويدخلون املعارك وكلّهم إميان بأن الله معهم ،هو الذي
يس ّدد رميهم ،ليعذّب العد ّو بأيديهم .فتتعاىل أصواتهم ،فيام يس ّجلونه من أفالم الفيديو « :استعن
باللّه ،اللّه ّم س ّدد ،اللّهم س ّدد» .فاأله ّم أن يذكروا الله كثريا ،إذ املعركة بدأت للتّ ّو« :يا أيّها الذين
آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثريا ً لعلّكم تفلحون» .94ويف لظى هذه املعارك يتذكّر
الواحد منهم سيئاته فيستغفر ،ويتق ّدم بال هوادة نحو النرص أو الشهادة .وقد يطلب املوت وهو
الصف فال يلتفت حتّى
يف ثغره ،لينطلقوا يف الغرف ال ُعال من الج ّنة ،تلك التي ينالها من يلقى يف ّ
يُّقتل .إنّهم ،حسب لغتهم ،يحاربون الكفر والعلامنيّة ،ويقاتلون الروابض واملرت ّدين والصفويني.
ويضعون نصب أعينهم رهانا أساس ّيا« :تجديد الخالفة عىل منهج النب ّوة» ،فيبيعون ألجل ذلك
السماَ َواتُ َوالأْ َ ْر ُض» ،أ ّما أعداؤهم من «العلامنيني» و«الكفرة»
الدنيا ويقومون إىلَ « :ج َّن ٍة َع ْرضُ َها َّ
فقد قاموا ليسقطوا ،ما دام قتالهم من أجل األرض .وأ ّما هم «الجهاديون» فريون قتالهم من أجل
الخالفة وليحكموا مبا أنزل اللّه.

 )4تاريخ الدّ م وبعض متثّالته يف الثقافة العربية:
أ -ال ّدم كقيمــــــة:
ال ّدم ٌ
الصلة
رشف يف الثقافة العربية .هذه أوىل إيحاءاته .منذ عنرتة بن ش ّداد وال ّدم ما يزال وثيق ّ
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بالشرّ ف :رشف القبيلة واألرسة واملرأة .وال يسلم هذا الشرّ ف دون إراقة ال ّدماء إن كان رفيعا.
يقول أبو الط ّيب املتن ّبي يف هذا املعنى:
حتّى يُراق عىل جوانبه ال ّد ُم
ال يسلم الشرّ ف ال ّرفيع من األذى

وقبله عنرتة بن ش ّداد أسطورة الفحولة العرب ّية كثريا ً ما وشّ ح استعاراته الشعريّة بال ّدم :ثالث ّية تالزم
يحب:
والسيف .إنّه ّ
شعره :الشرّ ف وال ّدم ّ
يتوسل ال ّدم حني يك ّر ،ويذكره حني ّ
ولقد ذكرتك وال ّرماح نواهل م ّني

وبيض الهند تقطر من دمي

ويف بعض صوره الشّ عريّة ما يجعل من رشاب ال ّدم يف جامجم رؤوس العد ّو عالمة ش ّدة وبأس
كهذا البيت:
		
رشبت د َم األعادي
وإنيّ
ُ

ِ
ِ
رويت95
الرؤوس وما
بأقحاف
ُ

يتوسل باستعارة أقحاف الرؤوس أي جامجم البرش لري ّدها إناء يرتوي فيه من ضإم لدماء العد ّو.
إنه ّ
والبدء بعنرتة حني تفكيك عنارص إشكال ّية تبحث يف صورة ال ّدم مر ّده أ ّن هذا الشّ اعر ميثّل منطا
مثال ّيا للفارس الذي يخترص قيم الفحولة يف الثّقافة العرب ّية .وليس عنرتة شاعر مفرد بل قد يكون
شعره وما وصل إلينا منه صياغة متواترة لضمري جمعي عبرّ عن نفسه يف صورة الشّ اعر  -الفحل.
توسلوا ال ّدم إلبراز قيمهم وإثبات فحولة شعرهم.
وك ٌرث ،قطعا ،هم الشّ عراء الذين ّ
وعالقة ال ّدم بالشرّ ف تظهر يف أوضح صورها يف ما يرافق ليلة ال ُّدخلة من طقوس عبور تقوم
فض ال َف ْرج ليلة الف َرح ،مبا يف ذلك من عالمة مضاعفة أ ّولها الشرّ ف بال ّنسبة للعروس وأهلها،
عىل ّ
فض غشاء البكّارة كان ذلك
وثانيها الفحولة من جهة العريس وعشريته .وكلّام سارع العريس يف ّ
م ّؤرش سالمة يف العالقة االجتامع ّية .ويف بعض األرياف التونس ّية ال تربح أ ّم العروس مكانها حتّى
تعود مح ّملة بقطعة قامش بيضاء موشّ حة ببقع دم عالمة عىل رشف األرسة .حينها يبتهج الجميع
وتنطلق الزغاريد ويبدأ رضب البارود .وما كان للفرح أن يتواصل لو أ ّن رشف العروس مل يت ّوج
بال ّدم .هكذا يكون ال ّدم رشط الفرح واستمرار عالقة املصاهرة ودونه القطيعة ،وحتّى املوت يف
بعض الحاالت .ال ّدم والجنس ثنائية الزمة يف الثقافة العربية حتّى يتحقّق الشرّ ف ،وتتغاىض هذه
الثقافة متاما عماّ تتح ّمله املرأة من أمل وأذى أل ّن ذلك من طبائع األمور .ومن هنا يبدأ التطبيع مع
رس من األرسار الكربى للخصوبة والحياة.
ال ّدم ليتح ّول إىل ّ

ويف ما هو متداول من أمثال شعبية ربط بني الد ّم وإزالة اله ّم .يقول املثل الشّ عبي التونيس« :إذا
سال ال ّدم ،زال الغ ّم» .حتّى أ ّن الذابح بعد ذبحه لخروفه يخضّ ب يده بال ّدم لريسم أصابعه الخمسة
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عىل الجدار إبعادا لألذى وللعني .ولعلّه مثل يستمد رشعيته من م ّدة ممت ّدة يف الثقافة العربيّة.
فجريان ال ّدم وال ّنحر مؤشرّ خالص يف اإلسالم.
الصحابة يوم الحديبيّة ،ولذهب ريح املسلمني عىل اإلطالق .96كان هذا
ولوال ال ّنحر لتص ّدع كيان ّ
الصحابة عىل صلح يحرمهم دخول مكّة يف عامهم ذاك ،فلماّ نحر ال ّرسول وحلق نحروا
احتج ّ
مل ّا ّ
ىل الله عليه وسلّم أ ّن خطب يف قريش قائالً« :استمعوا
وحلقوا فزال ّ
الصدعُ .ومماّ يُنسب لل ّرسول ص ّ
يا معرش قريش ،أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذّبح» .97هذا الحديث تعتربه بعض
السلفية الجهادية الطريق القويم مقاومة ما يس ّمونهم أمئّة الكفر.
ّ
الحل بعد الحرية ،تشري إىل
ال ّدم طبيعة تح ّول إىل عالمة تاريخ ّية اتفاق ّية يف الثقافة العربية تشري إىل ّ
قصة ابراهيم الخليل حني أمره ربّه بذبح ابنه اسامعيل (عليهام السالم) .ومل ّا
الخالص .كذلك كانت ّ
السامء:
ص ّدق الرؤيا جاءه ّ
الحل من ّ
الصالِ ِح ِني * فَبَشرّ ْ نَا ُه ِب ُغال ٍَم َحلِيمٍ * فَلَماّ بَلَ َغ
« َوق ََال إِنيّ ذَا ِه ٌب إِلىَ َ رَبيّ َسيَ ْه ِدينِ * َر ّب َه ْب ليِ ِم َن ّ
َم َع ُه ّ
الس ْع َي ق ََال يَ ُب َن ّي إِنيّ َ أَ َر َى فيِ الْ َم َن ِام أَنيّ أَ ْذبَ ُح َك فَانظُ ْر َماذَا تَ َر َى ق ََال يَأَبَ ِت افْ َع ْل َما ت ُؤ َم ُر َستَ ِجدُنيِ َ
الصا ِبرِي َن * فَلَماّ أَ ْسلَماَ َوتَلّ ُه لِلْ َج ِب ِني * َونَا َديْ َنا ُه أَن �ي َ ِإبْ َرا ِهي ُم * قَ ْد َص ّدق َْت ال ّر ْؤيَآ إِنّا
إِن شَ ا َء اللّ ُه ِم َن ّ
كَ َذلِ َك نَ ْجزِي الْ ُم ْح ِس ِن َني * إِ ّن َه َـذَا لَ ُه َو الْ َبالَ ُء الْ ُم ِب ُني * َوفَ َديْ َنا ُه ب ِِذبْ ٍح َع ِظيمٍ ».98
وهنا حقل دال ّيل كامل من األلفاظ التي توالدت يف اللغة والثقافة العربيتني يشري إىل معاين التضحية
والفداء وااليثار تظهر يف مفردات من قبيل الذّبح والذبيحة واألضحى وذبيح الله وال ّنحر .واملثري
أن يف ال ّنحر كام ورد يف لسان العرب معاين إيجابيّة ومنها ال ّرجل املنحار ،أي الكريم الذي يوصف
بالجود ،فيقال رجل منحار بوائكها أي ينحر سامن اإلبل ،ويف ذلك تثمني ملعاين ال ّنحر .99غري أ ّن
الذّبح هنا ،ذبح االبن /اإلنسان يف اآلية القرآنيّة مل يكن أمرا إلهياً مبارشا بل تن ّزل يف حلم ابراهيم
السالم« :يا بني إنيّ أرى يف املنام أنيّ أذبحك» .فال ّرغبة يف الذّبح كانت حلام رآه إبراهيم فيام
عليه ّ
النبي
يرى الناّئم ،فأراد «تنفيذ ما رأى أنّه يقوم به يف الحلم» .100وتتك ّرر ّ
قصة الذّبح مع ج ّد ّ
يحب النوم عند الكعبة مبكّة ،مبوضع يس ّمى «حجر» كانت تنحر عليه الذبائح
مح ّمد الذي كان ّ
وتقّدم القرابني لألوثان .ويف هذا املكان كان عبد املطّلب يرى شبحا يأمر بالحفر الستخراج كنز
دفني ،حتّى استخرج املاء ،فأُ ّولت عىل أنّها هي نفسها تلك العني الجارية التي ف ّجرها الله تحت
قدمي اسامعيل إلنقاذه من املوت صحبة أ ّمه .ويف ذلك املوضع بُنيت الكعبة .وكان عبد املطّلب
قد نذر بذبح أحد أبنائه لله إذا بلغوا العرش ،ومل ّا كان له ذلك ،ق ّرر الوفاء بال ّنذر فكان االختيار عىل
أحب أبنائه إليه «عبد الله» بعد أن رضب القداح يف جوف الكعبة ،والولد عني أبيه .وعندما ه ّم
ّ
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بنحره اعرتضه بعض أفراد قبيلته ،فاضط ّر إىل افتدائه بفدية باهظة تتمثّل يف مائة من اإلبل قُ ّدمت
ذبائح .ويف ذلك تحيني لرهان التّضحية باالبن يف صلب ساللة مح ّمد.101
ب -من ال ّنحر -الفداء إىل الذّبح -العقاب:
لكن كيف تح ّول ال ّنحر من معنى الفداء إىل تقنية من تقنيات العقاب للكافر مع جامعات من
السلفية الجهاديّة ،مع أ ّن التضحية أو الفداء إنمّ ا هو تضحية بال ّنفس ،وليست تضحية باآلخر؟ .مع
بداية تك ّون الدولة العرب ّية مبرشوعها الديني وما يحتاجه هذا التك ّون من سلطة رادعة ،حدث
الحج
انزالق أو انزياح تاريخي من معنى األضحية كعالمة طاعة للذات اإللهيّة (يوم ال ّنحر أو يوم ّ
بالسلطة وتصفية الخصم باسم اإلله .يبدو أ ّن هذا املرور هو مرور
األكرب) إىل معنى االستبداد ّ
السلطة .فانتقلنا من ثنائيّات :ال ّدم  -الشرّ ف ،ال ّدم -
السيايس مبا يف ذلك من معاين ّ
من الديني إىل ّ
الخالص ،ال ّدم  -الف َرج ،إىل ثنائ ّية ال ّدم  -السلطة القامعة ،وتصفية املختلِ ِف تنكيال أو تعزيرا .ويف
هذا املرور تاريخ كامل من االضطهاد والقمع واالستبداد بدأ منذ تشكّل اإلسالم كمرشوع دولة،
ومع فكرة الخالفة كنظام حكم سنعرض اآلن مشاهد منها.
رافق مرشوع الخالفة كنظام حكم تاريخ من ال ّدماء بدأ منذ عهد الخالفة ال ّراشدة ،ليتواصل بعد
دموي مرير .دما ّء كثرية أريقت منذ ذلك التاريخ الذي بدأ فيه اإلسالم يتح ّول إىل مرشوع
ذلك رصاع
ّ
سيايس ،فكانت طعنة عمر ابن الخطّاب وهو يصليّ يف املسجد .102وكان مقتل الخليفة الثالث
ّ
عثامن بن عفّان برضبة سيف عىل حبل عاتقه فحلّه ،مسنودة بتسع طعنات سهام ،وخضخض آخر
سيفه يف بطنه .103ث ّم كانت بعد هذه الطّعنات معركة الجمل وما فيها من مطالبة بدم عثامن بن
عفّان ،الخليفة الثالث .وقعت هذه املعركة التاريخية بني املسلمني حني انقسموا جيشني يف ضواحي
يل الخليفة القائد ،محاطا
البرصة ،رسعان ما صار خاللها رهان املعركة عائشة يف ذاتها .104كان ع ّ
برجاله البالغ عددهم عرشون ألفا .وكان من الجانب اآلخر طلحة وال ّزبري تتج ّمع حولهام قوى
كثرية ،منصهرة كام يقول جعيّط حول جمل عائشة .105هذه املعركة تح ّولت إىل مقتلة ،ومل ّا
سقط الجمل وتهاوى هودج عائشة وطرح أرضً ا توقّفت املعركة وسط موجة من القتىل« :106إنّها
معركة دامية ،إذن ،حيث جرى يف يوم واحد ،يف فرتة عنف شديد بعد الظّهر ،قتل وجرح وتشويه
يل يعمل سيفه يف خصومه ويقول « :اللّه ّم إنيّ أبرأ إليك من دم عثامن،
ألوف ال ّرجال» .107وكان ع ّ
ولقد طاش عقيل يوم قتل عثامن»108.
كل جانب « :109كانوا عربا يعرف
وكانت ملحمة صفّني التي تواجه فيها ستّون ألف مقاتل من ّ
بعضهم بعضا يف الجاهلية ،وإنّهم لحديثو عهد بها ،فالتقوا يف اإلسالم وفيهم بقايا تلك الحميّة…
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فتصابروا واستحيوا من الفرار حتّى كادت الحرب تبيدهم» .110لقد كانت املجزرة كبرية إىل الح ّد
الذي بدأت تلوح معه فكرة أ ّن هذه املعركة هي نهاية العرب واإلمرباطورية ،إذ يف الواقع كانت
أي أفق انتصار معسكر عىل آخر111وقتل فيها سبعون ألفا
األ ّمة بأرسها تتقاتل وتتم ّزق من دون ّ
من أهل الشّ ام والعراق حسب رواية املسعودي يف مروج الذهب .112وكانت بعد ذلك معركة
النهروان التي رفعت شعار «ال حكم إالّ لله» .شعار رفعه الخوارج الذين« :ميثّلون التط ّرف الثوري
املرتدي… لغة الدين وقانونه الخاص :القرآن» .113هؤالء جعلوا من إراقة الدماء واجبا دينيا،
فكانوا يقاتلون بش ّدة ويرصخون رصختهم الحربيّة املشهورة « :ال ّرواح ،ال ّرواح إىل الج ّنة» .114يف
هذه املعركة قتل الكوفيون إخوتهم ،أبناء عمومتهم ،أهل عشائرهم ومدينتهم .لقد كانت حركة
الخوارج من أش ّد التعبريات عنفا يف صدر اإلسالم .وعنفهم يأيت من عقيدتهم التكفريية ،مماّ جعلهم
يستبيحون الخوض يف دماء املسلمني ،ومنهم عيل بن أيب طالب الذي كفّروه هو أيضاً ألنّه رفض
نصها« :أ ّما بعد فإنّك مل تغضب لربّك إنمّ ا
«التوبة» عن قبول التحكيم ،وقد كتبوا إليه رسالة هذا ّ
غضبت لنفسك فإن شهدت عىل نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيام بيننا وبينك وإالّ فقد
للصالة سنة أربعني
يحب الخائنني» .115فقتلوه فجرا وهو ذاهب ّ
نابذناك عىل سواء إن الله ال ّ
للهجرة برضبة سيف أصابت جبهته إىل قرنه ،ووصل إىل دماغه .ف ُقطّعت أطراف قاتله و ُحرقت
والسلطة يف الغالب وليس دون ذلك .فإ ّما امللك وإ ّما
بال ّنار 116.وكان القتل عىل ما يبدو عىل امل ُلك ّ
الرؤوس تسقط عن كواهلها.
تقسم العرب واملسلمني مذبحة
ومن أشهر املذابح التي مل تندمل جراحاتها بعد وما زالت إىل اآلن ّ
السالم) .احت ّز رأسه رجل يدعى ِ
مذحج وانطلق به إىل
كربالء التي فُصل فيها رأس الحسني (عليه ّ
ابن زياد وهو يرتجز:
أوقر ركايب فضّ ة وذهبا

أنا قتلت امللك املح ّجبا

قتلت خري ال ّناس أ ّما وأبا

وخ ُريهم إذ يُنسبون نسبا117

نكت القضيب يف فيه ،فخاطبه من كان بجواره :ارفع
ومل ّا وصل رأس الحسني إىل يزيد ابن معاوية َ
قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم يضع فمه عىل فمه يلثمه .118خمسة
وعرشون رأسا قُطّعت من أجسادها من بينها مثانية عرش رأسا من أهل البيت ،و ُعلّقت عىل ال ّرماح
رسمي ومر ّوع قيدت فيه نساء أهل البيت وأطفالهم
وأُرسلت إىل يزيد يف الشّ ام ،يف موكب سبي
ّ
بالسالسل .وأُمر أن تطأ الخيل الحسني وأصحابه بعد قتلهم بيوم .119وتح ّدثنا كتب التاريخ عن
ّ
متثّالت أسطورية لهذا اليوم انساب معها املخيال كبكاء الج ّن عىل الحسني ،120أو حلم ابن العبّاس
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إذ رأى « :رسول الله بنصف ال ّنهار أشعث أغرب ،وبيده قارورة دم ،فقلت :بأيب أنت وأ ّمي يا رسول
الله ،ما هذا؟ قال « :هذا دم الحسني وأصحابه ،مل أزل التقطه منذ اليوم» .فأحيص ذلك اليوم
فوجدوه قُتل يومئذ121.
قسم العرب واملسلمني إىل اليوم ،ومنهم من يقيم األحزان يف يوم عاشوراء،
وها إ ّن هذا املشهد يُ ّ
وتصل العواطف إىل أعىل درجات الحزن ،يرضبون عىل صدورهم بأيديهم وهم ير ّددون « :يا ليت
الخيل التي داست صدرك داست صدورنا»122.
وكانت وقعة الح ّرة عىل باب طيبة التي اتهم فيها يزيد بن معاوية «بإرسافه يف املعايص»123
والخروج عن ال ّدين .و ُرميت بعد ذلك الكعبة املك َّرمة باملنجنيق أكرث من م َّرة ،وحارص الح ّجاج مكّة
خمسني ليلة ونحر فيها عبد الله ابن ال ّزبيرّ  .وقبل ذلك كان بينه وبني أ ّمه أسامء ،وقد ناهزت القرن
من العمر ،حوار قال لها أثناءه« :إنيّ أخاف أن يمُ ثّل يب بعد القتل» ،فقالت « :وهل تتألّم الشّ اة من
وصلب بعد ذلك مبكّة .124وجاءت بعد ذلك خالفة عبد امللك بن مروان
السلخ بعد الذّبح»ُ .
أمل ّ
التي دامت عرش وثالث ( 86-73هـ) ،وكان آخر ما لهج به عند وص ّية املوت مخاطبا ابنه الوليد
الذي سيخلفه من بعده عرش سنوات « :وانظر الح ّجاج فأكرمه ،فإنّه هو الذي وطأ لكم املنابر،
وهو سيفك يا وليد ،ويدك عىل من ناوأك ،فال تسمعن فيه قول أحد ،وأنت إليه أحوج منه إليك،
مت للبيعة ،فمن فعل برأسه هكذا ..فقل بسيفك هكذا» .125وبعد سقوط دولة
وادع ال ّناس إذا ُّ
بني أم ّية تبدأ دولة الع ّباسيني بالسفّاح بسفك ال ّدماء ،وأ ّول قوله حني تولّيه الخالفة« :أنا السفّاح
املبيح ،والثائر املبري» .126وقُتل يف مبايعة السفّاح ما ال يُحىص من بني أميّة كام ورد يف تاريخ
للسيوطي 127.وجاءت الخالفة الثامنة مع املعتصم بالله ( 227-218ه) ،وكان كام يقول عنه
امللوك ّ
السيوطي« :إذا غضب… ال يبايل من قتل» .ونُقل عن نفطويه
الخطيب يف تاريخ اإلسالم نقال عن ّ
بالسيف
أ ّن املعتصم بالله كان من أشد ال ّناس بطشا ،ورضب اإلمام أحمد بن حنبل ،وفتح ع ّموريّة ّ
وقتل منهم ثالثني ألفا وسبى مثلهم حتّى قال عنه أبو متّام:
		
السيف أصدق إنباء من الكتب
ّ

يف ح ّده الح ّد بني الج ّد واللّعب

		
والعلم يف شهب األرماح المعة

السبعة الشّ هب
بني الخميسني ال يف ّ

		
أين ال ّرواية بل أين ال ّنجوم وما

صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 128

إ ّن يف استعرايض لهذا التاريخ وما فيه من إباحة لل ّدم ،إنمّ ا هو للعربة وخالص الحارض من شوائب
املايض .ففي القاموس اللّغوي للخالفة مفردات وألفاظ صارت مألوفة من كرثة تداولها ،ومن كرثة
مامرستها من قبيل ما ييل :رضب العنق ،ح ّز الرأس ،قطع العنق ،شيل الرأس عىل ال ّرمح ،سفك
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ال ّدماء ،سمل العني ،صلب الجثّة كام حدث مع ابن ال ّزبري .ويحتسبون خطاهم إىل الله .هذا ما
حدث مع الخليفة الواثق بالله هارون ( 232 - 227هـ) حني قتل واح ًدا من أهل الحديث ،فسأله
عن القرآن :فقال :ليس مبخلوق ،وعن الرؤية يف القيامة فأجابه بحديث ،فقال الواثق تكذب ،فر ّدها
عليه :بل تكذب أنت ،فمىش إليه الخليفة فرضب عنقه ،وأمر بحمل رأسه إىل بغداد فصلب بها
ست سنني دون أن يُدفن ال ّرأس .129ومن مظاهر
وصلبت جثّته يف «سرُ ّ من رأى» .واستمر ذلك ّ
العنف الجذري الذي يحتاج م ّنا اليوم إىل مراجعة حتّى تقطع الثّقافة العرب ّية مع بعض تاريخها
ال ّدموي ،ما حدث للخليفة املعت ّز بالله مح ّمد ( 255-252هـ) ،وقد كان مستضعفًا من األتراك،
السالح وج ّروه من رجله
فاتفق أن أتوه جامعة من كبارها طلباً للامل ،فلماّ مل يفعل ،لبسوا ّ
ورضبوه بال ّدبابيس ،وأقاموه يف الشّ مس يف يوم ح ّر و ُهم يلطمون وجهه ،ويقولون «اخلع نفسك».
عطش ،فمنعوه املاء ،ث ّم أُخرج وهو م ّيت عطشً ا ،فسقوه
تغسلَ ..
ففعل ،ث ّم أدخلوه الحماّ م فلماّ ّ
ما ًء بثلج فسقط ميتًا سنة  255هـ 130.وجاءت خالفة املقتدر بالله لتتواصل ربع قرن (320-295
السلطة وهو ابن عرش وثالث ،ومات بحربة سقط منها أرضا ،ث ّم ذبحه قاتله بسيف
هـ) ،وقد اعتىل ّ
وسلب ما عليه ،وبقي مكشوف العورة حتّى سرت بالحشيش ،ث ّم ُحفر له
وشيل رأسه عىل رمحُ ،
السلطة بعد إبنها حتّى ماتت
و ُدفن .131وبعد موته ضرُ بت أ ّمه من الخليفة القاهر بالله الذي ت ّوىل ّ
يف العذاب .أمر القاهر بالله بتحريم القيان والخمر وقبض عىل املغ ّنني وبيعت املغ ّنيات يف سوق
ال ّنخاسة حتّى س ّمي «املنتقم من أعداء دين الله ،ومع ذلك كان ال يصحو من الخمر وال يفرت عن
سامع الغناء .132ومن ش ّدة بطشه وسفكه ال ّدماء مات الخليفة بعد أن تح ّرك الجند عليه وسملوا
عينيه حتّى سالتا عىل خ ّديه133
القتل مبثل هذا التنكيل دارج يف الثّقافة العربيّة ،وها هو يتواصل اليوم مع داعش وغريها من
الصورة فاضحة ألهلها ،ويف زمن سادت
السلف ّية الجهاديّة .يحدث هذا يف فرتة صارت فيها ّ
فصائل ّ
فيه ،عىل األقل يف مستوى مفاهيم حقوق اإلنسان ،وتط ّورت أشكال العقاب لتحمي حرمة الذات
البرشيّة من التّنكيل.
وتواصلت املعارك ضارية بني املسلمني إىل أن حدث نوع من التطبيع مع ال ّدم والقتل .فمنذ ذلك
ُستل وال ّرقاب تقطع واألجسام تُع َّز ُر فتُحرق وتُنرث رمادا كام حدث مع الحالّج.
الحني والسيوف ت ّ
بالسياط حتى
ومن الصوفيّة وكلامتها ،إىل الشعر واستعاراته يُرمى بشّ ار بن برد بالزندقة ويُرضب ّ
ميوت(168ه )ويُرمى يف شاطئ البرصة .ويف اللّغة العربية هناك تطبيع مع القتل وال ّدم باسم
حق الكالم باسم اآلخرين ،وأ ّولهم
الجهاد ،تطبيع ساهم فيه من لهم سلطة الكالم ،ومن ف ّوض لهم ّ
األسل»،134
السيوف ،واملوت يف أطراف ّ
ّ
الصحابة ،.ومنه هذه الجمل املشهورة« :الج ّنة تحت ظالل ّ
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« ال يبايل أوقع عىل املوت ،أو وقع املوت عليه» ،135ومنه أيضاً عبارة دارجة قتل بها الحالّج بإفتاء
اعتربه حالل ال ّدم .136ومن األقوال املعروفة يف الثقافة العرب ّية حتّى قبل اإلسالم« :أهدر دمه،
ودمه حالل ،ومطلوب دمه».
تاريخ كامل من ال ّدماء مأتاه التكفري ،وقد شهد التاريخ اإلسالمي مذاهب وحركات تكفريية بعضها
بي أو الت ّربك
ال يتو ّرع عن تكفري عموم املسلمني أو رميهم بالشرّ ك 137ملج ّرد الت ّربك ببعض آثار ال ّن ّ
باألولياء الصالحني وزيارة مقابرهم.
ما نريد أن نصل إليه من خالل هذا التمهيد بلوغ بعض املعاين املقصودة من الذّبح كوسيلة تصفيّة
للعد ّو لدى الجامعات الجهاديّة كـ» :داعش» مثال عوض الرمي بال ّرصاص .ملاذا الذّبح بالذات؟ القتل
مستويات :موت رحيم ورمي بال ّرصاص وشّ نق وذبح .والذّبح بدا ّيئ ،موت يف حالته املحض ألنّه يف
عالقة مع ال ّدم ،وال ّدم طبيعة .ومن هنا بدائيته ألنّه ال يبايل مبا حدث من تح ّول تاريخي يف تصفية
السلفيّة التي ترفض التغيري وتروم
الخصم أو معاقبته .الذّبح تقنيّة للتّصفيّة تتامىش مع الذّهنيّة ّ
الثّبات عىل األصول األوىل ،عىل البدايات فال ترى ما م ّر بالفكرة أو التّقن ّية من تط ّور .مع ميشال
فوكو نرى تط ّورا ً يف أشكال املراقبة واملعاقبة ،نرى تاريخًا من التح ّول يف أشكال العقاب .فتاريخ
حق
السجن عنده يبدأ يف القرون الوسطى بتعذيب الجسد زمن اإلقطاع ،والذي مينح اإلقطاعي ّ
ّ
تعذيب الق ّن علنا ،ث ّم ظهرت تدريجيا فكرة ال ّربط بني نوعية الجرمية وشكل التّعذيب .فظهرت
السريورة يف معاقبة من يرونه
السجن ّية .138أ ّما هؤالء الجهاديون التكفرييون فال يرون ّ
املؤسسة ّ
ّ
كافرا بل قد يرون يف نحر ال ّرقبة رضباً من العبادة والعودة إىل األصول حتّى يف شكل العقاب ،ولهذا
عاد ال ّرجم والذّبح من الوريد إىل الوريد وقطع الرأس يف بداية القرن الواحد والعرشين .إنّهم
الحج األكرب .ولهم يف
يذبحون ويكبرّ ون ،ينحرون ويتعبّدون لكأنّهم يستعيدون يوم ال ّنحر أو يوم ّ
لغوي عىل غرار ح ّز السيوف أورضب ال ّرقاب ،وإزهاق ال ّنفوس ،وحصد السيوف .هذا
ذلك رصيد ّ
فقهي:
ال ّرصيد اللّغوي ينطلق من تاريخ ّ
ج -التطبيــــع مع الـــــ ّدم:

كل فطور صباح عند
ال ّدم قبل ال ّنوم وبعده نلبسه رداء ،استعارة لعبارة أمل دنقل ،يرافقنا مع ّ
كل يوم عرب شاشات التلفزة .حتّى بات املوت أمرا طبيع ّيا .هذا التطبيع
رشب القهوة؛ ماء يُراق ّ
يستم ّد جذوره من أساطري األضاحي التي تتخلّص فيها ال ّنفس البرشية من آثامها ج ّراء ما اقرتفته
السنني واإلنسان يتط ّهر بال ّدم عرب األضاحي والقرابني ،تط ّه ًرا يس ّميه «رينيه
من ذنوب .منذ آالف ّ
جريار» «اإلبدال الذبائحي األ ّول» .139بعض العرب إىل اليوم ،كام يف تونس مثال ،ينحرون الذبيحة
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كل م ّرة تنفرج فيها أزمة
ويضعون أيديهم عىل الجدران بعد أن يلطّخوها بال ّدم تج ّنبا للعني .ويف ّ
ما لدى الفرد أو الجامعة ت ُنحر ذبيحة فدا ًء ودفعا للبالء .إنّها ذبيحة طقس تجعل من جريان ال ّدم
وسيطا إلبعاد املخاطر .وقد يحدث انزالق من الذبيحة الطّقس إىل الذبيحة الجرمية« :تطالعنا
الذبيحة يف العديد من األعامل الطقسية بوجهني نقيضني ،فتارة هي «يشء بالغ القدس ّية» ال يسلم
من أعرض عنه من تهمة التهاون الخطري ،وطورا هي رضب من اإلجرام يجازف مرتكبه بالتو ّرط
تقل عن التهاون خطورة».140
يف مسالك ال ّ
رش ساهم يف تقوية االستعداد العنفي لدى األفراد ،استعدا ًدا
البعد القدايس لل ّدم كمخرج لطرد ال ّ
تختلف ش ّدته كلّام انتقلنا يف الفضاء االجتامعي من ال ّريف إىل املدينة .يف الفضاءات املدين ّية يوكل
إىل ج ّزار محرتف ليقوم بعملية الذّبح ،أ ّما يف ال ّريف ففي الذّبح نوع من الفحولة يتنافس فيها
ال ّرجال .وللمرأة أيضاً نصيبها يف ذلك عند غياب ال ّرجل .مماّ يخلق رغبة يف العنف وقدرة عىل سفك
ال ّدماء متّى ما دعت الرضورة يف حالة املواجهة .وإذا مل يُقيّض لهذا العنف أن يرتوي يف املعارك
وجد له موضوعات بديلة ته ّدئ ال ّرغبة العنيفة .والغريب أ ّن اإلنسان يستأنس ذبح الحيوانات
األقرب إليه ،تلك التي تحتفظ مبسحة إنسانيّة ،فيقع االختيار عىل أجزل الحيوانات نفعا وأكرثها
وداعة وبراءة وأوثقها صلة باإلنسان من حيث غريزتها وعاداتها… ،141ولنا يف األثنولوجيا ما يدعم
حقيقي مواز
بقري
هذه الفرضيّة .ففي قبيلة النوير التي درسها «إيفانس بريتشارد» يوجد مجتمع ّ
ّ
لغوي يستعمله شعب النوير يتعلّق
للمجتمع اإلنساين ومبني عىل الطّراز نفسه .142مث ّة قاموس
ّ
باألبقار يسمح بإقامة عالقات يف منتهى الدقّة والتن ّوع بني املاشية والجامعة اإلنسانية« :فألوان
الحيوانات وأشكال قرونها وأعامرها وأجناسها وسالالتها املم ّيزة التي قد يعود بعضها إىل النشء
الخامس ،تتيح كلّها التمييز بني رؤوس املاشية عىل نحو يعيد التصنيفات الثقافية تحديدا ،ويجعل
من املجتمع الحيواين رديفا حقيقيا للمجتمع البرشي».143
وت ُحسم الصرّ اعات أحياناً بدفع الجزية التي غالباً ما تكون من الحيوانات األليفة .وحتّى مهر الزواج
يُقاس بعدد رؤوس املاشية .وكناية عىل جامل املرأة يستعمل العرب العبارة التالية « :تُساق من
أجلها اإلبل» .ويجري الدم عند الفرح واالحتفال وللتعبري عن الكرم وحسن الضيافة ،وعند التكفري
( )Expiationأيضاً تُنتقى ضحية «صالحة للتضحية» .وفقا ملعايري ثقاف ّية دين ّية .هكذا يرافق ال ّدم
رش
ّ
كل املناسبات حتّى عند رشاء بيت جديد ال تدخله إالّ بعد أن يسيل عىل عتبته ال ّدم تبديدا لل ّ
ودرءا ملخاطر ممكنة ،لكان ال ّدم هو املنقذ حتى ال يهلك البرش ويبيد اإلخوة بعضهم بعضا .فالحمل
الذي ق ّدمه هابيل ،حسب أحد التقاليد اإلسالمية هو نفسه الذي سريسله اللّه إىل إبراهيم يك
يضحي به بدال من إبنه إسامعيل.144
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مضح وإله ،ووفقا لهذا
يقول «رينيه جريار» بأنّه لطاملا ت ّم تعريف الذبيحة بأنّها وساطة بني
ّ
التعريف فإ ّن اإلقبال عىل الذّبح بورع وتقوى هذه األيّام من قبل من يس ّمون أنفسهم الجهاديني
كــ « :داعش» قد يكون مر ّده هذه العقيدة التي ترى الذّبح شكال من أشكال العبادة والتق ّرب
من الله طلبا للج ّنة .غري أ ّن هؤالء الجهاديني ال يرون رضورة لتدبّر ذبح اإلنسان مبا يس ّميه «رينيه
جريار» «باإلبدال الذبائحي األول» بل إ ّن أنفسهم ال تهدأ ،فتصل درجة الورع إالّ متى نُحر الكافر
قص رأسه ،ويُسند هذا االستحقاق يف الذّبح ملن كان أكرثهم وجاهة يستم ّدها من
أو املرت ّد حتّى يُ ّ
التّقوى .لذلك ترافق عملية الذبح أصوات مكبرّ ة لكأنّهم يزيلون بسفك دماء الجسد ما علق به من
آثام فتُزهق روحه تخليصا لها من رشورها وآثامها.

الخامتة:
جهادي متش ّدد بني يوم وليلة؟ هذا ٌ
سؤال
كيف ينتقل شاب له تاريخ قريب يف االنحراف إىل
ّ
خاصة كامناً يف رحم الثّقافة،
حاولت هذه الدراسة أن تفكّك بعض عنارص اإلجابة عليه ،ورأته ّ
فرتسخت يف الوعي العميق
تحصنت باسم ثوابت الهويّة من ّ
ثقافة ّ
كل تغيري عىل م ّر العصورّ .
لهذا الشّ اب ساكن أحزمة املدن الكربى .وال تحتاج هذه الثّقافة لتنشط من جديد فيتق ّمصها هذا
الشّ اب ويتح ّول بها إىل آلة مد ّمرة سوى إيقاظ كوامنها .ومماّ يف رحم هذه الثقافة تصنيف ال ّناس
والسلوك واملعاملة .ومنها أيضاً نفي اآلخر
إىل مؤمنني وكفّار بدل تثبيت معاين املواطنة يف التص ّور ّ
وترك التشبّه به واعتبار ذلك مبنزلة «مرض القلب» كام يقول ابن تيميّة ،فجميع أعامل الكفّار فيها
خلل مينعها أن تت ّم له منفعة بها .وتكرث مفردات يرسع الشّ اب يف ترديدها واعتبارها مصدر هالكه
ٌ
وهالك أهله إن هو مل يجاهد بال ّنفس من أجل زواله حتّى إذا اقتىض األمر قتل ذوي القرىب إذا
ما كانوا من «الطاغوت» أو تش ّبهوا بالنصارى أو دعوا دعوى الجاهل ّية .والجاهلية عندهم نوعان:
جهل بسيط ومعناه عدم العلم وجهل مركّب وهو اعتقاد خالفه .وانطالقا من هذه التصنيفات
التي تقيص اآلخر قريبا أو بعيدا تكرث تسميات وتتوالد تصنيفات ير ّددها الشّ اب دومنا حاجة إىل
التّفكري ومنها دار الكفر ودار اإلميان ،واليهودية والنرصانية واملجوسية والصابئة والوثنية والشرّ كيّة
والبدعة وأهل الذ ّمة مع أ ّن بعضها فقدت بعض وظيفتها االستعاملية .والغريب أ ّن من ثوابت
التمسك بالفروع والتّفاصيل ح ّد التكفري ومنها رفض األكل بالشِّ امل أل ّن الشّ يطا َن
هذه الثقافة ش ّدة ّ
يفعل ذلك .ومنها أيضاً ال ّنهي عن دخول املعابد وتج ّنب أعياد أعداء الله ،ومن فعل ُحرش معهم
يوم القيامة .فام يفعله الكفّار إ ّما بدعة أو منسوخ ،ذلك أ ّن املوافقة يف القليل تدعو إىل املوافقة
يف الكثري .وقد ت ُل ّب ُس عىل العا ّمة دينهم ،وتخلق مواالة تنايف اإلميان .ومبثل هذه الثقافة ينشأ الغل ّو
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خاصة يف ما ارتبط
ونفي اآلخر وإحالله منزلة الشّ يطان .ومن املفارقة أن يكون هذا الغل ّو متح ّكامً ّ
بالفروع والتّفاصيل .ومن التفاصيل اإلطناب يف حكم ال ّنظر لل ّنساء يف عرص مل يعد فيه ممكنا تج ّنب
النظرة ولو أردنا .ومع ذلك ما تزال ،فقهياً ،العني تزىن وزناها ال ّنظر ،بل إ ّن هذا أصل ال ّزنا عند
ابن ق ّيم الجوزيّة .145وما هو متداول ومعروف عن انعكاس فقه ال ّنظرة اليوم عىل واقع مغاير ما
السامع.
يذهل ّ
النظر ُة «سهم مسموم من سهام إبليس» ،هذا الحديث ير ّدده ويتش ّبث به ،وبشكل مفارق،
من كانوا قريبي العهد باالنحراف .هؤالء هم أكرث ال ّناس تط ّرفاً إذا ما انقلبوا فجأة إىل السلفية،
جل تقواهم اتقاء ال ّدنيا واتقاء ال ّنساء ،مع أ ّن املرأة كام
ويأنسون منها الجهاديّة بالخصوص ،وتصبح ّ
هو معلوم ليست معطى بيولوجياً بل بناء اجتامعيّاً وثقافيّاً.

الثّقافة التي ميكن أن ت ُتنج اإلرهاب هي كمثل هذه التي تُح ّرم النظرة وتساوي بني الغناء وال ّزور،
وبني الغناء والشّ يطان .فالشّ يطان أ ّول من تغ ّنى ،146ولذلك فهو ضمن هذه النظرة القصوويّة
نبت املاء العشب .147وها إ ّن أحداثا تقع هنا وهناك بني تونس
يُنبت ال ّنفاق يف القلب كام يُ ُ
والصور وما فيها من فنون ضاربة يف عمق
والعراق وسوريا تستهدف فيام تستهدف املتاحف ّ
التاريخ ،وها إ ّن بعض ال ّنساء ،كاأليزيديات مثال ،يُب ْع َن يف سوق ال ّنخاسة .وها إ ّن الجهاديني ينتقمون
الصور ينايف التوحيد أل ّن فتنة العشق
من الثّور املج ّنح يف املوصل .ولهم يف ذلك فتوى ،فعشق ّ
من أعظم الفنت كام يقول ابن ق ّيم الجوزيّة .148والفتنة ت ُفسرّ بالشرّ ك عندهم والكفر يف الدنيا
الصدف وهذه ال ّدراسة تصل إىل خامتتها أن تقع تلك املذبحة التي
والعذاب يف اآلخرة .149وتشاء ّ
استهدفت ز ّوار متحف باردو بتونس يف آخر شهر آذار /مارس من سنة  2015ف ُيقتل منهم الكثري.
تقسم املواطنني أبناء البلد الواحد إىل مسلمني وغري
الثقافة التي تنتج اإلرهاب ثقافة إقصائيّة ّ
مسلمني وتعتربهم من أهل الذ ّمة .فرتى الجهاديني ير ّددون مفردات «الذّم ّيون» و«أحكام امللّة»
بالسالح .مبثل هذه اللّغة تبيح اليوم داعش لنفسها
وإعطاء الجزية ،جزية يأخذونها من الد ّولة ّ
يف العراق وسوريا آبارا من ال ّنفط وبنوكا تحوزها رغم أ ّن معنى ال ّذ ّمة تُشرتط باملنعة ،وذلك يف
قول عمر ابن الخطّاب« :إ ّن لكم الذّمة وعلينا املنعة» .هذه املعادلة التي تربط حقن دماء غري
املسلمني بالجزية قد تكون فقدت راهنيتها بفعل موازين القوى التي تعطي الغلبة والتف ّوق لغري
املسلمني .ومن هذا االختالل يف روابط الق ّوة يأيت اإلرهاب سالحا للعاجز الذي يرى أحكام عقيدته
وال يستطيع تحقيقها إالّ بالرتهيب والتخويف واإلثخان يف القتل كلّام وجد فاعلوه منفذا وفرصة
ٌ
مفارق أ ّن العمليات اإلرهابيّة
غالباً ما تتوفّر لهم يف البلدان التي تعيش حالة من الفوىض .ومماّ هو
خاصة هذه األيّام عىل من يُفرتض أن ينظر إليهم عىل أنّهم مسلمون ،ومع ذلك هم األكرث
تقع ّ
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استهدافاً منها عىل غريهم ،فتُستباح أرواحهم وأموالهم أكرث مماّ ت ُستباح أموال وأرواح غريهم.
ويف ذلك مخالفة لفقه الجزية التي تؤخذ ،كام يقول أبو حنيفة من أهل الكتاب واملجوس وعبدة
مفهوم إالّ إذا كان
األوثان من العجم ،وال تؤخذ من عبدة األوثان من العرب .150وهو متييز غ َري
ٍ
السلف ّية الجهاديّة «الفريضة الغائبة» فإ ّن
ال ّرهان منه الهيمنة والق ّوة .أ ّما اليوم وبسبب ما تس ّميه ّ
بعض املجتمعات العربية تتفكّك اليوم من ال ّداخل .الفريضة الغائبة تعني أ ّن العد ّو القريب مق ّدم
يف الجهاد عىل العد ّو البعيد ،ومبثل هذه الفكرة «الجه ّنم ّية» تتح ّول املنطقة العرب ّية إىل حريق هائل
يصعب التحكّم فيه إالّ بغلبة طرف عىل آخر أو تفكّك املجتمع والدولة.
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بني
املعارصة
ة
ي
العرب
ة
ي
اإلسالم
 - 32حسني سعد ،األصول ّية
ّ
ّ
ّ
الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،2006 ،ص.38 .
33 - Jean Baudrillard, La transparence du Mal: essai sur les phénomènes extrêmes, Paris, Galilée, 1990, p. 82.
 - 34القرآن الكريم ،سورة األنفال ،اآلية .60
 القرآن الكريم ،الحجر ،اآلية 935
36 - Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard – Pierre Lécuer, Dictionnaire
de Sociologie, Paris, 2005, p. 233
37 - André Akoun et Pierre Ansart (sous la direction), Dictionnaire de Sociologie, Paris, Seuil, 1999, p. 534
38 - Léon Trotsky, Terrorisme et communisme (L’Anti-Kutsky, Paris: Union générale d’Éditions 1963.
 - 39املرجع نفسه ،ص19 .
40 - Bernard Gros, Le terrorisme, Paris, Hatier, 1976, p. 68
 - 41السيد ياسني ،العقل اإلرهايب والتط ّرف األيديولوجي :تحليل ثقايف ،كراسات اسرتاتيجية ،العدد  ،216السنة العرشون ،2010 ،ص5 .
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السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،بريوت ،دار املناهج للنرش والتوزيع ،2013 ،ص.277 .
 - 42جالل الدين ّ
 - 43عبد الباري عطوان ،الدولة اإلسالميّة :الجذور ،التو ّحش ،املستقبل ،بريوت ،دار الساقي ،2015 ،ص.23 .
 - 44املرجع نفسه ،ص.23 .
 - 45ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء التاسع ،بريوت ،دار صادر ،1955 ،ص158 .
 - 46محمد بن إسحاق بن النديم ،الفهرست ،تحقيق ناهد عباس عثامن ،الدوحة :دار قطري بن الفجاءة :485 ،1985 ،محمد بن
سعد ،كتاب الطبقات الكبري ،تحقيق عيل محمد عمر ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،2001 ،الجزء التاسع.357 ،
 - 47محمد أبو زهرة ،ابن تيميّة :حياته وآثاره ،آراؤه وفقهه ،القاهرة ،دار الفكر العريب.1991 ،
 - 48امحمد جربون ،مفهوم الدولة اإلسالمية أزمة األسس وحتم ّية الحداثة ،الدوحة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2014ص.347 .
 - 49املرجع نفسه ،ص348 .
 - 50املرجع نفسه ،ص348 .
 - 51املرجع نفسه ،ص.353 – 352 .
 - 52رياض الشعيبني« ،السلف ّية يف تونس :مخاض التّح ّول» .يف كتاب الظاهرة السلفية (مؤلّف جامعي) ،الدوحة مركز الجزيرة
للدراسات ،2014 ،ص .ص (.)232 – 221
 - 53حسن األرشف« ،سلفيّة املغرب :تو ّجهات ومسارات» .املرجع نفسه ،ص .ص.)246 – 233( :
 - 54املرجع نفسه ،ص243..
 - 55املرجع نفسه ،ص.243 .
السلطة» .املرجع نفسه ،ص .ص.)48 – 33( .
 - 56هشام بن غالب« ،السلفيّة السعوديّة يف ميدان ّ
 - 57سعود املوىل ،الجامعات اإلسالمية والعنف ،موسوعة الجهاد والجهاديني ،اإلمارات العربية املتحدة ،مركز املسبار للدراسات
والبحوث ،2012 ،ص784 .
السلفية الجهاديّة ،بريوت ،ابن
السلفية القتالية الجهادية :من الجهاد السلفي اإلقليمي إىل األممية ّ
 - 58نسيم بهلول ،العقيدة ّ
النديم للنرش والتوزيع ودار الروافد الثقافية ،2013 ،ص.75 .
 - 59الكاند هلوي ،حياة الصحابة ،الجزء األول ،القثاهرة ،دار ال ّنرص للطّباعة 1389 ،ه ،ص.78 .
 - 60املرجع نفسه ،ص790 .
 - 61القرآن الكريم ،املمتحنة ،اآلية 4
 - 62أستعمل هنا مفهوم الثورة وفقا للتسمية التي أطلقها الفاعلون عىل فعلهم دون نقد .يتعلّق األمر ،إذن ،باستخدام تسمية
تداولت يف االستعامل االجتامعي التونيس.
 - 63املرجع نفسه ،ص.792 .
 - 64املرجع نفسه ،ص778 .
السلفية إىل جهادية القاعدة وما بينهام من تيّارات ،مركز الدين والسياسة
السعوديّة ،من ّ
 - 65خالد املشوح ،التيارات الدينيّة يف ّ
للدراسات ،االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية ،2012 ،ص41 .
 - 66املرجع نفسه ،ص42 .
 - 67املرجع نفسه ،ص.45 .
 - 68زهري كامل ،اغتيال الخليفة عمر بن الخطّاب ،رواية ،مراجعة وتحقيق زياد السلوادي ،بريوت ،لبنان ،الدار العربية للعلوم
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نارشون ،2009 ،ص31 .
الساقي ،الطبعة العارشة ،2011 ،ص47 .
 - 69أدونيس ،الثّابت واملتح ّول ،بحث يف اإلبداع واالتّباع عند العرب ،الجزء األ ّول ،بريوت ،دار ّ
 - 70ا ُنظر مثال تبليس إبليس للبيهقي ،مقتبس من ابن قيّم الجوزيّة ،كشف الغطاء عن حكم سامع الغناء ،بريوت ،دار الجيل،
 ،1992ص.31 .
 - 71ابن ق ّيم الجوزيّة ،املرجع نفسه ،ص30..
 - 72املرجع نفسه ،ص.37 .
 - 73املرجع نفسه ،ص.56 .
خواص املسلمني ودين اإلسالم براء من هذا السامع الذي كم حصل به من مفسدة للعقل
نعم
«
ة:
ّ
 - 74يقول ابن ق ّيم الجوزيّ
والصبيان ،فكم أفسد من دين ،وأمات من ُس ّنة ،وأحيا من فجور وبدعة .وكم هُدم به من مرضاة الله ورسوله،
والدين والحريم ّ
وبُني به من مساخطه ومساخط رسوله…وكم جلب من رشك ،وأخفى من توحيد ،وكم فيه من فتح لطرق الشّ يطان ،وص ّد عن
سبيل الله وعن اإلميان ،وكم أنبت يف القلب من نفاق ،وغرس فيه من عداوة لدين الله وشقاق ،وكم وقع فيه من رقيّة لل ّزنا،
وتس ّهل به من طريق إىل ما كرهه الله من املعايص واآلثام ،وكم ق ّرت به للشّ يطان وحزبه من عيون ،وتق ّرحت به ألولياء الله
وحزبه من جفون ،وكم مالت به الطّباع إىل ما ح ّرمه الله ورسوله عليها ،وكم سكرت به ال ّنفوس فعربدت باملحارم ،وانقادت
قرسا إليها…» ،املرجع نفسه ،ص.57 .
 - 75ابن قيم الجوزيّة ،كشف العطاء عن حكم سامع الغناء ،مرجع سابق الذكر ،ص.32 .
 - 76عبد الصمد الدياملي ،املدينة اإلسالم ّية واألصول ّية اإلرهاب ّية :مقاربة جنس ّية ،بريوت ،لبنان ،دار الساقي ،2008 ،ص147 .
 - 77عبد الباري عطوان ،الدولة اإلسالمية ،مرجع سابق الذكر ،ص.32 .
 - 78املرجع نفسه ،ص.33 .
 - 79املرجع نفسه ،ص.33 .
 - 80املرجع نفسه ،ص.34 .
رسي ،بريوت ،لبنان ،دار
 - 81أسامة بن الدن ،خطاب قيل يف نوفمرب  ،1996ا ُنظر كتاب عبد الباري عطوان ،القاعدة التنظيم ال ّ
الساقي ،2009 ،ص115 .
ّ
 - 82املرجع نفسه ،ص140 .
 - 83تسجيل ظهر يف قناة الجزيرة الفضائ ّية يف  12أيلول/سبتمرب .2002
 - 84املرجع نفسه ،ص.118 .
 - 85كريستيان بارينتي ،مدار الفوىض :تغيرّ املناخ والجغرافيا الجديدة للعنف ،ترجمة سعد الدين خرفان ،عامل املعرفة ،الكويت،
املجلس الوطني للفنون والثقافة واآلداب ،2014 ،ص118 .
 - 86املرجع نفسه ،ص.127 .
 - 87املرجع نفسه ،ص.126 .
 - 88املرجع نفسه ،ص.121 .
 - 89املرجع نفسه ،ص.130 .
 - 90املرجع نفسه ،ص .133
 - 91أريييل مرياري « ،A. Merrariاالستعداد للقتل واملوت :اإلرهاب االنتحاري يف الرشق األوسط»:
1990 ,The readness to kill and die: Suicidal terrorism in the Middle East, W. Reich
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 - 92من أجل فهم من الداخل لعامل الجهاديني وقدرتهم عىل مواجهة املوت بإقدام ،حاولت قراءة بعض األفالم الوثائق ّية
ومجموعة من الفيديوهات التي تص ّور بعض املعارك التي شهدها مقاتلوا داعش وأنتجوها عن أنفسهم .وحرص الباحث أن
يخ ّرج املعنى من لغتهم كام ترد يف تسجيالتهم ،تخريج املعنى مام يستعملونه من مفردات لتوصيف الواقع وتربير حربهم
خاصة يف «بالد ال ّرافدين» حسب تسميتهم.
 - 93ا ُنظر مثالً املوقع التايلhttp: //www.youtube.com/watch?v=HnEI9BWjaVw :
 - 94األنفال ،اآلية .45
 - 95عنرتة بن شدّاد ،ديوان عنرتة ،بريوت ،مطبعة اآلداب ،1893 ،ص19 .
 - 96يف صلح الحديب ّية كانت «أم سلمة» مع رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -ىف رحلته إىل مكة .هذا الصلح وصفه القرآن
خاصة املهاجرين منهم الذين تركوا ديارهم
الكريم بالفتح املبني مع أ ّن الصحابة أنكروه يف البداية لرغبتهم يف دخول مكّة ّ
وأرسهم فيها .وهنا يذكر التاريخ دور أم سلمة يف حفظ جامعة املسلمني ووقايتها لهم من التدهور إثر األزمة النفسية التي
انتابتهم بعد رشوط صلح الحديبية وعودتهم للمدينة دون دخول مكة .فقد اعترب املسلمون ما حدث نوعاً من الذلة… وحني
طلب منهم الرسول قبل عودتهم إىل املدينة أن يحلقوا رؤسهم ويذبحوا الهدى تحلال من اإلحرام مل يفعلوا ومنهم صحابته
فكررها ثالث مرات فلم يقم أحد منهم فدخل عىل «أم سلمة» غاضباً وقال :هلك املسلمون ،فردت قائلة :يانبي الله أتحب
ذلك؟ أخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ..فخرج رسول الله فلم يكلّم أحدا ً منهم
حتى فعل ذلك نحر بيده ودعا حالقه فحلقه ..فلام رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل
بعضاً غامً».
السالم فرج ،الفريضة الغائبة ،منرب التوحيد والجهاد ،اأنظر عامد عبد الغني (إرشاف) ،الحركات اإلسالمية يف
 - 97محمد عبد ّ
الوطن العريب ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2013 ،ص.1260 .
 - 98القرآن الكريم ،سورة الصافات ،اآليات من  99إىل 107
 - 99ابن منظور ،لسان العرب ،املجلّد الثالث عرش ،بريوت ،دار صادر( ،ب .ت) ،ص.209 .
 - 100فتحي بن سالمة ،مرجع سابق الذّكر ،ص.291 .
 - 101املرجع نفسه ،ص.294 .
 - 102املسعودي ،مرجع سابق الذكر ،ص.329 .
 - 103املرجع نفسه ،ص.355 .
 - 104هشام جع ّيط ،الفتنة :جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكّر ،بريوت ،دار الطليعة ،الطبعة الرابعة ،2000 ،ص.190 .
 - 105املرجع نفسه ،ص.191 -190 .
 - 106املرجع نفسه ،ص.192 .
 - 107املرجع نفسه ،ص.194 .
 - 108جالل الدين السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،مرجع سابق الذّكر ،ص.277 .
 - 109املرجع نفسه ،ص.224 .
 - 110نرص بن مزاحم ،وقعة صفّني ،تحقيق عبد السالم هارون ،القاهرة ،1981 ،ص.332 .
 - 111هشام جع ّيط ،مرجع سابق الذّكر ،ص.231 .
 - 112يقول املسعودي يف مروج الذّهب« :وقتل بصفّني سبعون ألفا .من أهل الشام خمسة وأربعون ألفا ،ومن أهل العراق
خمسة وعرشون ألفا .فيهم خمسة وعرشون بدريا» .ا ُنظر مروج الذّهب ومعادن الجوهر للمسعودي (أبو الحسن عيل بن
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الحسني بن عيل املسعودي) ،املجلّد الثاين ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،الجزء الثالث ،بريوت ،دار الفكر( ،بدون
تاريخ) ،ص.405 .
 - 113هشام جعيّط ،مرجع سابق الذّكر ،املرجع نفسه ،ص.259 .
 - 114املرجع نفسه ،ص.265 .
 - 115الطربي ،ابن جرير ،تاريخ األمم وامللوك ،عن حسني الخشن ،اإلسالم والعنف :قراءة يف ظاهرة التكفري ،بريوت ،املركز الثقايف
العريب ،2006 ،ص13 .
 - 116السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،مرجع سابق الذّكر ،ص.295 .
 - 117املسعودي (أبو الحسن عيل بن الحسني بن عيل املسعودي) ،مرجع سابق الذكر ،ص.70 .
 - 118املرجع نفسه ،ص.71 .
 - 119املرجع نفسه ،ص.72 .
 - 120ا ُنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي إذ ورد فيه عن أ ّم سلمة زوجة ال ّرسول أنّها قالت« :سمعت الج ّن تبيك عىل الحسني وتنوح
عليه» .ص.343 .
 - 121املرجع نفسه ،ص.343 .
الساقي ،2015 ،ص.100 .
 - 122ابراهيم الحيدري ،تراجيديا كربالء :سوسيولوجيا الخطاب الشيعي ،بريوت ،دار ّ
 - 123السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص .345
 - 124املسعودي ،مرجع سابق الذّكر ،ص.123 .
 - 125السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص.362 .
 - 126املرجع نفسه ،ص.419 .
 - 127املرجع نفسه ،ص.419 .
 - 128املرجع نفسه ،ص.523 .
 - 129املرجع نفسه ،ص.530 .
 - 130املرجع نفسه ،ص.558 .
 - 131املرجع نفسه ،ص.593 .
 - 132املرجع نفسه ،ص.597 .
 - 133املرجع نفسه ،ص.601 .
 - 134كلمة منسوبة لعماّ ر بن يارس يف معركة صفّني ،ا ُنظر املسعودي ،مروج الذّهب ،املرجع نفسه ص.391 .
يل مح ّرضا عىل القتال يف
 - 135عيل بن أيب طالب ،مخاطبا الحسن والحسني يف معركة صفّني ،املرجع نفسه ،صز  .389ويضيف ع ّ
السلّة،
قبل
األجفان
يف
السيوف
ّ
معركة صفّني « :يا معرش املسلمني ،ع ّموا األصوات ،وأكملوا الألمة ،واستشعروا الخشية ،وأقلقوا ّ
السيوف بالخطا وال ّنبال بال ّرماح ،وطيبوا عن أنفسكم أنفسا ،فإنّكم بعني
والحظو الشّ زر ،وأطعنوا الهرب ،ونافحوا بالظّبا ،وصلوا ّ
النص يف مروج الذهب للمسعودي ،املرجع نفسه ،ص.389 .
الله ومع ابن ع ّم رسول الله ،عاودوا الك ّر واستقبحوا الف ّر» .ورد ّ
السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص.590 .
ّ - 136
 - 137حسني الخشن ،م ،ص.16 .
 - 138يقول فوكو يف املراقبة واملعاقبة « :هكذا فقد امحى يف مطلع القرن التاسع عرش املشهد الكبري للعقاب الجسدي ،وأخفي
الجسد املعذّب ،واستبعد من القصاص ،عرض مشهد األمل…» ويضيف« :املسألة إذن يف كيف أ ّن اإلنسان -الحد موضوعا
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وهدفا ملامرسة العقوبات التقليدية .وبأيّة كيف ّية أصبح امل ّربر األخالقي األكرب لحركة اإلصالح» .ويقول يف موضع آخر« :أ ّما القرن
التاسع عرش فقد كان فخورا ً بقالعه التي كان يبنيها عند حدود املدن وأحياناً يف قلبها .كان يتغ ّنى فخورا بعدم معاقبة األجسام،
ومبعرفته كيف يصلح النفوس .إ ّن هذه الجدران وهذه األقفال ،وهذه الزنزانات كانت تشكّل مرشوعا للتقويم االجتامعي.
فالذين كانوا يرسقون كانوا يسجنون والذين كانوا يغتصبون كانوا يسجنون والذين كانوا يقتلون كانوا يسجنون أيضاً… لقد
اخرتع القرن الثامن عرش ،بدون ّ
شك الح ّريات ،ولك ّنه أعطاها أرضية عميقة وقويّة :املجتمع االنضباطي الذي نخضع له اليوم
جميعا» .ا ُنظر:
Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975
139 - Girard René, La violence et le sacré, Paris, Editions Grasset Fasquelle, 1972, p. 9
 - 140املرجع نفسه ،ص.17 .
 - 141رينيه جرار ،العنف املقدّس ،ترجمة سمرية شتا ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،2009 ،ص.20 .
142 - E. E. Evans – Pritchard, The Nuer, a Description of the modes of livelihood and political Institutions
of a Nilotic People, Oxford: Clareddon Press, 1940.
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