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ما زال العالم يُعاني الويالت من إرهاب اإلسالم ،حيث شنت
الدولة اإلسالمية "داعش" هجمات متعددة في يوم واحد
وهو اجلمعة /13نوفمبر ،2015/على باريس عاصمة الفن
واجلمال ،راح ضحيتها من قتلى وجرحى ما راح ،وكالعادة
بعد كل اعتداء كهذا ،يخرج املسلمون منقسمني بني ُمؤيد
ومعارض ،وفي احلالتني ،هم ينكرون مسؤولية دينهم عن هذا
اإلجرام ،إما بتوجيه أصابع االتّهام إلى اجلهات السياسية
واملاسونية والصهيونية ،أو بتحوير النصوص وتأويلها،
وذلك بالتزامن مع الشماتة الصريحة من األغلبية ،والتي ال
ينفكون يظهرونها للعالم بكل وقاحة!
وبعد هذا يتساءلون :ملاذا ال تتعاطفون معنا؟
أصبحت أصوات التباكي اإلسالمية تعلو في كل مشهد،
حيث يسعى املسلمون دائما لتحويل األنظار إليهم،
وصرفها عن أية ضحايا آخرين ،وكانهم هم وحدهم الذين
يجب على العالم أن يتعاطف معهم دون غيرهم!
ت للمسلمني
ورغم ما ق ّدمه العالم من
دعم ومساعدا ٍ
ٍ
ضحايا احلروب املنكوبني بسبب اإلرهاب اإلسالمي ،الذي
لم يظهر اليوم بل هو موجود منذ  1400سنة ،إال أنهم
تعاطف مع آخرين غيرهم.
يستنكرون أي
ٍ
يريدون من العالم أن يعاملهم كالطفل املدلل الذي يفعل
ما يشاء ،ويخرب ما يشاء ،والويل لك إن فكرت في لومه!
سيعلو صراخه وبكاؤه أكثر حتى يصم أذنيك!
إن أردمت من العالم أن يتعاطف معكم ،أظهروا بعض االحترام
مختلف من
حلياة وحقوق اإلنسان ،وتوقفوا عن القتل لكل
ٍ
بني جلدتكم ً
أول قبل اآلخرين ،توقفوا عن االعتقاد بأن دماء
غيركم رخيصة وال قيمة لها!
توقفوا عن التكفير والقتل على األفكار واملقاالت ودواوين
الشعر!
فبئسا لهذا اإلله الذي يرتعد خوفا من كلم ٍة وحرف،
ً
املتعطشني للدماء
فيتوسل احلماية إلى ثل ٍة من اجملرمني
ّ
على صورته.
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نحنبحاجةللحديث
عن مشكلة الجهاد
يف اإلسالم

مقال للكاتبني سام هاريس وماجد نواز تم نرشه عىل موقع  Daily Beastترجمه للعربية وقدّم له أسامة البني (الو ّراق)

ماجد نواز و سام هاريس

مقدمة املرتجم :

رشا يف شتّى بقاع املعمور ِة
يقع العالَم اليوم يف معضل ٍة عند التعامل مع اإلسالم ،فمن جه ٍة نجد ال ُعنف اإلسالمي منت ً
ونجده ُم َب ًرا يف نُصوص الدين اإلسالمي ويف الخطاب الديني ويف الوعي العام عند املسلمني ،ومن جه ٍة أخرى ال ميك ُننا
بعضهم حتى لو كانوا يتفقون مع تلك الجرائم
تجريم ّ
كل املسلمني «الذين هم ُخمس سكان العامل» عن جرائم يرتكبها ُ
يحصل ويَشُ ُّد عىل
بشكلٍ أو بآخر ،وتأثري هذا املأزق عىل املسلمني
واضح وله متثّالتٌ كثرية ،ف ِمن املسلمني من يتب ّنى ما ُ
ٌ
التنصل من ذلك
أيدي مرتكبي العنف باعتباره دفا ًعا عن األم ِة وإعال ًء لكلمة اإلسالم وانتصارا ً له ،ومنهم من يحاول ّ
إسالم تم تشويهه من ِقبل متطرفني ال َيتّون لإلسالم الحق بصلة ،والناظر إىل هذه
ال ُعنف وتقديم صور ًة واهم ًة عن ٍ
ٌ
معتدل ينب ُذ
عم إذا كان ما نراه هو تح ّو ٌل يف اإلسالم قد يتم ّخض عنه إسال ٌم
التخبطات الداخلية بني املسلمني قد يتساءل ّ
حروب
ال ُعنف ويقترص عىل املساجد واألخالق كنو ٍع من الكوابح الذاتية املشابهة ملا حدث للمسيحية يف أوروبا بعد
ٍ
ِ
حدوث ذلك الختالف اإلسالم جذريًا عن املسيحية من نوا ٍح عدة ،بل إ ّن
ديني ٍة طاحنة ،لك ّن الكثريون يَرون استحالة
البعض منهم يذهب إىل القول بأ ّن اإلسالم قد م ّر بالفعل يف مرحلة إصال ٍح موازي ٍة إىل ٍ
حد ما للتي أَصلحت حال املسيحية
فأي إصال ٍح
بالرجوع إىل األصول واملتمثلة بظهور الحركة الربوتستانتية ،لكنها يف حالة اإلسالم أنتجت الحركة الوهابية! ُ
هذا الذي ِ
يهدم البيت عىل ساكنيه ثم يأيت عىل بيوت جريانه؟
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لعل هذه النظرة ُمغرِق ٌة يف التشاؤم ،لكن يف املقابل ال ُيكننا السري وراء النظرة الوردية الواهمة عىل الطرف املقابل،
وتبئ اإلسالم من كل الدم والعنف الذي يشهده العامل،
والتي تد ِف ُن َ
رؤوسنا يف الرمال وتنأى عن اإلسالم وأهله مبا يحدث ُ ّ
فال مناص من مواجهة املشكلة ،وال أحد يعتقد بوجود حلٍ سحري ،فجوانب املوضوع معقد ٌة ومتشابك ٌة ومتأصل ٌة بحيثُ
مثل ،إ ْذ ال ب ّد من مواجهة الجوانب الفكرية والتعاطي معها برصاح ٍة وني ٍة
حل الوضع بطرقٍ عسكري ٍة رصف ٍة ً
ال ميكن ّ
كل الجهود مجتمع ًة لن تَفيض إىل حلو ٍل جذري ٍة عىل املدى القريب وال حتى املتوسط،
صادق ٍة بالبحث عن مخارج ،ولكن ّ
جوانب ال تقبل سوى التدخل العسكري لحامية األرواح ،وأخرى تُجدي معها التدابري السياسية واالقتصادية بعض
فهناك
ٌ
النفع ،لكن هل هذا هو كل ما ميكن فعله؟
هذه اإلجراءات ت ُهمل ُعنرص الدين نفسه ،فرضب معاقل داعش وغريها من الجامعات اإلسالمية أو حتى َس ْجن قيادييهم
وناشطيهم والتضييق عليهم لن يحل املشكلة بشكلٍ جذري ،فدون معالجة منابع فكرهم سيأيت غريهم ممن قد يكونوا
أك َرث تطرفًا وإجرا ًما ،مثلام حدث عندما انشقّت داعش عن القاعدة التي باتت تَظهر أكرث ِسلمي ٍة معها باملقارنة ،املشكلة
إذا هي الدين ،ال مناص من هذا التشخيص ،فبغض النظر عن الظروف السياسية واملشاكل االقتصادية واالجتامعية التي
متّثل الحاضن واملفرس لوجود الجامعات اإلسالمية اإلرهابية ،فبدون عنرص الدين ال ميكن فهم الصورة بشكلٍ ٍ
واف أو
التصدي للخطر بشكلٍ ف ّعال ،فكيف إذًا تتم معالجة الجانب الديني من املوضوع؟
لب الحريات الذي كانت متارسه الحكومات العربية عىل مدى عقو ٍد يف مواجهة اإلسالميني
هل القمع وتكميم األفواه َ
وس ُ
ٍ
أحداث متفرق ٍة قابل ٍة لالحتواء ،وحاملا كَفّت اليد
هو الحل؟ كان األذى الذي يتسبب فيه اإلسالميون أنذاك مقصو ًرا عىل
التي تُك ّبلهم انتفضوا يقتلون ُين ًة ويُرسة ،فالقمع األعمى غذّاهم حتى أصبحوا وحوشً ا مفرتس ًة تنتظر االنقضاض عىل
أقرب فريسة والتهام كل ما تناله أيديهم ،ال ب ّد أ ّن القمع ليس هو الحل ،ال سيام وأ ّن الحكومات كانت تقمع الجامعات
اإلسالمية واإلسالم السيايس ولكنها تستثمر يف تربي ٍة ديني ٍة موالية للحكومة بشكلٍ ينقل الرشعية الدينية من أيدي
األحزاب والتنظيامت الدينية إىل أيدي الحكومات التي وعىل الرغم من زيّها العسكري أو املدين ت ّدعي التدين بشكلٍ أو
بعض اإلستحسان من الناس وت َل ُجم من جِامح بعض من قد يثور بدوافع دينية.
بآخر فتلقَى َ
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سب الحاكم يف نفس فئة
فنجد الحكومات قد ربطت مرشوعيتها بالدين عرب الدساتري والقوانني التي تُج ّرم نقد أو ّ
بعضهام البعض ،وهو أم ٌر مل يخرتعه ال ُحكام العرب،
وسب الدين ،فكانت ُسلط ُة الدين والحاكم تُع ّززان َ
بنود نقد ّ
فاملسلمون اعتادوا أن يقودهم حاك ٌم بأمر الله اقرتنت طاعته كو ٌيل آم ٌر بطاعة الله ،فرغم انهيار الخالفة مع سقوط
الثابت الرئييس ،واملصدر األسايس
ظل الدي ُن
وكل التحوالت التي م ّر بها املسلمون يف ظل االستعامرّ ،
الدولة العثامنيةّ ،
َ
متغلغل يف كل نواحي الحياة ،مام يجعل نقده محم ًّيا
ً
للتحكم والسيطرة والعامل األسايس يف حياة الشعوب املسلمة
بدثا ٍر ٍ
غليظ من التابوهات واملحرمات التي تعزله ،فكث ًريا ما نسمع اليوم مسلمني يقولون لدرء النقد شيئًا من قبيل:
بقدسية اإلسالم وكامله وعجز
كامل ،لكنني أنا لست ً
«اإلسالم دي ٌن ٌ
كامل ،لُ ْمني وال تلُم ديني» فهذا اإلميان األعمى ّ
العقل عن نقده ين ّز ُه ُه عن الخطأ يف عقول أتباعه ويحجبه عن النقد ويج ّرم كل من تس ّول له نفسه بالتشكيك يف
أصوله بل وحتى فروعه ،وليس بعي ًدا عنا الحكم بالسجن الذي حصل عليه املفكر املرصي إسالم البحريي بتهمة ازدراء
األديان ،مع أ ّن ما فعله مل يَ ْر َق إىل ٍ
نقد يَ َنف ُذ إىل صلب املشكلة والتي تتعدى الرتاث الذي نقده إىل القرآن والسنة
بشكلٍ مبارش ،فلعل الوقت مل ِ
يحن بعد ليتق ّبل املسلمون نقد دينهم ويفكرون بإعادة النظر يف بعض تعاليمه وأفكاره
بشكلٍ جاد ،فإن كان األمر كذلك ،فمتى يحني الوقت إذن؟
أصل ،ذلك أ ّن الجوانب املختصة فيه بالحياة السياسية واالقتصادية
يذهب البعض إىل القول بأ ّن اإلسالم غ ُري قابلٍ لإلصالح ً
جانب من الصحة رغم منطوياته السلبية،
واالجتامعية ال ميكن فصلُها عن جوانب العبادة ،هذا التو ّجه عىل تشاؤمه فيه ٌ
لكننا قد نصل إىل مرحل ٍة يصري معها التغيري حاج ٌة ال مف َر منها عندما يسترشي العنف الديني ويصل ح ًدا ال يحتمله
املسلمون أنفسهم مثلام ال يحتمله غريهم ،فتكون قوة التغيري آنذاك داخلية ،ويف هذا السياق نستذكر حركة اإلصالح
درسا مل ينسوه إىل اليوم
يف املسيحية مرة أخرى ومدى ال ُعنف الديني والقتل والدماء التي أنهكت األوروبيني وعلّمتهم ً
أصلح حال املسيحية بشكلٍ يصعب الرجوع عنه ،لكن اإلسالم ليس املسيحية ،والعامل اإلسالمي بتعدديته أكرب وأكرث تنو ًعا
من أوروبا املسيحية ،ومثة عنارص يف تعامل اإلسالم واملسلمني مع التغريات الحاصلة مل تتّضح مالمحها بعد ،لذا فاإلصالح
يف اإلسالم رضوري ،لكنه سيكون َصع ًبا و ُمؤملًا وعىل األرجح دام ًيا ،لكن إمكانيته وشكله غري محسومني بعد.
مام ال شك فيه أن التخيل عن الدين أو حتى تغيريه ليس أم ًرا ه ّي ًنا طاملا أن الدين يؤدي الغرض املطلوب منه ،واليوم ال
يقوى شيوخ اإلسالم التقليدي عىل املساعدة يف التغيري حتى لو أرادوا ذلك ،وقد يأيت دورهم يف مرحل ٍة الحقة ،أ ّما اآلن
ٍ
بإصالحات ترقيعي ٍة ال تقوى عىل الصمود أمام الواقع وأمام اإلسالم التقليدي ،لكن نشاط
فرنى شيو ًخا متفرقني ينادون
هؤالء الشيوخ مه ٌم ُرغم أثرهم املنقوص ،ثم هنالك النقد الذي يأت من غري املسلمني ،وهو نق ٌد ال يهاود أو يساوم ،لكنه
لن ِ
الصعب تجاهل عدد وتنوع النقّاد واملشككني اليوم،
يؤت أُكُله ،ما زال الدين ح ًيا يف حياة الناس ،ومع ذلك فمن َ
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لكن أيّهم أكرث فعالية؟ أهو املسلم من أمثال البحريي أو عدنان ابراهيم م ّمن يحاولون إصالح الجزئ ّيات دون النفاذ إىل
األصول؟ أم هو املسلم السابق من أمثال حامد عبد الصمد أو رشيد حاممي أو آيان حريس عيل؟ أم لعله غري املسلم
فكل فئ ٍة من أولئك تصل جمهو ًرا معي ًنا وتؤثر بشكل مختلف عن اآلخرين.
الناظر إىل املسلمني من الخارج وأولئك كُرث؟ ّ
بني املسلمني يلعب هذا النقد دو ًرا يف زعزعة فكرة كامل اإلسالم ،وهو تأث ٌري محدو ٌد مل يصل الكثريين بعد ،إالّ أنه يجعل
الطروحات النقدية موجودة عىل الساحة ،لكن ماذا عن ال ُنقّاد من غري املسلمني ،ال سيام الغربيني الذين مل يكونوا
يو ًما مسلمني؟ من يسمعهم؟ من الواضح أن الغرب اليوم بات يهتم ج ًدا بتفاصيل وحيثيات اإلسالم ومدى تهديده،
جوانب عدة ،وقد شهدت العقود األخرية در ٍ
اسات من شتى األنواع والصنوف لكافة
فاهتاممهم ليس أكادمييًا بحتًا ،فله
ٌ
عم يشغل املسلمني أنفسهم ،لكن
مناحي اإلسالم ،إالّ أنها تبقى يف مجملها ذاتَ طابعٍ يختلف يف اهتامماته وتركيزه ّ
االطّالع عليها يُلقي الضوء من زوايا قد ال يتم الرتكيز عليها يف أوساط النقّاد من خلفية إسالمية.
كتاب بعنوان (- Islam and the Future of Toleranceاإلسالم ومستقبل التسامح) ،كتبه مؤلفان :سام
مؤخ ًرا ،ظهر ٌ
هاريس  Sam Harrisامللحد األمرييك املعروف ،وماجد ن ّواز  ،Maajid Nawazاملسلم الربيطاين من أصلٍ باكستاين،
توثيق ملحادث ٍة جرت بني الرجلني حول قضايا تتعلق بالعنف اإلسالمي واحتامالت التعاطي مع هذه املشكلة.
والكتاب هو ٌ
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لرمبا بدا الكتاب للمسلمني الغارقني يف دمائهم ودماء إخوتهم مرشو ًعا ُمنقط ًعا عن الواقع ،يتحدث بلهج ٍة قد ال يفهمها
فكري س ُيم ّهد الطريق ملن يَعزِفون عن مناقشة موضوعه من
برأي خطو ٌة هام ٌة عىل طريق انفتا ٍح
ٍ
الكث ُري منهم ،لكنه ِ
امللحدين واملؤمنني عىل ٍ
حد سواء ،فثم ُة قطيع ٌة بني الطرفني ال ميكن إنكارها تتمثل بتكفري املسلمني ملن ينتقد دينهم،
بغض النظر عن معتقده ،أ ّما من ناحية امللحدين ،ال سيام املرتدين ،فنق ُدهم غال ًبا ما يكون نق ًدا ه ّدا ًما يُركّز عىل تفكيك
البُنى الدينية دون طرح بدائل حقيقي ًة قد تجذب املؤمن العادي املستقر يف دينه ،بل عىل العكس ،قد تُنفّره ،وما
أحو ُجنا اليوم ملحدين و مؤمنني عىل ٍ
ٍ
مشرتك تُ كننا من
حد سواء ،إىل أدوات حوا ٍر وأفكا ٍر بناء ٍة تشكّل أرضي ًة لحوا ٍر
التواصل بهدو ٍء إلجراء ٍ
نقاش ب ّناء.
كتقديم لكتابهم املشرتك «اإلسالم ومستقبل التسامح»:
إليكم إذن املقال التايل الذي كتبه هاريس ونواز
ٍ

مقال  :هاريس و نواز

رش دون التبايك بدعوى اإلسالموفوبيا ،وعلينا أن ال نخلِط بني إخضاع
(لقد آن األوان ملواجهة اإلسالم السيايس بشكلٍ مبا ٍ
اإلسالم للتمحيص العقالين واألخالقي وبني التعصب األعمى ضد اإلسالم).

ٌ
إصالحي ليربا ٍيل ،قد فَ َرغ
متطرف سابق تحول إىل
كان لقاؤنا األول ال يدعو للتفاؤل ،كان فيه ماجد نواز ،وهو مسل ٌم
ٍ
ٍ
مرصي إثر مشاركته يف
خمس
للتو من املشاركة يف مناظر ٍة علني ٍة حول طبيعة اإلسالم ،ومع أنه قىض
سنوات يف سجنٍ
ٍ
ُ
محاول ٍة إلحياء الخالفة ،إالّ أ ّن نقاش نواز كان يف صف أطروحة تلك األمسية ،مؤك ًدا أ ّن اإلسالم «هو دين سالم» وكان
سام هاريس ،وهو ملح ٌد ذائع الصيت ومن أش ّد منتقدي اإلسالم ،بني صفوف الحضور ،وقد ُسئل هاريس يف إطار عشا ٍء
نُظّم الحقًا يف تلك األمسية أن يُعلّق عىل املناظرة ،فقام بتوجيه مالحظاته إىل نواز مبارشة:
سالم
هاريس :يبدو يل أن لديك مشكلة يا ماجد ،إ ْذ يتعني عليك إقناع العامل «وباألخص املسلمني» بأ ّن اإلسالم هو دين ٍ
يس َّمون
يف أصله اختطفه املتطرفون وشوهوه ،لكن املشكلة تكمن يف أن اإلسالم يف الحقيقة ليس دين سالم ،وأ ّن من َ
باملتطرفني ليس هدفهم سوى تطبيقًا أمي ًنا للعقيدة اإلسالمية ،وهذا يعني أ ّن درب اإلصالح ما هو إال نفاق ،إذ تجد
روحي داخيل ،يف
مثل بأن الجهاد ما هو إال رصا ٌع
نفسك مضط ًرا للتظاهر بأن عقيدتك ليست عىل ما هي عليه ،فتتظاهر ً
ٌ
حني أنه يف حقيقته عقيد ٌة للحرب الدينية املقدسة ،أال تستطيع أن تكون رصي ًحا معنا عىل األقل هنا يف هذا االجتامع؟
هل يتمثل امليض قُد ًما بالنسبة لإلسالم بالتظاهر وا ّدعاء صدق أشيا ٍء نعرف كذبها ملد ٍة كافي ٍة حتى نُص ّدقها يف نهاية
املطاف؟
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نواز :هل تتهمني بالكذب؟
هاريس :عف ًوا؟
نواز :هل تتهمني بالكذب؟
ومن حسن طالعنا أننا مل نكن جالسني إىل نفس الطاولة ،إذ ك ّنا قد تحولنا إىل همج بدل أن نكون باحثني ،وانتهت
ٍ
مبحادثات موازي ٍة خففت من حدة التوتر.
املحادثة فجأ ًة بج ٍو مشحون ،ومام لطّف الجو أ ّن الغرفة امتألت بعد ذلك
ٌ
محفوف باملخاطر ،فالخالفات حول دور هذا الدين يف عامل اليوم باتت منب ًعا
إ ّن الحديث عن اإلسالم اليوم هو أم ٌر
ٍ
رصخات تنادي «لقد انترصنا للرسول» كام شهدنا
رسامني ساخرين يف باريس عىل وقع
للتعصب والعنف ،لقد شهدنا ذبح ّ
ٍ
أيضا مرصع مدونني علامنيني قضوا ذب ًحا يف بنجالدش ،هذا عالو ًة عىل سفار ٍ
لقطات عىل اليوتيوب،
ات أُحرقت بسبب
ً
ٍ
وشابات تركوا حياتهم يف مجتمعاتهم الح ّرة لينضموا لصفوف داعش الوحشية ،وقد بذل سياسيون ومحللون
وشباب
ٌ
غرب ّيون جهو ًدا هائل ًة ملحاولة فَ ْهم هذه الظاهرة ،وبَذَل آخرون جهو ًدا حتى يتجنبوا فهمها ،فأنكروا أي َة صل ٍة تربط بني
التطرف اإلسالمي من جه ٍة والدين اإلسالمي من جه ٍة أخرى.
باتت الحاجة ٍ
لنقاش رصي ٍح عن رضورة إصالح اإلسالم ملحة ،فأعدنا فتح النقاش ،وتب ّددت شُ كوكنا التي كانت تطعن يف
أي م ّنا ليتخيل إمكانية قيام ٍ
نقاش مثم ٍر كهذا قبل
نوايا الطرف اآلخر ،وحلّت مكانها الثقة واالحرتام املتبا َدلني ،وما كان ٌّ
ٍ
كتاب قص ٌري أسميناه :
عقد من الزمان ،وكانت نتيجة تعاوننا ٌ
«اإلسالم ومستقبل التسامح .»Islam and the Future of Tolerance -
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مث َ َة نقط ٌة هام ٌة ت ُ َف ِّوت ُها أغلب النقاشات حول التطرف اإلسالمي ،وت ُص ّعب فه َمها تحليالتٌ يق ّدمها معلقون من أمثال
جلن جرينوولد  ،Glenn Greenwaldرضا أصالن  ،Reza Aslanكارن آرمسرتونج  ،Karen Armstrongوحتى نيكوالس
كريستوف  Nicholas Kristofوبن آفْلِك  ،Ben Affleckهذه النقطة هي القوة الكامنة يف أفكا ٍر ديني ٍة مثل االستشهاد،
حتم ليست أفكا ًرا غريب ًة عنه
والرِدة ،والكفر ،والنبوة والرشف ،ال شك أ ّن هذه األفكار ال متُثّل اإلسالم بكُل ّيته ،لكنها ً
فمثل ال نرى أن تطرف أتباع ديانتي
كذلك ،وال هي موجود ٌة يف اإلسالم بنفس الصيغ التي نجدها يف أديانٍ أخرىً ،
يقض مضاجع الناس خوفًا وقلقًا ،فالعقيدة املتبعة هي املهمة وليس التطرف بحد ذاته.
الجاينية والكويكر ُّ
ٍ
منظامت إرهابي ٍة كالقاعدة
منذ أحداث الحادي عرش من سبتمرب  ،2001وتركيز املجتمع الدويل متمحو ٌر حول تدمري
نظم يشلّها ،ولكن نظر ٌة خاطف ٌة
وداعش ،وكأمنا هذه التنظيامت كانت عصابات إجرامية يستلزم القضاء عليها ً
عمل ُم ً
إىل حال العامل اليوم ،بد ًءا من شامل أفريقيا وانتها ًءا بشامل رشقي الباكستان ستُبني لنا فداحة فشل هذه االسرتاتيجية.
ال ِفكر الكام ُن وراء هذا هو اإلسالم السيايس ،وقد استفحل اليوم إىل درج ٍة صارت معها املواجه ُة املبارش ُة معه أم ٌر ال مفر
منه ،فبعد مرور أكرث من ٍ
حرب فكري ٍة ف ّعالة.
عقد من الزمان ميل ٍء بالحروب التقليدية آن أوا ُن شن ٍ
يُشار إىل اإلسالم السيايس عاد ًة بتسمية «إسالموية» أو « ،»Islamismوهي منظُومة فك ٍر تهدف إىل فرض نسخ ٍة معين ٍة
من اإلسالم عىل سائر املجتمع ،وال يلجأ اإلسالميون من أمثال اإلخوان املسلمني ،عاد ًة إىل العنف لتحقيق أهدافهم ،إالّ
السبل الدميوقراطية لتحقيق تلك األهداف،
أ ّن مواقف األطياف املنضوية تحت راية اإلخوان تتباين فيام يتعلق باتباع ُ
ٍ
ٍ
محافظ كام
سلطوي
فرناها ترتاوح بني
توجهات ما وراء اإلسالموية كام يف حزب النهضة التونيس ،إىل أخرى ذات طابعٍ
ٍ
هي حال الجامعة اإلسالمية املتواجدة يف جنوب رشق آسيا ،أما الفكر الجهادي باملقارنة ،فهو الفكر الذي يعترب القوة
املنهج الالزم اتباعه لنرش اإلسالموية بالقوة.
إن اإلسالم السيايس هو سليل الدين اإلسالمي نفسه ،وهو يستلهم منهجه من القرآن والسنة ،عىل أ ّن اإلسالم السيايس
ال ميثل الدين اإلسالمي بكافة صوره ،لكن دون مواجهته فإن املشاكل التي تكمن وراءه من تفسريٍ حر ٍيف للدين وجمو ٍد
رأي نرشته صحيفة الحياة السعودية
عقائدي
ٍ
وتعصب ديني ،ستبقى بال معالجة ،وستسترشي وتستفحل ،يقول استطالع ٍ
ٍ
موافق لقيم اإلسالم والرشيعة اإلسالمية» من الواضح أن داعش
عام  2014أن  92٪من السعوديني يعتقدون أ ّن «داعش
ٌ
ٍ
لنصوص رشعي ٍة معين ٍة تشرتك داعش يف فهمها مع العديد من السلفيني
ليست غريب ًة عن اإلسالم ،فثمة قراء ٌة حرفي ٌة
السعوديني ،عىل سبيل املثال يف اآلية التالية:
السا ِرقَ ُة فَاقْطَ ُعوا ْ أَيْ ِديَ ُه َم َج َزاء بِ َا ك ََسبَا نَكَاالً ِّم َن اللّ ِه َواللّ ُه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم﴾  -املائدة .٣٨
السار ُِق َو َّ
﴿ َو َّ
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نصوصا همجي ًة كذلك ،إال أ ّن هناك أسبابًا تاريخي ًة وديني ًة ت ُس ّهل عىل املسيحيني
ال شك يف أ ّن الكتاب املق ّدس يحوي
ً
واليهود أن يتجاهلوها ،ولكن لألسف يقوم العديد من الليرباليون خوفًا من أن يظهروا متحيزين باعتبار أي ٍ
نقاش
لخصوصية اإلشكالية التي يطرحها اإلسالم السيايس كدليل عىل التحيز ضد اإلسالم ،وهذا املوقف يساعد يف سد الباب يف
وجه اإلصالح.
ٍ
كلامت خطري ٍة لعبها الرئيس األمرييك أوباما ورئيس الوزراء الربيطاين كامريون «الذي توقف عنها مؤخ ًرا»
َثة لعب ُة
تتلخص يف إنكار أن داعش إسالمية ،ليس لدى غري املسلمني ممن يريدون منارصة املسلمني الليرباليني الساعني إلصالح
دينهم من الداخل سوى أداة واحدة وحيدة ،وهي إدراك ماهية الفكر اإلسالموي ومحاربته ،والفشل يف عمل ذلك يعني
التخيل عن منارصة الضعفاء من بني املسلمني؛ التخيل عن النساء واملثليني واملرتدين واملفكرين األحرار واملثقفني ،التخيل
عن أشخاص من أمثال رائف بدوي ،املدون السعودي املرشح لنيل جائزة نوبل للسالم والذي حكمت عليه حكومته
بالجلد بجرمية كتابته ملدونة عىل اإلنرتنت.
ال نتفق «هاريس ونواز» عىل أسلوب ومدى النقد الالزم توجيهه للدين يف مجتمعنا ،لكننا نعتقد أ ّن تكرار ُجملٍ من
مثل« :اإلسالم هو دين سالم» ،رغم اعتقاد املتعصبني بأنه دين حرب ،يشوش الخط الفاصل بني املسلمني املتسامحني
املحبني للسالم بصدق وأولئك املتعصبني الذين يريدون ج ّر البرشية لتتقهقر نحو القرن السابع.
علينا التمييز بني النقد العقالين واألخالقي لإلسالم من جهة ،والتعصب األعمى ضد املسلمني من جهة أخرى ،لقد انترشت
تُهم اإلسالموفوبيا وع ّمت حرم الجامعات والصحافة الليربالية ،وباتت أدا ٌة تستعمل لتكميم األفواه وكبت النقد املرشوع،
لكن ال حصانة ألية فكر ٍة يف املجتمع املنفتح ،متا ًما مثلام ال ميكن تحقري أي مجموع ٍة من البرش يف هكذا مجتمع.
لقد أدرك كالنا مدى قوة النقاش الرصيح ُرغم أ ّن بداية لقائنا كانت عىل قد ٍر كبريٍ من ال َعداء ،لكننا استطعنا تخطي تلك
املرحلة األولية وانتهى بنا املطاف إىل صداق ٍة حقيقية ،والبديل الوحيد عن هذا النوع من التواصل هو التعصب والعنف،
والذي شهدنا كلنا ما يكفينا منه.
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الشعوب املهزومة ،هي الشعوب التي تحمل تاري ًخا يُعيق تقدمها ،ومل يُصادفنا يف التاريخ الحديث والقديم شعوبًا
ورىض وإميانٍ وطاعة أن تكون
تعاين من هذه اإلعاقة الحضارية سوى الشعوب اإلسالمية التي قبلت بكل خنو ٍع ً
الحلقة األضعف يف تط ّور األمم والشعوب ،فانتكاسة مجتمعاتنا العربية اليوم إىل املايض الديني والتش ّدق برتاثه
ٍ
خياالت فكري ٍة مريضة ،وأفراد يبحثون يف الحارض عن املوت والدعاء والتهليل والتكبري
ونصوصه وثقافته وسلوكه ،أنتج
ٍ
ٌ
صادق حتى اآلن
علمي
رهانات غيبي ٍة ال ٌ
حتى يجدوا من يحاربوه أو يقتلوه ليضمنوا حياة ما بعد املوت وفق
دليل ٌ
عن مضمونها أو حقيقتها.
إن رهانات الحياة واملوت ،مازالت غامض ًة وفق معطيات العلم وتجارب الواقع ،فكل ما لدينا من مؤرش ٍ
ات تخضع
وفروض وفلسفات ،فاملؤمن ينطلق من رؤي ٍة تقول له عرب الوحي والنص الديني مفادها أن للحياة مبدأٌ
ٍ
ٍ
لنظريات
ومعنى وغاية ،وأ َّن الله هو مبدأ الكائنات ومعناها وغايتها...
ً
ٍ
وخوف وطمع ضمن منظوم ٍة شعائريّ ٍة تق ّربه إىل الخالق ،فاملوت
قلق
لذلك يستطيع أن يتغلّب عىل ما يشعر به من ٍ
لن يعود يف نظر املؤمن نهاية كل يشء بل ٌ
دخول يف الحياة األبدية ،وهكذا يجد يف هذه املنظومة ،اإلجابة الشافية لكل
تساؤالته ،وبنفس الوقت دون أن يخضع هذه املنظومة ألي ٍ
نقد علمي وعقالين ،فهكذا يطلب منه اإلميان وهكذا تبلّغه
الرساالت التي يعتقد بأنها ساموية الطابع واملنشأ والحقيقة.
بينام عىل الضفة األخرى من االعتقادات املادية والواقعية
كمفهوم قديم متجد ٌد
واملتمثلة بالالدينية أو اإللحاد
ٍ
انطلق مع بداية اإلميان ،وأقرب كث ًريا ،من اإلميان مع قصة
الخلق والنشوء حسب املفهوم الديني ،حني رفض إبليس
أو الشيطان أن يسجد آلدم ،فتم اعتباره املُلحد األول الذي
رفض التعاليم الدينية وفق رؤي ٍة تقول بأنه امتلك حريته
وإرادته حني رفض األوامر التي تخالف املنطق والعقل.
ومنذ ذلك املنطق تكونت رؤي ٌة إلحادية تنطلق من رفض
ومعنى مطلق وغاية أخرية،
أن يكون للحياة مبدأٌ دائ ٌم
ً
فامللحد يكتفي بأن يحيا يف النسبي من األمور
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حل مجمل ألغازها واإلجابة عىل
وإن كان هناك يف الكون ما ي ّربر الحياة ويجعلها ذات غائية يف نظره ،فلن يتمكّن من ّ
التساؤالت القصوى التي ال ب ّد له من طرحها يو ًما يف ميادين املعرفة والعمل ،إال بإنتاج املزيد من النظريات العلمية
البعيدة عن اإلميان والتصديق الغيب.
يف الحقيقة وحتى نصل إىل رؤي ٍة واقعي ٍة يجب أن نعرف أن املا ّدة أصل كل يشء وكل فك ٍر وكل روح ،إنها أزلي ٌة ال يشء
روح يح ّركها ،ماهي إال رؤي ٌة افرتاضي ٌة مسبق ٌة بإميان،
قبلها وال كائ ٌن آخر أوجدها ،أما ا ّدعاء أن املادة ،إن مل يكن هناك ٌ
وهو ما يتناىف مع أصل كل ٍ
علمي بتجريد األشياء من صفاتها ،وحتى نكون أوضح يف تفسري غلبة الرؤية الدينية
بحث
ٍ
عىل الرؤية اإللحادية العلمية يف مجتمعاتنا العربية واالسالمية ،فهذا راج ٌع إىل عدة عوامل ،ليس من بينها أب ًدا قوة
ومتانة الدين اإلسالمي بل قلة أعداد العلامء وضعف املستوى التعليمي يف العامل العريب واإلسالمي بشكلٍ عام ،حيث
أشارت دراسة نُرشت يف مجلة (¹الطبيعة )Nature-أ ّن الغالبية العظمى من العلامء والعباقرة ملحدون ،وأ َّن نسبة
التدين انخفضت بني العلامء من « 27%عام  1914إىل  7%عام  »1998كام وأن طبيعة املجتمع العريب واإلسالمي الذي
جمعي قطيعي ،بعكس املجتمع األورويب الذي يغلب عليه صفة الفردي ،فاإلنسان املسلم ينتمي
هو عبارة عن مجتمعٍ
ٍ
وأي قرا ٍر يتخذه ،سوا ٌء بأن يكون ملح ًدا أو الديني أو حتى علامين يجب أن يراعي فيه مصلحة
ويخاف من مجتمعهُّ ،
مجموع ٍة أخرى محيط ًة به قبل مصلحته أو قناعته الشخصية ،بينام اإلنسان الغريب لديِّه القدرة عىل إعالن اإللحاد كقرا ٍر
فردي بعكس اإلنسان املسلم الذي سيصبح معزولً عن أقرب املقربني إليه إذا أعلن اإللحاد ،ويصل إىل إعالن الر َّدة عليه
ٍ
وقتله رشع ًيا ،وهو ما حدث كث ًريا خالل مسرية التاريخ اإلسالمي من العرص القديم يف حروب الردة ،إىل عرص اليوم يف
محاكامت املثقفني العرب.
إ َّن فلسفة العرص الحديث تقتيض نقد الدين بنصوصه وتراثه وسلوكه ،والبد ُء بإحداث القطيعة التاريخية مع الزمن
املايض ومن ثم تأصيل الحارض واملستقبل يف الجذور التاريخية املتغرية ونبذ الالمعقول والتقليد الديني.
ٍ
املجتمعات العربية قاطب ًة تجلّت يف مرو ٍر تاري ٍخ طويلٍ من الهزائم العسكرية والثقافية والفكرية
إ َّن أزمتنا الشاملة يف
واالقتصادية ،غاب عنها االلتزام باملعارك الهامة للبنية املجتمعية وهي معارك التنوير والدميقراطية وتكوين مؤسسات
املجتمع املدين .ومع كل هذه اإلخفاقات الزم العقل العريب بنية املايض الديني ،خائفًا ومذعو ًرا ومهزوزًا من التطورات
ٍ
التمسك مبح ّددات غري قابل ٍة للتطور وتتصادم
أزمات بنيوية نتيجة
اإلنسانية ،فانكمش يف هوي ٍة ماضويّ ٍة خلقت له
ّ
تلقائ ًيا مع حضارة وعقالنية الفكر البرشي.
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إ ًّن األنا العربية قد حملت بذور التأ ّخر والرتاجع وافتقدت لرشوط ميال ٍد جديد ٍة ضمن مجال التغيريات االجتامعية
والسياسية واالقتصادية ،وهي نفسها كانت لدو ٍل تعيش بنفس الظروف الرجعية ،إال إنها تخلصت من عقدة األنا واآلخر
جذري يف الوضع االجتامعي واالقتصادي،
ونبذت التفرقة واملحاسبة عىل أساس العرق والدين واللغة ،فالحداثة هي تغي ٌري
ٌ
ونظام يُساهم يف تعزيز املدنية والحكم الرشيد
وتكمن غاياتها وتجل ّياتها يف الحداثة السياسية باختيار العلامنية كمنه ٍج
ٍ
للمجتمعات .إ َّن النقد التاريخي الفعيل ملسار التجربة العربية اإلسالمية عىل م ّر تاريخها هو السبيل إلبراز معوقات
ٍ
فضاءات ثقافي ٍة وفكري ٍة تُعيد إنتاج فلسف ٍة عربي ٍة حديث ًة تأخذ بها السياسات واألنظمة
الحداثة ،وبالتايل محاولة بناء
العربية إ ْن أرادت اللحاق بالحضارة وإنقاذ شعوبها من الرت ّدي واالنحطاط التاريخي ،فال ميكن لوم العوامل الخارجية
أصل وليس األقوياء ،والق ّوة
دامئًا يف إخفاق الشعوب وتراجعها الحضاري ،فالغرب ال يتعامل بفوقي ٍة إال مع الضعفاء ً
فعل التقدم ويؤمن بأن
تصنعها الحداثة والعلم والعقالنية ،وهي ليست حك ًرا عىل الغرب ،بل هي متاح ٌة ملن يريد ً
مفاهيم غيبية ،فالتاريخ العريب واإلسالمي يف حقيقته حمل بذور التخلّف،
التاريخ يتح ّرك وليس ثابتًا منذ  1400سنة عىل
ٍ
فالتدمري الفكري حدث من الداخل العريب وليس من الخارج ،حدث حني اعتمد العقل العريب عىل الحفظ والتلقني
ٍ
وضعف ثقا ٍيف وغياب دور الشعوب يف تحديد مصريها.
والدين وابتعد عن العقل والعلم بحج ٍج واهي ٍة
من هنا ،كانت رهانات املوت والحياة بني املؤمن وامللحد تتحدد عرب طبيعة ومنط الحياة أكرث من تحديدها لنمط
اإلميان واإللحاد ،فالشعوب املُغ ّيبة دين ًيا بأفكا ٍر ماضوي ٍة تعيسة هي الشعوب التي تغيب عن الفعل والحضارة واألخالق
ٍ
معتقدات
غياب وشللٍ تام وهي غال ًبا الشعوب واملجتمعات املتديّنة والتي تحمل
وبالتايل تخرس رهان الحياة وتبقى يف ٍ
إميانية غيبية ،بينام الشعوب التي تنظر إىل الحياة ،هي الشعوب التي اختارت العلم والعقل مسا ًرا وفضا ًء معرف ًيا يُتيح
لهم التطور والبقاء ضمن صريورة التاريخ اإلنساين العظيم مبا يحمله من إبداع وإنسانية وحضارة ،وهي غالبًا الشعوب
واملجتمعات العلامنية واإللحادية.

املصادر:

Leading scientists still reject God-Nature 394, 313 -23 July 1998Edward J. Larson & Larry Witham
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مقال لتوم هوالند  Tom Hollandتم نرشه يف مجلة
وول سرتيت جورنال  Wall Street Journalبتاريخ
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من أكرث ما ير ّوج له املسلمون عن غريهم من أصحاب الديانات األخرى أن تلك الديانات قد تع ّرضت كُتبها وتاريخها
ٍ
وتحريف مل يعد يُعرف معهام صحيح الكالم من كذبه .يف حني ي ّدعي املسلمون بأن دينهم ونبيهم ُولدوا يف
لتشوي ٍه
وضح النهار ،وأن تاريخهم وكتابهم قد وصلونا دون أدىن تشوي ٍه أو تبديل ،فرنى املسلمني يحتفون بالقرآن كتابًا من ّز ًها
ٍ
محمد وصحابته بشكلٍ
يغطي حياتهم
تعج بالتفاصيل الح ّية من حياة
عن التحريف والتغيري ،ونرى كتب السرية النبويّة ّ
ّ
كب ،فكأمنا نعيش معهم .وحتى إن الكثري من الباحثني الغربيني امتنعوا عن الخوض يف
بتفاصيلها ،ما ص ُغر منها وما ُ
البحث يف تلك الفرتة وسلّموا مبا يقوله لهم شيوخ اإلسالم .ولرمبا األمر كان سيبقى كذلك لوال التداخل الثقايف والتاريخي
الذي بدأه الغرب يف القرون األخرية وتط ّور يف عرصنا بفعل التنقّل والتكنولوجيا والتجارة والحروب طب ًعا .فصار لزا ًما عىل
الغرب التم ّعن يف املسلمني واإلسالم ومنابته وحياة نب ّيه املحارب الذي يقتدي به الكثريون ممن يناصبون العداء للغرب.
حروب وسياس ٍة
لكن هل من املمكن الحصول عىل تص ّو ٍر موثوقٍ عن فرت ٍة اندثرت تحت طبقات التاريخ املرتاكم من
ٍ
وتجار ٍة وغريها من جوانب الحياة العادية ،ناهيك عن التشويه الُمتع ّمد؟ .قد يكون الجواب املبارش بالنفي ،فالتاريخ
الذي يخطّه املنترص يعمد إىل دفن كل ما ال يتوافق مع رؤيته لألمور ،ولكن هذا أم ٌر يستعيص فهمه عىل املسلمني الذين
يؤمنون بأن دينهم وقرآنهم وسرية نبيهم هي هي ،مل تتغري ،وغشاوة اإلميان تعمي بصريتهم عن ٍ
نقدي متج ّر ٍد
فحص
ٍّ
للمعطيات التاريخ ّية.
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أحد الباحثني الذين يحاولون استخراج املدفون من تاريخ
اإلسالم اليوم هو الباحث الربيطاين توم هوالند Tom
 Hollandوهو باحثٌ
مختص بتاريخ الحضارات القدمية،
ٌ
وتاريخ بدايات اإلسالم هو أحد بؤر دراسته ،ففي سياق
ذلك كتب كتابًا أسامه :
«تحت ظالل السيوف» In The Shadow of the Sword
قام فيه باستكشاف أطروحة أن محم ًدا مل يعش يف مكّة
أصل وإمنا تركّز نشاطه يف بقع ٍة جنوب ما ميثّل اليوم أرض
ً
فلسطني واألردن ،كام يرشح يف كتابه كيف أن اإلسالم مل
يتشكّل بصيغته التي نعرفها إال بالتدريج وأنه مل يظهر إال
ٍ
ٍ
بسنوات طوال.
محمد
بعد موت
وبرنامجه ( -Islam: The Untold Storyاإلسالم :القصة
تلخيصا وتصوي ًرا لبعض محتوى كتابه.
التي مل تُحىك) جاء
ً
نص مقا ٍل نرشه هوالند عن قصة كتابته للكتاب
وفيام ييل ّ
وإنتاجه للربنامج وردود الفعل التي تبِعت ذلك.
كتاب تحت ظالل السيوف

من فيلم Islam: The Untold Story
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كان لقضية الفتوى التي أصدرها آية الله روح الله الخميني
عام  1989بحق الروايئ سلامن رشدي إثر إصداره كِتاب
((آياتٌ شيطاني ٌة)) بالغ األثر يف إدراك ال ُكتّاب الساخرين
األوروپيني أنهم يعيشون عىل حافة بركان.
مل تشهد القارة التي أنجبت كتّابًا من قامات ڤولتريVoltaire
وبايرون  Byronتوت ّ ًرا من ج ّراء نقد الدين وصل يف ح ّدته
ما وصل إليه اليوم منذ القرن الثامن عرش .ولن ينىس كل
من ِ
سخر من اإلسالم أن مثّة مسلمني لديهم القابلية لرتجمة
حسهم باإلهانة من السخرية إىل جرائم قتلٍ بطريق ٍة ال
ّ
تختلف عن رد فعل الكنيسة يف زمنٍ اندثر وانتهى .لقد كان
رسامو الكاريكاتري يف مجلة شاريل إيبدو الفرنسية الساخرة
ّ
يدركون متام اإلدراك مدى خطورة املجازفة فيام يفعلون.
نعم ،لقد كانوا عىل هذا القدر من الشجاعة .ولنستذكر
قول مح ّرر تلك املجلة إذ قال« :قد يبدو فيام أقوله تعجرفًا،
ولكنني أفضل املوت واقفًا عىل أن أعيش راك ًعا عىل ركبتاي».
سلامن رشدي

ولطاملا أعجبتني هذه الجرأة ،لكن جبني منعني من أن أتخ ّيل نفيس أتع ّرض ألي خط ٍر من هذا النوع .فأنا مؤ ّرخٌ،
لكتاب عن روما العتيقة أن يهني
تخصيص انحرص يف الحضارات الكالسيكية القدمية ،فكيف
ٍ
ولست كات ًبا ساخ ًرا ،بل وإن ّ
أي ٍ
أحد؟.
وتب ّدى ىل جواب ذلك تدريج ًّيا حني انتقلت يف الكتابة من أمجاد روما إىل فرتة سقوطها ،حيث بدأتُ الحديث عام حدث
فيها من تفك ٍّك يف القرن السادس امليالدي .يف ذلك الحني ،وقع ال ِقسم الغريب من اإلمرباطورية الرومانية ،مبا فيه إيطاليا
ينج من ذلك إال ِقسم اإلمرباطورية الرشقي .ويف أوائل القرن السابع امليالدي ،تقلّصت
نفسها ،تحت حكم الربابرة ،ومل ُ
تلك البقايا هي األخرى لتقترص اإلمرباطورية عىل جذ ٍع هزيلٍ دام .وصارت أقاليم كانت عىل الدوام رومانيّة تتساقط
ٍ
تبا ًعا يف أيدي عرقٍ
جديد من التوسعيني ،هم العرب.فكيف حصل ذلك؟؛
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قل دارسوه عىل الرغم من
يذهلني شخص ًّيا سقوط القسم الرشقي من اإلمرباطورية الرومانية ،فهو موضو ٌع حاس ٌم ّ
أهميته .ويف عام  2007دون تفكريٍ
متعمق يف النتائج قر ّرت تكريس كتايب التايل لهذا املوضوع.
ٍ
ٍ
يل املقولة القائلة« :يتعجل األغبياء ويقفزون حيث تخىش املالئكة املسري» .لقد كان اندحار القوة
وانطبقت
عندئذ ع ّ
الرومانية يف الرشق الوجه اآلخر لقص ٍة أخرى ،وهي قصة ظهور اإلسالم ،إذ تخربنا الرواية التاريخية املتداولة أن سقوط
لبثت أن
مقاطعات فلسطني وسوريا ومرص يف أيدي العرب ما كان إال فت ًحا عظيم الشأن ألهمته رسالة محمد .وما ُ
قليل يف األبحاث املتعلقة بتلك الفرتة حتى أدركت أن هذه االفرتاضات هي موضع تناز ٍع واسعٍ ،وبوصفي هذا
تعمقت ً
أُلطّف الحال الحقيقية للخالف.
ٍ
فحتى القضايا الجوهريّة
مببحث آخر يف التاريخ تكون نتائجه غري محسوم ٍة وسهلة التوصل إليها.
من الصعب اإلتيان
ّ
ٍ
تساؤالت من مثل :هل
التي متس صلب تصور اإلسالم لنفسه مل تح َظ باإلجامع .ومن التساؤالت التي تربز أثناء البحث،
أصل؟ ،هل أىت القرآن ،وهو منت الرسالة املحمدية ،مشتقًا من العديد من املصادر السابقة؟،
كان العرب الغزاة مسلمني ً
وهل من املمكن أن محم ًدا نفسه ،بدل أن يكون من مكة ،كان يعيش بعي ًدا إىل الشامل ،فيام وراء صحاري فلسطني
الرومانية؟ ،وكانت أجوبة هذه األسئلة كلها كام أدركت بالتدريج باإليجاب.
كتاب عن التاريخ القديم يف األرق .ومل يكن هذا شيئًا إذا ما قورن بالتوتر الذي أصابني عندما
وألول مر ٍة تسببت يل كتابة ٍ
بفلم عن أصل اإلسالم .وقد جاء الطلب من القناة الرابعة ،Channel 4
عادوا إ ّيل طالبني إنتا ًجا جدي ًدا بعد هذا يتمثل ٍ
وهي محط ٌة تلفزيوني ٌة أُنشئت يف اململكة املتحدة يف أوائل مثانينات القرن املنرصم مم ّول ًة من القطاع العام هدفها أن
تكون األخ الشقي لهيئة اإلذاعة الربيطانية ،ال ،BBCالرصينة .ومنذ إنشائها ،انتهجت القناة الرابعة تقلي ًدا ال يكتمل عيد
امليالد أو الفصح بدونه ،تبثّ فيه وثائق ًيا يشكك يف الص ّحة التاريخية للكتاب املقدس.
وثائقي يشكّك يف أساس ما يعتقده غالبية املسلمني كمنبع وأصل دينهم.
لكنها كانت سابق ٌة أن قررت القناة إنتاج
ٍ
وال أزال أذكر هل ًعا كاد يه ّزين عندما وقفت عىل أطالل مدين ٍة روماني ٍة يف صحراء النقب ويف مواجهة الكامريا طرحت
احتامل ّية أن ال يكون محم ٌد قد جاء من مكة .وقد شاء كڤن سيم  Kevin Simمخرج الربنامج ،ذلك املخرج املبدع
الحاصل عىل الجوائز أن يط ّوع شخيص ومخاويف لتصبح جز ًءا من الفيلم نفسه ،وقد نجح يف ذلك نجا ًحا باه ًرا ،إذ مل متر
لقط ٌة من لقطات الفيلم مل أظهر فيها مرعوبًا ولو بشكلٍ خفيف.
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مع ذلك ،ومع حلول أواخر آب أغسطس  ،2012وهو موعد بث الربنامج ،وصلت مرحل ًة من التفاؤل فيام يتعلق
ٍ
بتهديد من أي نوعٍ .وقد جاءت آراء النقّاد مختلط ًة ،وهو أم ٌر
رش كتايب ،ومل أشعر
مبطوياته .سبق ذلك بأربعة أشه ٍر ن ُ
مل يكن باملفاجئ ،نظ ًرا لطبيعة املوضوع املثرية للجدل ،فجاء بعض النقد مبال ًغا يف املدح وبعضه جاء سلب ًيا حا ًدا .أما
أي منهم عىل حقي بتعريض أصول اإلسالم للبحث
النقّاد املسلمون فقد كرهوا كلهم الكتاب بال استثنا ٍء .لكن مل يعرتض ٌ
التاريخي أو بنرش استنتاجايت .ولهذا السبب كنت أتطلع قُد ًما لبث الوثائقي ،وشعرت ببعض األمان بأن األمر لن يُغضب
أح ًدا.
بكم هائلٍ من التغريدات.
وما لبثت أن شعرت بذلك حتى أدركت خطئي ،فام إن بدأ البث حتى امتأل حسايب يف تويرت ٍ
ومع حلول انتهاء الربنامج كانت قد وصلتني العديد من التهديدات بالقتل ،ومل يكتفوا بتهديدي شخص ًيا ،بل وو ّجهوا
خاص للربنامج ملجموع ٍة
تهديداتهم إىل عائلتي كذلك .وأغرقت االحتجاجات القناة الرابعة كذلك .وكان هنالك ٌ
عرض ٌ
من املتنفذين قد تم إلغاؤه بعد أن حذرتهم الرشطة بأن أمن من سيحرض لن يكون مضمونًا .وكان من ضمن املدعويني
العديد من الصحفيني ،مام أذىك نار الجدال التي ولّدها املوضوع.
بعد ميض أسبوعني ،كانت التهديدات بالقتل ال زالت تتوافد من مسلمني مقتنعني تام القناعة بأن التفسري الوحيد
إلنتاجي لهذا الفيلم كان أن املوساد أو املخابرات األمرييكية أو كليهام ميوالين .وكانت أكرث اللحظات خوفًا عندما بثت
ٍ
بحق أنني
إعالم متولها الحكومة اإليرانية اسمها تلفزيون  Press TVوثائقيًا و ّجه هذه التهمة ذاتها.
عندئذ تخيلت ٍ
قناة ٍ
سأتحول إىل سلامن رشدي جديد.
وكغريها من سحب العواصف ،تب ّددت االحتجاجات تدريج ًيا .وتخلصت زوجتي وأطفايل من أجهزة االتصال الطارئ التي
ٍ
ٍ
اجتامعات عام ٍة
دعوات ملخاطبة ع ّدة
زودتهم بها الرشطة ،وتنفسنا كلنا الصعداء .ويف األشهر التي تلت ذلك ،تلقيت
استضافتها منظامتٌ إسالمي ٌة .ومع أن الحضور يف هذه االجتامعات مل يتح ّمسوا أو يقتنعوا بحججي ،إال أنهم استمعوا
ملا لدي بإنصات.
ويف مؤمت ٍر عقدته جامعة أوكسفورد ملناقشة الكتاب والفيلم ُسئلت عن الدروس التي استقيتها من هذه الخربة ،ويف
ٍ
ٍ
تخويف
تهديد أو
معرض إجابتي ،كان الدرس األبرز الذي ذكرته أنني ما عدت أرى حريّة الكتابة يف التاريخ دون
أيضا أن الدفاع عن إنتاجي كان ممك ًنا عندما تع ّرض للهجوم ،ودون رضو ٍخ تحت
كمعطى مفرو ٍغ منه .لكنني تعلمت ً
ً
وطأة التهديدات.
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أغي رأيي ،فخربيت ال تقبل حتى املقارنة مع هول مجزرة شاريل إيبدو .مع ذلك ،وبنفس الطريقة التي جعلت
لكني مل ّ
مح ّرري تلك املجلة ميوتون دفا ًعا عام اعتربوه تراث الكاتب الساخر ديدرو  ،Diderotكذلك عىل املؤرخ أن يعي ما
سيجلبه عليه دفاعه عن تراث املؤرخ چيبون  .Gibbonومع أننا معرش املؤرخني لسنا عىل نفس خط املواجهة الذي
جنب يف نفس
يقف عليه ال ُكتّاب الساخرون والنقديون ،إال أن علينا أن ال نشك ولو للحظ ٍة أننا نقاتل معهم جن ًبا إىل ٍ
املعركة.

pub
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أستلقي يف رسيري بعد يوم عملٍ طويلٍ  ،تبدأ
أطرايف باالسرتخاء وسط ظالم الغرفة وهدوء
الّليل .تنساب ذكريات اليوم الفائت يف خاطري
وأنا أُالعب خصالت شعري الطويل املنسدل
شفتي ابتسام ٌة
عىل الوسادة تحتي .تطفو عىل
ّ
الكل
خفيف ٌة وأنا أذكر تو ّدد زماليئ يف العمل إ ّيل؛ ّ
يريد أن يساعدين يف بداية التحاقي بالعمل.
الكل يريد أن يكون خدو ًما مع اآلنسة الجميلة
التي اقتمحت ّ
عش الدبابري الرجايل بجرأ ٍة وثق ٍة.
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طويل وأنا أرى جنازة
نفسا ً
ثم أجدين أنجرف مع الذكريات إىل مواطن بعيد ٍة وقدمي ٍة من املايض دون ٍ
سبب واض ٍح .آخذ ً
أيب تسري متاموج ًة ببط ٍء نحو املقربة ،والوحشة التي عصفت ببيتنا الصغري يف األيام التالية لدفنه.
أستشف السامء البعيدة ،حيث ينظر الله
تلف كياين .أنظر نحو السقف محاول ًة أن
ّ
ثم أذكر الله ،وأشعر بطأمنين ٍة غامر ٍة ّ
ٍ
طويل هادئًا.
نفسا ً
إ ّيل من هناك يف
رب العاملني» أقول وأنا أُطلق ً
عطف وحنانٍ « .الحمد لله ّ
يف املايض البعيد ،عندما كانت أمي تريد أن تخيفنا أنا وإخواين الصبيان الثّالثة ..كانت تُحذّرنا من «أبو عتمة» الذي
السير حيث
يسكن تحت رسيرنا ،ويخرج يف الّليل ليخطف األطفال املشاكسني الذين ال ينامون باك ًرا ويسجنهم تحت ّ
وأنكمش تحت الغطاء محاول ًة النوم بأقىص
ُ
الظّالم والعناكب .كنت أشعر بالرعب كلام ذكرت أمي هذا الوحش الرهيب،
والتقّب.
رسع ٍة ُممكن ٍة ،وكان ال ّنوم يهرب من
جفني وأتج ّمد يف حال ٍة من الخوف ّ
ّ
رس «أبو عتمة» الذي ر ّوعني ليا ٍل طويل ٍة .فانحنيت إىل غطاء
ث ّم قررتُ ذات صبا ٍح أن أُلقي نظر ًة تحت الرسير ألكشف ّ
ٍ
ٍ
ألقيت
مهموس« :بسم الله الرحمن الرحيم ..بسم الله »..ويف لحظ ٍة خاطف ٍة
بصوت طفو ٍّيل
الرسير ورفعته وأنا أر ّدد
ُ
كيسا فارغًا وعد ًدا من أقالم التلوين املتناثرة فقط!
نظر ًة انتحاريّ ًة تحت الرسير ألجد ً
السير و ُرحت أقفز يف جنونٍ من ش ّدة الرسور ..ومن
شعرت باملفاجأة ّ
السارة متلؤين سعاد ًة وراح ًة ،ثم صعدت فوق ّ
يومها مل تعد تهديدات أ ّمي بـ»أبو عتمة» ت ُجدي نف ًعا معنا ،فقد واجهتها بالحقيقة التي اكتشفتها بنفيس.
كل يش ٍء .الله الذي يسكن يف السامء
ومن يومها مل تعد أ ّمي تهددنا بـ»أبو عتمة» ..بل راحت ت ُخ ّوفنا بالله القادر عىل ّ
كل لحظ ٍة من لحظات حياتهم .وراحت تقول للواحد م ّنا إذا كذب كذب ًة صغري ًة أو
السابعة ويُراقب الناس من هناك يف ّ
تهاون يف ٍ
فرض من فروضه املدرسية« :سوف يخنقك الله» أو «سوف يحرقك الله بالنار» وهذه امل ّرة مل يكن باستطاعة
ٍ
أحد م ّنا أن يتجاوز هذه التّهديدات املرعبة.
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وملئت «ال ّنار» خيالنا الطفو ّيل ،لدرجة أننا بدأنا نُه ّدد بها بعضنا؛ فأقول ألخي الصغري عندما يعبث بألعايب« :سوف
يحرقك الله يف النار حتى يُصبح وجهك أسو ًدا كالفحمة!» فيحزن ويبيك ويهرع نحو أمي شاك ًيا...
عيني الصغريتني
وذات مسا ٍء ،غاب الت ّيار الكهربا ُّيئ عن بيتنا ،فنمنا عىل ضو ِء الشّ معة .سارع النعاس يف الدخول إىل ّ
ٍ
ٍ
الوعي والغيبوبة؛ ورأيت الغرفة
لساعات ..لست أدري .ثم صحوت ذاتَ لحظ ٍة مش ّوش ًة يف حال ٍة بني
للحظات أو
فغفوت
ِّ
برعب مهو ٍل يقبض عىل عنقي ويربض فوق
ٍ
كلّها تشتعل! كل يش ٍء يف املكان يتو ّهج بالربتقا ّيل الفاقع ..إنها جه ّنم! شعرتُ
ٍ
صيحات وصيحات ..ومل أعي إال وأ ّمي بجانبي تهدأ
صدري الصغري .فشققت هدوء الليل بصيح ٍة عالي ٍة ..تبعها عىل الفور
ٍ
شفتي .ونظرتُ حويل يف
ومسحت املاء عن
فرشبت
بكلامت غري مفهوم ٍة وهي تسقيني املاء من كوب بيدها،
ر ْوعي
ُ
ُ
ّ
ٍ
خوف وحذ ٍر ألجد كل يش ٍء عىل ما يرام .ال يشء يحرتق! وعىل املنضدة الصغرية أمام الرسير كانت الشمعة قد شارفت
عىل نهايتها محرتق ًة بهدو ٍء ووداع ٍة.
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هل اللّغة م ّيز ٌة حرصية للجنس
البرشي؟ أم أنها خاص ّي ٌة منترش ٌة بني
ٍ
األحياء؟ ما هي اللغة وكيف تط ّورت
وما هي فوائدها؟ ...
هذه بعض النقاط التي سأجيب
عليها ضمن هذا املقال املتعلّق
تطوري.
بخاصيّة اللّغة من منظو ٍر
ّ

26

تطـور اللـغة

مصطفى عـابدين

اإلنسان وتط ّور اللّغة

اللزمة الستمرار وبقاء الكائنات
نتج عن التغيري املناخي  -الذي حدث بعد العرص الجليدي األخري  -إنخفاض يف املوارد ّ
الحيّة ومنها أسالف الرئيسيّات (القرود العليا) .هذا يعني أن الكائنات التي مل متتلك القدرة يف البحث عن املوارد الغذائيّة
لضغوطات تطوريّة أ ّدت إىل انقراضها .استفاد بعض الرئيسيات من طفر ٍ
ٍ
ات جيني ٍة ساعدتها
تعرضت
واملأوى من الربد َ
عىل التأقلم مع هذه الظروف املناخ ّية الصعبة .من هذه الطفرات كانت القدرة عىل استخدام األطراف األمام ّية .ومل
تكن هذه الخاص ّية الجديدة مه ّمة فقط من ناحية استعامل األيدي إلمساك األشياء وتحريكها ،وإمنا كانت فائدتها غري
مبارشة ،تتمثل بتحرير الضغط عىل الجهاز التنفّيس لهذه الرئيس ّيات مام أطلق موج ًة من الصفات التطوريّة الجديدة.
ٍ
لضغط كبريٍ من عضالت الصدر بشكلٍ مستمر؛ مام يجعل
يتعرض الجهاز التنفّيس لدى الكائنات التي متيش عىل أربعٍ
رش بأل ّيات عمل الجهاز التنفّيس والقدرة عىل
عمل ّية التحكّم بالزفريعمل ّي ٍة مستحيلة ،فإصدار االصوات متعل ٌّق بشكلٍ مبا ٍ
التالعب بالفتحات الهوائية التي سيخرج منها الزفري ليك يشكّل األصوت ،لهذا كان تحرير األطراف األمام ّية ذو أبعا ٍد
تطوريّ ٍة كبري ٍة ج ًدا ،وهذا هو مدخل بحثنا اليوم.
وأيضا معاينة العوامل
سأقوم يف هذا املقال برس ٍد مل ّخ ٍص للعوامل البيولوجيّة التي أ ّدت إىل تط ّور اللّغة لدى اإلنسانً ،
التاريخ ّية والثقاف ّية لتط ّور التكنولوج ّيات اللّغوية ،مثل القراءة والكتابة وغريها من نتائج هذه الصفة الحرصيّة لدى
اإلنسان .وأود أن أن ّوه إىل أ ّن الوقوف عىل قدمني  ،Bipedalismيعترب العامل األسايس يف تطور الجنس البرشي ( ،)2لك ّني
لن أدخل يف تفاصيله هنا.
ال تتط ّور الكائنات الح ّية فيزيولوج ًّيا فقط ،وإمنا ت ُط ّور
رصفاتها وعالقاتها اإلجتامع ّية بنا ًءا عىل الضغوط
ت ّ
مثل يوجد نو ٌع من أنواع األسامك اسمه
املحيطة بهاً .
السمك القبطان  ،Pilot fishهذا النوع ط ّورعالق ًة مع
سمك القرش ،حيث يدخل هذا السمك إىل داخل فم
سمكة القرش ويأكل البقايا املوجودة عىل أسنانها.
ورغم أن القرش قاد ٌر عىل التهام هذه األسامك بسهولة،
إال أنه ال يقوم بذلك ألن الفائدة التي يق ّدمها السمك
الصغري بالتهام الفضالت تفوق الفائدة من التهامه .هذا
يعني أن كال الكائنني (السمك القبطان وسمك القرش)
ط ّورا عالقة منفعة متبادلة (.)15
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املثال اآلخر هو البكترييا املتعايشة يف معدة وأمعاء
اإلنسان ،إذ عدد الخاليا الحية يف جسمنا يتألف من
 10%خاليا و 90%بكترييا .وهذا يعني أن تعداد البكترييا
املوجودة داخل الجسم تفوق عدد خاليا الجسم بتسعة
ٍ
أضعاف تقري ًبا .وال يحارب جهاز املناعة هذه البكرتيا مع
غريب ،والبكرتيا يف املقابل غري ضارة غالبًا ،بل
أنّها جس ٌم
ٌ
تقوم بأعام ٍل مفيد ٍة لإلنسان .إذًا كال النوعني أوجد عالقة
منفع ٍة متبادلة ،تنسجم مع حاجة الكائن اآلخر وتستفيد
منها (.)16

االقتصاد التطو ّري
يُعد البحث عن املوارد الغذائية والتكاثر من أهم األعامل التي يتوجب عىل الكائن القيام بها لضامن استمرار نوعه .دون
ٍ
الحصول عىل الطاقة بشكلٍ
أسالف برشي ٍة
قليل ونتخيل وجود
يومي لن يستطيع الكائن البقاء .اآلن ،لنح ّرض مخيلتنا ً
ٍّ
من الرئيسيّات تعيش يف بيئ ٍة أفريقيّ ٍة شُ ّحة املوارد .كانت هذه املجموعات البرشية معرضة لخطر االفرتاس طوال الوقت
يوم .هذه األسالف البرشيّة غري ناطق ٍة بعد ،وقد اكتشفت
ولديها نافذ ٌة زمني ٌة صغري ٌة تبحث من خاللها عىل الطعام كل ٍ
أسايس لبقائها ،متا ًما كام هو مثال القرش والسمك القبطان أو عالقة البكرتيا وجهاز
أ ّن التعاون والعمل الجامعي ضام ٌن
ٌّ
املناعة لدى األحياء .التعاون البرشي هو نتيجة تأقلم تطو ّري نتج عن الضغوط املحيطة والشح يف املوارد.
ٍ
التعاون ليس حك ًرا عىل اإلنسان ،إال أن اإلنسان طو ّره بشكلٍ
معقد أكرث بكثريٍ من بقيّة الكائنات اآلخرى .ونستطيع
استحضار مئات األمثلة من اسرتاتج ّيات البقاء  ،Evolution stable strategyوالتي تعتمد عىل تعاون أفراد القطيع،
لكن ماذا يعني تعاون؟
املبسط هو االت ّفاق الضمني عىل تنقيذ عملٍ ما بحيث يكون الناتج من هذا العمل مفي ًدا لكافة
التعاون باملعنى ّ
رش أو غري مبارش.
األطراف ،إما بشكلٍ مبا ٍ
متلك جميع الكائنات يف الطبيعة إسرتاتج ّيات تنظّم عالقتها وتح ّدد أل ّيات التعامل فيام بينها.
هذه االسرتاتيج ّيات تم الوصول إليها عرب ماليني السنني من الضغوطات التطو ّرية واالنقراضات وهي ال تنتُج كنتيج ٍة
اختياري ٍة وإمنا غريزيّة .وهي مربمج ٌة لدينا كنيتج ٍة تطوري ٍة منذ ماليني السنني.
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مميت عىل هذا الفرد ولهذا
مثل يف السابق كان الطرد خارج املجموعة البرشيّة التي يعيش فيها الفرد يشكّل خط ٌر
ً
ٌ
تط ّورت لدى اإلنسان اسرتاتجيّاتٌ تجعله يكرتث ملا يظ ّنه أفراد املجموعة به ويتجنب األعامل التي قد تتسبب بإبعاده
ٍ
ٍ
وقلق قبل
بخوف
عن هذه املجموعة .هذا هو سبب اهتاممنا مبا يظ ّنه اآلخرون ِب َنا ولهذا السبب نحن نشعر
شديد ٍ
ٍ
مجموعات كبري ٍة من البرش .لهذا ،فالتعاون والعمل الجامعي يّعترب من أهم
القيام بأي عملٍ يتم تقييمه من قبل
ٍ
مجموعات
اجتامعي ال يستطيع العيش مبفرده ويحتاج أن يكون ضمن
اسرتاتجيات البقاء لدى اإلنسان ،فاإلنسان كائ ٌن
ٌّ
صغري ٍة تتقاسم مسؤول ّيات العمل .واللّغة هي من أهم دعائم اسرتاتج ّيات التعاون البرشيّة (.)18
عىل فرض أ ّن أحد أنواع الطيور أُصيب بنو ٍع من أنواع الطفيليات التي متتص الدماء والتي ستؤ ّدي إىل موته .عىل فرض
أن هذا الطفييل وكجزء من اسرتاتج ّيته للبقاء يتواجد يف مكان مح ّدد خلف رقبة الطائر بحيث اليتمكن الطائر من
اقتالعه مبفرده ويحتاج مساعدة اآلخرين .وعىل فرض أن أحد الطيور اكتشف طريق ًة يتواصل فيها مع بقية أفراد الرسب
ويطلب مساعدتهم باقتالع هذا الطفييل ،فهذا يعني أن االفراد القادرة عىل التواصل والتعاون فيام بينها ستستطيع
تجاوز خطر املوت.
كلام كان خطر املوت من هذا الطفييل أش ّد كلّام ماتت الطيور التي ال تتعاون وانترشت جينات الطيور املتعاونة (.)17
هذه العالقة نس ّميها إسرتاتج ّي ٌة بقاء تطورية  ،ESSفهي تتط ّور مع تط ّور الكائنات .بدأ التواصل عند اإلنسان كجز ٍء من
إسرتاتجي ٍة التعاون بني البرش متا ًما ،كمثال الطيور ،وثم تط ّور هذا التواصل بسبب تطو ّر ٍ
ات عضويّ ٍة متوازي ٍة متثلت بتط ّور
الجهاز العصبي والتنفّيس وغريها من العوامل العضويّة التي أ ّدت إىل تط ّور اللّغة كام نعرفها اليوم (.)14
األسود والشمبانزي
يتو ّجب النظر إىل اللّغة من هذا املنظورُ ،
والضباع والكالب الربيّة والفيلة جميعها كائناتٌ تتواصل
بشكلٍ كبريٍ من أجل بقائها ولو أنها توقفت عن التواصل
فاحتامل موتها كب ٌري ج ًدا ،إذ أن أل ّيات عملها للحصول عىل
املوارد هي أليات عملٍ جامع ّية .فتبادل املعلومات بشكلٍ
م ّجاين عن طريق التواصل يعود بالفائدة عىل الكائنات التي
متارس هذا التواصل .اآلن تخيل إن كان هذا التواصل أسايس
يف عمليّة البحث عن املوارد .هذا يعني أن اصدار االصوات
مل يعد مج ّرد خاصي ٍة مفيد ٍة أو ج ّيد ٍة وإمنا خاص ّي ٌة أساس ّي ٌة
يف البقاء.
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ولو نظرنا إىل الجنس البرشي ،نجد أن تط ّور جسم اإلنسان قد طرأت عليه العديد من عمليات املقايضة trade-off
ري بحت ،وأقصد أن
حيث تم تحويل املوارد من القوة العضل ّية نحو تط ّور الدماغ .طب ًعا أنا أتحدث من
ٍ
منطلق تط ّو ٍّ
تطور الدماغ لدى اإلنسان كان البد له من تكلف ٍة بديل ٍة من أعضاء آخرى إذ أن ك ّمية الطاقة التي يستطيع اإلنسان
عصبي يساعد اإلنسان يف الحصول عىل
الحصول عليها هي ك ّمي ٌة مح ّددة .الضعف العضيل متت اإلستعاضة عنه بجها ٍز
ٍّ
ٍ
ساعات يوم ًّيا يف
عوضا عن استثامر اإلنسان عرش
موار ٍد بشكلٍ ف ّعا ٍل أكرث وذو جود ٍة حراريّة أكرب .عىل سبيل املثالً ،
البحث عن الطعام أصبح بإمكان اإلنسان استثامر عدد ساعات أقل وذلك ألنه تط ّور بطريق ٍة أعطته قدراتً إدراكيّة
أيضا تحرير الجهاز التنفيس وتطور الحنجرة إلصدار األصوات مكّنت هذه الرئيس ّيات من تطوير وسيل ٍة جديد ٍة أال
أكربً .
وهي اللّغة.
التواصل ال يعني اللّغة لكن يعني نقل معلوم ٍة بني نقطتني ،وكلام زادت املعلومات التي يتوجب نقلها كلام زادت
عملية التواصل تعقي ًدا .اللّغة هي نتيج ٌة تط ّوريّ ٌة للعديد من الطفرات الجينيّة التي مكّنت مجموع ًة من الرئيسيات عىل
املاسة للتعاون بني البرش هي الدافع األسايس والضاغط
التواصل بشكلٍ يخدم احتياجاتها بشكلٍ أكرب .الحاجة البقائ ّية ّ
ٍ
درجات متفاوت ٍة ،لكن
عىل األجناس البرشيّة التي مل تستطع التواصل بنفس الفعال ّية .جميع الكائنات تتواصل ضمن
اإلنسان يتم ّيز بتطوير خاصي ٍة للبقاء ال مثيل لها يف الطبيعة وهي اللّغة.

ما هي اللّغة؟

اللّغة هي عبار ٌة عن وسيلة تواصل تنقل املعلومات بني نقطتني .التواصل اللّغوي يعتمد عىل نقل الصور الذهنيّة عن
فق عليها بني األطراف التي متارس عملية التواصل .لنتخيل أن مجموع ًة برشيّ ًة قدمي ًة تعيش يف
طريق إرسال رمو ٍز متّ ٍ
بيئ ٍة أفريق ّي ٍة تبحث عن الطعام .لنفرتض أن أحد أفراد هذه املجموعة قد وجد مصد ٌرغذا ٌّيئ مه ٌّم وأن الطعام بشكلٍ
أيضا أن الخطر له رمز «بع بع» .قدرة الكائن البرشي بالتواصل مع بق ّية أفراد
عا ٍّم يُرمز له بصوت «هم هم» .ولنفرتض ً
طعام وأنه يحتاج مساعدتهم يف تأمينه ،قد تكون معلوم ًة تح ّدد مصري املجموعة بأكملها
مجموعته بأنه وجد مصدر ٍ
وخصوصا ضمن بيئ ٍة محدودة املوارد .الفائدة هنا تعود عىل الفرد الذي قام بالتواصل دون أي تكلف ٍة يف املوارد بالنسبة
ً
له .عىل العكس هو سيجني فوائد إقتصادية بسبب هذا التواصل ألن أفراد قبيلته سيعملون جمي ًعا يف الحصول عىل
الطعام أو الحامية من الخطر.
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ٍ
معلومات مه ّم ٍة بني أفراد املجموعة .مع ازدياد التفاصيل البقائيّة
«هم هم» و«بع بع» ،هذين الصوتني كافيني لنقل
ٍ
أصوات أكرث .هذه العالقة بني أفراد املجموعة ليست جديد ًة بني األحياء ونجد
امله ّمة للمجموعة تزداد الحاجة البتكار
فمثل نجد أن طائر الغراب لديه نو ٌع من التواصل بني أفراد الرسب بحيث يستطيع إخبارهم
أنوا ٌع عديد ٌة شبيه ٌة لهاً ،
أيضا نجد أن الدلفني يستخدم نو ًعا من
عن خط ٍر محدقٍ أو مورد غذايئ أو زعقات تواصل مع كائنات آخرى مثل الدببةً .
أنواع التواصل السوناري بحيث يطلق موجاتً صوت ّي ًة تحت املاء؛ تر ّددات هذه املوجات تحمل معاين مختلفة ،وتوجد
أيضا
أبحاثٌ جديد ٌة تشري إىل وجود تر ّدد صويت يرمز لكل دلفني مام يدل عىل إستخدام األسامء فيام بني هذه الدالفنيً .
إن دخلنا يف مجال بحث الخداع عند األحياء فهو نو ٌع من أنواع التواصل الكاذب لفائد ٍة اقتصاديّة أو بقائ ّية سيجنيها
مثل عندما ميثل بعض أنواع الثدييات أنه ميت تحس ًبا النقضاض النرس عليه فهو نو ٌع من أنواع
الكائن من هذا التواصلً .
واألسود تطلق
التواصل املخادع .العصافري تقوم باصدار زقزقة خاصة للتكاثر أو للتنبيه من خطر أو العثور عىل طعام ُ
زئ ًريا يف حال الخطر أو اقرتاب ُأسو ٍد منافس ٍة من مكان تواجد قطيعها ،والنمل يتواصل عن طريق إصدار افراز ٍ
ات كميائي ٍة
(فريمونات) لكل منها رسال ٍة معيّنة.
الفكرة إذًا أن التواصل ليس حك ًرا عىل اإلنسان وإمنا التواصل اللّغوي الصويت املركّب الصادر عن الحنجرة هو ما مييز
اإلنسان .أنت عندما تتكلم تصدر اهتززات صوت ّي ٍة يف الهواء ترصدها األذن وترسلها إىل الدماغ ليتم تحليلها عىل أساس
أصوات .هذه االصوات تحمل صو ًرا ذهني ًة مح ّدد ًة بالنسبة للمرسل واملتلقي.

اللّغة من الناحية الدماغية
اللّغة أ ّدت إىل تطوير معارف اإلنسان وبدأت املعرفة الرتاكم ّية بحصد النتائج عن طريق إبتكار التكنولوجيا ،واألدوات
التي أ ّدت إىل اكتشافات أخرى مثل اكتشاف النار إنطالقًا إىل الثورة الزراع ّية وترويض الكائنات مام أ ّدى إىل انتقال
اإلنسان من كائنٍ يعيش ضمن قطعان تعتمد عىل الصيد وقطف الثامر إىل ّفل ٍح يزرع ويط ّور األدوات وير ّوض الطبيعة.
ٍ
وبسيط ومن هنا ندخل
ومل يكن ليحدث هذا التط ّور الحضاري لوال قدرة اإلنسان عىل تبادل املعلومات بشكلٍ رسيعٍ
إىل باب اللّغة من الناحية العصب ّية.
«أخطبو ٌط أحم ٌر م ّر فوق رأسك!» ،هذه الجملة تحمل صور ًة ذهن ّي ًة ماكنت لتتص ّورها يف دماغك قبل أن ترصد الرموز
التي قرأتها ،لكن يتوجب التمييز بني اللّغة والكتابة .فالكتابة تكنولوجيا حديث ًة ج ًدا ط ّورها الجنس البرشي ليك يحفظ
املحتوى اللّغوي الذي يتم التواصل به ،لكن أنت بحاج ٍة ألن تتعلم عىل هذه التكنولوجيا متا ًما كام تتعلم عىل استخدام
الكومبيوتر .بينام اللّغة هي نتيج ٌة غريزي ٌة تطوريّ ّة لها وصالتها الدماغية الخاصة بها.
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قصة تط ّور الدماغ .الدماغ ليس عض ًوا
مع تطّور األحياء وحاجتها لرسم ٍ
قالب فيزيا ٍّيئ ملا حولها من ظواهر طبيع ّية بدأت ّ
واح ًدا وإمنا مجموع ٌة كبري ٌة من األعضاء العصبية التي تعمل بانسجام مع بعضها .دور هذه األعضاء هو استقبال الرسائل
الفيزيائ ّية القادمة من خارج الجسم وتحليلها يف سبيل رسم قالب افرتايض داخل الدماغ يكون أقرب ما يكون للعامل
الخارجي.
تنتج اللغة عن قسمني يف الدماغ قسم إرسال وقسم استقبال .القسم األول اسمه باحة بروكا  ،Broca areaوهو املسؤول
عن صياغة اللّغة والنطق ،ويقع يف نصف الكرة املخ ّية األيرس ،والقسم الثاين اسمه باحة فرينيكة  ،Wernicke areaوهو
أيضا يف نصف الكرة املخ ّية
املسؤول عن فهم اللّغة ،عن تحليل اإلشارات اللّغوية وتحويلها إىل صو ٍر ذهن ّية ،وهو يقع ً
األيرس قريبًا من من الفص الصدغي (.)13()4
كيف عرفنا وظيفة هذه الباحات؟
صيب بعض البرش
اكتشفنا باحات اللّغة يف الدماغ عندما أُ َ
يف مكان الرأس وفقدوا القدرة عىل النطق دون أن يفقدوا
القدرة عىل الفهم أو العكس ،وعند معاينة أدمغتهم تم
تحديد قسمي اللّغة األساسني.
يجدر بالذكر أن عملية اللّغة من الناحية العصب ّية ال ميكن
اختزالها يف هاتني الباحتني ،إذ توجد أقسا ٌم أخرى تربطها
مع بعضها ،وأقسام تقوم بتحليل سياق اللّغة العام ،ولغة
الجسد ،ووترية الصوت ،وغريها من املح ّفزات التي تؤثر يف
تحليل الرسائل اللغويّة القادمة.

هل نحن نفكّر باستخدام اللّغة أم أننا نستخدم اللّغة أثناء التفكري؟
تجارب عىل البرش بحيث نحرمهم من تعلم
من الصعب اإلجابة عىل هذا السؤال بشكلٍ واض ٍح بسبب صعوبة إجراء
ٍ
وخصوصا أن تعلّم اللّغة له نافذ ٌة زمن ّي ٌة مح ّدد ٌة ليك يتم تفعيله يف الدماغ (من سنتني إىل مثان سنوات) .ولكن
اللّغة،
ً
العلامء قاموا ببعض األبحاث التي أيدت فرضيّة أن اللّغة ليست أساسي ٌة لعملية التفكري ،مام يعني أننا قادرون عىل
التفكري حتى وإن مل نستحوذ عىل خاص ّية التواصل اللّغوي.
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مبني عىل السبب واملسبب وغريها من القوالب املنطقيّة دون
األطفال عىل سبيل املثال يستطيعون التفكري وبناء
ٍ
منطق ّ
وجود العامل اللّغوي بعد .هذا يعني أن القواعد النحويّة اللغويّة مثل الفعل والفاعل واملفعول به وغريها من املعايري
النظرعم إذا كان قد تعلم أي من اللغات املتداولة أم ال.
بغض
اللغويّة موجود ٌة لدى اإلنسان ّ
ّ
مثل إن نظرت إىل مجسمني مختلفني
أيضا أن اإلنسان يستطيع التفكري عن طريق الصور الذهن ّية (الصوريّة)ً ،
نعرف ً
الحاسة
لحل هذه املشكلة وإمنا تستخدم
وسألت نفسك هل هام نفس الشكل فأنت ال تستخدم اللّغة يف التفكري ّ
ّ
البرصيّة مبارش ًة وتصل إىل النتيجة دون الحاجة الستخدام اللّغة.
ٍ
كلامت
مثال آخر ،عندما يرسل الدماغ أي معلوم ٍة إىل قسم الذاكرة البعيدة األمد فهو ال يرسل هذه املعلومة عىل شكل
مثل أنت قضيت بضعة دقائق تقرأ هذا املقال
بغض النظر كيف يأيت ترتيبها أو نوعهاً .
لغويّ ٍة وإمنا معنى لهذه الكلامت ّ
ولكن إن سألتك عن ما فهمته منه حتى اآلن فأنت لن تك ّرر املحتوى الفكري متا ًما كام قرأته ،وإمنا سترسد األفكار العا ّمة
بطريق ٍة مختلف ٍة قد تعطي نفس النتيجة .هذا ّ
يدل عىل أن الفكرة بشكلها االسايس ليست لغوي ًة وأن اللغة عبار ٌة عن
مبس ٍط
وسلي ٍة الستقدام هذه الفكرة .فاألفكار التي وصلتك خالل قراءة املقال أصبحت موجود ًة يف دماغك عىل شكلٍ ّ
بغض النظر عن القالب اللّغوي املستخدم .هي وصلتك عن طريق اللّغة ،لكنها
أكرث من اللّغة .أصبحت
محتوى معرف ًيا ّ
ً
ٍ
ٍ
خالصات فكريّة (.)8()9
كلامت وإمنا عىل شكل
مل ت ُخ ّزن عىل شكل
يحفظ اإلنسان حوايل  35ألف كلم ٍة وسط ًيا لكن هذه الكلامت تحتاج عالقاتٌ منطق ّي ٌة تربطها مع بعضها ،فنجد أن
هذه األالف من الكلامت تستطيع التعبري عن ماليني األفكار حسب طريقة ربطها املنطقي .ومن هنا نذهب إىل محور
تطور اللّغة من الناحية (القواعديّة).

اللغة وتطورها الحضاري
أقسام رئيس ّية:
تتألف اللغة الصوت ّية من ثالثة
ٍ
 1أصواتٌ مختلف ّة عن بعضها نس ّميها الحروف. 2تشكيالتٌ من هذه األصوات بحيث ترمز هذه املجموعات الصوت ّية ألشيا ٍء وأفكا ٍر من املحيط الفيزيايئ.مثل
 3عالقاتٌ تربط املجموعات الصوت ّية (الكلامت) ضمن منطق ينتج عنه معاين زمن ّية ومكان ّية نسميها قواعد لغويّةً .الفعل يستوجب وجود فاعل يف زمكان ما.
ٍ
ككلامت وقواعد؟ ملاذا يوجد
إذًا اآلليات الدماغ ّية التي تسمح بوجود اللغة هي ألياتٌ غريزي ٌة لكن كيف تط ّورت اللّغة
اليوم أكرث من  6500لغة؟()12
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ٍ
لضغوطات إنتقائي ٍة وينقرض منها الكثري .فنحن
أيضا تخضع
عملية التط ّور اللّغوي أشبه بعملية التط ّور الحيوي وهي ً
توصيف تصنيفي بحت.
نعترب أ ّن لدينا أالف اللّغات عىل الكرة األرضية ،لكن يف الواقع هذا التوصيف غري صحي ٍح ،وهو
ٌ
مثل،
حقيقي نقول من خالله أن هذه اللّغة تبدأ من هذه النقطة وتنتهي عند هذه النقطةً .
فاليوجد لدينا أي معيا ٍر
ٍّ
ليس واض ًحا أين تبدأ وأين تنتهي اللغة اإلنكليزية ،وهذا يعود لحقيق ٍة أساسي ٍة وهي أن جميع اللغات املوجودة عىل
الكرة األرضية هي فرو ٌع من لغ ٍة برشي ٍة واحدة.
انطلقت الحضارة اإلنسان ّية من القا ّرة اإلفريق ّية ومعها انطلقت اللّغات وبدأت باإلنتشار .االنتشار والفواصل الجغراف ّية
بعضا ،لكن يف الواقع إن تع َّمقنا يف جذور اللّغات سنجد تقاطعاتٌ كثري ٌة
جعال من تط ّور اللّغات ً
عامل مييزها عن بعضها ً
تغي ٍ
ات متأثر ٍة بعوامل ثقاف ّي ٍة وجغراف ّي ٍة تتعلق مبكان تط ّور اللّغة.
ج ًدا بني مفرداتها وقواعدها مع ّ
يوجد عدة فرو ٍع لغوي ٍة عاملي ٍة ومنها الهنديّة أوروب ّية  Indo-Europeanواإلفريق ّية اآلسيويّة  ، Afro-Asiaticوهذان
مثل ،اللّغة
الفرعان هام اللذان يتضمنان اللّغات مثل اإلنكليزيّة والعرب ّية والصين ّية وغريها من اللّغات املنترشة اليومً .
العربيّة هي نتاج تط ّور ٍ
لغات إفريقيّ ٍة آسيويّ ٍة ضمن فرع اللّغة الساميّة األم (***).
يُعتقد أن اللّغة السام ّية األم انقرضت منذ حوايل  4000سنة قبل التاريخ الحديث ( .)BCEيوجد ع ّدة فرو ٍع انبثقت
عن اللّغة السام ّية األم ومنها العربيّة والعرب ّية واألمهريّة والتغرين ّية التي تستخدم يف إثيوبيا واألرام ّية التي ا ِ
ُستخدمت
يف كتابة الوثائق الدين ّية املرتبطة بالديانة اليهوديّة (التلموديّة) واملسيح ّية.
يف جميع األحوال بحثُ اللغات هو بحثٌ
مختلف وأعمق من أن أستطيع تغطيته هنا ضمن هذا املقال ،لكن الجدير
ٌ
مثل يف اللّغة العرب ّية يوجد جذو ٌر للكلامت تتألف عادة من
بالذكر أن اللغات السام ّية تتم ّيز بخاص ّية جذور الكلامتً ،
ٍ
وأصوات مختلف ٍة يعطي الكثري من املعاين .مثل الجذر (كتب) ،يُشتق
ثالثة أحرف .تجميع هذه األحرف بطرقٍ مختلف ٍة
منه كلامتٌ ع ّدة :كتَ َب ،كتاب ،كاتِب ،مكتوب ،مكتبة ،كاتِبة ،كُت ّيب ،مكتب ،كتابة ،إلخ..
وهذه الخاصيّة اللّغوية مميزة للّغات املشتقّة من الساميّة األم(.)11()6

(***) إ ّن استخدام اسم «لغ ٍة سام ّي ٍة» من باب أن هذا هو االسم املتعارف عليه للغات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ولكن التسمية ال تعني انها حقيق ًة
واقعي له.
لغة قوم أبناء سام ،ألن شخصية سام التورات ّية مشتّق ٌة من األساطري السومريّة حول الطوفان .وهو أحد أبناء شخصية نو ٍح االسطورية ،وال وجو ٌد
ٌّ
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ملاذا تنقرض اللّغات؟
ألسباب عديد ٍة ولكن يف األغلب هي تنقرض بتط ّورها إىل ٍ
لغات جديد ٍة وتصبح اللّغة األصل ّية غري متداولة.
تنقرض اللّغات
ٍ
محتوى معر ٍّيف تستطيع هذه اللغة التعبري عنه يواكب االحتياجات
من أهم أسباب انقراض اللّغات هو عدم وجود
ً
ٍ
لهجات مشتق ٍة من العرب ّية-
مثل لو أن اللّغة العرب ّية مل تكن مرتبط ًة مع لغة الديانة اإلسالم ّية لوجدنا نشوء
الحضاريّةً ،
هذا ما يحصل اليوم -وهذه اللّهجات مع الوقت ستصبح لغاتً مستقلّة ،إال أن لغة القرآن وبسبب املحتوى املعر ّيف
املرتبط معها ستبقى كام هي «نسميها اللّغة العرب ّية اليوم» ،لكنها يف الواقع لغ ٌة كانت متداول ًة قبل  1400سن ٍة وبقيت
كام هي بسبب القرآن .لغة القرآن غري قادر ٍة عىل مواكبة التط ّور الحضاري لهذا يجد أبناء أجيال اليوم صعوب ٌة يف فهمها
ألنها لغ ٌة جامد ٌة غري قابل ٍة للتطوير ،وقد تط ّورت اللّغة املتداولة يف ذاك الوقت إىل اللهجات العربيّة املتعارف عليها
اليوم .فاللّهجة املرصيّة واللّهجة السوريّة واللّهجة العراق ّية واللّهجة السعوديّة واللّهجة املغرب ّية وغريها من اللّهجات
العربية هي يف الواقع لغاتٌ مشتّق ٌة من اللّغة العرب ّية القرآن ّية ومتالقح ٌة مع ٍ
لغات أخرى من محيطها الجغرايف ونستطيع
التعامل معها عىل أساس ٍ
لغات مستقلة.
القواعد اللّغوية قوا ٌعد غريزيّ ٌة تختلف عن القواعد النحويّة املرتبطة مع اللّغة بشكلها األكادميي .يف الكثري من األحيان
ألسباب ثقافي ٍة واجتامعي ٍة وليس بالرضورة بنا ًء عىل
أصل لكن قوانينها تتط ّور
نجد أن القواعد النحويّة ليست منطقيّ ًة ً
ٍ
منطق مح ّدد (.)11
ٍ
دماغ اإلنسان مج ّهز غريزيًّا لتعلم أي لغ ٍة ،وعملية تعلّم اللّغة يف مرحلة الطفولة هي أشبه بأن تكون عمل ّية تنصيب
الغريزي املوجود يف
لغوي يبني عىل القالب
برنامج كمبيوترً .
مثل تعلّم لغ ٍة مثل اللّغة العرب ّية هو عبار ٌة عن ٍ
ّ
قالب ّ
الدماغ .لكن هذا ال مينع الطفل من التواصل بشكلٍ ف ّعا ٍل قبل أن يتعلم جميع األصول النحويّة ،مام يدل عىل أن القواعد
اللغويّة هي قواع ٌد غريزي ٌة يتم البناء عليها فيام بعد وتطويرها ضمن قالب النحو التابع لكل لغة.
عندما يتحدث األطفال ،يستطيعون أن يتواصلوا دون تعلّم القواعد النحويّة الصحيحة .من املمكن أن يقول الطفل:
غريزي بغض النظر عن اللّغة املستخدمة .اللّغة تأيت
منطقي
قالب
ّ
«مصطفى ب ّدي مي  ،»Mustafa Want Waterهذا ٌ
ّ
مثل من القواعد اللغوية الغريزية ،إن بدأنا جملة بـ «إما» فيجب
وتبني عىل هذا القالب وتستخدمه بنا ًء عىل قواعدهاً .
أن نجد «أو» يف مكان ما يف الجملة ،وذلك ألننا نقوم بعملية مقارن ٍة بني شيئني ،وهذه القاعدة هي قاعد ٌة غريزيّ ٌة يقوم
اإلنسان بوضع رمو ٍز لغويّ ٍة للتعبري عنها (.)13
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ضمني أي أنه حدث سابقًا أو
عند الحديث عن فعل ما يتوجب علينا وضع زمنٍ ومكانٍ للفعل حتى وإن كان التعبري
ّ
مستقبل أو أنه يحدث اآلن ،ولكن القاعدة هي قاعد ٌة غريزيّ ٌة بعيد ٌة عن نوع اللّغة املستخدمة ،وذلك ألن
ً
سيحدث
القاعدة تعكس قالب فيزيا ّيئ مرتبط مبا يرصده البرش ،إذ أن املكان والزمان عنرصان أساسيّان يف توصيف أي حركة.
أيضا قد نجد اختالفاتٌ نحويّ ٌة فيام يتعلق بالضامئر أو ترتيب الفعل والفاعل واملفعول به الـ ، object subject verb
ً
لكن ال توجد طريق ٌة للتعبري دون هذه العنارص ،ويختلف ترتيبهم بني اللّغات دون التأثري عىل الغريزة اللغويّة املنطق ّية،
إذ أنه بإمكان اإلنسان أن يتعلّم لغاتٌ تحمل قواع َد نحويّ ٍة مختلف ٍة بالنسبة لرتتيب هذه العنارص دون أن يجد صعوبة
يف االنتقال بني هذه اللّغات.
بعض األمثلة :سرنمز للفعل  Verbبالرمز  ،Vوللفاعل  Subjectبالرمز  ،Sوللمفعول به  Objectبالرمز  .Oولنأخذ أمثلة
من ع ّدة لغات:
يف العرب ّية:
مقال.
كتب مصطفى ً
OSV = O + S + V
يف االنجليزيّة:
Mustafa Wrote an Article
مقال.
مصطفى كتب ً
OVS = O + V + S
يف اليابان ّية:
ِ
كاكيامشتا).
。 ( ムスタファは記事を書きましたمصطفى وا كيجي وو
مقال كتب).
(مصطفى ً
VOS = V + O + S
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ألسباب
ألسباب اجتامعي ٍة وليس
إذا نظرنا إىل القواع َد النحويّة يف كل اللّغات سنجد أنها قواع ٌد غري منطق ّي ٍة لكنها تط ّورت
ٍ
ٍ
مثل يف اللّغة اإلنكليزية توجد كلامتٌ ال تستطيع جمعها مثل  ،Fishملاذا ال نستطيع جمعها ،ليس ألنه ال توجد
غريزيّةً .
ألسباب مع ّين ٍة بهذه الطريقة ،لكن هذه األسباب ليست أسبابًا
أسامك يف الطبيعة ولكن ألن هذه القاعدة تط ّورت
ٍ
قص ٌة غنيّ ٌة
غريزي ًة وإمنا
قصة تط ّور اللّغات عىل الكرة األرضيّة ّ
بقصة تط ّور هذه اللّغة ( . )11إ ّن ّ
أسباب اجتامعي ٌة مرتبط ٌة ّ
ٌ
ج ًدا ،تحيك الكثري عن تاريخ تط ّور الحضارة البرشيّة .إذ يوجد اليوم أكرث من  6500لغ ٍة وهذه اللّغات دامئة التالقح فتنشأ
عنها لغاتٌ جديد ٌة وتنقرض لغاتٌ قدمية (.)14

تعلّم اللّغة يف الدماغ

توجد نافذ ٌة زمني ٌة مح ّددة لتعلّم اللّغة وذلك بسبب أل ّيات تطور الدماغ .الح ّد األقىص الكتساب وفهم اللّغة هو حوايل
خاصية
سن الثامنة حيث تصبح العمليّة صعب ًة ج ًدا بعد مرور هذه النافذة الزمنيّة ،وتطور الدماغ دون االستحواذ عىل ّ
اللّغة .يوجد مثاالن ألطفال مل يتعلّموا أي لغ ٍة ضمن النافذة الزمن ّية لالستحواذ اللّغوي ،وهام لطفلٍ من فرنسا عاش يف
القرن الثامن عرش اسمه فيكتور ،فهذا الطفل كان يظهر لبعض املزارعني يف فرنسا ليأخذ بعض الطعام ويهرب يف الليل
إىل أن تم القبض عليه ،ثم متّت محاولة تعليمه اللّغة الفرنس ّية لكنه مل يستطع التعلّم ،وكان من الواضح انحدار قدراته
القصة الثانية هي لطفل ٍة عاشت يف غرف ٍة لدى والديها يف كاليفورنيا يف تسعينيات القرن املايض دون أن تتعلم
العقل ّيةّ .
أي لغ ٍة ،وعند اكتشاف حالتها حاول العلامء فحصها وتعليمها اللّغة إال أن محاولتهم باءت بالفشل ،ومل تستطع الفتاة
أيضا انحدار مستواها العقيل ،والذي مل يكن واض ًحا أنه مرتب ٌط بفقدان
من تطوير خاص ّية اللّغة لديها .كان من الواضح ً
بتجارب
ألسباب أخالقي ٍة ال ميكننا القيام
خاصية اللّغة ،أم أنه نتيجة عدم تفاعلها بالشكل الصحيح يف مرحلة الطفولة.
ٍ
ٍ
ّ
رش مل يتعلموا اللّغة؛ لكن يوجد لدينا بعض الحوادث املأساويّة التي حصلت والتي استطعنا من خاللها استخالص
عىل ب ٍ
بعض هذه النتائج الها ّمة (.)8
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التواصل عند األحياء

والغوريل لخاص ّية اللّغة واستحواذهم عىل عرشات الكلامت ،وقدرتهم عىل
ّ
أفالم وثائقي ٍة عن تعلم الشمبانزي
يوجد ع ّدة ٍ
وضعها ضمن سياقٍ
منطقي ينقل املعلومات التي لديهم لآلخرين .املشكلة لدى هذه الكائنات هو عدم تط ّور حنجرتها
ٍّ
بشكلٍ يسمح لها بإطالق زفريٍ متقطّعٍ وبالتايل ليس لديها مرون ٌة يف النطق مثل اإلنسان.
توجد تجربة لبونوبو «أقرب القردة العليا لإلنسان» اسمه «كانزي  ،»Kanziاستطاع هذا البونوبو تعلّم أكرث من 300
كلم ٍة والقدرة عىل ربطها بشكلٍ
منطقي ( .)5وإذا اعتربنا أن اللّغة هي آليات التواصل ونقل األفكار بني دماغني بشكلٍ
ّ
عام ،عندها تصبح اللّغة خاص ّي ًة منترش ًة لدى العديد من الكائنات وبأشكا ٍل متن ّوع ٍة أكرث ،نذكر فيام ييل بعض األمثلة:
الغراب :يستطيع نقل املعرفة املرتاكمة بني األجيال ولديه
لكل نعقة منها رسال ٌة مح ّدد ٌة
أكرث من نو ٍع من النعقاتّ ،
مثل لديه نعقة للتنبيه عىل وجود قطّة ،ونعق ٌة
مختلفةً .
مخصصة لوجود إنسان ،وواحدة أخرى للتنبيه عن وجود
ّ
رس أو أحد الطيور الجارحة .هذه النعقات لها نوعان،
ن ٍ
فمنها العام والذي عادة ما نسمعه »عاق عاق عاق»،
ومنها الخاص والذي أشبه بصوت الحامم .يستخدم الغراب
الصوت الثاين يف التواصل ضمن املجموعة ،ويستطيع نقل
العديد من املعلومات من خالل وسائله يف التواصل .هذا
يعني أنه قاد ٌر عىل نقل املعلومات بني األجيال وهذه من
أوىل عالمات تط ّور الثقافة واألدوات (.)20()19
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الدلفني :لكل دلف ٍني اسم مي ّيزه عن غريه ويستطيع متييز
أيضا عىل تعلم
نفسه وقادر عىل التواصل املركّب .وهو قاد ٌر ً
لغة اإلشارة والتميزاملنطقي اللغوي ،مثل :أحرض س إىل ع
أو أحرض ع إىل س .عىل فرض لدينا كرة مائية ولدينا لعبة
مائية .الدلفني قادر عىل التمييز اللغوي إذا ما طلبنا منه
احضار الكرة إىل اللعبة املائية أو العكس.

الببغاء اإلفريقي الرمادي :لديه القدرة عىل ربط ثالث
ٍ
كلامت ضمن سياقٍ
منطقي ومجموع ٌة البأس بها من
ٍّ
املفردات التي يستخدمها للحصول عىل مح ّفزات إيجاب ّية
(.)1

الفيل :ذكاء الفيل وقدرته عىل إدراك ذاته يجعله كائ ًنا
خصوصا أنه يعيش ضمن
مرشّ ًحا لتطوير وسائل تواصلٍ ،
ً
دالئل تشري إىل أن املعرفة الرتاكمية لدى
قطعان ،ولدينا ٌ
الفيل تنتقل عرب األجيال.
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مبا يتعلق بالتواصل ،فإن التواصل ببساط ٍة هو عمل ّية نقل املعلومات بني طرفني ،وبهذه الصورة العا ّمة فإن التواصل
مثل عندما ينفخ الضفدع
عمل ّي ٌة منترش ٌة بني جميع الكائنات لكن تختلف درجة تعقيدها وقدرة صاحبها عىل استثامرهاً .
جسده فهذه عمل ّية تواصلٍ مع أعدائه بأن حجمه أكرب من الواقع ،وعندما تُطلق النباتات مركّباتٌ كيميائي ٌة يف الهواء
فهي ترسل رسائل مختلف ٍة لكائنات مختلف ٍة بنا ًء عىل االسرتاتيجية الحاصلة ،وعندما يغري األخطبوط من لونه فهذه عملية
تواصل ميوه من خاللها األخطبوط ويش ّوه املعلومات املت ّعلقة مبكان تواجده.
أخ ًريا أود أن أتط ّرق ملوضوع التواصل املخادع أو الكذب ملا له من أه ّمي ٍة تطوريّ ٍة لدى جميع األحياء .الكذب هو عمل ّية
ٍ
سلبي.
تواصلٍ تهدف إىل نقل
معلومات مغلوط ٍة بشكلٍ إر ٍّ
ادي من طرف إىل آخر بهدف مردو ٍد إيجا ٍّيب أو تذليل مردو ٍد ّ
مثل صغار الحيوانات عليها بالبكاء واإليحاء بأنها بحاج ٍة للطعام
ويعترب الخداع من أهم اسرتاتيجيات البقاء يف الطبيعةً .
بشكلٍ مبالغٍ فيه ليك تحصل عىل أكرب ك ّمي ٍة ممكن ٍة منه .طفل اإلنسان يبيك غريزيًا يف حال كان جائ ًعا ،وهو يبالغ يف
البكاء ليك تستجيب والدته له بشكلٍ أرسع .إذا الطفل القادر عىل خداع أمه أكرث سيحصل عىل موارد أكرث واألم التي
تستطيع رصد خداع أبنائها أكرث ستستطيع توزيع مواردها عليهم بشكلٍ أفضلٍ مام يزيد فرص انتشار جيناتها عرب
األجيال.
أسايس من عملية التواصل بني الحيوانات ،والحيوانات التي تجيد التواصل املخادع تستطيع أن تؤ ّمن موارد
الخداع جز ٌء
ٌّ
أكرث وتحمي أنفسها من اإلفرتاس.
إ ّن اللّغة البرشيّة من أعقد وسائل التواصل التي يعرفها العلم ،وذلك ملا تتض ّمنه من قدر ٍة عىل إرسال صو ٍر ذهن ّي ٍة بني
الكائنات .فنحن نشاهد يف أفالم الخيال العلمي قدر ٍ
ات مثل التخاطر (التواصل الدماغي) ،ونتسائل حول تط ّور مثل هذه
مستقبل .ولكن يف الواقع ،نحن منارس التخاطر طوال الوقت عندما نزفر ببعض املوجات الصوتيّة،
ً
الخاصيّة لدى البرش
ٍ
كموجات صوت ّي ٍة أو كهرومغناطيس ّية .ويف
التي ت ُرتجم إىل صو ٍر ذهن ّية .فالتخاطر البد أن يُبنى عىل وسيلة نقلٍ فيزيائ ّية،
وكل كائنٍ قاد ٍر عىل تبادل هذه املعلومات يزيد من فرص بقائه،
نظام كو ٍّين زاخ ٍر باملعلوماتُّ ،
النهاية ،نعيش حياتنا يف ٍ
ويقرتب أكرث من فهم مكانه ضمن هذا الوجود.
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ويتاكر-
ايان
ر
ب
ترجمة  :أسامة الوراق

تم نرشه يف مجلة ()New Humanist
مقال للصحفي الربيطاين برايان ويتاكر ّ

ٍ
حمالت مستمر ٍة عىل اإللحاد ،ورغم ذلك تظل أعداد امللحدين يف تزايد.
تش ّن الحكومات يف أرجاء الرشق األوسط
تثري فكرة ترك الدين هل ًعا يف أغلب الدول العربيّة .ففي مرص ،أنيطت مهمة وضع ٍ
خطط وطنية للتصدي لإللحاد
وإبادته بوزارتني .ويف السعوديةُ ،ص ّنف الرتويج للفكر اإللحادي كجرمي ٍة إرهابية يف ظل قانون مقاومة اإلرهاب األخري.
يبدو هذا االضطهاد كمفارق ٍة غريب ٍة يف ٍ
وقت يشغل بال الناس فيه القتل باسم الدين ،لكن فهم ذلك يكمن يف إدراك
إلسالم يتوافق
أن املجتمعات العربية كانت دو ًما تنفر من كل ما يخالف العرف القائم ،ولطاملا ر ّوج الحكام العرب
ٍ
مع مصالحهم السياسية ،فرنى أنه عىل الرغم من البون الشاسع بني اإللحاد والفكر الجهادي ،إال أن كليهام يُنظر
إليه كانحر ٍ
اجتامعي أو سيايس ،ويتمثل الخوف األسايس الذي يثريه اإلعالم العريب من منكري الله والدين بأنهم
اف
ٍّ
سيثريون يف املجتمع الفوىض ويعيثون فيه فسا ًدا لو تم متكينهم.
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ويت ّم تطبيق حد الر ّدة بالقتل يف خمس دو ٍل عربي ٍة هي قطر والسعودية والسودان واإلمارات املتحدة واليمن حال ًّيا.
ومع أنه مل يت ّم إعدام ٍ
أحد يف السنوات األخرية ،إال أ ّن من يزدري الدين يف هذه البلدان كث ًريا ما يتع ّرض ألحكام سجنٍ
مط ّولة ،سوا ٌء أَ َص ُغر حجم املخالفة أم ك َُب.
بعد االنقالب العسكري الذي قام به السييس يف مرص عام  2013والذي أطاح بحكم ٍ
إسالموي ،اخت ّط النظام
رئيس
ّ
ٍ
أيضا استهدف
الجديد نه ًجا قمع ًّيا استهدف اإلخوان املسلمني ،ومن يشتبه يف انتامئهم
لجامعات ديني ٍة متط ّرفة ،لكنه ً
امللحدين.
مثل إغالق مقهى يف القاهرة يُقال أ ّن رواده كانوا من امللحدين ،وكذلك تع ُّرض أمني مكتب ٍة مدرسي ٍة للطرد
فرنى ً
ٍ
مقابالت متلفزة تحدث فيها عن أفكا ٍر
من عمله ،وقد تت ّم محاكمته بتهمة الرتويج ألفكا ٍر إلحادي ٍة خالل ظهوره يف
إلحادية.
أيضا
وقد ساهمت وسائل التواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت بازدياد حضور امللحدين العرب بشكلٍ واضح ،لكن هنالك ً
االنطباع يسود بأن أعدادهم يف تزايد .وقد أثار استفتا ٌء للرأي حول الدين يف سبعة وخمسون بل ًدا أجراه مركز چالوپ/
وين الدويل WIN/Gallup Internationalعام  2012ذع ًرا يف السعوديّة .ففي مهد اإلسالم ،وأكرث الديار العرب ّية
قداسة ،يقول االستفتاء أن تسعة عرش يف املئة من املشاركني ليسوا متديّنني ،وأ ّن خمسة يف املئة ملحدون عن قناعة.
السيايس للدولة ،إذ يت ّم تصويره عىل أنه نتيج ٌة سلبي ٌة
أما يف مرص ،فإن وسم اإللحاد بأنه تهدي ٌد ،يتوافق مع الخطاب
ّ
إلثني عرش شه ًرا من حكم اإلخوان املسلمني الفاسد .ويف س ّياقٍ مامثل ،يقرتح بعض املحللني أن داعش اجتذبت بعض
املسلمني للدين مثلام نف ّرت آخرين منه ،إال أن هذه التكهنات ال تجد أدلّ ًة عىل أرض الواقع تدعمها ،فامللحدون يف
املحصلة يعارضون الدين ككل ،وليس يف صوره املتطرفة وحسب .ويف واقع األمر ،فإن الجوانب اإلشكالية التي تدفع
ببعض املسلمني إىل ترك دينهم تختلف كث ًريا عن تلك التي يُسلّط عليها اإلعالم الغريب الضوء.
قمت العام املايض بإجراء ٍ
«عرب بال رب» ،ويف سياق
بحث يف أسباب ترك بعض العرب للدين متخض عنه كتاب
ُ
ٌ
رئييس
كسبب
املقابالت التي أجريتها خالل بحثي ،مل يتط ّرق أح ٌد من امللحدين الذين قابلتهم إىل اعتبار اإلرهاب
ٍ
ٍ
لرتكهم الدين .فالذين تركوا اإلسالم قد تركوه لنبذهم ركائز الدين نفسه كام وصل إليهم عرب التعليم الذي يف غالبه
ٍ
مدارس وخطبا ٍء ترعاهم وتصادق عليهم الحكومات .ويصف أغلب من قابلتهم خروجهم من الدين كعملي ٍة
يأيت من
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تدريجي ٍة متتد أحيانًا عىل م ّر سنني ،ومل يذكر أحدهم
أب ًدا لحظة تجلٍ مفاجئٍ تحول معها من فوره إىل
ملح صغريٍ
اإللحاد .والبداية تكون عاد ًة من سؤا ٍل ٍّ
يتعلق بتفصيل ٍة من تفاصيل الدين يجعلها تبدو غري
منطقية ،وما يتبع ذلك يكون محاول ًة لحل التناقض
فهم أعمق
التوصل إىل ٍ
الذي يتولّد من ذلك بُغية ّ
للدين.
ويبدو أن السبب األكرث شيو ًعا إللحاد العرب يتعلق
اإللهي .فالصورة التي تتشكل هي
بغياب العدل
ّ
إلل ٍه العقال ٍّين يسهل إغضابه ،طبعه أشبه ما يكون
كرب عائل ٍة تقليدي .فهو يُص ّور
بدكتاتو ٍر عر ٍيب أو ّ
كشخصي ٍة برشي ٍة تتخذ قرار ٍ
ات استبدادي ٍة وتتوق
إليقاع العقاب بالناس يف أقرب فرصة .وال ب ّد أن
التهديد والوعيد اللذان يتكرران يف القرآن أثناء
الطفولة يرتكان أث ًرا يف نفوس من يرتكون الدين
الحقًا.
والدي عن سبب عقاب
مثل« :كانت فكرة النار تزعجني ج ًّدا .ويف سن التاسعة سألت
فيقول محمد رمضان من مرص ً
ّ
الله األبدي للبرش مع أننا ال نعيش سوى سبعني عا ًما يف املتوسط».
سعودي يكتب تحت اسم  Arab Atheistعىل تويرت كيف أنه انزعج من فكرة أن الله سيعاقب غري
ويذكر مغ ّرد
ٌّ
كطالب يدرس يف إحدى
املسلم مهام حسن سلوكه .ولكن تب ّدى له تشابه كل األديان يف تعاليمها عندما التحق
ٍ
الكليات اليسوعية يف الواليات املتحدة .ويقول عن ذلك« :علّمونا كمسلمني أن غري املسلم مصريه إىل النار .وكان يل
جريا ٌن يهود كانوا من أطيب وأكرم من عرفت ،وهذا دعاين للتساؤل عن السبب الذي سيدخلون فيه النار .وفجأ ًة بدأ
اإلسالم بالتداعي أمام عيناي».
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فلسطيني من بلدة قلقيلية ،فقد
أما وليد الحسيني ،وهو
ٌّ
نشأ حسب وصفه يف عائل ٍة مسلم ٍة عادية ،ولكن بوصوله
ٍ
تساؤالت
إىل مرحلة الدراسة الثانوية بدأت تجول يف خاطره
مخيون؟» ومل يدرك آنذاك
مسيون أم ّ
من مثل «هل نحن ّ
أن تساؤله يفتح باب ٍ
نقاش شغل رجال الدين اإلسالمي
واملسيحي عىل ح ٍّد سوا ٍء لقرون حول حرية اإلرادة ومفهوم
القضاء والقدر.
وقد طرح الحسيني ذلك التساؤل عىل معل ٍّم يف مدرسته،
قائل« :سؤالك عن ذلك حرام» ،وأل ّن تلك ليست
فرد املعلم ً
إمام يف قلقيلية وحصل عىل
إجابة ،تو ّجه بنفس السؤال إىل ٍ
نفس الرد.
منوذجي يف املجتمعات السلطوية ،ويتكرر منطه
وهذا ر ٌّد
ٌّ
يف خربات العديد من العرب الذين تركوا الدين .ذلك أن
هذا الرد يدفع بالسائل إىل البحث خارج إطار مجتمعه عىل
جواب ،وهو رمبا ما يقود العديد من الشباب املسلم إىل

وليد الحسيني

ترك الدين .هذه الردود زادت رغبة الحسيني يف الحصول عىل جواب ،فقرر الرشوع بالبحث بنفسه .يقول« :ذهبت
إىل مكتبة املدرسة ،ومن بعدها إىل املكتبة العامة يف مدينتي ،وقد وجدت الكثري من الكتب الدينية ،لكني مل أجد
ٍ
سنوات أبحث ،فقد وجدت أنني بذلك أكتشف املزيد باستمرار ،وخطو ًة
كت ًبا تنتقد الدين .وقضيت ما يقرب األربع
خطوة ،رصت أبتعد عن الدين حتى تركت اإلسالم يف عامي الجامعي األول».

45

صعود اإللحاد العريب
برايان ويتاكرBrian Whitaker -

يف ضوء الطريقة التي يُستعمل فيها اإلسالم لتربير التمييز ضد اإلناث ،من حيث قوانني املرياث أو فكرة قوامة الرجال
مم ميتلكه الرجال لرتك الدين .وبالفعل،
وغريها ،فإنه من املعقول أن نتوقع أن لدى نساء الرشق األوسط أسبابًا أقوى ّ
ٍ
أخريات من مجرد التفكري يف ذلك ،مام يجعل
مثّة نسا ٌء يتم ّردن ويرتكن الدين ،ولكن النظام الذكوري السائد مينع
هائل عىل
واقعي .وترشح نبيلة من البحرين الوضع قائل ًة« :يوجد ضغ ٌط ٌ
الخيار بني ترك الدين والبقاء عليه خيا ًرا غري
ّ
محسوب
النساء للتوافق واالنصياع ،عىل سبيل املثال يف أم ٍر ببساط ٍة إيجاد رشيك حيا ٍة أو الدخول يف عالقة .فكل يش ٍء
ٌ
ومراقب».
ويعترب ربط اإللحاد باملروق وغيّاب األخالق يف أذهان العامة من أقوى ما مينع الكثري من النساء من ترك الدين،
خاص ًة وأن نساء العرب لن يتز ّوجن ما مل يحافظن عىل رشفه ّن .ويقول أحد ُمدراء صفحة «امللحدين العرب» عىل
الفيسبوك موض ًّحا« :نضطر إلزالة أسامء اإلناث من األعضاء لحاميته ّن من عائالته ّن ومن املجتمع».
يتمسكن بالدين ،فالدين يوفر عوامل
ليست هذه الضغوطات االجتامعية هي السبب الوحيد الذي يجعل املسلامت ّ
متناقضا يضطهد الدين فيه النساء ويوفّر لهن امللجأ النفيس يف اآلن
نفيس يلجأ إليها املضطهد ،مام يخلق وض ًعا
ً
راح ٍة ٍّ
ذاته.
إحدى الفروقات البارزة بني ملحدي العرب وملحدي الغرب أن الحجج العلمية املتعلقة بنظرية التطور وأصل الكون،
والتي تلعب دو ًرا أساس ًّيا يف الخطاب اإللحادي الغريب ،قلّام تكون حاسم ًة يف ابتعاد العرب عن الدين ،خاص ًة يف
مراحل اإللحاد األوىل ،ذلك أن الشكوك يف تلك املرحلة تتعلّق عاد ًة ال باحتاملية وجود الله ،وإمنا بإمكانية وجوده
بالشكل الذي تصفه الديانات.
ٍ
وهنالك قل ٌة م ّمن يستمرون يف االعتقاد بشكلٍ
ضعيف بإل ٍه أو يحافظون عىل توقٍ للروحانية بعد ترك الدين .ولرمبا
لو اختلفت الظروف لكان بعضهم استكشف أديانًا أخرى أو أنظم ًة فكري ًة كدين العرص الجديد ،لكن واقع الحياة
يف الرشق األوسط يح ّد من فرص ذلك بشكلٍ كبري .وتتسامح أغلب الدول العربيّة إىل ح ٍّد ما مع املسيحية واليهوديّة
رسا .ففي
باعتبارهام أديانًا ساموية ،لكن األديان األخرى ال يُسمح بوجودها وال يت ّم االعرتاف بها ،وإن كانت متارس ًّ
مثل يدير بوذيون مدارس لليوغا و«مراكز استشفاء» لكن دون اإلعالن عن رابطها الديني.
الكويت ً
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ويعمد بعض املسلمني إىل ات ّخاذ منحى يقيض باإلبقاء عىل صلتهم باإلسالم وتقديم أنفسهم كعلامنيني ،أو كمسلمني
منفتحني أو كإصالحيني ،إذ يرون أن مبقدورهم إحراز إنجاز ٍ
ات أكرب من خالل تح ّدي مامرسات الدين القمعيّة مقارن ًة
بإنكار وجود الله رصاح ًة ،ذلك أن جهرهم باإللحاد س ُيفقدهم جمهورهم عىل األرجح .هذا ال يعني طب ًعا أن كل
رسا ،فبعضهم مؤم ٌن بحق ،لكن ،وبحسب غسان عبدالله من جامعة بري زيت
املسلمني التقدميني هم ملحدين ًّ
الفلسطينية ،والذي درس أعامل العديد من املفكرين العرب العلامنيني يف القرن العرشين ،فإن نسب ًة كبري ًة من أولئك
رسا ،ويقول
رصح بذلك ًّ
اإلصالح ّيني هم ملحدون يف الواقع ،أو عىل األقل ال يؤمنون بفكرة إل ٍه ساموي .والعديد منهم ّ
صعب وخطر ،ولكننا كق ّرا ٍء للكتّاب العقالنيني العرب ،نط ّور
غسان عبدالله« :إن نقد الدين يف العامل العريب هو أم ٌر
ٌ
فهم ألسلوب تعبريهم ومقاصدهم من الطرق التي يلجؤون إليها للتعبري عن أفكارهم ،وميكن التك ّهن مبواقفهم غري
ً
املعلنة من خالل ذلك».
ٍ
مثال عىل منظّم ٍة ت ُعيد
أسالمي معارص» ،ويُع ّد هذا املركز ً
أبحاث
يصف «مركز دين لألبحاث» نفسه عىل أنه «مركز
ٍّ
تفسري النصوص الدينية بشكلٍ
اإلسالمي،
جذري حتى تقارب اإللحاد يف طروحاتها لكن مع اإلبقاء عىل انتامئها للدين
ٍّ
ّ
فيقولون عىل موقعهم« :نؤمن برفض القرآن لكل أشكال الخرافة ،والعبادة العمياء ،والتمييز بني الناس ،واالضطهاد
والعنف واالستبداد ،والحكم الديني ،والتقاليد القمعية ومعارضة العلم ».ولعل تعريفهم عىل موقعهم لله يقارب
أن يكون إلحا ًدا« :نحن ال نؤمن بإله األديان التقليدية ،بل نؤمن بإل ٍه عىل شكل قو ٍة تفوق التصور ،ال شكل له وليس
موجو ًدا يف املكان ،وال يستفيد شيئًا من حوداث الكون ،كام ال يلعب دور امللك املست ّبد أو الدكتاتور عىل البرش .نحن
ال نؤمن بأفكار الخالص من خالل العبادة أو مبا هو ٌ
خارق للطبيعة».
من الواضح أ ّن الرشق األوسط سيستفيد من إصال ٍح يف اإلسالم عىل الصعيدين االجتامعي والسيايس ،لكن امللحدين ال
يستطيعون دعم هذا النوع من اإلصالح دون أن يض ّحوا مببادئهم .فاإلسالم التقدمي يرى القرآن يف إطاره التاريخي،
ويعترب أن من املمكن إعادة تفسري القواعد التي انطبقت يف زمن النبي لتتواءم مع اختالف الظروف ،لكن فعل ذلك
يظل يستلزم قبول القرآن كسلط ٍة نصيّ ٍة ُعليا.
ّ
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بإلهام
رش ٍ
إن مكانة القرآن هي أم ٌر مه ٌم للمسلمني وغري املسلمني .فبينام يرى املسيحيّون أن كتابهم املقدس قد كتبه ب ٌ
إلهي ،يؤمن املسلمون أن القرآن هو كال ٌم الله الحريف ،أوحى به لنب ّيه مح ّمد عرب املالك جربيل.
ّ
ويرى امللحدون من خلفي ٍة مسلم ٍة أن التشكيك يف صحة القرآن أهم من التشكيك يف وجود الله ،وهذا التوجه ليس
وليد عرصنا ،ففي القرنني التاسع والعارش امليالديّني نشطت شخصيتان هامتان من بالد فارس هام ابن الراوندي وأبو
بكر الرازي ،والذين ُعرفا كملحدين ،إال أن الوصف األدق لهام قد يكون أنهام كانا عقالنيني أنكرا النبوة ،إذ مل يأبها
مبسألة وجود الله ،حيث مل تتوفر لهام املعرفة العلمية الالزمة لبحث ذلك ،لكن شكّهام تركز عىل األنبياء ،مبا فيهم
ٍ
تناقضات بني رساالتهم ،فإن املنطق يقيض باستحالة صدق نُب ّواتهم
محمد .فبوجود ك ٍّم كبريٍ من ُم ّدعي النب ّوة ،وبوجود
كلّهم ،فالسؤال إذن أيّهم الصادقون ،إن كان بينهم صادقني؟
ويف ذلك الزمان ،كام هو الحال اليوم ،ترتكز انتقادات امللحدين عىل العقالنية العقيدة ،ال عىل نقد أدلّة وجود الله،
وعند هذه النقطة يفرتق امللحد من خلفي ٍة مسلم ٍة عن نظريه القادم من خلفي ٍة مسيحية.
حافل ال مقابل له عند املسلمني الذين مل يروا يف الكشف العلمي تهدي ًدا
طويل ٌ
وللرصاع بني العلم واملسيحية تاري ٌخ ٌ
مثل للحادثة املشهورة التي أجربت فيها الكنيسة الكاثوليكية العامل اإليطايل چاليليو چاليليه
عىل دينهم .فال مقابل ً
 GalileoGalileeعام  1633عىل الرجوع عن معتقده املهرطق الذي قال فيه إن األرض تدور حول الشمس .وقد
ارتبطت حامسة املسلمني تاريخ ًّيا باإلقبال عىل العلم بالدين ،إذ اهتموا بالفلك التباعهم تقو ًميا قمريًّا والحتياجهم
معرفة االتجاه نحو مكة خالل الصالة.
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وقد كانت ردود أفعال املسلمني عىل نرش تشارلز داروين Charles Darwinكتابه «أصل األنواع» عام  1859متن ّوعة،
فمنهم من ابتهج ملا س ّببته نظرية داروين من مأزقٍ للمسيحيني كمفتي مرص الذي قال حينها أن اإلسالم يخلو نسب ًّيا
السلس مع العلم .لكن معارضة املسلمني اليوم للداروينية ازدادت،
من التعارضات مع العلم ،مام ميكنه من التعاطي ّ
ومر ّد ذلك إىل نزعة التفسري الحريف للنصوص الدينية التي راجت منذ سبعينات القرن املايض .وكنتيج ٍة لذلك ،نجد أن
املدارس والجامعات ووسائل االتصال العربية تتحاىش التط ّرق إىل نظرية التطور خوفًا من اجتذاب الشكاوى.
تتعدى قضية اإلميان بالله حواجز النقاش الفكري يف الرشق األوسط ،فبسبب الرتابط الوثيق بني السياسة والدين نجد
أن تحدي الدين قد يؤ ّدي إىل تح ّدي السياسة كذلك .وت ْع َمد أغلب األنظمة العرب ّية إىل استعامل املرجعية الدينية
كبديلٍ عن غياب الرشعية االنتخابية ،فيتب ّنون إسال ًما يتوافق ويدعم بقاءهم يف السلطة.
مثل ،عىل الرغم من ميوله العلامنية ،إال أنه ابتدع نوعه الخاص من اإلسالم ،يتميز بإنكاره
فالنظام البعثي السوري ً
أصل من الخوض فيها عل ًنا .وقد خدم هذا إخفاء حقيقة أن مقاليد
وجود االختالفات الطائفية ،والتي ُمنع الناس ً
الحكم هي بيد األقلية العلوية يف ٍ
بلد أغلب سكانه من السنة .ويف حال ٍة متطرفة ،نجد السعودية ،حيث من املستحيل
الجهر باإللحاد دون أن ينطوي ذلك عىل معارض ٍة لنظام الحكم السيايس كذلك .فالنظام األسايس للحكم يف السعودية
(وهو مبثابة الدستور) ينص عىل أن «دينها اإلسالم ،ودستورها كتاب الله تعاىل وسنة رسوله صىل الله عليه وسلم»
حال ًّيا ،تُشكّل أعداد العرب الذين نبذوا الدين أقل من أن يس ّببوا خط ًرا عىل هذه األنظمة ،واألنظمة بدورها تو ّد
اإلبقاء عىل هذا الوضع .ومخاوفهم تلك ،حتى لو بدت سخيف ًة ملن ينظر من الخارج ،إال أنها ليست بال ٍ
أساس يف
الواقع.
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ماري غزال
دأب العديد ممن ينحازون إىل املثال ّية ،إىل نقد الفكر
املا ّدي .وهذا النقد إمنا هو يف األصل ناب ٌع من االنحياز
الكبري لأليديولوج ّيات ،وكذا فداحة الفهم الخاطئ له،
فقد تم الخلط بني مرتكزات هذا الفكر ومناذجه املعرف ّية،
بأي صلة .كالخلط بني الداروين ّية
بقضايا ال ّ
متت له ّ
والنازيّة ،وأحيانًا إدراج الفلسفة النيتشويّة وربطها بالنازيّة.
والقول بأن الفكر املا ّدي مل يُنتج سوى الحروب والجرائم
كتلك التي ارتكبتها الشيوع ّية.
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املاديّة كام ورد تعريفها يف كتاب (املاديّة واملثاليّة)( )1لجورج بوليتزر هي :النظر إىل العامل كام هو دون إضافة يش ٍء
غريب إليه ،وهذه الطريقة يف النظر إىل العامل فرضتها الطبيعة عىل اإلنسان مند زمنٍ بعيد ،عىل أساس أن إشباع حاجاته
ٍ
يستلزم سيطرته عىل الطبيعة بوسائل تقن ّي ٍة فعالة ،وهكذا كانت الطبقات الصاعدة التقدم ّية عىل مدى التاريخ تش ّجع
الفكر املا ّدي.
وسبب ذلك أن مستقبلها يكون مرتبطًا بتقدم األساليب التقنيّة والعلم من ناحية؛ ومن ناحيّ ٍة أخرى ألنها يف كفاحها
ضد النظام القديم لألشياء والعالقات تحارب الفكرة التي تقول أنه يحقّق اإلرادة اإلله ّية ،ومن تم ترى هذه الطبقات
أيضا عىل أن يصلح بفعله مصريه هو بنفسه ...وهكذا فإن
يغي بعمله املادة ،أي الطبيعة ،فإنه قاد ٌر ً
أنه مادام اإلنسان ّ
التاريخ والواقع الراهن يشهدان التط ّور واالزدهار الذي أحدثه الفكر املا ّدي عىل جميع املستويات ،باعتامده عىل العلم
املسلمت اإلميان ّية والغيب ّيات يف تفسري هذه
يف تحليل الظواهر الطبيع ّية وغريها .عكس الفكر املثايل الذي بقي سجني
ّ
الظواهر.
اإلشكال ّية املطروحة دامئًا من قبل املثال ّيني ،متجل ّية يف كون الفكر املا ّدي قد أخضع اإلنسان لقوانني الطبيعة الصارمة،
فأزال عنه قدس ّيته ومركزيّته ،ويجدر الحديث هنا عن نقد املسريي( )2ملرتكزات الفلسفة املاديّة كنظريّة التط ّور وكيف
ت ّم خلطها مع النازيّة ،فالكثري ممن يواجهون هذه النظريّة بالرفض ،ومن بينهم املسريي يذهبون إىل القول بأن النظام
النازي إمنا هو تجسي ٌد للداروينيّة املبنيّة تحت شعار «البقاء لألصلح» .لكن هذا الخلط يُ َع ّد مغالط ٌة كبرية ،فالتط ّور ليس
تفس وترشح الكيف ّية التي تم من خاللها نشوء أنواع الكائنات الح ّية
بنظريّ ٍة اجتامع ّي ٍة وال س ّياس ّي ٍة .بل هو نظريّ ٌة علم ّي ٌة ّ
وتط ّورها عىل هذا الكوكب ،وهي ليست دعوة للعنرصيّة.
أي عالق ٍة بنظريّة التط ّور ،بل نجد لها دواف ٌع وحواف ٌز دين ّية ،حيث يتم اعتبار
وبهذا فعنرصيّة هتلر وإباداته ال تربطها ّ
املفضل لدى اإلله ،ومؤلّف كتاب كفاحي( )3هتلر يشهد عىل ذلك حيث يقول :إن األبديّة ستنتقم
العرق اآلري هو العرق ّ
رصف حسب مشيئة الخالق ،ألين بدفاعي عن نفيس ضد اليهودي إمنا أناضل
من الذين يخالفون أحكامها ،ولذلك سأت ّ
أيضا :يجب أن نكافح ألجل أن نحمي وجودنا وتكاثر جنسنا وشعبنا ،ومستقبل
للدفاع عن مشيئة الخالق وعمله .ويقول ً
أطفالنا ونقاوة دمنا واستقالل أرض أجدادنا ،حتى ينضج صغارنا وأناسنا وينفّذوا امله ّمة التي وكّلها اإلله لنا.
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إضاف ٌة إىل هذا الخلط وهذه العالقة الواهمة بني نظريّة التط ّور والنازيّة ،تأيت فلسفة نيتشه مش ّوه ًة يف صورة اإليديولوجيا
رصحت بأ ّن الفوهرر هو السوبرمان الذي تحدث عنه نيتشه ،وقد أخذ
النازيّة ،عىل يد األخت الكربى لنيتشه ،إذ ّ
دليل ضد فلسفة نيتشه ،يف محاولة إبرازهم العالقة املتامسكة بني النيتشويّة والنازيّة .باعتبار
املسريي وغريه هذا القول ً
رصح بذلك املسريي ،إال أن فلسفة نيتشه بريئ ٌة كل الرباءة من هذا
نيتشه من بني أهم فالسفة املنظومة العلامن ّية كام ّ
اال ّدعاء ،فنيتشه حني يدعو إىل اإلنسان األعىل إمنا يدعو إىل اإلنسان املتجاوز للقيم الدينية ،والتقليدية البالية ،اإلنسان
محب للحياة ،يعمل
الذي يشهد والدته من جديد ،واستنا ًدا إىل عقله يضع قي َمه ومبادئه وأخالقه الخاصة .إنسا ٌن ٌّ
عىل تجميل األشياء وإنشاد الحياة ،وإعادة االعتبار للجسد بدل الروح .واتخاد موقف ض ّد كل أشكال الزهد والرحمة
والشفقة واألخالق الزائفة التي دعت إليها األديان والسيام املسيحية.
حس بقرابة النسب مع النبالء
بل أبعد من ذلك فقد جاء يف إحدى رسائل نيتشه موقفه املعادي للنازيّة ،حيث يقول :أُ ّ
الفرنس ّيني والروس ،وال أحس بقرابة النسب أب ًدا مع الذين يس ّمون أنفسهم النخبة املم ّيزة من أبناء بلدي ،الذين
يحاكمون كل يشء من مبدأ أملانيا فوق الجميع .وخالصة القول يبقى الفكر املا ّدي منبع تط ّور الحياة البرشيّة وازدهارها،
التعصب والعنرصيّة والرؤية الفاشلة لظواهر الكون والعجز الكبري عن تفسريها وكذا بعي ًدا عن
بعي ًدا عن كل أشكال
ّ
كل الدمار املنبثق من األديان الذي يشهده عرصنا الحايل.
املصادر :
 .1املا ّدية واملثال ّية ،جورج بوليتزر ،ترجمة إسامعيل املهدي.
.2عبد الو ّهاب املسريي مفكّر وعامل اجتامع مرصي  ( 1938-2008إسالمي ،من بني مؤلفاته :موسوعة اليهود واليهودية
الصهيونية).
 .3كفاحي ،أدولف هتلر ،ترجمة لويس الحاج.
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براين ويتاكر Brian Whitaker
بريطاني عمل في جريدة
صحفي
هو
ٌ
ٌ
الچارديان البريطانية  �The Guard
ianبين العامين  1987و،2012
اسل لشؤون الشرق األوسط
وكان مر ً
من عام  2000وحتى  .2007حصل
على شهاد ٍة في الدراسات العربية من
جامعة وستمنستر  Westminsterفي لندن.
ٍ
بمقاالت في الچارديان ولديه
وال زال يساهم أحيانًا
خاص به على اإلنترنت( )1اسمه «الباب المفتوح
موق ٌع ٌ
على العالم العربي» al-Bab, an open door at the Arab
مختص في شؤون الشرق األوسط.
 ،Worldوهو موق ٌع
ٌ
مسيرة ويتاكر المهنية في تغطية الشرق األوسط واسع ٌة ومتعددة الجوانب ،فقد كتب عن العديد من القضايا
تصب اهتمامها على الجوانب
االجتماعية التي ال تجد صوت ًا يمثّلها في الصحافة الغربية التقليدية ،والتي غال ًبا ما ّ
العسكرية والسياسية وتهمل الجوانب ال ُمعاشة للواقع العربي ،فكتب عن الفساد والبيروقراطية وحرية التعبير وقمع
الصحفيين والتعليم وغيرها.
كتب ولجت في عمق الوضع العربي نق ًدا
إضاف ًة إلى عمل ويتاكر كمراسلٍ في الميدان وكمح ّررٍ ،فقد كتب عدة ٍ
وتحليل ،ومن مؤلفاته كتاب  Unspeakable Love: Gay & Lesbian Life in the Middle Eastوالذي صدر عن دار
ً
الساقي عام  2007وتمت ترجمته تحت عنوان »الحب الممنوع :حياة المثليين والمثليات في الشرق األوسط» وكتاب
أيضا عن دار
« What’s REALLY Wrong with the Middle Eastالشرق األوسط ،ما الذي أصابه حقًا» والصادر ً
الساقي في بيروت عام  ،2009وفي العام الماضي نشر كتابًا تحت عنوان  Arabs without Godوقد ظهرت ترجمته
«عرب بال رب» يتحدث فيه بتفصيلٍ عن أوضاع الملحدين والالّدينيين في الدول العربية
العربية مؤخرا ً تحت عنوان
ٌ
اليوم ويعرض فيه لحاالت العديد من الملحدين وللقوانين المتعلّقة بالتعامل مع المرت ّدين والملحدين ويدعم ذلك
ٍ
بدر ٍ
بعضا من تاريخ اإللحاد عند العرب ليؤطّر ما يحدث اليوم ويضعه في سياقه التاريخي.
اسات
وإحصاءات ،كما يسرد ً
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س  :1نشكر لك قبولك إجراء هذه املقابلة .هل هنالك يش ٌء أغفلناه وتحب إضافته يف سياق تقديم نفسك؟
رسين ذكركم لجهودي يف تغطية األصوات املتعددة .يفرتض الناس عاد ًة
ج :1يسعدين أن أنتهز الفرصة للحديث إليكم ،وي ّ
جوانب أخرى
أن الصحف ّيني الذين يغطّون الرشق األوسط ليسوا سوى مراسلني عسكريني — لكني حاولت الرتكيز عىل
ٍ
يف عميل.
مام يجدر ذكره أن التحاقي كمراسلٍ لشؤون الرشق األوسط يف الچارديان قد تزامن مع بدايات تح ّول اإلنرتنت كمصد ٍر
للمعلومات ومع تطور الربيد اإللكرتوين (اإلمييل )Email-كوسيل ٍة لالتصال ،حيث قد فتحت تلك التطورات الباب أمام
طرقٍ جديد ٍة للتغطية اإلخبارية يف املنطقة .وكمثا ٍل بسيط ،فقد أتاحت هذه التط ّورات إمكانية االطّالع عىل اإلعالم
العريب ملن هم يف الخارج عرب اإلنرتنت ،وهو أم ٌر مل يكن متا ًحا يف السابق إال ملن يعيش يف البلد الذي يتم فيه النرش.
كتاب ناد ٌر يف جرأة طرحه وشمول ّيته وعمق
س :2نه ّنئك يف البداية عىل نرش ترجمة كتابك
«عرب بال رب» مؤخ ًرا ،وهو ٌ
ٌ
قليل عام دفعك لكتابته؟ وكم استغرق عملك عىل الكتاب ،بحثًا وكتاب ًة؟
هل حدثتنا ً
تحليلهّ .
ٍ
حاالت متفرق ٍة عن ملحدين عرب
ج :2كنت يف السابق قد قرأت عن
تع ّرضوا ملشاكل  -من أمثال ألبري صابر يف مرص ،ووليد الحسيني يف
فلسطني  -ويف آب أغسطس  2013شاهدت تقري ًرا إخباريًا عن ازدياد
حضور امللحدين يف املنطقة( ،)2وكتبت عىل إثر ذلك منشو ًرا يف مد ّونتي
ليقصوا يل ما جرى معهم( .)3واستجاب
دعوت فيه امللحدين من القراء ّ
العديدون وأرسلوا قصصهم عرب اإلمييل ،فقمت بنرشها عىل املدونة ،مام
ولّد لدي فكرة كتابة الكتاب.
ٍ
ٍ
ومعلومات عن اإللحاد
مقاالت
قضيت األشهر التي تلت ذلك أجمع
ٍ
تخطيط بهدف التفكري يف قولبة تلك املعلومات عىل
بشكلٍ عشوا ٍيئ دومنا
لدي خطة عملٍ مبدئي ٍة قررت إيقاف كل
شكل ٍ
كتاب .وحاملا تشكّلت ّ
أعاميل األخرى ،وك ّرست ثالثة أشه ٍر من العمل املكثّف إلجراء املقابالت
وللكتابة .فيمكن القول أن األمر استغرق عا ًما منذ بدايته وحتى اكتامله.
55

حوار مـع ...
براين ويتاكرBrian Whitaker-

س :3من الواضح أن اهتاممك بالعرب كان موجو ًدا منذ فرت ٍة طويل ٍة .ما الذي جذبك إىل املوضوع يف البداية ،وكيف رصت
مراسالً صحفياً
مختصا بشؤون الرشق األوسط؟
ً
مهتم باللغات ،وبعد إنهايئ مرحلة املدرسة التحقت بجامعة برمنچهام  Birminghamلدراسة اللغة
ج :3لطاملا كنت ً
الالتينية .ويف عام  1980عملت يف صحيفة »الصنداي تاميز« ،Sunday Timesقسم األعامل ،وخالل ذلك تم إرسايل يف
متجول
ً
رحل ٍة قصري ٍة إىل تونس ألكتب تقري ًرا عن االستثامرات األجنبية يف ذلك البلد .مل تكن زيار ًة مثريةً ،حيث قضيتها
بني املصانع ،لكنها كانت أول زيار ٍة يل ٍ
لبلد عريب ،وأثارت اهتاممي لتعلم يش ٍء من اللغة العربية.
وانتهى ذلك يب بأن التحقت بربنامج اللغة العربية يف الجامعة التي صارت تُعرف اليوم بجامعة وستمنسرت .وقتها كان
من املمكن إنجاز ذلك من خالل ٍ
دروس مسائية بعد أن ينهي املرء عمله.
ويف جامعة وستمنسرت ،اخرتت األداء الدپلومايس ملنظمة التحرير الفلسطيني كموضو ٍع ألطروحتي الجامعية ،ورسعان
مدخل جي ًدا الحرتاف الكتابة عن الرشق األوسط والتم ّيز
ً
ما أدركت أن اختيار القضية اإلرسائيلية الفلسطينية لن يكون
يف ذلك نظ ًرا للكم الكبري من الكتّاب الذين يولون القضية اهتاممهم ،وألن أغلب ما ميكن أن يُقال يف املوضوع قد قيل.
ولرمبا كان هذا ما حداين بالبحث عن مواضيع كتاب ٍة أقل بديهية ،وحوايل العام  ،1991حينام كنت أعمل يف الچارديان،
خطى
أقنعت املح ّرر بأن يبتعثني إىل اليمن ،حيث كان اليمن لت ّوه قد أنجز الوحدة بني الشامل والجنوب وكان يخطو ً
عىل درب دميقراطية التعددية الحزبية .ومع أنها مل تدم ،إال أنها كانت مرحل ًة مثري ًة لالهتامم ،ومل تحظ إال بتغطي ٍة
صحفي ٍة غربي ٍة قليل ٍة.
بانتظام يف املجلة الدولية للرشق األوسط Middle
بعد ذلك ،استم ّريت مبتابعة أحداث اليمن ،فقمت بالكتابة عن ذلك
ٍ
 ،East International Magazineإذ مل تسنح الفرصة كث ًريا لنرش ذلك يف الچارديان.
متجول بني الدول العربية ،فأخذين التجوال إىل تونس واملغرب ومرص واألردن،
ً
يف غضون ذلك ،كنت أقيض معظم عطاليت
مام وفر يل الفرصة ملشاهدة األمور واختبارها عىل راحتي ومحادثة الكثري من الناس العاديني ،وهي أمو ٌر ال يقوم بها
عاد ًة الصحفي امللتزم مبواعيد لتسليم عمله .ثم يف عام  2000صار منصب مراسل الرشق األوسط يف الچارديان شاغ ًرا،
فأعطوه يل بسبب معرفتي بالعربية عىل األرجح.
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تغي يف آرائك الشخصية منذ أن بدأت بتغطية شؤون الرشق األوسط ،وما رأيك
ً
س:4
استكامل للسؤال السابق ،ما الذي ّ
باآلراء النموذجية التي ك ّونها املسترشقون عن الرشق األوسط؛ هل اختلفت جذريًا خالل القرن املايض؟
ج 4:أتص ّور أن املسألة بدأت معي كغريي من الغربيني الذين يك ّونون اهتام ًما بالرشق األوسط بنو ٍع من االفتتان ،برغب ٍة
يف استكشاف االختالفات الثقافية وفهمها .ومع الوقت امتزج االفتتان بالنقد ،لكني أحاول توجيه نقدي من وجهة نظ ٍر
بدل من انتقادات الغرب لها ،وأشعر أحيانًا بأنه
عربي ٍة ،من خالل االستامع إىل شكاوى وتظلّامت العرب عن مجتمعاتهم ً
يعبون
من األسهل أن يو ّجه األجنبي النقد ،فالعرب قد ّ
ٍ
ٍ
شديد يف الرس ،لكنهم يتحاشون الحديث
إحباط
عن
الرصيح عن ذلك يف العلن.
أما فيام يتعلق باالسترشاق ،فأود التمييز بني االسترشاق
القديم ،كالذي تح ّدث عنه إدوارد سعيد ،والنوع الذي
مبني عىل
نشاهده اليوم .ومع أن االسترشاق القديم ٌ
ٍ
تخيالت واهم ٍة ،إال أنني ال أعتقد أنه تس ّبب بالرضر
فمثل ،نرى منط اللوحات
الذي يتخيله الناس عادةًً .
االسترشاقية التي طاملا انتقدها سعيد صار شائ ًعا بني
الخليجيني -أي أنهم ال يرونه ف ًنا مسيئًا .بل إن بعض
العرب قد تب ّنوا االسترشاق وأحالوه تراث ًا ُمرب ًحا .ففي
ٍ
منتجات استرشاقي ٍة للسياح  -أمتنى لهم
م ّراكش ،عىل سبيل املثال ،نرى اآلالف من الناس يكسبون عيشً ا كرميًا من بيع
التوفيق يف مسعاهم هذا.
ٍ
عادات وتقاليد ال يجب أن تتغري ،وبعض تلك العادات
رصا خط ًريا كذلك ،يرى أن لدى العرب
إال أن هنالك استرشاقًا معا ً
حديث االخرتاع .وأقصد بكالمي االسترشاق الذي راج بني صفوف بعض اليساريني يف الغرب ،والذي يعتقد أن االستبداد
أو الحكم الديني هي قي ٌم عربي ٌة أصيل ٌة.

57

حوار مـع ...
براين ويتاكرBrian Whitaker-

رضا يف تغطيتك ألحوال العرب قبل
س:5
ٍ
كصحفي عمل طويالً يف شوؤن الرشق األوسط ،هل كان اإللحاد العريب أم ًرا حا ً
تقصيها؟ وما الذي جعل من اإللحاد العريب ظاهر ًة
رشوعك يف كتابة الكتاب أم هو ظاهر ٌة تحتاج من الصحفي تع ّمد ّ
تستحق الدراسة يف نظرك شخص ًيا؟
ج :5ما لفت انتباهي يف البداية كان تع ُّرض من يُلحد
يعب عن إلحاده رصاح ًة عىل
للعقوبة ،أو عىل األقل من ّ
اإلنرتنت .وقد حصل يش ٌء مشاب ٌه قبل ذلك مع «الحب
املمنوع» ،وهو كتايب عن املثلية .إذ بدأ استقصايئ لذلك
املوضوع من قضية قارب امللكة( Queen Boat )4يف مرص،
والذي بعد مت ّعني فيه أدركت وجود قضايا أخرى متصلّ ٌة به
تحتاج االستكشاف.
مثة تشابهاتٌ بني كتايب عن املثلية وكتايب عن اإللحاد،
فكالهام ينطبق عليه النسق العام الذي ذكرته آنفًا بصدد
اهتاممايت التي تنصب عىل املواضيع التي ال تكون بادي ًة
للعيان ،وباألخص تلك التي ينأى الكثري من العرب بأنفسهم
عنها .كام أن معالجة هذه املواضيع تطرح أسئل ًة هام ًة
حول الحقوق الفردية وطريقة تعاطي املجتمع العريب مع
الترصفات الخارجة عن نطاق املألوف واألفكار «املنحرفة».

ٍ
ضغط مستم ٍر للكتابة عن أمو ٍر بادي ٍة
عام ،فإن الصحفيني الذين يغطّون الرشق األوسط هم تحت وطأة
وبشكلٍ ٍ
ومبفهوم ما مل ّحة ،لكن الحظ ساندين بأن امتلكت الوقت الكايف الستكشاف أمو ٍر أخرى.
وواضحة -
ٍ
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س :6كتابك يحتوي العديد من املقابالت مع ملحدين و ُمرت ِّدين عرب ،هل قمت بنفسك بإجراء بعض أو كل هذه
تضييق أم عدم اكرت ٍ
املقابالت؟ وأثناء كتابتك لهذا الكتاب وغريه من نشاطات ،هل تُقابل عاد ًة بتعاونٍ
اث؟
رسمي عر ٍيب أم
ٍ
ٍ
ج :6قمت بإجراء بعض تلك املقابالت وج ًها لوجه ،لكن أغلبها تم باستخدام سكايپ  Skypeمام مكن ّني من الحديث
مع ٍ
قابلت بالبحث عنهم عرب
أناس يقطنون بلدانًا عدة دون الحاجة إىل الكثري من التنقل .وقد وصلت إىل بعض من
ُ
اإلنرتنت ،والبعض اآلخر بسؤال بعض معاريف غري امللتزمني دين ًيا لو كانوا يعرفون ملحدين.
أ ّما املسؤولون العرب ،فأحاول تقليل تعاميل معهم
قدر اإلمكان .أثناء كتابتي كتاب «الرشق األوسط،
ٍ
مقابالت
ما الذي أصابه حقًّا» تع ّمدت أن ال أُجري
مع مسؤولني عرب عىل اإلطالق ،مام أعطى الكتاب
طاب ًعا مم ّي ًزا.
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س :7الكتاب متّت ترجمته إىل اإليطالية وقد بات أيضاً متوفّ ًرا بالعربيّة ،هال ع ّرفت القراء بكيفيّة الحصول عليه؟
ج :7الرتجمة العرب ّية متوفر ٌة عىل شكل صفحات إنرتنت ( ،)HTMLكام ميكن تنزيلها م ّجانًا بصيغتي وورد  Wordو
ككتاب إلكرتوين .أما
 PDFمن مد ّونتي و ميكن رشاء النسخة اإلنچليزيّة من موقع أمازون  Amazonبصيغ ٍة ورق ّي ٍة أو
ٍ
الرتجمة اإليطال ّية ،فيمكن البحث عنها عرب اإلنرتنت تحت عنوان « ،»Arabi senza Dioوباإلمكان اقتناؤها عرب اإلنرتنت.
حقيقي يف أعداد
س :8من خالل بحثك ،ما األسباب يف رأيك يف ازدياد حضور امللحدين إعالم ّياً؟ هل تتعلق املسألة بازديا ٍد
ٍّ
لعل انتشار وسائل االتصال
امللحدين ،أم أن مساحة حريّة التعبري ازدادت وصارت تسمح للملحدين بإسامع صوتهم ،أم ّ
االجتامعي هو ما وفّر فسحة أمانٍ للملحدين ليقولوا ما لديهم؟
ّ
ج :8مام ال شك فيه أن امللحدين باتوا أكرث حضو ًرا من ذي قبل ،ولوسائل التواصل االجتامعي الدور األكرب يف ذلك .ويف
مرص بالذات ،ميكن القول بوجود إدر ٍ
اك أكرث من أماكن أخرى لحضور امللحدين وذلك نتيج ًة لبعض الربامج التلفزيون ّية
التي تعتمد اإلثارة واملعاديّة ج ًّدا للملحدين.
من املعقول افرتاض أ ّن أعداد امللحدين يف تز ٍ
ايد لسهولة إيجاد الكتابات والنقاشات اإللحاديّة عىل اإلنرتنت .لكن ال توجد
أدلّ ٌة ملموس ٌة عىل هذا االزديّاد ،وحتى بوجود الزيّادة فال تزال األعداد قليلة .بل ورمبا ميكن القول بأ ّن عقود الخمسينات
والستّينات من القرن املايض شهدت أعدا ًدا أكرب من امللحدين العرب بسبب رواج الفكر املاركيس يف املنطقة ٍ
آنئذ.
س :9يف دول العرب ما بعد الربيع العر ّيب وبوجود داعش ،هل ترى دورا ً قد يضطلع به اإللحاد العر ّيب يف املجتمع يف
الفرتة القادمة يتح ّول فيه امللحدون من منفعلني مبا حولهم ،بل وحتى مضطهدين ،إىل مشاركني يف املجتمع بصور ٍة ب ّناء ٍة
بشكلٍ ما؟
تقليل من شأن امللحدين،
ج :9حتى أكون واقع ًّيا ال أتوقّع أن يلعب امللحدون دو ًرا كب ًريا يف املستقبل القريب ،وال أقولها ً
دروس ميكن استقاؤها من النشطاء املثل ّيني ،فمن الرضوري
فهم أشبه بامللح يف الوجبة من اللّحم فيها .اسرتاتيج ًّيا مثّة
ٌ
اإلبقاء عىل قد ٍر من استمراريّة الحضور إلظهار أن اإللحاد ال ميكن إبادته أو إلغاؤه (كام تنوي مرص والسعوديّة) .فدون
رش عاديّني.
إثبات الوجود ،ال أمل يف تحصيل الحقوق أو القَبول كب ٍ
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يلعب امللحدون دو ًرا واض ًحا يف الحمالت املتعلّقة بحريّة التفكري والعمل من أجل التأسيس لدو ٍل علامن ّية .إحدى ُحججك
يف الكتاب تقول بأنه عىل امللحدين التحالف مع أهل الدين -وتحدي ًدا مع بعض فئات املتديّنني ممن سيستفيدون من
حرية الرأي يف ظل دول ٍة علامن ّية.
ٍ
هل لخصت لنا فحوى هذه اإلحصاءات؟ وما
إحصاءات عن تواجد امللحدين يف الدول العرب ّيةّ ،
س :10تقتبس يف كتابك
مصادر أرقامك وما هو مدى دقّتها؟
ج :10يف عام  2012قام مركز وين/چالوپ الدويل  WIN/Gallup Internationalبإجراء استفتا ٍء للرأي حول التديّن
واإللحاد شمل  57دول ًة حول العامل .وشمل االستفتاء بعض الدول العربيّة ،لكن ليس كل الدول العربيّة .وبشكلٍ عام،
منخفضا ج ًّدا (صفر يف املائة يف تونس
رصحوا بأنهم ملحدون كان
ً
فقد وجدت نتائج االستفتاء أن العرب املستع ّدين أن يُ ّ
والعراق) ،ولكن نسبة الالدين ّيني كانت أعىل بشكلٍ واض ٍح (فبلغت  29%يف فلسطني و 22%يف تونس عىل سبيل املثال).
ال أعرف كيف نفهم هذه النتائج ،فاالستبيان سأل الناس لو كانوا ملحدين «عن قناعة» ،مام قد يكون أث ّر عىل طبيعة
الردود .وعلينا أن ال ننىس أن كلمة «ملحد» ت ُ ّولد تداعيّ ٍ
ات سلبيّ ٍة يف أذهان العديد من الناس.
لعل من أكرث األرقام غراب ًة من تلك االحصاءات هو نسبة الالدين ّيني يف السعوديّة ،كم تبلغ هذه النسبة ،وكيف
سّ :11
بدل من أن ت ُشكّك فيها أو تتجاهلها؟
نفهمها؟ وملاذا قبلتها الجهات الرسم ّية السعوديّة ً
ج :11كانت نتيجة السعوديّة مفاجئ ًة نظ ًرا للقداسة التي يُفرتض أنها متأل ذلك البلد .فمن ضمن من ت َّم استفتاؤهم،
رصحوا بإلحادهم يف
رصح  19%بأنهم الدين ّيون و  5%وصفوا أنفسهم بأنهم ملحدون عن قناعة .فجاءت نسبة من ّ
ّ
أي نسب ٍة يف الدول العرب ّية األخرى املشمولة باالستفتاء.
السعوديّة أعىل من ّ
لكن هنالك نقطتان يجب أخذهام بعني االعتبار هنا ،أوالهام هي أن االستفتاء قد أُجري فقط يف املدن ،والثانية هي
سعوديي أم أنه بعضهم هم من األجانب املقيمني يف اململكة.
أنه من غري الواضح إذا ما كان املشاركون كلّهم مواطنني
ّ
لكن املثري لالهتامم هو أن السعوديّة مل تعرتض عىل تلك األرقام ،بل بارشت مبناقشة أساليب ثني الناس وتثبيطهم عن
ترك اإلسالم.
61

حوار مـع ...
براين ويتاكرBrian Whitaker-

س :12راجت مؤ ّخ ًرا فكر ٌة مفادها وجود ٍ
ربط بني صعود داعش وازدياد أعداد امللحدين .ما مدى قوة هذا االرتباط؟
وبشكلٍ عام ،ما هي أهم العوامل التي رصدتها من دراستك والتي تؤدي بالعر ّيب أحياناً إىل اإللحاد؟
ج :12عادةً ،تكون أوىل الخطوات نحو اإللحاد عند العرب عندما يُشكّك املرء بتفصيل ٍة من تفاصيل تعاليم الدين تبدو
له غري منطق ّية .عىل سبيل املثال ،ما الذي سيدفع بالله ملعاقبة الكفار لو كانوا ذوي أخالقٍ عال ّية؟ يبدأ العديدون بطرح
ٍ
تساؤالت من هذا النوع ساعني بصدقٍ للوصول إىل جواب ،وعندما يفشلون يف الحصول عىل الجواب يبدؤون بطرح
املزيد من األسئلة.
ٍ
مقابالت مل يذكر
بهذا املعنى ،فإ ّن الرحلة نحو اإللحاد هي يف أساسها عمل ّي ٌة فكريّة .فمن ضمن الذين أُجريت معهم
أصل باالبتعاد عن
اإلسالمي كعواملٍ لرتك الدين .لكن التط ّرف قد يدفع بغري امللتزمني ً
وال واح ٌد منهم داعش أو اإلرهاب
ّ
املساجد يف محيطهم.
س :13تقوم يف كتابك بفصل العرب عن غريهم من أهل الرشق األوسط يف اإللحاد ،ما الفوارق التي تجعل من الحالة
ٍ
حاالت خارج ٍة عن نطاق دراستك ،وما الذي ينفرد العرب فيه من هذه الناحية،
اإليرانية الشيعية أو الرتكية السنية مثالً
وهل ترى احتاملية دراستك لتلك الفئات األخرى مستقبالً؟
ٍ
ٍ
خلفيات سني ٍة وشيعي ٍة ومسيحية .وتعبري «الرشق األوسط» يصف منطق ًة
مقابالت مع ملحدين من
ج :13يشمل الكتاب
غري محدد ٍة متا ًما من حيث الحدود ،وتركيزي عىل العرب تحدي ًدا كان العتبار ٍ
ات عملي ٍة بشكل أسايس ،حيث ساعدين
ذلك عىل إبقاء البحث يف حجم يسهل التعامل معه ،كام أنني أملك ثق ًة أكرب يف الكتابة عن العرب أكرث مام لو كتبت
عن تركيا أو إيران.
شخص ًيا ،ال أعتزم إجراء ٍ
بحث خارج تلك املنطقة ،لكني أرجو أن يكون كتايب محف ًزا لغريي ليفعل ذلك.
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س :14لعبت وسائل التواصل االجتامعي دورا ً فاعالً يف التحوالت السياسية التي شهدتها املنطقة يف السنوات األخرية .هل
ميكن أن نتوقّع مسا ًرا مشاب ًها قد يتّخذه امللحدون العرب يبدأ من اإلنرتنت وينتهي إىل أرض الواقع؟
ٍ
جٌ :14
كملحد يعني بشكلٍ
أسايس االمتناع
سؤال مث ٌري لالهتامم؛ كيف تتوقّع أن يتمثّل اإللحاد عىل أرض الواقع؟ فالعيش
ٍ
عن فعل أفعا ٍل معينة ،كاالمتناع عن الصالة ،وعدم ارتياد املسجد أو الكنيسة… إلخ .وهذا يعني أن البعض لن يحتاج
أن يطبق شيئًا عىل الواقع ،فهو أم ٌر يستطيع إبقاءه يف داخله .لكنك قد ترغب يف مشاركة أفكارك مع غريك ،وهنا تكون
اإلنرتنت أدا ًة مالمئ ًة إلنجاز ذلك.
أيضا مسألة حقوق امللحدين ،ففي البلدان العرب ّية ،من الصعب العيش بقطع كل الصالت بالدين ،مام قد
لكن توجد ً
رسا ،بد ًءا من القوانني
يدفع إىل نوع من النشاط عىل األرض فيام يتعلّق ً
مثل ملناهضة بعض جوانب الدين املفروضة ق ً
املُضادة للر ّدة وازدراء الدين من جهة وتدر ًجا نحو فرض الصوم خالل رمضان واإلجبار عىل مراسيم الزواج الديني من
ٍ
حمالت ضد الصوم القرسي ،ويف لبنان يوجد ناشطون يطالبون
جهة الحياة اليومية .لقد شهدت املغرب والجزائر بالفعل
بالزواج املدين.
س :15لو أردّتَ تلخيص رسالة الكتاب يف بضع جملٍ فامذا ميكن أن تقول؟
خاص ٍة لبناء دفا ٍع عن حرية الرأي واالعتقاد
ج :15يدرس الكتاب اإللحاد كظاهر ٍة يف الدول العربيّة ويستخدمه كحال ٍة ّ
بشكلٍ عام .وال يحتوي الكتاب أي محاول ٍة لتحويل الناس إىل اإللحاد.
س :16دون إفساد متعة القراءة عىل من مل يقرأ الكتاب بعد ،هل لك بإشار ٍة إىل موضعٍ أو أكرث يف الكتاب قد يجدها
القارئ مفاجِئ ًة أو صادم ًة؟
ج :16من بني الدول الخمس وعرشين األعىل ترتي ًبا حسب تصنيف مؤرش التنمية البرشيّة لألمم املتحدة (UN’s Hu�)5
 ،man Development Indexنجد نسب ًة عالي ًة من اإللحاد يف كل تلك الدول باستثناء إيرلندا ،بينام يف آخر خمسني
دول ٍة حسب هذا التصنيف نجد نِس ًبا منخفض ًة من اإللحاد.
وحسب املؤرش ،فإن أفقر أربعني دول ٍة تتم ّيز بتديّنٍ زائد .وأن الخمس وثالثني دول ًة من حيث نِسب األم ّية العالية بني
الشباب تتم ّيز كذلك بتديّنٍ زائد.
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س :17لرمبا كان من املبكر السؤال عن هذا ،لكن هل حصلت عىل ردود فعلٍ من جهات رسمي ٍة أو دين ّي ٍة عرب ّي ٍة بعد
إصدار الكتاب؟ ما نوع ردود الفعل التي تتوقّعها من نرش النسخة العرب ّية؟
أي ردود أفعا ٍل لحد اآلن ،ولو كانت تلك الجهات عىل قد ٍر من الحكمة فسيتجاهلون الكتاب.
ج :17مل ّ
أتلق ّ
س :18دراستك لقض ّية امللحدين واضطهادهم هي جز ٌء من قض ّي ٍة أخرى تتعاطى معها هي غياب التسامح الديني يف
الدول اإلسالم ّية ،والتي تؤ ّدي إىل التمييز ضد من ال ينتمون إىل الطائفة الحاكمة أو الغالبة .ويف مقا ٍل لك العام املايض
قلت أن حد الر ّدة هو أم ٌر تشرتك فيه الدول العربيّة مع داعش كسياسة دول ،فكيف تتوقّع أثر صعود داعش عىل
رصفات وسياسات
سياسات هذه الدول ومن يُس ّمون أنفسهم باملسلمني املعتدلني الذين يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عن ت ّ
داعش؟
أي كان ميتلك حق فرض
ج :18يشكّل
التعصب مشكل ًة ،وستأيت مرحل ٌة يدرك فيها العرب أنه ما من دول ٍة أو جامع ٍة أو ٍ
ّ
قوانينه الدينيّة عىل اآلخرين .هذه هي الطريقة الوحيدة لحل املشاكل الدينيّة التي تتنازع املنطقة ،لكنني أعتقد أن
الكثريين يستسصعبون هضم هذه الفكرة ،مبن فيهم أولئك الذين يُس ّمون أنفسهم باملسلمني املعتدلني.
يكمن االختالف بني داعش وأغلب الدول العرب ّية يف درجة االلتزام وليس يف املبدأ .فرنى عقوبات ٍ
داعش تصدم وتُفزع
الكثري من املسلمني ،ويف نفس الوقت فإن من الصعب أن نجد عربًا كُرث يعتقدون أن عىل الدولة رفع يدها عن صون
الدين والرتويج له وتب ّنيه.
بل إن أفعال داعش تقلّل من المعقول ّية السياسات الدين ّية التي تنتهجها الحكومات العرب ّية .فأنت إن أفطرت يف رمضان
فستقتلك داعش ،لكن عقوبة اإلفطار يف رمضان يف اإلمارات تقترص «فقط» عىل سجنك لبعض الوقت.
س :19نالحظ يف كتبك وطبيعة تغطيتك الصحفيّة أنك تركّز عىل شؤون الفئات امله ّمشة وطريقة متثيلها يف اإلعالم الناطق
كشعب ومن تم ٍ
بفئات داخل املجتمع العريب كامللحدين واملثل ّيني .هل
باإلنجليزيّة ،وهذا نراه بد ًءا من اهتاممك بالعرب
ٍ
تعتقد أن أهمية تغطية هذه املجموعات تكمن يف أنها مه ّمش ٌة وتحتاج نص ًريا أم أنها تلعب دو ًرا ها ًما مخف ًّيا؟
ج :19ال تكمن أهمية املوضوع يف إسامع ٍ
صوت لتلك الفئات وحسب ،فالكتابة عن املثل ّيني وامللحدين يف الدول العربية
أساليب قوي ٌّة ملواجهة األشكال النمطيّة املتداولة للعرب يف الغرب.
وأنسنتهم هي
ٌ
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لكن األه ّم من ذلك يكمن يف التح ّدي الذي تفرضه هذه الجامعات عىل النظام السيايس واالجتامعي السائد .يف عام
عام عىل انطالقة الربيع العريب كتبت مقالً قلت فيه :إن التغيري يف املنطقة لن يدفع عجلته ساس ٌة
 ،2009قبل أكرث من ٍ
اب معارضة ،بل سيأيت من منارصي املرأة ،ومن املثليني واملثل ّيات ،ومن املد ّونني وغريهم ،ومن ضمن
إصالح ّيون أو أحز ٌ
تلك الفئة أشمل امللحدين.
كصحفي يف سياق اهتامماتك بهذه املواضيع؟
س :20تعقي ًبا عىل السؤال السابق ،كيف تؤطِّر مسريتك املهن ّية
ٍّ
ج :20لو اعتربنا أن جوهر الصحافة يتمثّل بطرح األسئلة ،فأنا آمل أن تكون األسئلة التي أطرحها هي األسئلة الصحيحة.
«عرب بال َر ّب» تحدي ًدا ،كيف تتوقع االختالف
س :21بعض كتاباتك موجود ٌة بالعرب ّية واإلنجليزيّة .وفيام يتعلق بكتاب
ٌ
يف قراءة الجمهورين للكتاب نفسه ،ومن سيكون جمهور ق ّرائه؟ ما أهم ّية إيصال هذه الصورة التي يرسمها الكتاب إىل
الغرب؟
ج :21أنا أدرك أن جمهور ق ّرايئ متنو ٌع ،سوا ًء أكانوا داخل أو خارج الرشق األوسط .رسالة الكتاب لق ّرايئ يف الغرب أن
وحتم ليسوا كلهم متعصبني دين ًيا .لكنني أردت تبيان تع ّدي القوانني التي تحمي الدين
العرب ليسوا كلهم مسلمني،
ً
وتروج له عىل حقوق اإلنسان يف املنطقة ،ال سيام وأنني أعتقد أن هذه قض ّية ال تلقى االنتباه الكايف من الحكومات
الغربيّة أو من املنظّامت الحقوقيّة.
أما الق ّراء العرب ،فأمتنى أن يساعد الكتاب من يواجه منهم صعوب ًة يف تق ّبل اإلميان بالدين ب ِإشعارهم بأنهم ليسوا
وربا يع ّرفهم كذلك ببعض األفكار التي قد ال تكون قد خطرت ببالهم .كام وأرجو أن ميك ّنهم الكتاب من أن
معزولنيّ ،
يعوا الصعوبات املحتملة لو ق ّرروا سلوك درب اإللحاد .وكنقط ٍة أخرية ،أعتقد أن الكتاب يش ّخص العديد من املشاكل
التي ميكن للناشطني تبنيها.
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س :22لطاملا اهتم الغرب بالرشق ،وقد مر هذا االهتامم والتفاعل املقرون به مبراحل عديدة .واليوم نرى أن االهتامم
متبادل وأكرث عمقًا وتعقي ًدا ،وال شك يف أن وسائل االتصال باتت وس ّيلة تالق ٍح وتباد ٍل ثقا ٍيف يف يومنا هذا بني الطرفني.
ً
صار
من خالل مسريتك الطويلة يف تغطية الرشق األوسط ،هل مثة أمو ٌر تكشّ فت لك مل تكن بادي ًة من خالل التغطية اإلعالمية
الغربية التقليدية تو ُّد لو يعرفها كل غريب؟ وبالعكس ،هل هنالك أمو ٌر تتم ّنى لو يعرفها العريب العادي عن الغرب؟
ج :22تعجز الكثري من وسائل االتصال الغربية عن نقل أخبار الرشق األوسط بتجر ٍد من حيث هي أخبار .ففي اإلعالم
ٍ
األمرييك تحدي ًدا ،نرى أن التغطية تُصاغ بشكلٍ
جارف بداللة مصالح السياسة الخارجية األمريكية ،فريكّزون عىل أسئلة من
منط« :ما مدلول هذا بالنسبة ألمريكا؟» و«ما الذي تفعله أمريكا بصدد األمر؟»
فمن جهة ،هذا يولّد انطبا ًعا بأ َّن العديد من مشاكل املنطقة هي من مسؤولية أمريكا ،وهو أم ٌر يُثبط همم العرب عن
حل هذه املشاكل بأنفسهم .ويجدر أن نتذكّر هنا أن أكرث ثورات الربيع العريب نجا ًحا هي الثورة التونسية التي
محاولة ِّ
كان التدخل األمرييك واألجنبي عمو ًما فيها يف ح ِّده األدىن.
من جه ٍة أخرى ،فاألمريكيون ال يأبهون بتطور ٍ
ات ال تؤث ّر مبارش ًة يف أمنهم أو يف سياستهم الخارجية ،فال تحظى أحداثها
ٍ
هجومات دون طيا ٍر عىل القاعدة
بتغطي ٍة عندهم .واملثال النموذجي عىل ذلك هو اليمن ،حني أصاب أمريكا هوس ش ِّن
يف ذلك البلد دون أن يحظى تداعي اليمن والدمار فيه سوى القليل من االهتامم اإلعالمي األمرييك.
أما عن فهم العرب للغرب ،فالكثري من العرب ت ُصيبهم الدهشة حني أخربهم عن املعارك الطويلة التي خضناها يف الغرب
يف سبيل حرية التعبري ،والحريات الجنسية وغريها ،وهي ٌ
فمثل مل تحصل املرأة الربيطانية
معارك بعضها قريب العهد بناً .
أيضا يف بريطانيا وحتى عام  1861كان من املمكن «نظريًا
عىل املساواة يف حق التصويت مع الرجل سوى يف عام ً .1928
رشع بالسامح بالجنس بني الرجال البالغني بالرتايض هناك إال بحلول
عىل األقل» تنفيذ حكم اإلعدام بتهمة املثلية ،ومل ي ّ
عام  .1967كام وأُجريت آخر محاكمة بتهمة ازدراء الدين يف بريطانيا عام  ،1977وحتى قانون ازدراء الدين نفسه مل
يتم إلغاؤه هناك إال عام .2008
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ٍ
انتقادات
وجهت
َ
س :23إعالم الطرفني يشوبه يش ٌء من التشويه املتعمد وغري املتعمد .يف هذا اإلطار ،ويف أكرث من موضعٍ
ملعهد بحوث إعالم الرشق األوسط  ،MEMRIوالذي يعمد بعض العرب ،ومن ضمنهم بعض امللحدين ،إىل استخدام
انتاجه املريئ ومقاالته أحيانًا ،هل أخربتنا باختصا ٍر عن موقفك من نشاط هذا املعهد؟
ج :23معهد بحوث إعالم الرشق األوسط  MEMRIيخدم أهداف الدعاية اإلعالمية اإلرسائيلية .واستخدام محتواهم
ٍ
متحيص لدعم حج ٍة ما سيكون له عىل األرجح نتائج عكسية يف رأيي.
دون
س :24ح ّدثنا قليالً عن موقعك عىل اإلنرتنت املسمى «الباب» .ما طبيعة
املقاالت التي ينرشها ومن هو جمهوره وما هي أهدافه؟
ج :24أنشأتُ موقع «الباب» عام  1998مع بدايات ظهور اإلنرتنت .وكان
ٍ
عندئذ .واسم «الباب» أىت من اللفظة التي
مختصا يف شؤون اليمن
موق ًعا
ً
يطلقها اليمنيون عىل البوابة الرئيسية التي تفيض إىل البلدة القدمية يف
كنت قد
صنعاء ،واملوقع كان هدفه أن يكون مبثابة البوابة اإللكرتونيةُ .
جمعت الكثري من الوثائق وقطع املعلومات املغمورة خالل زيارايت إىل
اليمن ،واستحسنت فكرة توفريها عىل اإلنرتنت.
بُعيد ذلك ،قررت توسعة «الباب» ليغطي دولً عربي ًة أخرى كذلك .وكان
ٍ
معلومات للصحفيني والطالب
هدفه يف املقام األول أن يكون مصدر
وغريهم من ذوي االهتاممات الخاصة بتلك املنطقة .كان هذا قبل قدوم
غوغل  ،googleواليوم تتوفر الكثري من املعلومات مقارن ًة مبا كان موجو ًدا
أيام إنشاء املوقع .يحتاج املوقع اليوم صيان ًة جذرية ،لكنه يحوي أكرث من
 1400صفحة ،ومن الصعب متابعتها وتحديثها كلها.
مع ذلك ،ففي املوقع الكثري من الوثائق ذات القيمة التاريخية ،واليوم
استعمله بشكلٍ أسايس كمدونة.
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س :25يف كتابك «الرشق األوسط ماذا أصابه حقًا» ترى أن هنالك رزم ًة من املشاكل ترتكز حول أمو ٍر تتعلق بالحرية
والتعليم وقبول اآلخر .يف رأيك ،هل ميكن التعاطي البناء مع هذه املشاكل يف املستقبل القريب ،وتحت أي ظروف؟
وهل ترى دو ًرا يلعبه نشاط امللحدين املجاهرين يف إحداث هذا التغيري ،من حيث أن نقدهم للوضع القائم ليس مقي ًدا
بالقيود املفروضة عىل املتدينني؟
طويل .وما يحتاجه الوضع هو
ج :25سيستغرق التغيري وقتًا ً
مشاركة ٍ
أناس كرث من فئات متنوعة يركزون جهودهم عىل
صعب نظ ًرا للتباين
توسعة حدود املسموح ،لكن التعميم
ٌ
الكبري يف الظروف املحلية ،فهنالك أمو ٌر يستطيع ناشطون
يف بريوت عملها بينام ال يستطيع ناشطون آخرون عملها يف
مثل.
الرياض ً
هام يف توسعة هذه الحدود،
ويستطيع امللحدون لعب دو ٍر ٍ
نظ ًرا أل َّن انعدام إميانهم بالدين ميثل أقىص اختبا ٍر ممكن
للتسامح داخل املجتمع.
وكام ذكرتُ سابقًا ،فحتى يحصل امللحدون عىل حقوقهم
عليهم أن يثبتوا حضورهم ،وهذا يتطلب الجهر باإللحاد من
بعضهم .لكن يفرتض فيمن يتمكن من أن يجاهر بإلحاده أن
دعم كاف ًيا
ينجو بفعلته ،وهو أم ٌر يحتاج أن يلقى املجاهر ً
ميكنه من أن يعيش حياة طبيعية نو ًعا ما بعد أن يعرف
اآلخرون عن إلحاده .فلن تكون هنالك فائد ٌة ترجى من جهرك باإللحاد لو كانت النتيجة املبارشة لذلك هي سجنك أو
نفيك.
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وثيق عىل الدين والذي ميثل إىل جانب االنتامء القبيل ركيزتان هامتان لهذه الهوية.
س :26تنبني الهوية العربية بشكلٍ ٍ
وغال ًبا ما يرى املجتمع العريب امللحدين كشاذّين يخونون الجامعة ،يف ضوء هذا ،هل ترى يف املستقبل قيام إلحا ٍد ذي
صبغ ٍة عربي ٍة يندمج مع هذه الهوية بشكلٍ
طبيعي أم أن قبول امللحدين كجز ٍء من املجتمع لن يأيت إال بتغري املجتمع
ٍ
نفسه؟
ج :26ميثل اإلسالم بالنسبة للغالبية الساحقة من العرب اليوم مركب ًة أساسي ًة من هويّتهم كعرب .ومن الصعب تجاوز
ذلك .لكن من غري املستحيل أن يتح ّور دور اإلسالم من كونه جز ًء من الهوية إىل جز ٍء من الرتاث التاريخي «كام حصل
مع املسيحية يف أجزاء كثري ٍة من أوروبا».
لكن قبول امللحدين كجز ٍء من املجتمع لن يتحقق يف املحصلة النهائية دون تغريٍ
اجتامعي ودون إقامة دو ٍل علامنية.
ٍ
س :27هنالك مقارب ٌة ال ميكن تجاهلها بني وضع امللحدين العرب واملثليني العرب ،وعىل الرغم من االختالف وبنا ًء عىل
دروس ميكن استقاؤها من نشاط املثليني يف الغرب عىل الصعيد السيايس واالجتامعي ميكن
دراستك للفئتني ،هل توجد ٌ
أن تفيد امللحدين العرب بصفتهم أقلي ًة مهضومة الحقوق تناضل من أجل الحصول عىل اعرتاف املجتمع بها؟
ج :27املقاربة موجود ٌة إىل ٍ
حد ما .لكن األهم هو استقاء الدروس وتطبيقها عىل الظروف املحلية ،ال محاولة التقليد.
أعتقد أن أهم الدروس تأيت من أيام بدايات نشاط املثليني «وامللحدين» يف الغرب ،ال من النشاط الذي نراه اليوم .فام
ميكن رؤيته يف تلك الفرتة هو نضاالتٌ صغرية النطاق تراكم تأثريها تدريج ًيا مع الوقت وبعضها آىت أُكُله.
دروس ميكن تعلّمها من «حلم» وهي منظمة للمثليني يف لبنان( )6والتي استطاعت البقاء اآلن عىل مدى 12
توجد
ٌ
ٍ
ٍ
جامعات أخرى يف
تحالفات مع
دعم من مثليني لبنانيني مغرتبني ،لكنها سعت لبناء
عا ًما .منذ بداياتها ،القت «حلم» ً
ٍ
منظامت تعمل من أجل حقوق تتعلق بشؤون الجنس واإلنجاب ،وأخرى تعمل من أجل حقوق
لبنان ،فتحالفوا مع
اإلنسان ،وغريها .كام تحالفوا مع محامني وأطباء ومعلمني يتعاطفون مع قضيتهم .كل هذا وفّر ملنظمة «حلم» الحامية،
ورمبا يتعني عىل املنظامت اإللحادية التي تسعى لتثبيت نفسها يف دو ٍل عربي ٍة أن تتبع نه ًجا مشاب ًها .وهذا يعني إنشاء
ٍ
تحالفات والتعاون مع املتدينني الذين يدعمون حرية االعتقاد «أو غياب االعتقاد».
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س :28قام الرئيس السييس بإصدار العديد من الترصيحات التي تبدو داعم ًة لقضية التسامح مع اإللحاد ،يف ضوء ذلك
ويف ضوء تص ّدي األزهر لإللحاد والحكم الذي صدر مؤخ ًرا بحق إسالم بحريي ،إىل أين يتجه الوضع يف رأيك؟
ج :28تتبنى أغلب األنظمة العربية نو ًعا ما من اإلسالم يالئم حاجاتها السياسية ،ونظام السييس ليس استثناء .فعقائديًا،
يُعترب إسالم السييس عاديًا ووسط ًيا ،لكنه قاد ٌر عىل خنق النقاش من عىل جانبي خطه املركزي :عىل الجانب الليربايل
واملحافظ عىل ٍ
حد سواء .وعىل الرغم من اعتدال هذا اإلسالم من الناحية الفكرية ،إال أنه مل يعمد إىل تشجيع حرية الرأي
يف مرص ،ومل يساهم يف حل مشاكل البلد الدينية أو الطائفية .فهنالك حاج ٌة لحوا ٍر أكرث انفتا ًحا يف هذه األمور وليس
تقليص الحوار .فهزمية اإلخوان املسلمني ال تأيت بالقمع وإمنا باإلقناع.
ٍ
مجموعات مهمشة يُضحى بها كأكباش فداء يتم استهدافها وإلقاء اللوم يف مشاكل مرص عليها،
ونرى يف مرص أن هنالك
ٍ
جهات دينية.
مثل البهائيني واملثليني وامللحدين وغريهم .وهذا الترصف قد يستدرجه النظام نفسه أو وسائل اإلعالم أو
لكن الخربات السابقة تعلمنا أنه قد ميكن محاربة هذه الظاهرة لو اعرتض عد ٌد ٍ
كاف من الناس عليها ،ومن أمثلة ما
حدث مؤخ ًرا يف مرص توقيف الجيش للناشط الحقوقي والصحفي حسام بهجت( )7والوثائقي الذي فضح ما اشتبه أنه
حامم شعبي عام وحملة االنتقادات التي تبعته(.)8
جنس مثيل يف ٍ
ٌ
س :29يف مقال كتبتَه عام  2006يف صحيفة الچارديان( )9تحدثت عن أثر العنرصية يف املجتمع العريب يف التعامل مع غري
املسلمني وذكرت فيه أن نقاش هذه النقطة بشكلٍ رصي ٍح من املحرمات يف املجتمع العريب .هذا فيام يتعلق باألقليات
الدينية ،لكن املسألة تختلف فيام يتعلق بامللحدين أو املثليني الذين ينكر املجتمع حتى وجودهم ،فهل مرد ذلك أنهم
مجموعات منظم ٍة ذات ٍ
ٍ
صوت
ليسوا مجموع ًة وإمنا أفرا ًدا؟ هل سيختلف تعامل املجتمع مع هاتني الفئتني لو تحولتا إىل
وحضور ،ال سيام يف ضوء الطبيعة القبلية للمجتمع العريب؟
ج :29املشكلة الكامنة وراء املوضوع هي قصور الدول العربية يف التعامل مع التعددية .فهم يرون يف التعددية مشكلة
محتمل إلثراء املجتمع ،فرناهم يتعاملون معها بتجاهل الفروقات بني الناس والسكوت
ً
بدل من أن تكون مصد ًرا
وعا ًرا ً
عنها ،أو بفصل الجامعات أو الفصائل بعضها عن بعض لتقليل احتامالت تصادمها .مام يحيل التعاطي مع التعددية إىل
ما يشبه شكل رد فعلٍ
عكيس مربممج ،وهذا هو أحد األسباب التي يجعل أفكار تقسيم ليبيا وسورية والعراق واليمن
ٍ
كثرية التداول اليوم.
إن الجهود املبذولة إليجاد حلو ٍل للتعايش قليلة .فعىل املدى القريب ،وعىل «مبدأ ف ّرق تسد» ال تجد األنظمة الحاكمة
داف ًعا ملعالجة الوضع ،حتى لو كانت عواقب ذلك غري محمود ٍة عىل املدى البعيد.
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أيضا نظر ٌة فوقي ٌة متلكها الجامعات الدينية أو العرقية السائدة تجاه اآلخرين ،والتي من ثم تستعمل إلباحة
توجد هنالك ً
التمييز ضد الفئات األخرى.
فهم غري ناضج.
أضف إىل ذلك أن فهم الناس للدميقراطية حتى يف األماكن التي بدأت ترتسخ فيه أفكا ٌر دميقراطية ال زال ً
وقد رأينا بعض ذلك خالل حكم مريس ملرص ،حيث كان موقف النظام أن للغالبية الحاكمة الحق يف االستيالء عىل كل
أسايس من عنارص الدميقراطية ،لكن الفهم األعمق للدميقراطية
رص
يشء .إرادة األغلبية بطبيعة الحال هي بالفعل عن ٌ
ٌ
يتطلب حامية األقليات كذلك.
لكن عدا عن ذلك ،ال ينظر املجتمع العريب إىل امللحدين واملثليني بنفس نظرته إىل األقليات العرقية والدينية .فالعرق
ليس أم ًرا يختاره املرء ،بل يولد معه ،ويف الرشق األوسط مييل الناس إىل تطبيق املعيار ذاته عىل الديانة .بينام يُنظر إىل
اإللحاد واملثلية «حتى من قبل األقليات العرقية والدينية» عىل أنهام اختيارات شخصية ال تستحق االحرتام أو الحامية.
يعارض املثليون هذه النظرة طب ًعا ،وأتصور أن العديد من امللحدين يعارضونها كذلك ،فالكثري من امللحدين قد فكر
مطول بالدين ،و انطالقًا من املنطق واألدلة قرروا ،وإن عىل ٍ
مضض أحيانًا أن الله غري موجود .وكام قال يل ملح ٌد يف
ً
مقابلة أجريتها معه« :متى علمت شيئًا ال تستطيع أن تجهله».
ما أحاول قوله هو أن عىل امللحدين واملثليني العمل عىل إقناع األقليات األخرى أنهم يف صفهم قبل أن يستطيعوا التعاون
م ًعا.
س :30لو أردنا أن ننظر من منظور األطروحات املتعددة لكتبك الثالثة« ،عرب بال رب»« ،الحب املمنوع» و«مصاب
الرشق األوسط» ،هل لديك خالص ٌة عام ٌة تشاركنا بها حول تشخيص مصاب العامل العريب ،ورمبا السبيل إىل شفائه؟
ج :30كتبي تنظر إىل منا ٍح متعدد ٍة من حياة املجتمعات العربية وإىل تعدد أمناط االستبداد التي تقيد حرية الفرد فيها.
ٍ
بانتخابات حرة ،فال ميكن
وشفاء مصاب الرشق األوسط لن يتمثل فقط باإلطاحة باألنظمة االستبدادية وإتباع ذلك
إصالح السياسة دون إصالح املجتمع كذلك.
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حوار مـع ...
براين ويتاكرBrian Whitaker-

س :31جزيل الشكر ،براين ويتاكر ،عىل تكريسك الوقت للحديث معنا .ختا ًما ،هل تود توجيه رسال ٍة ما إىل قراء مجلة
امللحدين العرب ،مؤمنني كانوا أو ملحدين؟
ج 31:أشكركم عىل األسئلة املشوقة .أنا أعتقد أن التغيري ٍ
آت يف النهاية ،فال تيأسوا.
إعداد و تقديم :أسامة البني ( الوراق)
هوامش:
 1.ميكن الوصول إىل املوقع عىل الرابطhttp://www.al-bab.com :
 2.تم نرش التقرير عىل موقع جريدة  The Dallas Daily Newsبتاريخ الثالث من آب/أغسطس  2013تحت عنوان �Arab atheists inch out of shadows despite persecu
 tion in Mideastللكاتب .Kamran Jebreili
 3.منشور املدونة عىل موقع  al-bab.comيف الثالث من آب/أغسطس  2013تحت عنوان .Arabs and Atheism
قارب ر ٍاس عىل النيل وينا ٍد لييل .ميكن إيجاد املزيد من التفاصيل يف مقا ٍل منشور عىل
 4.يف تلك القضية تم اعتقال ً 52
رجل بتهمة الفجور (التهمة التي ت ُوجه للمثليني عادة) من ٍ
موقع ال BBCالعريب املنشور بتاريخ  7سبتمرب /أيلول  2014تحت عنوان مرص :حبس تسعة متهمني يف "فيديو" زفاف شابني مثليني[ .إضافة املجلة]
 5.مؤرش التنمية البرشية ( )Human Development Index HDIهو مؤرش ابتكرته هيئة األمم املتحدة يشري إىل مستوى رفاهية الشعوب يف العامل.وتصدر له تقريرا سنويا منذ
عام 1990وما يقوم برنامج التطوير لألمم املتحدة ( )UNDPبغرض تنمية الدول وتحسني أوضاع املواطنني يف الدول املختلفة .كلام زاد الرتتيب كلام زادت رفاهية الحياة[ .إضافة
املجلة]
 6.موقع حلم helem.net
مثل قراءة التقرير املنشور عىل موقع ال BBCالعريب
 7.بعد توقيفه بتهمة نرش األخبار الكاذبة تم إطالق رساحه بعد ثالثة أيام بعد دعم وضغط محليني وعامليني .لالستزادة ،ميكن ً
بتاريخ  10نوفمرب /ترشين الثاين  2015تحت عنوان حسام بهجت :امتنى الحرية "آلالف املعتقلني ظلام" يف مرص[ .إضافة املجلة]
 8.املقصود القضية املرفوعة عىل الصحفية املرصية التي أنتجت الوثائقي «املستخبي» لقناة القاهرة والناس الذي صور لحظة القبض عىل الرجال يف الحامم ،والذين متت تربأتهم
ومن ثم رفعوا عىل الصحفية دعوى عىل عراقي بتهمة إذاعة أخبار كاذبة بغرض التشهري [مالحظة املجلة].
 9.تم نرش املقال عىل موقع الجارديان اإللكرتوين  www.theguardian.comبتاريخ  8سبتمرب/أيلول  2006تحت عنوان [ .The Race Tabooإضافة املجلة]
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يقول رائد األنرثوبولوجيا الحديثة جيمس فريز( )1صاحب مدرسة األسطورة والطقس بأن األسطورة قد استُمدت من
الطقوس ،فبعد مرور زمنٍ طويلٍ عىل مامرسة ٍ
معيٍ ،وفقدان االتصال مع األجيال التي ّأسسته ،يبدو الطقس
طقس ّ
ٍ
لطقس
خال ًيا من املعنى ومن السبب والغاية ،وتربز الحاجة إلعطاء تفسريٍ وتربي ٍر له ،وهنا تأيت األسطورة إلعطاء تربي ٍر
التخل عنه.
قديم ال يريد أصحابه نبذه أو ّ
ُمب ّجلٍ ٍ
الحجاب اإلسالمي يندرج ضمن هذه الطقوس .فقد انقطع اتصال األجيال اإلسالمية الحالية مع الجيل اإلسالمي األول
ومبر ٍ
متت بصل ٍة لألسباب
الذي عارص ترشيع الحجاب وظروفه ،لذلك عمد شيوخ الدين إىل اختالق
ٍ
ات جديد ٍة ال ّ
أسباب ّ
الحقيقية لهذا الترشيع و تجاهلوا متا ًما تلك األسباب لكونها غري منطقية وغري متالمئ ٍة مع العرص الحديث .
الكل يعرف ما يتشدق به شيوخ اإلسالم من مربر ٍ
ات للحجاب بح ّجة العفة واألخالق وحامية املرأة من االبتذال وحامية
الرجل من االفتتان بجامل النساء وغريها من األسباب التي أتخمونا بها ،لذلك سوف نرجع بالزمن إىل الوراء ،إىل مجتمع
ٍ
محمد ليك نتعرف عىل املالبسات الحقيقية لترشيع الحجاب.
املدينة يف زمن
خاص بنساء محمد وعامة نساء
خاص بنساء محمد والثاين ٌّ
رشع حجابني ،أحدهام ٌّ
القراءة املتأنية للقرآن ّ
تبي أنّه ّ
املسلمني وما يندرج تحتهم من حرائ ٍر وإماء ،هذا البحث يركّز عىل الحجاب الخاص بعامة نساء املسلمني.
بي قل ألزواجك وبناتك
بداية هذه الجولة هي بآية الجالبيب من ﴿سورة األحزاب رقم  ﴾59والتي تقول﴿ :يا أيها ال ّن ُ
رشعت
ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبيهن ذلك أدىن أن يُعرفن فال يُؤذين﴾ ولتفسري سبب نزول هذه اآلية التي ّ
فساق أهل املدينة
الحجاب نعود ألشهر التفاسري اإلسالمية القدمية والحديثة ،حيث يُخربنا ابن كثري يف تفسريه« :كان ّ
يخرجون بالليل  .....فإذا رأوا املرأة عليها جلبابا قالوا  :هذه ح ّر ٌة فكفّوا عنها ،وإذا رأوا املرأة ليس عليها جلباب قالوا:
هذه أم ٌة فوثبوا عليها» (ابن كثري.)2( )355/3:
ويقول القرطبي (ص « :)3()5325ملا كانت عادات العربية التبذّل ،وك ّن يكشفن وجوهن كام تفعل اإلماء ،وكان ذلك
داعي ًة إىل نظر الرجال إليهن وتش ّعب الفكر فيهن ،أمر الله رسوله أن يأمرهن بارتداء الحجاب عليهن إذا أردن الخروج
إىل حوائجهن ،وك ّن يت ّربزن يف الصحراء قبل أن تُتَّخذ الكنف ،فيقع الفرق بينهن وبني اإلماء  ....وكانت املرأة من نساء
املؤمنني قبل نزول هذه اآلية تت ّربز للحاجة فيتع ّرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة ،فتصيح به فيذهب ،فشكوا ذلك
إىل النبي فنزلت هذه اآلية» كأ ّن الله مل يكن يرى بعينيه ما تعانيه الحرائر من مضايقات وانتظر شكواهن للنبي حتى
يُنقذهن من التح ّرش!
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ونستمر مع مجتمع املدينة املثايل حيث نجد يف (طبقات ابن سعد « : )4()141/3كانت نساء النبي يخرجن باللّيل
لحاجتهن ،وكان الناس من املنافقني يتعرضون له ّن فيُؤذَين ،فشكوا ذلك ،فقيل ذلك للمنافقني فقالوا :إمنا نفعل ذلك
باإلماء فنزلت هذه اآلية أي أية الحجاب» .ويف مكان آخر نقرأ :ملا كانت ال ّحرة تخرج فتُحسب أنها أمة فتُؤذى  ....أمره ّن
زي اإلماء ويدنني عليهن جالبيبهن ﴿﴾141/8
الله أن يخالفن ّ
ونستمع إىل الطربي( )5وشهادته يف تفسريه « :يا أيها النبي قل ألزواجك ونساء املؤمنني ال يتشبهن باإلماء يف لباسهن
إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهن ،ولكن ليدنني عليهن من جالبيبهن لئال يتعرض لهن
فاسق».
وننتقل إىل (تفسري البيضاوي « :)6( )386/4وذلك أدىن أن يعرفن مي ّيزن من اإلماء والقينات فال يؤذين فال يؤذيهن أهل
الريبة بالتعرض لهن ».
ونطالع يف تفسري أخر« :عن الحسن قال كن إماء باملدينة يقال لهن كذا وكذا ،كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء
فيؤذوهن ،فكانت املرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها ويؤذونها فأمر النبي املؤمنات أن يدنني عليهن
من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن من اإلماء أنهن حرائر فال يؤذين» (تفسري الصنعاين )7()544/3
يقول الزمخرشي يف تفسريه ( « : )8()3/246كن يف أول اإلسالم عىل هجريهن يف الجاهلية مبتذالت ،تربز املرأة يف درع
وخامر يفصل بني الحرة واألمة ،وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون إذا خرجن إىل مقايض حوائجهن يف النخيل
زي اإلماء بلبس
والغيطان لإلماء ,ورمبا تعرضوا للحرة بعلة األمة ،يقولون حسبناها أمة! فأمرن أن يخالفن زيهن عىل ّ
األردية واملالحف وسرت الرؤوس والوجوه ،ليحتشمن فال يطمع فيهن طامع».
ويف تفسري (البغوي « :)9()544/3وقال الضحاك والكلبي نزلت يف الزناة الذين كانوا ميشون يف طرق املدينة يتبعون النساء
إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن ،فيغمزون املرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها ،ومل يكونوا يطلبون إال
زي الكل واحد يخرجن يف درع وخامرة الحرة واألمة كذلك ،فشكون
اإلماء ولكن كانوا ال يعرفون الحرة من األمة ألن ّ
ذلك إىل أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت هذه اآلية».
ناس من املنافقني يتعرضون لهن
ونقرأ يف الدر (املنثور « : )10()659/6كان نساء النبي يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ٌ
ف ُيؤذَين ،فقيل ذلك للمنافقني فقالوا إمنا نفعله باإلماء فنزلت هذه اآلية  ...فأمر بذلك حتى ُعرفوا من اإلماء ،وأخرج
بن جري ٍر عن أيب صال ٍح قال :قدم النبي املدينة عىل غري منز ٍل ،فكان نساء النبي وغريهن إذا كان الليل خرجن يقضني
حوائجهن وكان ٌ
رجال يجلسون عىل الطريق للغزل فأنزل الله هذه االية» .
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«دليل عىل أن الحجاب إمنا أمر به الحرائر
ٌ
وقال شيخ اإلسالم (بن تيمية)( )11يف مجموع الفتاوى يف كالمه عن اآلية:
دون اإلماء  ...فهذا مع ما يف الصحيح من أنه ملا اصطفى صفية بنت حيى ،وقالوا :إن حجبها فهي من أمهات املؤمنني،
وإال فهي مام ملكت ميينهّ ،
ختصا بالحرائر» .وكذلك قال ابن الجوزي « :أي يغطّني رؤسهن
دل عىل أن الحجاب كان ُم ً
ووجوهن ليُعلم أنهن حرائر» .وقال (ابن عطية األندليس يف تفسريه)(« :)12أمر الله رسوله بأمرهن بإدناء الجالبيب ليقع
سرتهن ،ويبني الفرق بني الحرائر واإلماء فتُعرف الحرائر بسرتهن فيكف الرجال عن معارضتهن».
نستدل بهذه التفاسري عىل حقيقة الترشيع الطبقي للحجاب ،حيث فُرض عىل الحرائر من أجل حاميتهن من رجال
ليل للت ّربز ،وذلك بتفريق لباسهن عن لباس اإلماء ،كذلك نواجه حقيق ًة أخرى وهي طبيعة هذا
املدينة عند خروجهن ً
ليل ونها ًرا ،حيث يُعتدى عىل نسائه بحجة أنهن إماء! هل اإلماء بال حقوقٍ أو
املجتمع املثايل الذي يتغ ّنى به املسلمون ً
مشاع ٍر أو كرام ٍة حتى يتم االعتداء عليهن دون استنكا ٍر من أحد؟ بل ويكون االعتداء عليهن تربي ًرا لتحرشات الرجال
الحيوانية؟ هذا إذا تغاضينا عن كون حياتهن كإماء تحت وطأة العبودية هي جرمي ٌة بحد ذاتها ،لكن األدهى واألمر
ٍ
محمد لهذه القضية بكل طبقية ،بحامية الحرائر عن طريق ارتدائهن الحجاب وترك اإلماء عرض ًة للتحرش
هو معالجة
الجنيس دون حامية !!! أليس من املنطقي فرض الحجاب عىل كل النساء؟ هل تعاليم اإلسالم تتساهل وتتسامح مع
التحرش الجنيس الذي قد يؤدي إىل عالقة جنسية يف حال كانت املرأة املستهدفة أمة؟
هناك عدة استنتاجات نستخلصها من هذه التفاسري:
ٍ
محمد وصحابته ملا واجه
أولً  :من املضحك أن أساس املشكلة هو الت ّربز! يعني لو توفرت دورات ميا ٍه صحي ٍة يف بيوت
مجتمع املدينة هذه املشكلة ،وملا فرض محم ٌد الحجاب من األساس! هذه النقطة تقودنا إىل التساؤل عن مدى توفر
النظافة للرجال والنساء يف مدينة اإلسالم املثالية .واملثري يف األمر أن اإلسالم صدع رؤوسنا بالطهارة ورشوطها ونواقضها!
ال يستطيع املرء أن يتخيل منظر النساء وهن يذهنب للتربز يف مكانٍ مكشوف يف الصحراء .ال نقول هذا بغرض التضاحك
ٍ
مبجتمعات عارصته ،ولكن لنلفت نظر
التحض والرفاهية مقارن ًة
متناسني أنّه مجتمع بدايئ يفتقر إىل أدىن مق ّومات
ّ
املسلم أن حياة أولئك البدو املساكني ال متت بصل ٍة ملا يحاول منتجو ومخرجو األفالم واملسلسالت الدينية تصويره له عن
مساكنهم ومالبسهم وطريقة عيشهم.
ٍ
محمد وصحابته ،ومل
ثان ًيا :حسب ما ذُكر أعاله ،يتضح لنا أن الزنا والتحرش الجنيس يحدثان عل ًنا يف املدينة وتحت أنظار
يح ّرك محم ٌد ساك ًنا اتجاهها وإمنا عمل فقط عىل حامية الحرائر من النساء وترك اإلماء ملصريهن يف مدينة تشيع فيها
الفاحشة وال يستحي فيها الرجل أن يجاهر بأنه يسعى للزنا مع اإلماء!
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ٍ
محمد عىل من يسميهم املنافقني ،لقد كانت لهم اليد الكربى يف إطالق شائعة زنا عائشة والرتويج
ثالثًا :تظهر لنا سلطة
ٍ
ملحمد
أي احرت ٍام
لها ،و مع هذا مل يقف محم ٌد ضدهم بصور ٍة عملي ٍة ،واآلن نلحظ أنهم كانوا يتحرشون بالنساء دون ّ
وصحابته .وحني وصلت الشكاوى ملحمد ،استفرس منهم وكان إجابتهم :نحن نتحرش باإلماء فلم يكن منه إال أن ق ّرر
ترشي ًعا يرضيهم ويحمي املسلامت .هل نيس األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ ملاذا مل تر ِو هذه التفسريات وكتب
الرتاث اإلسالمي حادث ًة تقول أن محم ًدا اعرتض بش ّدة عىل تعرض اإلماء للتح ّرش وأنّه وبّخ الرجال الذين اعرتفوا بفعلتهم
ٍ
محمد
هذه ونهاهم وأغلظ لهم القول؟ مع أن هذه الكتب نفسها ال تخلوا من قصص هنا وهناك تحيك عن غضب
واحمرار وجهه لهذا السبب أو ذاك!
راب ًعا :لو كان فرض الحجاب من أجل غاي ٍة أخالقي ٍة لت ّم تطبيقه عىل جميع نساء املدينة ،فمن غري املعقول أن نتص ّور أن
الحرة تثري الرجل جنس ًيا بينام ال يثريه جسد األمة ،ألن اإلثارة مرتبط ٌة بجامل املرأة وليس بوضعها االجتامعي.
للتأكيد عىل كون السبب الحقيقي وراء ترشيع الحجاب كان الفصل الطبقي بني الحرائر و اإلماء نور ُد ما قام به الصحابة
مثل عمر بن الخطاب كام ترسد بعض املصادر:
ٍ
عن ٍ
كاشفات عن شعورهن يرضب ثديهن)(.)13
أنس بن مالك قال ( :كن إماء عمر يخدمننا
جلباب متقنع ٌة به ،فسألها ُعتقت؟
(دخلت عىل عمر بن الخطاب أم ٌة قد كان يعرفها لبعض املهاجرين أو األنصار وعليها
ٌ
قالت :ال ،فام بال الجلباب ضعيه عن رأسك إمنا الجلباب عىل الحرائر من نساء املؤمنني ،فتلكأت فقام إليها فرضب رأسها
حتى ألقته عن رأسها)(.)14
(خرجت امرأ ٌة مختمر ٌة متجلبب ٌة ،فقال عمر :من هذه املرأة فقيل له :هذه جاري ٌة لفالن رجل من بنيه ،فأرسل إىل حفصة
فقال :ما حملك عىل أن تخمري هذه األمة وتجلببيها وتش ّبهيها باملحصنات؟ حتى هممت أن أقع بها ال أحسبها من
املحصنات،ال تش ّبهوا اإلماء باملحصنات)(.)15
نُصدم مر ًة أخرى يف أحد أكرب رجاالت الدين اإلسالمي ودولته :عمر بن الخطاب الذي يتباهى املسلمون بكونه أيقونة
العدل! مل يكتفي عمر مبا قام به محمد من فرض الحجاب فقط عىل الحرة دون األمة ،لكنه منع األمة من التط ّوع لسرت
التست والحشمة التي صدع شيوخ الدين بها رؤوسنا!
جسدها وارتداء الخامر! يعني يف مفهومنا اليوم هو منعه ّن من
ّ
أين املشكلة لو أرادت أمة أن ترتدي الحجاب وتبتعد عن نظرات الرجال وال تكون سب ًبا يف فتنتهم كام ي ّدعي البعض؟
إن السبب الوحيد هو التكريس الطبقي والنظرة الدونية لهذه املرأة .ومن ي ّدعي أن اإلسالم مل يفرض عليها الحجاب
أي
بسبب مشقته عليها ،وبسبب طبيعة األعامل التي تقوم بها ،نقول له أن هناك من ارتدين الحجاب ومل يسبب لهن ّ
مشق ٍة ولكن الخليفة العادل منعهن.
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تفصل لنا كيف يخترب عبد الله بن عمر
وليك تتضح صورة املجتمع املثايل وكيفية التعامل مع اإلماء نقرأ الرواية التي ّ
جسد الجارية قبل رشائها ( :أن ابن عم ٍر كان يضع يده بني ثدييها وعىل عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها)()16
رجل عاب ًدا ال يرتك الصالة وال القيام ،ال يتميّز بيش ٍء
عبد الله بن عمر ذلك الرجل الذي وصفته الدعاية اإلسالمية بكونه ً
عن أبناء عرصه يف التخلّف والتعامل املشني مع آدمي يُعرض أمامه للبيع .هذا الوصف يبني حقيقة ما كان يجري يف
كأي سلع ٍة يتم الكشف عليها ومعرفة مدى جودتها
أسواق النخاسة :عن كيفية بيع النساء وكيفية التعامل معهن ِّ
نتبي أنه ال عورة لهذه الطبقة املهانة من النساء.
وتقليبها للتأكّد من خل ّوها وسالمتها من العيوب .كذلك ّ
مختص بالحرائر دون اإلماء كام كانت سنة املؤمنني
ونقرأ يف مجموع (فتاوى ابن تيمية الجزء  15ص )272والحجاب
ٌ
يف زمن النبي وخلفائه أن الح ّرة تحتجب واألمة تربز وكان عمر إذا رأى أم ًة مختمر ًة رضبها وقال :أتتش ّبهني بالحرائر أي
لكاع فيظهر من األمة رأسها ويداها ووجهها.
ٍ
محمد وصحابته يف التمييز الطبقي يف الحجاب فبالتأكيد سوف تتوافق أراء الفقهاء معهم يف حجاب
إذا كان هذا رأي
وعورة اإلماء كالتايل:
املذهب الحنفي :األمة كالرجل يف العورة مع ظهرها وبطنها وجنبها (الدر املختار-تبيني الحقائق)()17
املذهب املاليك :عورة األمة هي السوأتان مع اإلليتني (الرشح الصغري -بداية املجتهد) ()18
املذهب الشافعي :عورة األمة كالرجل يف األصح إلحاقًا لها بالرجل بجامع أن رأس كل منهام ليس بعورة (مغني املحتاج-
املذهب)()19
املذهب الحنبيل:عورة األمة كالرجل متاما ما بني الرسة والركبة (رشح العمدة)()20
ً
ّ
ٍ
محمد وصحابته ،لكن الغريب أن هذه
رشع فقهاء اإلسالم هذه الترشيعات ألنهم يستندون فيها إىل
ليس غريبًا أن ي ّ
اآلراء تُطمس يف الكتب وال يجري ذكرها اليوم عىل لسان شيوخ الدين ألنهم يعرفون جي ًدا أن املجتمع سوف يُصدم من
هكذا أمو ٍر غري منطقية .هل من املعقول أن الرجل يُثار من شعر املرأة الحرة وال يُثار من ثدي املرأة األمة؟
لكن هل هذا رأي الفقهاء السابقني فقط أم املعارصين كذلك؟ أحد شيوخهم البارزين الشيخ بن عثيمني يف رشحه
رسة إىل الركبة ،فلو صلّت األمة مكشوفة
(املمتع عىل زاد املستقنع)(« : )21األمة ولو بالغة وهي اململوكة فعورتها من ال ّ
رسة والركبة فصالتها صحيح ٌة ألنها سرتت ما يجب عليها سرته يف الصالة وأما يف باب النظر فقد ذكر
البدن ماعدا ما بني ال ّ
رسة والركبة».
الفقهاء أن عورة األمة أيضا ما بني ال ّ
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مخالف بشأن حجاب األمة بحجة أن اإلماء يف عهد الرسول كانت الفتنة بهن
رأي
ٌ
ولألمانة العلمية فإن ابن تيمية كان له ٌ
أقل ولكن يف زمنه فإن الفتنة فيهن عظيم ٌة ،لذلك يجب أن تسرت جسدها كلّه .وهذا قول ابن حزم أيضا .لك ّن رأيهم
شخيص من دون أي أدل ٍة رشعي ٍة ورمبا حاولوا إعامل عقولهم يف
خصوصا أن رأيهم اجتها ٌد
ال يُعتد به أمام هذا اإلجامع
ً
ٌ
ٍ
نصوص ال تتفق مع العقل.
مهم بالنسبة للمسلم املعارص كالحجاب ،حيث تم
يف الختام نس ّجل بدائية وسطحية الترشيع اإلسالمي يف موضو ٍع ٍ
يرسخ امتهان كرامة اإلماء .وفرض ترشي ًعا أعاق حرية
ترشيعه من أجل حادث ٍة طارئ ٍة يف املدينة ،فأنتج ترشي ًعا طبقيًا ّ
ٍ
الحرائر منهن ،وتعاين منهن النساء إىل اليوم ،يف حني كان املنطق والعقل السليم يستوجبان الرضب ٍ
حديد بحق
بيد من
ٍ
فروقات يف اللباس
هؤالء الرجال الذين يتح ّرشون جنس ًيا بنساء املسلمني وتوفري الحامية لهن ،ال تسهيل األمر لهم بخلق
ليك يتحرشوا مرتاحي البال باإلماء .إن الدين اإلسالمي ال يختلف يف ثقافته عن الثقافات التي عارصها من حيث اعتبار
العبيد واإلماء كاملتاع والحيوان ،ال حرية شخصية لهم وال كرامة إنسانية .ومن الواضح أن اإلنسان قد تجاهل الدين
وترشيعاته حني سام بأخالقه وقىض بق ّوة القانون واملنطق عىل ظاهرة االستعباد .ورغم االنتكاسة الحاصلة يف بلداننا
العربية بظهور تنظيم داعش الديني الذي يدعو للرجوع أربعة عرش قرنًا للوراء الستعادة تلك الترشيعات املخزية ،نأمل
أن تكون هذه االنتكاسة مبثابة الصفعة التي يتلقاها املسلم حتى يصحو عىل حقيقة دينه.
املصادر :

.1الغصن الذهبي :جيمس فريزر.
.2تفسري القرآن العظيم :ابن كثري.
.3الجامع ألحكام القرآن :القرطبي.
.4الطبقات الكربى :ابن سعد.
.5جامع البيان يف تأويل آي القرآن :الطربي.
.6أنوار التنزيل وحقائق التأويل :البيضاوي.
.7تفسري القرآن :الصنعاين.
.8الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل :الزمخرشي.
.9معامل التنزيل :البغوي.
.10الدر املنثور يف التفسري باملأثور :السيوطي.
.11مجموع الفتاوى :ابن تيمية.
.12املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :ابن عطية األندليس.
.13الراوي :أنس بن مالك  -خالصة الدرجة :صحيح – املحدث:
البيهقي – املصدر :السنن الكربى للبيهقي – الجزء الثاين –
الصفحة .227

 .14الراوي :أنس بن مالك – املحدث :األلباين – املصدر :إرواء الغليل
– الصفحة  204/6خالصة حكم املحدث :صحيح عىل رشط مسلم.
 .15الراوي :صفية بنت أيب عبيد – املحدث :البيهقي -املصدر:
السنن الكربى للبيهقي الصفحة – 2/ 226خالصة حكم املحدث:
صحيح.
 .16الراوي :نافع موىل ابن عمر – املحدث :األلباين – املصدر :إرواء
الغليل
 .17الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار :محمد بن عيل
الحنفي
 .18الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك:
الدردير.
 .19مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج :الخطيب
الرشبيني.
.20العدة رشح العمدة :بهاء الدين املقديس.
.21الرشح املمتع عىل زاد املستقنع :محمد ابن عثيمني.
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اإلسم :أرشف فياض
إعداد :شقيق الطاهر

يف بالد العربان« :أنا أفكر ..أبدع ،إذًا أنا مجلو ٌد  ...معدوم»
الحكم بقطع رقبة الشاعر أرشف فياض إلرضاء إله املسلمني يه ّز عرش اإلنسانية.
صلح أو ُمبد ٌع أو
نبي جاءنا إال بأيدينا انذبح ...وال أتانا ُم ٌ
«من أين يأتينا الفرح؟ ما طار ط ٌري عندنا إال انذبح ...وال ٌ
كاتب أو شاع ٌر ...إال عىل وسادة الشِّ عر انذبح! ُمح ّر ٌم يف وطني تنقل الهواءُ ...مح ّر ٌم تنقل الكُحلة فوق أعني النساء
ٌ
ُمح ّر ٌم تنقل القصيدةُ ..مح ّرمُّ ..محرم ..تنقل األفعال ،واألسامء».
أبياتٌ كتبها الشاعر السوري الكبري نزار قباين وهو يرضب بأحكامنا وأعرافنا العربية عرض الحائط ،ساخطًا عىل
ما يناله املبدعون من العذاب يف هذه البالد التي ال تعرف غري مراقبة ضامئر األدباء والشعراء ،ومعاقبتهم عىل
التفكري والكتابة.
فوجئ العامل الح ّر بخرب الحكم بإعدام الشاعر الفلسطيني أرشف فياض يف اململكة العربية السعودية بتهمة اإللحاد
وإهانة الذات اإللهية ،نعم العامل أصيب بالصدمة لكننا مل نُصدم ومل نُفاجأ ألن هذه األحكام التي تصدر عىل
املُفكّرين والشعراء يش ٌء نحن معتادون عليه منذ قديم األزل ليس يف بالد آل سعود فقط ولكن يف كل بالد العربان
التي تدين باإلسالم ،فمرص تع ّرض الكثريمن ُمفكّريها وشعرائها للتكفري واالتّهام باإللحاد ملُج َّرد أنهم يتح ّدثون
بطريق ٍة اليفهمها العامة والتفقهها السلطة وحتى لو فهمتها فإنها تسري خلف الغوغاء والدهامء إلرضائهم وذلك
عىل حساب تق ّدم هذه البالد التي ترزح تحت نري الجهل والفقر والنهب منذ مئات السنني.
عادي ج ًدا فقد سبق أن أُعدم ابن املقفع مصلوبًا وأُجرب عىل التهام
الحكم بإعدام شاع ٍر عريب يف هذه البالد يش ٌء ٌ
الحلج مصلوبًا تحت زعم الغرية عىل الذات اإللهية...
أطرافه املشوية قبل أن ميوت ،وأُعدم ّ
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وكأن هذا اإلله عاج ٌز عن الدفاع عن نفسه ،وأُعدم السهروردي وجاء الحكم من السلطان صالح الدين األيويب
أيضا بتهمة الزندقة والكفر ،وت ّم الحكم بإعدام املفكر السوداين محمد محمود طه
يف قلعة حلب عام 1191م ً
ملُجرد انه قدم اجتهاد جديد يساهم يف إطالة عمر اإلسالم الذى أصبح مبفهومه القديم يتصادم مع أبسط معاين
اإلنسانية ،أعدمه جعفر منريي إلرضاء مشاعر الغوغاء والدهامء واملتشددين اإلسالميني ،أعدمه ليكسب شعبي ًة
مغموس ًة بدمه الطاهر ،ويف مرص ت ّم التفريق بني الدكتور نرص حامد أبو زيد وزوجته بعد حكم القضاء املرصي
ٍ
سنوات بسبب روايته «مسافة يف عقل رجل» ويف السعودية مازال رائف
وسجن الكاتب عالء حامد مثان
بتكفريهُ ،
بدوي يرزح مسلوب الحرية يف السجن بسبب نقده للخرافات الدينية املوروثة ،وتم سجن بن باز يف الكويت ألنه
كتب يف مدونته دراسة مثيولوجية عن النبي إبراهيم وبعد قضاء مدة السجن تم ترحيله فو ًرا إىل وطنه األصيل
مرص وتم منعه من دخول الكويت لألبد ،هذا هو واقع الحال يف أغلب البالد العربية التي تستل ّذ البقاء ضمن
قوائم الدول املتخلفة التي تنتهك أبسط معاين القيم اإلنسانية مثل الحق يف الحياة وحرية التعبري.. .إىل آخره.
نعود لقضية الشاعر أرشف فياض الذى يقبع حال ًيا يف أحد سجون اململكة العربية السعودية «سجن أبها» ُمنتظ ًرا
بني لحظ ٍة وأخرى أن يأتيه حراس الرب ليقتادوه إىل ساحة اإلعدام -حيث من املفرتض طبقًا للقوانني السعودية
املُستمدة من الرشيعة اإلسالمية – لتقطع رقبته بالسيف بسبب ما يسمونه إهانة الذات اإللهية واالجرتاء عليها
ونرش األفكار اإللحادية.
وعقب القبض عىل نجله خرج والد الشاعر الفلسطيني املحكوم عليه باإلعدام يف السعودية أرشف فياض عن
ليوضح للعامل تفاصيل ما جرى مع نجله ،ال س ّيام بعد الحكم الغريب الذي
صمته يف لقاء مع فضائية فرانس ّ 24
تغي بني ليل ٍة وضحاها وخاصة أن الحكم األول كان السجن  4سنوات
أصدرته محكمة سعودية عىل نجله والذي ّ
وسب الذات اإللهية.
بتهمة ما يُسمى الرتويج ألفكار إلحادية ّ
ويف تفاصيل ما جرى عىل لسان والد الشاعر الفلسطيني فياض فإن السبب وراء هذه التهم هو صديق ارشف
فياض ،حيث كانا يشاهدان إحدى املباريات م ًعا يف الدوري األورويب ومن ثم حدثت بينهام مشاجر ٌة كالمية قام
عىل إثرها صديق الشاعر بتهديده بطرده من السعودية وترحيله لغزة يف فلسطني وبعد ذلك وأثناء جلوس أرشف
يف القهوة جاءت مجموعة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر باعتقاله.
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تهم هي باطل ٌة وكاذب ٌة وكلها ُمستند ٌة لكالم الشاب السعودي
حيث أكّد والد الشاعر بأن جميع ما نُسب إليه من ٍ
فقط وهناك العديد من الشهود ولكن األمن السعودي ال يتفهم إال ما يريد فقط.
ٍ
لضغوطات كبرية أثناء التحقيق إلجباره
حيث أكّد والد ارشف بأن ابنه تع ّرض للتحقيق أكرث من مر ٍة كام تع ّرض
عىل اإلعرتاف بتلك التهم الباطلة ولكنه مل يعرتف بيشء.
بدل من ٍ
ضابط واحد للضغط عليه بشكل
حيث ذكر والد أرشف أن ابنه كان يتعرض للتحقيق من قبل  5ضباط ً
كبري.
و لقاء عبد الستار فياض والد الشاعرعىل قناة فرانس 24موجود عىل يوتيوب تحت عنوان« :أصوات الشبكة |
فلسطيني خلف القضبان يف السعودية بسبب أبيات شعر!»
وغم وكم ًدا عىل نجله املحكوم عليه باإلعدام ،فقد أعلنت
هم ً
وعقب صدور الحكم بأيام توىف عبدالستار فياض ً
ٍ
بكلامت مقتضبة «بابا
شقيقة الشاعر وفاة والدها يوم الخميس  /26نوفمرب 2015 /عرب حسابها عىل تويرت ،وقالت
مات».
ومن جانبه انتقد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو الحكم الذي أصدرته السعودية بحق الشاعر
الفلسطيني أرشف فيضا قائالً :يتساءل العقل واإلنسان قبل النص وحكم اإلعدام عن كلامت الشاعر ،عن ٍ
وقت
يتأرجح بني الحياة واملوت … (أين قصائد الشاعر؟ تلك التي قادت خطاه إىل السجن؟).
وأضاف بسيسو يف تدوين ٍة نرشها عىل صفحته مبوقع التواصل االجتامعي “فيسبوك” قائالً« :إن تأويل النص
ٍ
تأويالت
الشعري يختلف يف سياقه األديب واملجازي عن الحديث اليومي املبارش كونه يحمل أبعا ًدا متعددة تقبل
مجازية عدة ،كام هو الحال يف تأويالت الفنون اإلنسانية جميعها».
وتابع « :نقول هذا دون التدخل يف طبيعة القوانني والقضاء السعودي ،فليس الغرض من الكتابة البحث يف طبيعة
القوانني بقدر ما هو االنحياز اإلنساين للشاعر واإلنسان قبل النص والقصيدة … االنحياز الفطري للحياة حتى
الرمق األخري … اإلنحياز للحق يف املعرفة والعدالة ( ..إن حياة انسان فيها من البالغة ما يكفي لحياة البرشية …
وصوت إنسان مهام بدا مختلفا فيه مزايا التعدد التي متنح الحياة بع ًدا معرف ًيا ).
وينتمي ارشف فياض ألرس ٍة فلسطينية تعيش يف اململكة العربية السعودية منذ  50عا ًما ،وسبق أن مثّل اململكة
العربية السعودية يف بينايل البندقية بصفته األمني املساعد للجناح السعودي يف املعرض ،وله نشاطاتٌ فنية منها
معرض تشكييل يف اململكة افتتح مبشاركة جهات رسمية.
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عبداملعطي حجازي :ال نقبل بإعدام الشعراء
ومن جانبة أدان الشاعر املرصي الكبري أحمد عبداملعطي حجازي ،حكم اإلعدام الصادر بحق الشاعر أرشف فياض،
والذي ات ُهم من قبل السلطات السعودية بأنه ير ّوج ألفكار إلحادية وسب الذات اإللهية.
وقال حجازي ملوقع «البوابة» املرصية« :ال نقبل بإعدام شاعرُ ،مش ًريا إىل أنه ال ميكن أن نتفق عىل حدود تلك
األفكار اإللحادية ،خاصة ألن الذي فعله أو قاله الشاعر أرشف فياض ميكن الرد عليه والنظر إليه والتعامل مع
عب عن رأيه».
الرأي بصور ٍة متحرضة لكن ال نقبل باإلعدام لكل من خالفنا الرأي ألنه ّ
كام أدان الشاعر املرصى أحمد الشهاوي ،حكم اإلعدام الذي طال الشاعر الفلسطيني أرشف فياض ،قائال«:كيف
تكو ُن بني آدم وتعدم شاع ًرا أو تسج ُنه أو تقطع ي َده أو تلط ُمه عىل وجهه».
والسامء
وتابع :الشهاوى يف حديثة ملوقع «البوابة» اإلخباري «:كل املاملك
ْ
تغيتَّ ،
سقطت وبقي الشِّ عر ،األرض َّ
االختالف والج َ
َ
ِدال ،أفلم
أرخص من ما ِء قصيد ٍة ،تعلَّ ُموا
تقلبت ،وظلَّت القصيدة ،مالُكم أدىن من الشِّ عر ،ونفطكم ُ
ويؤسس لحرية االعتقاد والتعبري والكالم».
كتاب اسمه القرآن ،ينادي بالحرية والحوارِّ ،
يقع يف أيديكم ٌ
وأضاف الشهاوي« :إن مل تكونوا تستحون من الشّ اعر وشعره ،فاستحوا من الله ،إذا كنتم مل تقرأوا القرآن ّ
فأشك
أنكم قادرون عىل قراءة قصيد ٍة ،وتلقِّيها بأبصار قلوبكم ،دم الشّ اع ِر عنوان ضعفكم وتهافتكم وهزميتكم أمام
املضغ».
حضار ِة القصيدة ،اعلموا أن بداو َة الدم ُ
تأكل لح َم القصيدة نيئًا ،لك َّن القصيدة تأىب عىل ْ
كام أطلقت منظمة العفو الدولية « أمنستي انرتناشونال» عىل موقع «آفاز» حملة جمع تواقيع بعنوان «أنقذوا
الشاعر والفنان الفلسطيني أرشف فياض».
وأشارت «أمنستي» وفقًا ملصادر مقربة من فياض ،أنه تم منع الزيارة والتمثيل القانوين عنه.
وأدانت املنظمة الدولية ترهيب أرشف فياض كجزء من حملة أوسع تقوم بالتحريض عىل الكراهية ضد الكُتاب
واستخدام الدين اإلسالمي لتربير القمع وسحق حرية التعبري.
وعبت «أمنستي» عن تضامنها مع فياض ،آملة ان تتمكن من زيادة الدعم للشاعر الفلسطيني والضغط من أجل
ّ
اإلفراج عنه.
ودعت املنظمة الدولية املثقفني السعوديني بشكلٍ خاص للتعبري عن التضامن مع فياض ضد مامرسات التكفرييني
يف التخويف والتي تهدف إىل اسكات الشعراء والكُتاب والفنانني مثله.
وختمت «أمنستي» بالقول إن السكوت عىل احتجاز فياض هو اهان ٌة للعلم واألدب والثقافة والفكر والحريّة
وحقوق اإلنسان.
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مختارات من نصوصه
ننرش خالل السطور املقبلة عد ًدا من نصوص الشاعر الفلسطيني أرشف فياض ،من ديوان صدر له عام 2008بعنوان
«التعليامت بالداخل»

عفوك ..اغفر يل
إرضايب عن ضخّ الدمع
وعن تكرار اسمك آناء الشوق
وأطراف الوحشة.
هت وجهي بحثًا عن دفء ذراعيك
إين و ّج ُ
ال حبيب إال أنت ..وحدك ..وأنا أول العاشقني.
***
دمك األبكم لن ينطق
دمت تباهي باملوت
ما َ
أودعت الروح لدى من ال يفقهها
َ
رسا أنك قد
وتعلن ً
فقدان الروح سيستغرق وق ًتا ال يكفي
ذرفت من ٍ
نفط.
َ
ملواساة الفزع لعينيك عىل ما
***
جدّ ي ..أقف عاريًا كل يوم دون حرش ..ودون
ٌ
مبعوث سلفًا
أن يضطر أحد للنفخ يف الصور ..فأنا
أنا تجربة الجحيم عىل كوكب األرض!
األرض
جهنم التي أُعدّ ت للـ ..ال جئني!
***
ليل تنق ُُصه الخربة بالوقت
ٌ
وتنقصه زخات املطر
لتغسل كل عوالق ماضيك الضالة
كنت تس ّميه العفّة
خالصا مام َ
ومتنحك ً
والقلب القادر بهتانًا أن يعشق..
أن يلهو
أن يتقاطع مع ردتك السافرة عن الدين الرخو
عن التنزيل الزائف
عن تصديقك بآله ٍة ضلّت ع ّزتها.
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ٍ
بأسلوب
شخصيات مميز ٍة
رواية فاتنة تحيك قصة
ٍ
ٍ
مختلف عن املعتاد يف الروايات .تبدأ الرواية مبشاهد
حوار ٍ
ات تلقي الضوء عىل تعامل الشخصيات مع مواضيع
يومية .إىل أن تتحول إىل ٍ
خليط فري ٍد من األحداث يتخذ
طاب ًعا روائ ًيا .ستتعرف عىل عا ٍمل آخر ،بل عىل عاملك
وغي
نفسه من منظو ٍر آخر .إخرت من تكون وأينّ ،
حي الرماد
التاريخ يف املستقبل القريب ،ت َّ
رشد يف أزقة ّ
املوحلة مع سامل الصغري ،أو خض حربًا رضوس إىل جانب
الزير املهلهل وتفنن يف االنتقام من الذين يرتكبون خطأ
مواجهتك ،تحدى الخنزير األكرب وليد ومساعده الدينء
حب مع مالك
يوسف ،تعرف إىل امرأ ٍة تعيش قصة ٍّ
املوت إسمها دليله ،أو كن فتا ًة بارعة الجامل وأثره
يغي
يف مختلف املجتمعات مع فاتنة ،واكتشف كيف ّ
الحب الطاغية.
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يف ساعات الصباح األوىل تستيقظ فاتنة وتفتح باب الغرفة ...لتجد املهلهل بوجهه امليلء بالندب أمامها مبارشةً! تبدأ
بالركض من غرف ٍة إىل غرفة لكن املهلهل يخرتق الجدران ،جميل يحاول املساعدة ويقفز عىل ظهر املهلهل ،يرميه املهلهل
أرضا ويرصعه بكرس رقبته تحت قدميه ،فاتنة تجد مسدساً ،توجهه عىل املهلهل وتضغط الزناد ،كلّام أطلقت النار
ً
خرجت نسخ ٌة جديد ٌة من املهلهل من مكعب الزجاج! اليأس يدب يف أوصالها ...تستسلم...ميسك املهلهل رقبتها ويبدأ
بخنقها ٍ
بيد واحدة ...تحاول أن ترصخ جميييييييل!
جميل :فاتنة؟ ما بك؟
تستيقظ فاتنة وهي تلهث  :املهلهل ...
جميل يبتسم  :لهذه الدرجة كنت سيئًا معك الليلة املاضية؟
فاتنة :ال ،عىل العكس ،كنت رائ ًعا ولطيفًا  ):آسفة ،منذ الحادثة تصيبني هذه الكوابيس بني فرت ٍة وأُخرى .مل أخرب أمي
ليك ال تقلق وأحاول إخفاء األمر.
جميل :ال تخايف كل أجهزة األمن تطارده ولن تري وجهه مرة ثانية.
فاتنة :أتأمل ذلك...
يف نفس الوقت الدكتور رامي يستعد لخطوبته فموعدها تلك الليلة .لقد هرب إىل خطوبة لينىس فاتنة.
خارج منفى العشاق يف الليلة املاضية املهلهل بعد أن فتح الكوخ ،وجد الكثري من املعلبات والطعام الذي يكفيه أليام.
قىض الليلة فيه إىل الصباح .يف الصباح وباستخدام منظار حرس الحدود ،يرى أن البيت محا ٌط بسو ٍر عا ٍل ،ويف وسط
بحرية ،وهناك جها ٌز أمني وكامريات .يستغرب ملاذا هذا الحذر يف ٍ
حرس أيضاً .املسألة ال
بيت منعزل كهذا؟ رمبا هناك ٌ
تستحق املخاطرة وقد وجد ضالته من الطعام هنا .يقرر أن يعرب الحدود دون التع ّرض للبيت.
جميل يذهب إىل غرف ٍة منعزل ٍة ويجري اتصاالً :أجل ،آسف إلزعاجك يف هذا الوقت املبكر ويف بيتك ،ألغِ موضوع سحب
البعثة وثبتها .أشكرك.
فاتنة تخرج إىل الرشفة الخارجية ،يوجد منظا ٌر حديثٌ
معلق عىل سورها .تنظر فيه بفضول ،ثم تطلق رصخ ًة ال شعورية!
ٌ
املهلهل الذي كان مير عرب أقرب نقط ٍة يف البحرية إىل البيت يسمع صدى الرصخة من بعيد بينام يهرع جميل إىل الرشفة.
فاتنة :املهلهل! هنا!
جميل :فاتنة حبيبتي ال ُميكنني السكوت عن هذا املوضوع أكرث من ذلك ،يجب أن نراجع طبيب ،األحالم والكوابيس
يش ٌء طبيعي بعد الصدمات لكن التهيؤات موضو ٌع خط ٌري جدا ً.
فاتنة :قلت لك إنه هنا! أنظر!
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جميل :فاتنة قلت لك...
متر رصاص ٌة فوق رأس جميل وتكرس زجاج الشباك املُطل عىل الرشفة خلفه !
ينبطح جميل وفاتنة أرضاً ،من حظّهام أن املهلهل يحمل
مسدسا فقط وليس بندقية قناص .يزحف جميل إىل داخل
ً
البيت.
فاتنة :ماذا اآلن؟
جميل :ال تخايف لدي أسلح ٌة هنا يف البيت ،من ضمنها بندقية ٍ
قناص حديثة.
فاتنة تبدأ بتاملك نفسها :أعطني سال ًحا ،عيل أن أواجه مخاويف.
جميل  :لكنك ال تعرفني استخدام السالح.
مسدسا عىل األقل.
فاتنة :أعطني
ً
جميل :حسناً.
جميل يُراقب محيط البيت بكامريات الفيديو الخارجية ،السيارة تبتعد باتجاه الحدود.
جميل :إنه يهرب.
فاتنة :ملاذا أطلق النار إذًا؟ رمبا هذه مراوغ ٌة منه.
جميل :ال ،أعتقد أنه حاول استغالل عامل املفاجأة ،لكنه ليس غب ًيا لينتظر الرد ،سأنهي هذا املوضوع اآلن!
جميل يخرج إىل الرشفة ويص ّوب القناصة عىل رأس املهلهل من الخلف ،ويُطلق النار! يف نفس اللحظة التي يُطلق فيها
النار تهت ّز سيارة املهلهل فوق حج ٍر يف الطريق الوعر ،الرصاصة تُخطىء املهلهل لكنها ت ُربكه فيندفع برسع ٍة أكرب ثم
تنقلب سيارته فوق املنحدر إىل األسفل.
فاتنة :أصبته! أصبته!
جميل :ال أعتقد ،لكن سببت له حادث ًا مميتًا .اسمعي لنغادر هذا املكان لالحتياط.
فاتنة :كيف عرف ننا هنا؟
جميل :أعتقد أنه الحظ اليسء ال أكرث .سأبلّغ عنه ليجمعوا جثته أو يلقوا القبض عليه إن كان ح ًيا.
فاتنة :لنغادر املكان.
ِ
واجهت أسوأ كوابيسك.
آسف ج ًدا عىل كل يشء ،بدأت الليلة بترصفايت النكراء ويف الصباح
جميل :فاتنة ،أنا ٌ
فاتنة :توقف عن االعتذار! ما بك؟ جميل ،متالك نفسك و ُعد إىل شخصيتك املتينة التي أعشقها!
جميل :هيا بنا ألعيدك إىل البيت.
بعد ٍ
نقاش قصريٍ مع األم عن قضاء الليلة خارج البيت تدخل فاتنة غرفتها وتكتب يف دفرتها الرسي:
هل نحن نصنع كوابيسنا أم أنها حقًا تالحقنا؟ من هذا الرجل ومن أين أىت؟ وأي ٍ
حظ هذا أن يصادفني يف مكانٍ ال يخطر
عىل بال؟
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رجل يتبعني ،بل يسري
وجميل...هل كل الرجال هكذا من الداخل بال ثق ٍة أم أنني أنا من أفسد رجولة الرجال؟ ال أريد ً
معي.
يف أسفل منحد ٍر قرب الحدود ،يقرتب الجنود من سيارة حرس الحدود املنقلبة ،ليجدوها فارغة.
عىل بُعد أميا ٍل داخل حدود الدولة املجاورة ،يتناول املهلهل الطعام املُعلّب تحت ظل شجرة .ثم يجرح نفسه مرتني عىل
بطنه امليلء بالندب .هناك مزار ٌع مير مع حصانه أسفل الطريق ،يحمل املهلهل كيس الطعام ويتّجه إىل املزارع.
املزارع :السالم عليكم.
املهلهل :من يحكم هذه املنطقة؟
املزارع :متناز ٌع عليها مع جيش تحرير العراق والشام من الكرد واملجوس -جتعشكم.
املهلهل :ممتاز.
يسحب املزارع من عىل الحصان ،بعد رصا ٍع قصري ينتهي باملزارع جث ًة هامدة ،يجرح املهلهل بطنه جرحا واح ًدا ،ويغادر
عىل ظهر الحصان.
يف تلك األيام ،تستعد فاتنة للسفر ،زادت مقابالتها مع جميل.
جميل :مصمم ٌة عىل السفر؟
فاتنة :تعال معي.
جميل :سأزورك كث ًريا.
فاتنة تبتسم ،ثم ترسح يف الفضاء.
فاتنة :أحيانا أمتنى لو كان الله موجو ًدا.
جميل :ملاذا؟
ألقيت بالالمئة عليه لوجود املهلهل ،وأيب
كنت
ُ
فاتنة :ألنه لو كان موجو ًدا ،ملا كان البرش مسؤولني عن هذا الواقعُ .
ويوسف وهذا املجتمع الذي يُجربين عىل فراقك.
جميلِ :
لست مجرب ًة عىل فراقي.
فاتنة :حقًا؟ ما هي خيارايت؟ الزواج املبكر واالعتامد عليك أو العار األبدي؟
جميل :بإمكانك تحديد أي عالق ٍة تريدين.
اختزلت حيايت بعالقة ،قد أموت يف ريعان
فاتنة :العالقة ليست املشكلة .العالقة جز ٌء من الحياة وليست الحياة .إذا
ُ
الشباب.
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جميل :من أين ِ
أتيت بالعبارة األخرية؟
فاتنة :من دفرتي الرسي.
مبتسم :هل ستعريينني إياه يو ًما؟
جميل
ً
فاتنة :عىل جثتي ):
رسي بدأته منذ اقرتاحك.
لدي دف ٌرت ٌ
جميلّ :
صديق خيا ٌيل تثق به!
فاتنة :مربوك! اآلن أصبح لديك
ٌ
صديق خيا ٌيل ال يوثق به؟
جميل :وهل هناك
ٌ
فاتنة :رمبا ):
جميل :ما هي خطتك الدراسية؟
فاتنة :ممرض ٌة مزاول ٌة يف علم النفس .هذه درج ٌة متقدم ٌة بحيث تستطيع تشخيص أمراض وإعطاء وصفات لعالجها .هي
ليست منترش ًة هنا لكرثة األطباء.
جميل :ملاذا هذا التخصص بالتحديد؟
فاتنة :ملاذا درست فيزياء الكم وعلم النفس رغم أن ال عالقة لهام ببعضهام؟
جميل :هل هناك شيئان بدون عالق ٍة ببعضهام يف هذا الكون؟
فاتنة :بدأت تصبح فيلسوفًا.
جميل :إنها رفقتك السيئة يا فاتنة.
فاتنة :سرتتاح منها قري ًبا ):
يظهر الضيق عىل وجه جميل للحظة ثم يبتسم
تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي ذلك املساء:
أيتها الحياة افتحي ذراعيك يل ،وأيها الفشل اختبىء ،فأنا آتي ٌة بسيف الطموح ودرع األمل!
رجل عىل حصانٍ من حاجز جيش تحرير العراق والشام من الكرد واملجوس -جتعشكم-
أ ّما يف ساحة الحرب ،يقرتب ٌ
مبتسم ،إنه فارس املوت!
فريفعون األسلحة باتجاهه ،يُبطئ الرسعة لكنه يواصل التقدم
ً
مجاهد :من أنت؟ ماذا تريد؟
مبتسمُ :مجاه ٌد يف سبيل الله.
املهلهل
ً
بعد حوار قصري
مجاهد :إذا أردت رؤية األمري عليك إثبات نفسك .لدينا أس ٌري من الكفار ،إذا قتلته سرتى األمري.
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املهلهل :أين هو؟
يأخذه مجاهد إىل رجلٍ ُمقيد.
مجاهدِ :
إليك مسدس مع أننا نفضل الذبح إليقاع الرعب يف قلوب الكفار .اخرت
قلب
ً
مسدسا أو سكي ًنا إن كان لديك ٌ
الستعاملها.
املهلهل يرتك السكني واملسدس ويتجه إىل األسريّ ،
يفك رباطه ،يرتبك املجاهدون ويص ّوبون البنادق باتجاههُ ،يسك
املهلهل الرجل من شعره ثم يو ّجه له لكم ًة عىل وجهه ،يفقد الرجل إدراكه ويرصخ لكن املهلهل يستمر بتوجيه اللكامت
له كاملطرقة ،يكرس أنفه وأسنانه ويحطّم فكّه ويستمر بلكمه حتى يلفظ الرجل أنفاسه األخرية .يرتكه املهلهل ليسقط
عىل األرض ثم يو ّجه له ركل ًة قوي ًة عىل وجهه.
مجاهد بانبهار :والله إنك أثلجت صدرنا ،والله إن لك غرية لله ورسوله .سيكون األمري سعيدا ً برؤيتك.
يلتقط املهلهل السكني من األرض ويجرح نفسه ثم يتّجه لرؤية األمري.
أيام يف الصباح فاتنة عىل باب السفارة األمريكية ،تصطف عىل الدور .أمامها تقف امرأ ٌة تغطي وجهها .املرأة
بعد ٍ
تتململ وهي تنظر إىل فاتنة.
ثم توجه لها املرأة الكالم :اللعنة عىل املؤامرات علينا وعىل ديننا .هذه هي النتيجة .نرتك بالدنا الجميلة ونذهب إىل
كالب الغرب!
فاتنة تتجاهل املرأة .يأيت دور املرأة للمقابلة أوالً .يطلب منها القنصل الكشف عن وجهها فرتفض .يرفض إعطاءها
التأشرية.
املرأة :عليكم اللعنة أيها الكفار! القابض عىل دينه كالقابض عىل جمر ٍة هذه األيام!
يأيت دور فاتنة...
القنصل  :يبدو أن لديك كل األوراق الالزمة .مربوك.
فاتنة :شك ًرا لك.
عندما تخرج تسألها املرأة إن كانت قد أخذت التأشرية .تجيب فاتنة باإليجاب.
املرأة :يستقبلون العاهرات فقط.
تتجاهلها فاتنة وتكمل طريقها .جميل ينتظرها.
جميل :لنحتفل! ما رأيك بفطو ٍر تقليدي؟
فاتنة :حس ًنا ):
مطعم شعبي ،فاتنة تالحظ رائدة مع رأفت.
يف
ٍ
فاتنة لجميل :الطيور عىل أشكالها تقع.
جميل :ماذا تقصدين؟
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فاتنة  :ال يشء ،أعطني رغيف خبز ):
جميل :تعرفني ،مل ِ
مطعم مثل هذا منذ أيام الجامعة.
آت إىل
ٍ
فاتنة تنظر إىل التلفاز العام.
جميل :ماذا هناك يا فاتنة؟
رجل مق ّنع قتل  ٥أرسى خنقًا.
فاتنة :هل رأيت آخر فيديوهات جتعشكم؟ هناك ٌ
جميل :ال أشاهد فيديوهاتهم.
مرعب ج ًدا ،تعرف ،كلام قلّت تقنية سالح القتل كلام كان أكرث رعبًا .ال أعرف ملاذا.
فاتنة :لكن الفيديو
ٌ
جميل :ألننا معتادون عىل مشاهد القتل باألسلحة الحديثة من األفالم.
غريب كيف ميكن أن يعتاد اإلنسان عىل الفظائع.
فاتنة :صحيح،
ٌ
جميل :هل هذه مواضيع احتفالية؟
فاتنة :ال ،لنحتفل الليلة!
جميل :إىل منفى العشاق؟
فاتنة :ال أعرف ...لكن...
جميل :أين فاتنة الشجاعة التي تواجه مخاوفها؟ ثم ِ
إنك ستسافرين بعد أسبوعني أو ثالثة ،أين ستجدين مثل ذلك
املكان؟
فاتنة برتدد :حس ًنا ):
فُصول املايض :أخبار املهلهل
يف إحدى البالد العربية يف ليل ٍة باردة يف إحدى خيم الغجر ،امرأ ٌة تعاين من والد ٍة عرسة والقابلة
تحاول تخفيف معاناتها .يخرج الطفل ح ًيا لكن األم تصاب بنزيف.
األم :هل هو بخري؟
القابلة :أجل إنه بخري.
األم :الحمد لله ...أنه سامل!
اهتامم يدفن األم فهي زوجته الثالثة
بعد مد ٍة بسيطة تفقد األم الوعي ويف الصباح تلفظ أنفاسها األخرية .األب بدون
ٍ
التي كانت تبيع الورود.
القابلة :آخر كلامت األم كانت إنه سامل ،هل تريد أن تسميه سامل؟
اآلب بدون اكرتاث :حس ًنا ،اسمعي ليس معي مال ألدفع لك عوضك عىل الله أو خذي الصبي.
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بصبي صغري؟ أليس لديك أقارب؟
القابلة :ماذا أفعل ٍ
األب :حس ًنا ،سأعطيه إلحدى زوجايت لرتبّيه لعلّه ينفعنا.
هكذا ُولد سامل ،رضبته زوجة األب منذ كان يف السنة األوىل من عمره عند بكائه ،ورضبه أبوه يف السنة الثانية .كانوا
يطعمونه الفتات وبقايا الطعام .استعملته زوجة األب يف التس ّول نهارا ،ورضبته يف الليل ألنه "ثقيل" عىل ذراعها .يف
الرابعة بدؤوا يطلبون منه جمع صفائح األملنيوم ورضبوه ألنه مل يتقن ذلك بعد .يف الخامسة بدأ يبيع الجرائد ورضبوه
كامل.
إذا مل يبع كل الجرائد ويعود باملبلغ ً
كل صبا ٍح يبدأ رعب سامل .يأخذه أبوه ويرتكه عىل إحدى إشارات املرور ليبيع الجرائد ويتس ّول .بعد أن يغادر والده،
يأيت األطفال اآلخرون بعمر  ١٠سنوات فام فوق .إذا هرب سامل وترك تلك اإلشارة سيرضبه أبوه .إذا بقي سيرضبه هؤالء
األوالد .كل صبا ٍح كان معركة حيا ٍة او ٍ
موت بالنسبة لسامل .يبيع جريدة ثم يركض من مالحقة األوالد اآلخرين له وأحيانا
ُيسكون به ويرضبونه.
عظيم فبهذه الورقة وحدها
يف صبا ٍح بارد باع سامل جريدة فأعطاه السائق ورق ًة مالي ًة ومل يطلب الباقي .كان فرح سامل
ً
سينال عفو الوالد ولن يرضبه اليوم .لكن لسوء حظه َرآه اثنان من الباعة اآلخرين.
البائع ذو ال  ١٣عاماً :أعطني املال وسأتركك تذهب بالجرائد.
سامل :لكنه أعطاها يل ،دعني أذهب.
البائع ذو ال ١١عام :هل أنت أطرش؟ قلنا لك أعطنا املال اآلن!
يركض سامل ،يالحقه الولدان...يكاد يبتعد لكن ترضبه سيارة رضب ًة جانبي ًة فتتطاير الجرائد مع الرياح .السائق يهرب.
ٍ
لكامت عىل وجهه .األمل يعترص جسده
ُيسك الولدان سامل ،يث ّبته ذو ال ١١عام بينام يبدأ ذو ال ١٣بركله يف بطنه وتوجيه
الصغري .يسقط عىل األرض ال يقوى عىل الحراك .يركالنه عىل وجهه وصدره ويهربان بعد أخذ كل ما معه.
ينهض سامل ويج ّر نفسه إىل البيت الذي أصبح كو ًخا من الصفائح بدل الخيمة اآلن.
األب الثمل ،وقد نفذ منه الخمر الرخيص :سامل ،أين ما جنيت اليوم؟
سامل :أيب سامحني لقد رضبوين وأخذو مايل ،ورضبتني سيار ٌة وتطايرت الجرائد .ا ُقسم أنني سأع ّوضك غ ًدا و...
قبل أن يكمل يعاجله األب بركل ٍة عىل صدره...يتوقّف تنفّسه وهو يُحاول سحب الهواء إىل رئتيه.
األب :لقد أفسدت ليلتي أيها الحيوان التافه!
يبصق األب عىل سامل ثم يطرده لينام يف العراء .يعود سامل إىل الباب :أيب هل ميكن أن تعطيني غطاء؟
األب يرمي زجاجة الخمر الفارغة قاص ًدا وجه سامل لكنه يخطئه .يهرب سامل وينام يف العراء .يف اليوم التايل يجده األب
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فيوبّخه ثم يأخذه ويعطيه جرائد ليبيعها.
األب :إذا مل تعد باملال اليوم ...سأقتلك!
عندما يغادر األب يظهر الولدان.
ذو ال :١٣هل تتح ّدانا لتأيت وتأخذ مكاننا؟
سامل  :ال ،أنا ال أعرف أين أذهب ساعدوين.
ذو ال ١١سنة :سنساعدك طب ًعا!
ثم يث ّبت سامل ويبدأ ذو ال ١٣سنة بركله يف معدته...
أرضا .ذو
بينام ينهال الولدان بالرضب عىل سامل ذي السنوات الخمس ،تتطاير جرائده...لكن فجأة يسقط ذو ال ١٣سنة ً
ينقض عليه ويشبعه رضبًا.
ال ١١يويل هاربًا ،يحاول ذو ال ١٣النهوض لكن ول ًدا يبدو يف ال ١٥من عمره ّ
محمد :واجهوا من هم بعمركم يا جبناء!
سامل ينظر إىل محمد بخوف ،مي ّد محمد يده وينهضه.
محمد :ما اسمك يا ولد؟
سامل :سامل...
محمد :أنا محمد ،لكن يسمونني "مايكل" ،ألنني يو ًما ما سأسافر إىل الغرب وأدير عصابة وأتزوج فتا ًة شقراء!
سامل :الغرب؟
محمد "مايكل" :أجل ،يف تلك البالد توجد فتياتٌ جميالتٌ ٌ
ومال سهل .رمبا سآخذك معي عندما تكرب وتصري ساعدي
األمين .هل أنت بخري اآلن؟
سامل :أجل.
مايكل يساعده بجمع الجرائد ،يالحظ أن سامل يلتقط فتاتة خب ٍز من األرض ويأكلها.
مايكل :هل أنت جائع؟ تريد بعض الحلوى؟
سامل :أجل.
يُخرج مايكل قطعتي حلوى من جيبه ويعطي سامل .يف الحقيقة هذه أول مر ٍة يتذوق فيها سامل حلوى األطفال يف حياته.
يأكل القطعتني بنهم.
مايكل :هل أنت هنا كل يوم؟
سامل :أجل.
مايكل :اسمع ،هناك إشارة مرو ٍر قريب ٌة من هنا .تلك هي منطقتي .أنا أبيع الحلوى والعلكة هناك .عندما يُحرضونك إىل
هنا تعال إىل منطقتي وستكون يف حاميتي .تعال ألريك الطريق.
شخص ميكن أن يق ّدم له شيئًا باملجان هكذا؟ هل يستطيع الوثوق مبحمد "مايكل"؟
مل يص ّدق سامل ما يسمع .هل هناك ٌ
هذا املبدأ كان جدي ًدا عىل سامل.
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يف اليوم التايل بعد أن تركه أبوه ،يذهب سامل إىل اإلشارة الثانية .تغمره الفرحة" ،مايكل" موجو ٌد ويبتسم عندما يراه.
يوم يعطي سامل قطعة حلوى ،وأحيانًا شطرية
مايكل ول ٌد ذيك ،يعرف كيف يبيع ويعرف كيف يكسب لقمة عيشه .كل ٍ
لذيذة يشاركه بها عن طيب خاطر .سامل الذي كان يكره الصباح وبيع الجرائد أصبح اآلن ينتظر ذلك الوقت من يومه.
لطيف معه ،عندما يكون مع مايكل يشعر بأنه
فمع مايكل ال يرضبه أحد ،ويأكل ويرشب وال يجوع .فوق ذلك مايكل ٌ
يف أمان .أصبح مايكل مالكه الحارس ووالده وأمه وكل يشء غا ٍل عليه.
يف أحد األيام جاء األوالد من اإلشارة الثانية ،كانوا ثالثة هذه املرة ،أعامرهم  ١٣ ،١١ومعهم ول ٌد جديد عمره  ١٤سنة.
يتقدم الولد الجديد إىل "مايكل" :من تظن نفسك لتعتدي عىل أبناء عمي أيها الحقري؟
مايكل :أنا مل أعتدي عليهم ،هم اعتدوا عىل سامل ،واآلن عودوا أدراجكم قبل أن أؤدبكم.
يدب الخوف يف سامل .هؤالء ثالث ٌة ومايكل واح ٌد وهو صغري .يرتقب ما سيحدث وهو يرتجف.
الولد الجديد يدفع "مايكل" إىل الخلف :هل أنت بقدر التح ّدي؟
يندفع مايكل برسعة ويو ّجه ركل ًة للولد بني رجليه يسقط بعدها عىل وجهه ،ثم يركل الولد الثاين يف بطنه ويقوى عليه.
الولد الثالث يهرب .مايكل ال يسمح للولدين بالنهوض قبل أن يُشبعهام رضبًا .سامل يُهلل له بفرح " :أيوا مايكل الوحش".
سامل اآلن يف قمة السعادة .مايكل مالكه الحارس ال يُقهر! ما أروع الحياة اآلن! طعا ٌم يف النهار ،أمان ،يا لرغد الحياة!
سامل :كيف متكّنت منهم أيها الوحش؟
مايكل يخرج سيجار ًة ويُشعلها ثم ينفخ دخانها إىل أعىل مع ابتسامة :أجل ،أنا مايكل الوحش ،هكذا سيكون اسمي يف
الغرب .سيكون يل صديق ٌة جميل ٌة ورمبا صديقتان م ًعا هههه
قوي ج ًدا!
سامل :أنت ٌ
مايكل :أهم يشء يا سامل هو أن ال تظهر خوفك أب ًدا .إذا أظهرت خوفًا فلقد خرست يف تلك اللحظة .فهمت؟
سامل :أجل! سأكون قويًا مثلك عندما أكرب.
اسم! تعرف؟ اسمك سامل ،وأنت مثل أخي الصغري،
مايكل :قلت لك ،ستكون ذراعي اليمني يف الغرب .علينا أن نجد لك ً
رجل ذا ثأ ٍر
وستكون قويًا .عندما كنت يف املدرسة أخربنا معلم اللغة العربية قصة الزير سامل أبو ليىل املهلهل وكيف كان ً
سيدب الخوف فيهم منك أكرث! ما رأيك؟
ينس ثأره أب ًدا .يف الغرب لن يفهموا كلمة مهلهل وال زير وهكذا
ّ
ومل َ
سامل :مهلل
مايكل ضاحكًا :مهلهل ...مهلهل هههه
سامل :مهالل...مهلهل! ):
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مير عا ٌم وسامل يعيش هكذا ،أحيانًا كان والده السكري يرضبه بال سبب ،لكن ذلك مل يكن باليشء الكثري بالنسبه إىل ما
اعتاد عليه سامل .يف الليل كان يتخيل مغامرات مايكل واملهلهل يف الغرب ،ويلعب بعيدان الخشب التي ألبسها خرقًا
لتمثله هو ومايكل .كان هذا أفضل عام يف حياته إىل اآلن.
كان "مايكل" يرشح لسامل عن كل يشء .عن الحياة وعن املدرسة ،وأحيانًا يحاول أن يعلمه األحرف األبجدية والقراءة.
كانا يقضيان معظم اليوم م ًعا .مايكل اعترب سامل أخاه الصغري ،أما سامل فلقد اعترب مايكل كل يشء ،كل يشء.
اليوم ،والد سامل أىت ألنه يحتاج املال مبك ًرا ليتفاجأ أن سامل ليس عىل اإلشارة التي يرتكه عليها .يبحث عنه ويجده عىل
اإلشارة الثانية مع "مايكل" .يغضب األب ألن سامل مل يخربه أنه يذهب إىل إشار ٍة ثانية.
ُغي مكانك بدون أن تقول يل؟ سأوسعك رضبًا!
األب :أيها الصغري األبله ت ّ
مايكل :هل أنت أبوه؟
األب :أجل وما شأنك أنت؟
مايكل :اعتربه اخي .إنه يبيع كل الجرائد يوم ًيا فامذا تريد منه؟
األب :ال شأن لك أيها الطفل! إذا أردتُ أن أوسعه رضبا فعلت!
مايكل :بل شأين ،قلت لك اعتربه أخي .أنا ال أخاف منك .أنا أعتني به كل يوم وأتأكّد أنه يبيع كل جرائده ماذا تريد أكرث؟
أي كأنني أعمل عندك أيضا باملجان.
األب :حس ًنا ،كنت أتساءل كيف أصبح يبيع كل ما لديه يومياً .اعتني به إذًا.
أب جبا ٌن مثل والدي متا ًما!
يرحل األب ،مايكل يهمس لنفسهٌ :
منذ ذلك اليوم حتى والد سامل قلّل من تع ّرضه له .م ّر عامان هكذا وسامل صار اآلن يبيع الساعات وأشياء أخرى وعمره
مثان سنوات.
"مايكل" أصبح لديه صديقة ،طالبة مدرس ٍة فقري ٌة أعجبت به وهو يتكلم معها كل يوم .مايكل اآلن ً
أيضا لديه عربة بائعٍ
متجول .سامل يريد أن يصبح مثل مايكل يف كل يشء عندما يكرب!
والد سامل توقف عن أخذه إىل اإلشارة .فعمره يقارب تسع سنوات .يف شوارع العاصمة الفقرية ولطفلٍ يف وضع سامل هذا
هو سن البلوغ .وصل سامل إىل اإلشارة املعتادة .مايكل ليس موجو ًدا .يذهب إىل إشار ٍة مجاورة ،أطفال حي مايكل مل
يروه وال يعرفون أين هو .سامل قىض اليوم كاملعتاد ،لكنه شعر بوحد ٍة عارمة .مىض كل اليوم وال يوجد أث ٌر ملايكل .يتساءل
يف نفسه ،هل سافر مايكل وتركه؟ هل سيرتك له طريق ًة ليتبعه بها؟ أمل يعده بأن يكون ساعده األمين يف العصابة التي
سيرتأسها مايكل الوحش؟
ّ
يعود سامل حزي ًنا إىل بيته يف نهاية اليوم .مل ينم كث ًريا بانتظار الصباح .قبل املوعد املعتاد ينهض ويذهب إىل اإلشارة
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والشمس مل ت ُرشق بعد .ينتظر بتوتر .يف املوعد املعتاد يظهر مايكل من ٍ
بعيد والسعادة تغمر وجهه ،ينفث دخان
سيجارته مع ابتسامة.
سامل :أين كنت؟؟
مبتسم :ما بك؟ تركتك يو ًما واح ًدا ،أنت املهلهل الشجاع الذراع األمين ملايكل الوحش! متاسك.
مايكل
ً
يُع ّدل سامل وقفته ويبتسم :تبدو سعي ًدا.
مايكل :طب ًعا سعيد ،ميكنك اآلن أن تضيف إىل إسمي مايكل كارس قلوب العذارى !
سامل :كارس قلوب العذارى؟
مايكل :أجل ،البارحة حبيبتي هربت من املدرسة وقضينا اليوم م ًعا .عندما تكرب قليالً سأعلّمك فنون الحب.
يبتسم سامل :أنا كبري!
مايكل يضع يده عىل كتفه :أعرف ذلك أيها الزير املهلهل! لكن عليك ببعض الصرب.
سامل :حس ًنا ،أريد أن أبدأ التدخني عىل األقل إذا ً.
رجل.
رض لكنك أصبحت ً
مايكل يناوله سيجارة :مع أنني ال أنصحك به فهو ُم ٌ
سامل :هو ُمرض؟
مايكل :أجل يُس ّبب األمراض  .مكتوب ٌعىل العلبة.
سامل :كيف تعرف كل يشء؟
ذهبت إىل املدرسة حتى الصف السادس.
مايكل يبتسم :لقد
ُ
سامل :أنت عبقري ،أمتنى أن أصبح مثلك.
مايكل :قلت لك ستكون ذراعي األمين .وإذا حدث يل يش ٌء ستصبح القائد.
سامل :ال أريد أن يحدث لك يشء.
مايكل :ال تخف ،أنا مايكل الوحش!
هكذا كانت رابطة سامل ومحمد "مايكل" تقوى كل يوم .سامل يتعلّم من مايكل ،ويرى فيه القدوة لكل يشء .مايكل يرى
يوم بقصصه وبطوالته .سامل صار يعيش عىل أمل
سامل أخاه الصغري وتابعه .كان يسعد ملديح سامل له ويتب ّجح أمامه كل ٍ
ويؤسسان أقوى العصابات.
املستقبل عندما سيهاجر مع مايكل ّ
طفل من
يف أحد األيام توقفت سيار ٌة فاره ٌة ج ًدا عىل اإلشارة .سامل ركض ليبيع بضاعته .الشباك الخلفي للسيارة كان فيه ٌ
عمرهَ .رآه الطفل :أنت يا ولد تعال.
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يأيت سامل ،يناوله الطفل عدة أوراق مالية :خذ ،هذا مرصويف ،أُمي قالت يل قبل قليل أن أشكر الله عىل النعمة ،وقالت
ا ُنظر إىل هذا الطفل رمبا ليس معه ليأكل .فق ّررتُ أن أعطيك مرصويف الشهري كله ليك تأكل.
األم :جميل أسكت!
يوم وصديقي اسمه مايكل الوحش!
سامل يأخذ املال :أنا آكل الحلوى كل ٍ
يبتسم جميل ولكن قبل أن يرد تفتح إشارة املرور وتنطلق السيارة مبتعدة.
سامل مل ي َر أوراقًا مالية مثل هذه من قبل .يأخذها إىل مايكل.
مايكل :من أين حصلت عىل هذا؟؟؟
سامل :ول ٌد ثري قال إنها مرصوفه.
مايكل :ولد يأخذ مرصوفه بالدوالرات من فئة املئة ؟؟هل تعرف كم تساوي هذه؟
سامل :ال ،هل نستطيع بيعها؟
مايكل :هذه ثرو ٌة هبطت علينا من السامء! سأج ّدد عربتي وأشرتي لك عرب ًة وبضاع ًة جديدة ونصبح أثرياء! الله عليك
يا سامل أبدعت!
سامل يكاد يطري من الفرح ،مايكل مدحه ،وهبطت عليهم ثرو ٌة من ال يشء .الحياة أخ ًريا بدأت تبتسم لسامل.
سامل اآلن لديه عربة ،األب سعيد باملدخول اإلضايف حتى أنه صار يسمح لسامل باالحتفاظ ببعض املال .صار لديه ومايكل
بعض الوقت للجلوس عىل الزاوية يف املساء.
صنعت لك.
مايكل :ليك نصبح عصاب ًة رشس ًة عليك تقوية عضالتك أيها املهلهل املرعب! أنظر ماذا
ُ
بقضيب من الحديد لتدريب عضالته .يق ّدم لسامل نفس اليشء
مايكل لديه علبتي سمنٍ مملوءتان باالسمنت ومرتبطتان
ٍ
علب أصغر.
لكن من ٍ
سامل :هكذا أصبح قويًا مثلك؟
مايكل :متا ًما! أنظر سأريك كيف تتد ّرب.
أيام كان مايكل يغيب بعض الوقت ثم يعود ليخرب سامل عن مغامرات كارس
منذ ذلك اليوم بدأ سامل يتد ّرب .كل بضعة ٍ
قلوب العذارى.
طفل جديد اسمه سعيد عمره  12عا ًما يبيع الجرائد .مايكل وسامل يرحبان به ليبيع يف منطقتهام .مع الوقت يصبح
هناك ٌ
سعيد صديقهام.
نؤسس عصابتنا يف الغرب ،ماذا سيفعل سعيد؟
سامل :مايكل الوحش ،عندما ّ
مايكل :سعيد سيكون عضو العصابة األول .وسنوكل له املهامت.
سعيد :ملاذا ال أكون قائ ًدا؟
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سامل :هل جننت؟ مايكل الوحش هو القائد.
سعيد :إذًا سأكون املساعد.
مايكل :ال سامل سيكون املساعد امللقب باملهلهل.
سعيد :ماذا سيكون اسمي إذًا؟
اسم عرب ًيا يُثري فيهم الرعب؟
اسم أجنب ًيا يألفونه أم ً
مايكل :تريد ً
اسم أجنب ًيا يُثري الرعب.
سعيد :أريد ً
مايكل:سعيد سالير إذًا.
سعيد :صالير؟
مايكل :سالير slayer
ال يوجد صاد باإلنجليزية.
سامل  :استمع له فهو يعرف كل يشء.
سعيد :سعيد سالير .ما معنى سالير؟
مايكل :إس ٌم مرعب ٌرأيته يف عنوان فلم.
سعيد :حس ًنا أعجبني االسم.
مايكل :اسمع مبا أنك عض ٌو معنا يف العصابة ،بإمكانك أن تتد ّرب معنا!
م ّر عا ٌم والعصابة الصغرية تعمل م ًعا .من ٍ
وقت إىل آخر كانت تحدث مناوشاتٌ مع أوالد من املناطق األخرى .مايكل
كان يتص ّدى لهم مع سعيد ،وسامل يساندهم برمي الحجارة من بعيد.
ليل .سامل وسعيد
أصبح ملايكل جمهو ٌر صغري ،يتب ّجح ببطوالته يف "املعارك" صبا ًحا ومغامرات كارس قلوب العذارى ً
يستمعان لكل ما يقوله .سامل اآلن يستطيع القراءة ومايكل يشعر بالفخر أنه أضاف لقب "معلم" لقامئة ألقابه.
يف صبا ٍح غائم ،بينام يبدأ مايكل وسامل يومهم ،يتأخر سعيد ثم يأيت واالرتباك با ٍد عىل وجهه.
مايكل :سالير ماذا هناك؟
سعيد سالير :هناك موضو ٌع أحتاج مساعدتك به.
مايكل :ما القصة ؟
شاب يطلب مني املال ويه ّددين.
سعيد :هناك ٌ
مايكل :أين هو.
سعيد :اتبعني.
يتبعه مايكل وسامل إىل إحدى الحواري املنعزلة.
مايكل :أين الشاب يا سعيد؟
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سعيد يركض بصمت.
سامل :سعيد؟ سالير؟ إىل أين تذهب؟
شباب من خلف الحاويات واألزقّة ويحارصون مايكل وسامل.
يخرج سبعة ٍ
مايكل :سامل ا ُهرب.
سامل :ال لن أتركك ،أنت قلت يل أن ال أخاف .ثم ملاذا أخاف وأنا مع مايكل الوحش.
مايكل :سامل ا ُهرب أرجوك ،سأعطّلهم بينام تهرب أنت.
سامل يتشبث مبايكل.
شاب ضخم الجثة ومعه سك ٌني كبري .هذا الشاب يبيع املوز بالعادة عىل إشار ٍة يف الحي.
يتق ّدم منهم ٌ
معاذ قلب األسد :يا بن العاهرة ...تظن أنك تستطيع أن متيش مع أختي يف وضح النهار وتعيش؟
مايكل :من هي أختك؟
يتبــع يف العدد القادم...
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مجلّة امللحدين العرب مجل ٌة رقمي ٌة مبني ٌة
ج ٍه سياسي؛
ي تو ّ
بجهودٍ فردي ٍة؛ وال تتبنّى أ ّ
هدفها نشر أفكار امللحدين على اختالف
جهاتهم وانتماءاتهم بحرّي ٍة كامل ٍة.
تو ّ
املعلومات والرسومات واملواضيع املطروحة
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية
وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.
الناشرون
امللحدين
والالديني
ّ
بالنشر .

هم من أعضاء مجموعة مجلة
العرب ،أو من الك ّتاب امللحدين
ممّن مت ّ التواصل معهم ألخذ اإلذن

العامة،
مناف لألخالق
ُينع نشر كل ماهو
ٍ
ّ
وكذلك التحريض أو التصريحات العنصرية.
لهيئة التحرير احلق ّ في نشر ما تراه مناس ًبا
من املواضيع املوجودة في مجموعة اجمللة على
موضوع ضمنها يُعتبر
ي
الفيس بوك  ،فنشر أ ّ
ٍ
تفويضا ً للمجلّة بنشره.
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