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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات
أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً إىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برمجية
شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً
وتأثريا ً يف العلوم اإلنسانية ،وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو
التايل:

أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار ،والتعرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.

ثانياً :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد
منها .ال سيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار
سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات
العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.
رابعاً :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
االصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية ،فضالً عن ِ
صالته
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى .وانطالقاً من البعد العلمي
واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع فقد حرص املركز عىل أن
يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين
من العاملني العريب واإلسالمي.

* * *
ترصد هذه الحلقة يف "سلسلة مصطلحات معارصة" كلمة
األصولية وهي واحدة من أبرز الكلامت التي تح ّولت إىل
مفهوم شاع خالل العقود املنرصمة وأخذ مساحة واسعة من
التداول عىل مستوى العامل اإلسالمي والعامل.
تدخل األصولية  Fundamentalismضمن املفاهيم األكرث
التباساً وإثارة يف حقل الفكر السيايس واالجتامعي ،ومع أنها
قدمية العهد يف األدبيات الفكريّة واملعرف ّية أنها تكتسب
دالالت مختلفة ومتفاوته يف ميدان االستخدام سواء يف العامل
العريب اإلسالمي ويف الثقافة السياسية الغربية.
والله ويل التوفيق

مقدمة

تأصيل املفاهيم
لكل مفهوم ظروف وحاجات موضوعيّة كانت وراء انبعاثه

وتركت أثرا ً عميقا يف مالمحه وتشكله الثقايف من زاويّة أيديولوجيّة

ومعرفيّة ،وانطالقا من هذه املظاهر نجد أن الحفر اإليكولوجي يف

داللة املفهوم يع ُد أمرا ً رضورياً من أجل تحديد مالمح املفهوم
واشتغاالته التي من املمكن أن تكون رضوريّة من أجل نقله وتبيئت ِه

يف الثقافة العربيّة فإن مفهوم «األصوليّة « Fundamentalism -من
املفاهيم اإلشكاليّة التي تثري كثريا ً من املشاكل املفهوميّة والفلسفيّة

معا؛ فهي وليدة إطار ثقايف غريب له موضعاته الثقافيّة تكاد تكون
مختلفة بني الغرب ،والعامل العريب اإلسالمي.

أوال :الفهم األصويل يف اللغة العرب ّية والرتاث:
معنى يف العرب ّية وعلومها مختلف عنه يف
إذ نجد أن للمفهوم
ً

اللغة اإلنكليزيّة ،ففي اللغة العرب ّية« :األصول» املتعلقة بعلوم الدين،
ويطلق لفظ «األصول» عىل مصطلحات مختلفة من أشهرها ما يدل

عىل ثالثة من العلوم اإلسالم ّية هي( :أصول الدين وأصول الحديث
وأصول الفقه) ،ويسمى علم أصول الفقه ،غالباً ،بـعلم األصول،
ويع َّرف بأنه العلم بقواعد الفقه اإلسالمي ،وباألدلّة التي تؤدي
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إىل تقرير األحكام الرشعيّة[[[ ففي اإلسالم يرجعون يف أحكامهم

ومسائلهم االجتهاديّة إىل األصول[[[ .ويع ّرف علم األصول بأنّه
«العلم بالعنارص املشرتكة يف عمليّة استنباط الحكم الرشعي»[[[،
فقد نشأ علم األصول يف أحضان علم الفقه كام نشأ علم الفقه يف

أحضان علم الحديث [[[ ويختلف منهج الفقه عن منهج علم الكالم
فهناك منهجان لتشخيص األصول واستنباطها( :منهج األحناف،

ومنهج املتكلمني)؛ ولكل منهام وجهة نظر ألِّفت عىل أساسها
جملة من الكتب ،أما منهج األحناف فقد ركز عىل أساس اعتبار

الفروع الفقهيّة إلمام املذهب هي املنطلق إىل التامس الضوابط
األصوليّة العامة ....أما منهج املتكلمني فيختلف عن ذلك
املنهج اختالفاً كبريا ً إذ يقوم «عىل تجريد قواعد الفقه وامليل إىل

االستدالل العقيل ما أمكن فام أيّدته العقول والحجج أثبتوه [[[». . .

ثانياً :يف اللغة اإلنكليزيّة ويف الفكر الغريب:
اصطالح سيايس فكري
األصول ّية ( )Fundamentalismهي
ٌ
مستح َدث يحاول توصيف سلوكيات متنوعة بوصفها« :متتلك نظرة

متكاملة للحياة بكافّة جوانبها( :السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة
[[[ -الجرجاين ،مجمع التعريفات ،ص.27
[[[ -عبد املنعم الحفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،ص,76
[[[ -محمد باقر الصدر ،دروس يف علم األصول الحلقة األوىل ،مؤسسة النرش
اإلسالمي ،ط ،1قم ،ص .43
[[[ -ن ،م ،ص.50
[[[ -محمد تقي الحكيم ،األصول العامة للفقه املقارن ،دار األندلس ،ط ،1بريوت،
1963م ،ص .84-83

المقدمة

متأصلة نابعة عن إميانٍ بفكر ٍة
والثقافيّة) ،وهي ناجمة عن قناعة
ِّ
أومنظومة قناعات ،تكون يف الغالب تصورا ً دينياً أوعقيد ٍة دينيّة».
وميكن متابعة هذا املصطلح عىل النحو اآليت:

ظهر يف الثقافة الغرب ّية يف توصيف ظواهر دين ّية مسيح ّية ظهرت

أول ما ظهرت يف الواليات املتحدة األمريك ّية يف مطلع القرن
العرشين بعد أن متكّن مجموعة من الربوتستانت من طبع اثني عرش
مجلدا ً يف الحقبة ما بني ( 1915-1910م) بعنوان (أصول شهادة

عىل الحقيقة) انترشت يف وقت وجيز بني املسيحيني األمريكيني.
ويؤيد هذا التأويل للحدث توصيف هربر بركمجيان  -أستاذ العلوم
السياس ّية يف جامعة نيويورك « :فريجع أصل األصول ّية إىل فرقة من

الربوتستانت التي تؤمن بالعصمة الحرف ّية لكل كلمة يف الكتاب
املق ّدسة ويدعي أفرادها التلقي املبارش عن الله ،فضالً عن معاداتهم

للتفكري العلمي وميولهم إىل استعامل العنف والق ّوة؛ لغرض فرض
معتقداتهم»[[[ وبهذا ارتبط املفهوم بضبط تلك املظاهر للسلوك ّية
ثقافياً ودينياً من ضمن حدود املجتمع األمرييك.

وهناك من يؤكد أ ّن مصطلح األصول ّية كمفهوم مل يربز يف
املعاجم واملوسوعات الغرب ّية إال حديثاً ،فهو مل يظهر يف

معجم روبري الكبري عام 1966م ،ومل يظهر يف املوسوعة العامل ّية
يف عام 1968م ،سوى ما ورد يف قاموس الروس الصغري سنة

1966م ،وبكيف ّية عامة إذ يقول« :إن األصول ّية هي موقف أولئك
الذين يرفضون تكيف العقيدة مع الظروف الجديدة «وهذا ما

[[[ -ريتشارد هرير ،األصولية يف العامل العريب ،ترجمة عبد الوارث سعيد ،دار الرقاء ،ص .34
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أ َّرخه الفيلسوف الفرنيس «رجاء جارودي» لهذا املصطلح

وتاريخ ظهوره يف املعاجم اللغويّة يف فرنسا ،وبيَّ أ َّن أول ما
ظهر هذا املصطلح كان يف معجم «الروس الصغري» 1966م،
«مواقف
وكان معناه عا ّماً غري محدد وال دقيق ،وكان يُرمز به إىل:
َ
عام ٍة ملجموعة الكاثوليك الذين دأبوا عىل التَّ َم ُّسك باملايض،
ورف ِ
ْض كل جديد ،وعدم القدرة عىل تكييف عقيدتهم مع ظروف
الحياة وتطوراتها الجديدة يف فرنسا» ،وبعد ذلك بثالث سنوات

ظهرت الكلم ُة يف معجم «الروس الجيب» سنة 1969م ،يقصد
بها الكاثوليك وحدهم ،وبخاصة الذين كانوا يتميزون باالستعداد
الفكري؛ لرفض التكيف مع ظروف الحياة الحديثة.

لعل هذا االنتقال بني الثقافتني األمريك ّية والفرنس ّية تشري إىل
أنّه مفهوم حديث اعتمد من أجل توصيف مظاهر الثقاف ّية ودين ّية

تتسم بإعراض وسلوكيات متقاربة مام جعلت املفهوم ينمو يف

الثقافة الغرب ّية ففي سنة 1984م ظهر «املعجم الكبري» يف اثني
عرش جز ًءا «الروس» ،وقد أخذ املصطلح يتحدد معناه بيشء من
الدقة والضبط والوضوح ،فهو يعني داخل الحركة الدين ّية« :موقف
الجمود والتصلب ،واملعارضة والرفض لكل جديد ولكل تطور»،
حا ملفهوم
وكل األمثلة التي ذكرها «الروس» يف معجمه توضي ً
مصطلح األصول ّية ،كانت مأخوذة من مواقف الكاثوليك يف فرنسا،
جسدت حركة الكفاح يف ظل يبوس العارش بفرنسا ،من سنة.
والتي ّ

(1914-1903م) ،ويف عرص الحداثة شهد املصطلح تطورا ً كبريا ً،
وبخاصة بعد مؤمتر الفاتيكان الثاين ،ثم انتقل املصطلح من مجال

المقدمة

الدراسات الدينيّة الكاثوليكيّة ،إىل مجال السياسة واالجتامع،
إذا أريد به «املذهب املحافظ واملتصلب يف موضوع املعتقد

السيايس» .وكان جاك ديبور يطلقه عىل «جامعة الكاثوليك الذين
كل تطور وجديد ،ويعلنون متسكهم بالرتاث».
يرفضون َّ

إن املفهوم يبقى محاولة من قبل الباحثني يف توصيف ظاهرة

غرب ّية دين ّية أوراديكال ّية تتسم بالشمول ّية كانت يف البدايّة تجتهد
يف توصيف الحركات الدين ّية املسيح ّية يف الغرب سواء كانت

من الكاثوليك أم الربوتستانت .والعالمة الدالة عىل إنهام ينطبق

رفض التطور،
عليهام مفهوم األصول ّية هي لوازم األصول ّية،
ُ
ومحاربة العلم ،وعدم التك ُّيف مع ظروف الحياة املعارصة،
طبعاً الحياة املعارصة كام تراها املنظومة العلامن ّية التي تتخذ
من الحداثة الصلبة معيارا ً لها يف توصيف خصومها الذين تراهم

ال يتوافقون من موجهاته يف الرؤيّة واملنهج ولعل هذا ما وصفه
ونقده هابرماس مبجتمع ما بعد العلامن ّية؛ لكن هذا الوصف
العلامين يرى أن تلك املظاهر الدين ّية املسيح ّية تتسم بكونها

تلتزم التشبث باملايض الرتايث ،واملطالبة بالعودة إليه كمرجع
أساس يف مواجهة الحداثة املعارصة .وهذا يعاكس مفهوم القطيعة
والنسب ّية التي ترفضه الحداثة .وتصفه بأنه يحمل خطاب إقصايئ

يرفض اآلخر وال يقر بذهن ّية التسامح والحوار ويستعمل بدلهام
القوة والعنف الرمزي .وهناك قراءاتٌ أخرى تنتمي إىل املرجع ّية
الحديثة نفسها ،وقد حاولت أن تتوسع يف تطبيق األٌمنوذج الغريب

لألصول ّية فنجد غارودي مثال يوسع املفهوم فيأخذ أبعادا ً جديدة
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يف توصيف ونقد أشكال من األصوليات بقوله« :يف الغرب
الص ْهيَ ْونِيّة ،وتحت عباءتها
ظهرت أ ُّم األصوليّات ،وهي األصوليّة ِّ
ظهرت األصوليّة املاركسيّة واألصوليّة الرأسامليّة ،ومن باطن
هاتني الرشارة األوىل لنشاط هذه األصوليّات هي إسقاط الخالفة
العثامنيّة ،بتدبري األب الروحي لألصوليّة ،وهوتيودور هرتزل[[[».

توسع املصطلح إىل خارج الخطاب الديني إذ حاول «غارودي»

أن يوسع داللة املفهوم يف الربط بني نشاطات سياسة تتسم
بكونها تحتكر الحقيقة ومتارس العنف الثوري من أجل الوصول
إىل غاياتها عىل الرغم من كونها متعارضة دينيا بني الربوتستانت
واليهود الصهاينة عىل الرغم من كون خطابهم علامين؛ إال إنهم

مارسوا تأويل ديني وبني املاركس ّية والرأسامل ّية عىل الرغم من
كونهام خطابان شموليان بيد أنهام ال تعدان فرقاً دين ّية [[[ .بعد أن
كان مفهوم األصول ّية يطلق (عىل وجه الخصوص لدى املسيح ّية
(الربوتستانت ّية) األصول ّية تعني الرتكيز عىل املعنى الحريف يف
تفسري الكتاب املق ّدسة الذي يقابل التفسري الرمزي الكاثولييك.

واليوم هناك حركات دين ّية أصول ّية بروتستانت ّية تلتزم بحرف ّية النصوص
وتحاول العيش عىل أسس تعاليم الكتاب املق ّدسة .كمقابل للفكر

العلامين يف الغرب[[[.

[[[ -روجيه غارودي ،األصوليات املعارصة ،أسبابها ومظاهرها ،تعريب خليل أحمد
خليل (دار عام ألفني ،باريس 1992م) ،ص 13
[[[ -غارودي ،األصول ّية ،املرجع السابق.
[[[ -انظر :مايكل أنجلوياكوبوتيش ،أعداء الحوار أسباب الالتسامح ومظاهره ،ترجمة
عبد الفتاح حسن ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،ط ،1القاهرة2010 ،م ،ص-157-123
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المقدمة

األصوليّة تعتمد عىل معايري تصنيف لآلخر بوصفه مختلفاً عنها
ولهذا تنتهج معه سلوك إقصايئ ،فإن هذا السلوك قد ألحق تشوهات
من خالل أنواع البرت التي ألحقها هذا الرتاث األرثوذكيس بنفسه
من جراء حذفه وتصفيته لكل املدارس واملؤلّفات والشخص ّيات
الفكريّة . . .التي ع ّدت «زندقة» أومنحرِفة [[[.
أ ّما عن تلك القواسم املشرتكة التي ص ّنفت األصوليّة الدينيّة
فهناك ثالثة مالمح تُ َكوِن األصوليّة املتطرفة منها:

ـ «هيمنة النزعة املحا ِفظة» وعىل هذا األساس نجدها تعارض
النزعة التحرريّة أو االجتامع ّية أوالتنويريّة والحداثة .هكذا؛ فهي
تعني الحفاظ عىل تقليد «األصول» من دون تجديد ومن دون
تطبيق معارص ،فاألصويل املتشدد ميارس حياته اليوميّة وفقًا
لنظرة تاريخيّة قدمية مرتبطة باملايض ،إال إنه يستعمل بعض وسائل
الحداثة ،مثل الوسائل الحديثة يف النقل والعالج والبناء» ،بيد أنه
عندما تتحدث معه عن األسس الحديثة لنظريات الحياة السياس ّية
واالقتصاديّة واالجتامع ّية والنفس ّية فإنه يرفضها بش ّدة؛ ألنّها تتعارض
مع فهمه للحياة من خالل موروث سلفي ال يصلح لإلنسان
املخلوق بحسب صورة الله ومثاله ،تاج الخليقة   .

ـ طغيان الخطاب الديني :فالتدين يكون مبثابة العنرص املثبِّت
للنزعة املحافظة التقليديّة ،واملادة املتامسكة ،والقويّة ألصول
التقليد يف الدين التي تُخضع كل ما هو علامين (الدولة ،املجتمع،
االقتصاد) ،لكل ما هوديني ،وت ُخضع الخاص (الحياة الشخصيّة

[[[ -نفس املصدر ،ص.44-43
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األصول ّية:

للفرد) إىل العام (القيَّم األخالقيّة الدينيّة «الرشع املق ّدسة») .هكذا
األصول ّية الدين ّية املتطرفة تتخذ مواقف متشددة وغري متفهمة
للسلوك البرشي ،وترفض املرونة االجتامع ّية يف التعامل مع هذا
السلوك ،فهي دامئاً تتصلب يف فهمها لكل مجاالت الحياة؛ فالفنون
واملوسيقى ت ُعد بالنسبة لألصوليّة ِ
مفسدات ،إال إذا كانت تساعد
عىل نرش رسالة الجامعة األصول ّية وكام يغلب عليها التشدد وعدم
ِ
املعاص يف أحكامها.
ترجيح العقل
ـ بروز الخطاب العنيف بحق املختلف :فهذا السلوك العنيف
مقارن ًة مع املالمح املشرتكة السابقة يُعد العنرص األكرث إثارة
لألصول ّية املتط ِّرفة ،إن استعامل العنف باسم النزعة املحافظة يف
خدمة كل ما هو مق ّدس ،هوما يلخص الحركة األصوليّة ،استعامل
السالح وسفك الدماء ،والقتل الجامعي ،وبرت األعضاء كعقاب
وطرد وعزل األقليات التم ّيزات القبل ّية ،التطهري العرقي واإلرهاب،
كل هذا يندرج يف بنود األجندة اليوم ّية لألصوليني يف كل العامل
ويف كل عرص .وهي مظاهر أُصوليّة متنوعة األديان إذ (عىل طوال
عقد الثامنينيّات ،قلام شهد العامل أزمة سياسيّة ذات شأن يف أحد
أرجاء العامل ال تقف وراءها يد الدين غري املتواريّة متاما .ففي
الرشق األوسط ،تصادمت كل األديان والحركات األصول ّية يف هذه
املنطقة يهوديّة كانت أم مسيحيّة أومسلمة عىل خلفيّة رصاعات
قدمية حول السلطة يف إطار حروب أهليّة وغري أهليّة)[[[.
ِ
املعاصة والعالقات
ـ االنسحاب واالنفصال عن الثقافة

[[[ -خوسيه كازانوفا ،األديان العامة يف العامل الحديث ،ترجمة قسم اللغات الحية
والرتجمة يف جامعة البلمند ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت2005 ،م،
ص.13

المقدمة

االجتامعيّة ،والرتويج أليديولوجيا عىل إنها واحدة وساميّة تفسري
شامل ميكن من خالله تفسري جميع الظواهر ومعالجتها .عدم
االقتصار يف النظام الجديد عىل السعي نحو تحويل النظام السيايس
واالجتامعي فبحسب ،بل صميم فكر الفرد أيضاً  ،ورفع الحقوق
الجامع ّية عىل حساب الحقوق الفرديّة ،وتصنيف الحقوق بحسب
الوالء للنظام االعتقادي ،وخفض الحقوق الكون ّية ،وقمع التن ّوع،
ومعارضة الدميقراطيّة والتعدديّة والفكر املتح ِّرر بش ّدة ،والدعوة
إلقامة دولة شموليّة توسعيّة

ـ تصنيــف األصول ّيــة الدين ّيــة :فضـاً عــن تلــك العنــارص هناك
مــن الباحثــن مــن يضــع تصنيفـاّ لألصول ّيــة الدين ّيــة بذكــره ثالثــة
عنــارص مشــركة تطبــع األصول ّيــة وهــي( :الشــمول ّية ،والنصوص ّية،
واالنحيــاز املطلــق) .أ ّمــا «الشــمول ّية» فهــي مفهــوم مأخــوذ عــن
الكاثوليكيّــة تعنــي :أن جميــع األســئلة التــي تفرضهــا الحيــاة
الخاصــة والعامــة تجيــب عنهــا تعاليــم الديــن أواأليديولوجيّــة.
أ ّمــا «النصوصيّــة» فتعنــي :أن النصــوص املق ّدســة تؤخــذ حرفي ـاَ
مــن دون الدخــول يف تأويــل أوتفســر مبــا يعنيــه مــن استكشــاف
مالبســات أوطــرح تســاؤالت وغــر ذلــك .أ ّمــا الســمة الثالثــة
فهــي «االنحيــاز» يعنــي :الرفــض املطلــق؛ ألي مســاءلة لتلــك
املبــادئ التــي يعتقدهــا األصــويل ،ورفــض كل مــا عداهــا.
ـ وقد أخذ املصطلح يصف مظاهر متنوعه عامليّة أو ما يعرف

بوصفها «األصوليّة الدينيّة» «بجميع طوائفها (الهندوسيّة واإلسالميّة

واليهوديّة واملسيحيّة والبوذيّة) .ويبرش األصوليون وكل َم ْن يلتزم
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األصول ّية:

بتعاليمهم ،بالنجاة ،وال مجال يف عاملهم إلثارة تساؤالت تنم عن

حالة من الحرية والقلق ،أما َم ْن ال يتبع التعاليم ،فيستحق العذاب»[[[.
ـ ويف الحقبة األخرية يحاول الغرب تطبيق مفهوم األصول ّية عىل

الخطاب اإلسالمي املعارص بوصفه خطاباً أصولياً ينطبق عليه ما
ينطبق عىل غريه من ضمن سياسة الحرب عىل اإلرهاب.

املعاجم العرب ّية املعارصة:
التي يبدو أنها تخلط بني املعنى الرتايث واملعنى الغريب

املعارصة ،تعريف ومعنى أصول ّية يف املعجم الوسيط ،للغة
العرب ّية املعارص .قاموس عريب «أصول ّية «تدل الكلمة عادة عىل
أمناط مع ّينة من املحافظة الدين ّية سواء أكانت إسالم ّية أم مسيح ّية.
وتتبع األصول ّية اإلنجيل أوالقرآن حرفياً وتدعو إىل اتباع تعاليمهام

وقيمهام يف الحياة االجتامع ّية والسياس ّية مبا يف ذلك الحياة
الشخص ّية .فيدعو األصول ّيون املسيح ّيون عىل سبيل املثال إىل

تعليم ما يسمونه علم الخلق يف املدارس وهو خلق الكون كام ورد

يف اإلنجيل وبالضبط يف سفر التكوين كونه حقيقة علم ّية وتاريخ ّية
ال جدال فيها .ويُتّهم النقاد األصوليني بعدم التسامح وتحريم كل
يشء فريد األصوليون بأ ّن ال مسعى لهم سوى العودة ببلدانهم إىل
أصول الحضارة املسيح ّية وقي ِمها األخالق ّية.
وأيضا نجد يف «املعجم :عريب عامة «أُصوليّة ،اسم مؤنَّث
صناعي
منسوب إىل أُصول ،عىل غري قياس ،جامعة أصوليّة .مصدر
ّ

[[[-جورج عوض إبراهيم ،األصولية الدينية املتطرفةhttp://george3awad. ،
blog-post_7. html/11/blogspot. com/2012

المقدمة

أوديني قديم.
فكري
بكل ات ِّجاه
التمسك ّ
من أُصول ،األصوليّة،
ّ
ُّ
ّ
موقف فريق من املؤمنني يتشبّثون باألصول والتقليد« :أصوليّة
مسيحيّة ،أصوليّة إسالميّة».
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الفصل األول
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ّ
الصهيونية
األصولية
بنية

المبحث األول :بذور األصولية الصهيونية
المبحث الثاني :األصولية الصهيونية

األصول ّية:

الفصل األول
بنية األصول ّية الصهيون ّية
املبحث األول :بذور األصولية اليهودية

إن البحث عن األصول األرثوذكس ّية يف املد ّونة اليهوديّة سواء

كانت توراة أم تلمود ،سوف يجعلنا نقف عند سلطة النص بكل

حمولتها التيولوج ّية وتوظيف مؤسسة الكنيسة منذ بابل إذ ت ّم تشكيل
جهد الكتاب يف سعيهم إىل املحافظة عىل الهويّة اليهوديّة يف ظل
مجتمع بابيل ِ
متقدم حضاري عىل األصول الرعويّة لليهود إذ سعى
كتّاب التوراة والتلمود فيام بعد إىل املوروث الشفوي ،فأخذ هؤالء

بجمع املوروث القديم من (بابيل أومرصي أوكنعاين) وتوظيفه من

لغاياتهم الشخص ّية؛ من أجل بلورة الهويّة اليهوديّة عرب الخطاب
التورايت التي تعود باألصل إىل «أصول الحضارات الجزريّة وليست
إرثاً لليهود ،وإمنا ارثٌ قديم الذي استظلت به الوجوه املل ّوثة بالدم
ب
والحقد والكراه ّية[[[».؛ فهذه النصوص تحمل أقنع ًة واستعارات تع ِّ
عن أهداف ومرامٍ عدوان ّية تنفي اآلخر وتحلل إزاحته وقتله وسلب
[[[ -ناجح املعموري ،أقنعة التوراة ،دار األهلية للنرش والتوزيع ،ط ،1غامن2002 ،م،
ص.9

الفصل األول :بنية األصول ّية الصهيون ّية

مقتنياته وأرضه .كام تتجسد يف القراءات األحيائيّة األصوليّة يف
الصهيونيّة واألصوليّات الدينيّة األخرى ،فهي تحاول أ ْن تجعل من

الذات اليهوديّة أن تؤسس االختالف عن أعدائها ،وتجعلهم خارج

مورد الحق ،ويف النهاية قتلهم واستباحة دمائهم.

لكن تبقى العوامل التي شكلتها النصوص املق ّدسة ومنها التوراة

والتلمود مبثابة عوامل تخيل ّية تحوي كثريا ً من األقنعة واالستعارات

فإن«التخ ّيل ميكن أن يقدم عامل الهجاء املنحط ،أوعامل األنشودة

العاطف ّية البطويل ،أوعامل الحكايّة املحايك؛ لك ّن العامل الحقيقي
محايد أخالقياً ،أ ّما العوامل التخيل ّية فإنها محملة بالق ّيم ،وهي تقدم

لنا وجهة نظر عن وضعنا ذاته بطريقة تجعلنا ونحن نحاول تبني

موضعها نلتزم يف وضعنا الخاص»[[[ يف التأويل والقراءة اليهوديّة
للنصوص نحاول دامئاً أن نتخذ منها مناذج يف العمل اليومي
وبخاصة يف تقليد النامذج املتخ ّيلة يف التلمود والتوراة وتحولها
إىل مناذج للفرد اليهودي يحاول تقليدها يف عالقته بأخيه اليهودي

أوباآلخر ،متخذين من تلك النصوص فوق إرث اإلنسان ّية؛ بحجة
كونها نصوص مق ّدسة تعود إىل الله ،فإن الوصايا اإلله ّية للشعب

اليهودي تسمو عىل األفكار اإلنسان ّية وباآليت «يفرتض ويفرض
االنكفاء عىل الذات؛ واالقتناع بحيازة الحقيقة اإلله ّية؛ والخوف

من التأثريات الخارج ّية؛ والرجوع باستمرار للنصوص املق ّدسة؛
واالشمئزاز من أي نصوص قد تؤثر يف العقيدة .ويق ّدم اإلميان دامئاً

[[[ -عبد الله إبراهيم ،الرسدية العربية الحديثة ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1الدار
البيضاء –املغرب ،ص.57-56
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األصول ّية:

عىل القواعد الدينيّة ،فاإلميان بإله كيل القدرة هو وحده املربر لكل
األوامر والنواهي املوجهة لإلنسانيّة»[[[.

عقيدة الصفاء العرقي والديني :من املمكن أن نرصد بعض تلك

النصوص يف توصيفها للعالقة بني اليهود واآلخر ،كام جاءت يف

التلمود مثالً« ،يجب ترك غري اليهودي إذا وقع يف البرئ» ويرشح
الراباي جوزيف هذا القول « :فيام يخص عبدة األصنام ورعاة
األغنام ليس هناك إجبار عىل إخراجهم من الحفرة التي يقعون

فيها وإمنا ال يجب إلقائهم يف الحفرة»[[[ فإ ّن هذا الترشيع يخفي

رغبه قويّة يف إزالة اآلخر وإقصاءه بوصفه مختلف سواء كان يعبد
األوثان أم راعي يختلف عنهم باملدن ّية؛ فهو أقل وال يستحق أن
يكون ندا ً ،ولعل هذا ما تظهر الترشيعات التال ّية« :إذا أقد َم غري
اليهودي عىل رضب يهودي؛ فإن غري اليهودي يستحق القتل ،لكن

ال يقتل اليهودي إذا قتل غري اليهودي ،وإذا قتل شخص يهودي

شخص غري يهودي فإن اليهودي ال يعاقب بالقتل ،ما يرسقه من
غري اليهودي ميكنه االحتفاظ به»[[[؛ فهذه النظرة إىل اآلخر تقوم

عىل اإلقصاء؛ ألنّه مختلف وأقل من اليهودي؛ فإنهم بهذا يفرسون
املختلف لالنسياق معهم وقهره لصالح أألنا املتضخمة للمتجرب

يف حيز املتاح لها يف التعبري عن نزعتها اإلقصائ ّية إللغاء التنوع

بقصد إرضاء جربوتها املد ِّمر لكل أشكال التنوع .مشكلتنا إذا ً
[[[ -إميانويل هيامن ،األصولية اليهودية ،ترجمة ،سعد الطويل ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة2012 ،م ،ص.24
[[[ -عاطف عثامن حلبية ،غرائب التلمود ،ج ،1القاهرة ،ص .25
[[[ -غرائب التلمود املصدر السابق ،ص.28-27
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املتجب وتطرفه الفكري.
تكمن يف التخلص من سطوة أيديولوجيا
ِّ
وهذا ما يظهر بنظرتهم إىل اآلخر بأ ّن «أبناء غري اليهود حيوانات

وإ ّن بنات غري اليهودي قذرات منذ مولدهن»[[[ ،ويظهر بنظرتهم إىل

املسيح وأتباعه «املسيح وتالميذه كانوا ميارسون السحر األسود
وكانوا حلفاء لغري اليهود؛ ليك يب ِّدلوا الدين اليهودي»[[[ وباآليت فإ ّن

«الذين يقرؤون العهد الجديد ال نصيب لهم يف اآلخرة»[[[ وانطالقاَ

من هذا يرى التلمود أ ّن عىل اليهود «تدمري كتاب العهد الجديد»[[[ .؛
فهم يصفون غري اليهودي بـ(عابد األوثان) أو اجنبي ومعناها يشمل
املسيحي فهم يسمون األمم األخرى (أكيم)؛ ألنه قيل «إذا صىل

يهودي وتقابل يف طريقه مع (أكيم) يحمل صليباً وكان اليهودي
وصل للنقطة الواجب االنحناء فيها؛ فعليه ولوكان قصده وموجها

لله ،الذي يحمل صليب ال شك أنه املسيحي»[[[ .طبعاً هذه
النصوص املق ّدسة عند اليهود تجد ترجمتها يف حياة اليهود إذ يقول

إرسائيل شاحاك« :إذ شهدت بأم عيني يهودياً متطرفاً دينياً يرفض
أن يستخدم هاتفه يوم السبت الستدعاء سيارة إسعاف لشخص غري

[[[ -املرجع السابق ،ص.28
[[[ -املرجع السابق ،ص .30وانظر :بيتريشيفر ،يسوع يف اللمود املسيحية املبكرة يف
التفكري اليهودي الحاخامي ،ترجمة ،نبيل فياض ،املركز األكادميي لألبحاث ،ط،1
بريوت2016 ،م.
[[[ -املرجع السابق ،ص.32
[[[ -املرجع السابق نفس الصفحة .وانظر يف هذا الصدد أيضا :روهلبخ ،الكنز املرصود
يف قواعد التلمود ،ص .55-51وانظر أيضا منري العكش ،تلمود العم سام ،رياض الريس،
ط ،1القاهرة .2004 ،م ويف هذا الكتاب لقاء األصولية اليهودية واألصولية املسيحية
وهوما سوف نقف عندها يف هذا البحث.
[[[ -روهلبخ ،الكنز املرصود يف قواعد التلمود املرجع السابق.

25

26

األصول ّية:

يهودي صادف أن وقع مريضاً يف حارته يف القدس [[[.

فهذه التفسريات التلموديّة مه ّمة يف تفسري التوراة وباآليت فإن

الحكيم (التلمودي) له أهم ّية« ،تفوق أهم ّية النبي؛ ألنه هو الذي
يفرس رسالة الوحي وهو الذي يدمجها يف حياة البرش ،ومن دون
التأثري الراسخ للفهم التقليدي للكتاب املق ّدسة (أي التوراة) ،تصبح

تعاليمه أي تعاليم الكتاب املق ّدسة عرضة لتفسريات قد تؤدي إىل
تحطيم وحدة الثقافة اليهوديّة»[[[.

العـودة إىل األصـول :فكـرة العـودة إىل األصـول فكـرة عميقـة

الحضـور يف الفكـر األسـطوري فهنـاك دامئا حيـاء دوري لألصول
األوىل يف السـنة البابل ّيـة وغريهـا ،يبـدو أن الفكـرة انتقلـت إىل

اليهوديّـة مـع جملـة تأميمهـا لألسـاطري القدميـة ،وأصبحـت فكرة
راسـخة يف الديـن اليهـودي إذ هنـاك أصـل نقـي البـد مـن إحياءه
ومتثلـه والصراع عـن مـن ميثلـه متثيلاً كاملاً (فاألصول ّيـة تعنـي

تبنـي فكـرة العـودة إىل العقيـدة القدميـة الخال ّيـة مـن شـوائب
اندمـاج اليهـود بغريهم من الشـعوب وأتبـاع الديانات األخـرى)[[[.

فاالندمـاج وإن كان يجعـل املواطـن اليهـودي يتخلـص مـن أرس

رجـال الدين؛ إال أنهم يبقـون يطاردون بالتكفير وذوبانه يف (أكيم)
عبـدة األوثـان قدمياً وحديثـاً ،وباآليت فهو السـبب يف ضيـاع دولة

[[[ -إرسائيل شاحاك ،تاريخ اليهود وديانتهم عبء ثالث آالف عام ،ترجمة ،نارصة
ألسعدون ،دار كنعان ،طبعه خاصة ،2012 ،ص .29
[[[-أالن أنرتمان ،اليهود عقائدهم الدينية وعباداتهم ،ترجمة ،عبد الرحمن الشيخ ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،ط ،1القاهرة ،2004 ،ص.107
[[[-عبد األمري زاهد وفكري جواد ،األسس الدينية لألصولية يف األديان اإلبراهيمية ،ص.19

الفصل األول :بنية األصول ّية الصهيون ّية

إرسائيـل التاريخيّـة بسـبب الذنـوب وعبـادة آلهـة الوثنيين جعلت
الرب يسـلِط األقـوام الجبابرة على إرسائيل وهذا حـارض بعمق يف
التـوراة والتلمـود وهـذه املطـاردة التـي يقوم بهـا رجـال الدين من

اجـل اسـتعباد اليهودي؛ بحجـة التكفري والطرد من الجنـة ،أولكونه
السـبب يف سـقوط إرسائيل ،أوالسـبب بعدم ظهور املخلص وهذا

مـا جـاء يف التلمود (سـمعت صوتاً مقدسـاً ينـوح كالحاممة يقول:
وأحرقـت معبدي
«تبـاً لألبنـاء الذيـن بسـبب خطاياهم د ّمـرتُ بيتي
ُ
رشدتهـم بين أمـم األرض)[[[ .فهذا النـص الذي يرويه هـذا الرايب
و ّ

يعبر عـن تفسير تلمـودي للتـوراة وميـارس ضغـط على الضمري
ّ

اليهـودي ويح ِّملـه أسـباب دمـار دولة إرسائيـل املتخيّلـة ،ويجعله
مسـؤول عـن مـا حـدث عبر خروجـه على العهـد وباندماجـه مع
األمين من غير شـعب إرسائيل أو قصـوره يف الطقـوس والحقوق

الرشعيّـة التـي يدفعهـا للمعبـد .وقـد واصـل الكنيـس اليهـودي

والحاخامـات املحافظـة على نقـاء الشـعب مـن االندمـاج مـع

األغيـار ،وجـاءت األصوليّـة الصهيونيّـة وق ّدمـت تأويلاً عنرصيـاً

أيديولوجيـاً يسـتثمر امليراث التلمـودي والحاخامـات؛ مـن أجل

توظيفـه يف بنـاء دولـة إرسائيـل املعارصة.

عقيدة الخالص (املشيح املنتظر اليهودي) :هذا املفهوم ظهر

يف السبي عندما كان الشعب يرزح كان هناك من يؤسس لفهم جديد
متأثرا ً فالفكر الفاريس (رمبا أثارت الزرادشت ّية قبل ذلك ظهور فكرة

املخلص يف البوذيّة يف صورة «مرتيابوذا» كام قامت إيران بدور
[[[ -غرائب التلمود ،املصدر السابق ،ص.127
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خاصة يف حدوث تطور اإلميان املسيحي اليهودي)[[[.
هام بصفة
ّ
وما ق ّدمه من عقيدة عن الخالص وجدت تأثريها يف الفكر اليهودي
خصوصا بعد أن قام قورش بإرجاع اليهود إىل فلسطني؛ فإ ّن عقيدة

االنتظار تصبِّ اليهود وتجعلهم ينتظرون ظهور املخلِّص الذي
سوف يد ِّمر األعداء ويعيدهم من الشتات إىل دولة صهيون ،إذ يعد
املشيح عندهم ميثل نهايّة التاريخ اليهودي وقد تم تصوير هذا
التاريخ عىل أساس الثنائيّة املانويّة بني الخري الذي ميثله اليهود

والرش ميثِّله األغيار؛ ( فهم يرون يف ظهوره هو الخالص الدنيوي،
وأنه مرتبط بهزمية قوى الرش وهم كل األقوام من غري اليهود؛ لذلك
فان املسيانيّة تحظى باهتامم كبري يف الالهوت اليهودي)[[[.

لقد جاءت كثري من النصوص التي وعد بها اله إرسائيل عىل

جمعهم من كل شتاتهم إىل القدس ،وإىل أرض إرسائيل ،إذ

سيحكمون بالعدل والسالم ويباركون مبحبة الله ،ويتحقق هذا
من خالل الشخص املوعود الذي يحكم يف آخر الزمن بالعدل

هومن نسل داود حرصا ً؛ لك ّن يهودا وحده هو الذي سيحقق النرص

والخالص ،علامً بأنه مل يرد يف العهد القديم ما يشري إىل أن شخصاً
بطالً منقذا ً سيقوم مبعجزة؛ لتحقيق هذا الخالص[[[ .وهذا الخالص

يتحقق من خالل «فكرة الحرب» فالتاريخ ال يتغري إال بالحرب
[[[ -جفري بارندر ،املعتقدات لدى الشعوب ،الكويت1993 ،م ،ص 104بواسطة:
رشيد باين الظاملي ،أمليثولوجيا يف النص التاريخي والديني ،ص.131
[[[ -فكري جواد ،األسس الدينية لألصولية يف األديان اإلبراهيمية ،ص.21
[[[ -رشيد باين الظاملي ،أمليثولوجيا يف النص التاريخي والديني ،مصدر سابق،
ص.128
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لهذا تجد فكرة الحرب ،والرصاع الدموي حارضة يف كتب اليهود
املق ّدسة عندهم ثابتة ومستمرة ومتصلة ،تكاد تشمل من أوله

إىل آخره؛ لهذا فإن العنرصيّة اليهوديّة تحققت بفعل نفس اليهود
املسبوكة بنريان الحروب[[[ .وتبقي مقاومتهم لكل أشكال االندماج

هي التي تقودهم إىل تغيري دينهم تالقي مقاومة عنيفة منهم ويف
هذا يقول بن ميمون :القول إنه عىل اليهودي الهجرة إذا ما أُجرب
عىل انتهاك الرشع اإللهي« :عليه أن ال يبقى يف دنيا ذلك امللك؛
وان يجلس يف بيته حتى يهاجر» .ويقول مرة أخرى ،بإلحاح أشد:

«عليه أن ال يبقى يف منطقة التحول القرسي بأي شكل؛ وكل من
يبقى يف مكان كهذا إمنا يج ّدف عىل اسم الله وهو رشير كاآلثم

عن قصد؛ أما بالنسبة ألولئك الذين يضللون أنفسهم بالقول :إنهم

سيبقون حتى يأيت املشيح (املسيح املنتظر) ويقودهم يف حرب
إىل القدس؛ فال أعرف كيف سيطهِرهم (املشيح) من وصمة عار
تبديل الدين»[[[.

التأصيل العرقي للدين اليهودي (شعب الله املختار) :وهذا قد

عربت التوراة عنه مثل سفر التثن ّية بشأن الوعد «أل ّن أعينكم هي التي
أبرصت كل صنائع الرب العظيمة التي عملها ،فاحفظوا كل الوصايا
التي أنا أوصيكم بها اليوم؛ لتتشددوا وتدخلوا ومتتلكوا األرض التي

[[[ -انظر :حسن ظاظا وآخرون ،رشيعة الحرب عند اليهود دار االتحاد العريب للطباعة،
ط ،1اإلسكندرية1976 ،م ،ص .16
[[[ -من مقدمة املرتجم ،ابن ميمون ،رسالة اليمن ،ترجمة وتقديم نبيل فياض ،ص،6
موقع:
http://www. nabilfayad. com/%D983%%D8%AA%D8%A8. html
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عابرون إليها لتمتلكوها ولتطيلوا األيام عىل األرض التي أقسم الرب
آلبائكم أن يعطيها لهم ولنسلهم أرض تفيض لبنا وعسالً» .تبدو هذه
األصوليّة عىل الرغم من طابعها الدنيوي ورصاعاتها عىل األرض

كأي رصاع بدوي إال إنها تحاول أن متارس دمجاً دنيوياً بآخر غيبي
مق ّدس من أجل جعل الرصاع مقدس؛ فاملؤمن هنا مينح كل ما هو

نسبي ودنيوي طابعاً كونياً مقدساً عىل حساب اإلنسان وكرامته من

أجل خرافات أوأضغاث أحالم ،فـ«إن بني إرسائيل سيكونون طرفاً
يف عالقة تعاهديّة مع يهوذا فهو اإلله الذي تصوِره التوراة بصورة
امللك وهم الشعب الذي تصوِره التوراة بأنه شعب خاص بذلك
اإلله ،ويالحظ أن هذه النصوص تثري يف النفوس شعورا ً بالتفوق

والعلو والتمييز عىل األمم األخرى»[[[.

يبدو أ ّن غاية اليهود حرمان العامل من األمن واالستقرار وأساس

تلك الغاية الرؤية التلموديّة التي تقول «يجب عىل كل يهودي أن
يسعى ألن تظل السلطة عىل األرض لليهود من دون سواهم وقبل

أن يحكم اليهود باقي األمم يجب أن تقوم الحرب عىل قدم وساق،
ويهلك ثلثا العامل ،وسيأيت املسيح الحقيقي ،ونحقق النرص

القريب ،وحينئذ تصبح األمة اليهوديّة غايّة يف الرثاء؛ ألنها تكون

قد ملكت أموال العامل جميعاً ويحقق أمل األمة اليهوديّة مبجيء
إرسائيل ،وتكون هي األ ّمة املتس ِلطة عىل األمم األخرى عند
مجيء املسيح»[[[ .فهذا النص مثلام يسوِغ تقبل الصعوبات باألرس

[[[ -فكري جواد ،األسس الدينية لألصولية يف األديان اإلبراهيمية ،ص.27
[[[ -صفوان الشواديف ،اليهود نشأة وتاريخاً ،دار التقوى للتوزيع والنرش( ،د .ت)،
ص.67
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أوالشتات؛ فهو أيضا يواصل الضغط عىل الفرد وجعله مذنب بحق
املق ّدسة؛ لكونه مل ميارس الطقوس وطاعة رجال الدين؛ فهذا يجلب

الذنب ،ويقود إىل انتقام اإلله من ذنب اإلنسان ،فالكتب املق ّدسة

اليهودية تطارد اإلنسان وتحاول تطويعه من أجل غاياتها املاديّة؛
لهذا فهي ترسم له أصل متخيل متعايل عىل األجناس األخرى عرقيا
ودينيا؛ من أجل املحافظة عىل وحدة الجامعة اليهوديّة يف مواجهة
التأثريات السلبيّة لألغيار ،فالجيتو عىل الرغم من كونه سلب اليهود

يف (الحقوق والعدالة وحق الدفاع عن النفس) ،إال إن هذا الوضع

أرحم يف نظر السلطة الدينيّة من الذوبان يف الواقع االجتامعي

لألغيار؛ ألنه يف هذه الحالة يخرج من هيمنة رجال الدين واملؤسسة
الدينيّة .واليوم يف املجتمع اإلرسائييل هناك صورة متشددة لتعريف
اليهودي فإ ّن أتباع املذهبني (املحافظني واألرثوذكيس) ال يجيزون

الزواج من هؤالء املتهودين أومن ميثلهم بل يعدون النسل عن مثل

هذا الزواج أبناء زىن[[[ ،أكيد ميكن القول ال توجد ديانة معصومة عن
التعصب ،ولكننا وجدنا إن هذه الرتسانة من النصوص التي تحض

عىل نفي اآلخر وتجوز قتله وتصوره بصور منطيّة ،فهذه املؤسسة
غري املتسامحة بل األصوليّة غري املنفتحة وغري متحاورة ،وال تقبل
مراجعة نفسها ،وتعتقد أنها متتلك الحقيقة وتريد إخضاع اآلخرين

لها أكيد هي سبب كل املحن التي خلقتها لليهود عىل اختالف
أجناسهم وأوطانهم ومذاهبهم ،واليوم نجد هذه األصوليّة تجد
ترجمتها يف دولة إرسائيل.

[[[-أنظر :عرفات عبد الحميد فتاح ،اليهودية عرض تاريخي ،دار عامن ،ط ،1عامن،
 1997م ،ص.128
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املبحث الثاين :األصولية الصهيونية
يبدو أن األمر ال يتعلق بالفكر القديم ومدى أصوليته؛ ألنّه يبقى

ارث مختلف عن الحديث واملعارص الن الحديث واملعارص هو
مبثابة أيديولوجيا تنتمي إىل الواقع الحديث وهو مختلف عن املنت

األسطوري أو التيولوجي ،وهنا تكمن اختالف األصول ّية املعارصة

بكل األرثوذكس ّية ،التي هي تحويل الدين من املنت التيولوجي
إىل األيديولوجيا تحمل أهداف سياس ّية واجتامع ّية وهذا جاء
مع الحداثة عىل الرغم من نفي تلك القراءات للحداثة وبخاصة

األرثوذكس ّية الدين ّية .وهنا نرصد بعدين األول غريب فاعل ،والثاين

يهودي منفعل.

أ ّما البعد األول الغريب :يبدو أن األصوليّة املعارصة جاءت من

الفكر الغريب وقد كانت منطلقها األول من داخل الفكر املسيحي
إذ يف أواخر القرن السادس عرش امليالدي أطلق لفظ «الصهيونيّة»

عىل النظرة التي ظهرت يف أوروبا تجاه اليهود خصوصاً يف

األوساط الربوتستانتيّة يف انجلرتا ،باعتبارهم ال ميثلون جزءا ً عضوياً

من التشكيل الحضاري الغريب ،بل باعتبارهم شعباً عضوياً مختارا ً

الفصل األول :بنية األصول ّية الصهيون ّية

جر إليه واطلق عىل
وطنه املق ّدس يف فلسطني ،ولذا يجب أن يُه ّ

هذه النزعة اسم «الصهيونيّة املسيحيّة»[[[ ويبدو أن الصهيونيّة حركة
غربيّة بامتياز ارتبطت به وبخطابه املتمركز حول الغرب «فالصهيونيّة
هي إفرازات تشكيل حضارة محددة وجغرافية مح ّددة ،وال ميكن

دراستها خارج هذا التشكيل»[[[ وباآليت ال ميكن فهم هذه الظاهرة
األصوليّة خارج هذا املحيط وحاجاته وفضاءه السيايس والفكري
وانطالقا من تلك الحاجات التي تم اختالقها من قبل الكولونياليّة
الغربيّة؛ من اجل أهدافها وغاياتها يف الهيمنة الغربيّة إذ تعاضدت

القوة واملعرفيّة واستثمرت االستعداد النفيس العدايئ لدى اليهود،

فت ّم اختالق تاريخ وثقافة ،من أجل مرشوع استيطاين غريب قال به
نابليون يف رصاعه مع بريطانيا ثم استثمرته بريطانيا كأداة للهيمنة
الكولونياليّة ،وهذا ما ميكن أن نفهمه من قول العقيد جورج غاولر:

«إن العناية اإللهيّة هي التي وضعت سورية ومرص عىل طريق
إنكلرتا إىل أكرث مناطق تجارتها الخارجيّة الكولونياليّة أهميّة وينبغي

أن تجدد بريطانيا سورية بوساطة الشعب الوحيد املالئم للقيام بهذه
الرسالة والذي ميكن لهذه األرض ،أبناء إرسائيل»[[[ ويبني مسؤول
بريطاين آخر طبيعة هدفه الغاية بوضوح اكرث هو السري اميوي:

«نحن نرى من وجهة النظر الربيطانيّة الخالصة ،أن إقامة شعب
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهودية والصهيونية ،مجلد  ،2ص.197
[[[ -السيد ولد أباه ،منري شفيق ،مستقبل إرسائيل ،دار الفكر ،ط ،1دمشق2001 ،م ،ص
.229-228
[[[ -احمد سوسة ،أبحاث يف اليهودية والصهيونية ،دار األمل للنرش والتوزيع اربد –
األردن2002 ،م ،ص  ،145وانظر بواسطتهN. Scolow;”History of Zionism”Vol. :
ll,p. 230
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يهودي ناجح يف فلسطني يدين بوجوده وفرصته يف التطور إىل

السياسة الربيطانيّة هو كسب مثني لضامن الدفاع عن قناة السويس

من الشامل دور محطة الطرق الجويّة مع الرشق»[[[ .وقد بلور لورد

شافسربي (1885-1801م) لورانس أولينانت (1888-1829م) ،وقد

لخّص شافسربي التعريف الغريب ملفهوم الصهيونيّة يف عبارة أرض
بال شعب ،لشعب بال أرض[[[؛ فهذه اللغة الكونياليّة هي التي غيبت
الشعب الفلسطيني وكأنه غري موجود.

أما عىل الصعيد اليهودي الغريب املنفعل:

نجده يف األصول ّية اليهوديّة املعارصة إذ استغلت الصهيون ّية
خوف اليهود األرثوذكس من الذوبان يف مجتمعاتهم؛ لتشجيع
الهجرة إىل فلسطني التي باتت تضم أكرب تجمع يهودي أرثوذكيس

يف العامل إذ تقدر نسبة هؤالء بنحو % 40من املستوطنني يف
فلسطني املحتلة .وتحمل هذه املدرسة عداوة عميقة للمسلمني
بوجه عام ،وللعرب من (مسيحيني ومسلمني) بوجه خاص .وقد
كتب بن غوريون يف يوم ما« :عىل اليهودي ،من اآلن فصاعدا ً،
أال ينتظر التدخل اإللهي لتحديد مصريه ،بل عليه أن يلجأ إىل
الوسائل الطبيع ّية العاديّة مثل الفانتوم والنابامل .فالجيش اإلرسائييل

هو خري مفسِّ للتوراة» ،وهنا تنتقل األصول ّية من بعدها األسطوري
ورسدياتها الكربى إىل أيديولوجيا سياس ّية توظف أساطري اليهود؛
من أجل خلق أيديولوجيا تدفع الناس إىل استهالكها كحقائق وهي

[[[ -املرجع السابق ،ص.135
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهودية والصهيونية ،مجلد  ،2ص .198-197
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بهذا تحاول تغيري العامل بدالً من انتظار البطل األسطوري الذي
يحقق العدل اإللهي ،ويقتل أعداء اليهود عىل اليهود أن يقوموا بهذا
كام جاء يف قول بن غوريون ،ولكن كيف تحقق هذا؟ يف بحثنا عن
إجابة تبدأ رحلتنا مع مالمح هذه القراءة األصول ّية اليهوديّة املعارصة
التي ميكن تلخيصها بأنها أيديولوجيا صهيون ّية وظفّت الدين بكل
تأويالته وأخرجتها من انحيازه التاريخي من أجل توظيفها يف بناء
وطن استيطاين حتى تهجِر أهل وتوطّن يهود الشتات؛ فهذه القراءة
[[[
األيديولوجيّة تبدأ من أفكار الحاخام يهودا القلعي (1878-1798م)
وهي متثل اليوم ،عىل اختالف منظامتها ،رضباً من أصوليّة يهوديّة
متطرِفة قضت بأ ّن االستيطان يف فلسطني واجب ديني .وقد تجلت
القراءة األصول ّية لديه بدعوته:
1ـ الدعوة إىل الهجرة كام جاءت يف كتابه «اسمعي يا إرسائيل»
إذ دعا فيه إىل الهجرة إىل فلسطني التي أسامها أرض امليعاد من دون
انتظار املسيح املخلص ،بحسب ما تقوله املعتقدات الدينيّة لليهود.

 2ـ أنشأ القلعي عام ألف ومثان مئة وواحد وسبعني جمع ّية
لالستعامر يف القدس داعيا أغنياء اليهود إىل دعمها.
 3ـ دعا إىل إحياء اللغة العربيّة ،إذ نرش يف سنة 1839م كتاباً يف

تعليم قواعد اللغة العربيّة.

[[[ -كان يهودا الكلعي يف ساراجيفو -البوسنة سنة 1798م ،حاخام شاب يف الطائفة
اليهودية يف يوغسالفيا .ينرش يف سنة 1839م كتاباً يف تعليم قواعد اللغة العربية ،ثم أتبعه
بكتاب ثان سنة 1840م ،سامه «شلوم يروشااليم» «سالما يا أورشليم حث فيه اليهود عىل
دفع عرش مدخولهم ملساعدة وتجهيز يهود القدس الستقبال يهود العامل املضطهدين
عىل يد الغرب !انظر موسوعة النكبةhttp://www. nakba. ps/criminal-details. ،
php?id=33
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 4ـ ودعا إىل إقامة املستعمرات اليهوديّة يف فلسطني ،ومن أجل

هذا كتب كتابه الثاين سنة 1840م ،سامه «شلوم يروشااليم» سالما
يا أورشليم حثّ فيه اليهود عىل دفع عرش مدخولهم؛ ملساعدة يهود
القدس ،ونرش منذ سنة 1843م سلسلة من الكتيبات واملقاالت ركّز

فيها عىل أهميّة الطلب من شعوب العامل؛ يك تسمح لليهود بالعودة
إىل وطنهم ،كام طالب اليهود بدفع العرش من أجل العودة.

 5ـ كان برنامجه هو«الخالص الذايت»؛ لتحقيق العودة الجامع ّية
إيل فلسطني وإن النشاط االستعامري علـى مستـوى البشـر سـوف

ميهـد السبيـل إلـى مجيء املسيح املنتظر .وقد تب ّنى هرتزل
أفكارها يف كتابه الصادر عام 1896م ،تحت عنوان «الدولة اليهوديّة

العالمة األبرز يف تبلور مفهوم الوطن القومي لليهود»[[[.

الحاخام أبراهام إسحاق كوك (1935-1865م)[[[ وهو حاخام

يهودي أورثوذكيس« ،فهو كان قد عرف بتشدده األخالقي والديني؛

فهو أصويل بامتياز ورمبا هذا ما جعل هنا الكثري من النقود قد
وجهت له نتيجة لتشدده الديني ولعل هذه جلب ضده نقد الكثري

من التيارات الشابّة التي تجد يف رؤيته أصول ّية»[[[ .لكن عىل الرغم
من هذا؛ فقد تحولت لديه أفكار الحاخام يهودا القلعي ،إىل نوع

من فلسفة شاملة إذ أسس أول مدرسة صهيون ّية دين ّية يف إرسائيل

[[[ -تحرير :فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان ،املرجع السابق ،ص.206
[[[ -أبراهام كوك حاخام يهودي أورثوذكيس ولد يف التفيا من أهم مفكري الصهيونية
وأول حاخام أكرب لليهود األشكناز يف فلسطني ،هاجر إىل فلسطني عام 1904م واستقر
فيها ،وتتلخص سرية حياته ونشاطاته القومية الدينية يف محاولة تقريب الصهيونية إىل
املتدينني1935 1865- ( .م).
[[[-مقال مرتجم عن العربيةhttp://yoel-ab. com/katava. asp?id=83 :
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تخرج فيها آالف من دعاة الصهيونيّة الدينيّة كان كوك يعتقد أن
جيل املستوطنني الصهاينة يف فلسطني هو الجيل الذي تتحدث

النبوءات يف التوراة عنه وأنه هو الذي ينتمي إىل عرص املاشيَّح،
وأن الرواد عىل الرغم من كونهم علامنيني إال أنهم ينفذّون تعاليم

الدين باستيطانهم األرايض يف فلسطني.

فهو القائل «إ ّن األتقياء الصالحني من أصحاب بصرية ،بالتأكيد

ال يعاين من الشعور بالنقص ،بل ستزيده عدالة وإنصافه؛ ومن ال

يشكو من بدعة ،سوف يغنيه اإلميان ،ومن ال يعاين من الجهل تزداد

حكمته»[[[.

وهناك مجموعة من املفكرين العلامنيني تحولوا إىل منارصين

إىل الخطاب األصويل الصهيوين من أمثال:

أوالً :الفيلسوف (موىس هس 1875 1812 :م)

الذي تتلمذ روحياً عىل فلسفة وتراث الفيلسوف (باروخ

سبينوزا) (1677 1632م) ونهل من فلسفته العقالن ّية والعلم ّية ما
وضعه عىل عتبة الرؤيا املوضوع ّية يف املحاكمة واقرتب كثريا ً
من تقويم «التوراة» واعتبارها «هرطقة» ،مام فتح له اآلفاق الرحبة

للولوج إىل «الهيجل ّية» بعد التعديل يف املوقف «التكيفي» ،والدليل
عىل ذلك كتابه األول الذي صدر وهو موشّ ح بتوقيع «شاب من

أتباع الفيلسوف سبينوزا» وحمل عنوان «تاريخ اإلنسان ّية املق ّدسة»،
[1]- Yehudah Mirsky, “An Intellectual and Spiritual Biography of Rabbi
Avraham Yitzchak Hacohen Kook from 1865 to 1904,” Ph. D. Dissertation,
Harvard University, 2007.
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إعالن للحريّة باسم الروح القدس» .الذي تضمن مواقف وسطيّة
بني العقل املجرد واملثاليّة املطلقة وبذلك م ّهدت السبل لـه

للولوج إىل صومعة «هيجل» برفقة (ماركس وإنجلز ولسل).

انفصل (هس) بعد صدور البيان الشيوعي عن مجموعته،

االشرتاك ّية اليساريّة بانعطافه ارتكاس ّية شديدة االنفعال نحو أقىص

اليمني ،وأعاد «تقييم» مسريته ليجد نفسه منساقاً بقوى ال شعوريّة
نحو اليهوديّة التورات ّية توجهاً يف كتابه «روما والقدس» .والذي
وصفه (تيودور هريتزل) إنه يتضمن كل األفكار التي طرحتها الحركة

الصهيون ّية الحقاً.

«املثال ّية» الوصول ّية عند معظم الكتاب واألدباء والفالسفة
اليهود كانت املنهج ،وليس (هس) سوى األمنوذج املتقدم يف

الفهم يُسار عىل هديه ويعطي االنطباع بالصيغة واجبة اإلتباع،
فكان (يوسف حاييم برنر) (1921 1881م) يف روايته القصرية «سنة
واحدة» األقرب إىل تقمص صورة هس يف تلونها األيديولوجي

والسلويك ،أو رمبا هو التطبيق العميل ألطروحات هس النظريّة يف
الحياة؛ فكانت الرواية انطباعاً لتجربة خاضها الكاتب يف الجيش
الرويس وقت املعايري االستعالئ ّية املوروثة من التوراة «شعب الله
املختار» والوهم إن اليهوديّة قائدة التقدم ،وليس من أفكار تقدم ّية
تلك الفرتة إال اليسار!!
ثانياً( :نحامن سريكني)

بدأ إفراغ الشحنات العاطف ّية عىل املرسح (اليدييش) يف لندن

بعد تركه روسيا متخذا ً هذا النمط من الفن وسيلة لإليحاء بأفكاره
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«اليساريّة» التي بدأت تنمو مشكِّلة لونه العقائدي ،إذ خلّف
هذا العمل نوعاً من التواصل ساعده يف بلورة منهجه التنظيمي.
واستكامالً لطموحاته غادر لندن إىل برلني ملتابعة دراسته يف حقل

االقتصاد والفكر االشرتايك .وملا اكتملت «نظريته» بدأ بالتحرك

لنرشها بني الطالب اليهود والعامل اليهود.

كتب (سريكني) كثريا ً حول املوضوعات الصهيون ّية .االشرتاك ّية

فصار من روادها النظريني ثم نرش أطروحته للدكتوراه عام 1898م يف

كراس بعنوان «املسألة اليهوديّة والدولة اليهوديّة االشرتاك ّية» ،وفيها
يعمد إىل تسخري املفاهيم االشرتاك ّية لخدمة األهداف الصهيون ّية.
الثالث :القطب االشرتايك اآلخر (دوف بر برخوف)

األكرث نشاطاً واألبعد أثرا ً يف صهينة الفكر االشرتايك واملاركيس

تحديدا ً إذ أ ّدى دورا ً فعاالً بني العامل اليهود إلشاعة الفكر االشرتايك
املاركيس بينهم .ويف عام 1906م نجح يف تشكيل «حركة عامل

صهيون» باالشرتاك مع (اسحق بن تسفي) رئيس الكيان الصهيوين

األسبق .وبذلك يكون األب الروحي للتيارات االشرتاكيّة يف الكيان
الصهيوين وعىل وجه الخصوص حزب العمل والحزب الشيوعي[[[.

الطائفة الحريديّة:
باملقابل هناك من رفض تلك القراءة األيديولوجيّة األصوليّة
والتأويالت الدينيّة والعلامنيّة للصهيونيّة ،وتوظيفها للدين يف خدمة
األيديولوجيا واحتفظت بأصولها املوروثة.

[[[ -جودت السعيد ،اليهودية األرثوذكسية ،مجلة العلوم السياسية العدد  ،ص.272
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ويطلق هذا املصطلح عىل اليهود املتدينني املغالني الذين

يعادون الصهيونيّة ويكفّرون الدولة ويعيشون يف عزلة .والحريديم

تعني الورع والتقى« .والحريديم» ليسوا كاملتدينني العاديني الذين

يضعون عىل رؤوسهم الطاقيّة اليهوديّة «هاكيبا» أواملتدينني التابعني
«للمفدال» أوحتى األحزاب األكرث تطرفاً الرافضة للصهيونيّة مثل
«اجودات إرسائيل» .إن الحريديم ،خالفاً لكل هؤالء يلبسون

مالبس ذات لون أسود ،ويرتدون غطا ًء أسود للرأس أسفل قبعة
سوداء ويرسلون ذقونهم ويتحدثون اليديش .وهم يعتقدون إنهم
يعرفون الحقيقة؛ ِ
إلطالعهم عىل الكتب اليهوديّة املق ّدسة وبخاصة
التلمود وهم يستعملون وسائل اإلكراه الديني والتدخل يف حياة

اآلخرين ،وكل الوسائل بالنسبة لهم مرشوعة حتى استعامل السالح
واملتفجرات ضد اليهود اآلخرين الضالني.

مل تكن «ناطوري كارتا» الحركة الوحيدة التي تعارض الصهيون ّية
بل قد سبقتها مجموعات صغرية أخرى ،وقد برز دور هذه
املجموعات عند تأسيس «الحاخام ّية الرئيس ّية» عام 1921م كإطار

رسمي مسؤول عن شؤون اليهود يف فلسطني؛ فقد رفضت هذه

املجموعات االعرتاف بالحاخام ّية؛ ألنها مؤسسة صهيون ّية ،وأقامت
هذه املجموعات «لجنة املدينة للطوائف االشكنازية» يف مدينة
القدس .ويف عام 1945م انشقت هذه اللجنة بعد فشل املعتدلني

الذين كانوا ينادون بحد أدىن من التعاون مع الحركة الصهيون ّية
يف االنتخابات الداخل ّية للجنة .وكان معظم هؤالء املعتدلني من

«أجودات إرسائيل».

الفصل األول :بنية األصول ّية الصهيون ّية

وتتكون الطائفة الحريديّة من تآلف عدة جامعات أهمها طائفة

«ذريّة أهارون» وطائفة «ساطمر» واملدرسة الدينيّة «اليشيفا» التابعة

لتالميذ دوشنسيك وقسم من سكان القدس .ويُق ّدر عدد اتباعها
بحسب مصادرها  30ألف نسمة ،فيام تقدرهم مصادر «أجودات
إرسائيل» بثامنيّة آالف نسمة يعيش معظمهم يف حي «ماته شعاريم».
والحريديم ال يشرتكون يف انتخابات الكنيست وال يتلقون

األموال من الصهيون ّية .ولعل أهم انشقاقني شهدتهام هذه الطائفة

كان انفصال «ناطوري كارتا» فرع الحاخام (عمري بلوي) عام
1965م؛ بسبب رفض محكمة الطائفة عقد زواج الحاخام املذكور

عىل مطلّقة فرنس ّية متهوِدة .واالنشقاق الثاين انفصال طائفة «بعالز»
عام 1980م بعد أن أصدر الحاخام األكرب للطائفة (يتسحاق فايس)
أمرا ً مينع فيه تعليم األوالد يف مؤسسات تتلقى األموال من الدولة.
ويقارن الحريديم بني الشيوع ّية كعقيدة ملحدة وبني الصهيون ّية
كعقيدة علامن ّية كافرة نادى بها ملحد هو(هريتسل).

إ ّن النظرة االجتامع ّية إىل هذا املزيج بني (اليوتوب ّية
واأليديولوج ّية) للصهيون ّية كخطاب أصويل يريد أن يتحول إىل
واقعه االجتامعي نجد أ ّن «السلطة قبل 1948م أي قبل قيام الدولة

كانت مبجرد وسيلة؛ فالسعي نحو السلطة آنذاك كان يتم بغ ّية
تحقيق األهداف والغايات االستعامريّة واالستيطان وإنجاز املثل
العليا لرواد الصهيون ّية [[[» أي إ ّن ذلك قبل قيام الدولة ما كان يحرك

[[[ -أسعد رزوق ،يف املجتمع اإلرسائييل ،معهد الدراسات العربية ،بريوت1971 ،م،
ص .17وانظرA. M. Rose Ced the lnstutions of Advanced societies :
.443-(Minneapolis 1958)p. p:344
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تلك املنظّامت األصوليّة سواء كانت دينيّة أم علامنيّة هو البعد
اليوتويب يف بناء الفكرة املتخيّلة؛ ولكن بعد قيام الدولة اليهوديّة
اتسعت الهوة بني النخبة والقياديّة من جهة وعامة الشعب من
جهة أخرى لقد تح ّول مجتمع «اليشوف» الالطبقي إىل مجتمع
تعددي وأكرث تسيطر عليه التناقضات املصلِحة بكل تعقيداتها
وتنوعاتها ،وقد كان التاميز قامئاً عىل أساس املكانة االجتامعيّة
والسلطة السياسيّة واإلقامة يف فلسطني[[[ .وقد شهد هذا املجتمع

سوء توافق طبقي وأيديولوجي بني األصوليني سواء كانوا دينيني
أم علامنيني وإذا «ت ّم التكامل بني املتدينني والعلامنيني وسط
مشقّة عسرية ،وسلسلة من التسويات والتنازالت وغالباً ما نعرث بها

انفجارات من التعصب وضيق الصدر»[[[.

[[[ -أسعد رزوق ،يف املجتمع اإلرسائييل ،ص.38
[[[ -نفس املرجع ،ص 38

الفصل الثاني
ّ
ّ
المسيحية
األصولية
بذور

المبحث األول :بذور األصولية املسيح ّية

المبحث الثاني :تك ّون األصولية املسيح ّية املعارصة

األصول ّية:

الفصل الثاين

بذور األصول ّية املسيحية
املبحث األول :بذور األصولية املسيحية

املطلب األول :يف مجال تحليلنا التكويني للديانة املسيح ّية
نجد أ ّن هذه الديانة ارتبطت بشخص املسيح من خالل مدونة أولها

بولص وبتوجيه من أستاذه (حنانيا)[[[ وهي رواية من كان يعد العدو
األصول ّية للمسيح ّية ،إال إنّه تح ّو َل من هنا جاء التأويل الرسمي
للمسيح ّية ،ومن خالل هذا التأويل تم تشكيل محور رسد لإلحداث
يكون بطله املسيح الرب ،باالعتقاد القائل« :أن يسوغ مل يكن يسعى
لتأسيس ملك أريض ،بل جاء لهذا العامل بصورة مخالفة ألي صورة

برشيّة؛ ألنه ليس من البرش ويحمل رسالة خاصة وفريدة ،تتمثل
باملوت عىل الصليب؛ ليفدي ذنوب البرش .فهو مسيح مل يأت

ليخلص اإلرسائيليني من حكم الرومان؛ ولكن ليخلص كل الناس
من ذنوبهم ،ويضمن لهم مملكة سامويّة دامئة يف الحياة األخرى»[[[.

وهكذا ولد بعد املسيح دين اسمه (املسيح ّية) له أسس يقوم عليها

[[[ -هنا نحن نعتمد عىل تأويل ابن قرناس ،يف كتابه مسيحية بولص وقسطنطني ،دار
الجمل ،ط ،1بريوت2009 ،م ،ص .9هامش .1
[[[ -نفس املرجع ،ص .10-9

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

منها :أوالً ،اإلميان بأن هناك ثالثة آلهة هم( :األب ويسوع االبن
وروح القدس) ،كام جاء يف كتاب متى« :فاذهبوا وتلمذوا جميع

األمم وعمدوهم باسم األب واالبن والروح القدس»[ ،]28:19وثانياً

أن يسوع ،االبن الوحيد لألب ،قد قتل عىل الصليب؛ ليك يفتدي

ذنوب البرش بدمه ،كام جاء يف كتاب يوحنا «ألنه هكذا أحب الله
العامل حتى بذل ابنه الوحيد؛ ليك ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون

له الحياة األبديّة .ألنه مل يرسل الله ابنه إىل العامل؛ ليدين العامل
بل ليخلِص به العامل»[ ،]17-3:16وإذا ما آمن بهاتني العقيدتني
فهو مسيحي ،كام يقول يوحنا« :الذي يؤمن به ال يدان والذي ال

يؤمن قد أدين؛ ألنه مل يؤمن باسم ابن الله الوحيد»[ ،]3:18فضالً
عن معتقدات أخرى ومناسبات وأعياد وثنيّة األصل ،مثل( :صالة
األحد ،وعيد الكريسامس وشجرة امليالد وسانتاكلوس ،واأليرس)

وغريها[[[ .فهذه األفكار جزء من الثقافة الهلنستيّة ،التي وجدت دعم

السياسة الحاكمة الرومانيّة وخلقت وجود لها بني األوساط اليهوديّة
املستنرية ،وقد تجلّت يف تأويالت بولص للثورة التي قادها املسيح،
وقد جاءت استجابة للعقائد اليهوديّة التي تنتظر املخلص ،لكن
هذا التأويل يتقاطع مع قوى الثورة ضد االحتالل التي كانت قامئة
يف وقتها من قبل اليهود وانتظارهم للمسيح املنتظر الذي سوف

يقود الثورة ويغري الحال ،وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة أ ّن

يسوع كان ميثل املسيح املنتظر بنظر نفسه وبنظر( اإلرسائيليني يف

زمانه ،من غري اليهود ،من كان ال يزال ينتظر ظهور «مسيح» من بيت
[[[ -نفس املصدر ،ص.11-10
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داود يعيد امللك إىل الشعب اإلرسائييل يف شتاته ،فاعرتف بيسوع
وهب لنرصته .لكن مطالبة يسوع بعرش
عىل كونه ذلك املسيح،
ّ

إرسائيل وهي التي حدثت يف «اليهوديّة» بفلسطني يف زمن الرومان

اصطدمت مبقاومة شديدة من املؤسسة الكهنوتيّة اليهوديّة ،وهي
املؤسسة نفسها التي سبق لها أن تص ّدت ملسعى جد يسوع زربابل
إىل امللك عىل إرسائيل قبل خمسة قرون تقريباً؛ فأفشلته بطريقة أو

بأخرى»[[[ .ولعل قصة والدة املسيح كام يذكرها متى ،وهي تشري

إىل توقعات املجوس لوالدته ،عىل أنه ملك اليهود املنتظر وليس
ابن الله الذي سيقتل من أجل خطايا الناس[ .انظر :متى.]2-1:1 :

كان للدولة الرومان ّية دور كبري يف اختالقها وتشكيلها ونقل
الوحي من رحم اليهوديّة إىل الغرب الالتيني لغة وثقافة عرب
بولص الذي كان يشكل خطاباً متكامالً يف أود حركة املخلِص
(املسيح) من أجل إزاحة ثورة املسيح وتشويه حركة أنصاره من
بعده ،وهو بتأويله حول حركة املسيح من بعدها اليهودي كمخ ِلص
وملك من نسل داود ،إذ بعث إىل اليهود «مل أرسل إال إىل خراف

إرسائيل الضالة»[ .متى ،]24-15 :إىل يوتوبيا دين ّية «لك ّنه جاء؛
ليخلِص الناس من ذنوبهم ويؤسس لهم مملكة يف السامء وليس
يف األرض .وهذا يعني أن يستكني الناس ومنهم اإلرسائيليون،

أتباع يسوع ،لحكم الرومان وال يقوموا بثورات ضدهم كام حاول
يسوع»[[[ .وكل هذا جاء بفعل اليهودي حنانيا ،إذ جاء يسوع يف

[[[ -نفس املرجع السابق ،ص  19وانظر :كامل صليبي ،يسوع قراءة جديدة يف
اإلنجيل ،دار الرشوق ،بريوت( ،د .ت).
[[[ -نفس املرجع ،ص.-133 132

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

الحلم وأخربه بأن يلتقي بشاؤول[[[ . . .عىل أساس هذه الروايّة
اعتمدت سلطة الكنيسة التي أسسها بولص .وقد تك ّونت األصول ّية
أي مخالف لهذه الرواية وع ّدت تأويلها هو
من يومها ومارست نفي ّ
األساس واعتبار كل مختلف معها مبجرد هرطقة .أوبدعة Secte؛
فإن البدعة :هي باملعنى الواسع مجموعة من األشخاص الذين
يعتنقون املذهب نفسه .ويتم أحياناً تطبيق املصطلح عىل املدارس
الفلسف ّية يف الزمن القديم بدعة الرواقيني واملشائني . . .إن البدعة
الدين ّية مطبوعة بواقع أ ّن أتباعها يلتحقون برأي تع ّده خاطئاً سلطة
كهنوتيّة أوغالبيّة أعضاء كنيسة معينة .فاألمر ليس رأياً وبحسب ،بل
هو انحراف .وهذا االنحراف يتناول إما العقائد ،أوالطقوس أوالنظام
ويشكل يف هذه الحالة األوىل هرطقة.

فالهرطقة يقابلها وجود أصول ّية؛ فليك تكون هناك هرطقة،
يجب أن تكون هناك مبادئ إميانيّة أساسيّة ،حقائق موحى بها،
وأن تكون ثبتت هذه املبادئ وقنتها كنيسة رشع ّية ،متتلك سلطة
مطلقة عىل صعيد اإلميان . . . .وبتعبري آخر يجب أن يكون هناك
عقيدة رسميّة وإلزاميّة ولِ ِ
نضف أن العقيدة تض ّم بالنسبة لالهوتيني
الكاثوليك ،فضالً عن املبادئ املحددة من التعاليم املعدة
للتبشري العادي ،مبوافقة أكيدة من سلطة الكنيسة العقيديّة؛ فاملبدأ
اإلمياين يفرتض ،بالفعل ،تدخالً رصيحاً من جانب الكنيسة،
التي تحدد موقفها بخصوص نقطة من عقيدتها وترتجم بلغة
دقيقة إحدى معطيات الوحي اإللهي ،أوتعاليم الكتاب املق ّدسة
أوالرتاث املسيحي البدايئ[[[.

[[[ -نفس املرجع ،ص.134-134
[[[ .-ج .ويتلر ،الهرطقة يف املسيحية ،دار التنوير ،ط ،2بريوت2010 ،م ،ص.16-15
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يبدو أ ّن الديانة املسيحيّة هي التي سوف يقيض لها أن توضح

مفهوم املبدأ اإلمياين (الدوغام األصوليّة) والهرطقة ،علامً بأن هذه
األخرية سوف تتبدل بشكل محسوس عىل وفق املكان والزمان.

إن التعريف الكاثولييك ،أوخطأ إرادي ومتشبث به ،متعارض

مع مبدأ إمياين موحى به ،وتعلمه الكنيسة هذه .ومن وجهة النظر
التاريخ ّية ،ينبغي التوسع بالتعريف؛ أل ّن مفهوم الهرطقة موجودة،

وإن كان بطريقة أكرث غموضاً ،يف كنائس أخرى غري الكاثوليك ّية.
الرومان ّية .هكذا يعد الروم األرثوذكس «الالتينيني» هراطقة؛ ألنهم

تب ّنوا املبادئ اإلميان ّية التي مل تكن قد تحدثت عنها املجاميع
املسكون ّية السبعة األوىل (كمبدأ وجود املطهِر) .أما الكنيسة
الربوتستانت ّية؛ فكان لديها هراطقتها ،عىل األقل يف البدايات .فلقد
أدان ميشال سريفيه ،بهذه الصفة ،وفعل لوثر األمر نفسه مع القائلني

بتجديد العامد[[[.

الفرق بني الهرطقة والبدعة :ال يصبح الفرد منتسباً إىل بد ٍع دين ّية
إال حني يستمر يف أخطائه وينفصل بشكل مكشوف عن الكنيسة مع
عدد من األشخاص الذين يف ِكرون مثله عىل صعيد اإلميان.؛ فاملرء

ال يشكل بدعة لوحده ،ولكن ميكن شخصياً ،لوحده ،أن يؤمن

بهرطقة من دون أن يكون عضوا ً يف جامعة هرطق ّية أوزعيامً لها[[[.

عىل وفق هذه الرواية تشكّلت نظرة الكنيسة إىل اآلخر ،وقد

جاءت اللحظة التي تشكّلت بها األصوليّة الكنسيّة عندما فرضت
[[[ -املرجع نفسه ،ص.17-16
[[[ .-ج .ويتلر ،الهرطقة يف املسيحية ،ص .18

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

رؤيتها لإلميان بكل أصولها التي جاء بها «بولص» وت ّم فرضها عىل
اآلخرين وبهذا تم اتِهام املختلفني معها كونهم مبتدعة كمجموعات
أوهرطقة كأفراد ونفذ بهم ،وكانت أول حالة متت مواجهتها هي يف
طبيعة العالقة مع اليهوديّة ،إذ كان هناك موقفان منها :األول «يعترب
أن اإلنجيل مل يلغ الناموس ،وينبغي الحفاظ عىل سبيل املثال،

عىل طقس الختام؛ والثاين ،األكرث اعتداال ،فكان يقبل ،بخصوص
الوثنيني املهتدين إىل املسيحيّة ،بإمكانيّة عدم االلتزام باألنظمة

القانونيّة الخاصة برشيعة موىس؛ لك ّن االلتزام بالرأي األول ،كان

ذلك يقيض بجعل املسيحيّة بدعة دينيّة يهوديّة؛ أما يف الحالة
املعاكِسة؛ فكان ذلك يعني خلق فئتني من املسيحيني ،فئة «التامني»
وفئة «املتهودين[[[.

هذا الرصاع قائم منذ ظهور «بولص» وتأويله للمسيح تأويل

مختلف كل االختالف ،فالذين واصلوا االلتزام بالعقيدة األصل ّية

للمسيح ات ُهموا بكوهم متهودين وإنهم االبيونيني وهم يذهبون إىل
االختالف مع تأويل بولص؛ فيقولون إن املسيح ليس مولودا من

الله األب ،بل مخلوقاً ،وهو أحد رؤساء املالئكة ،املالك عىل
املالئكة وعىل كل أعامل القدير[[[ ،ويقولون إن املسيح نزل عىل

يسوع يوم عامده يف األردن ،وفارقه قبل استشهاده[[[؛ وهذه الهرطقة
املتكونة من التوفيق ّية اليهو مسيح ّية رسيعة العطب جدا ً إذ لن
[[[ -نفس املرجع ،ص .49
[[[-ابوموىس الحريري ،قس ونبي ،دار ألجل املعرفة ،بريوت1985 ،م ،ص  128وانظر:
.6 .4/Epiphane,Panarion ,30
[[[ -نفس املرجع.129 ،
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تصمد أ ّما االندفاع للديانة الكوسموبوليتيّة الجديدة ،صحيح أنها
بقيت موجودة يف القرنني الثاين والثالث امليالديني ،ولكن رسعان
ما اختفت بعدئذ؛ لعجزها عن حل مأزق االنتامء :إىل اليهوديّة أواىل
املسيحيّة[[[.

ج َه نقدا ً عنيفاً للمسيح ّية،
ولعل التلمود قام باملهمة نفسها عندما و ّ
وهو يتناول شخص ّية املسيح وعائلته وتأويالته لألحداث تظهر
الزاوية نفسها التي قامت بها املسيحيّة عىل خصومها يوم ات ّهمتهم
بالهرطقة كأفراد وبالبدعة كجامعات؛ فهي بنظر التلمود البابيل
الذي كان بعيدا ً عن سلطان الكنيسة الرومان ّية إذ يعيش يف أجواء
حريات دين ّية يف ظل الحكم الفاريس «حيث يقدم التلمود البابيل. .
بكلامت قليلة وأسلوب استطرادي مميز للنص البابيل قصة مناقضة
مدمرة وطموحة للغاية ضد قصة الرضيع يف العهد الجديد»[[[ .إذ ت ّم
معاقبة يسوع كمهرطق وعدو لليهوديّة فـ «تخربنا كيف يتشارك يسوع
مكانه يف العامل اآلخر مع طيطس وبلعام ،العدوين األسوأ سمع ًة
للشعب اليهودي .ويف حني يعاقب طيطس عىل تدمريه للهيكل
بإحراقه حتى يصري رمادا ً ،ومن ثم تجمع أعضاؤه ويحرق من جديد،
ويف حني يعاقب بلعام برميه يف سائل منوي حار ،فإن مصري يسوع
يتجىل بوضعه إىل األبد ضمن براز يغيل»[[[.

هنا يظهر كام هي متجذرة األصول ّية يف اليهوديّة يف التلمود
والتي أثارت ردود فعل عنيفة أشد أصول ّية من املسيح ّية؛ فالحرب

[[[ -ج .ويتلر ،الهرطقة يف املسيحية ،ص .50-49
[[[ :-بيتري شيفر ،يسوع يف التلمود املسيحية املبكرة يف التفكري اليهودي الحاخامي،
ترجمة ،نبيل فياض ،املركز األكادميي لألبحاث ط ،1بريوت2016 ،م ،ص.37
[[[ -نفس املرجع ،ص.35-34
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األصوليّة املسيحيّة كانت تأخذ بعدين األول :يف الداخل مع

الهرطقة املسيحيني ،والثانيّة مع الخارج ضد اليهود واملسلمني.

املطلب الثاين :موقف األصولية املسيحية من الخارج معاداة

اإلسالم

متنوع وبخاصة يف العرص الوسيط ،وقد تأخذ هذه العالقة مع

اآلخر بعدا ً غري واقعي بل تخييل اصطناعي ،فهناك كثري من الصور
النفس ّية أسقطها اآلخر (الغرب) عىل الرشق اإلسالمي هي مج ّردة من

الحقيقة بل مختلقة إذ يرتبط بها اخرتاع اآلخر؛ ألن الخطاب حول

اآلخر هو باألساس يعد خطاباً حول االختالف؛ «فإن التساؤل فيه
رضوري حول أألنا أيضاً ،ذلك إن هذا الخطاب ال يقيم عالقة بني

حدين متقابلني ،وإمنا عالقة بني آخر وأنا متكلمة عن هذا اآلخر)[[[.
فإن تحديد العالقة بني أألنا واآلخر عىل الرغم من بعدها التاريخي
والسيايس إال إنها كانت عالقة غري مفكر بها تبدو مضمرة؛ لكن

الدراسات املعارصة يف مجال الخطاب هي من أتاحت لها الظهور
من خالل بحثها يف تلك العالقة ،وارتباطها بالهويّة واالختالف من
خالل البعد الظاهرات الذي أخذ تحوالً يراعي الجوانب النفس ّية

يف كشف صورة اآلخر ،وهذا ما ميكن مالحظته يف «اختالف بني

السياقني الوسيط والحديث يف العالقة بني أألنا واآلخر ،إمنا يعكس
اختالفاً جلياً يف صورة اآلخر يف الثقافة العرب ّية ،ويف مجال اآلخريّة،
فإن كان مجال اآلخريّة يف السياق الحديث قد اختزل يف الغرب وحده،

[[[ -الطاهر لبيب ،صورة اآلخر العريب ناظرا ً ومنظورا ً اليه ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط ،1بريوت1999 ،م ،ص .21
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فإن مجال اآلخريّة يف السياق الوسيط كان متشعباً ومتعددا ً وممتدا ً
بامتداد املعلوم من العامل آنذاك»[[[؛ فإن التصور عن اآلخر كام قلنا هو

فعاليّة نفسيّة مثلام هي سياسيّة تحاول أن متنح اآلخر توصيفاً أو تنميطاً؛
وهو قد يكون سلبياً أو إيجابياً ،وعىل الرغم من أنه قد يكون سلبياً؛ وقد

ظهرت كثري من الدراسات كشفت عن عالقة الغرب املستعمر باآلخر،
وهي دراسات تدخل يف نطاق يهتم بدراسة االستعامر الكولونيايل،

وما يحمله من تنميطات هومي بابل ()Homi K. BahBah؛ فهو يرى
أن املستعمر مييل إىل تنميط املستعمر ،من خالل وصفه بصفات ثابتة

ومبالغ فيها ،ويحرص عىل تكرارها ،مثل وصف املستعمر بالوحيش
واالنحراف الجنيس[[[ .من هنا نستطيع االستدالل عىل طبيعة العالقة

«الغرب واإلسالم» ،لها كثري من املضامني اإليديولوجيّة والنفسيّة
والوجدان ّية؛ بل تركت أثرها يف كثري من الصور النمط ّية يف تصوير
الطرفني كليهام أحدهام لآلخر ،وهذا جزء من عالقة الرصاع الطويلة

بني الطرفني يف أثناء العرص الوسيط وحقبة االستعامر ،شكّلت حضورا ً

وراسباً عميقاً يف الخطاب الجمعي بكل حموالته املعنويّة .إذ نستطيع
حبت
من أن نعرض إىل تحوالت يف تلك العالقة وتحوالتها ،التي صا َ
الرصاعات يف العرص الوسيط (الحروب الصليبيّة) ،وميكن إجامل

تلك الرصاعات مع اإلسالم باآليت:

[[[ -نادر كاظم ،متثالت اآلخر ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت،
2004م ،ص .15
[[[ -فاطمة حمد املزروعي ،متثالت اآلخر يف أدب قبل اإلسالم ،هيئة أبوظبي للثقافة
والرتاث ،ط ،1أبوظبي2007 ،م ،ص .49
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العالقة التاريخ ّية بني اإلسالم والغرب:
دخل اإلسالم إىل أوروبا فاتحاً يف العرص الوسيط؛ لك ّنه جاء
ثانية بعد االحتالل االستعامري الغريب إىل ديار اإلسالم جاء
اإلسالم مع املهاجرين كعامل يف الغرب .وقد تكون تلك العالقة

القامئة عىل النزاع قد تركت آثارا ً نفس ّية وثقاف ّية ما زالت حارض ًة يف

النفوس وتظهر بأشكال متنوعة ،وقد تح ّول إىل نزاع أو إىل صدام
عنيف قد يصل إىل درجة الرصاع الدموي .يظهر بأشكال متنوعة من
العنف
املامرسات السلوك ّية أواإلعالم ّية اتجاه اآلخر؛ لهذا نجد أن
ُ

بني الطرفني سواء أكان اعتداءا ضد املسلمني أم العكس يعد سلوكاً

أي عمل أولفظ أواتجاه سلويك أوبن ّية أونظام يُلحق
عنفياً يُع َّرف بأنهّ :
رضرا ً جسدياً أونفسياً أواجتامعياً أومحيطياً باألشخاص أويعيقهم

عن تحقيق كامل إمكانياتهم البرشيّة .من هنا تأيت رضورة التأصيل
من أجل تبيان األحداث وأشكالها املتنوِعة بني التواصل والعنف.

كان الغرب يحرض بقوة يف الرشق وإفريقيا من خالل الوجود

الروماين لكن بعد حضور اإلسالم انزوى الوجود الروماين وتح ّول
الغرب من مهاجم إىل مدافع إذ حرض اإلسالم فاتحاً إىل أجزاء من

الجزر والسواحل األوروب ّية الواقعة عىل البحر األبيض املتوسط
خالل القرن السابع عن طريق الفتوحات اإلسالم ّية .إذ دخل اإلسالم
إىل أوروبا منذ سنة  670بعد امليالد؛ لكن مل يكن هناك انتشار
واسع جدا له ،تأسست يف شبه الجزيرة األيبرييّة دول إسالم ّية يف

األندلس وهي تسم ّية عاد ًة ما يُقصد بها فقط اإلشارة إىل األرايض
األيبرييّة التي فتحها امل ُسلمون وبقيت تحت ظل ِ
الخالفة اإلسالم ّية
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وال ُدويالت واإلمارات الكثرية التي قامت يف ُربوعها وانفصلت عن

السلطة املركزيّة يف دمشق ومن ث ُ َّم بغدادُ ،منذ سنة 711م حتَّى سنة
ُ
1492م حينام سقطت األندلس خالل حروب االسرتداد بيد الالتني
علم أنَّه طيلة هذه الحقبة كانت
اإلفرنج وأُخرج منها امل ُسلمونً ،

تتوسع ،ث ُ َّم تعود فتتقلَّص ،وهكذا ،تغري
تتغي ،فتتقلَّص ث ُ َّم َّ
ُ
حدودها َّ
إىل هجوم ،استنا ًدا عىل نتائج الحرب بني امل ُسلمني واإلفرنج .وقد
ارتكبت الفظائع بحق املسلمني من محاكم فتيش ،والتحول إىل
املسيحيّة يف ظل ضغط الكنيسة وقسوتها وعنفها الرمزي والجسدي

يطارد العرب املوريسكيّة كان عنف رمزي يقوم عىل محو الهويّة
تجل بأشكال متنوعة من منع اللغة العربيّة وكتابتها
ّ
اإلسالميّة وقد
يف وقت كانت مبثابة مرياث معنوي «الحديث بالعربيّة كان يعني
املخاطرة بجذب انتباه محاكم التفتيش»[[[ .وكان الختان ممنوع

كعالمة متيز للهويّة لهذا (كانت عقوبة الختان هي النفي الدائم
وخرسان جميع املمتلكات ،وبذلت جهود لتعقب أولئك الذين
كانوا يقومون بعمليات الختان)[[[ كانت تلك األوضاع قد عكست

موقفا غربيا عنيفا وعصايب اتجاه اآلخر.

لكن رسعان ما عاد اإلسالم؛ ليشكل تحديا من جديد إذ خالل

التوسع العثامين انترش اإلسالم يف دول البلقان ودول جنوب رشق

أوروبا فأخذ اإلسالم يف هذه املناطق طابعا أوروبيا ذا صبغة ترك ّية
خصوصاً بني املسلمني األلبان والبوشناق واألتراك والغوراين .إذ
[[[ -اندروهوتيكروفت ،الكفار ،تاريخ الرصاع املسيحية واإلسالم ،ترجمة ،قاسم عبده
قاسم ،املركز القومي للرتجمة ،ط ،1القاهرة 2006م ،ص .256
[[[ -نفس املرجع ،ص.263-262
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خالل التوسع العثامين انترش اإلسالم يف دول البلقان ودول جنوب

رشق أوروبا؛ فأخذ اإلسالم يف هذه املناطق طابعاً أوروبياً ذا صبغة
تركيّة وبخاصة بني املسلمني األلبان والبوشناق واألتراك والغوراين.
وتواجدت جاليات تاريخيّة مسلمة من التتار ومن الشيشان يف كل

من روسيا وشبه جزيرة القرم.

املطلب الثالث :الحروب الدينية وتكون األصوليات املسيحية

يطلق اسم الحروب الدينية يف أوروبا عىل سلسلة من املعارك

األوربية التي حدثت يف القرنني السادس عرش والسابع عرش

امليالديني بعد ظهور حركة اإلصالح الربوتستانتية .إذ (بدأ يف أملانيا
اإلصالح الديني وانفصل عن الكنيسة يف شان الغفرات وسلطة
البابا والتبتل وإكرام القديسني واملظهر والقداس ،نقل التوراة إىل

األملانية فكانت الرتجمة حدثاً دينياً)[[[ عىل الرغم من أن الدين

هو عىل العموم يشري إىل السالم واملحبة؛ إال انه قد يوظف من
قبل أهل السياسة سواء بشكل مبارش أم غري مبارش؛ إال أِن جميع
هذه الحروب كانت مرتبطة بالتغري الديني يف تلك الحقبة والرصاع

والتنافس الذي أدى إليه .وكان رواد اإلصالح ينطلقون يف نقد
األصولية الكاثوليكية من ( ،قانون األميان اوجسربج Augesbarg

 Confessionالصادر سنة  . . .1530إذ ترتبط اململكتان باإلنجيل

والرشيعة ،معتربا ً اململكة األرضية جزء من اإللهية ،لذلك عىل
املؤمن . . .الطاعة للسلطة مهام كانت برشط عدم ارتكاب

[[[ -لوئيس معلوف ،املنجد يف اإلعالم ،انتشارات ذوي القرىب ،ط ،3قم ،ء  138ص.495

55

56

األصول ّية:

الخطيئة[[[ .وهذه العالقة بني السياسة والدين منحت السياسة إسباغ

الرشعية عىل أفعال مناقضة إىل جوهر الدين نفسه حتى بات مناقضاً

لنفسه بشكل خاص ،ولألخالق بشكل عام .هذا جعل االحتجاج

أيضاً ينطلق من الدين ذاته من اجل كسب املرشوعية وسلبها من

سلطات الكنيسة الرومانية التي كانت تخضع األمراء إىل سلطانها
الروحي وجاء االحتجاج حتى يشكك باحتكارها للدين فهي ال
متثل الجانب الحقيقي يف الدين مام شكك يف حاكميتها ورمزيته،

(وقد نجم عن هذا إن األمري أصبح متحررا من كل مراقبة روحية
منظمة من جهة خارجية بالنسبة له)[[[ .وبالتايل اإلصالح كان يحاول

تجريد الكنيسة من سيطرتها الكبرية عىل مجريات األمور يف أوروبا،
مل يكن نفوذها دينية فقط ،بل كان لها نفوذ ورؤى وقرارات سياسية
واقتصادية وعسكرية أيضاً ،حيث كان يف إمكانها عزل امللوك

واألمراء عن طريق سحب الثقة منهم وفصلهم من الكنيسة ،ما يعني
افتقادهم لثقة وطاعة الشعب الذي يثق كل الثقة بالكنيسة؛ ولهذا

استثمر االحتجاج الديني الربتستاين هذا األمر وحاول استثامر

غضب األمراء وخصوصا األملان يف حربه ضد الكنيسة الرومانية
ولهذا قال قادة اإلصالح ( ليس هناك أي شخص مؤهل أكرث من هذا

األمري ،ومن هذه السلطة املدنية من أجل قيادة اإلصالح وحاميته

من البابا وأنصاره)[[[ وهكذا ظهرت أصولية احتجاجية تقوم عىل
[[[ -حبيب هرمر ،املدخل إىل الالهوت السيايس ،ديوان أوقاف املسيحني والديانات
األخرى ،بغداد ،2009 ،ص .27
[[[ -جان جاك شوفالييه ،تاريخ الفكر السيايس ،ص.258
[[[ -بواسطة :جان جاك شوفالييه ،تاريخ الفكر السيايس ،ص.258
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مسلامت عامة هي تنفي بالنتيجة رشعية الكنيسة الرومانية وهي:

 1ـ املسيح وحده :أِن املسيح هو الوسيط الوحيد بني الله

واإلنسان؛ فإذا كان األصل يف اإلنسان الخطيئةُ ،فإن إميانه باملسيح

«رباً وإنساناً» هو الكفيل بتخليصه منها وتحصيل الخالص عن
طريق النعمة اإللهية.

 2ـ النعمة اإللهية وحدها :ما دام اإلنسان كائناً خطاء ناقصاً

ضعيفاً ،فإنه ال يستطيع تحصيل خالصه؛ إال بالحصول عىل
النعمة اإللهية ،التي يرى «كالفن» أنها «هبة» إلهية يعطيها ملن

يختار من عباده.

 3ـ اإلميان وحده :يرفضون نظرية «التربير باألعامل» التي

كانت سائدة بعدما وظفتها الكنيسة عىل مدى قرون من الزمن،

ليؤسس لنظرية أي التربير باإلميان وحده ،أي بتلك الثقة التي
يضعها املؤمن يف ربه.

 4ـ الكتاب املقدس وحده :كام أسلفنا ،يرى كالفن أن الكتاب

املقدس هو املرجع الحرصي الوحيد الذي يتأسس عليه اإلميان
املسيحي وتستمد منه األشياء قيمتها مبا يف ذلك الكنيسة املطالبة
بتجديد اإلميان وتحيني أفكارها ونظرتها إىل العامل باستمرار[[[.

باملقابل كانت األصولية التي مثلتها الكنيسة الرومانية تحاول

شن حرب شعواء قامئة عىل اإلجراءات اآلتية:

 1ـ مجمـع ترانـت :وهـو تجمـع يعـرف أيضً ـا باسـم «املجمع

[[[ -املرجع السابق.
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الرتينـدي» .عقـد يف مدينـة تورنتـويف إيطاليـا ،وتعـده الكنيسـة
الكاثوليكيـة املجمـع املسـكوين التاسـع عشر .عقـد بين 13

ديسـمرب  1545و 4ديسـمرب  1563على ثلاث دورات .دعـا إىل

انعقـاده البابـا بولـس الثالـث؛ انعقـد ملـا يفـوق العقديـن ،على

ثلاث دورات منفصلـة ،خلال هـذا التجمع تجد أن هنـاك مواقف
تبـدو متشـددة يف أول الـدورات السـنوية ثـم أخـذت تقترب

مـن اإلصلاح وقبـول األخـر .وقـد كانـت كل املراسـيم التـي
صـدرت عـن املجمـع ،قد شـكلت مـا يعـرف باإلصلاح املضاد

(.[[[)Counter- Reformation

وهذا اإلصالح هو مبثابة محاولة من البابا واملؤسسة من اجل

احتواء االنشقاقات الداخلية ،وقد تكون هذا املجلس من لجنة من

الكرادلة كلفت باإلصالح املؤسيس ،ومعالجة القضايا الخالفية
مثل فساد بعض األساقفة والكهنة ،وصكوك الغفران ،والتجاوزات
املالية األخرى.

 2منظمة اليسوعيني  Societas Iesuكل أخر من أشكال اإلصالح

الكاثولييك يف إحياء القواعد الروحية الكاثوليكية العتيدة وكانت
هذه املنظمة قد مثلت مرحله من الفتوة يف الكنيسة يف مواجهة

خصومها وقد أسسها جندي يف أثناء تحوله إىل رجل دين يدعى

«أغناطيوس دولويوال» سنة  1534وقد ضمت مجموع ًة من رجال
الدين الذين دافعوا عن البابا والكنيسة والقيام بالتبشري الديني ،يف

[[[ -انظر :املوسوعة الحرة.

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

أسبانيا التي كانت تحالف البابا وتخالف انجلرتا[[[.
 3ـ محاكم التفتيش :كانت إحدى الوسائل التي اعتمدتها

الكنيسة الرومانية يف محاربة خصومها ممن تعدهم هرطقة أو كفر؛

ألنهم يختلفون مع األصولية التي تعتمدها.

وقائع الحرب ونتائجها عىل الغرب:
بدأت الكنيسة الكاثوليكية مبا يسمى الحرب الدينية املقدسة

ضد الربوتستانية ،التي أصبحت هي األغلبية يف أملانيا بعد حركة

اإلصالح الديني ،وقد استمرت الحروب الدينية بصورة متعاقبة ملدة

مئة وإحدى وثالثني سنة بني عامي ( 1648 - 1517م) ،وجرت يف
سويرسا ،فرنسا ،أملانيا ،النمسا ،بوهيميا ،هولندا ،إنكلرتا ،إسكتلندا،
إيرلندا ،والدمنارك[[[.

وقد هيمن الطابع الديني عىل الحرب يف أوروبا يف القرون

الوسطى ،فكانوا يرون أنها تطبيق إلرادة الرب ،وأنها طاعة للرب
واستجابة لنداءه عليك خوض هذه الحرب .ومن أهم الحروب
الدينية يف هذه الحقبة:

حرب الـ  30عاماً أملانيا (الربوتستانت والكاثوليك) ،وانتهت
[[[ -روالند بنيتون ،مواقف من تاريخ الكنيسة ،ترجمة عبد النور ميخائيل (1978م)،
الطبعة الثانية ،دار الثقافة ،مرص ،ص .146 143- .املوسوعة الحرة وانظر بواسطتها:
Van der Horst، Han (2000). Nederland, de vaderlandse geschiedenis van
de prehistorie tot nu (in Dutch) Bert Bakker,p133
[[[ -املوسوعة الحرة وانظر بواسطتها:
Van der Horst، Han (2000). Nederland, de vaderlandse geschiedenis van
de prehistorie tot nu (in Dutch) Bert Bakker,p133
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بأوبئة ومجاعات وتدمري شامل بكافة النواحي عام  1648م ،حيث

أبادت  % 40من شعوب أوروبا الذين ينتمون للربوتستانت ،وما
يقرب من نصف سكان أملانيا تحديدا ً.

كان الكنيسة الكاثوليكية قد استخدام محاكم التفتيش لبث

الرعب يف نفوس الناس ردعهم عن الخروج من الكاثوليكية،
ومحاكمة الهراطقة واملرتدين واملخالفني ألوامر الكنيسة ،سواء

من املسلمني قدميا[[[ أومن الربوتستانت ،فقامت بإبادة املاليني

بالخنق واإلحراق واإلغراق واإلعدام شنقا وكافة وسائل التعذيب
املروعة املتبعة يف محاكم التفتيش آنذاك.

قسـمت الحـرب الغـرب املسـيحي على قسـمني :قسـم

كاثوليكي وقسـم بروتسـتانتي ،ودارت بينهما املعـارك والحـروب

التـي ذهـب ضحيتهـا مئـات اآلالف مـن القتلى .ومـن األمثلة عىل

هـذه الحـرب الوحشـية مـا جـرى يف فرنسـا مثاال صـارخ لهـا ففي
 1562وقـد اسـتمرت الحـرب أربعني عامـا كانت الحـرب عبارة عن
عمليـة إبـادة يقوم بها رجـال الدولة والكنيسـة الرومانيـة ضد األقلية

الربوتسـتانتية ،إذ قضـت الحـروب الثماين على مملكـة فرنسـا،
[[[ -ويقول املؤرخ الفرنيس «غوستاف لوبون» عن محاكم التفتيش :يف كتابه حضارة
العرب:
«يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب واالضطهاد التي قام
بها املسيحيون املنترصين عىل املسلمني املنهزمني ،فلقد عمدوهم عنوة ،وسلموهم
لدواوين التفتيش التي أحرقت منهم ما استطاعت من الجموع ،واقرتح القس “بليدا”
قطع رؤوس كل العرب دون أي استثناء ممن مل يعتنقوا املسيحية بعد ،مبا يف ذلك
النساء واألطفال ،وهكذا تم قتل أوطرد ثالثة ماليني عريب».

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

عندمـا هجمـت الجامهير الكاثوليكيـة على األقليـة الربوتسـتانتية

يف مختلـف املـدن واألريـاف الفرنسـية.

ونتج عن هذه املواجهة كثري من املعارك ،من اشهرها تلك

املجزرة الشهرية باسم مجزرة سانت بارتيليمي التي ذهب ضحيتها

أكرث من خمسة آالف شخص ،فام كان من الربوتستانت الفرنسيني

إال الفرار إىل مختلف أنحاء أوروبا.
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املبحث الثاين :تك ّون األصولية املسيحية املعارصة
املطلب األول :تك ّون األصولية اإلنجيلية
هناك جملة من التعريفات حاولت توصيف هذه األصول ّية منها

(هي دعوة انترشت يف بعض األوساط الربوتستانت ّية املتطرفة إلعادة

اليهود إىل فلسطني ،وتستند عىل العقيدة (األلف ّية االسرتجاع ّية)
املتطرفة)[[[.

تعد األصول ّية املسيح ّية عنرصا ً أساسياً يف التاريخ (الديني
واالجتامعي والسيايس الغريب) إذ انتعش يف البيئات الربوتستانت ّية،

وبلغ ذروته يف القرن التاسع عرش مع بداية التوسع االستعامري
واإلمربيايل ،وقد كان مركزها يف البداية أوربا؛ لكنها انتقلت إىل

الواليات املتحدة األمريك ّية الحقا ،وأصبحت نصرية إىل الحركة
الصهيون ّية العامل ّية ،وهي تعمل عىل تحقيق أهدافها .وميكن أن
نتلمس أهم سامت هذه األصول ّية اإلنجيل ّية:

يقوم الالهوت اإلنجييل عىل مركزيّة اإلنجيل ومن أجل فهمه

البد من استبعاد الوساطة بني الله والناس طاملا كان الله حارضا ً من
خالل النص الذي يفرتض أن يؤخذ بحرفيته بعيدا عن تأميل الكنيسة،

[[[ -املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .137-136 ،وانظر :صالح عبد
الله الهذلول  ،األصولية اإلنجيلية نشأتها وغاياتها وسبل مقاومتها ،دار املسلم ،ط،1
الرياض1416 ،م ه ،ص .25

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

ويتحقق هذا أيضاً من خالل التواصل مع التوراة أيضا إذ كان املسيح

بش بها أنبياء بني إرسائيل ،وكانت تلك املبادئ قد
هو البشارة التي ّ

رافقت والدتها ككنيسة بروتستانيّة ،منشقّة عىل الكنيسة الرومانيّة ،هي
بش بها لوثر ،وهي مبادئ سوف تتحول
تلك املبادئ اإلصالح ّية التي ّ

إىل أصول ّية جديدة رافقت تلك الحروب الطويلة يف أوربا حتى
دفعت أتباعها إىل الفرار بدينهم إىل الغرب األمرييك إذ أقاموا تقارباً

بينهم وبني اليهود عىل سبيل املامثلة يوم هربوا من بطش فرعون
إىل فلسطني ،كذلك اإلنجيليني اعتقدوا أوسوغوا هذه املامثلة التي

أقيمت عىل أساسها أورشليم الجديدة أو أمريكا الجديدة عرب ،مامثلة
حدت حوله الكنائس اإلنجيليّة
خلقت مخياالً عقائدياً كسفر للنجاة تو ّ

التي توحدهم جملة من املبادئ قامئة عىل التمسك باإلنجيل وتفرسه
حرفياً ،وإعادة الرتب ّية األخالق ّية املسيح ّية[[[.

فضالً عن إميانهم بعقيدة عودة املسيح إىل أورشليم؛ من

أجل تأسيس مملكة الله ،وهي عقائد متركز حول القول مبقوالت

«باأللف ّية» اذ هناك ثالث حركات تنطلق من هذا التصور التيولوجي
املستنبط من تفسريات للنبوءات الدين ّية الواردة يف التوراة؛ لكن
هناك تباين فيام بينها ،فهي ثالث حركات :أما الحركة األوىل فهي
مهت ّمة أساسا بقض ّية مؤرشات نهايّة الزمن ،فيام تنشغل الثان ّية بقض ّية
التقرب من اليهود من أجل املسيح ،أما الحركة الثالثة فإن اهتاممها
يرتكز عىل الدفاع عن إرسائيل وعىل مباركتها ،فعىل الرغم من تباينها

[[[ -انظر :كاززنوفا خوسيه ،األديان العامة يف العامل الحديث ،ترجمة ،هالة نجار
وآخرون ،دار ،ط ،1القاهرة2005 ،م ،ص.222
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إال إنها تجتمع عىل رضورة عودة اليهود إىل فلسطني من أجل هدفها
التيولوجي املتمثل بعودة املسيح بأسلوب يقوم عىل التصور
املعجز وحضور املسيح ،مرتبط بوجود املدينة اورشليم ووجود

اليهود باعتبارهم القوم الذي كانوا ميثلون زمن املسيح إذ تعد الدولة

إرسائيل كل هذا مبثابة تشكل األصوليّة املتطرفة اإلنجيليّة ،وهي
تسعى إىل تحويل خطابها األصويل املتخيّل إىل وقائع عىل األرض،

صب يف مصالح إرسائيل
كل هذا خلق تحالفاً مع اليهود ،تحالف
ّ
حد صفوفهم ضد اآلخر الذي ميثل الرش ،بالتأكيد التحالف
وو ّ

قديم هو املوقف القديم من اإلسالم ودين وبرش ،يف موقف تغذيه
الصور الرصاعيّة النمطيّة باتجاه اآلخر؛ وهذا ما يتجىل يف دعم هذا

املذهب املتطرِف الذي يقوم عىل «دعم حق إرسائيل يف الوجود
ودعم استمرارها»[[[ .وقد كان لهذا البعد العقائدي حضور املهيمن
يف مخيال هذه الجامعة املتصهينة واملتأثرة بالواقع الكونيايل وقتها

فأسهمت بشكل مهوس يف تحول تلك األفكار األسطوريّة إىل
واقع عىل األرض إذ (تعد الكنائس املسيحيّة يف أمريكا من أقوى
املشجعني لقيام «إرسائيل» وبقائها ،ومن ثم عىل إعادة بناء الهيكل

اليهودي يف فلسطني فوق قبة الصخرة يف املسجد األقىص؛ ألن
هذا هو موضع الهيكل كام يزعمون؛ وذلك العتقادهم أن املسيح

لن يعود إالّ إذا عاد اليهود جميعهم إىل أرض امليعاد ،ويستشهدون
عىل ذلك بالنصوص التوراتيّة وامتدت هذه الفكرة بني املثقفني
واألكادمييني الذين ال يؤمنون بحرفيّة التوراة« ،الهوت ملكوت

[[[ -اسامة عبد الحكيم ،املسيحية الصهيونية انشات غرسائل وما زالت تدعمها ،موقع:
WWW:falastiny. net

الفصل الثاني :بذور األصول ّية المسيح ّية

اللّه» ساعدت يف نرش ِه الجامعات ووسائل اإلعالم التابعة للكنائس.
وتشري كتابات القساوسة املؤمنني بهذه الحركة إىل مدى تشددهم
يف ربط الفكر الديني باملوقف السيايس من إرسائيل ومن القضيّة

الفلسطينيّة .وهذا ما اكده «توماس براتيامن» بقوله« :إن اليهود
كشعب سيعودون ثاني ًة إىل فلسطني وطن آبائهم األوائل ،ال من أجل
الدين ،كام لو إن الله ال ميكن أن يعبد يف مكان آخر ،بل يك ال

ليكافحوا كغرباء ونزالء لدى األمم األجنبيّة)[[[.

وقد وجد هذا القول ترجمته عندما انطلقت منذ عام 1814م

الدعوات األمريك ّية اإلنجيل ّية لتوطني اليهود يف فلسطني ،وهاجر
بعض اإلنجيليني وأسسوا مستوطنة زراع ّية يهوديّة ض ّمت يهودا ً
وإنجيليني أمريكيني عام 1850م ،ثم أسست مستوطنات أخرى،

لك ّن اإلنجيليني كانوا أكرث حامساً من اليهود لإلقامة فيها ،أوللهجرة
من أمريكا أصالً ،وقد قامت عام 1867م ،أول بعثة مسيح ّية أمريك ّية

لالستيطان يف فلسطني مع  150قسيساً إنجيلياً أمريكياً ويف العام
الثاين أقيمت مستوطنة مبشاركة  70شخص ّية دين ّية إنجلين ّية[[[.

األمر اآلخر يف األصول ّية اإلنجيل ّية يتمثل يف كونها تستثمر
الخطاب التورايت يف الرسد ،فقدم نفسه بوصفه شعب الله املختار؛

وباآليت يخلق تطابقاً بينه وبني اليهود وكان لهذه الرؤيّة أثرها العميق
يف نشأة أمريكا ونظرتها إىل نفسها وعالقتها باآلخرين ،مام جعل هذه

الرؤيّة السياس ّية شديدة االرتباط باملنت التيولوجي للتوراة يف ارتباط
[[[ -عبد الله احمد لطفي الشقري ،األصولية الدينية حول العامل األصولية اإلنجيلية
منوذجا ،مؤسسة وعي األبحاث والدراسات ،الدوحة.
[[[ -صالح عبد املعطي ،الصهيونية املسيحية األصولية األمريكية املعارصة .
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الرتاث اليهودي بالخطاب الديني من شعب وأنبياء وخطاب نخبوي

للشعب اليهودي كلها حارضة يف األصوليّة اإلنجيليّة[[[ .وهذا ما
نتل ّمسه يف مجريات الحياة الدينيّة والسياسيّة يف الواليات املتحدة

األمريكيّة ،ومنذ لحظة االستقالل ،لدرجة أنه بلغ بالرئيس توماس
جيفرسون واضع وثيقة االستقالل أن يقرتح بأن ميثل رمز الواليات

املتحدة األمريكيّة ،عىل شكل أبناء إرسائيل تقودهم يف النهار غيمة
ويف الليل عمود من النار ،وهذا األمر يتفق مع النص التورايت الوارد
يف سفر الخروج ،والذي يقول« :كان الرب يسري أمامهم نهارا ً يف

عمود سحاب يهديهم يف الطريق ،وليالً يف عمود نور لييضء

لهم» .يف نهايّة النصف األول من القرن التاسع عرش امليالدي ،بدأ
التعاطف األمرييك مع اليهود يتحول إىل عمل ملموس لتحقيق
النبوءات التوراتيّة ،سواء عن طريق أفراد أم جمعيات أوكنائس وهذا

ما سريد توضيحه يف ثنايا ورقتنا البحثيّة.

وذهب كثري من الباحثني إىل أن املهاجرين الجدد من

املسيحيني املتصهينني مبا يحملونه من أفكار ومفاهيم قد أسهموا

بشكل مبارش يف تكوين الشخص ّية األمريك ّية يف ضوء هذه املفاهيم
واألفكار التي متثل لقاءا حيا للمسيح ّية والصهيون ّية األصول ّية ،كام

تؤكد رجينا الرشيف ويوسف الحسن ورج ّية غارودي.

هذا الكالم نجد مصداقه يتجىل بشكل دور منحاز دينيا وسياسيا

إىل جانب إرسائيل الذي قامت وتقوم به الواليات املتحدة
األمريك ّية لصالح إرسائيل بالكامل ،واألسباب الكامنة وراء انتهاج
[1]- Harold Bloom , the American Religion,New York 1992,p23025.
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الواليات املتحدة لذلك الخط ،والبعد العقائدي الذي أصبح يصبغ

السياسة الخارجيّة األمريكيّة بشأن هذا الرصاع .إىل جانب رغبتها

الكونياليّة بالهيمنة ووجدت بالبعد الرمزي حافزا ً له أثره يف الواقع
الجامهريي ،وهوامر انتبهت إليه الدوائر الصهيونيّة فاستثمرته من

أجل قيام كيانه يف فلسطني إذ كان «ثيودور هرتزل» أول من استعمل
تعبري «الصهيونيّة املسيحيّة» ،وهوهنا يشري إىل األصوليّة املسيحيّة
الداعمة إىل قيام دولة إرسائيل ،وقد تطور مفهوم الصهيونيّة

املسيحيّة فيام بعد ليأخذ بعدا دينيا ،وهو أن املسيحي الصهيوين

يعد :إنساناً مهتم مبساعدة الله لتحقيق نبوءاته من خالل الوجود
العضوي إلرسائيل ،بدال من الوجود الجسدي للمسيح .إذ يعترب

الصهيونيون املسيحيون أنفسهم كمدافعني عن الشعب اليهودي
وخاصة «دولة إرسائيل» ويتضمن هذا الدعم معارضة كل من ينتقد

أويعادي «إرسائيل» ،كام وتعرف بأنها «مجموعة من املعتقدات التي

تهدف إلـى تأييد قيام دولة قوميّة يهوديّة يف فلسطني بوصفها حقا
لليهود ،باعتبار أن عودة اليهود إيل ارض امليعاد ،برهان عىل صدق
التوراة ،وعىل اكتامل الزمن ،وعودة املسيح ثانية» .أما ملخص
اعتقادات املسيح الصهاينة ،فهي :املسيح قادم ليحكم اليهود يف
فلسطني مدة ألف عام .ومن أجل تحقيق هذا الخطاب التيولوجي

املتطرف واألصويل رفعت هذه الحركة جملة من الدعوات منها

تجميع كل يهود العامل يف فلسطني من أجل بناء الهيكل الثالث

عىل أنقاض املسجد األقىص املبارك .عىل أن تكون القدس هي
العاصمة األبديّة إلرسائيل . .وقد أيّد جل اإلنجيليني واألصوليني
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العقيدة القائلة إن إنشاء دولة يهوديّة بفلسطني يعد تتميام لبعض
النبوءات الكتابيّة ،إال أن املؤمن العادي مل يكن ليفكر فيام تنطوي

عليه هذه العقيدة من فرضيات كتابيّة وسياسيّة وال ما ينجر عنها
من تشعبات ،وبذلك بدأت املقاربة «القدريّة السابقيّة» تتنامى يف
العديد من طوائف التيار األصويل يف الربوتستانتيّة ،والسيام يف

صفوف جمهور املؤمنني ويف دوائر القساوسة املحافظني[[[.

األصول ّية اإلنجيل ّية من سامت نشاطها كونها متزج بني الدين

والسياسة عىل الرغم من أن أمريكا دولة علامن ّية أحدثت تغيريا ً يف

دستورها عام 1801م ،إال إن الحضور الديني يف السياسة واضح؛
ألن الفصل بني الدين والدولة مل يكن فصالً بني الدين واملجتمع
الذي البد أن يفرز مؤثرا ً عىل الدولة بشكل غري مبارش[[[ ، .وهذا

السلوك السيايس يدخل ضمن نشاطات جامعات الضغط (خاصة
إذا علمنا إن طيف السياسات الضاغطة واسع جدا تبعا لتوسع

نشاطات أمناط العمل كالزراعة واملهن كالطب والتعليم واألقليات
واألديان [[[). . .لهذا نجد أنها تستثمر ثقلها املجتمعي والجامهريي
من أجل تسخري طاقة الدولة لخدمة عقائدها ،وهذا يظهر جليا يف

توظيف ثقلها يف دعم إرسائيل وتسخر الخطاب الرسمي من اجل
االعرتاف إرسائيل وتعارض أي مقاطعه لها كعقوبات عىل سلوكها

[[[ -صالح عبد املعطي ،الصهيونية املسيحية األصولية األمريكية املعارصة املرجع
السابق.
[[[ -عبد األمري زاهد وفكري جواد عبد ،األسس الدينية لألصولية يف األديان اإلبراهيمية،
ص.68
[3]- Robrt K. Carr,Mover H. Bernstein. and Donald H. Morrison ,op cit.
pp. 197- 198.
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العدواين ضد الفلسطينيني ،ألنه تلك األصوليّة باألساس ال تؤمن

بحريّة اآلخر بل هي تؤمن بخيار اإلقصاء واإلزاحة لهذا تسهم بدعم
الهجرة إىل فلسطني وتدعم نقد السفارة األمريكيّة إىل القدس من

أجل جعلها عاصمة أبديّة[[[ ومن هنا جاء وعد الرئيس األمرييك
األخري بنقل السفارة أثناء حملته االنتخابيّة األخرية.
 6ـ التوسع واالنتشار عرب التنصري :وقد استثمرت هذه الطائفة

املتطرفة ممكنات العوملة التي أتاحت سوق للرتويج الديني،
ومن رشوط هذا السوق أنه مرتبط بالتداول ويعرض لألفكار الدين ّية

للتسويق العاملي؛ فكان هناك جهد حثيث تقوم به هذه الطائفة يف
االنتشار وحركة التنصري العامل ّية يف هذه املنافسة بني حركات مختلفة

تحاول الرتويج ألفكارها الدين ّية كانت الطائفة اإلنجيل ّية تحاول نرش
خطابها عامليا وإن تخلّت عن العالقة التي تقيمها مع بق ّية الفرق

املسيح ّية بني الثقافة والدين ،نجد هذه األصول ّية تحاول التمدد
عاملياً وإن تخلّت عن الثقافة الغرب ّية من أجل التوسع واالنتشار مام
جعل منها أصول ّية متشددة مثلها مثل األصوليات املسيح ّية األمريك ّية

املتمثلة بـ( :مورمورتيني ،وشهود يهوه ،واإلنجيلني ،واملعمدانيني،
والخمسينيني والسبتيني وأعضاء جيش الخالص).

وكانت تؤكد هذه الطائفة عىل البعد العميل عىل حساب البعد

الفكري وهذا ما نلمسه بقولهم« :إن لدينا اإلميان ،فينبغي أن يكون

يف صميم حياتنا ،وال أهم ّية للمعرفة والثقافة إذا كانتا لتجاهل دعوة
[[[ -صالح عبد املعطي ،الصهيونية املسيحية األصولية األمريكية املعارصة ،
http://www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=81553

69

70

األصول ّية:

املسيح» ،ويعلِق أوليفييه بقوله« :إنه زمن املؤمن املنطقي وزمن
الجهل املق ّدس»[[[.

املطلب الثاين :األصوليّة املسيحيّة(:شهود يهوه) أُمنوذجاً

أوال :تحديد التسمية

البحث عن التسمية ( شهود يَ ْه َوه ،)Jehovah’s Witnesses -

يظهر لنا إننا بإزاء مذهب مسيحي حديث مختلف بأشياء كثرية

عن الكنائس املسيح ّية األرثوذكس ّية ( الرشق ّية والكاثوليك ّية الغرب ّية
والربوتستانتيّة) ،وإن كانت تقرتب يف اتخاذها الكتاب املق ّدس
مصدرا مبارشا وقراءته قراءة حرفيّة ،وعدم اعرتافها باملؤسسة

الكهنوت ّية والنذور وأشياء سوف نقف عندها يف مقالنا هذا ،فنحن
بإزاء إحدى الطوائف املسيح ّية والتي ال تعرتف بالطوائف املسيح ّية
األخرى؛ لوجود اختالفات كثرية جاءت بفعل قراءتها للنصوص
املق ّدسة قراءة مختلفة ،ولعل هذا االختالف وليد طابعها الحريف

يف تأويل النص فضالً عن كونها تقوم عىل رسيّة التنظيم عىل الرغم
من كونها تعتمد عىل العلن ّية يف عرض أفكارها؛ إال إنها ال تعلن كل
ما تؤمن به ،كانت البداية شأن اغلب الطوائف املسيحيّة الجديدة

أن ظهرت يف أمريكا يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،وهي

متمسكة يف انتسابها إىل املسيح ّية ،وإن انتهجت منهجاً مختلفاً
وكانت اقرب إىل الرتاث اليهودي منها إىل الرتاث الكنيس وتأويالته

[[[ -أوليفييه روا ،الجهل املقدس ،زمن دين بال ترجمة صالح األشمر ،دار الساقي نط،1
بريوت2012 ،م ،ص .12-11
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التي عرفت بالرمزيّة للعهد القديم[[[ ،فكانت عىل تواصل مع اليهود

من خالل اطالعها عىل التوراة بوصفه نصاً مقدساً؛ إال إنها مل تختلف

عن غريها من األصوليات يف موقفها من اليهود وان كان ظهور دولتهم
وتجربها مقدمة إىل عودة املسيح بالروح وليس بالجسد ،وسوف نبني

موقفهم من املعركة الفاصلة التي تحدث بعد ذلك.

وهي تعرف باسم (جمع ّية العامل الجديد) إىل جانب (شهود

يهوه) الذي عرفت به ابتداءا من سنة 1931م ،وقد اعرتف بها رسمياً يف
أمريكا قبل ظهورها بهذا االسم وذلك يف سنة 1884م[[[ .إذ تعرضت
إىل كثري من النقد واتهمت كونها مرتبطة باليهود واملاسون ّية وتعدها

مؤامرة يهوديّة[[[ .عىل الرغم من أنها أكرث قربا من املسيح ّية إىل
التوحيد إال إن تهمة املاسون ّية والصهيون ّية تفند هذا؛ بسبب دعوتها
إىل عودة اليهود إىل فلسطني ،وهذا ما دعا له مؤسس املجموعة

[[[ -انظر :دانيال مغريب ،فهم وتفسري الكتاب املقدّس ،دار كيوان للطباعة والنرش،
ط1دمشق2007 ،م ،ص .143
[[[ -انظر :األب إلياس زحالوي  -شهود يهوه من أين؟ إىل أين؟  -دمشق 1991م.
[[[ -املاسونيّة العامليّة يف ميزان اإلسالم ،عبد الله سمك ،كليّة أصول الدين بالقاهرة
1407هـ1987/م .وتشري إحدى الدراسات إىل اآليت :ظهرت العديد من النظريات عىل
ارتباطهم باملاسونيّة العامليّة من خالل كتاب ”السالالت الـ 13املستنرية“ للمؤلف فرتز
سربينغامير ( ،)Fritz Springmeyerبحسب الكتاب فإن عائلة راسل املؤسس لشهود
يهوه كانت قد أدرجت من ضمن السالالت التي انتمت للطبقة املستنرية .ومن املعلوم
بأن راسل كان قد وضع تأريخ ليوم القيامة يف كتابه ”الخطّة اإللهيّة للعصور“ إذ تنبأ
بأن عام 1914م سوف يكون نهايّة العامل ،معتمدا ً عىل دراسة الهرم الكبري يف الجيزة
يف مرص .كام كان مشاركاً يف املاسونيّة والتي تظهر بشكل جيل من خالل استعامله
لرموزها يف كتبه ومجلة برج املراقبة ( )Watchtower Magazineالتابعة للشهود.
والجدير بالذكر أن راسل دفن بجانب هرم ماسوين صغري .انظر املوقع :نيكوال العذره،
دخلك بتعرف شهود يهوه :منشأهم وأفكارهم؟ https://dkhlak. com/facts-about-
/jehovahs-witnesses
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يوم زار فلسطني يف عام 1911م وأكّد عىل إ ّن العودة متحققة؛ ولعل
هذا جعل اليهود يتعاطفون معه.

أما عىل صعيد التسم ّية فقد جاءت؛ بفعل تطور خطابها الالهويت
ومل تكن تعرف به منذ البدايّة تسمت يف البدايّة باسم ثم جاء اسمها
اليوم أي شهداء يهوى بوصفهم شهود يهوه ،وهم يفضلون أن يُ ْدعوا
به متييزا ً لهم عن الطوائف املسيحيّة األخرى .فهو وان كان مستمدا ً
من اإلنجيل (كولويس) ( »)1الذي هو صورة بكر كل خليقة فإنه فيه
خلق الكل ما يف الساموات  ،وما عىل األرض ما يرى وما ال يرى
سواء كان عروشاً أم سيادات أورئاسات أوسالطني ،الكل به وله وقد
خلق الذي هو قبل كل يشء وفيه يقوم الكل)».

إال إنه يبقى يؤرش عىل اختالف خطابهم الالهويت الكبري عن
التثليث وعبادة املسيح بوصفها إلهاً متجسدا ً بجسم برشي كام
تقول به املسيحيّة عامة أما هم؛ فيختلفون ويعودون إىل التوحيد
اليهودي بوصف املسيح ليس إلهاً بل أحد مخلوقات اإلله أو
أول املخلوقات ،ويف هذا اختالفهم الكبري ويقرتبون به إىل
اليهود واملسلمني .كون املسيح مخلوقاً وليس رباً .فاملسيح هو
املخلوق الكامل وهو مخلوق لله بل أول املخلوقات من الله رأسا
وبكرا ً ،قبل أن يوجد العلم ،وان كانت هذه الفكرة تقرتب من نظريّة
الفيض األفالطونيّة املحدثة يف مسعى أفلوطني يومها إىل التوحيد
يف مواجهة قول أفالطون بالصانع ،واملثل ،والهيوىل[[[ .إال إن هذا
احتامل بعيد؛ ألنهم أخذوا رؤيتهم من اإلنجيل والتوراة.

[[[ -نظريّة الفيض لها أصل فلسفي ,وأول من قال بها الفيلسوف اليوناين أفلوطني يف
كتابه (اوثولوجيا).
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ثانيا :تكوين الخطاب الالهويت لدى شهود يهوه:

يف متابعة منو التأمالت الالهوت ّية ندرك أن هذه الطائفة كانت
منفتحة عىل تأمل رؤسائها وتدبرهم للنصوص املق ّدسة ،وطريقتهم
وتجاربهم التأويليّة الدينيّة وإذا ما أخذنا مبواد أبحاثهم يف مجال
ديني محدد وحللناها مبنظور فرداين أرستقراطي ،وبحسب
بروتستانت ّية ليربال ّية .فإننا سوف نالحظ أن الجتهادات زعامء هذه
الجامعة أثرها يف تطور هذه الطائفة.
1ـ تشارلز تاز راسل ( -1916 1852م)

يبدو أ ّن لهذا الرجل أثرا ً عميقاً يف ظهور أكرث من طائفة ومنهم
شهود يهوه ،منذ إقباله عىل دراسة الكتاب املق ّدس يف عام 1870م،
يف بنسلفانيا؛ إذ اعرتضته العديد من معتقدات املسيحيّة السائدة،
يومها وكان ميلك شعورا ً حساساً بإزاء مواضيع ( :املوت والثواب
والعقاب وعودة املسيح) ،تبدو مع تلك املوضوعات أثرا ً يف
وجدانه؛ وتجربته الدين ّية وزاد من أثرها يف دفعه إىل التأمل يف النص
املق ّدس باحثاً عن شكل من الخالص.
هو ابن عائلة تجاريّة مرثية من أمريكا كانت ديانتها من جامعة
 Presbiterianالّتي ال تعرتف بسلطة أي رئاسة بابويّة أوأسقف ّية
كل مع ّمد هو كاهن .هذه الفكرة ُولدت عىل
أوكهنوت ّية ،إذ تقول ّ
السويرسي خليفة لوثر واملصلح املتش ّدد يف
يد  Calvinكالفن ّ
كل ما تركه لوثر من عقائد مرتبطة مع
الكنيسة الربوتستانتيّة ،إذ ألغى ّ
الكنيسة الكاثوليك ّية[[[.
[[[ -األب منويل بدر ،شهود يهوه . .القصة الكاملة (:)1
.http://www. abouna. org/content
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روسل مؤمناً ُمرتددا ً ،تدور يف رأسه
منذ صغره كان شارل
ِّ

سؤاالت ج ّمة تُشكِّك بال ّدين ،وآخر ُسؤال كان يزعجه كثريا ً ،كام

كانت أيضاً مشكلة لوثر بالذّات) هو سؤال الـ (:)Predestination

أي مسألة القضاء ال ّنهايئ امل ُح ّدد من الله سلفاً قبل املوت .فليك
يجد حالً يريحه اشرتك يف سن السابعة عرش مع فريق الشبيبة ال ّديني

يف بلده[[[ .وكان ذلك يف عام 1876م ،التقى «وليم ميلر» عام 1930

م ،وكان صاحب حركة اسمها «املجيئيّة» أو«السبتيّة» ([[[) ،وكان

من «راسل» أن دمج أهم معتقدات «املجيئيّة» يف حركة جديدة

أطلق عليها بـ«داريس التوراة» ،وذلك عام 1873م.

إال إن السمة البارزة لدى «وليم ميلر» هوانه كان يقدم رؤيّة عن

مجيء املسيح ويعتمد عىل جداول وطرق مرصيّة تتحدث عن
مواعيد ظهور املسيح من جديد ،وهذه األفكار الخالصيّة كانت

تستهوي «تشارلز تاز راسل» وجعلته يشعر باألمان وجعلته يتوجه

بعمق إىل النص؛ ولعل هذا أمثر عن تشكيله للجامعة الجديدة وأث ّر
فيها تأثريا ً عميقاً  ،وقد طبع تصوراته وتأويالته يف مخيال ديني عميق
الحضور لدى الجامعة التي ما زالت حارضة يف وعيها املسيحي إن

«املسيحيّة ت ّدعي وجود الذنب الذايت لإلنسان وإن املسيح جاء؛
لحل هذه املشكلة التي يعيشها اإلنسان يف واقعه النفيس»[[[؛ أل ّن
هناك تصور مثلوجي يقوم عىل إنه ليس لألفعال اإلنسانيّة باملعنى

[[[ -نفس املرجع.
[[[ -انظر :األب إلياس زحالوي  -شهود يهوه من أين؟ إىل أين؟  -دمشق 1991م.
[[[ -محمد مجتهد الشبسرتي ،اإلميان ،ترجمة :أحمد القابنجي ،دار الفكر الجديد،
ط ،1النجف2007 ،م ،ص .144
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املخصوص ،وال قيمة ذاتيّة مستقلة ألشياء العامل الخارجي

مستقلة ،فاليشء أوالفعل يكتسب قيمته ويصري باآليت «حقيقياً»؛
ألنه يشرتك ،عىل نحو أو آخر ،يف حقيقة تعلو عليه . . .ألن أفعال
البرش هي تكرار لفعل قديس قديم[[[ .من ضمن هذه املرجعيات

ميكن النظر إىل كل األفكار الحديثة التي تقول بعودة املسيح

من جديد من ضمن تصور يقوم عىل دراسة النصوص واستخراج
ما يشري إىل عالمات الظهور وهي عالمات تعرب عن توقعات

ق ّدمها «وليم ميلر» عزاء نفيس إذ كان قد توقع عودة املسيح عىل
وفق حساباته يف عام 1874م ،وهي حسابات مستقاة من تأمالت

يف نصوص تعود إىل التوراة أواإلنجيل ،والتي مكنته من تقديم

توقعات عن عودة املسيح؛ لك ّن هذه العودة التي مل تتحقق يف
ثالثة توقعات قد أفقدته املصداقيّة بنظر أتباعه ،إال إن ذلك ترك
تأثريه الالهويت والذي اختلف به مع التوقعات الكنسيّة عن شكل

عودة املسيح؛ فهو توقع عودته «كروح غري مرئيّة «وعىل الرغم
من كرس هذا التوقع للتوقع الكنيس إال إنه أث ّر يف «تشارلز تاز

راسل» وهو يقرأ اإلنجيل إذ كان يعتقد بشكل باطني فيه العلم

الحقيقي أي :الذي «أتت الرسائل السامويّة والنبوءات مبفاتيحه
وبيانه»[[[ ويبحث به عن عالمات هذا الخالص ،الذي توقعه إنه

سوف يحدث بعد ظهور املسيح وحدوث املعركة الفاصلة بني
الخري والرش يف استعادة للثنائيّة املانويّة القدمية ،ففي ذلك

[[[ -مرسيا إلياد ،إسطورة العود األبدي ،ترجمة ،نهاد خياطة ،دار كنعان للدراسات ،ط،1
دمشق1987 ،م ،ص .170
[[[ -محمد عزيز الوكييل ،املدارس الباطنيّة ،دار حوار ،ط ،1الالذقيّة2007 ،م ،ص.118
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الوقت سيتم استبدال املجتمع العاملي بالتأسيس الكامل ململكة
الله عىل األرض[[[.
قد أمثرت هذه الرؤيّة املشرتكة بني االثنني إىل تعاونهام يف
تأسيس مجلة دينيّة مشرتكة عام 1878م .إال إنهام رسعان ما دب
بينهام الخالف واختلف عقائدياً يف( املنهج والرؤيّة) ،فانفصل كل
منهام عن اآلخر يف عام 1879م فأسس «تشارلز تاز راسل» مجلته
الخاصة التي حملت رؤيته التنبئية عن ظهور املسيح وإن العامل
يف أيامه األخرية وإن عرصا ً جديدا ً عىل وشك الوقوع وهذا العامل
جديد تستعد به األرض إىل حكم املسيح وقد أصبح وشيكا.
استطاع من تجميع بعض ال ّزبائن ،الّذين أقنعهم أن ينض ّموا إليه
وبدؤوا بالبحث يف التوراة عن الحقيقة ،تحت اسم «جمع ّية باحثي
التوراة الحقيقيّني» الّتي كانت أرضيّة الجمعيّة الّتي ات ّخذت اسم
«شهود يهوه» فيام بعد ،[[[ .أما األفكار التي أسس الجامعة عليها أي
األفكار املؤسسة:
الفكرة األوىل :نفي وجود جهنم ،وهي فكرة مل تكن موجودة يف
الكالفينيّة  Calvinالتي كانت جامعته القدمية إال إنه بعد تعرفة عىل
جامعة الـ  Adventistالتي كانت تنكر وجود جهنم وجد بها العزاء؛
وهي تؤصل لهذا التصور من نص يف اإلنجيل(قول بولس إىل أهل
روما « 21:6إ ّن جزاء الخطيئة هو املوت» ال جه ّنم).

[[[ -هذه األفكار الخالص ّية رافقت كل التيارات املسيح ّية وهي ترد الزمن الدوري بكل
مدياته األسطوريّة حيث التجديد الدوري ،وهوما أشار إليه مرسا الياد ،أسطورة العود
االيدي ،ص .18
[[[ -األب إلياس زحالوي  -شهود يهوه من أين؟ مرجع سابق ،أطلق روسل يف بادئ
األمر عىل أتباعه اسم (فجر الحكم األلفي) ثم (تالمذة التوراة) ثم (برج املراقبة) ثم
(حركة روسل) وأما اليوم فيطلقون عىل أنفسهم اسم (شهود يهوه).
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الفكرة الثان ّية :الّتي بنى عليها نظريّته هي ُم ُ
لك املسيح األلفي.
فلقد افتكر أنّه وجد لها حالًّ بهذه الفكرة :إ ّن البرش ،الّذين مل يُك ِملوا

يف حياتهم األرضيّة األعامل الّتي متكّنهم من ال ّدخول يف ملكوت

الله ،ستُعطى لهم مناسبة ثانيّة بعد مرور  1000سنة؛ ليقوموا من
املوت ويك ِّملوا ما بقي ناقصاً عليهم من أعامل صالحة تُ كِّنهم
السنني الالحقة تع ّمق
أخريا ً من ال ّدخول إىل ملكوت املسيح .ويف ّ
يف هذه الفكرة؛ فوجد نظريّة ثانيّة هي نظريّة عودة املسيح الثانيّة
إىل األرض [[[ . .بعد خيبة األمل بعدم تحقق النبوءة القائلة بعودة
املسيح يف عام 1874م ،وما أعقب تلك الحالة من انشقاقات ومنها

روسل» وتأسيسه جامعته عىل تأويل جديد لعودة
انشقاق «شارل ِّ
املسيح جاء فيه إن املسيح جاء فعال؛ لكن كروح المرئ وليس
كجسد ،ووضع لهذا هو وجامعته من الباحثني يف التوراة.

يبدو واضحا جانب عبادة األرسار التي طبعتها املسيح ّية

عامة وبخاصة هذه الجامعات ،ومنها شهود يهوه ،إذ كانت هذه
الجامعة تحاول أن تستعيد الزمن الدائري األسطوري الذي تعود

به األزمنة ،وتحدث بدايات جديدة تكون األرض بها تحت سلطة
السامء يف عالقة عموديّة تخضع إىل األمر اإللهي كل هذا بانفصال
كامل عن الزمن ،والحداثة الغرب ّية يف كل منجزاتها التي ع ّدت
من وجهة نظر «تشارلز تاز راسل» مدنسة ضالة ،وقد أمثرت تلك
العالقة؛ عن تأسيسه جامعته التي أطلق عليها بـ«داريس التوراة»[[[،

[[[ .http://www. abouna. org/content -األب منويل بدر ،شهود يهوه . .القصة الكاملة.
[[[ -وهي مجموعه دينيّة مؤسسها “تشارلز تاز راسل»  1852رسل ث ّم ادعى النبوءة ثم
وأسس “أصدقاء اإلنسان” سنة1920 .م.
أسس جمعيّة داريس التوراة وعنه ّ
انشق فرايتاغ ّ
ّ
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وذلك يف عام 1873م .إذ انشغل بإعداد مرجعياتها الالهوتيّة التي

كانت مختلفة مع ما هو مهيمن يف الخطابات الكنسيّة ،فكانت

جامعة تعمل من دون نذور وهدايا ،ومن دون رجال دين إذ يف
عام 1884م ،ت ّم إدراجها كجامعة تقوم عىل التعاون والتربعات
كمؤسسة مجتمعيّة دينيّة وبحلول عام 1900م تقريبا ،كان راسيل قد

نظم اآلالف من املبرشين بعقيدة الجامعة الجديدة وأقام لها فروعاً

للدعوة  .وبحلول عام 1910م ،حافظت منظمة راسل عىل ،وكانت

مؤلفاته األكرث توزيعاً يف الواليات املتحدة .إذ اهتم باإلعالم ألفكاره
وقد أسس مجموعة من الدعاة إىل فكرة وكانت البدايّة إذ «أسسوا
يف سنة ()1879م مجلة (برج املراقبة) ويف سنة ()1881م أسس

روسل (جمعيّة برج املراقبة) املعدة برتويج مطبوعاته . . .وأقام

روسل فريقاً للمحارضات الكتابيّة مؤلفاً من سبعني عضوا ً ،شغلهم
جاج؛ لنرش أفكاره وتوزيع مؤلفاته،
الشاغل هو أن يجوبوا العامل كح ّ

كام أنه أضاف إليه مكتباً مساعدا ً يضم ( )700عضوا ً ،يش ّدون أزر
جاج السبعني . .أطلق عليه مشايعوه بـ(القس) ،وأغدقوا عليه
الح ّ
األلقاب األكرث فخرا ً كـ (مصلح القرن العرشين) أو(املعلم األعظم
بعد الرسول بولس) الخ ،[[[». . .وهي تعد الظروف من أجل عودة
املسيح.

[[[ -مؤسس وبدعة شهود يهوه ،كتاب عىل األنرتنيت ،بصيغة ورد .لكن املوقع
واملؤلف مجهوالن .يبدون أن عدد  70مقارب إىل مرتجمي العهد القدمية بصيغته
املسيحيّة.
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« :2راذرفورد»:
وبعد وفاة «راسل» عام 1916م ،قاد الحركة محام أسمه

«راذرفورد» ،وكان هومن أطلق عليها عام  ،1931أسم «شهود يهوه».
انفصلت الجامعة عن الجامعة األصل ّية إذ تولّد االسم الجديد عن

رئيس الجامعة الجديد؛ لتمييز أنفسهم عن غريها من مجموعات
الكتاب املق ّدس للطالب وترمز إىل كرس إرث تقاليد راسل.
وقد أخذت الجامعة الجديدة تتميز أيضاً بجملة من املواقف
واملعتقدات منها :رفضها الخدمة العسكريّة يوم كانت الحرب
مشتعلة؛ ألنها وجدت نفسها جامعة تتجاوز االنتامء الوطني نحو

الكون ّية وهذه من أهم سامت أغلب األصوليات الدين ّية[[[ ،فضال عن

رفض الخدمة العسكريّة رفضت أيضاً نقل الدم .ثم إن الجامعة بعد
تغري اسمها وجدت أ ّن استعامل اسم يهوه حيويا للعبادة املناسبة.
إنهم يرفضون التثليث ،حتى اتّهموا من قبل بق ّية املسيحيني بأنهم

مرتبطون باليهوديّة أكرث من ارتباطهم باملسيح ّية بالقول :إن «شهود

يهوه يرتبطون باليهوديّة بشكل أعمق مع اليهوديّة أكرث من املسيح ّية
نفسها الذين يزعمون بأنهم ينتمون لها .فهم ال يؤمنون بتثليث اله
املسيح ،الخالص ،الثالوث األقدس ،روح القدس ،والغفران،

ويفرسون التثليث بالديانة املسيح ّية عىل إنه يهوه ،االبن ،الروح
القدس» .أي :أنهم يتق ّربون إىل موىس بتثليث إله املسيح اعتقادا

راسخا بأ ّن املسيح قد أرسل لخدمة اليهود .الخلود األصيل للروح،
[[[ -انظر :أوليفية روا ،الجهل املقدّس زمن دين بال ثقافة ،ترجمة صالح األشمر ،دار
الساقي ،ط ،1بريوت2012 ،م.

79

80

األصول ّية:

والجحيم ،التي يعدونها عقائد غري علميّة .إنهم ال يالحظون عيد

امليالد ،عيد الفصح ،أعياد امليالد أوغريها من ال ُعطَل والعادات

التي يعدونها أصوالً وثنيّة تتناىف مع املسيحيّة .ويبدو هذا من
خالل نقدهم لالهوت املسيحي يذكرين بنقد أوغسطني لالهوت
األسطوري بحسب وصف أوغسطني عند الرومان «إن كان الشعراء
يخرتعون تلك الروايات وميثلها املهرجون قال الناس بكل
تأكيد إنها مرتبطة بالالهوت األسطوري وال عالقة لها البتة بجالل
الالهوت املدين»[[[ .هكذا يغدو ما انتقده أوغسطني عند اليونان
ِ
ويقدمون رؤيّة نقديّة بديلة،
اليوم ينتقده شهود يهوه عند الكنيسة،
إال إنها رؤيّة جعلتهم أكرث خصوصيّة وأكرث ابتعادا ً عن باقي الكنائس
املسيحيّة؛ فهم خلقوا قطيعة عميقة مع املجتمعات املسيحيّة من
حولهم وأصبحوا أكرث أصوليّة وتشددا ً بإزاء املختلف بادعائهم
امتالك الحقيقة ،ويعدون أنفسهم «يف الحقيقة» .منفصلني عن
غريهم سواء املجتمع الديني بعد أن خلقوا معه قطيعة بتأويالتهم
التي باتت معتقدات أم املجتمع املدين والعلامين الذي وصفوه
بالفساد األخالقي ،وقد وقع تحت تأثري الشيطان[[[.

وقد الزمت الجامعة أعضاءها بإجراءات كان من شأنها أن تقيّد
معظم تفاعلهم االجتامعي مع غري الشهود .واعتمدت عىل إجراءات
تع ُد أكرث قسوة مع من يخالف التعاليم ،إذ تشمل هذه اإلجراءات
[[[ -أوغسطني ،مدينة الله ،املجلد األول ،ترجمة الخور أسقف يوحنا الحلو ،دار
األندلس ،ط  ،2بريوت2006 ،م ،ص .295
RUSSIA: JEHOVAH’Sو[2]- BY JASON LE MIERE ON 417/6/ AT 6:40 PM
WITNESSES BREAK LAW BY REFUSING BLOOD TRANSFUSIONS:
http://www. newsweek. com/russia-jehovahs-witnesses-ban-case-580227
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التأديبيّة الجامعيّة التي تحتمل العقوبات والطرد والتهجري.؛ ألن
من يخالف التعاليم يعدونه من املعارضني أواملنشقني ،حتى يتوبوا
ويعودوا عام فعلوه.

وكانت تلك املواقف األصول ّية قد جعلت الجامعة منظمة متطرفة

أصول ّية بحق كثري من الدول وكان من نتائج ذلك تعرض بعض شهود
يهوه لالضطهاد؛ وحظرت أنشطتهم أوفرضت قيودا عليها يف بعض

البلدان .وقد أث ّرت التحديات القانون ّية املستمرة من جانب شهود يهوه
يف الترشيعات املتع ِلقة بالحقوق املدن ّية يف عدة بلدان[[[.
وقد تلقت املنظمة انتقادات بشأن القضايا املحيطة برتجمة

الكتاب املق ّدس ،واملذاهب ،والتعامل مع حاالت االعتداء
الجنيس ،واإلكراه املزعوم ألعضائها .ويرفض زعامء الدين هذه

االدعاءات ،كام أن املحاكم وعلامء الدين خالفوا بعضهم[[[.

 3ـ ناثان ن .نور (1977-1905م):
لقد أصبح مرشفاً عىل ترجمة خاصة بالكتاب املق ّدس يف

نسخة كاملة صدرت يف عام 1961م .وأحدث تنظيم للجمعيات يف
مختلف أرجاء العامل إذ تنترش الجامعة ثم وضعت برامج تدريبيّة

جديدة لألعضاء ،وتوسيع النشاط التبشريي واملكاتب الفرعيّة
[[[ -كان هناك مواقف متنوعه من هذه الجامعة يف روسيا إذ وجدت يف تعاليمها ما
يتسم بالتطرف وهناك الكثري من املقاالت التي تناقش هذا األمر بالعريب واإلنكليزي
وتشخص موقف الرئيس بوتن منهم وتصفهم بالتطرف.
[[[ -نص مرتجم من املوسوعة الحرة باإلنكليزي:
https://en. wikipedia. org/wiki/Jehovah 27%s_Witnesses
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يف جميع أنحاء العامل .كام متيزت رئاسة كنور بزيادة استعامل
التعليامت الرصيحة التي توجه الشهود يف أسلوب حياتهم

وسلوكهم ،وزيادة استعامل اإلجراءات القضائيّة الجامعيّة؛ إلنفاذ

قانون أخالقي صارم.

من عام 1966م ،نرشت منشورات الشهود ومحادثات االتفاق ّية
توقعاً الحتامل أن يبدأ عهد ألف سنة املسيح يف أواخر عام 1975م
أوبعد ذلك بوقت قصري .زاد عدد التعميد بشكل ملحوظ ،يف عام
1966م ،تجاوز عدد األعضاء الناشطني مليوين شخص .وانخفضت

العضويّة خالل أواخر السبعينيات بعد أن أثبتت التوقعات لعام
1975م خطأها .ومل يرش األدب يف برج الساعة إىل أن عام 1975م
سيشهد نهايّة املطاف ،ولكن يف عام 1980م اعرتفت جمع ّية برج
املراقبة مبسؤوليتها يف بناء األمل يف ذلك العام .لكن حدث تحول

مهم إذ يف عام 1995م ،تخىل شهود يهوه عن الفكرة القائلة إن
هرمجدون يجب أن تحدث خالل حياة الجيل الذي كان عىل قيد

غي تعليمهم عىل «جيل»[[[.
الحياة يف عام 1914م ،ويف عام  2013م ِ

ثالثاً  :أصول ّية شهود يهوه:
ونستطيع تعريف «األصول ّية  »Fundamentalismلدى شهداء

يهوه بوصفها موقفاً يرفض التك ّيف مع الكنائس املسيح ّية من
ناح ّية ،واملجتمع العلامين من ناح ّية أخرى وبهذا املوقف ميكن

االستدالل عليها من خالل جملة من املقوالت واملواقف العقائديّة
[1]- https://en. wikipedia. org/wiki/Jehovah%27s_Witnesses
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وباملقابل هناك جملة من املواقف األصوليّة ترفضهم وتتهمهم
وتخونهم وتبدعهم ،وكان جاك ديبور ميثل هذا املوقف املضاد،
كل تطور وجديد،
إذ يطلقه عىل «جامعة الكاثوليك الذين يرفضون َّ

ويعلنون متسكهم بالرتاث» .ومثة اختالف وتخاصم بني التيارات

الجديدة والقدمية ،ولعل هذا يظهر يف مواقف كل منهام من قضايا
معينة سوف نقف عندها فهم يتنازعون يف املرجعيّة نفسها( :املسيح

والكتاب املق ّدس)؛ لكن بتأويالت مختلفة إىل حد ما؛ ألنهام ما

زاال جزءا ً من التيارات األصوليّة التي تعتني بالرتكيز عىل املعنى
الحريف يف تفسري الكتاب املق ّدس؛ فشهداء يهوى إحدى الحركات

املعارصة املسيحيّة التي تلتزم بالتفسري «بحرفيّة النصوص وتحاول
العيش عىل أسس تعاليم الكتاب املق ّدسة .كمقابل للفكر العلامين

يف الغرب»[[[ .وهذا احد املالمح التي اتخذوها كمعتقد راسخ يف

تعاملهم سواء فيام بينهم أم يف تعاملهم مع اآلخرين ،وقد تناولنا
عرضها كام هي لديهم مع مقارنتها بالنصوص املسيحيّة ،وعرض

النقود املسيحيّة ضدهم من أجل تبيان مالمح الجامعة الفكريّة
والتي شكلت أصوليته ،وميكن إجاملها باآليت:
تفسري الكتاب املقدّ س :إحدى سامت األصول ّية كام مر
بنا النصوص ّية :وهي السمة التي التصقت بهم منذ لحظة الظهور

للجامعة ،فقد كانوا عبارة عن مجموعة صغرية؛ لدراسة الكتاب
املق ّدس وتوسعت هذه املجموعة فيام بعد لتصبح «تالميذ الكتاب

[[[ -انظر :مايكل أنجلوياكوبوتيش ،أعداء الحوار أسباب الالتسامح ومظاهره ،ترجمة عبد
الفتاح حسن ،الهيئة املرصيّة العامة للكتاب ،ط ،1القاهرة2010 ،م ،ص.177-157-123
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املق ّدس».؛ لهذا كانوا قد تناولوا الكتاب املق ّدس وأكدوا عىل

صدقه ومتاسكه؛ ألنهم يعدونه املرجع األساس للدين ،وهم بهذا

يشبهون املسيحيّة (الربوتستانتيّة) التي ع ّدت الصلة املبارشة بالله
عرب الكتاب املق ّدس وأكدت عىل رضورة ترجمته إىل اللغات
املعارصة ،وهو نفسه ما اعتمدته هذه املجموعة وهم بهذا يرفضون

احتكار الكنيسة للكتاب ويختلفون مع تأويالتها .إذ يؤكدون عىل

قولهم«:نؤمن أ ّن الكتاب املق ّدس هو رسالة إىل البرش موحى بها
من الله. (يوحنا :1717؛  2تيموثاوس :316 ) ونحن نؤسس معتقداتنا

عىل كامل أسفاره التي يبلغ عددها  66سفرا ً وتشمل «العهد القديم»
و«العهد الجديد» معا»[[[ .وهم يشريون إىل هذا األمر بالعودة إىل

«جايسون دايفيد» قائال« :إن شهود يهوه يؤسسون لـ«مجموع
معتقداتهم ومامرساتهم عليه [الكتاب املق ّدس] كام هو ، ال

كام يريدون أن يكون»»[[[ ،وهم بهذا يؤكدون عىل كونهم يتقبلون

الكتابيّة كام هي أي ( ما هو مد َّون يف الكتاب املق ّدس، ال نتمسك
بحرفيته. فنحن ندرك أن أجزاء منه مكتوبة بلغة رمزيّة وال يجب أن

ت ُفهم حرفياً . رؤيا :11 .) ،فهم يتقبلونه يف شكله ويختلفون يف

تأويله؛ ألنه نص رمزي وما زالوا يتبعون املنهج الرمزي يف تفسريه،
وهذا ما يجعلهم يختلفون يف النتائج أي مخرجات التأويل؛ ولعل

هذا سوف يظهر يف موقفهم من مفهوم الله واملسيح ،فهم يختلفون
[[[ -شهود يهوه مكتبة برج املراقبة اإللكرتونية:
http://wol. jw. org/ar/wol/d/r39/lp-a/110198923
[[[ -جايسون دايفيد ،مقدمة يف الهرمينوطيقا ،ترجمة :وجيه قانصو ،الدار العربية
للعلوم -نارشون ،ط ،1بريوت.2007 ،
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مع القراءة الرسميّة يف هذا األمر اختالفاً بينا إىل حد كبري .يف أول
األمر مييزون بينه وبني يهوه اإلله التورايت فيقولون« :نحن نعبد اإلله

الحق الوحيد ، الخالق القادر عىل كل يشء ، الذي يدعى يهوه .

)11 وهو إله إبراهيم وموىس ويسوع. خروج
(مزمور :8318؛ رؤيا :4 
:36؛ :3211؛ يوحنا :20 ،)18وهم بهذا مييزون يهوه ويعدونه اإلله
الوحيد وال رشيك له ويعتمدون عىل االسم التورايت ،ومن هذا

اإلله اتخذوا اسمهم .إال إنهم يختلفون يف هذه الناحية مع الكنائس
املسيحيّة يف التثليث ،وهوما ع ّرضهم إىل النقد .ولعل هذا يظهر

يف تبيان رأيهم من املسيح كيف يفهمون النص ،وما ميكن أن
يوصف به املسيح بحسب تأويله( :نحن نتبع تعاليم يسوع املسيح

ومثاله ، ونكرمه بصفته مخلِّصنا وابن الله . (متى :2028؛ أعامل
)31 ،وهذا يعني إننا مسيحيون . (اعامل :1126) غري إننا تعلَّمنا
:5 
من الكتاب املق ّدس أن يسوع ليس الله القادر عىل كل يشء وإن
عقيدة الثالوث ليست مؤسسة عىل األسفار املق ّدسة . ـ يوحنا

:1428.) وكأنهم هنا يريدون القول إن عقيدة التثليث ليس لها وجود

يف اإلنجيل ثم يؤكدون عىل فهمهم للمسيح( :ملكوت الله . هو

حكومة حقيقيّة يف السامء ، ال حالّة يف قلوب املسيحيني . وهو
سيحل محل الحكومات البرشيّة ويتمم مشيئة الله لألرض. (دانيال
:2 44؛ متى :6 ،9  0)1 وسيحدث هذا قريبا؛ ألن نبوءات الكتاب
املق ّدس تشري إىل إننا نعيش يف «األيام األخرية» . ـ  2تيموثاوس

:31- 5؛ متى :243-14 .ويسوع هو ملك ملكوت الله الساموي ،
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وقد بدأ حكمه عام 1914م. ـ رؤيا :1115)[[[.

نجد أن الكنيسة تنتقد هذا التأويل الذي تقدمه «جامعة شهود

يهوه» مؤسس الجامعة عىل كونه مجرد رسول كاذب؛ فهو يدعي
كذب معرفته باللغة اليونان ّية لغة اإلنجيل األصل ّية وهذا الوسيلة
اإلقصائ ّية متارسها اغلب الكتابات األصول ّية املسيح ّية ضد جامعة
شهود يهوه ولعل هذه اللغة اإلقصائ ّية بحقهم وبحق مؤسس الجامعة

تأيت عرب إسقاط معاين جاهزة يف اإلنجيل قالها املسيح يف الرسل
الكذبة الذين يظهرون يف املستقبل ( :أمل ين ّبه املسيح أن احذروا
األنبياء الكذبة (متى ( .7أي إن ( رسل منافق ومختلس = وهو تاجر
حني بسطاء فحكمت
إ ّن قمحه
عجائبي فباعه بأسعار باهظة من فال ّ
ّ

الغش والخداع)[[[؛ فهذه االستعارة التي
ّ
عليه املحكمة بالر ّد بداعي

عرفت عن اإلنجيل هي ذات طابع رمزي ،إال إنهم يسقطونها عىل
مؤسس الجامعة وأتباعه بل أنهم يوغلون يف ذمهم ،والبحث عن
نواقص قد تكون كذب عليه وعىل أرسته نظرا؛ لعدم وجود مصدر
محايد يؤكد أوينفي ،وهي وسائل اتبعتها الكنيسة تعتمد عىل
االغتيال املعنوي بعد أن كانت تقوم بقتل املخالفني إال إن الزمن

تغري .ويق ّدمون توصيفاً حجاجياً منتزعاً من سياقه ملا أسموه تعاليم
شهود يهوه ،وقد كثّفوها :بـ«إن اإلنسان حيوان متوت نفسه مبوت
جسده» .ويستنتجون من هذا« :إذا ً ال نعيم وال جحيم ،ال عبادة وال

صالة للموىت» .ويذكرون تعليم آخر« :املسيح خلق لله؛ لك ّنه ليس
[[[ -مجلة العدد ،السنة https://www. jw. org/ar
[[[ -نحن هنا نستخدم مبحث pdf :عنوانه :من هم شهود يهوه ،عىل األنرتنيت ،وصف
انه :طبع بإذن الرؤساء ،وهو يدمج بني شهود يهوه والسبتني.
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ابن لله» .وهوما سبق عرضه يف موقفهم من املسيح؛ لكونه مخلوقاً

أول لله يهوه وليس إله ،ويقولون إن شهود يهوه يعدون هذا التحريف
الذي تح ّول مبوجبه املخلوق املسيح إىل خالق هو نتيجة؛ أل ّن

«الكنيسة ش ّوهت وجه املسيح الحقيقي .أ ّما هم أي :شهود يهوه
فقد أظهروا وجههم الحقيقي عندما أنكروا الهوته وعجائبه وموته

وقيامته وتأسيسه للكنيسة».

وهنا كأمنا الكنيسة باستعراضها هذه التعاليم ،تحاول تنميطهم

وتكفريهم كونهم خارجني عن األصول ّية التي يعد التثليث ركنها
األبرز وإن الواجب الوحيد عىل اإلنسان هو التبشري «مبلكوت

لله»[[[.

يأيت مخيال جامعة شهود يهوه ومؤسسها عىل وجه الخصوص،

فهم مبا يتعلق بامليعاد بالعامل اآلخر كونهم ال يرون البعث إال يف
هذه األرض والناجني هم ،وهذا املوقف جلب عليهم نقدا ً من
قبل مثقفي الكنائس املسيح ّية وقد اتهموا؛ ألنهم يرفضون التأويل

الرسمي إنهم يهتمون بامللذّات الحس ّية والذي ال يحصل عليه
إال( 000 ،144شخص) من شهود يهوه .أ ّما سائر الناس فيتالشون
شأن البهائم .وهذا تأويل كنيس يعود إىل العرص يرى أن امليعاد
يخص البرش؛ فالحيوانات ال خلود لها فهي ستضمحل وتفنى أي

تعدم ،وقد تم إسقاط هذا التأويل عىل الفكر األلفي لدى شهود يهوه
الذي يعطي تصورا ً للميعاد ،فهو يكون مبثابة عودة إىل الحياة ملن

آمن مبا يقولون أما الكفرة فيعدمون ،وهوما سوف نقف عنده هنا.
[[[ -نفس املرجع.
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وهي تظهر تصورا ً تخيلياً يحاول تصور عامل بديل عام هو موجود

عىل أساس تأمل حريف يف النصوص فاستعامل الخيال يف هذا
املجال الديني قريب مام يقوله كانت« :إن القائد يف ميدان السياسة

مثله مثل الفنان يف ميدان علم الجامل ،يقود الناس بواسطة صور

يتقن عرضها [[[». .ورجل الدين هنا مهمته شبيهة مبهمة السيايس

يف تصوير عامل متخيل مستقبيل عرب الصور وهذا يظهر واضحاً

يف الهوت شهود يهوه إنه يقدم عامل من الرصاع بني الخري ممثالً
باملسيح واملؤمنني والرش ،إذ يدور الرصاع والحرب والبعث ومن

هو خالد بهذه الدنيا .ويبدو هذا الرسد واضحا يف التصور امللحمي
الذي يقدمه مؤسس الجامعة وهو يدخل يف تناصات كثرية تتمثل

يف مفهوم األفكار األلفيّة ،فالرسد بشكل عام ويف األمور الدينية
يسهم يف تقريب الفكرة املجردة إىل الناس عرب الحكاية واملثال
ثم إن للرس وظيفة مهمة جدا ً؛ «فالرسد يعمل عىل تجميع التبعرث
وتنسيق التناقض الظاهر أويعيد تشكيل األحداث املعاشة واملبعرثة

يف وحدة التاريخ ومينحها الرصامة الزمنيّة .بوصفه حكايّة
«عن» الزمن ،فإن الرسد يجوب هذه الصفة الجامعة بني التاريخ
والتخيل»[[[ ،فالرسد هنا ينتمي إىل بنية من األفكار األلفيّة ظهرت

بأشكال متنوعة يف تاريخ املسيحيّة وهي تتحدث بلغة أسطوريّة
عن«نهاية الكون وبنفس الوقت امليالد الجديد للرباءة الكربى
والغبطة الكربى ،فكلام أصبحت الدورة الكونيّة أكرث اتساعاً وأكرث

[[[ -محمد الش ّية مفهوم الخيال ، . . .منشورات االختالف ،ط  ،1بريوت 2014م ،ص .16
[[[ -محمد شوقي الزين ،تأويالت وتفكيكات ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1الدار
البيضاء ،2002 ،ص.80
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رحابة مالت فكرة كامل البدايات كام يقول الياد :إىل انطوائها عىل
فكرة :إن كنا نرغب يف الحصول عىل بداية مطلقة ،الب ّد أن تكون

نهاية العامل نهاية جذريّة .وما االسكاتولوجيا (نهاية العامل) ،إال
تصور سابق لوالدة الكون (-كوسموغونيا) ،يف املستقبل[[[ .تلك
األفكار التي ولدت يف كتايب التوراة والتلمود تريد انتظار املخلص
الذي يعيدهم من الشتات وهم يف لحظة انتظار ،جاء بعدهم

املسيحيون وهم يستعريون تلك النصوص ويتأولونها بشكل رمزي

يجمع بني األسطورة واليوتوبيا عىل الرغم من كون األسطورة كان

لها تأثريها وال يزال عىل ثقافات الشعوب؛ ألنها مبثابة عامل توجيه
فكر اإلنسان نحو مسار تأريخي ما وتفسريات بدائيّة للكون والحياة

لكنها تختلف عن اليوتوبيا التي هي «حالة عقليّة تتناقض مع حالة
الواقع الذي تحدث فيه»[[[؛ فالجمع بني أسطوريّة التوراة واليوتوبيا
روسل»
كحلم بعوامل بديلة ،وقد هيمنت هذه األفكار لدى «تشارل ِّ
بشكل واضح يف كتابه األول الذي حمل عنوان «هدف وكيفيّة رجوع
املسيح الثاين» والصادر يف 1874م ،وهو كتاب يحاول تقديم تفسري

لظهور املسيح؛ فيقول :إن الظهور حدث إال إنه ظهور علني كام كان
متوقعاً بل رسي؛ وهنا ِ
يقدم دليله مأخوذ من اإلنجيل فيقول :إنه ليس
مثة موجبة ألن يكون املسيح منظورا ً حتى نثبت مجيئه الثاين ،إذ
يعتمد عىل نص من اإلنجيل( ،أعامل  )11 :1هكذا «إن يسوع الذي

[[[ -شمس الدين الكيالين ،من العود األبدي إىل الوعي التاريخي ،دار كنوز األدب ّية،
ط ،1بريوت1998 ،م ،ص .169
[[[ -نوزاد جامل ،الفلسفة مبثابة يوتوبيا . . .ضمن كتاب :اليوتوبيا والفلسفة ،منشورات
ضفاف ،ط ،1بريوت2014 ،م ،ص.92
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ارتفع عنكم إىل السامء سيأيت هكذا كام رأيتموه منطلقاً إىل السامء.

 ،». .وقد فهم اآلية عىل إن املسيح سوف يعود ،كام ذهب من
جة أومهرجان أوصوت بوق ،بل بهدوء وسكينة مثل اللص،
دون ض ّ

وقبل انطالقه قال لتالميذه« :وتكونون يل شهودا ً( ». . .أعامل)،8 :1

(فشهوده فقط رأوه يذهب ،وال غرويف أن الشهود األمناء (أي شهود
يهوه) يكون لهم امتياز رؤيته .إن رجوعه سيكون منظورا ً من عيون
القلوب املستنرية بإعالنات الكلمة اإللهيّة ،محتجني باآلية (مستنرية

عيون أذهانكم( ). . .أفسس.[[[)18 :1

فهذه اآلية تؤكد عىل تفسريهم وتسهم يف بنية خطابهم الالهويت

والرسدي املتخيل عن األزمنة القادمة .إذ الخلود يختص فقط

باملؤمنني وبخاصة الجامعة يف الدنيا وليس يف عامل بديل أخروي؛
ألن الكفرة يزولون مثل األنعام وال خلود لها ،أي :ال رجعة لهم.
وهذا ما يستنتجونه من النص اآليت يف اإلنجيل إذ الحوار الذي دار

بني املسيح واللص الذي كان بقربه معلقاً عىل العمود« :قال ليسوع

(أي اللص عىل الصليب) اذكرين يا رب متى جئت يف ملكوتك
فقال له :يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي يف الفردوس.

( ». .لوقا.)43 42- :23

فقد تم تفسريه؛ نفياً ملفهوم الخلود يف العامل اآلخر إىل «. . .

فقال له يسوع :الحق أقول لك اليوم ،ستكون معي يف الفردوس.
 ،». .فوضعوا ( )،بعد كلمة اليوم وأضافوا السني (س) إىل كلمة

[[[ -أساليب شهود يهوه الجه ّنميّةhttp://ar. arabicbible. com/christians/ ،
jehova-witnesses/jehovah-03. html
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(تكون) فتغري كل معنى اآلية ،وفُهمت بهذا الشكل ،أي أن يسوع
الذي كان يُكلِم اللص يف ذلك الحني ،وعده بأنه سيفتقده يف

املستقبل األريض ،فمن غري املعقول أن يكون ذلك اللص من

ضمن العدد البالغ ( )144000شخصاً[[[ .إذ نجده يقوم بتقديم
توصيف رسدي لألحداث املتخيلة عرب تقديم براهني عىل حدوث
الرجعة إىل الدنيا إذ مل ُلكيّة املسيح األلفيّة ،التي تصورها يف

أكتوبر 1914م.

وقد أقام حجاجه الالهويت عىل حسابات تعتمد عىل مد ّونات

اليهوديّة التاريخ ّية وما رسدته يف رسداتها آخر ظهور علني له كان
يف سنة  .30؛ لكن زوال اليهوديّة مل يحصل إالّ يف عام  70بعد طرد
املسيح لليهود من القدس عىل يد القائد ال ّروماين تيطس[[[ ، .وهذا

روسل بـ(سنني
يعني مرور  40سنة بني التّاريخني ،أطلق عليها شارل ِّ
الحصاد) ،وهكذا يحتاج التّاريخ املسيحي إىل م ّدة الحصاد هذه،

روسل يعتقد فعال
أي ال  40سنة من سنة 1874م الّتي كان شارل ِّ
بأن املسيح رجع فيها بالخفية إىل األرض ،وحتّى سنة 1914م إذ

سيبدأ ُم ُ
السالم بانتهاء
لك املسيح األلفي باالكتامل ،إذ سيسود ّ
كل الحروب وسيزول كل أمل وظلم ومعاناة عىل األرض .هذا ما
[[[ -املرجع نفسه.
[[[ -وهو القائد الروماين الذي كان يقود الفيالق الرومانيّة والتي متكنت من هزمية
اليهود حيث بعد احتالل بيت املقدس عاد تيتوس إىل روما سنة 71م ليحتفل بنرصه
وهو يحمل معه كنوز هيكل سليامن واآلالف من اليهود العبيد الذين عرضهم عىل شعب
روما يف موكب نرص مل تشهد روما مثله وقام الرومان بعدها بإنشاء مقاطعة اليهوديّة
التابعة لسوريا وقام حاكمها  Lucius Flavius Silvaبإكامل القضاء عىل اليهود ومنع
اليهود من مامرسة رشائعهم الدينيّة يف القدسhttps://ar. wikipedia. org . .
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كل أنحاء
روسل له نفسه؛ ليبثّه بجميع الوسائل ويف ّ
سيُك ِّرس شارل ّ
املعمورة .معتمدا ً عىل وسائل متنوعة؛ من أجل نرش دعوته وتأويالته
ملا نسج عن حياة املسيح «التي مرت دون أن يهتم بها أحد آنذاك

ما عدا الحفنة القليلة من تالميذه الحليليني»[[[ ،إال إن تلك الحياة

أحيطت بها كثريا من التأويالت والرشوحات حتى أصبحت حاجزا ً

سميكاً كانت محاولة شهود يهوه تجتهد يف معرفتها ،لكنها ما تزال
أسرية املرياث النيص والتفسريات الالهوت ّية التي حجبت الواقع يف
بعدها التاريخي وما جاء به مؤسس الجامعة ال يعدو سوى تأويالً
جديدا ً يغرق يف تأويالت متنوعة تحجب بقدر ما ت ّدعي أنها تكشف

وبخاصة كونها تستعني بتأويالت توراتيّة غارقة يف اإلبهام والرتميز:

كل األموات املسيحيّني القُدامى ال ّراقدين يف قبورهم
إن ّ
سيُصبحون كاملني ،ليس م ّرة واحدة بل أ ّوال بأ ّول ،وسريافقون
املسيح أيضا بشكل غري منظور عام  1914م إذ سيبدأ ُم ُ
لك املسيح

السلمي ،ثم سينض ّم إليهم الّذين سيموتون كق ّديسني كاملني
األلفي ّ

ما بني ( 1914-1874م)حتّى يبلغ عدد املختارين الّذين سيكتملون

مع بدايّة ُم ُ
الصديقني ال
لك املسيح عام 1914م إىل املختارين ّ
( 144000املذكورين يف كتاب الرؤيا )7 .4؛ فهؤالء سوف يكونون
خالدين؛ بفعل منحه من يهوه وهم «املج ِّددين؛»؛ ألنهم سوف
الساقط .من هنا اسمهم «املج ِّددين»[[[.
يُج ِّددوا العامل ّ

[[[ -أرشف منصور ،الرمز والوعي الجمعي ،دار رؤيّة ،ط ،1القاهرة2010 ،م ،ص .43
روسل ،املجلّد
[[[ -أساليب شهود يهوه الجه ّنميّة ،وانظر بواسطته :منشورات شارل ّ
 1ص.206 .
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لكن ماذا عن األموات يأيت الجواب :أ ّما األموات الّذين

مل يكونوا قد اكتملوا يف عام 1914م فسيعطيهم يهوى مناسبة؛
بالس وينض ّموا إىل ال  144000الكاملني قبل بداية
ليكتملوا
ّ
الحرب العامليّة األوىل.

ويبدو أنه كان يقدم فهمه للنصوص التورات ّية ويقدم هذا الفهم
ِ
فيقسم مراحل
يف خطاطة رسديّة تكتنز خلف ّية األفكار األلف ّية،
الظهور عىل ثالثة مراحل تحدث يف زمن الظهور إذ يتم فيها تجديد

أزمنة العامل:

املرحلة األوىل :من الخلق وحتى الطوفان ،كان البرش تحت

إدارة املالئكة .وكام اكتشف كان هذا أكرب خطأ ،إذ انترص يف هذه
الحقبة الشيطان عىل اإلنسان يف الفردوس[[[.

أ ّما املرحلة الثّانيّة :فهي من الطوفان إىل بدايّة األلفيّة مل ُ
ُلك
املسيح وقد م ّرت يف ثالث حقب زمنيّة:
الحقبة األوىل هي عرص اآلباء(بطاركة العهد القديم من الخطيئة

األصل ّية إىل موت يعقوب).

الحقبة اليهوديّة(من موت يعقوب إىل موت يسوع).

الحقبة املسيحيّة الّتي ابتدأت بقيامة يسوع وستمت ّد حتى
روسل بـ»وقت
عام 1914م .هذه الحقبة املسيحيّة يس ّميها شارل ِّ
التبشري» ، .وهي حقبة طويلة حتّى  1914م ،لك ّنها م ّدة التنقيّة
فكل املختارين فيها سيؤلِّفون فوج العذارى ،الّذين
الحقيقيّةّ ، .
روسل ،مجلّد  1مقطع  5و.69
[[[ -نفس املرجع وبواسطته انظر :منشورات شارل ّ
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سيسريون خلف املسيح ،حينام يظهر وسيكونون من ضمن ال
 144000األنقياء املذكورين يف كتاب ال ّرؤيا.

وهو يستفيض يف رشح هذه املرحلة التي متثل حقبة العرص

الوسيط والحديث عام 1874م إذ شهدت عودة املسيح غري الخفي

كام عرضنا لها من قبل وتعد الحقبة من (1914 - 1874م) هي م ّدة

موتهم الذي يعد مبثابة نوم عميق ،إذ سيستعدون يف األربعني
سنة املتبق ّية ما بني( )1914 – 1874م لالنضامم إىل صفوف الّذين
يتج ّمعون ملرافقة املسيح ،إذ هو سيلبسهم الطبيعة اإلله ّية ،ليك

ال ميوتوا من جديد ،وتعود لهم طبيعة آدم وح ّواء قبل سقوطهام

بالخطيئة .وأ ّما الباقون ،أي الّذين ماتوا بخطاياهم ،وألنّهم ال
يستأهلون أن يسريوا مع املسيح حينام يأيت ،فقد ق ّرر لهم املسيح
أل يفرحوا مبرافقته بل أن يبقوا راقدين يف نوع «نوم ال واعي» حتى
ّ
مجيئه وبداية ُملكه األلفي عام 1914م.

عندها سيقوم املسيح بإيقاظهم من ُسباتهم وعندها تبدأ حقبة

جع لهم طبيعة آدم وح ّواء قبل الخطيئة؛ ألن
تنقيتهم من اآلثام وتُر ّ
الش والق ّوة الشّ يطان ّية يف هذه األلف ّية ستكون مق ّيدة ،ولن يكون لها
ّّ

أي أثر عليهم.
ُ

أ ّما املرحلة الثّالثة ،فهي حقبة األلفيّة األوىل الّتي ستتج ّدد كل ألف

سنة ،وتبدأ يف عام  1914م ،ومتتد إىل نهايّة العامل .يف هذه األلفيّة
األوىل من ملك يسوع أي من ( ،)2914-1914سيُنهِض األموات ،الّذين

الصالحني ما بني  1874و 1914خفيّة وأ ّوال
مل يُسمح لهم بالقيامة مع ّ
بأ ّول ،ابتدا ًء من أموات العهد القديم ،لك ّنه لن يلبسهم طبيعته اإللهيّة
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غري القابلة للموت كاألبرار  144000بل سيخلق لهم ج ّنة تختلف عن
ج ّنة الفردوس األوىل يتج ّمعون فيها فرحني فلن يشعروا فيها بنقص
أوبحاجة إىل الفردوس األ ّول .وأ ّما الخطأة الّذين مل يعجبهم املسيح

وال يريدون مرافقته ،فهم القسم القليل ،الّذي سيهلك ،إذ سيأخذ منهم
طبيعته اإللهيّة الّتي خلقهم فيها ،ولعدم وجود جه ّنم فهم سيزولون عن
الوجود البرشي ويهفون[[[ .ويبدو أنه هنا يكرر مع بعض التعديالت

مفهوم الرجعة التي أق ّر بها اليهود ،وهي تستنسخ األفكار األلفيّة يف
الديانات القدمية ومفاهيم التجديد الدوري للعامل[[[؛ فهم يختلفون

يف دور املسيح وفعاليته ،فهم يقولون ( :نعم، نحن نؤمن بيسوع.
فهو قال « :انا الطريق والحق والحياة. ال يأيت أحد إىل األب إال يب».

(يوحنا :14  6) ونؤمن أيضاً أنه نزل من السامء إىل األرض، وق ّدم حياته
كإنسان كامل فديّة عن البرش. (متى :20 8)2 ،مبوته وقيامته أتاح لكل
املؤمنني به فرصة العيش إىل األبد . (يوحنا :316) ،كام نؤمن بأ ّن

يسوع يحكم اآلن ملكاً لحكومة الله السامويّة التي ستحقق عام قريب
السالم يف كل أرجاء األرض. (رؤيا :1115) ،لكننا ال نؤمن بأنه هو الله

الكيل القدرة وباآليت ال نق ّدم له العبادة. فهو نفسه قال « :األب أعظم

مني». (يوحنا :1428. )[[[ والخالص الذي توقعوه هو خالص يتحقق
عرب عدالة أرضيّة إذ يؤمنون بأن  144ألف مسيحي م ّمن يدعونهم

[[[ .http://www. abouna. org/content -األب منويل بدر ،شهود يهوه . .القصة
الكاملة (.)1
[[[ -انظر يف هذا املجال :مرسا إلياد ،أسطورة العود األبدي ن ترجمة :نهاد خياطة ،دار
أطالس للدراسات والرتجمة والنرش ،ط ،1دمشق.1987 ،
[[[https://www. jw. org/ar -
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«ممسوحني بالروح «سيملكون مع املسيح يف امللكوت (بحسب
مفهومهم ،امللكوت هو حكومة سامويّة برئاسة املسيح ،وبأن بقيّة
األشخاص الصالحني سيعيشون يف فردوس أريض إذ سريثون األرض
ويتمتعون بالعيش إىل األبد بفضل تلك الحكومة السامويّة .وهم بهذا
يعتقدون بأ ّن تدمري النظام العاملي الحايل يف هرمجدون[[[ وشيك،
وإ ّن إنشاء مملكة الله عىل األرض هو الحل الوحيد لجميع املشاكل

التي تواجه البرشيّة .إال إنهم يختلفون مع بقيّة املسيحيني إذ يقولون
إن املسيح مل ميت عىل صليب كام تعتقد طوائف العامل املسيحي

بل عىل عمود أوخشبة (الكلمة األصليّة اليونانيّة  )staurósكام هو

موجود يف أسفار الكتاب املق ّدس؛ لذلك فهم ال يضعون الصليب

عىل الصدور ويف البيوت ،كام إنهم ال يستعملون الصور والتامثيل
يف عبادتهم .ويف حني يؤمنون بأ ّن مريم َولدت املسيح وهي عذراء،

يفسون نصوص اإلنجيل التي تتحدث عن «إخوة يسوع» بالقول
إذ ّ

إن مريم أنجبت أوالدا ً آخرين من زوجها يوسف بعد والدة املسيح

(وقد خصصت مجلّتهم «برج املراقبة» عدد  1يناير 2009م مقاالت
حول االستفادة من مثال مريم واالقتداء بها ،وكل هذه األسباب تعتقد

بها طوائف العامل املسيحي بأ ّن شهود يهوه هي بدعة واتباعها ليسوا
مبسيحيني.

وقد متيز فكر جامعة «شهود يهوه «مبا يأيت:

[[[ )-بحسب املرويات الدينيّة املسيحيّة فان معركة (هرمجدون) هي معركة ينتظرها
كثري من النصارى ،وقد وردت كثريا ً يف مؤلفاتهم ودراساتهم ،وهرمجدون كلمة عربيّة
مكونة من مقطعني (هر) ومعناها :جبل ،و(مجيدو) :وادي يف فلسطني .انظر:
=http://fatwa. islamweb. net/fatwa/index. php?page=showfatwa&Option
FatwaId&Id=11387
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بحسب أدبيات الجامعة فهي تعد نفسها عابرة للعرقيات فتقول:

يتميز الشهود بروابطهم املتينة من دون أي حواجز عرقيّة ،أوقوميّة،

ووعظهم التبشريي الدؤوب يف الذهاب إىل أصحاب البيوت
وعرض دروس بيتيّة مجانيّة يف الكتاب املق ّدس.

 2ورفضهم ملظاهر االحتفاالت التي يزاولها أغلب املسيحيني

إن مل يكن كلهم يف مناسبة ميالد املسيح ،وال يحتفل الشهود بأعياد
امليالد الفرديّة.

ال يخدم الشهود يف الجيش ،وهم محايدون سياسيا إذ ال

يتدخلون بأي شكل من أشكال السياسة.

ويك ّن الشهود مقدارا ً كبريا ً من االلتزام بعقيدتهم وحرصاً أش ّد
يف حضور االجتامعات التي تعقد ملرتني يف األسبوع يف القاعات
العا ّمة ويف حضور املحافل التي تعقد لثالث مرات يف السنة يف

قاعات أكرب أومالعب رياضيّة.

يؤمن شهود يهوه بأن الكتاب املق ّدس هو كلمة الله ويعدون

موحى بها ودقيقة تاريخياً .وما يُدعى عموما العهد
أسفاره الـ 66
ً
الجديد إذ يفضّ لون اإلشارة إليه بعبارة «األسفار اليونان ّية املسيح ّية»،

 والعهد القديم بعبارة «األسفار العربان ّية» .ويف حني يقولون إن
املسيحيني غري ملزمني بحفظ رشائع التوراة الواردة يف «األسفار
العربان ّية» وإمنا يخضعون لتعاليم «األسفار اليونان ّية» ،إذ يقتبس
شهود يهوه من األسفار اليونان ّية والعربان ّية عىل حد سواء ،ويفهمون
نصوصها حرفيا إال حني تدل التعابري أوسياق الكالم عىل نحو
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واضح إن املعنى مجازي أورمزي[[[.

أيضا يحرِمون عمل ّية التربع بالدم؛ بسبب قدسيته فكل إنسان
بحسب اعتقادهم ميتلك حياته يف دمه وال يجوز أن تنتقل تلك
الحياة إلنسان آخر حتى لوكان مرشفاً عىل املوت ويحتاج ملتربع
بالدم ،وان الدم الوحيد القادر عىل اإلنقاذ هو دم املسيح الكريم.
غري إنهم يقبلون بالبدائل الطب ّية للدم.

كام إنهم مينعون أتباعهم من التدخني باعتبار ِه مؤذياً للجسم
ويخالف كلامت القديس بولس «لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد
والروح» ( 2كورنثوس .)1 :7

ليس لديهم مؤسسة كهنوتيّة ،بل يقوم شهود يهوه بتوجيه مجلس
إدارة أطلق علي ِه بـ( مجلس إدارة شهود يهوه) ،وهو مجموعة من
الشيوخ يف وارويك ،نيويورك ،التي تضع جميع املذاهب

ال وجود ليشء اسمه جه ّنم ،يف تعاليم شهود يهوه ،كمكان
عذاب أبدي أع ّده الله للذين عصوا .وقد أبدى شهود يهوه رأياً يف
الجحيم يف العهد القديم ،إذ قالوا عنه ،إنه بيت منام مؤقت لألموات
بانتظار يوم القيامة .ويف العهد الجديد ،إن جه ّنم أووادي (ه ّنم)،
وا ٍد يف أورشليم ،كانت تحرق فيها النفايات يف أيام املسيح وقبله،
وكانت ناره ال تهدأ نهارا ً وليالً ،وكان يسوع يتّخذه رمزا ً لعقوبات
جه ّنم األبديّة ،أي الفناء التام واالضمحالل[[[.

[[[ -املوسوعة الحرة
[[[ -ينكر شهود يهوه التوبة وجه ّنمhttp://ar. arabicbible. com/christians/ ،
jehova-witnesses/jehovah-01. html
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املبحث األول :بذور األصول ّية اإلسالمية
املطلب األول :متفصل األصول ّية :هناك تصنيفات معارصة

تحاول التأكيد عىل فرضيتني لكل منهام آفاقها :األوىل ترى إن
خطاب األصول بكل أنغالق هو خطاب منبعه الرتاث اإلسالمي

حرصا؛ فتحاول هذه الفرضيّة أن ترجع كل التعصب إىل أحداث
ونصوص موجودة يف التاريخ اإلسالمي والنصوص املق ّدسة وهذه

الفرضية فيها موقفان:

األول علامين يحاول نقد الفكر اإلسالمي ويعمل عىل تأصيله

أنه ينتمي إىل الرتاث ومن هنا يطالب بإعادة قراءة الرتاث وتأويل
النصوص مبا يتفق مع الراهن وعىل هذا األساس هناك قراءة متنوعة

للرتاث اإلسالمي ذات توجه نقدي علامين ،وهذه القراءة لها
مستويات منها استرشاق ّية ،وأخرى عرب ّية تحاول كشف املسكوت

عنه يف فهم الرتاث واألمر ليس مرتبط باإلسالم؛ فهناك قراءات

علامن ّية تناولت الفكر اليهودي إذ يرجع أحد الباحثني العلامنيني
عودة األصول ّية من اليهود من خالل تراجع الفكر التنويري مام
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منح (العامل األرثوذكيس الذي كان مهمشاً ملدة طويلة قد ازداد

عددياً ،وأصبح ذا تأثري مل يسبق له مثيل يف صفوف اليهوديّة
الحديثة)[[[ وعىل هذا األساس يبدو أن األصولية – عىل وفق هذه
الفرضيّة  -هي ظاهرة معارصة ال تهدم الجذور الرتاثيّة إذ تقوم عىل

تقديم النقل والنص عىل العقل وهي موجود يف الرتاث العاملي
ومنها اإلسالم؛ فالسلفيّة :هي منهج إسالمي يدعو إىل فهم الكتاب
والسنة بفهم سلف األمة وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعني

بعده ميثل نهج اإلسالم األصيل والتمسك بأخذ األحكام من القرآن

الكريم واألحاديث الصحيحة ويبتعد عن كل املدخالت الغريبة

عن روح اإلسالم وتعاليمه ،والتمسك مبا نقل عن السلف .وهي

متثل يف إحدى جوانبها إحدى التيارات اإلسالميّة العقائديّة يف
مقابلة الفرق اإلسالميّة األخرى[[[ .ومن اآلراء التي ترجع إىل حركات
حديثة ومعارصة إىل مبانٍ سلفيّة مثل حركة محمد بن عبد الوهاب
السلفيّة التي أث ّرت يف سائر الحركات السلفيّة التي ظهرت يف العامل

اإلسالمي ومن ثم ازدهرت الدعوة إىل العودة لألصول التي قامت

عليها الحضارة اإلسالميّة من خالل الدعوة إىل ما يسمونه نبذ البدع
والخرافات .وتأثر بهذه الدعوة طائفة من الدعاة األصوليني وأخذوا

[[[ -إميانويل هيامن ،األصولية اليهودية ،ترجمة :سعد الطويل ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،ط ،2القاهرة  ،2012ص.22
[[[ -يعتقد السلفية أن الجهاد مبوجب أحكام الرشيعة اإلسالمية هو فريضة كفاية قد تتعني
عىل أهل مكان معني أوزمن معني .وأنها فريضة طلب ودفع يقصد بها الدعوة إىل الله ونرش
كلمته كام يقصد بها الدفاع عن املقدسات الدينية وعن النفس والعرض واملال والعقل.
ولهذا فقد حرص أمئة السلفية عىل الدعوة إىل الجهاد والحث عليه كام قاموا بأداء واجبهم
الجهادي بأنفسهم يف مقاومة أعداء األمة اإلسالمية .انظر :املوسوعة الحرة.

102

األصول ّية:

ببعض مبادئها وإن ظلت العديد من معتقداتهم وآرائهم السياسيّة
والدينيّة مخالف ًة للمنهج السلفي التقليدي املعروف .ومن أبرز

هؤالء الدعاة الشيخ حسن البنا[[[ وحركته املعروفة بجامعة األخوان
املسلمني.

املبحث الثاين :األصولية اإلسالمية املعارصة
ميثل األصول ّية اإلسالم ّية فهي األخرى ترفض أي توصيف لها

كونها مستقلة عن الرتاث؛ فهي ترفض أي تواصل لها مع الفكر الغريب
لهذا نجدها تدعي أنها متثل العودة إىل الرتاث اإلسالمي الصايف

بعدما تقوم بإخراج جزء كبري منه من التيارات :الفلسفيّة ،والصوفيّة،
واملذاهب املختلف معها مع اتهامها الغالبيّة من طائفتها والذي
يختلفون معها يف املذهب الفقهي والكالمي فتصفهم باالنحراف عن
جادة الصواب ،وهذا نجده يف الفكر السلفي وعند الشيخ ابن تيم ّية
وامتداداته يف السلف ّية الجهاديّة ،وصوال إىل تنظيم القاعدة وداعش،

فهذه البالغة القدمية تجذرت يف كل الخطابات التي تناسلت بني

األخوان من الوهاب ّية واألخوان املسلمني ،إذ جاء فكر ابن الدن الذي
أعاد ترديد هذه البالغة «عىل نحو يعيد إىل الذاكرة أصداء زمن كانت
األمة فيه تزداد قوة ونفوذا . . . . .تأكيده الحاسم عىل إمكانيّة إعادة

بناء خالفة شاملة؛ فقد كان يجسد الهويّة اإلسالميّة التي ترتبط ارتباطا
سياسيا معقّدا بالتفسري السلفي لإلسالم»[[[.

[[[ -حسن البنا ( )1949-1906م مؤسس جامعة اإلخوان مسلم يف مرص.
[[[ -عبد الباري عطوان ،القاعدة التنظيم الرسي ،دار الساقي ،ط ،1بريوت2007 ،م ،ص.78
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والذي جاءت تلك النصوص واملواقف استجابة للتحديات

التي واجهها املسلمون عىل طول تاريخهم؛ فكل مرحلة طرحت

رؤيّة تتناسب مع واقعها مع استلهامها الرتاث والنصوص املق ّدسة
فيه؛ لهذا تنوعت القراءات بعده نتيجة إىل تلك التحديات ،ومن
تلك التحديات:

األسباب السياس ّية:
1ـ االستعامر الغريب الذي احتل العامل العريب ،ومارس الهيمنة

والتقسيم وصوالً إىل احتالل فلسطني إذ كان مشجعاً إىل ظهور هذه

الحركات الجهادية يف مقاومة االستعامر.

 2كان الرصاع بني االتجاه القومي ممثالً مبرص واالتجاه اليميني

ممثالً بالسعوديّة ،إذ أسهمت األخرية يف دعم التطرف وتغذيته،
وهنا يشري صاحب كتاب» لعبة الشيطان «إىل الدور الغريب يف دعم
اإلسالم السيايس إذ يقول»:وبالرغم من اغتيال «الحسن البنا» عام
1949م إال إن األخوان متكنوا من تجاوز األزمة ،والحفاظ عىل

اص صفوفهم داخل مرص بل وخارجها أيضاً وبفعل؛ الحرب
ت َ َر ِّ
الباردة سوف يستمد األخوان املسلمون الطاقة والنفوذ من الحملة
العامل ّية ضد الشيوع ّية .يف غضون ذلك ووسط أوزار الحرب
العامل ّية الثان ّية ستقوم أمريكا بأوىل خطواتها نحو الرشق األوسط

من خالل لقاء الرئيس األمرييك «روزفلت» الشهري بامللك «عبد

العزيز» آل سعود يف الباخرة وإعالنه الحامية عىل السعوديّة[[[.
[[[ -روبرت دريفوس ،لعبة الشيطان دور الواليات املتحدة يف نشأة التطرف اإلسالمي،
ترجمة أرشف رفيق ،مركز دراسات اإلسالم والغرب.
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وازداد املجال يف التعاون والدعم السعودي بعد هزمية 1967م،

إذ كانت نقطة تحول من الخطابات القوميّة اليساريّة إىل خطاب
اإلسالم السيايس ،مام أ ّدى إىل غياب الحضور الرمزي للخطاب
النارصي القومي.

 3ـ طرح األخوان املسلمون مرشوعاً ينص عىل إن اإلسالم هو

الحل وهذا يتحقق من خالل أسلمة املجتمع والدولة ،واتّخذوا من

األخالق أفقاً للحل عرب إصالح الفرد النفيس عرب اإلميان وصوال
إىل حمل السالح بوصفه طريقاً للسلطة؛ فهي املجال الرحب

من اجل تحقيق هدفهم ،وهم بهذا يتشابهون مع الخطاب القومي
واليساري اللذين كانا يعتمدان عىل العنف الثوري؛ فأصبح الجهاد
هو املقابل املوضوعي.

 4ـ الحرب الباردة وما خلقته من انقسامات دولية كان يقابلها

أنقسام عريب إذ تح ّول الوطن العريب إىل دول مع الخطاب اليساري
وخطاب مييني املتحالف مع الغرب وكانت هناك حروب فيام بينها

مثل الذي حدث يف اليمن بني مرص والسعوديّة .وهذا ما ظهر يف
مجال الدعم األمرييك لإلسالم السيايس من اجل مواجهة الشيوع ّية.
 5ـ الحرب يف أفغانستان بعد احتالله من قبل االتحاد السوفيتي؛

أدى إىل دفع الغرب وحلفائه يف العامل العريب إىل تشجيع
املجاهدين وتم تدريبهم من قبل الدوائر املخابراتيّة الغربيّة والعربيّة
ودعمها من اجل مواجهة االتحاد السوفيتي.
 6ـ يبدو أن الدعم الغريب لالحتالل اإلرسائييل وفشل الدول

العرب ّية يف إيجاد حلول سواء أكان عىل صعيد املواجهة مع إرسائيل
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أم عىل الصعيد املحيل تفاقم االستبداد والفساد واحتالل العراق،

كلها شجعت عىل ظهور أشكال جديدة من األصوليّة ممثلة بالقاعدة
وفيام بعد داعش وأخذت التحوالت طائفيّة عنيفة بعد املواجهات
بني إيران والسعوديّة ورصاعهام اإلقليمي .

يبدو أ ّن تلك الظروف تبني أن األصول ّيات اإلسالم ّية هي حركات
معارصة ِ
تقدم توظيفاً أيديولوجي معارص للدين عرب الرتكيز عىل

قراءة النصوص قراءة تكفرييّة لآلخر«هوالدول أوالطوائف املسلمة
املختلفة مذهبياً» ،واآلخر الغريب (املسيحي اليهودي).

األصول ّية اإلسالم ّية ورهان قاتل:
 1ـ يبدو أن الجهاد وهو املقابل للموضوعي للعنف الثوري وهو

مامرسة القتل عىل أساس الرشع ّية الثوريّة ،أما الحركات اإلسالم ّية

فهي نسخت هذا املفهوم إال أنها استعارة الرشع ّية الدين ّية بكل
حمولتها السلف ّية القامئة عىل العنف الذي سحب معه الرصاعات

مع الخوارج ومع الطوائف األخرى.

 2ـ التوحش واليات االنهاك :فقد قدمت تصور معارص ملفهوم

الجهاد اإلسالمي من خالل زرع ثقافة التوحش التي عربت عنها
اسرتاتيجياتها القائم عىل مامرسة «االنهاك «أي زرع الفوىض يف

جسم الدولة املستهدف أضعافها وجعلها تصاب بالضعف من أجل
هز سلطتها يف مناطق معينة ثم العمل عىل إدارتها كإدارة توحش وهي

ساعتها تحول إىل مرحلة أوىل من اجل تطبيق الرشيعة اإلسالميّة
فيها وإقامة الحدود وهي اهم مطالب األخوان منذ حسن البنا
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وصوال إىل الحكميّة اإللهيّة عىل األرض التي تقتيض تكفري السلطة
والشعب معا ألنهام كفار خارجني عىل الرشيعة كام تصورها سيط

قطب .حيث تاريخ مامرسة العنف مرافق لألصوليّة طيلة تاريخها
فهي ،ذات الطبيعة الراديكاليّة املتشددة بطبيعتها ،التي أصبحت
متثل خطر داهم يهدد السلم العاملي والنظام العاملي الجديد الذي

يؤكد عىل القيم ألدميقراطيّة لعل هذا دفع بعض املراقبني الغربيني،

مبا يف ذلك صانعي السياسة من عد األصوليّة اإلسالميّة بوصفها

أيديولوجيّة سياسيّة شموليّة أكرث خطورة من الشيوعيّة بعد أنهيار
االتحاد السوفيتي.
 3ـ محاربة املجتمعات اإلسالم ّية :أطلقت الجامعات األصول ّية
اإلسالم ّية املتطرفة حربا رشسة ضد السلطة ألقامئة من خالل ثالث

وسائل :الخطف واالغتيال والتفجري ،ومل تقترص مهاجمتهم عىل

املسؤولني الحكوميني واملباين الحكوم ّية ،ولكن أيضا شملت
العمليات اإلجرام ّية من الخطف واغتيل :املسافرين األجانب،
والصحفيني ،والدبلوماسيني ،لعل هذا جعل العديد من السياسيني
والباحثني الغربيني يعدون األصول ّية اإلسالم ّية متثل تهديدا عامليا

جديدا .من أجل زرع الفوىض واالنهاك من أجل بناء الدولة
اإلسالم ّية التي تسري عىل نهج األصول ّية مبختلف أشكالها من
الوهاب ّية إىل القاعدة وداعش.
 4ـ التأويل املتطرف للنصوص والتاريخ اإلسالمي :يف وقت

كان مفهوم الجهاد له أهم ّية املعارصة بوصفه من املبادئ الدفاع ّية
التي تعمل من أجل اإلنسان ودوام حريته .إذ ميكن استعامل
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الجهاد رشعيا من أجل مقاومة االحتالل األجنبي وهو مبدأ يدعمه

الحق الطبيعي يف الدفاع عن النفس وله أساس يف القانون الدويل؛

لكن هنا علينا أن منيز بني الجهاد بوصفه دفاع عن النفس وبني
اإلرهاب املعتمد من قبل الحركات التكفرييّة األصوليّة اإلسالميّة،

ألن هذا األخري يرتك آثار سلبيّة بحق املدنني واألبرياء ممن ال عالقة

لهم بالجهاد الدفاعي بوصفه عمال من أعامل الحريّة والقامئني به
يعدون أبطاال وقادة تحرير مرتبطني بفئات محليّة وطنيّة يدافعون عن
حريتها بالعدالة والتحرر وهوامر شاع يف العامل الثالث من خالل

حركات التحرر هناك.

 5ـ لكن الفهم االجتهادي لدى الحركات األصول ّية ليس مرتبط

بهذا النوع من الجهاد الدفاعي بل يف كثري من الحاالت ويعد

اإلرهاب بوصفه عمالً من أعامل العنف ،وليس عمال سياسيا ،ألنه
يستهدف املدنيني األبرياء فضالً عن ذلك حتى لو كان لها ما يربرها
أهداف اإلرهاب فهو عمل إجرامي ألنه ال يلتزم باإلجراءات القانون ّية.

 6ـ تدعي أنها تحارب أمريكا :لكن ما يبدو أن هذا العدو يساهم

بشكل كبري يف إدامة النزاع واإلرباك يف هذه املنطقة من العامل
وبالتايل فهذا يصب يف مصلحة الواليات املتحدة التي تعود عليها

بالفائدة التجاريّة مبا يتعلق بتجارة األسلحة لكنها ترتك نتائج غري

جيدة عىل التنم ّية يف منطقة الرشق األوسط التي بدل عملها عىل

توظيف تلك األموال يف رفع مستويات املعيشة يف تلك املناطق.
وهذا ال يتحقق إال من خالل وضع نهايّة للحرب ضد اإلرهاب
وبالتايل تحقيق السالم الدائم يف جميع أنحاء العامل.
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األصوليّة اإلسالميّة «صناعة العدو» الدور الغريب يف اختالقها

يرى بعض املراقبني الغربيني ،مبا يف ذلك صانعي السياسة،

أن األصول ّية اإلسالم ّية اإليديولوج ّية والسياس ّية حركة أكرث خطرا من
الشيوع ّية بعد أنهيار االتحاد السوفيايت.

فهذا الخطر جاء بعد تطور الحركات اإلسالم ّية الراديكال ّية يف

الرشق األوسط منذ نهايّة الحرب الباردة يف هذه ألحالة نجد أن
األصول ّية متيز نفسها يف أنها متثل كل املسلمني الذين يلتزمون
الثوابت اإلسالم ّية وتسمى األصوليني نتيجة هذه الرؤيّة السلف ّية
التي متيزها عن غريها سواء أكانت داخل الخطاب السني أم مع
بق ّية املذاهب اإلسالم ّية .فهذه السلف ّية تجمع بني طيات خطابها
الرؤيّة املعارصة للخطابات واملامرسات السياس ّية ومن ناح ّية ثان ّية

تقدم رؤيّة تنتمي إىل مرياث سلفي[[[ له مقوماته الكالم ّية أي العقيدة
او املذهب الفقهي الذي تنتمي إليه ومن ثم يعرب إىل العالقة بني
الرتاث حيث األصل الصايف لهذا عندما يتحدث الناس عن األصول ّية
اإلسالم ّية ،وغالبا ما تتساوى مع العودة إىل القرون الوسطى فهي

تحاول أن تعرب عن واقعها بقراءة تقوم عىل قياس بالنص أو السنة

أو التاريخ فهناك استعارات تاريخ ّية وأخرى قراءة سلف ّية متشدده
للتاريخ من قبل القراءات املعارصة املتشددة التي تعتمد :التطرف،
[[[ -السلفية هي منهج إسالمي يدعو إىل فهم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة وهم
الصحابة والتابعون وتابعو التابعني باعتباره ميثل نهج اإلسالم األصيل والتمسك بأخذ
األحكام من القرآن الكريم واألحاديث الصحيحة ويبتعد عن كل املدخالت الغريبة عن
روح اإلسالم وتعاليمه ،والتمسك مبا نقل عن السلف .وهي متثل يف إحدى جوانبها
إحدى التيارات اإلسالمية العقائدية يف مقابلة الفرق اإلسالمية األخرى .انظر :مصطفى
بن محمد بن مصطفى ،أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية ،مكتبة صيد الفوائد.
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واإلرهاب ،وعدم التوافق مع النظم الدميقراطيّة الغربيّة ،ويف العرص
الحديث الخرباء السياسيني الذين يتحدثون عن «التهديد» إىل

«القيم الغربيّة» التي تطرحها «املتعصبني الدينيني» من املسلمني
حرصا وهذا يكشف أن هذه التوصيفات والتحليالت محكومة

باألحكام املسبقة ،وهذا يجعل من تلك املناهج واملعتمدة من

قبل الخرباء العلميني تفتقر للمسوغات العلميّة يف تحليل األسباب
املبارشة والكامنة خلف ظاهرة األصوليّة عامة واإلسالميّة خاصة من
خالل كشف أليات التفكري التي ال تزال مجهولة لدى هؤالء الخرباء

سواء أكأن هذا عىل صعيد املنهج العلمي أم الرؤيّة املوجه لهؤالء
الخرباء عىل مستوى تحديد األولويات عىل أساس املنطق العلمي
الذي فشل يف تعزيز طرق البحث ،والنامذج الجاهزة التي تم وراثتها

عن برامج العلوم االجتامعية[[[.

هنا سوف نختار أمنوذج واحد هو الحركات األصول ّية الجهاديّة
املعارص نختار ثالث كتب ونختار منها نصوص:
النص :يعود إىل عمر عبد الحكيم أبو مصعب السوري[[[:

[1]- Hughes, Aaron W. Situating Islam: The Past and Future of an
Academic Discipline. London and Oakville, Conn. , 2008. Essays from the
critical perspective of religious studies
[[[ -مصطفى الست مريم امللقب بـ “أبو مصعب السوري” من كبار منظري الجهاد
العاملي .بل أكرب منظر عقائدي ومخطط إسرتاتيجي لتنظيم القاعدة .كان من املقربني
من أسامة بن الدن خالل مرحلة الحرب األفغانية .انتقل بعدها إىل بريطانيا بناء عىل دعوة
قاري سعيد الجزائري الذي عاد من أفغانستان إىل الجزائر ليشارك يف تأسيس “الجامعة
اإلسالمية املسلحة” تحدث عن األزمة الجزائرية يف كتاب له بعنوان “مخترص شهاديت
عىل الجهاد يف الجزائر” وجدت إقباالً منقطع النظري يف منابر جهادية عىل األنرتنت.
ولد يف حلب عام  1958م .وفيها درس الهندسة امليكانيكية يعرف أيضا باسم عمر
عبد الحكيم .وأبو مصعب هو اللقب الذي يحمله مصطفى عبد القادر مصطفى حسني
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ويعتمد عىل اسرتاتيجية« :مقاتلة العدو القريب» املتمثل بالنظم
السياس ّية العرب ّية واإلسالم ّية التي تنعتها باملرتدة.

يقول يف وصف األصوليات التي أنظمت إىل الحراك السيايس
يف دولها ( أن معظم مدارس الصحوة والسيام املتسيسة منها،
ومن أجل دفع مثن دخولها مجال (املرشوع ّية القانون ّية) للمامرسة
السياس ّية لدى الحكومات قامت بالتخيل عن عقيدتها الجهاديّة
القتاليّة تدريجياً ،بل ألتفت كثري من رموزها وقادتها ،ملحاربة أولئك
الذين متسكوا بتلك العقيدة من أبنائهم .وفصلوهم من تنظيامتهم.
وضيقوا عليهم .فضالً عن محاربة التيار الجهادي دعوياً وفكرياً
وإعالمياً .بل وأمنياً يف بعض األحيان حيث توىل بعض الدعاة إبالغ
األمن عن نوايا الجهاديني !!

الشيخ أحمد املزيك الجكريي الرفاعي ،والذي تعرف عائلته باسم (ست مريم) نسبة إىل
جدته .انتسب إىل الطليعة املقاتلة التي كانت تشري إىل نفسها كتنظيم مسلح تابع لجامعة
اإلخوان املسلمني يف سوريا والتي أسسها مروان حديد .وتقول “قام ضباط مرصيون
وعراقيون بتدريب مصطفى نصار يف معسكرات يف األردن وبغداد يف حقبة كانت فيه
األنظمة العربية يف حالة تصادم مع النظام البعثي يف سوريا .فيام بعد وصل إىل درجة
عضو قيادي يف حركة اإلخوان املسلمني التي تأسست يف بغداد بعد أن هرب اإلخوان
السوريون من بلدهم والتي كان سعيد حوى قائدها العسكري .غادر إىل العراق ومنها
إىل أفغانستان .وهناك نجح زعيم طالبان املال عمر باستقطاب أبو مصعب السوري عام
1998م عندما عمل يف القسم العريب يف إذاعة كابول .وبعد إسقاط حركة طالبان استثمر
وقته يف تأليف كتاب جديد حول تاريخه الجهادي .ويف هذا الكتاب رد عىل اتهامات وزارة
الخارجية له ،حيث نفى أي دور له يف هجامت  11سبتمرب/أيلول ،وذكر أنه مل يعلم بهذه
الهجامت إال بعد أن وصلت أخبارها لإلعالم ،وقال إنه مل يزر أسبانيا أبدا منذ عام  1995م
وال عالقة له بتفجريات مدريد ،كام نفى وجود أي عالقة بينه وبني أبو مصعب الزرقاوي.
هجر أفغانستان بعد احتاللها من قبل السوفييت ،وتوجه إىل إسبانيا لينضم هناك إىل تنظيم
القاعدة يف بداية نشأته عام  ،1992وبعد ذلك اتجه إىل بريطانيا حيث متيز بعالقاته القوية
مع جامعات إسالمية جزائرية وحرض تأسيس الجامعة اإلسالمية املسلحة .وهناك بقي
مساندا ً للخلية اإلعالمية الداعمة للجهاد الجزائري.
رابط املوضوعhttp://www. assakina. com/center/parties/60190. html#ixzz3wgJk9Btj :

الفصل الثالث :بنية األصول ّية اإلسالم ّية 111

لقد حمل التيار الجهادي عرب تنظيامته وأدبيات مفكريه وكتابه

وإعالمه تلك العقيدة مبقتىض الشعار األول للصحوة ،قوالً وعمالً.

وقامت الجامعات والتنظيامت الجهاديّة املختلفة عىل تلك
األسس وتفاوت عطائها ومدى وضوح وتجذر تفاصيل تلك العقيدة

يف مناهجها).

فهذا النص يبني أن الجامعة تختلف عن الواقع السيايس

ومن ثم أي أنخراط يف هذا الواقع هو مبثابة خروج عىل الثوابت،
التي تقوم الجامعة عىل تلقينها إىل اتباعها كحقائق فيام يتعلق

بالدين والدنيا فهو يقول( :وبشكل إجاميل ميكن القول أن معظم

التنظيامت الجهاديّة تبنت العقيدة الجهاديّة وكأن لها فكرا ً ومنهجاً

جهادياً مكتوباً وتبعاً لذلك كأن لها برنامجها الرتبوي الذي رسخ
تلك العقيدة الجهاديّة يف عقول عنارصها ،وقد مرت كافة تلك
التنظيامت مبرحلتني من الناح ّية املنهج ّية والرتبويّة وترب ّية األعضاء

عىل ذلك :مرحلة ما قبل الصدام مع السلطات يف بالدها ،ومرحلة ما

بعد الصدام .وباإلجامل استطاعت تلك التنظيامت والجامعات أن

تريب يف مرحلة األعداد قبل الصدام كادرا ً طيباً كامً ونوعاً عىل تلك
العقيدة واملناهج وخرجت مناذج ناضجة منوذج ّية كمجاهدين
عقائديني يحملون عقيدة جهاديّة راسخة واضحة ،وهم الرعيل

األول والثاين يف كل حركة وتنظيم جهادي تقريباً .ولكن معظم

تلك الجامعات بعد فتح الصدام املسلح عجزت لألسباب التي
مر ذكرها عن ترب ّية الطبقات التال ّية من االتباع ،ورغم أن املناهج

معروفة ومدونه إال أن نوع ّية ومستوى الرتب ّية أنخفض فيام بعد.
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فالنص هنا يبني العالقة مع األنظمة السياسيّة واملجتمع قد مرت

مبرحلتني:

األوىل :سلم ّية تعايشت مع النظام تم استغاللها يف إعداد الكادر

وتدريبه وتلقينه الرؤيّة واملنهج.

أما املرحلة الثان ّية القامئة عىل املواجهة العسكريّة فهي قامئة

عىل املفاصلة والتكفري الفعيل عرب الفعل العسكري فأن لهذا الواقع
اثر عىل التثقيف؛ ألنه اصبح الوضع القلق بعيد عن أجواء السلم.

وملا هاجرت تلك التنظيامت .حاولت استئناف املسرية

واستطاعت أن تبني شيئاً من ذلك والسيام من خالل مرحلة الجهاد
األفغاين يف شوطني األول والثاين وباإلجامل يشكل عنارص

التنظيامت الجهاديّة النموذج األفضل للمجاهد العقائدي الذي
يحمل عقيدة جهاديّة يف ظاهرة الصحوة اإلسالميّة املعارصة[[[.
هنا يكشف الكتاب عن مساحة حضور الخطاب األصويل

الجهادي يف أفغانستان (تكون الجمع العريب من زهاء  40ألف
مجاهد ،ارتادوا بيشاور ومعسكرات التدريب وجبهات القتال

 .)1992وال شك أن أكرث من ثلثيهم قد تلقى تدريباً عسكرياً معقوال.
وأن أكرث ممن ما بني  1985نصفهم دخل جبهات القتال .وأن ربعهم

عىل األفل شارك يف معارك حقيق ّية بشكل فاعل جعل منه مقاتالً
محرتفاً)[[[.

[[[ -عمر عبد الحكيم ابو مصعب السوري ،املقاومة اإلسالمية العاملية ،ص : 891
http://www. goodreads. com/book/show/17375756
[[[ -نفس املصدر والصفحة891 .
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لقد كأن هذا الحضور مؤثر يف اتساع الحراك اإلسالمي الجهادي

األصويل يف البلدان العربيّة؛ فهو يدرك أهميّة هذه املرحلة يف

مقارنته بني الحركات الجهاديّة واألخرى الغربية وما أطلق عليهم بـ
«املرتدين» و«املنافقني».

وهو يصف الواقع بلغة وسيطة أي تنتمي إىل الرتاث الوسيط

(أن العدو الصليبي اليهودي بقيادة أمريكا وحلفائها اليوم من الكفار
واملرتدين واملنافقني . .يتفوقون علينا بشكل ساحق غري قابل

للمقارنة يف كل تلك امليادين واملناحي .مام يوفر لهم أسباب
النرص املاديّة يف كل خطوط هذه املواجهات .ولذلك غزونا يف

هذا الوقت .ولكنهم أدركوا أيضاً أننا نتفوق عليهم يف خط املواجهة
عىل جبهة العقيدة الجهاديّة والقيم املعنويّة[[[.

فهو هنا يعول عىل الجانب املعنوي الذي وأن قال أنه ضعيف

فاالندفاع كأن عاطفي يف الحرب إال أنه هنا يعتربه مصدر قوة يف

التأسيس إىل الجانب التضحوي ،أي القائم عىل التضح ّية بالنفس
من اجل نرصة الحركة التي ينتمي لها عىل أنها متثل اإلسالم.
باملقابل اآلخرين ميثلون عنرص الرش من خالل إسقاط توصيف

صليبني مرتدين ومنافقني فهو يوظف أحكام وتوصيفات من تاريخ
اإلسالم نصوص أو كتب تاريخ يف توصيف ناس معارصين ال

عالقة لهم بالرتاث؛ فاملرتدين هم كل من كأن من الطوائف األخرى

اإلسالم ّية اومن كأن يعمل يف أجهزة الدولة األمن ّية والخدم ّية فهو
مرتد أو منافق.

[[[ -نفس املصدر ،ص 898-897
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ويرد أيضا تحديد موقف من نظام حكومته يف سوريا فيصف

«ويحدد فيه ما يعتربه أعداء املرشوع الجهادي يف سوريا وهم:

اليهود ،الصهاينة والعلويون ،والشيعة ،والدروز»[[[.

يحدد مصادر العقيدة الجهاديّة التي تتعرض اليوم بنظرة الضغط

تحت دعاوى الحوار واالعتدال والوسط ّية ونبذ اإلرهاب ،ويصف
لنا هذه املرجع ّية يف ثالث تيارات معارصة ممثلة:
املطلب الثاين :السلفية الوهابية النجدية
ظهرت حركة أصول ّية معارصة ترتبط برهانات السياسة والرصاع

األوريب مع الدولة العثامن ّية فقد دعمت بريطانيا حركة انفصال ّية دين ّية
تشبه الربوتستان ّية االنجليزيّة ترفض املؤسسات القامئة وتقدم رؤيّة
تنطلق من عقيدة مفادها بأنهم أهل السنة الحقيقيون وهم من أتباع
الفرقة الناج ّية ،عىل الرغم من كونهم قد تعرضوا يف بداية ظهورهم
إىل رفض رسمي وعلمي وشعبي ،ولعل هذا ما ميكن أن نستنتجه

من «أنه يف أواسط القرن الثامن عرش امليالدي بدأت الوهاب ّية
بالظهور يف نجد .وبعد سنوات قليلة من ظهورها أرسل الوهابيون
ثالثني من علامئهم إىل مكة ملناظرة علامئها .يقول دحالن صاحب

كتاب «خالصة الكالم يف أمراء البلد الحرام» إن الرشيف مسعود

أمر علامء الحرمني أن يناظروا علامء الوهاب ّية ،فناظروهم ،فوجدوا
عقائدهم فاسدة ،وكتب قايض الرشع حجة بكفرهم وحبسهم

com/center/parties/60190.

[1]--http://www.
assakina.
html#ixzz3wgeb65O7
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فسجن الرشيف مسعود بعضهم وفر الباقون»[[[.

لعل هذه الحادثة تبني املنهج التكفريي الذي اتبعه املؤسس

محمد بن عبد الوهاب بعد أن ع ّد عامة املسلمني كفارا ً ومرشكني

ومرتدين إىل الجاهل ّية األوىل ،كان ال بد أن يأمر أتباعه باالنفصال

نفسيا وجسديا عن «املجتمع الجاهيل «والهجرة إليه من أجل البدء
يف تأسيس «املجتمع اإلسالمي املوحد «من جديد ،والدعوة إىل
«دين اإلسالم والتوحيد».

فقد جاءت األخبار عن هذا املؤسس تروي إن محمد بن عبد

الوهاب ،هومن بني سنان قبيلة من متيم[[[.

وهم يعدون السلفيّة هي اإلسالم عىل الرغم من كونها صغرية

مقارن ًة بعموم الس ّنة وهي تعد طائف ًة متشددةً ،فجاءت الوهابيّة؛

ليك تستثمر الرتاث السلفي كام أقامه السلفيون األوائل ،وقد عرفوا
بسامت منها:

أوالً :عقيدة التشبيه والتجسيم يف حق الله سبحانه وتعاىل.

إذ يعتقد الوهاب ّية بأ ّن الله تعاىل جسم له حد وغاية ،وله صورة

ووجه وعينان وفم وأرضاس وأضواء لوجه هي السمجات ويدان وكف

وخنرص وإبهام وأصابع وصدر وجنب وساقان ورجالن وقدمان ،وإنه

جالس عىل العرش وهو ينتقل من مكان إىل مكان فينزل يف النصف
[[[ -محسن األمني ،كشف االرتياب ،ص  ،300بواسطة عيل الوردي ملحات اجتامع ّية،
القسم الثاين ،دار دجلة والفرات ،ط ،2بغداد2009 ،م ،ص.33
[[[ -عزيز العظمة ،محمد بن عبد الوهاب ،دار الريس للكتب والنرش ،ط ،1بريوت ،
 2000م ،ص  ،118نقال عن :ملع الشهاب يف سرية محمد بن عبد الوهاب ،املغفل
املؤلف ،تحقيق محمد مصطفى أبوحاكمة ،بريوت ،دار الثقافة.

116

األصول ّية:

الثاين من الليل إىل السامء الدنيا وينادي ثم يصعد[[[.

وقد وصلت السلف ّية الوهاب ّية إىل منطقة نجد وسط شبه الجزيرة

العرب ّية يف القرن الثامن عرش امليالدي عىل يد محمد بن عبد
الوهاب (1792 – 1703م) ومحمد بن سعود ،حتى يقوما بإحياء
فكر ابن تيم ّية ،الجامع بني التجسيم والتشبيه ويؤصال له األصول

ويقعدا له القواعد يف كتبه فهو الجامع بني التشبيه والتجسيم من

عند الحنابلة الذين كانوا قبله خري ،فجاءا ودافعا عنه وحاوال أن ينفيا
عنه الشناعة بعبارات إنشائ ّية مردودة[[[ ، .وهو األمر الذي تم تبنيه يف

مرشوع السلف ّية النجديّة بقوة حتى بات هو تراثهم األكرب.

ثانياً :األساس الثاين لدى هذه الجامعة السلف ّية (النصب):

إذ كان أحد مبانيهم األساسيّة وموطن انطالقهم يف تكفري

اآلخرين« ،فالنصب هو عدم احرتام النبي صىل الله عليه وآله وسلم

وال آله بيته األطهار عليهم سالم الله تعاىل ومناصبتهم العداء ولو

بطرق خفيّة .ومن مظاهر النصب أيضاً محاربة الوهابيّة واأللباين
واتباعه عىل وجه الخصوص إطالق لفظ السيادة عىل سيدنا رسول

الله صىل الله عليه وعىل آله وسلم ،ومثل طعن ابن تيميّة إمامهم
أصل لهم األصول وق ّعد لهم القواعد بسيدنا عيل رضوان الله
الذي ّ

تعاىل عليه وبالسيدة فاطمة الصديقة بنت سيدنا رسول الله ،وهذا
ثابت يف كتب ابن تيميّة ومؤلفاته خاصة يف كتابه (منهاج السنة)،

[[[ -حسن بن عيل السقاف ،السلف ّية الوهاب ّية أفكارها األساس ّية وجذورها التاريخ ّية ،دار
األمام الرواس ،ط ،1بريوت (د .ت) ،ص.58
[[[ -نفس املرجع ،ص.61-60
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الذي هو منهاج البدعة حقيقة»[[[.

ومن املعلوم أن االختالف يف وجهات النظر واالختالف بني

املذاهب والفرق سواء أكانت يف فروع االعتقاد أم يف الفقه ّيات

واألمور األخرى؛ فهي ال توجب التضاد والفرقة والتنافر عىل
التحقيق خالفا ملا يصفه ويسلكه املتمسكون بالوهاب ّية اليوم[[[.

إال إن الوهاب ّية اتخذت من هذه األقوال باباً ملحاربة املختلفني

مع تأويلها وخصوصا الدولة العثامن ّية ومناطقها إذ ش ّنت حمالت
ِ
يحشد الفنت من أجل تجزئة هذه
بتحالف مع الغرب الذي كان
الدولة وإضعافها وكانت الوهاب ّية قد وجدت لها داعام بحسب
ادعائها كونها تحارب االنحراف والكفر ،ومن أجل هذا انطلق

الوهابيان( :محمد بن حنبل وبن سعود)من الدرع ّية فش ّنا سلسلة
من الحروب (وكانا يطلقان عليها بالغزوات) ،وقد صادرا فيها أموال
خصومهم من سكان شبه الجزيرة (وكانوا يسمونها بالغنائم) وخرس
فيها العديد من عوام املسلمني أرواحهم؛ نتيجة لهذه الحروب،
ولهذا السبب فقد اعتربتهم مصادر عديدة أنهم بذلك خرجوا عىل

الخالفة اإلسالم ّية التي كانت تحت حكم العثامنيني.

ثالثاً :من أهم أفكار السلفيّة والوهابيّة ادعاءهم أنهم هم الفرقة

الناجيّة من دون جميع املسلمني اعتامدا ً عىل حديث االفرتاق إىل

ثالث وسبعني فرقة[[[ .ونستطيع االستدالل عىل موقفهم من ابن
[[[ -نفس املرجع ،ص .65-64
[[[ -نفس املرجع ،ص.70
[[[ -حسن بن عيل السقاف ،السلفيّة الوهابيّة أفكارها األساسيّة وجذورها التاريخيّة ،ص .69
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تيميّة وتلميذه ابن القيم وقولهم فيهام« :ومام يبني غربة اإلسالم ما
جرى من امللوك والقضاة والرؤساء عىل شيخ ابن تيميّة من العداوة
والحبس وشدة اإلنكار عليه ملا دعاهم إىل ما تتضمنه ال إله إال

الله ومعناها ،وعن أمثاله من العلامء . . . .فلم يعرفوا التوحيد الذي

أثبتته وال الرشك الذي نفته هذا معنى كالمه ،ولتلميذه ابن القيم يف
بيان أنواع التوحيد والرد عىل أهل البدع املصنفات الكثرية»[[[.

فإن الوهاب ّية تعد نفسها الوريثة الرشع ّية للسلف ّية يف حربها ضد

الدولة العثامن ّية وكان شعارهم يف بناء دولتهم أنهم يريدون إقام ًة

لدولة التوحيد والعقيدة الصحيحة؛ وتطهريا ً ألمة اإلسالم من الرشك،
األمر الذي جعل من العلامء الس ّنة يردون يف اتهام محمد بن عبد

الوهاب ومريديه لآلخرين بالرشك مواصل ًة لطريقة الخوارج يف
االستناد عىل نصوص الكتاب والسنة التي نزلت يف حق الكفار

واملرشكني وتطبيقها عىل املسلمني[[[.

وكان من نتائج هذا العنف أن دافعت الدولة العثامن ّية عن نفسها

عرب اإليعاز إىل محمد عيل يف مواجهة غزوات الوهاب ّية وهذا ما
حدث يف عام 1818م؛ فقد حارصت القوات املرصيّة بقيادة إبراهيم

باشا بن محمد عيل باشا الدرع ّية عاصمة الدولة السعوديّة األوىل
ود ّمرتها فيام عرف بالحرب السعوديّة العثامن ّية[[[.

رابعاً :رمي مخالفيهم من املذاهب األخرى باالبتداع والرشك

[[[ -عزيز العظمة ،محمد بن عبد الوهاب ،ص .142
[[[ -السلف ّية الوهاب ّية . .الرس يف العفويّة إسالم أونالين ،ترجمة اإلمام محمد بن عبد
الوهاب من موقع صيد الفوائد  ،ص.17
[[[ -الوهابيّة» واإلعالم الفضايئ بقلم رشوق الفواز ،جريدة الرياض العدد 13458
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والجهميّة والتعطيل واإللحاد وإنهم أعداء السنة والتوحيد ،ويدخل

يف ذلك اخرتاع تقسيم التوحيد إىل( :توحيد ألوهية وتوحيد ربوبيّة)[[[،

ونجد تفسري هذا القول يف فكر عبد الوهاب إذ يتخذ األبعاد اآلتيّة

بقوله« :وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين :األول

أن تعرف إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله (ص) ،وقتلهم ونهب
أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبيّة،

وهو أنه ال يخلق وال يرزق وال يحيي وال مييت وال يدبر األمور إال
وحده . . . .وهذه مسألة عظيمة مهمة ،وهي أن تعرف إن الكفار

شاهدون بهذا كله ومقرون به ،ومع هذا مل يدخلهم ذلك اإلسالم
ومل يحرم دماءهم وال أموالهم وكانوا أيضاً يتصدقون ويحجون
ويعتمرون ويتعبدون ويرتكون أشياء من املحرمات؛ خوفا من الله
عز وجل.

األمر الثاين :هو الذي كفّرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو إنهم

مل يشهدوا لله بتوحيد األلوه ّية لكونه ال يدعى وال يرجى إال وحده
وال رشيك له وال يستغاث بغريه وال يذبح لغريه ،ال مللك مقرب وال

نبي مرسل .فمن استغاث بغريه ،فقد كفر ومن ذبح لغريه ،فقد كفر
ومن نذر لغريه ،فقد كفر وأشباه ذلك . . . .ومن انتخا بنبي أو َمل ٍ
َك
أوندبه أواستغاث به؛ فقد خرج من اإلسالم ،وهذا هو الكفر الذي

قاتلهم عليه رسول الله (ص)[[[ .هكذا كان التكفري إذ ال فرق بني
الكافرين واملسلمني يوحدون الربوب ّية ويكفرون باأللوهية ويجوز

[[[ -حسن بن عيل السقاف ،السلف ّية الوهاب ّية أفكارها األساس ّية وجذورها التاريخ ّية.77 ،
[[[ -عزيز العظمة ،محمد بن عبد الوهاب ص .32هذه نصوص كتب محمد بن عبد
الوهاب.
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عليهم ما يجوز عىل الكفار.

هكذا تشكّلت األصول ّية الوهاب ّية الحديثة انطالقا من تلك
القواعد البسيطة التي تم توظيفها يف حربها مع خصومها مع الس ّنة
والشيعة وهي حرب ما زالت متناسلة بأشكال متنوعة تستنزف
املسلمني لصالح غريهم.

وعلى الرغـم مـن أ ّن ادعـاء احتـكار الحقيقـة البـد أن يقـود

الجامعـة إىل العنـف والرصاع الدمـوي مع الخصـوم .فقد «جاءت
الدعـوة الوهاب ّيـة باملنهـج السـلفي بهدف ما تعتبره؛ تنقيـة لعقائد
املسـلمني والتخلـص مـن العـادات واملامرسـات التعبديّـة التـي

انتشرت يف بلاد اإلسلام وتراهـا الوهاب ّية مخالفة لجوهر اإلسلام

التوحيـدي مثل التوسـل ،والتربك بالقبـور وباألوليـاء ،والبدع بكافة

أشـكالها .ويصفها أتباعهـا بأنها دعوة إىل األمـر باملعروف والنهى
عـن املنكـر ،والرجـوع إىل اإلسلام الصـايف وهو طريقة السـلف
الصالـح يف اتبـاع القـرآن والسـ ّنة  .أوالرجـوع إىل التأويل السـلفي
التجسـيمي التيمـي الوهايب؛ ولهذا اتخذوا من هذا الشـعار وسـيل ًة

مـن أجل اسـتباحة دمـاء املسـلمني ونهـب أموالهم بحجـه كفرهم

ولعـل هـذا يظهـر باملجـازر الدمويّـة التـي ارتكبهـا هـؤالء فعندما

قـام ابـن عبد الوهـاب باحتالل الكعبـة قام فخطب بخطبة الرسـول

يـوم فتـح مكـة وكأنه يدخلهـا اإلسلام ألول مرة ،ويف صبـاح اليوم
التـايل بـادر الوهابيـون ،ومعهـم كثيرون مـن أهـل مكـة ،ومعهـم
املصل ،ثـم ه ّدموا قبـة مولد النبي
ّ
املسـاحي ،فه ّدمـوا القبـب يف
ومولـد أيب بكـر ومولـد عيل بـن أيب طالب وقبـة السـيدة خديجة،
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وظلـوا كذلـك حتـى مل يبـق يف مكـة أثـر من قبـة .وكانـوا يف أثناء

الهـدم يرتجـزون ويرضبـون الطبـول ويشـتمون القبـور ويقولـون
«ماهـي إال أسماء سـميتموها» ويقـال إن أحدهـم بـال على قبر
السـيد املحجوب[[[.

وبطلــب مــن الدولــة العثامن ّيــة قــام محمــد عــي بحــرب عىل

الوهاب ّيــة حتــى متكّــن «إبراهيــم مــن التغلــب عــى الوهاب ّيــة
وطاردهــم حتــى وصــل يف عــام 1818م إىل عاصمتهــم الدرع ّيــة.

وبعــد أن حــارص الدرع ّيــة طيلــة ســتة اشــهر استســلمت لــه.
فقتــل إبراهيــم علامءهــا ثــم أرســل عبــد اللــه بــن ســعود الــذي

قــد خلــف أبــاه يف إمــارة الوهابيــن ،إىل إســطنبول إذ نفــذ فيــه
حكــم اإلعــدام بأمــر مــن الدولــة العثامن ّيــة ويف حزيــران 1819م

وصــل إىل إبراهيــم أمــر مــن أبيــه محمــد طلــب منــه بتدمــر
الدرع ّيــة تدمــرا تامــا ،فقــام إبراهيــم مبــا أمــر بــه ،وأصبحــت

الدرع ّيــة مجموعــة مــن األطــال»[[[.

عودة الوهاب ّية :عادت الحياة إىل هذه الجامعة املتشددة بعد
أن أخضعها املرصيون إىل نفوذهم بطلب من العثامنيني؛ إال إن
الخالف بني االثنني(:املرصيني بقيادة محمد عيل والعثامنيني) قاد

إىل الحرب وكاد محمد عيل أن يسقط السلطنة لوال تدخل األوربيون
[[[ -محسن األمني ،كشف االرتياب ،ص  ،23-21بواسطة عيل الوردي ملحة اجتامع ّية،
القسم الثاين ،ص  .35ويظهر جليا أن ما فعلته داعش يف املوصل هو استعادة لهذه
املامرسات.
[[[ -عبد الله فيلبي ،تاريخ نجد ،ترجمة عمر الديراوي ،بريوت ،س ،139بواسطة عيل
الوردي ملحة اجتامعيّة ،القسم الثاين ص .40
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األصول ّية:

بقيادة بريطانيا وأجربت محمد عيل عىل االكتفاء مبرص فقط بعد
معاهدة لندن  1840م إذ انسحب الجيش املرصي من الحجاز.

وهكذا عادت الوهابيّة إىل نهجها األول ،ورسعان ما سيطرت عىل

معظم شبه الجزيرة العربيّة مام أ ّدى إىل انتشار دعوتها يف الجزيرة
العربيّة وبعدها انتقلت أفكارها إىل بلدان أخرى ،إذ تأثر بها بعض
علامء مرص والشام والعراق وغريها من البلدان القريبة.

األصول ّية الوهاب ّية من خالل منهجها العقائدي:
 1ـ تكفري املسلمني من غري الوهاب ّية والسلف ّية إذ يرى أتباع
محمد بن عبد الوهاب أن منهجهم هو منهج أهل السنة والجامعة إذ
اعتمدت أفكار ابن عبد الوهاب بشكل عام عىل إحياء فكر ابن تيم ّية

وابن قيم الجوزيّة يف نبذ العادات التي رآها الشيخان ملتبسة بالرشك
والتي كانت منترشة يف األوساط املسلمة وتنقية العقيدة اإلسالم ّية

املبن ّية عىل التوحيد الكامل لله ،أما يف مجال الفقه فقد اتبعوا منهج

ابن تيم ّية الذي سلك بشكل عام مذهب اإلمام أحمد بن حنبل يف

الفقه ،وخالفه يف بعض املسائل منها ما يتعلّق بباب الطالق ومسألة
التوسل[[[.

حتى عد ابن عبد الوهاب مجددا للرباءة األصل ّية بنظر اتباعه
وكأنه يف ديار كفر وليس يف ديار اإلسالم فقولهم فيه« :فدعا الناس

من أهل قريته وما قرب منها أن يرتكوا عبادة أرباب القبور والطواغيت
وعبادة األشجار واألحجار والذبح للجن ونحر ذلك وكل هذا قد

[1]- Glasse, Cyril, The New Encyclopedia of Islam, Rowan & Littlefield,
(2001), pp. 469472-
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وقع يف قرى نجد وغريها حتى البوادي)[[[ يظهر حالة التشدد التي

تلبست الفكر واملنهج حد كفر املسلمني وعاملهم معاملة عرص
الجاهليّة يوم جاء النبي (صىل الله عليه وعىل آله وسلم) ،فمنهج

الرباءة والتكفري عميق الحضور.

 2ـ الوهاب ّية كنظام للحكم :إذ يتبنى أتباع الوهاب ّية فكرة الدولة

الدين ّية ويرون أن الدولة البد أن تُحكم بالرشيعة اإلسالم ّية ويطبقون

ذلك من خالل بعض اآلليات منها األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،إذ تأسست هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

باململكة العرب ّية السعوديّة الحديثة ،أتباعها هم طائفة من املوظفني
املدنيني يجوبون الشوارع ويفرضون ما يعد يف باقي البلدان

اإلسالم ّية بأنه خيار شخيص ،وإن كانت قد تفاوتت درجة فرضهم
للعبادات واألخالق بحسب الحقبة ،ففي الرياض قدمياً إذا مر أحد

املطوعني بجانب منزل وشم رائحة تبغ كان ال يتورع عن اقتحام

املنزل ورضب املدخن؛ النتشار الجهل آنذاك ،أما اآلن فقد اقترص

عملهم عىل حدود أضيق مثل إغالق املحالت أوقات الصلوات.
ويعد السلفيون نظام الهيئة الحايل هو التطبيق األمثل لنظام الحسبة
ت لِل َّن ِ
اس تَأْ ُم ُرو َن
َي أُ َّم ٍة أُ ْ
ج ْ
خ ِر َ
املستوحى من اآلية القرآنية« :كُنتُ ْم خ ْ َ

بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوت َ ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُمن َكرِ»[[[ ،والذي كان متبعاً بالعصور
اإلسالم ّية .وكلمة املحتسب أواملطوع مشتقة من االحتساب لوجه
الله (املحتسب) أوالتطوع لوجه الله (املطوع).

[[[ -عزيز العظمة ،محمد بن عبد الوهاب ،ص .142
[[[( )-سورة آل عمران :اآلية .)110
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األصول ّية:

 3ـ انتقادات ضد الوهابيّة من باقي املسلمني ،تع ّرضت الوهابيّة
منذ ظهور حركتها للنقد من قبل كثري من علامء السنة (حنابلة)

و(أشاعرة ومالكيّة وشافعيّة) و(ما ترديّة ،أحناف)ـ ،ومن هؤالء
األعالم الذين انتقدوا الوهابيّة الباحث أحمد زيني دحالن مفتي
الشافعيّة يف مكة يف كتابيه «فتنة الوهابيّة» و»الدرر السنيّة يف الرد

عىل الوهابيّة» (والذي ر ّد عليه عامل حديث من الهند اسمه محمد

بشري عبد الباقي السهسواين يف كتابه صيانة اإلنسان عن وسوسة
الشيخ دحالن) ،فضال عن ابن عابدين الحنفي ،والصاوي املاليك
صاحب الحاشيّة عىل تفسري الجاللني ،ويوسف الرفاعي يف كتابه

«نصيحة إلخواننا علامء نجد» والبوطي يف كتابه «السلفيّة مرحلة
زمنيّة مباركة ال مذهب إسالمي» ،ومحمود سعيد ممدوح يف مقدمة

كتابه «كشف الستور عام أشكل من أحكام القبور» ،وكذا الصنعاين،
وأبو الهدى الصيادي ،ومصطفى صربي ،ومحمد زاهد الكوثري،

عالو ًة عىل علامء آخرين من األزهر والزيتونة والقرويني.

ومن تلك االنتقادات هي «تزوير الرتاث» ،وذلك بحذف

وتغيري ما كان يخالف منهجهم من كتب الرتاث اإلسالمي التي

ال يستطيعون منع دخولهام إىل لسعوديّة؛ ألن عامة املسلمني
يحتاجون إليها ،مثل ما فعلوا يف كتاب األذكار للنووي ،وحاش ّية ابن

عابدين الحنفي ،وحاش ّية الصاوي عىل تفسري الجاللني ،وحذف
الجزء العارش يف بعض النسخ من الفتاوى البن تيم ّية وهو الخاص

بالتصوف:ص.[[[ 10

[[[)-املوسوعة الحرةhttps://ar. wikipedia. org/wiki :
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ومن االنتقادات يف بعض مسائل من فروعه التي مش فيها غري

مذهب اإلمام أحمد أال فهو حنبيل املذهب بحسبها :مسألة مام

أوجبه محمد بن عبد الوهاب عينا لصالة جامعة .ومل ينقل هذا
من مذهب اإلمام أحمد وال غريه .ومسألة مام أفتى به تحريم رشب
التنت ووضع له حدا يف رشع :من قدر أربعني سوطا أوأقل ،ومن
حلق لحيته ومن سب بحسب ما يقتيض رأي القايض من أحد هذه

الثالث ،وهذه بدعة ما رويت عن مذهب أحمد . . .ومسألة وكان

يوجب عىل الناس دفع زكاة أموالهم الباطنة كالنقود ومال التجارة
إىل اإلمام أي سلطات املسلمني ،وهو يفرقها ملستحقيها ،وكان

يأمر بالتجسس عام عند الناس من األموال الباطنة؛ ليأخذ اإلمام

حكَم فيها بتحريم ذبيحة من قال
زكاتها قهرا منهم . . . .ومسألة َوقد َ
ال إله إال الله محمد رسول الله (ص) وأحلها أحمد بن حنبل[[[. . . .

[[[)-عزيز العظمة ،محمد بن عبد الوهاب ،ص .145

األصول ّية:

املبحث الثاين :األصول ّية اإلسالم ّية املعارصة
املطلب األول :األصولية املعارص من حيث النظرية واملامرسة
األصول ّية املعارصة اإلسالم ّية اتخذت من اإلرهاب منهجا
لها يف فرض تصوراتها للدين عىل اآلخرين من أمثال التنظيامت
التكفرييّة التي تعد امتدادا ً طبيعياً للسلف ّية الوهاب ّية ،وهي قد ظهرت
يف العقيدة السلف ّية القتال ّية الجهاديّة عىل املستوى اإلقليمي
واألممي يف أفغانستان ،وقد متظهرت يف حركات تكفرييّة كثرية
منها القاعدة وداعش.

إذ يعد األفغان العرب هم السلف الذي ورث التكفري السلفي

الوهايب يف أفغانستان حتى بات ظاهرة تخرتق حياة جيل من شباب
العرب واملسلمني ،لو مل يكن األمر كذلك ملا انربى هؤالء الشباب؛

ألسباب ودوافع متناقضة أحياناً إىل اختيار النزاع األفغاين وأرايض

أفغانستان انتامء وتجربة حياة وموتا كانوا مهيأين للذهاب إىل أي
مكان طاملا أن أرضهم ومجتمعهم مستعدان لطردهم[[[؛ ألن من
عوامل الطرد ذلك التعصب الذي أظهرته هذه الجامعات ومنهجها
املنحرف من ناحيّة ،ومن ناحيّة أخرى الفشل السيايس واالجتامعي

الذي أدى إىل ظهور العنف فهو يُعد استعامالً غري قانوين لوسائل
[[[ -نسيم بهلول ،العقيدة السلفيّة القتاليّة الجهاديّة ،دار ابن النديم ،ط ،1بريوت،
2013م ،ص .9
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اإلكراه املادي من أجل أغراض شخصيّة أواجتامعيّة؛ قصد إرغام
اآلخرين عىل اتخاذ مواقف ال يري من دونها أو عىل القيام بأعام ٍل

ما كانوا قد قاموا بها لوال هذا الضغط والعنف بأدواته الحادة الذي

يقف سدا منيعا أمام الفهم الصحيح لحركة اإلصالح والتجديد عرب

تزييف للوعي؛ وإلنشائه خطابا منفعال قامئا عىل التسطيح والقفز

عىل منطق التاريخ وتجاوز الزمن التاريخي للحضارات ،فالعنف
فعل غري عقالين ينبع من االنفعاالت الفوريّة ،والعنف قادر عىل
إحداث رشخ كبري يف الوحدة الوطنيّة ،وميكن متييز تعدين للعنف

هام:

أوالً :بوصفه مامرسة :هو كل عمل من أعامل الخروج عىل

النظام أوالتدمري أواإلصابة تكون آثاره واختيار أهدافه وضحاياه
وظروف تنفيذه ذات مدلول سيايس فهذا الفعل يرمي إىل تغيري يف

سلوك اآلخرين يف وضع من أوضاع املساومة له تأثري عىل النظام
االجتامعي[[[ ،أي أنه مامرسة إجرام ّية ذات أهداف سياس ّية تتخذ من

العنف وسيلة ومن األفراد أداة للضغط عىل الكل االجتامعي وباآليت

عىل السلطة السياس ّية املهيمنة التي ال يعتقد برشعيتها مامرسو
العنف؛ لهذا يوصف بنظر الدولة ومفكريها كونه (مظهر لخلل
موضوعي يف بنيان املجتمع وشبكة العالقات املتنوعة التي يقوم

عليها فتزداد عنارص الخلل وعدم التوازن يف العالقات االجتامعيّة
واالقتصاديّة والسياسيّة يظهر العنف السيايس بوصفه ظاهرة حتميّة

[[[-غفران يونس هادي ،املشكلة األيرلنديّة دراسة يف ظاهرة العنف السيايس ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كليّة العلوم السياسيّة ،جامعة بغداد 2001 ،م ،ص .34
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األصول ّية:

ويبدو كرد فعل ونتيجة لتلك األوضاع[[[ ،فالعنف بوصفه مامرسة

يقود الدولة إىل اعتامد القوة العسكريّة يف الرد عليه ،فيزداد العنف
والعنف املضاد ،وهو األمر الذي نجده يظهر اليوم بوصف كل

أعامل العنف التي تصفها أجهزة األعالم (إرهاب) بغض النظر عن
دوافعها .وهو فعل ومامرسة يذكرنا بالعنف الثوري لدى الحركات

اليساريّة؛ فهو يحمل الداللة نفسها ويعرب عن مامرسة اإلكراه يف
فرض إرادته عىل املنافسني أوالخاضعني له ،وهو يوصف بأنه

إسالم سيايس[[[ وهو مفهوم يستعمل منذ ثالثة عقود وهي العقود
التي شهدت ظهور حركات تكفرييّة تعتمد عىل مقوالت سلفيّة تك ِفر

اآلخر ومتارس أشكاالً مشابهة ملا كانت موجودة يف الفكر الوهايب

حتى إنها تعد تنويعاً عىل الظاهرة السلف ّية الوهاب ّية نفسها فهي تنادي
بتطبيق اإلسالم ،ورشائعه يف الحياة العامة والخاصة[[[.

ثانياً :بوصفه أيديولوجيا :فإذا كانت األيديولوجيا متثل حقل

دراسة املعاين والظواهر النفسيّة عاملة عىل اكتشاف أصلها فهي

أيضا نسق من األفكار السياسيّة والخلقيّة والجامليّة والدينيّة[[[ وبهذا
فإن العمل السيايس الذي يعتمد عىل العنف وسيلة للوصول إىل

[[[-هيفاء احمد محمد طاهر ،العنف السيايس يف الوطن العريب ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كليّة العلوم السياسيّة ،جامعة بغداد1998 ،م ،ص .4
[[[-إسالم سيايس  ،موقع ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة:
8A%D8%A7%D8org/wiki/%D8%A%http://ar. wikipedia. _%D8%B3%D9
8A%B3%D9% 85%84%D8%A7%D9%5%D8%B3%D9
[[[ -إبراهيم غرابة ،الحركات اإلسالم ّية واثرها يف االستقرار السيايس يف العامل العريب
http://www. marsadmasr. com/viewarticle. php?id=6484:
[[[ -مراد وهبة وآخرون ،املعجم الفلسفي ،دار الثقافة الجديدة ،ط1971 ،2م ،ص .36
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السلطة أو التأثري يف السلطة؛ فإنه ينطلق من منظومة سياسيّة ،وعىل

هذا فإن أعامل العنف التي تدفع األفراد إىل إرادة القتل واإلزاحة

أساساً تنطلق من منظومة أيديولوجيّة تدفع األفراد إىل التضحيّة
بالنفس من أجل تحقيق ما يؤمنون به؛ فهذا العنف ال ميكن اختزاله
إىل مجرد مامرسة إجراميّة بل بحاجة إىل كشف األوهام اإليديولوجيّة

من ناحيّة والدوافع التي خلفتها من ناحيّة أخرى؛ ألنها توفر القناعة

باعتبار العنف الطريقة الوحيدة أمامهم .ونحن نجد العنف سواء

كان مامرسة من دون منطلق فكري أم كان ذا منطلق فكري فإنه
إرهاب دموي يقلب كثريا ً من املفاهيم الراسخة يف الوعي السليم

إىل فوىض مشوشة تنترش إذ تجتمع املامرسة والنظريّة يف األفعال
اإلرهابيّة اليوم يف املنطقة ومنها العراق سواء أكانت مع«القاعدة» أم
مع «داعش» فهي قد ارتكبت كثريا ً من األفعال التي توصم بالجرائم

ضد اإلنسانيّة وهي أفعال إرهابية من حيث املامرسة والنظريّة
وتنتمي إىل ذلك السلف الذي استعرضناه.
ثالثاً :مسوغات الفعل اإلرهايب :طبعا لإلرهاب أسباب داخل ّية

وخارج ّية إال إننا هنا نود الرتكيز عىل اإلرهاب الذي جاء يف
األحداث األخرية عىل الرغم من علمنا أن اإلرهاب هو جرمية يف

كل أشكاله سواء كان ميارس بشكل رشعي أم غري رشعي يف ظل

الدول الطائف ّية ودول الحزب األوحد والتي متارس اإلبادة الجامع ّية
سواء كانت مدعومة من الخارج أم غري مدعومة.
إال إن اإلرهاب الذي متارسه حركات أصول ّية يقوم عىل منظومة

عقائديّة تتخذ من التكفري والهجرة أساساً لها عرب أقصاءها املجتمع
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والدولة وأحكامه بالكفر؛ فهي تستبعد مقوالت رصاعيّة تراثيّة
وطائفيّة لتصفها يف بناء مخيال جهادي يتمركز حول تلك القراءات
السلفيّة ويحاول إسقاط الخصم يف الكفر أوتفسيقه حتى يبيح سفك

دمه باعتباره خارج عن طبيعة هذه املنظومات األصوليّة بوصفها
أيديولوجيات ،فهي بهذا ينطبق عليها هذا التعريف (األيديولوجيا)
التي تدين بنيتها ووظائفها النوعية للرشوط االجتامعيّة؛ إلنتاجها

وتوزيعها وتداولها ،أي الوظائف التي تؤديها.

فهذه املنظومات األصول ّية تدين إىل مصلحة الطبقة التي تعرب

عنها بالتوصيف الغريب بحسب مجتمع املدن والطائفة بالتوصيف
العريب العريف بل للمصالح الخاصة ألولئك الذين ينتجونها ،أي

تلك القراءات األصول ّية للاميض ،وللمنطق النوعي الذي يتحكم
يف مجال اإلنتاج .فالفكر السلفي مرتبط بالطائفة بشكل عام،
وباملتدينني األصوليني بشكل خاص والفضاء الذي يعملون

داخله .أما عن عمل ما يطرحه هؤالء املفكرين األصوليني ،وهوما

يعرف باملنظومة الرمزيّة والفكريّة التي تعتمد عىل ألفاظ تعبويّة
وعىل اإلبانة املوصلة إىل اإلقناع بإمكان ّية تغري العام من السلب
إىل اإليجاب أي املؤمنون وإن هذا الكالم ال يعدو ممكناً إال إذا
اكتسبت اعرتافاً شعبياً؛ «ألن الرموز تتجسد باألشخاص ويف الفضاء

الحاميس الذي يوافق املوقف» والطقوس تجعل املجردات تجسد،
( فالطقوس هي تحقيق وحدوي لهذه املجردات ،كام إن املجردات
هي تصور خيايل ملا هو ممكن حدوثه بالفعل ،وهذا معناه وهنا

نجد أ ّن دراسة اإلرهاب بوصفه بنية قائم عىل بعدين األول النظريّة
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التي يقوم عليها الفكر والذي يرسق وجوهنا ويجعل قتل اآلخر أمرا ً

طبيعياً إنه فكر يجمع بني أمرين توظيف تاريخ بكل أبعاده النفسيّة

والذاكرة التي شكلها املؤرخون عنه والتي تم تبنيها يف املنظومات

الفقهيّة والكالميّة واألمر اآلخر هو التوظيف األيديولوجي وهو

مامرسة سياسيّة معارصة ،فضالً عن توظيف الخوف عرب استعامل

القوى املتوحشة؛ وهذا ما سوف نحاول تحليله من خالل دراسة
الفكر وآليات التلقي عند الناس إذ تتحول إىل حواضن له تزوده

بالرجال واملال.

وهذا يدفعنا إىل تعريف اإلرهاب كمامرسة قامئة عىل منت

عقائدي منحرف وجدناه عند الوهاب ّية وقد متظهر عنف إرهايب
واكتسب هذا البعد كونه تنطبق عليه تعريفات اإلرهاب ،عىل الرغم
من كونه كلمة صعبة التعريف ،وهناك عدد كبري من الصيغ املتعارضة
واملتنافسة ،والتي بحسب الباحثني ،تجعل من الكلمة محاطة بحالة

من التشويش املفهومي ،وإحدى هذه املشاكل هي كونها مفردة
انفعال ّية ومشحونة عاطفيا ،إال أن إحدى املحاوالت لتعريف ظاهرة

اإلرهاب هي كونه «استعامالً متعمدا ً للعنف ،أوالتهديد باستعامله،
ضد األبرياء ،مع قصد تخويفهم أو تخويف غريهم بهم ،بربنامج

عمل وأفعال مخصصة لهذا)[[[.

وقد عرف فقهاء القانون اإلرهاب «أنه فعل من أفعال العنف

واستعامل القوة باالعتداء عىل الحريات العامة أو املمتلكات أو
[[[ -كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم ،ترجمة :اسامة غاروجي ،الشبكة العربيّة لألبحاث
والنرش ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .514
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األرواح وله طابع سيايس»[[[ .واإلرهاب بحسب األمم املتحدة

يف 1980م(يعد اإلرهاب الدويل عمالً يف أعامل العنف الخطرية
يصدر من فرد أو جامعة بقصد تهديد هؤالء األشخاص أوالتسبب

يف إصابة أوموتهم سواء كان يعمل مبفرده أو باالشرتاك مع أفراد

آخرين ويوجه ضد األشخاص أواملنظامت أواملواقع السكنيّة
أوالحكوم ّية أو الدبلوماسيّة أو وسائل النقل واملواصالت أوضد
أفراد الجمهور العام من دون متييز أواملمتلكات أوتدمري وسائل
النقل واملواصالت بهدف إفساد عالقات واألفراد والدول املختلفة

أوابتزاز أوتنازالت معينة من الدول»[[[.

املطلب الثاين :أبرز املنظامت األصول ّية اإلسالمية الجهاد ّية
املعارصة:
لو نظرنا من خالل هذه التعريفات إىل ثالث منظامت تناسلت

من السلف ّية الوهاب ّية النجديّة ،وهي األصول ّية الجهاديّة للعرب يف
أفغانستان ،التي ظهرت يف تنظيم القاعدة ،وعنها ظهرت داعش،
يظهر واضحا مدى إجرامية هذه املنظامت اإلرهابية ،وما قامت

به من أفعال موجوده من ضمن التعريفات السابقة؛ فهي منظامت
أصول ّية تكفرييّة إرهابية.

 1ـ األصول ّية الجهاد ّية:
وهي الشكل املعارص للوهابيّة وتنوع من تنوعاتها وفرع من
[[[ -نبيل لوقا بياوي ،اإلرهاب صناعة غري إسالم ّية ،دار البياوي للنرش ،القاهرة (د.
ت) ،ص .57
[[[ -نفس املرجع ،ص .61-60
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فروعها؛ فهي تبقى أيديولوجيا متشددة تفكر مبنطق كيل ال يقيم

للخصوصيّة املحليّة اعتبارا ،تنطبق مقوالتها عىل كل واقع عىل

حد سواء ،عىل الرغم من كونها مقوالت تجايف املنطق الواقعي
وتحدث عنف وإكراه ال يخلِف إال مزيدا ً من الكراهيّة .لكن من

هي األصوليّة الجهاديّة؟ نجد الجواب األصويل لدى اتباعها فهم
يعرفونها بوصفها «السلفيّة هم من اتبعوا الكتاب والسنة بفهم السلف

الصالح من القرون الخرييّة الثالثة التي شهد لها رسول الله صىل الله

عليه وسلم بالخرييّة ،والجهاديّة :نسبة لجهاد أعداء الله من الكفار
واملنافقني)[[[ فهذا التعريف يذكرنا بالتعريفات السلفيّة امليالة إىل
التجسيد وموقفها املناصب إىل البيت كام مر بنا يف أثناء تعريف

الوهابيّة[[[ ،إال أن هذه السلفيّة اليوم لها مواصفاتها املعارصة كام

تجلت يف أثناء الجهاد األفغاين ضد االتحاد السوفيتي ،ثم حرب
الشيشان ،يومها كانت تقدم ما تدعيه مامرسة الجهاد عىل حساب

العلم والرتبيّة؛ «. . .ألنهم ال يعتربون العلم والرتبيّة من رشوط
وجوب الجهاد . . . .وثانيها إن طريق الخالص من حياة الذل التي

يحياها املسلمون هو طريق الجهاد .[[[». . . .لقد كان سلوك هذه
الجامعة السلفيّة يخالف ما هو سائد عند علامء السنة إذ (رغم إن

علامء السنة يجتنبون اآلثار السياسية ،وال سيام عند العوام ،فلامذا
[1]- https://www. paldf. net/forum/showthread. php?t=465909.
[[[ -حسن بن عيل السقاف ،السلف ّية الوهاب ّية أفكارها األساس ّية وجذورها التاريخ ّية،
مصدر سابق ،ص.69
[[[ -أيب بصري الجزائري ،بذل النصح يف الجواب عام سأل عنه أهل الثغور ،األربعاء،
الجزائر ،دار االقتداء للطباعة السلفيّة 1424 ،هـ ،ص .71بواسطة :نسيم بلهول ،العقيدة
السلفيّة القتاليّة الجهاديّة ،ص.113
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خالفوا وجعلوا .؟)[[[ هناك جملة من العوام وراء ظهور هذه الجامعة
منها سعي الدول إىل التخلص من هؤالء وأعاملهم اإلرهابيّة األمر
الثاين سعي الواليات املتحدة إىل استعاملهم من أجل انهاك
االتحاد السوفيتي يف حرب عصابات؛ لهذا اعتمدت مهمة التدريب

والقيادة[[[ .وقامت دول الخليج بالدعم املايل واملعنوي وأعطت
ِ
يصدقون مقوالتهم وال
الحرب بعدا دينيا جهاديا ،وقد كان هؤالء
يدركون أن هوسهم العقائدي ف ّوت عليهم إدراك أنهم مستغفلون من

قبل أنظمتهم واألمريكيني معا ،وعندما انتهت الحرب تم التعامل
معهم كإرهابيني؛ وأيضا تبدو األصوليّة يف نظر املحللني بوصفها
انعكاسا سياسيا يف بعض الدول العربيّة.

إال إن التدريب األمرييك واإلعداد الوهايب القائم عىل مخيال

عقائدي يحاول إحياء خطاب الجهاد معتمدا عىل العنارص اآلت ّية:
التأكيد عىل إن النرص بيد الله تعاىل ،معتمدين يف ذلك عىل توظيف

الخطابات الدين ّية خارج مناسبة النزول .وإن الله تعاىل وعد عباده
املؤمنني بالنرص عىل عدوهم يف الدنيا وعدا صادقا ال ريب فيه

وسنة قدريّة ال تتخلف ،ثم إن هذا الوعد هو ألهل اإلميان الكامل.
وإن تخلف هذا الوعد القدري بنرص الله تعاىل للمؤمنني معناه

تخلف رشوطه وذلك بتقصري العبد يف القيام باإلعدادين اإلمياين

غي حاله
واملادي أواحداهام ،فال يصبح العبد مستحقا له إال إذا ّ
[[[ -نفس املرجع ،ص .117
[2]- “19861992-: CIA and British Recruit and Train Militants Worldwide to
Help Fight Afghan War”. Cooperative Research History Commons.
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ليستكمل رشوط الوعد[[[ .يبدو أن هذا املخيال والتطويع املعنوي
استنفذ مهمته بعد تحرير أفغانستان إذ انخرطت الفصائل اإلرهابيّة

يف حروب عىل السلطة ومل تجد السلفيّة خيارا ً لها سوى االنقالب

عىل الدول الداعمة لها فعادت عىل شكل تنظيامت إرهابية ومنها
القاعدة تحارب يف املنطقة العربيّة[[[ .وقد كان ابن الدن «يتنقل

بني السعوديّة وأفغانستان يف التواصل مع العائلة السعوديّة امللكيّة
التي كانت تحول األموال إىل املجاهدين وكانت الواليات املتحدة

األمريكيّة هي أيضا متوِل الحملة عىل القوات السوفياتيّة وتوفر
للمجاهدين وتدربهم وتزودهم باألسلحة ،ويذكر أن صفوف

املجاهدين آنذاك كانت تضم بجزء كبري منها الرجال أنفسهم الذين
ينفذون اليوم عمليات إرهابية»[[[.

 2ـ تنظيم القاعدة اإلرهايب :إحدى تجليات عودة األفغان العرب

اىل املنطقة العرب ّية ظهور تنظيم إرهايب دموي يدعى تنظيم القاعدة

أوقاعدة الجهاد ،هي منظمة وحركة متعددة الجنسيات ،تأسست
يف امل ّدة بني (أغسطس 1988م وأواخر 1989م  /أوائل 1990م)،

وهي تدعو إىل الجهاد الدويل .واملسمى بتنظيم القاعدة يف

جزيرة العرب .هاجمت القاعدة أهدافاً مدن ّية وعسكريّة يف مختلف
الدول ،من أبرزها هجامت  11سبتمرب 2001م ،تبع هذه الهجامت

[[[ -انظر :نسيم بلهول ،العقيدة السلفيّة القتاليّة الجهاديّة ،ص .77
[[[The Osama bin Laden I know”. 2006-01-18.“ -
[[[ -عبد الباري عطوان ،القاعدة التنظيم الرسي ،دار الساقي ،ط ،1بريوت2007 ،م،
ص .90
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«حرب عىل اإلرهاب»[[[ .أما أصل
قيام الحكومة األمريكيّة بشن
ٍ
التسميّة فيبدو أنها وليدة الصدفة هذا ما ميكن فهمه من إجابة

زعيمها عن أصل التسميّة إذ قال إنها جاءت من اتخاذ«:أبوعبيدة
البنشريي أسس معسكرات تدريب ملكافحة إرهاب روسيا .كنا
نسمي معسكرات التدريب بالقاعدة ،وبقي االسم كذلك»[[[؛ عىل

الرغم من كون الوقائع تخالف هذا القول وتؤكد عىل أن هناك
خطة وتدبري للساسم ورشوط االنتساب للجامعة اإلرهابيّة ،وقد

طرأت تغريات ،عىل االسم عام 2002م كنتيجة لالتحاد بني جامعة
بن الدن ،وجامعة الجهاد يف مرص بقيادة أمين الظواهري فأصبح
االسم «قاعدة الجهاد».

ويبدو أن هناك أجنحة متصارعة قبل هذا االندماج بني من يريد

أن يجاهد يف املنطقة العرب ّية ضد األنظمة العرب ّية وبني من يرغب
بأن يكون األمر محصور مبجاهدة أمريكا وهو أمر قبل مجيء ابن
الدن؛ «وقد شكل تأسيس القاعدة انقساما ال رجعة فيه بني بن الدن
ومرشده السابق عبد الله عزام .وهذا االنقسام سيكون له عواقب
وخيمة .دعا عزام إىل مفهوم الجهاد الذي كان يف األساس تفسري

أصويل تقليدي لطبيعة الجهاد .واستصالح األرايض التي كانت
مسلمة مرة واحدة من حكم غري مسلم يف أماكن مثل فلسطني ،وما

كان آنذاك االتحاد السوفيايت ،وحتى جنوب إسبانيا ،التي كانت
تحت حكم املسلمني قبل خمسة قرون .كان املقاتلون املرصيون

[[[ -يارس الزعاترة  ،من «العدو البعيد» إىل «العدو القريب»http://www. aljazeera. ،
net/knowledgegate
م [2]- “Transcript of Bin Laden’s October interview” .22-10-2006 .05-02-2002
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الذين حارصوا بن الدن يف نهاية الثامنينيات يدعون إىل يشء

أكرث تطرفا :اإلطاحة العنيفة بالحكومات يف العامل اإلسالمي التي
اعتربوها «مرتد» ،وهو مفهوم الجهاد الذي رفضه عزام والعديد من

أتباعه كام أرادوا ألي جزء من الرصاعات بني املسلمني .االنقسام
بني عزام والجهاديني املتطرفني حول بن الدن قد كلّف عزام حياته؛

تم اغتياله من قبل مهاجمني مجهولني يف ترشين الثاين  /نوفمرب
1989م ،أي بعد عام من تأسيس القاعدة رسا ً»[[[.

لقد مارست القاعدة اإلرهاب بأشكال بشعة إىل حد كبري فقد

كان اإلرهاب يقوم عىل أيديولوجيا التكفري بحق املختلف ،وهي

تبقى أمينة إىل السلف ّية الجهاديّة وتصوراتها اتجاه اآلخر ،تكفريه
وتستحل قتله واستباحة ماله وممتلكاته .ولعل هذا يظهر بأشكال
مروعه وبشعة التفجريات التي تطول األبرياء يف األسواق العامة
وعمليات الخطف والقتل عىل أساس كتاب التوحش الذي كان

يشكل بنية خطابها باتجاه اآلخر؛ ولعل هذا يظهر واضحا عندما
نتحدث عن داعش.

تنظيم داعش اإلرهايب:
تعود جذور التنظيم يف العراق مع بدايات مظاهر القاعدة األوىل

املتمثل يف «تنظيم التوحيد والجهاد» ،يؤكد عىل أن جذور نشأة
وتأسيس تنظيم الدولة تعود إىل العام 2004م ،عندما أسس أبو

مصعب الزرقاوي جامعة «التوحيد والجهاد» عىل خلف ّية الغزو
[1]- http://web. archive. org/web/20070101144608/http://www. tpmcafe.
com/story/20067770/13810/18/1/
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ألنجلوا أمرييك للعراق عام 2003م .ثم مجلس شورى املجاهدين
الذي كان اللبنة األوىل لتنظيم الدولة ،وضم عددا كبريا من الفصائل

الجهاديّة املسلحة ،من بينها جيش أهل السنة وجيش الطائفة
املنصورة .ويقرر أن الزرقاوي كان دامئا ومنذ أن كان يف أفغانستان
وحتى قتله يف العراق يف يونيو/حزيران 2006م ،يحاول أن يكون

مستقال عام عداه من تنظيامت ،مبا يف ذلك تنظيم القاعدة.

والالفت أيضا أن الزرقاوي استطاع بالسياسة التي تبناها ،أن يحتوي
ممثل تنظيم القاعدة يف العراق وهو تنظيم قاعدة الجهاد يف بالد

الرافدين ضمن مجلس شورى املجاهدين)[[[ .وقد اعتمد التنظيم
إدارة التوحش وهو كتاب ألفه شخص يُدعى أبو بكر ناجي ،وقدم
فيه صورة «وحشيّة» عن تصورات التنظيامت الجهاديّة للتعامل مع
األمور يف األقاليم واملناطق التي توجد فيها ،من خالل منطق العنف

والفوىض ،حتى يتحول التنظيم إىل األمل الوحيد يف االستقرار

لقاطني هذه األقاليم .وقد تجلّت هذه الوحشيّة يف أشكال بشعة
من العنف الرمز متثل بحاممات الدم التي أقامها بحق املختلفني

معه مذهبيا ودينيا وسياسيا ،عىل مستوى املذهب فقد أقام مجازر

يف طالب أكادميية القوة الجويّة واملنسحبني من معسكر سبايكر إذ
وصل عديد الشهداء إىل  1700طالب ال ذنب لهم بعد أن تع ّرضوا
إىل خيانات القادة املحليني من تلك املناطق واملتواطئني مع
داعش فضال عن قتل كل من اختلف معهم مذهبيا عرب الطرق إذ

نصبت السيطرات اإلرهابيّة ومثال ذلك إبادة وتهجري الرتكامن

[[[ -محمود الشناوى ،داعش ..خرائط الدم والوهم ،دار روعة للنرش والتوزيع ،ط،1
2014م.
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والشبك فضالً عن قتل نزالء سجن بادوش؛ لكونهم من مذهب

عقائدي آخر ،عالوة عىل االستيالء عىل ممتلكات املسيحيني
وتهجريهم ونهب ممتلكاتهم ،وقتل الرجال وسبي األطفال والنساء

والتعامل معهن كجوا ٍر بأسلوب وحيش ،اذ «تشن عنارص داعش
حرب إبادة وتهجري معلنة عىل الرتكامن والشبك الشيعة يف منطقة

نينوى وبخاصة يف املوصل وتلعفر ،وقد نزح بسبب هذه الحملة
عرشات اآلالف من الشبك والرتكامن باتجاه مدن سهل نينوى ومدن

جنوب العراق[[[ .واألمر نفسه حدث للمسيحيني الذين خريوا بني

البقاء بدفع الجزيّة أودخول اإلسالم أوالرحيل وتم االستيالء عىل

ممتلكاتهم وهم من أبناء البلد األصليني من الكلدان واآلثوريني
فكان العدد مائة وخمسني أرسة مفقودة« ،تناول التقرير بشكل
مفصل انتهاكات حقوق املسيحيني ،وأشار فيه إىل تهديد الوزن

الدميوغرايف للمسيحيني ،فمن أصل مليون وأربعامئة ألف مسيحي

قبل العام  2003م مل يتبق اليوم سوى ( )300-250ألف مسيحي،
والرقم األخري مهدد بالذوبان التدريجي؛ بسبب الهجرة اليوميّة»[[[.

إن ما حدث يدخل فعال من ضمن حدود مفهوم اإلبادة الجامع ّية

 genocideالتي قامت بها داعش واملليشيات الداعمة لها ،والتي متتلك
جر الشبك والرتكامن يف املوصلhttp://www. dw. com/ar ،
[[[ -داعش تبيد وته ّ
[[[ -ويؤكد التقرير إن املسيحيني ما يزالون يعيشون يف خوف يف مناطق أخرى من
العراق عىل الرغم من عدم تعرضها لهجامت تنظيم داعش ،إذ يتعرضون النتهاكات
تطال سالمة األفراد ،وعقاراتهم تتعرض لالستيالء غري القانوين ،كام تستمر مظاهر
التمييز ضدهم وعىل نحو يهدد من تبقى منهم ويجربه عىل الهجرة.
http://www. azzaman. com/?p=130625
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خلفيات سابقة يف مامرسة العنف ضد األبرياء من العراقيني[[[ .إن العنف

الذي تقوم به الجامعة موج ٌه إىل الجميع وجعل الذين دعموه من رجال

القبائل والسياسيني يخرسون النفوذ والسلطة إىل جانب املواطنني
الذين هجروا يف املناطق األخرى .قتل رجال الرشطة والجيش من السنة
ومن كان منخرط بالعمليّة السياسيّة حيث تم قتلهم يف مجازرجامعيّة،
إذ ما زالت هذه الجامعة تطبق سياسة معتمدة يف القاعدة أنها سياسة

إدارة التوحش [[[ إذ تم وضع قواعد ورسم أهداف تقوم عىل اعتبار هذه

املرحلة هي مرحلة شوكة والنكايّة واإلنهاك بوصفها تهدف إىل إنهاك
العدو ثم إدارة املناطق التي يرتك فيها فراغ يتم تسميتها بإدارة التوحش
وفيها يتم إتقان فن اإلدارة السياسيّة عرب تحديد من يقود ومن يدير

من خالل استثامر القواعد العسكريّة املج ّربة ممن كانوا لديهم خربة
عسكريّة سابقة ،ويف الوقت نفسه يويص باعتامد الشدة مع املخالفني
واملجاورين والتحرك يف مواجهتهم باعتامد السياسة الرشعيّة.

[[[ -املصطلح عائد إىل «رافائيل ليمكني» (1959-1900م) استعمل مفهوم مصطلح
«اإلبادة الجامع ّية”  genocideفهويف محاولة من يف توصيف هذا الفعل اإلجرامي إذ
قام يف عام 1944م ،إىل وضع وصف للسياسات النازيّة للقتل املنظم ،مبا يف ذلك
إبادة الشعب اليهودي األورويب .عن طريق الجمع بني كلمة «جامعي” ()geno-
اليونان ّية والتي تعني ساللة أوقبيلة ،مع كلمة «اإلبادة”( )-cideالالتن ّية التي تعني القتل.
وحينام كان يقوم بصياغة هذا املصطلح الجديد ،كان لتمكني يضع يف اعتباره مفهوم
«وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إىل تدمري األساسيات الرضوريّة
لحياة مجموعات قوم ّية ،باإلضافة إىل إبادة املجموعات نفسها » .ويف العام التايل،
وجهت املحكمة العسكريّة الدول ّية يف مدينة «نورمربخ» بأملانيا االتهامات إىل كبار
القادة النازيني بارتكاب «جرائم ضد اإلنسان ّية ” .وقد اشتملت االتهامات عىل كلمة
حا قانون ًيا .إال إن
“اإلبادة الجامع ّية” ،ولكن ككلمة وصف ّية ،وليست باعتبارها مصطل ً
األمم املتحدة أقرت اتفاق ّية تقيض مبنع جرائم اإلبادة الجامع ّية ومعاقبة مرتكبيها يف 9
كانون األول/ديسمرب 1948م .واعتربت هذه االتفاق ّية «اإلبادة الجامع ّية” مبثابة جرمية
دول ّية تتعهد الدول املوقعة عليها «مبنعها واملعاقبة عليها».
[[[ -أيب بكر ناجي ،إدارة التوحش .كتاب عىل األنرتنيت.
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 3ـ أهم سامت األصول ّية الجهاديّة:
توفر األوضاع السياس ّية واألمن ّية يف سوريا والعراق ،اليوم ،فرصة

ذهب ّية ألفكار السلف ّية الجهاديّة لنسج خطاب قائم عىل القول إن ما
يجري يف هذين البلدين هو«رصاع عقائدي ديني طائفي» ال حل له
إال بالعنف املسلح ،وهذا النوع من الرصاعات والحروب هو البيئة
الخصبة أليديولوجيا «القاعدة» ،وأخواتها بوصفها حركات طائف ّية،

وتتأسس عىل فكرة «الطائفة املنصورة» ،و«الفرقة الناج ّية» .وهي
مقوالت مستمدة من الرتاث ومن ضمن ظروف مل تعد قامئة ،إال
إنها تحاول استثامر الظروف املحل ّية من تهميش وإقصاء ،من أجل
التحريض عىل الدولة؛ إال إنها باألساس أيديولوجيا عابرة للحدود،

وتتعاطى مع فكرة «األمة» ،بوصفها كيانا سياسيا وجغرافيا ،غافلة

عن كونها معنى ثقايف ،ورمزي ،ومعنوي ليس إال .ولقد أكّد الباحث

الفرنيس أولفييه روا يف كتابه «الجهل املقدس[[[ زمن دين بال ثقافة»
أن األصول ّية هي شكل الدين األفضل تكيفا مع «العوملة»؛ ألنه
يضطلع بإزالة هويته الثقاف ّية الخاصة (املحل ّية) ،ويتخذ من ذلك

أداة لطموحه إىل العامل ّية.

اذ تستثمر الخالفات الطائف ّية ،فتقدم نفسها بوصفها املكافح
واملدافع عن «الطائفة السن ّية» يف وجه الطوائف األخرى ،خصوصا

حني تتوافر عيل قدرات عسكريّة ،وخربات ميدان ّية وخطاب عقائدي

مبسط ومخترص ،يبدو معهودا لتوظيفه القرآن الكريم ،والسنة النبويّة
[[[ -انظر :أولفييه روا ،الجهل املقدس ،زمن دين بال ثقافة ،ترجمة ،صالح األشمر ،دار
الساقي ،ط ،1بريوت2012 ،م.
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يف تربيراته وفتاواه ،واألهم أن صدام هذا الخطاب العقائدي مع
األنظمة الحاكمة ،وقد استثمرت الحاجة النفسيّة لدى رشائح معينة

من الجمهور املستهدف الذي يعاين غضباً وتهميشاً وفراغاً ناجامً
عن الشعور بانكسار الذات الناشئ عن الصعوبات املعيشيّة.

يف ظل هيمنة الخطابات الطوباويّة عىل األصول ّية الجهاديّة يف

اسرتاتيجيات التجنيد ،والتأطري ،واالستقطاب من قبل الجامعات

الجهاديّة ،التي تقوم دعايتها عىل كونها تحمل «خالصا» للمهمشني
والراغبني مبغادرة «الهامش» االجتامعي الذي يحتويهم .وهي

تستهدف املناطق املحرومة من التنمية املجتمعية أوتلك التي

تعيش خالفات مع الدولة عىل أسس مناطق ّية .أي متن دون ضمن
جغراف ّية الرصاع ستتمدد إىل الجوار ،وسينترش «الفكر القاعدي»
معتمدا يف انتشاره عىل الفوىض ،والنزاع الطائفي ،وحالة اإلحباط

العام يف أوساط املجتمعات السن ّية.

اذ يالحظ أن أغلب املنخرطني يف قيادات هذه الجامعات

أواملناطق التي ينترشون بها مرتبطة باملدة التي شهدت الجهاد
األفغاين

وقد لوحظ أن أغلب هذه الحركات اإلرهابيّة تعتمد عىل
هذه الجامعات التي تستعمل العنف املفرط مع الخصوم عىل

أسس مذهبيّة أوتختلف معهم أيديولوجيا أويعارضون لهيمنته
وننقل عن كارال ديل بونتي ،عضو لجنة التحقيق التابعة لألمم
املتحدة ،بخصوص انتهاك حقوق اإلنسان يف سوريا ،واملدعي
العام السابق يف املحكمة الجنائيّة الدوليّة ،أن عدد املجموعات
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املتطرفة املقاتلة يف سوريا يف تزايد مستمر ،ووصل إىل 700

مجموعة مختلفة.

األصول ّية العابرة للحدود عىل الرغم من بعد الخصوصيات إال

إن الصفة الغالبة كونها جامعات تعتمد عىل تجنيد املقاتلني من

جنسيات مختلفة؛ فإن الفكرة القائلة بأن ظاهرة السلف ّية الجهاديّة،
يف صلب تركيبها وبنيتها الفكريّة والتنظيم ّية والتمويل ّية ،هي ظاهرة

«معوملة» عابرة للدول والكيانات الوطن ّية والقوميات وال تعرتف
بها ،وهي تجتمع عىل فكرة اإلمارة اإلسالم ّية أوالخالفة ،ومرشحة

للظهور يف األماكن التي تكون فيه سلطة الدولة واهنة ،وتعاين فراغا
سياسيا ،وتسود بعض مناطقها الفوىض أوتعاين التهميش واإلقصاء
والتمييز ،خاصة إذا كان عىل خلفيات طائف ّية ،ومذهب ّية.

األصول ّية تعد الدولة عدوة لها وتعد الصدام معها أمر حتمي فإن

«القاعدة» وأخواتها ال تتبلور رسالتها من خالل «خصومة» سياس ّية،
وهي ال تريد أن تكون «معارضة» باملفهوم التقليدي للكلمة ،بل هي

تريد أعداءا ،وكفارا ،وأرشارا «تشيطنهم» لتقول إنه ال خالص منهم
إال بقتلهم والعمل العسكري الذي ينال من قوتهم.

هيمنة الفقه املتشدد؛ وهو يتعارض مع الواقع املدين يف العامل

العريب يف مجتمعات عرفت باالعتدال والوسطيّة يف طابعها العام،

وهي تأنف التطرف ،والتشدد ،واالنغالق الفكري واالجتامعي،
وهذا األمر يظهر أن فكر التكفري والعنف املسلح هوفكر «أقلوي»

يف املجتمعات العربيّة ،من دون التقليل من خطر هذه القلة عىل

أمن األفراد واملجتمعات واستقرار الدول وتقدمها.
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فإن هذا ال يعني عدم االعرتاف بأن هذا الفكر إمنا يستمد قراءاته

للدين وشئون الناس من نصوص دينيّة ،وتراث ديني عقيدي وفقهي

قد يؤسس للتشدد إذا ما قُرئ قراءة مغلقة ،ال تعرتف بحركة الحياة
وتطورها وتخلط بني الدين والتدين ،وبني ما هو اجتامعي يف

الرتاث الديني ،وما هو متعال عىل االجتامع يف النصوص املق ّدسة،

وميثل روح الدين ومبادئه األبديّة.

الخامتة:
إن مفهوم «األصول ّية  »Fundamentalismمن املفاهيم
اإلشكال ّية التي تثري كثريا ً من املشاكل املفهوم ّية والفلسف ّية معا؛
فهي وليدة إطار ثقايف غريب له موضعاته الثقاف ّية تكاد تكون
مختلفة بني الغرب ،والعامل العريب اإلسالمي.

ظهرت أول ما ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكيّة يف
مطلع القرن العرشين بعد أن متكّن مجموعة من الربوتستانت
من طبع اثني عرش مجلدا ً يف الحقبة ما بني ( 1915-1910م)
بعنوان (أصول شهادة عىل الحقيقة).

اصطالح سيايس فكري مستح َدث يحاول توصيف
هي
ٌ
سلوكيات متنوعة بوصفها« :متتلك نظرة متكاملة للحياة بكافّة
جوانبها( :السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية) ،وهي
متأصلة نابعة عن إميانٍ بفكر ٍة أومنظومة
ناجمة عن قناعة
ِّ
قناعات ،تكون يف الغالب تصورا ً دينياً أوعقيد ٍة دين ّية».
إن املفهوم يبقى محاولة من قبل الباحثني يف توصيف
ظاهرة غرب ّية دين ّية أورادكال ّية تتسم بالشمول ّية كانت يف البدايّة
تجتهد يف توصيف الحركات الدين ّية املسيح ّية يف الغرب
سواء كانت من الكاثوليك أم الربوتستانت .إال إن املصطلح
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توسع إىل خارج الخطاب الديني يف الربط بني نشاطات
سياسة تتسم بكونها تحتكر الحقيقة ومتارس العنف الثوري
من أجل الوصول إىل غاياتها عىل الرغم من كونها متعارضة
دينيا بني الربوتستانت واليهود الصهاينة عىل الرغم من كون
خطابهم علامين؛ إال إنهم مارسوا تأويل ديني وبني املاركسيّة
والرأسامليّة عىل الرغم من كونهام خطابان شموليان بيد أنهام
ال تعدان فرقاً دينيّة.
تصنيف األصوليّة الدينيّة :فضالً عن تلك العنارص هناك
من الباحثني من يضع تصنيفاّ لألصوليّة الدينيّة بذكره ثالثة
عنارص مشرتكة تطبع األصوليّة وهي( :الشموليّة ،والنصوصيّة،
واالنحياز املطلق) .وهذا تم متابعته يف اليهودية واملسيحية
واإلسالم.

األصولية اليهودية :إن البحث يف أحد الخطابات املركزيّة
يف الدراسات للتورات ّية أو اإلرسائيل ّية التي هي بالتأكيد محكومة
بعالقة املعرفة بالقوة التي جاءت مع خطاب الكونيال ّية الغرب ّية
وتوصيفها للتاريخ «انطالقاً من املركزيّة الغرب ّية وقد تجاهلت
تلك الدراسات تاريخ فلسطني القدمية وأسكتت هذا الصوت؛
ألن مجال اهتامم هذه الدراسات التورات ّية يتمثّل يف تاريخ
إرسائيل القدمية التي تم فهمها وتصورها عىل إنها منبع
الحضارة الغرب ّية»

إن البحث يف الظاهرة األصول ّية يف الفكر اليهودي تظهر لنا
بوصفها ظاهرة أصول ّية ثقاف ّية واجتامع ّية.
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إن البحث عن األصول االرذوذكسيّة يف املد ّونة اليهوديّة
سواء كانت توراة أم تلمود ،سوف يجعلنا نقف عند سلطة
النص بكل حمولتها التيولوجييّة وتوظيف مؤسسة الكنيسة منذ
بابل إذ ت ّم تشكيل جهد الكتاب يف سعيهم إىل املحافظة عىل
الهويّة اليهوديّة.
التفسريات التلموديّة مه ّمة يف تفسري التوراة وباآليت فإن
الحكيم (التلمودي) له أهميّة« ،تفوق أهميّة النبي؛ ألنه هو
الذي يفرس رسالة الوحي وهو الذي يدمجها يف حياة البرش،
ومن دون التأثري الراسخ للفهم التقليدي للكتاب املق ّدسة (أي
التوراة).
يبدو أن األمر ال يتعلق بالفكر القديم ومدى أصوليته؛ ألنّه يبقى
ارث مختلف عن الحديث واملعارص الن الحديث واملعارص
هو مبثابة أيديولوجيا تنتمي إىل الواقع الحديث وهو مختلف عن
املنت األسطوري أو التيولوجي ،وهنا تكمن اختالف األصول ّية
املعارصة بكل األرثوذكس ّية ،التي هي تحويل الدين من املنت
التيولوجي إىل األيدولوجيا تحمل أهداف سياس ّية واجتامع ّية
وهذا جاء مع الحداثة عىل الرغم من نفي تلك القراءات للحداثة
وبخاصة األرثوذكس ّية الدين ّية .وهنا نرصد بعدين األول غريب
فاعل ،والثاين يهودي منفعل.
الظاهرة األصول ّية خارج هذا املحيط وحاجاته وفضاءه
السيايس والفكري وانطالقا من تلك الحاجات التي تم
اختالقها من قبل الكولونيال ّية الغرب ّية؛ من اجل أهدافها وغاياتها
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يف الهيمنة الغربيّة إذ تعاضدت القوة واملعرفيّة واستثمرت
االستعداد النفيس العدايئ لدى اليهود ،فت ّم اختالق تاريخ
وثقافة ،من أجل مرشوع استيطاين

نجده يف األصوليّة اليهوديّة املعارصة إذ استغلت الصهيونيّة
خوف اليهود األرثوذكس من الذوبان يف مجتمعاتهم؛ لتشجيع
الهجرة إىل فلسطني التي باتت تضم أكرب تجمع يهودي
أرثوذكيس يف العامل إذ تقدر نسبة هؤالء بنحو  % 40من
املستوطنني يف فلسطني املحتلة.
األصولية املسيحية :فالهرطقة يقابلها وجود أصول ّية؛ فليك
تكون هناك هرطقة ،يجب أن تكون هناك مبادئ إميان ّية أساس ّية،
حقائق موحى بها.

أ ّن الديانة املسيح ّية هي التي سوف يقيض لها أن توضح
مفهوم املبدأ اإلمياين (الدوغام األصول ّية) والهرطقة ،علامً بأن
هذه األخرية سوف تتبدل بشكل محسوس عىل وفق املكان
والزمان.
يظهر كام هي متجذرة األصوليّة يف اليهوديّة يف التلمود
والتي أثارت ردود فعل عنيفة أشد أصوليّة من املسيحيّة؛
فالحرب األصوليّة املسيحيّة كانت تأخذ بعدين األول :يف
الداخل مع الهرطقة املسيحيني ،والثانيّة مع الخارج ضد اليهود
واملسلمني.
أوالً :رصاع الكنيسة مع النزعة اإلنسان ّية :التي كانت مت ِثل
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مجموعة من الفالسفة واألدباء ،كانوا يرون من الرضورة الدفاع
عن ماهيّة اإلنسان املتم ِثلة يف الصفات التي يتميز بها النوع
اإلنساين.

ثانياً :أما الجانب اآلخر من رصاعات الكنيسة فقد كانت مع
العلامء.
ثالثاً :إرهاب أهل اإلصالح الديني :يُستفا ُد مام سبق أ َّن
الكنيسة حارصت العقول الح ّرة وحاولت جاهد ًة أن تحجر
عليها وإنها مل تعرتف بالحريّة الفكريّة.

تعد األصول ّية املسيح ّية عنرصا ً أساسياً يف التاريخ
(الديني واالجتامعي والسيايس الغريب) إذ انتعش يف البيئات
الربوتستانت ّية ،وبلغ ذروته يف القرن التاسع عرش مع بداية
التوسع االستعامري واإلمربيايل ،وقد كان مركزها يف البداية
أوربا؛ لكنها انتقلت إىل الواليات املتحدة األمريك ّية الحقا،
وأصبحت نصرية اىل الحركة الصهيون ّية العامل ّية
األصولية اإلسالمية :هناك تصنيفات معارصة تحاول التأكيد
عىل فرضيتني لكل منهام آفاقها:

أما الفرض ّية األوىل :فهي إن خطاب األصول بكل أنغالق هو
خطاب منبعه الرتاث اإلسالمي حرصا؛ فتحاول هذه الفرض ّية أن
ترجع كل التعصب إىل أحداث ونصوص موجودة يف التاريخ
اإلسالمي والنصوص املق ّدسة وهذه الفرضية فيها موقفان:
األول علامين يحاول نقد الفكر اإلسالمي ويعمل عىل
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تأصيله أنه ينتمي إىل الرتاث ومن هنا يطالب بإعادة قراءة
الرتاث وتأويل النصوص مبا يتفق مع الراهن وعىل هذا
األساس هناك قراءة متنوعة للرتاث اإلسالمي ذات توجه نقدي
علامين ،وهذه القراءة لها مستويات منها استرشاقيّة ،وأخرى
عربيّة تحاول كشف املسكوت عنه يف فهم الرتاث واألمر ليس
مرتبط باإلسالم؛ فهناك قراءات علامنيّة تناولت الفكر اليهودي
إذ يرجع أحد الباحثني العلامنيني عودة األصوليّة من اليهود من
خالل تراجع الفكر التنويري مام منح (العامل األرثوذكيس الذي
كان مهمشاً ملدة طويلة قد ازداد عددياً ،وأصبح ذا تأثري مل يسبق
له مثيل يف صفوف اليهوديّة الحديثة) وعىل هذا األساس يبدو
أن األصولية عىل وفق هذه الفرضيّة هي ظاهرة معارصة ال تهدم
الجذور الرتاثيّة إذ تقوم عىل تقديم النقل والنص عىل العقل
وهي موجود يف الرتاث العاملي ومنها اإلسالم؛ فالسلفيّة :هي
منهج إسالمي يدعو إىل فهم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة
وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعني بعده ميثل نهج اإلسالم
األصيل والتمسك بأخذ األحكام من القرآن الكريم واألحاديث
الصحيحة ويبتعد عن كل املدخالت الغريبة عن روح اإلسالم
وتعاليمه ،والتمسك مبا نقل عن السلف .وهي متثل يف إحدى
جوانبها إحدى التيارات اإلسالميّة العقائديّة يف مقابلة الفرق
اإلسالميّة األخرى.
 األصوليّة اإلسالميّة فهي األخرى ترفض أي توصيفلها كونها مستقلة عن الرتاث؛ فهي ترفض أي تواصل لها مع
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الفكر الغريب لهذا نجدها تدعي أنها متثل العودة إىل الرتاث
اإلسالمي الصايف بعدما تقوم بإخراج جزء كبري منه من
التيارات :الفلسفيّة ،والصوفيّة ،واملذاهب املختلف معها مع
اتهامها الغالبيّة من طائفتها والذي يختلفون معها يف املذهب
الفقهي والكالمي فتصفهم باالنحراف عن جادة الصواب،
وهذا نجده يف الفكر السلفي وعند الشيخ ابن تيميّة وامتداداته
يف السلفيّة الجهاديّة ،وصوال إيل تنظيم القاعدة وداعش ،فهذه
البالغة القدمية تجذرت يف كل الخطابات التي تناسلت بني
اإلخوان من الوهابيّة واإلخوان املسلمني ،إذ جاء فكر ابن الدن
الذي أعاد ترديد هذه البالغة عىل نحو يعيد إىل الذاكرة أصداء
زمن كانت األمة فيه تزداد قوة ونفوذا.
ـ يرى بعض املراقبني الغربيني ،مبا يف ذلك صانعي
السياسة ،أن األصوليّة اإلسالميّة اإليديولوجيّة والسياسيّة حركة
أكرث خطرا من الشيوعيّة بعد أنهيار االتحاد السوفيايت.

