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كلمة تحرير املجلة 
قريبًا سيزهر الليمون وستغسل أشعة الشمس وجوهنا من 

جديٍد ونحن يف طريقنا إىل نهاٍر جديٍد ميلٍء باالبتسامات 

األفق  يف  تلوح  النفق  نهاية  باتت  والتحيات.  والوجوه 

ولدينا ما يكفي رحلتنا من األمل والرتقب إىل أن نصل إىل 

مبتغانا. 

هذه اإليجابية واألمل رضوريٌة لنا جميًعا يف هذه األوقات 

بشكٍل  األحيان  بعض  نافعًة يف  تكن  مل  إن  فهي  الصعبة 

وتُقّدم  جميعها  يف  ُمرضًّة  ليست  فإنها  وملموٍس  مبارٍش 

العقيل والنفيس نحن يف  لنا درجًة مريحًة من االستقرار 

أمس الحاجة لهام. األمور وإن بدت مظلمًة بعض اليشء 

وتكاثرت األخبار التي تنبئ مبستقبٍل أسوأ كالغيوم السوداء 

فوق رؤوسنا، إال أن هذا الفوران مرّده إىل أننا بتنا أكرث 

قدرًة عىل رؤية السلبيات وهو بحد ذاته مؤرٌش إيجايب. 

األخبار بطبيعتها سلبيٌة وقادرٌة عىل أن تلّوث أطهر النفوس 

وأكرثها إيجابيًة وسعادًة باليأس والظلمة. فلن تجد خربًا 

عن يوٍم سعيٍد أو طقٍس بديعٍ يف جريدتك املحلية ... عيوننا 

والسلبيات،  بالكوارث  لالهتامم  غريزيًا  مييل  واهتاممنا 

وهذا قد يكون مستنزفًا لنا مع تقّدم وتطور قدرتنا عىل 

تناقل األخبار واستهالكها. يتوجب علينا أن نتذكر أن العامل 

يسري إىل األمام دوًما وإن كانت خطواته بطيئًة ورغم أن 

له كبوات. 

املمدودة  األيادي  أعىل وكرثت  أصبح صوتهم  املظلومون 

لهم. املالَحقون بسبب جرمية حرية التعبري ينفذون إىل بَّر 

األمان يف دوٍل تحفظ لهم حقوقهم. والتعصب واإلرهاب 

يوًما  الواثق  بالتدريج  سطوتها  تفقد  أصبحت  والبلطجة 

بعد يوم. والقصص أصبحت لها نهاياٌت 

سعيدٌة أكرث يوًما بعد يوم. ما أحاول قوله 

لكم أنه لدينا الكثري لنحتفل به والكثري 

الكثري مام  لدينا  وأن  أجله.  من  لنعمل 

يبعث األمل فينا لنسري قُدًما... مًعا نحو 

مستقبٍل منري.
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 العلامنية مرة ثانية
وثالثة ورابعة

د.عبد العزيز القناعي 

يعاين اإلنسان من لبٍس وغموٍض وتردٍد حول أي مفهوٍم 

أو فكرٍة أو معًنى إذا ما تم تقدميه بصورٍة مشبوهٍة أو 

بالرضورة  ذلك  عن  وينتج  محرّمة،  أو  مزيفٍة  أو  مشتتٍة 

ذهنيًة وعاطفًة تتجنب ذلك املفهوم، ويف بعض األحيان 

التحفز لعدائه أو محاربته. 

وال يتوقف األمر عند هذا الحد، بل يتم محاربة وإقصاء 

والفكرة  املفهوم  بهذا  يؤمن  أو  يحمل  من  كل  وتدمري 

باعتباره كافرًا أو مرتًدا عن اإلسالم ألنه خرج عن الجامعة 

ودين الجامعة. 

ويف مجتمعاتنا العربية مل يعاين مفهوٌم وفكرٌة ومصطلٌح 

الفكرية والسياسية  العلامنية وآلياتها  وتاريٌخ كام عانت 

واالجتامعية منذ عرص النهضة العربية مع قدوم العلامنية 

التكنولوجي.  وتقّدمه  املادية  بحداثته  اليوم  عرص  وإىل 

استمر  وملاذا  العداء؟  هذا  شعوبنا  بعض  حملت  فلامذا 

إىل اليوم؟ 

العلامنية  مفهوم  وغموض  لبس  من  نتخلص  وكيف 

من  وأنفسنا  مجتمعاتنا  إلنقاذ  رضورًة  أصبحت  أن  بعد 

التعصب والضياع والتخلف كام أنقذت العديد من األمم 

تخلفنا  بنفس  تعيش  وكانت  سبقتنا  التي  واملجتمعات 

وأزماتنا؟

تاريخيًا، وحتى مطلع القرن التاسع عرش، وتحديًدا إىل ما 

قبل غزو نابليون ملرص عام 1798م، كانت املنطقة العربية 

مبا  اإلسالم  من  وقوانينها  وقيمها  عاداتها  تستمد  بأكملها 

ميثله من امتداٍد قبيٍل وهويٍة أممية. 

إال أن الحقبة االستعامرية التي دشنتها الحملة الفرنسية 

وسياسيًة  واجتامعيًة  فكريًة  تحوالٍت  بالتدريج  شهدت 

بها  جاءت  التي  والسلوك  التفكري  أمناط  عن  ناجمًة 

الثقافة الغربية إىل املنطقة العربية ومن ضمنها مصطلح 

»العلامنية«.
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العلامنية مرة ثانية وثالثة ورابعة

يف  العريب  الوطن  يف  الفكر  إىل صالونات  العلامنية  دخلت  فقد 

فرتٍة شهدت ترسيبًا هادئًا لنمٍط ثقايفٍّ عقالينٍّ جديٍد تبناه كبار 

استقاللها  بعد  العربية  األنظمة  اتخذت  بينام  العرب،  املثقفني 

موقًفا متالعبًا من العلامنية لخوفها من مفهومي تداول السلطة 

وحكم الشعب وهي التي أخذت الحكم كوراثٍة عائليٍة أو ملكيٍة 

مع  بأنهم  أنفسهم  الحكام  وقدم  نفسها  فقدمت  مشيخية،  أو 

العلامنية وأن نظام حكمهم دميقراطٌي مدين، إال أن الواقع عىل 

وحكم  والوصاية  االستبداد  ومتدد  بقاء  سوى  يشهد  مل  األرض 

الدين. 

ويف تلك األثناء، مل يقف رجال الدين والفقهاء موقف الصامت أو املحايد، بل كان موقفهم هو الطامة الكربى التي نجني 

مثارها اإلرهابية إىل اليوم، فقد واجه رجال الدين وكل املؤسسات اإلسالمية السنية والشيعية العلامنية مواجهًة إسالميًة 

رشعيًة فقهيًة من خالل تكفريها وزندقتها باعتبار أنها منٌط تغريبيٌّ جاء من الكفار، وبأنها تفرض رشوطًا للحكم تنطلق 

من الدميقراطية وحكم الشعب وحقوق اإلنسان وهو ما يتعارض مع حكم الله والرشيعة واملؤسسات الدينية.

 ومل يتوقف األمر أيًضا عند الدين ومؤسساته ورجاله، فعداءهم للعلامنية عداٌء مزمٌن تاريخيًا، وليس للعلامنية فقط، 

بل لكل من يفكر برأيٍّ آخر أو ينادي بالتعايش مع الثقافات والحضارات األخرى. 

فقد عانت العلامنية أيًضا من بعض املفكرين العرب واملسلمني الذين نظروا إليها عىل أنها قوٌة مستعمرٌة طامعٌة ال 

يؤَمن جانبها وال يُرجى منها خري، وهؤالء ممن ساهم يف تشتيت الوعي العريب وضياع بوصلة الشعوب يف معرفة اإلجابة 

عن سؤال العرص الذي قّدمه األمري شكيب أرسالن: »ملاذا تفوق الغرب وتخلف العرب؟«. 

ومع قدوم العلامنية، كواقعٍ ثقايفٍّ مع هامش الحريات الفكرية يف بعض املجتمعات العربية، تركز الجدل الفكري حول 

العالقة بني الدين والدولة وحول وسائل تحقيق التقدم والتنمية كالتي متكنت أوروبا من إنجازهام. 

وهل للدين عالقٌة بالتخلف أو بالتمدن؟ وغريها من األسئلة املضادة التي اتخذت من الدين منطلًقا للحكم عىل األشياء 

وليس للتفكر فيها أو مواءمتها مع الثقافة العربية، فوقع الدين يف أول أخطاءه الفكرية حني اعترب العلامنية ثقافًة غربيًة 

وأن آلياتها السياسية والفكرية محرمٌة طاملا مل تخرج من عباءة الدين والفقه والرشيعة، وكأن الدين يقف متفًقا مع 

ما قاله عامل األنرثوبولوجيا إيرنيست غيلرن: »من الجدير باملالحظة أن سلطان اإلسالم عىل املسلمني خالل السنني املائة 

األخرية مل يضعف، بل تعاظم، وهذا مثاٌل صارٌخ كفيٌل بنقض فرضية العلمنة«.

لكن لرنجع قلياًل إىل الوراء، إىل الغرب حيث نشأت العلامنية، حتى نستوعب نحن يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 

كيفية نشوء تلك العلامنية وملاذا نشأت ومن أي أرضيٍة انطلقت؟
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العلامنية مرة ثانية وثالثة ورابعة

والفالسفة  املفكرين  بحاجة  ارتبطت  الغرب  يف  العلامنية  نشأة 

من  مجتمعاتهم  تحرير  إىل  النهضة،  عرص  يف  وخاصًة  هناك، 

فقد  الكنيسة.  خالل  من  عليها  املسيحية  فرضتها  التي  القيود 

رّواد  لثورة  وتاريخيٌة  وسيكولوجيٌة  فكريٌة  مربراٌت  هناك  كانت 

تحرير  استهدفت  ثورٌة  الدينية،  املؤسسة  الغرب عىل  اإلصالح يف 

ونجاح  نشأة  عن  مسؤولٌة  فاملسيحية  املجتمع.  وتنمية  اإلنسان 

العلمنة يف الحالة الغربية، ألنها قّدمت املفهوم الخالد للعلامنية 

سعد  األزهري  قّدمه  كام  لقيرص«،  لقيرص  وما  لله  لله  »ما  وهو 

للجميع«،  والوطن  لله  »الدين  الشهرية:  قولته  يف  أيًضا  زغلول 

وبالتايل ظهور مصطلح فصل الدين عن الدولة. ويضاف إىل ذلك 

أن املسيحية يف أوروبا كانت تقوم عىل اإلميان بوجود طبقٍة من 

الناس )القساوسة( ممن يّدعون متثيل الله يف األرض، ويحتكرون 

تفسري كلامته، ويستغلون نفوذهم الديني لتجريد من يريدون من 

العامة من حقوقهم اإلنسانية األساسية. وهو متاًما ما نتعايش معه 

يف  اإلسالمي  الدين  هيمنة  من  واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا  يف 

القوانني والدساتري وهيمنة طبقة رجال الدين والفقهاء يف الوصاية 

عىل املجتمع والتعليم... إلخ.

وبعد أن انفكت عروة الدين عن الدولة يف أوروبا انتقل مفهوم ومصطلح العلامنية كالنار يف الهشيم إىل بقية الشعوب 

الثورات  أكرب  لتقوم  اإلنسان  ومؤسساته ضد  الدين  ميثلها  التي  والوصاية  والظلم  االستبداد  من  نجاٍة  لتتلقفه كطوق 

إنسانيًة يف العامل، وتستكمل الشعوب الحرة مسريتها يف تعزيز القيم الدميقراطية واالعرتاف بحقوق اإلنسان األساسية 

وبالحريات الفردية وتطوير آلياٍت لضامن احرتامها.

لقد كان العلم الحديث وبعد أن خرج من قمقم الوصاية ومحاكم التفتيش، األداة التي قّدمت الحضارة والعلوم والرفاه 

للبرشية وبالتايل خلق مجتمعاٍت برشيٍة متقدمٍة أساسها العقل والتفكري واإلنسان. فالوحدة االجتامعية اليوم، مل تعد 

قامئًة عىل بدائيات األفكار كالدين واملذهب والقبيلة والعرق، بل أصبح الدستور وحقوق اإلنسان والحريات والتعايش 

واملساواة هو الضامن للوحدة لتحقيق إرادٍة شعبيٍة عامة، فاألمم تقوى بضعف نفوذ األديان فيها، ومل تتحقق القوة 

واملدنية إاّل نتيجة ملا أمثرته حركة اإلصالح والثورة الفرنسية من تحرير املجتمعات من قبضة رجال الدين. وأما مشكلة 

له  املناسب  للحقل  كٌل منهام  رُّد  ما  إذا  تُحل فقط  أن  فيمكن  الدين  يّدعيها رجال  التي  والدين  العلوم  بني  التصادم 

والخاص به، أي أن يرجع الدين للمعبد وأن يبقى العلم يف الحياة واملدرسة.

إذن، نصل هنا إىل أن العلامنية يف العامل العريب تقوم عىل عدة فرضياٍت خاطئة، أولها أن اإلسالم ليس مثل املسيحية 

وهو ما أرشنا إىل بطالنه أعاله. وثانيًا أن العلامنية تحارب اإلسالم، وهو ما تنكره أعرق املجتمعات علامنيًة بل وأقربها 

إىل اإللحاد كالدول األوروبية اإلسكندنافية حيث يتواجد املعبد اإلسالمي بجانب املعبد املسيحي واليهودي. 
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العلامنية مرة ثانية وثالثة ورابعة

مؤسسٍة  أي  اإلسالم  يف  ليس  أّن  بعضهم  يّدعي  حني  وثالثًا 

حرية  وتحرّم  والتطور  التقدم  تعيق  املسيحية  مثل  كهنوتيٍة 

التفكري وتقمع اإلبداع، وهنا نتساءل ما هو دور األزهر يف مرص 

أو لجنة كبار العلامء يف السعودية أو والية الفقيه يف إيران إن 

تفرض رشوطها عىل  كهنوتيًة  تراتبيًة  تكن هذه مؤسساٍت  مل 

األتباع وتحارب من يعارضها وتفرض رشوط اإلميان من خالل 

الفتاوي امللزمة؟ 

فاملسيحية واإلسالم اختطّا نفس النهج يف التعامل مع املبدعني 

ينبغي عىل  ولذلك  اإلنسانية  أو  الطبيعية  العلوم  يف مجاالت 

العرب واملسلمني فصل الدين عن الدولة مثًنا للتقدم والتطور 

كام أقىص األوروبيّون عالقات اإلنتاج الدينية لينجزوا حضارتهم 

املعارصة. 

فالعلمنة رشٌط من رشوط التحديث وعالقٌة عضويٌة ال تنفصم بني التحديث والعلامنية. لهذا، ومع استمرار التشويه 

غالبية  وسقطت  العربية،  مجتمعاتنا  علمنة  فشلت  منهام،  واحٍد  كل  ودور  والدين  العلامنية  مفهومي  يف  والتشتت 

الشعوب يف رصاعاٍت مختلفٍة مل تتجاوزها إىل اليوم، ألن اإلسالم مل مير بعُد باإلصالح الديني الرضوري الذي مرت به 

املسيحية واليهودية، أي اإلصالح الذي يعرتف بالفصل بني االختصاصات واملجاالت، أي أن يقبل الدين اإلسالمي مبؤسساته 

بأن يقترص اختصاصه عىل الشأن الروحي تاركًا للدولة مجال اختصاصها الذي هو الشأن الدنيوي. 

فال ميكن أن تقبل البرشية أو اإلنسان بتعليمه الحديث أن يبقي أسري الحدود القدمية والالمساواة بني الجنسني والتمييز 

بني املواطنني عىل أسٍس دينيٍة ومذهبيٍة وعرقية. فالعلامنية لن تحارب دينك ولن تقصيه من مجال املجتمع بل ستجعله 

أكرث روحانيًة وستمنع املتاجرة به ألغراٍض سياسية.

العلامنية اليوم رضورٌة أخالقيٌة وليست ترفًا فكريًا عىل مستوى الوطن الواحد، بل وعىل مستوى العامل أيًضا، للعيش 

والطوائف  الديانات  من  عريضٍة  فضاءاٍت  من  تتشكل  اليوم  املجتمعات  فمعظم  املجتمع،  مكونات  جميع  بني  مًعا 

واملذاهب املتعارضة وأحيانًا املتحاربة، فإذا اعتمدت الدولة ديًنا أو طائفًة أو مذهبًا واحًدا إلحدى فئات مواطنيها، فإن 

باقي مواطنيها املستبعدين سيشعرون باإلحباط ورمبا العدائية ألنهم ال يستطيعون التعرف عىل ذاتهم، وعىل هويتهم 

ومواطنتهم يف دين الدولة أو طائفتها أو مذهبها وسيبقون خارج املساواة الكاملة. ولهذا علينا أن نؤمن أن العلامنية 

هي الخالص التاريخي ألزمات عاملنا العريب، فالعلامنية أواًل وثانيًا وثالثًا ورابًعا.
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زاهد عزت حرش

عصوٍر  من  األلهة  وتعددت  تراكمت 

قدمية، وتوالت عىل مدى الزمان، أساطري 

دياناٍت وخرافات. 

ويف محاولٍة لفهم ما تكّدس من دياناٍت 

وإرساء  تطورها  وكيفية  التاريخ،  عرب 

علينا  معطياتها،  وتقديس  مفاهيمها 

العودة إىل مقداٍر منها، رمبا نجد يف ذلك 

بعًضا مام يذهب إليه »املؤمنون« يف 

وقتنا الحارض.

محاولٌة يف نقد 
الساموية الديانات 

الثالث    الجزء 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

لقد بيّنُت يف املقاالت السابقة، وبقدر ما اطّلعت عليه من مصادر 

وكتٍب متعددة، أن الدين هو كسائر املوروثات اإلنسانية الحضارية، 

تطّوَر بفعل الظروف واملعطيات واألحداث التاريخية املالزمة له، 

ومكانه،  زمانه  وليدة  إنسانيٍة  حاجٍة  نتاج  تبلور  فكٍر  كأي  وهو 

لينتقل إىل واقعٍ جديٍد متغريٍّ أتاح له أن يتبدل مبوجب الظروف 

آلهٍة هي صورٌة عن  البدايات من والدة  فكانت  به،  تحيط  التي 

املاديات املوجودة يف الطبيعة، والتي كان من الصعب عىل اإلنسان 

فهمها أو معرفة مصدرها ومصدر قّوتها، كالشمس والقمر والليل 

والنهار وإىل ما شابه ذلك. فكان لهم هناك آلهٌة تُعنى بهذه املادة 

الطبيعية اعتقاًدا من اإلنسان أنها قادرٌة عىل التحكم فيها، خوفًا 

من غضب الطبيعة وما تنتجه من كوارث. 

االجتامعية  والظروف  يتناسب  ما  إليه  وأضاف  منه،  يستفيد  ما  سبقه  الذي  الدين  من  أخذ  جديٌد  ديٌن  جاء  فكلام 

واالقتصادية السياسية املعارصة له، إىل أن ظهر الدين اإلسالمي، ليضم يف مكوناته دستوًرا جامًعا للقضايا االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية يف القضاء والترشيع، من منظوٍر دينيٍّ حازٍم ومحكم. ومبا أنني تحدثت عن األديان الساموية 

بحسب ظهورها منتقاًل من اليهودية إىل املسيحية، مبيًنا أصولها ومرجعياتها الفكرية وكيفية انبثاقها من دياناٍت أخرى 

سبقتها وأسست لوجودها، فكذلك األمر يتوجب أن نسلكه يف خوض هذا املقال، الذي سيكون موضوعه األسايس الدين 

اإلسالمي. 

 

لكن قبل البدء يف الحديث عن الديانة اإلسالمية ومرجعيتها ومسريتها وما آلت إليه، علينا العودة إىل الديانة املسيحية 

كفعٍل  وجاءت  أخرى،  دياناٍت  وأساطري  خرافات  عىل  اعتمدت  الديانة  أن  من  السابق،  املقال  يف  نؤكده  مل  ما  لَنذكر 

ثوريٍّ اجتامعيٍّ عمل عىل تغيري منط تعامل الكهنة اليهود مع شعبهم، وكام رصح املسيح يف عدة مواقف من أنه: »إىَِل 

تُُه لَْم تَْقبَلُْه«، )يوحنا 1: 11(. إضافًة إىل أن هناك أمثلًة كثريًة كان الهدف منها تحطيم القوانني التي  ِتِه َجاَء، َوَخاصَّ َخاصَّ

كان يعتمدها أهل الهيكل يف إدارة شؤون الناس. لكنه، أي املسيح وأتباعه من الرسل، عمدوا عىل أن يصبغوا دعوتهم 

مباورائياٍت وغيبياٍت الهوتيٍة تضفي عىل الرسالة ما هو ساموٌي مقّدس، يك ال يكون هناك أي شٍك أو تذّمٍر من خدمة 

الكنيسة بهدف اإلميان املطلق. وقد قامت حركاٌت وِفرٌق عصبيٌة دينيٌة خالل مسرية تطور املسيحية، جعلت من الكنيسة 

الحاكم األعىل وويل الله عىل األرض، فارتكبت أفظع املجازر بحق املخالفني واملعارضني لها، حتى انبثقت بفعل الرصاعات 

الداخلية عرب السنني حركاٌت وطوائف وملٌل كثريٌة مسيحية العقيدة، فهي حيًنا بصيغٍ أكرث إنسانيًة وأحيانًا أخرى بصيغٍ 

ودعواٍت أكرث عصبيًة تخدم مصالح السلطة والحكم يف اإلمرباطوريات األوروبية املتعددة. 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

ولتثبيت مصدر وخلفية الرصاع يف كينونة اإلميان والكفر. يقول يشعياهو ليفوفيتش )1( ما ييل: »ال تُوّجه الديانة اليهودية 

العامل وما  لها وجود«،  قامئًة... وحتى ليس  اليهودية ليست  بالنسبة لألديان  املسيحية  املسيحية، ألن  للديانة  نقٍد  أي 

يحتويه ص 60. بيد أن رصاع الرأساملية وتحّكمها مبصائر الشعوب خلق مناذج من التعامل والتعاون بني مرجعياٍت 

صهيونيٍة وإمربياليٍة مسيحيٍة أوجد ما يطلقون عليه الصهيونية املسيحية التي جاءت لتخدم مصالح الطرفني.

الديانة اإلسالمية

معلوٌم للجميع أن بداية انطالق الدين اإلسالمي كان يف أرض الحجاز ومن 

مكة بالتحديد، التي تقع يف منطقة الربع الخايل وهي منطقٌة صحراويٌة 

قاحلة، تقطنها قبائل البدو الرحل وهم العرب، »لفظة العرب من ناحية 

االشتقاق ساميٌة معناها )البادية( أو سكان البادية... ويف القرآن األعراب 

هم البدو«، تاريخ العرب للدكتور فيليب ِحتّي ص53.

وكانت هذه القبائل تتقاتل فيام بينها، عىل الكأل واملاء، وتقوم بحمالت 

غزٍو ضد بعضها البعض، كام كانت تسطوا عىل قوافل التجارة املتنقلة ما 

بني أرض الشام وأرض اليمن. »كانت أيام العرب مناوشاٍت قبليًة تنشأ 

املياه،  أو  املراعي  أو  املاشية  عىل  النزاع  بسبب  القبائل  بني  الغالب  يف 

وكانت تتوفر فيها فرٌص للغزو والنهب وإظهار أعامل البطولة الفردية 

والفروسية«، املصدر السابق ص 119. وهذا يدل عىل أن هذه القبائل 

كانت تنتمي لذاتها ويربط بني أفرادها رابط املصلحة املعيشية )رابط 

القبيلة والدفاع عن أفرادها كونها  الدم(، وخاصًة الوالء والطاعة لرأس 

العصبية  العالقات  هذه  ميّز  وقد  واحدًة،  اقتصاديًة  اجتامعيًة  وحدًة 

القبلية االنتامء املحتم لها. 

ونذكر يف هذا السياق حرب البسوس التي دارت رحاها بني قبيلتي بكر وتغلب، عىل الرغم من صلة القرابة التي تربط 

بينهام، وهام قبيلتان كانتا تدينان بالنرصانية، وسبب هذه الحرب أن سيًدا من بني تغلب جرح ناقًة للبسوس عمة 

جساس بن مرّة سيد بكر، وذلك يف القرن الخامس امليالدي. وكذلك حرب داحس والغرباء، وهي حرٌب دارت بني قبيلة 

عبس وأختها ذبيان، وأصل الخالف هو أن ذبيان أساءت أثناء سباٍق للخيل بني جواٍد لسيٍد من عبس اسمه داحس وفرٍس 
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محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

لسيٍد من ذبيان اسمها الغرباء، وذلك حني قام رجٌل من ذبيان باعرتاض حصان داحس حني الح له النرص، لتسبقه فرٌس لسيٍد من 

عبس اسمها الغرباء، فامتدت بينهام الحرب لعرشات السنني وذلك »يف الشطر الثاين من القرن السادس للميالد، وظلت تظهر يف 

فرتاٍت إىل أيام اإلسالم فتخطت العرشات من سنيه األوىل«، األغاين أليب الفرج األصفهاين ج7 ص150. 

وإن دل هذا عىل يشٍء فإمنا يدل عىل عمق العصبية القبلية التي كانت تحكم طباع أبناء القبائل القاطنة ربوع تلك 

قريٍش  تجارة  »وراجت  قريش،  تحكمها  دينيًا  وسياحيًا  تجاريًا  مركزًا  كانت  مكة  أن  إىل  الزمان. إضافًة  ذلك  يف  البالد 

البلد الحرام«، تاريخ العرب، د. فيليب ِحتّي ص145 ». واسم مكة الذي أورده بطليموس بصيغة  وتوطد مركزها يف 

مكوَربا مشتٌق من االسم السبئي مكورابا ومعناه مقّدًسا وحرم«، املصدر السابق ص 144. وقد وصل زعامء قريٍش إىل 

ثراٍء فاحٍش إثر استفادتهم من مواسم الحج يف األشهر الحرام. وأن أحًدا ال يستطيع أن ينكر ذلك الظلم الذي عاىن منه 

السواد األعظم من أبنائها وأبناء القبائل املجاورة لها، وذلك الغنى الفاحش الذي كان يكسبه سادة قريش، من فرض الربا 

عىل املحتاجني من بسطاء وفقراء الناس... »فالويل ثم الويل ملن كان يسقط يف شباكهم ويا لتعاسة من كانت تضطره 

ظروف الحياة إىل االلتجاء إليهم، ألن هذه الطبقة من الناس مل يكن يهمها إال جمع املال، فلم تكن تفقه للرحمة معنى 

وال كانت ترى فرقًا بني التجارة والربا الفاحش«، بنديل صليبا الجوزي، من تاريخ الحركات السياسية يف اإلسالم، ص34. 

ثِيٍم﴾ )البقرة: 276(. مام يدل عىل أن 
َ
اٍرأ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدقَاِت ۗ َواللَّ ُ الّرَِبا َوُيْرِب الصَّ وقد ورد يف القرآن: ﴿َيْمَحُق اللَّ

واقع الحال كان من القسوة والظلم بأن بلغ حًدا فوق االحتامل. »لو ألقينا نظرًة إىل الوراء وتأملنا مليًا يف عمل النبي 

االجتامعي يف أوائل الجيل السابع للمسيح، لتحتّم علينا أن نُقر بأن اإلصالح االجتامعي بل الثورة االجتامعية التي أحدثها 

النبي وبعدُه«، بنديل صليبا الجوزي،  إليها أحٌد من العرب قبل  أبناء وطنه، كانت أهم وأعظم وأعمق ثورٍة دعا  بني 

املصدر السابق ص39. 

ُولد النبي محمٌد سنة 571م أو ما يقاربها »ولد يف قبيلة قريٍش مبكة صبٌي دعته أمه باسٍم قد يظل مجهواًل، وبعد أن 

شّب أطلق عليه قومه لقب )األمني(«، املسعودي، مروج الذهب ج4 ص124. وقد جاء يف كتاب بنديل صليبا الجوزي 

السابق الذكر، ص34: »األرجح أن اسمه )قُثَم بن عبد الالت(«. بيد أنه جاء يف عدٍد من املصادر أن هذا االسم يعود 

إىل »قُثَم بن العباس، وهو ابن عبد املطلب، وأمه أم الفضل، وكان قُثَم يشبه رسول الله، وكان أحدث الناس عهًدا به.« 

)منقول(. 

مل يكن والد النبي عىل قيد الحياة عند مولده، وما أن بلغ السادسة من عمره حتى ماتت أمه آمنة، وهو محمد بن 

عبدالله بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص من قريش، ويبلغ عدد أعاممه أحد عرش عاًم ومنهم العباس 

وأبو طالب وأبو لهب والزبري وغريهم، وقد تعهده جدُه عبد املطلب بعد وفاة أمه، وبعد أن مات عبداملطلب تواّله عمه 

أبو طالب وقد كان أفقرهم، فعاش النبي فقريًا معدًما يرعى إبل عمه يف صحاري الحجاز، »وملا بلغ محمٌد الثانية عرشة 
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محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

من عمره فيام يُروى، رافق عمه أبا طالٍب يف رحلٍة إىل الشام، زعموا أنه قابل يف أثنائها راهبًا مسيحيًا يُعرف بالراهب 

بحريا«، د. فيليب حتي، تاريخ العرب ص156. »وملا خرج رسول الله صىّل الله عليه وسلم مع عمه أيب طالٍب إىل الشام 

مع أيب بكٍر وبالل مرُّوا ببَِحريا وهو يف َصومعته، فعرف رسول الله صلعم وسلم عليه بصفته ودالئله... فأنزلهم بَحريَا، 

وأكرمهم واصطنع لهم طعاًما، ونزل من صومعته حتى نظر إىل خاتم النبوة بني كتفي رسول الله«، املسعودي، مروج 

الذهب ج1 ص75. 

»يَذكُر »كتاب دانيال« للمؤلف John Mee Fuller: »أن الصالة 

الزرادشتية عدد خمس، وقُّسم اليوم املكّون من 24 ساعًة إىل 5 

أقسام، فكانت لديهم صالة رشوق الشمس والظهر وقبل املغرب 

الصالة  جلسات  ترتأس  مالئكٌة  وهناك  الليل،  ومنتصف  واملغرب 

بغية  الصالة  قبل  أجسادهم  بغسل  الزرادشتيون  ويقوم  لديهم 

الطهارة، ألن مصدر الرّش هي النجاسة حسب اعتقادهم، باإلضافة 

كجمع  الزرادشتية  الصالة  يف  التعبّدية  الحركات  تتشابه  هذا  إىل 

ورفع  االنتهاء،  حني  والجلوس  الصالة  بدء  يف  واالستقامة  اليدين 

اإلصبع عند الشهادة بإلٍه واحد )أهورا مزدا(. كانت الصالة لديهم 

يقّدس  كام  )أهورامزدا(،  لـ  واالستغفار  والدعاء  التسبيح  تتضّمن 

الصلوات،  بقية  من  منزلًة  أعىل  وتُعترب  الفجر  صالة   الزرادشتيون 

إذ يحاربها الشيطان )أهرمن( ويحض اإلنسان عىل البقاء نامئًا، يف حني أن الصلوات التي تتم يف املعابد بشكٍل جامعيٍّ 

كانت تعقبها تالواٌت ومواعٌظ وُخطٌب يلقيها رجال الدين واملتعلّمون، وكانت لديهم صلواٌت خاّصٌة باألعياد الدينية، 

الحاجة  كصالة  )أهورامزدا(  اإلله  من  ما  بطلب يشٍء  الخاصة  الصلوات  بعض  إىل  باإلضافة  نوروز،  عيد  صالُة  ومثلها 

واالستسقاء واالستغاثة«، زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص57–59. 

وكل هذه األمور تتطابق وما أقره الرسول يف كتابه من رشائع يُلزم بها أتباع ديانته الجديدة. وتتشابه أحكام ومبادئ 

الزرادشتية مع األحكام واملبادئ اإلسالمية تشابًها ال بّد من ذكره، »فعقوبة الزاين والزانية هي الَجلِد، وعقوبة السارق 

قطع اليد، ولديهم باإلضافة إىل تشابه الصالة مبدأٌ مشابٌه جًدا ملبدأ الزكاة، وُعرف لدى رجالهم تعّدد الزوجات وحرّموا 

اإلجهاض«، زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص55–71. وذكرت الديانة الزرادشتية معاناة الروح يف يوم 

القيامة، »فرُتّد للجسد الذي غادرته، ويحمل هذا الجسد كتاب الحياة الذي سّجلت فيه املالئكة كّل ما قال وكّل ما فعل، 

ويتألّف هذا الكتاب من شّقني، ُسّجلت يف الشّق األول األعامل الخرية ويف الشّق الثاين األعامل السيئة، فيوزن مبيزان اإلله 

)أهورامزدا( فإذا ثقلت موازينه فهو من السعداء، وإذا خّفت موازينه فهو من األشقياء، أما من تساوت لديه األعامل 

الحسنة والسيئة، فينزل منزلًة وسطى بينهام«.

زرادشتيون يصلّون
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

ويف يوم القيامة عند قيام الساعة تذكر املصادر: »أن الجميع ميّرون فوق الرصاط املمدود فوق جهنم واملوصل إىل الجنة، 

فريى السعداء الرصاط املمدود عىل أنه جرٌس عريض، ويرى األشقياء هذا الرصاط بدقّة الشعرة وحّدة السيف، وتزّل 

أقدامهم فيهوون يف نار جهنم«، زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص47–48. 

وكل هذه الترشيعات والقوانني والصلوات والثواب والعقاب، قد ذُكِرَت قبل ثالثة اآلف سنة، حتى قبل أن تأيت بهم 

الديانة املسيحية والديانة اليهودية أصاًل. ويذكر أيًضا أنه »كان يتّم متثيل إله القمر بحجٍر أسود والتي ال تزال يف كعبة 

املسلمني، والكاهنات كّن يطفَن حول الكعبة عارياٍت سبع مرّات، وكّل مرٍّة متثل أحد الكواكب املعروفة يف ذلك العرص. 

ثم أصبح الحّج يقوم به الرجال والنساء كهنًة وبسطاء، وأضافوا إليه بعض )املناسك( وأضيفت للتلبية بعض املقاطع 

وأضيف اإلحرام وأضيف السعي بني الصنمني )إساف( و)نائلة(، وأضيف رمي الجمرات وتقديم القربان )النحر( وتقبيل 

الحجر، وكلها كانت نتاج تطّور ديانٍة وثنيٍة قبل مجيء اإلسالم، أما عن التلبية فكانت عىل الشكل التايل: )لبيك، اللهم 

لبيك، لبيك ال رشيك لك، متلكه وما ملك(«، تاريخ اليعقويب ص100. 

فام الجديد يف الدعوة املحمدية سوى أنها حملت ثورًة عىل الظلم واالستبداد، ضد سادة قريش وأغنيائها وضد العصبية 

القبلية التي كانت سائدًة يف ذلك العرص.  

»إن اإلسالم مل يكن حركًة دينيًة إذ مل يكن فيه دينيًا إال الظاهر، أما الجوهر فإنه كان سياسيًا واقتصاديًا، ومن فضل 

مؤسس الدين اإلسالمي ومظاهر عبقريته أنه أدرك مصدر الحركة االقتصادية واالجتامعية التي ظهرت يف أيامه يف مكة 

عاصمة الحجاز، وعرف كيف يستفيد منها ويُّسخرها ألغراضه السامية دينيًة كانت أو اجتامعيًة«، بنديل صليبا جوزي، 

من تاريخ الحركات الفكرية يف اإلسالم ص27. 

ويك نصل إىل هذا االستنتاج ونفهمه حق فهمه، علينا معرفة من أين جاءت كافة القوانني والرشائع التي اعتمدها الدين 

اإلسالمي مع بدء ظهوره. »وقد أثرت الديانتان اليهودية واملسيحية، والسيام األوىل، يف التمهيد لألسس والتعاليم التي 

جاء بها اإلسالم«، م.س.دمياند، الفنون اإلسالمية، ترجمة أحمد محمد عيىس، دار املعارف الطبعة الثالثة 1982 ص17.

 »وفرض عىل الناس حج البيت، وهو أمُر معروٌف للعرب قبل اإلسالم«، املصدر السابق. وقد ذَكرُت يف الفقرات السابقة 

األبحاث  حملته  ما  عىل  معتمًدا  اإلسالمية،  الديانة  إىل  »الفارسية«  الزرادشتية  من  انتقلت  التي  الرشائع  من  العديد 

والدراسات املوثقة باملصدر واالسم والتاريخ. »فقد أخذت العادات والتقاليد الخاصة باملجتمع اإلسالمي األول، والتي 

البيزنطية والفارسية والعربية الجاهلية، تنساب تدريجيًّا إىل جسم  كان الكثري منها متوارثًا عن عوامل ما قبل اإلسالم، 

الرشع اإلسالمي. أو قد يكون من األصح القول بأن الرشع اإلسالمي إمنا نشأ عن امتزاج تلك العادات والتقاليد باملبادئ 

واألحكام من القرآن والحديث الرشيف«، ألربت حوراين، الفكر العريب، ترجمة كريم عزقول، بريوت 1968.
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

بكٍر  أيب  خالفة  وأقروا  اجتمعوا  األولني  الصحابة  أن  إاّل  أتباعه.  بني  الشقاق  مظاهر  تظهر  بدأت  الرسول  موت  ومنذ 

الصديق، كونه أكربهم وأقربهم إىل الرسول، ومن بعده إىل عمر بن الخطاب فعثامن فعيل بن أيب طالب. وقد كان لخالفة 

عمر بن الخطاب األثر األكرب يف توطيد أركان الدولة اإلسالمية، »قام عىل فتح الفتوح يف األرضني ودّون الديوان وكتب 

للناس عىل قبائلهم وفرض لهم األعطيات ونظّم حكومة الدولة، وقد القى حتفه إبان سطوته وقوته. ذلك أنه بينا )بينام( 

كان يصيل يف القوم وثب عليه أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة – وهو نجاٌر نرصاينٌّ فاريس- بخنجٍر وطعنه فأرداه يف 3 

ترشين األول/ أكتوبر سنة 644م«، د. فيليب ِحتّي ص235 )عن الطربي وعن اليعقويب(. واستمر القتل بعد ذلك فُقتل 

عثامن بن عفان عىل يد املسلمني من أعدائه، وقد نّفذ القتل محمد بن أيب بكٍر الصديق الذي كان من صحابة الرسول، 

وبعدُه آلت الخالفة إىل عيل بن أيب طالب، الذي رأى فيه أتباعه أنه األحق بالخالفة قبل الثالثة الذين سبقوه، وأول ما 

شغل بال عيلٍّ هو التخلص من منافسيه وهام طلحة والزبري، اللذان رفضا االعرتاف بوالية عيل، ويقال أن عائشة ابنة أيب 

بكٍر الصديق ذهبت إليهم، فقام عيل »يقمع الفتنة فرضب عىل أيدي موقديها بجوار البرصة يف 9 كانون األول/ ديسمرب 

سنة 656م«، د. فيليب حتي، تاريخ العرب ص239. وحدث ذلك يف موقعة الجمل حيث دارت املعركة قرب البرصة سنة 

36هـ بني من تبع عيل بن أيب طالٍب وبني من تبع الصحابيني طلحة بن عبيد الله والزبري بن العوام، وقد كانت معهام 

عائشة بنت أيب بكٍر الصديق زوجة الرسول، »إن الذي قُتل من أصحاب عيلٍّ يف ذلك اليوم خمسة آالف )نفس( ومن 

أصحاب الجمل )وغريهم( من أهل البرصة ثالثة عرش ألًفا«، املسعودي، مروج الذهب ص380. وهكذا جاء عىل لسان 

الشاعر مظفر النواب يف قصيدته »وترياٌت ليلية« ما ييل: 

»من أين سندرك أن صحابيًا سيقود الفتنة يف الليل بإحدى زوجات محمد،

 من أين سندرك أن الردة تخلع ثوب األفعى صيًفا وشتًاء تتجدد«

وهذا مام يدل عىل أن األزمة تتوارث وال تنتهي. واشتد الخالف فيام بعد بني عيلٍّ ومعاوية، الذي مل يبايعه وخرج عليه 

متهاًم إياه بقتل عثامن بن عفان، ومرّد ذلك أن محمد بن أيب بكٍر اتُهم بأنه شارك يف قتل عثامن، ومتت املواجهة بني 

جيش عيٍل وجيش معاوية عىل ضفاف نهر الفرات، حيث قُتل بعدها بسنواٍت عيل بن أيب طالب »يف أوائل كانون الثاين/ 

يناير سنة661م، اعرتضه خارجيٌّ اسمه عبد الرحمن بن ملجم ورضبه بسيٍف مسموٍم عىل أم رأسه فقتله«، املصدر 

السابق ص242. ومبقتله انتهى عرص الخالفة. »ووّسع معاوية فكرة ُعمر يف الخالفة فجعلها ملًكا ألول مرٍة يف تاريخ 

اإلسالم«، املصدر السابق ص244. فيام تعددت الخالفات والنزاعات الداخلية يف العديد من أقطار اإلمرباطورية اإلسالمية 

الحديثة، يف الوقت الذي استمر فيه توسيع رقعة الدولة، من خالل حروٍب شنتها ضد مجمل الدول املحاذية لحدودها، 

حتى وصلت حدود سيطرتها إىل أقىص الرشق عرب حدود الصني، والعديد من دول وسط آسيا وجنوبها وجنوب روسيا، 

وإىل شامل أفريقيا ووسطها، كام وصلت إىل جنوب رشق أوروبا بعد أن توغلت يف بعض دول البلقان عن طريق إخضاع 

العديد من أرايض اإلمرباطورية الرومانية البيزنطية الرشقية، وذلك غداة سقوط القسطنطينية عىل يد السلطان العثامين 

محمٍد الفاتح عام 1453م.  
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أيب معرش البلخي

ابن املقفع

ابوبكر محّمد زکرياى رازى

أبن سينا ياقوت الحموي

زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

وصلت الدولة اإلسالمية إىل ذروة مجدها ما بني عامي 850م و 1150م، إبان العرص العبايس الذي امتاز بكثريٍ من مظاهر 

الفكري، فقد  والبحث واالجتهاد  للدراسة  والفنون  العلوم واآلداب  أنواع  أمام شتّى  املجال  أتاح  والذي  والرثاء،  الرتف 

أنتج خالل املئتني وخمسني سنًة األوىل من حكمهم، العلوم وبزوغ العديد من العلامء، يف الطب والرياضيات والفلسفة 

والفلك والعلوم الطبيعية والكيمياء، إضافًة إىل الفنون واملوسيقى وشتى أنواع اللهو واملرسات. 

ومنهم مثااًل ال حرًصا، كٌل من ابن املقفع ت 757م، الخوارزمي ت 850م، 

املسعودي  الفارايب ت 950م،  925م،  الرازي ت  البلخي 886م،  أيب معرش 

ت 956م، الهمذاين ت 1007م، ابن سينا ت 1037م، أيب العالء املعري ت 

1057م، ابن رشٍد ت 1198م، ياقوت الحموي ت 1229م، وغريهم الكثري من 

العلامء واألدباء والشعراء والفالسفة. 

وقد نال العديد منهم شتى أنواع العذاب واملوت غداة اتهامهم بالزندقة 

والكفر، وقد بدأت مظاهر زوال ذاك العرص الذهبي مع ظهور الفكر السلفي 

الفقهي عن طريق علامء الدين، الذين خافوا عىل اإلسالم من تطور العلم 

واملعرفة، وخاصًة يف مجال الفلسفة وعلوم الحكمة، وأن اإلسالمي أبا حامٍد 

الغزايل كان الشخصية الرئيسة التي تزعمت مسرية تدهور العلوم اإلنسانية، 

حيث ساهم يف تصعيد مذهب التصّوف واملذهب الظريف مؤكًدا عىل ما يف 

اإلسالم من مظاهر ومعاٍن روحية، كام عمل عىل إحياء الُسنة التي أسفرت 

عن سلسلٍة من التغرّيات البنيوية، والتي قلّصت بدورها من حركة العلوم 

واالكتشافات العلمية لصالح إنتاج املعرفة الدينية، التي تُعّد أكرث اإلنتاجات 

ربًحا عىل مدى وجودها، والتي مازالت هي املجال املربح كمكسٍب ماديٍّ 

يف تناولها للعلوم اإلسالمية حتى يومنا هذا. 

»إن العرب ال يحصل لهم امللك إال بصبغٍة دينيٍة من نبوٍة أو واليٍة أو أثٍر عظيٍم من الدين عىل الجملة... والسبب يف 

ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم، وهم أصعب األمم انقياًدا بعضهم لبعٍض للغلظة واألنفة وبُعد الهمة واملنافسة يف 

الرياسة«، عبدالرحمن بن خلدون املغريب – مقدمة ابن خلدون ص 106. 

ويبدو أن واقع العرب العام عىل مر التاريخ هو الذي أدى بابن خلدون للوصول إىل هذا االستنتاج. وهذا يعزز تلك 

املقولة التي ذكرها بعض املهتمني بتاريخ الحركات اإلسالموية: »إن اإلسالم ديٌن وسكني«، )منقول(. 
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محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الثالث 

والرصاعات  التناقضات  من  الكثري  طياته  يف  يحمل  الذي  التاريخ  هذا  وإن 

عىل مدى تاريخه الطويل، هو واقع الفكر املعتمد عىل الفكر الديني القبيل 

العصبي الذي متيز به فكر املذاهب الدينية املتعددة التي أضافها املرشعون 

خالل وبعد الدولة العباسية. 

وكام جاء يف كتاب »الَفرق بني الِفرق« لإلمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد 

البغدادي املتوىف سنة 429هـ 1038م، أن عدد الفرق يف اإلسالم وصل يف زمانه 

إىل 73 فرقًة. 

الله عليه وسلم: افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني  الله صىل  »قال رسول 

ثالث  أمتي عىل  وتفرتق  فرقة،  اثنني وسبعني  النصارى عىل  وافرتقت  فرقة، 

وسبعني فرقة«. ص5. 

يُتبع

17



https://www.facebook.com/groups/arbangroup/
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عـاهـرٌة 
متطرفة

م/ سامي القسيمي
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م/ سامي القسيمي

عـاهـرٌة 
متطرفة.. 

االنتهاء  وبعد  املغرب،  لصالة  للوضوء  تقيُّة  تستعد  العاهرة  كعادة 

 . األرشار  غدر  من  وينجيها  اليوم  هذا  رزق  ليمنحها  ربها   تدعي 

تتجهز لتتزين وتضع امليك آب وتغطي كل هذا بالعباءة الصنعانية 

التقليدية املزركشة والربقع األسود الشفاف وتخرج إىل شوارع صنعاء 

الساحرة لياًل للبحث عن زبائنها.

الخامسة والعرشين عاًما ويف  تتعدَّ  الجامل مل  امرأٌة متوسطة  تقيّة 

كعادة  ولكن  والفقر،  القمعي  والنظام  الزمان  غدر  عالمات  وجهها 

عاهرات األلفية فهناك العدسات املتعددة األلوان وميك آب عرصي 

يخفي أية عيوٍب ومسكراٍت مختلفة، وشعٍر مستعار . تتحول تقية 

إىل ممثلٍة هوليووديٍة تكاد تشبه سكارليت يوهانسون.

فتُقرر  الشهر،  نهاية  لقرب  نظرًا  جًدا  اليوم صعٌب  لهذا  الرزق  لألسف  ولكن  عن خرفانها  باحثًة  تقية  وتصول  تجول 

الذهاب إىل أرقى منطقٍة يف صنعاء، شارع حّدة، منطقة الحي السيايس، حيث الزبائن هناك ال يهمهم الوقت أو مرتب 

آخر الشهر. فمرتادو هذه املنطقة هم من ساسة النظام السابق والحايل املكتفني »ذاتيًا وماديًا« وأغنياء البالد واملغرتبني 

وسياح الجنس السعوديني.

 

تُقرر أن تذهب إىل هناك باملّجان وتوفر مثن املواصالت والذي قيمته يساعدها عىل رشاء فطورها لليوم التايل، فال ضري 

أن تغري سائق تاكيس شابًا وتعرض له الجنس الفموي مقابل توصيلها إىل شارع الحب، فامت السائق املراهق املستجد 

فرًحا وقِبل بالعرض.

تكمل مشوارها يف شوارع حدة وتحاول صيد أصحاب السيارات الفاخرة ولكن دون جدوى. مرت أكرث من ساعتني ومل 

تجد ضالتها. بدا عليها التعب واليأس وأاّل جدوى من هذا اليوم وستعود للمنزل بخفي حنني مقابل جنٍس فمويٍّ آخر. 

ولكن، وبلحظة صمٍت وهدوٍء دعت ربها بأاّل يخذلها هذه الليلة وأن يرزقها مبا ال تحتسب.

مرّت خمس دقائق فقط حتى استجاب اإلله لدعوتها له. وقفت سيارٌة نوع أودي سوداء فيها ثالثة أشخاٍص طلبوا منها 

الصعود ولكن أبت أن تصعد قبل االتفاق عىل املبلغ و عدد الساعات وسعر الساعة بالريال السعودي. وافقوا ولكن 

األمام فقط  الجنس من  كان  لو  تقيّة وقالت:  عليه  املغتصب، رّدت  اليمني  بالريال  الدفع  يريد  احتج أحدهم حيث 

موافقة، ولكن إذا أردتم من الشارع الخلفي فهنا الدفع بالريال السعودي فهو أقوى وأشد ومؤمل وأشد عذابًا وال يزول 

أثره بسهولة.
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م/ سامي القسيمي

عـاهـرٌة 
متطرفة.. 

وصلوا إىل املنزل. قام الخروف األول بتجهيز الخمور وأعطى تقيّة كأًسا من الشيفاز حتى تسرتخي وتسخن والثاين قام 

بتجهيز املزّة من املخلاّلت وخبز زيتا اإليطايل وقام الثالث بتجهيز أغنيٍة ملحمد عبده »لنا الله« حتى تتبارك الليلة.

اعرتضت هنا تقيّة وفّضلت أن ترقص عىل أنغام الطرب الصنعاين األصيل وبشكٍل خاص طلبت أغنية »خلوين ارسح يل 

قد ضاق حايل« بصوت املبدع الفنان حمود السمه. 

النكات  اشتدت  الجسم،  حرارة  وارتفعت  الحمراء،  الليايل  أجواء  والخرفان  تقيّة  دخلت  ساعٍة  نصف  من  أكرث  مرت 

والضحكات، زاد العري، قامت تقيّة لتهز أرض املكان وتتاميل وترقص عىل أنغام العود اليمني األصيل.

جسدها،  كل  يف  قبالته  يوزع  آخره  عىل  وهو  الخرفان  أحد  قام 

وأثناء  غرفته  إىل  وحملها  منها  نصيبه  ليأخذ  للتنافس  اآلخر  هرع 

تحمل  الذهب  من  سلسلًة  يرتدي  أنه  الحظت  القبالت  تبادل 

فسألته: الرمز  شكل  شدها   ،)Atomic whirl( ويرل  أتوميك   رمز 

- هذا الحرف يشبه حرف ال )أي ( باللغة اإلنجليزية )A(! هل هو أول 

حرٍف من اسم حبيبتك أو زوجتك؟ 

رد عليها وهو يف قمة نشوته:

ال، هذا رمز امللحدين األمريكيني أو باالنجليزية 

 ،)American Atheists(

وكأنها  وتستغفر  وتتحشم  ثيابها  ترتدي  وهرعت  الرسير  من  انفضت 

يف مسجد، وهرع األصدقاء اآلخرون، وأصبحت األجواء متوترًة وسوداء 

بعدما أن كانت حمراء، يسألون:

- ماذا حصل؟ ملاذا ترتعشني يا تقيّة؟

 وهي مشغولٌة بارتداء ثيابها واملغادرة، قال الخروف: ال أعلم ملا فزّت رغم أننا كنا يف قمة نشوتنا.

 اختفى تأثري الكحول رسيًعا بسبب ردة الفعل من العاهرة والخرفان، فسألها أحد الخرفان:

- ما هي املشكلة؟

 فقامت بتهديدهم:

- إذا مل تفتحوا باب الشقة سأرصخ حتى يستمع الجريان وسوف اتهمكم بالخطف ومحاولة االغتصاب.

خاف الخرفان الثالثة وطلب أحدهم بتوصيلها فوافقت لعدم وجود مواصالٍت بهذا الوقت املتأخر.
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 بعد أن تنهي الصالة ستفتح يل خرم جديد ثم تعود لزوجتك

م/ سامي القسيمي

عـاهـرٌة 
متطرفة.. 

وعندما ركبوا السيارة سألها أحدهم مرًة أخرى:

- ماذا عمل صديقي وجعلك ترتعبني منه؟ 

قالت:

- ألنكم ملحدون التعرتفون بوجود الله الخالق، وهذا ذنٌب اليُغتفر واليُكّفر عنه، فأنا ال ولن أمارس الجنس مع ملحدين 

غري معرتفني بوجود الله، ال أريد أن يكون الذنب ذنبني فيكفي أنني عاهرٌة متدينة!ّ!.

فقال لها:

- صدقيني أنا لست ملحًدا مثله، أنا مثلك متاًما أؤمن بالله وأصيل كل صلوايت وأصوم كذلك وكل مسلٍم يخطئ ويتوب 

ونحن شباب والله غفوٌر رحيم. فقالت له كلكم سواٌء مادمتم أصدقاء.

قال لها:

 - أنك رغم االلتزام بالعقيدة والدين ولكن رشبنا الخمر ورقصنا ومارسنا الجنس أليست هذه ذنوبًا مسّجلّة عند خالقك؟

 

قطعت تقيّه حديثه بعصبيٍة وقالت بصوٍت حاٍد وعاٍل وشعوٍر بالفخر بانتامئها الديني:

- طبعا ال، فأنتم لستم مثيل، فنهاية امللحد النار وبئس املصري والتوبة له، وأنا نهايتي الجّنة واالستغفار عند الله، فأنا 

أصيّل كل الفروض وأستغفر وأحاول التوبة وأدعي الله أن يرزقني كل يشٍء بالحالل فإذا كان لدي ذنٌب فصدقٌة جاريٌة 

أو إطعام مسكنٍي أو إطعام قطٍّة حتى متسح كل ذنويب ويُبنى يل قرٌص يف الجنة. أما أنتم أعداء الله فمصريكم القتل ونار 

جهنم وسوف أدعي ليل نهار ليك ميسح الله ذنبي لهذه الواقعة املشؤومة مبارستي الجنس مع قوٍم ملحدين. 

سورة  من  الكافرين  القوم  عن  آيتني  تقيّة  فقرأت 

البقرة:

قال تعاىل: إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنَْذْرتَُهْم أَْم 

ُقلُوِبِهْم  َعَل  اللَُّه  َخَتَم   )6( يُْؤِمُنوَن  َل  تُْنِذْرُهْم  لَْم 

َعَذاٌب  َولَُهْم  ِغَشاَوٌة  أَبَْصارِِهْم  َوَعَل  َسْمِعِهْم  َوَعَل 

َعِظيٌم )7(

وحني  صوابكم  إىل  وتعودوا  يهديكم  أن  الله  عىس 

معكم  الجنس  سأمارس  حينها  الحق،  إىل  ترجعون 

مجانًا مقابل هدايتكم وهذا وعٌد مني.
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مقابلٍة مرتجمٍة عن  األول من  الجزء  لكم  اليوم  نقدم 
تاريخ املسيحية أجراها سام هاريس Sam Harris مع 

املبكر  التاريخ  خرباء  أحد   Bart Ehrman إرَمن  بارت 
للمسيحية والعهد الجديد.

الصويت  الپودكاست  حلقات  كإحدى  املقابلة  أُجريت 
األشياء«  »فهم  مسمى  تحت  هاريس  سام  يستضيفه   الذي 
Making Sense. يف تلك الحلقة رقم 125، التي تم بثها أصاًل 
املسيحية؟«  »ما هي  عنوان  تحت   2018 أيار  مايو   1  بتاريخ 
تاريخ  ?What is Christianity، يستعرض هاريس مع إرمن 
املسيحية املبكر مع تركيٍز عىل كتابه الجديد يف حينها بعنوان 

.The Triump of Christianity »انتصار املسيحية«

قام بالرتجمة ملجلة امللحدين العرب: أسامة البني )الوّراق( 

مقابلٌة مرتجمة: 
سام هاريس يحادث 

بارت إرمن عن املسيحية 
الجزء الرابع

سام هاريس وبارت إرمن
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سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 4

ونصٍف  ساعٍة  منذ  نتحدث  أننا  أدرك  أنا  اآلن  سام: 

ومل نأِت بعُد عىل موضوع كتابك الحايل، ويعود ذلك 

مواضيع  هنالك  أن  إال  املقابالت،  إجراء  يف  ملهاريت 

كثريًة أريد نقاشها معك وكلها مشوقة... ولكن لنعد 

إىل كتابك. سؤايل األول هنا عاٌم لكنه موضوٌع تطرقت 

مريحٍة  غري  بحقيقٍة  ويتمثل  الحايل،  كتابك  يف  إليه 

متاسك  ومدى  املقدس  النص  ماهية  بتصور  تتعلق 

مفهوم  وهي  أال  املسيحية،  يف  الجوهرية  العقيدة 

الديانة  بأن  والقاضية   ،Henotheism الهينوثية 

اليهودية واملسيحية مبفهوٍم ما، ليستا دياناٍت توحيديًة حقيقيًة، فهام ليستا مبنيّتان عىل إمياٍن بإلٍه واحد، فهنالك تعدد 

آلهٍة لكن استحقاق العبادة يقترص عىل إلٍه واحد، إلٌه واحٌد أقوى من البقية، هل أصبت يف تعريفي ملفهوم الهينوثية)1(؟

بارت: نعم، هذا هو مفهوم الهينوثية، الخطوط الفاصلة بني الفئات غري محددٍة متاًما، بني كون ذلك تعدد آلهٍة وعالقة 

ذلك بالتوحيد، لكن بالفعل هذه هي الفكرة، بأنه يف الهينوثية يوجد إلٌه واحٌد يستحق العبادة رغم وجود آلهٍة أخرى.

الذي أذكره هو يف سفر  املقدس، ورمبا يف مواضع أخرى كذلك، ولكن املوضع  الكتاب  أدلٌة عىل ذلك يف  سام: توجد 

التكوين، يحدث بعد أكل آدم وحواء من شجرة معرفة الخري والرش، حيث يتحدث الله إىل أحٍد ما، فهو مل يوّجه كالمه 

آلدم وحواء أو الحية، وإمنا لطرٍف غري ظاهٍر فيقول ما معناه: »مبا أن اإلنسان قد أكل من الشجرة، فال يجب أن يأكل 

من شجرة الحياة، حتى ال يصري مثلنا ويعيش إىل األبد«)2(، أو يشٍء من هذا القبيل، إذ يوجد هنا ضمنيًا افرتاض تعدد 

شخصيات. هل مثة املزيد من األدلة أننا ال نتحدث عن عامٍل توحيدٍي عندما نتحدث عن الكتاب املقدس؟

بارت: يف الواقع حدث هذا األمر قبل ذلك، لكنه بالفعل يحدث يف ذلك املوضع. حدث قبل ذلك عندما خلق الله البرش 

فقال: »نَْعَمُل اإلِنَْساَن َعىَل ُصورَتَِنا كََشبَِهَنا« )التكوين 1: 26(، فيبدو أن هذا الكالم يفرتض مسبًقا وجود كائناٍت إلهيٍة 

أخرى، ثم يزداد األمر وضوًحا الحًقا، حيث يعطي الله الوصايا العرش ملوىس، فتكون الوصية األوىل »الَ يَُكْن لََك آلَِهٌة 

أُْخَرى أََماِمي« )الخروج 20: 3(، فهذا فيه افرتاٌض مسبٌق بوجود آلهٍة أخرى، وكل ما هنالك أنه يجب االمتناع عن تقديم 

 ،Polytheistic عبادتهم عىل هذا اإلله )يهوه(. رأيي هو أن إرسائيل القدمية أصاًل كانت كغريها آنئٍذ متعددة اآللهة

 ،Henotheistic لكنهم يف مرحلٍة ما صاروا يركزون عىل إلٍه واحٍد هو يهوه، باعتباره اإلله الذي سيُعبد، فصاروا هينوثيني

1- يبدو مفهوم الرشك يف اإلسالم قريبًا نوًعا ما من مفهوم الهينوثية، ال سيام بصورته املوصوفة يف الرتاث اإلسالمي بالشكل الذي كان ميارسه أهل مكة، حني كانوا يعتقدون 

بوجود الله الذي يشري إليه محمد، لكنهم يف ذات الوقت يتقربون إليه بواسطة شخوٍص إلهيٍة متمثلٍة باألصنام. ]مالحظة املرتجم[.

. َواآلَن لََعلَُّه مَيُدُّ يََدُه َويَأُْخُذ ِمْن َشَجرَِة الَْحيَاِة أَيًْضا َويَأْكُُل َويَْحيَا إىَِل األَبَِد«. )التكوين 3: 22(. ]مالحظة املرتجم[. َّ 2- »َوقَاَل الرَّبُّ اإلِلُه: ُهَوذَا اإلِنَْساُن قَْد َصاَر كََواِحٍد ِمنَّا َعارِفًا الَْخرْيَ َوالرشَّ
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سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 4

ويف نهاية املطاف كان هنالك يهوٌد يف أيام يسوع ممن كانوا موّحدين Monotheistic، ممن قالوا بأن تلك اآللهة األخرى 

ليست آلهًة حقًة وأن هنالك إلًها واحًدا فقط، فصار ذلك مثار خالٍف بني اليهود وحتى بني املسيحيني يتعلق بطبيعة 

التسمية التي يُفرتض أن تطلق عىل تلك الكائنات األخرى والتي ليست من البرش، فهي تفوق البرش، لكنها ليست مبكانة 

اآللهة، فهل هي آلهة؟ أم لعلها يشٌء آخر؟

سام: يف كتابك الجديد »انتصار املسيحية« يوجد وصٌف للكيفية التي انترشت فيها املسيحية يف شتى األصقاع وكيف 

وصل بنا املطاف ألن نعيش يف عامٍل تكون فيه املسيحية الديانة صاحبة عدد األتباع األكرب. وهنالك شخوٌص رئيسيٌة تلعب 

دوًرا أساسيًا يف تلك القصة، أولها عىل األرجح بولس، والذي كان أكرث محوريًة حتى من يسوع نفسه يف تفسري انتشار 

املسيحية، فام الذي نعرفه عن بولس وعن تحوله إىل املسيحية وعن طريقة تحويله لآلخرين؟

إىل  املتحولني  أهم  األرجح  عىل  كان  بولس  أن  الكتاب  يف  أقول  بارت: 

املسيحية يف كل تاريخ املسيحية، ويتناسق دوره مع الصورة التي أُقّدمها، 

فالذي أحاول إنجازه يف الكتاب هو محاولة تفسري االنتقال من مجموعٍة 

صغريٍة من تالميذ يسوع بعد موته، من 11 رجاًل وثلًة من النساء، ما يعادل 

20 شخًصا تقريبًا إىل 4-3 ماليني شخٍص بعد ثالثة قرون، فكيف حدث هذا 

االنتقال؟ وأطروحتي أن بولس لعب دوًرا مركزيًا يف ذلك لسبٍب محّدد، 

فأنا ال أقول أن بولس هو مخرتع املسيحية كام يّدعي البعض، ال، فأنا ال 

بأن موت وقيامة  فالناس كانوا يؤمنون  أنه هو مؤسس املسيحية،  أّدعي 

يسوع أّديا إىل الخالص قبل مجيء بولس، أما اليشء الجديد الذي قّدمه 

بولس، فقد كان أنه أدرك أن موت وقيامة يسوع سيصحح عالقة املرء بالله 

بغض النظر عام لو كان املرء يهوديًا أو غري يهودي. لذا، فنسخة بولس عن 

املسيحية هي إدراك أن رسالة الله يف الخالص مل تكن حكرًا عىل اليهود، 

فلو صار أحدهم من أتباع يسوع مل يقتيض ذلك أن يتحول ذلك الشخص إىل 

اليهودية، أي أنه لو كان رجاًل مل يكن عليه أن يختنت، ولو كان ذكرًا أو أنثى مل يرتتب عليه اتباع قوانني الحالل اليهودية 

)الَكرْشُْوت כשרות( أو االلتزام بقواعد السبت أو االحتفاالت الدينية، فبمقدورهم اتّباع يسوع مع بقائهم من األغيار 

)غري اليهود(، وهذا فتح الباب عىل مرصاعيه لغري اليهود ليتحولوا ويصريوا من أتباع يسوع، وهذا كان مكمن الفرق.

سام: ما الذي نعرفه عن تحوله؟ فهو يقول أن اسمه كان شاول ومر بخربة تحّول يف طريقه إىل دمشق، وتصف بعض 

رسائله أنه كان يضطهد أتباع يسوع يف البدء، ما الذي نستشفه من ذلك؟

بولس يعظ اليهود يف كنيس دمشق

26



سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 4

بارت: لدينا مصدر معلومات، ففي سفر أعامل الرسل، وهو السفر الخامس يف العهد الجديد، توجد رسديٌة تصف انتشار 

بولس ويتم رسدها ثالث مراٍت يف سفر  تحّول  فيام تحتوي قصة  الرومانية وتحتوي  اإلمرباطورية  أرجاء  املسيحية يف 

أعامل الرسل، ثم املصدر الثاين وهو رسائل بولس نفسها، حيث يشري فيها بولس نفسه يف مواضع عدٍة إىل حدث تحوله، 

وما يقوم به الباحثون هو التوثق مام لو كان محتوى سفر أعامل الرسل موثوقًا، أو لو كان بعضه أسطوريًا-وبعضه بال 

شٍك أسطوري- لكن عند متحيص محتوى سفر أعامل الرسل بشكٍل نقدٍي ومقارنة ذلك مبا يقوله بولس، تتولد لديك 

صورٌة واضحٌة إىل حٍد بعيد. فقد بدأت مسرية بولس كشخٍص مل يكن يؤمن بيسوع، وكان يهوديًا، وكام يبدو كان يهوديًا 

متحمًسا لدينه يف شبابه، ملتزًما بتقاليد اليهودية، حتى أنه حاملا عرف بوجود جامعٍة تقول أن يسوع هو املسيح صار 

يضطهدهم ألنه اعتقد أن القول بأن رجاًل مصلوبًا هو املسيح هو رأٌي ميسء، بل وحتى تجديفي. ثم مر بخربٍة من نوع 

ما، وبحسب وصفه هو يقول أنه رأى فيها يسوع عىل قيد الحياة، وقد حدث ذلك بعد سنتني أو ثالث سنواٍت بعد صلب 

يسوع، فقام بولس بتفسري تلك الخربة أنها تعني أن الله أعاد يسوع إىل الحياة، أو بعبارٍة أخرى أنه قام من املوت. وحاملا 

آمن بأن يسوع قد قام من املوت، حيث اعتقد أنه رآه رأي العني، صار يعتقد أن موت يسوع كان بحد ذاته حدثًا ذا 

شأن، إذ ما كان الله ليقيمه من املوت إال لو كان مفضاًل عىل الله، ولو 

كان مفضاًل عىل الله، فكيف سمح الله له أن يُعذب حتى املوت؟ إًذا 

فاألمر كان بال شٍك بحسب خطٍة إلهية، وهكذا بدأ بولس بتطوير فكرته 

بأن موت وقيامة يسوع مًعا هام طريق الخالص.

أنه ميٌت  يُفرتض  املرء من رؤية شخٍص  تأكد  أتساءل عن معنى  سام: 

تعرف  فكيف  االتصال،  وسائل  من  يخلو  عامٍل  يف  كاألحياء  اآلن  يسري 

الشكل الحقيقي ليسوع؟

بارت: يبدو أنه كان يرتدي يافطًة تحمل اسمه ]يضحك[.

سام: كام لو أنه قابله عىل جانب مؤمتر... تبدو يل هذه نقطٌة غري بسيطة، إال لو كان هنالك جانٌب خارٌق يف املوضوع، 

كأن يصاحبه ضوٌء أو يكون تواصاًل مع شخٍص يخرق قوانني الفيزياء يقول عن نفسه أنه يسوع، فهل هنالك ما يصف 

لحظة التحول يف رسالة بولس؟

بارت: أواًل يف سفر أعامل الرسل يقوم يسوع بالتعريف عن نفسه، أما يف رسائل بولس يقّدم بولس روايًة مبتورًة، وألنه 

كان يوّجه كالًما ملن تحّولوا وتبعوه فهو يفرتض أنهم يعرفون جيًدا ما حصل، إذ ال بد أنه قص ذلك عليهم مئة مرة، 

فعندما يكتب رسائله مل يكن يعي أنه سيأيت من يقرأها بعد ميض 2000 عاٍم دون أن يعرف املقصد األصيل. وهو يقول 

أمرين، فهو يقول أنه رأى يسوع بعد قيامته، وأن يسوع بعد قيامته ظهر لبطرس وكل التالميذ ولـ500 شخٍص ثم ظهر يف 
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النهاية لبولس. أما األمر اآلخر الذي يقوله يف سياق حديثه عن تحوله فهو وصفه التحول بأنه الوقت الذي »أعلن الرب 

ابنه يّف«)3(، وأعتقد أن فهم ذلك يكون بإدراك أن بولس كان يضطهد املسيحيني، والذين كانوا يقولون أن يسوع قد قام 

من املوت، فكان يسوع يشغل باله، فمر بخربٍة فرّسها بأنها عن الشخص الذي يتحدث عنه املسيحيون، فلو مل يكن قد 

سمع قباًل عن يسوع ومل يكن يضطهد أتباعه، فام كان ذلك ليحدث، ولكنني أعتقد أن ذلك قد حدث من ناحية علم 

النفس ألن التفكري بيسوع كان يشغل باله قبل ذلك.

سام: هل يوجد ما يسجل وجود اختالفات رأيٍّ بني الرسل؟ ماذا كان رأي بطرس يف بولس؟ ما الذي نعرفه إما من رسائل 

بولس أو األناجيل األخرى عن الكيفية التي تفاعل فيها الرسل فيام بينهم؟

بارت: عندما تقرأ سفر أعامل الرسل، والذي يدور حول الرسل وانتشار املسيحية، 

تخرج باالنطباع بأنهم مل يختلفوا يف الرأي حول أي يشء، فتجدهم متجانسني 

عىل طول الخط حول كل القضايا الرئيسية. 

لكن عندما تقرأ رسائل بولس، تجد أن مثة قدرًا كبريًا من الجدل، فبولس نفسه 

يف ذات الرسالة التي اقتبستُها للتو، الرسالة إىل أهل غالطية، يتحدث بولس عن 

مشكلٍة كبريٍة دارت بينه وبني بطرس حول قضيٍة مهمة، وهي ما إذا كان عىل 

رأى  اليهودية، حيث  بقواعد  االلتزام  االستمرار يف  يهوديٍّ  أصٍل  املسيحيني من 

بولس أنه ال يجب عليهم االلتزام بأيٍّ منها قطًعا، فيام قال بطرس أن عليهم 

االلتزام، وصار بينهم جدٌل علنٌي أّدى إىل خالف، ويبدو أن بولس قد خرس الجدل. 

إذًا، فقد كانت هنالك الكثري من اختالفات الرأي والتوتر خالل تطور املسيحية 

حيث كان لدى الناس آراء مختلفٌة يف شتى القضايا.

سام: يوجد قسٌم يف كتابك تقوم فيه بعرض سيناريو تخييٍل تحاول فيه تصّور الكيفية التي كان فيها بولس يحّول الناس 

إىل املسيحية، فقد كان يقوم بذلك كالتاجر الذي يبيع باملفرّق، بشكٍل فردي، يتنقل من مكاٍن إىل آخر، ينشئ الكنائس 

وكأمنا هو سيايٌس يدير حملة دعايٍة انتخابيٍة ال تنتهي، يف رأيك، ما مدى معرفتنا عن عملية التبشري تلك؟

بارت: نحن مضطرون أن نبني ذلك عىل أساس التلميحات التي يقّدمها يف رسائله، ففي اثنتني من رسائله يتحدث عن 

كيفية عمله بني من كان يدعوهم، حيث عمل ليل نهار وهو يبرش باإلنجيل ويدعوهم إليه، والرأي الذي تكّون لدى 

يُذكر  الجديد  العهد  ما، ففي  نوٍع  متنقلًة من  لبولس صنعًة  كانت  أنه  مفاده  السابقني  العقدين  الباحثني عىل مدى 

َ ِبِه بنَْيَ األَُمِم، لِلَْوقِْت لَْم أَْسترَِشْ لَْحاًم َوَدًما« رسالة بولس إىل أهل غالطية )1: 16(. ]مالحظة املرتجم[. 3- »أَْن يُْعلَِن ابَْنُه يِفَّ ألُبرَشِّ

بولس )ميني( يعانق بطرس )يسار(
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ينتج مصنوعاٍت  ِحرَفيًا  أنه كان صانع خياٍم ولرمبا كان 

جلدية، فالخيام تُصنع من الِجلد، لذا رمبا كان يشتغل 

بصناعة الجلد. وهو كان عىل األرجح ينتقل من بلدٍة إىل 

أخرى، فذهب إىل كورنثوس فأقام فيها محل مصنوعاٍت 

يدعوهم آلرائه عن  الزبائن  يأتيه  كان  جلدية، وعندما 

يسوع. كان غالبية هؤالء الناس من الوثنيني، فكان عليه 

إقناعهم بوجود إلٍه واحد، وأن يسوع هو ابن الله الذي 

إلقناعهم  قصًصا  يخربهم  فكان  املوت،  من  وقام  مات 

بقوى يسوع الخارقة العظيمة، فعمليًا ما كان يفعله هو 

إنشاء محٍل يف البلدة وتحويل زبائنه، والسؤال ما الذي 

كان يقوله بالضبط ليقنعهم؟ ولكن آلية عمله للموضوع 

كام يبدو متثلت بتبشريه خالل عمله يف املحل.

سام: أتخيل وجود نٍص يف كهٍف ما يدّون قصة زيارة بائع املصنوعات الجلدية األكرث إزعاًجا للبلدة ]يضحكان[.

بارت: كان بالفعل يزعج غالبية من يتحدث إليهم، فيصف كيف أنه كان يتعرض باستمراٍر لالضطهاد والرضب والجلد، 

فلم يتقبله غالبية الناس بأذرٍع مفتوحة. وما أقوله يف كتايب أنه مل يكن يحتاج نسبة نجاٍح ساحقة، فكل ما كان عليه 

فعله النجاح يف تحويل بعض األشخاص بني الفينة واألخرى للوصول إىل ما أنجزه.

سام: أعتقد أنه يستحق منا املكوث عىل ما نعرفه عن ظاهراتية phenomenology واجتامعية sociology هذا النوع 

من اللقاءات التي تتم فيها محاولة اإلقناع، بل تحقيق ذلك اإلقناع عىل يد شخصيٍة دينيٍة أو شخٍص ينرش دعوًة لالنتامء 

لطائفة cult، فخالل قراءيت إلعادة تركيبك لقصة مسرية بولس التبشريية كنت أستذكر ما سمعته مؤخرًا يف پودكاست 

طائفة بوابة السامء Heaven’s Gate Cult، هل استمعت لذلك الپودكاست؟

بارت: ال، مل أستمع إليه...

سام: هو مشوق، فمقّدمه يقوم باستكشاٍف شديد العمق حول الكيفية التي انطلقت فيها تلك الطائفة، وفيه تسجيٌل 

صويتٌ ملارشل آپلوايت Marshall Applewhite، وهو واحٌد من بني قائَدين اثنني... وهذا طبًعا تاريٌخ قريٌب منا جًدا، 

وفيه وقائع لدينا عنها معلوماٍت كثريًة جًدا، فاألمر فيه شهاداٌت قوية، فلدينا أهايل أولئك الناس ممن تم استجالبهم 

إىل تلك الطائفة ولدينا شهادتهم املوثقة بالڤيديو، وهذا يختلف طبًعا بشكٍل كيٍل عام لدينا يف حالة املسيحية، لكن 
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تداعيات هذه الرسالة ونجاحها يف إقناع العديد من الناس... كثرٌي منهم كانوا كام 

يبدو أذكياء مثقفني لهو أمٌر يصعب تصديقه عند النظر إليه من خارجه... توجد 

عن  محارضاتهم  أوىل  إحدى  إلقائهم  أثناء  آپلوايت ورشيكته  مارشل  عن  قصٌة 

الهراء، ومن املهم  املعتقدات املغرقة يف  معتقداتهم... وهي مجموعٌة من أكرث 

يخاطبون  فهم  املسيحية،  عىل  تطفيٍل  بشكٍل  املعتقدات  تلك  اعتامد  ذكر  هنا 

فيها صحوٌن  لكن  مسيحيٍة  شبه  رسالًة  ويقّدمون  األحيان،  غالب  املسيحيني يف 

طائرٌة وتفاصيل أخرى ليست مسيحيًة، لكن إحدى أوىل محارضاتهم، أعتقد أنها 

 Oregon أو مدينٍة أخرى يف والية أوريغون Portland كانت يف مدينة پورتلند

األمريكية، كانوا يخاطبون مجموعًة من الناس بني 50 و75 شخًصا، ومع نهاية تلك 

املحارضة، ترك ما يقارب 12 شخًصا حياتهم ليتبعوا مارشل آپلوايت إىل الربية)4(... 

تلك اللحظة التي نراها يف الكتاب املقدس التي يرتك املرء فيها كل يشٍء وراءه... 

فهذا أمٌر يحدث فعاًل عىل أرض الواقع، وكان لهؤالء أطفاٌل وعالقاٌت فهجروا كل 

آپلوايت ومزاعمه عن  مارشل  بالڤيديو عن طبيعة خطاب  توثيٌق  ولدينا  يشء، 

طبيعة الواقع، وفكرة أن هنالك من سيهجرون حياتهم ليتبعوا شخًصا مثله إىل 

الربية هي أمٌر يصعب فهمه لكنه أمٌر يحدث فعاًل، وهو ذات األمر الذي ميكن 

أن نتخيل حدوثه يف حالة بولس.

4- التعبري املستخدم هنا يشري إىل اآلية التالية: »ثُمَّ أُْصِعَد يَُسوُع إِىَل الرَْبِّيَِّة ِمَن الرُّوِح لِيَُجرََّب ِمْن إِبْلِيَس« )متّى 4: 1(.

أسفل اليمني مارشال آپلوايت، عىل اليسار بعض ضحايا االنتحار الجامعي للطائفة
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بارت: نعم، هذا صحيح، أعتقد أنه بالنسبة للكثريين منا اليوم تكمن العقبة األساسية يف السؤال: »هل ميكن للمعجزة 

أن تحدث حًقا؟«، ال طبًعا املعجزات ال تحدث حًقا، لهذا تكون العقبة يف إيجاد الطريقة إلقناع أحدهم بأن املعجزة 

حدثت حًقا. لكن يف العامل القديم، اعتقد الجميع بأن املعجزات تحدث. فعندما يقوم قائد طائفٍة مسيحيٍة اليوم بوعظ 

مسيحيني محافظني، فهم أصاًل يؤمنون باملعجزات. واملسألة بالنسبة لهم ليست فيام لو كانت املعجزات ممكنًة. فعندما 

كان بولس يخطب يف الناس، مل يكن يف حاجٍة إلقناعهم بإمكانية أن يكون الله قد أقام يسوع من املوت، فهم يعرفون 

أن ذلك أمٌر ممكن، فكل ما عليه هو أن يبنّي لهم أن ذلك قد حصل بالفعل، وليس أن يقنعهم أن ذلك ممكن الحدوث 

أصاًل، مام جعل مهمته أسهل بكثري.

اإلمرباطور  تحول  إىل  قروٍن  بضعة  بالزمن  لنتقدم  إًذا  سام: 

قسطنطني، وهو تحّوٌل تُنسب إليه أساس قصة دوام املسيحية 

حتى يومنا هذا بالصورة التي نراها، حيث أنها يف حينه صارت 

من  نظرك  ووجهة  الرومانية.  لإلمرباطورية  الرسمي  الدين 

بالنسبة يل، حيث أنك  أهمية دور قسطنطني هو أمٌر جديٌد 

ترى دوره أقل أهميًة مام يُعتقد. هاّل وصفت الدور الذي لعبه 

قسطنطني، أو رمبا الذي مل يلعبه.

بارت: نعم، هي بالفعل وجهة نظٍر مختلفة، والفصل األول يف 

الكتاب كام تعرف ُمكرَّس للتعامل مع تحّول قسطنطني، وسبٌب 

ابتدايئٌّ به هو انتشار االعتقاد بني الناس أن ذلك التحول كان 

النقطة املفصلية األهم، وأن سبب اعتناق اإلمرباطورية الرومانية 

للمسيحية هو اعتناق اإلمرباطور قسطنطني للمسيحية يف أوائل القرن الرابع. وعندما بدأت التفكري يف هذا املوضوع قبل 

سنني، كان هذا ما اعتقدتّه أنا أيًضا. ولكن الحجة التي أُقّدمها يف كتايب تشري إىل أنه بناًء عىل الوترية التي كانت تنمو 

فيها املسيحية آنذاك، فهي كانت ستصري الدين الغالب حتى بدون تحّول قسطنطني، حيث لو استمر انتشارها بتلك 

الوترية فمع نهاية القرن الرابع كانت اإلمرباطورية الرومانية ستصري مسيحيًة، فام أهمية دور قسطنطني؟ أقول يف ذلك 

عدة أمور، أحدها أن قسطنطني مل يجعل املسيحية دين الدولة، فذلك مل يحدث إال مع نهاية القرن الرابع تحت حكم 

اإلمرباطور ثيودوسيوس. ولكن ما أقوله هو أن لقسطنطني بالفعل أهمية، تكمن يف أنه قبل تحّوله كانت آليات الحكومة 

اإلمرباطورية تقمع املسيحيني، أما مع قسطنطني فصارت تدعم املسيحية. هذا مل يؤِد إىل استيالء املسيحية عىل الساحة، 

لكنه فتح الباب أمام النخب العتناق املسيحية، وأسبغ عىل دين املسيحية صفة الرشعية، ومع أن املسيحية مل تكن الدين 

الوحيد، إال أنها صارت ديًنا مرشوًعا. لذا، ميكن القول أن تحّول قسطنطني رّسع العملية نوًعا وسّهلها، لكن بشكٍل أسايسٍّ 

أعتقد أن انتشار املسيحية كان سيحدث مع ذلك أو بدونه.

قسطنطني يف جدارية يف آيا صوفيا، يقدم منوذًجا ملدينته القسطنطينية 

هديًة ملريم العذراء
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سام: ولكن كان هنالك أباطرٌة الحقون اتخذوا املسيحية الدين الرسمي، وبشكٍل واضٍح صاروا يضطهدون الوثنيني.

بارت: أجل، هذا صحيح. فبعد موت قسطنطني الذي اعتنق املسيحية، اعتىل أبناؤه عرش اإلمرباطورية، وكانوا مسيحيني، 

واستمروا مسيحيني حتى العام 361. فقد تحّول قسطنطني يف العام 312 ومات عام 337، أي أنه حكَم كإمرباطوٍر مسيحيٍّ 

مدة 25 عاًما، ثم خلفه أبناؤه عىل العرش. وصار ابن أخيه يوليانوس Julianus إمرباطوًرا عام 361، وأراد يوليانوس أن 

يكون وثنيًا، وحاول إعادة تحويل اإلمرباطورية إىل الوثنية، لكن حكمه دام عاًما ونصف العام فقط، فقد مات يف خضم 

رصاٍع عسكري، وكل األباطرة الذين جاؤوا بعده كانوا مسيحيني، مبا يف ذلك ثيودوسيوس Theodosius يف نهاية القرن 

الرابع، والذي كان شديد التمسك باملسيحية، وهو من جعل املسيحية الدين الرسمي لإلمرباطورية، وسّن قوانني جعلت 

من الوثنية مخالفًة للقانون، ويف هذه املرحلة نجد بداية االضطهاد املوّجه نحو الوثنيني واليهود.

سام: كان هذا بالفعل مشّوقًا. أود أن أختم حديثنا بأسئلٍة مقتضبٍة رسيعة. قمت بإعالم متابعّي عىل تويرت بأننا سنجري 

هذه املقابلة، وقد أبدى العديدون االهتامم. تستطيع اإلجابة باختصاٍر بالقدر الذي ترتئيه عن هذه األسئلة. 

سؤاٌل أول: ما حجم ما استحوذْت عليه املسيحية من الوثنية؟

بارت: حدث بعض االستحواذ بالفعل، ففي األناجيل تصوُر يسوع كابٍن الله بصورٍة وثنية، مبيالده املعجز وقدرته عىل 

إبراء املرىض وإحياء املوىت، وصعوده يف نهاية حياته ليعيش يف الجنة )السامء(، وهنالك رواياٌت وثنيٌة عن أبناء آلهٍة مّروا 

بهذه األمور. كذلك هنالك بعض املامرسات والطقوس املسيحية التي عرفها الوثنيون، فاملسيحيون مل يكونوا يبرشون 

بديٍن جديٍد متام الجدة، فقد كانوا يعيدون استخدام اللغة التي كان يفهمها أهل ذلك العرص.

سام: يوجد لدى أحدهم هنا سؤاٌل سيايس، 

وال أعرف إن كان لديك رأٌي يف هذا املوضوع: 

اإلنجيليني  املسيحيني  دعم  تُفرس  كيف 

للرئيس ترامپ، كونه أقل املرشحني الرئاسيني 

تديًنا عىل مدى سنواٍت طويلٍة جًدا؟

بارت: لعل هذا أحد أبرز الجوانب التي متيز 

وضعنا السيايس الحايل، حيث نجد اإلنجيليني 

يدعمون رجاًل يكذب بشكٍل متواصل، وميارس 
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أفعااًل ال أخالقية دون تخبئة، بل ويتفاخر بذلك. ولكن السبب يف أن اإلنجيليني يفعلون ذلك هو أن لديهم قضايا عامًة 

حساسًة نعرفها كلنا، مثل مناهضتهم لإلجهاض، ودعمهم قضية التحكم باألسلحة، وتقديم مصالح أمريكا قبل كل يشء، 

وهي قضايا تعارف الناس عىل اعتبارها »قضايا مسيحيًة«، ومبا أن ترامپ يدعم هذه القضايا، فإن اإلنجيليني مستعدون 

لتحمل شخٍص ال أخالقيٍّ مثله ألنه سيحقق لهم أهدافهم السياسية.

سام: يوجد سؤاٌل هنا، يبدو أننا غطيناه، لكن قد تضاف إليه بعض الوقائع: هل ميكنك الحديث عن العملية التي جعلت 

يُختزل برّمته إىل قضية قيامة  الناس يعطون يسوع صفة األلوهية بداًل من أن يروه كواعٍظ يهودٍي مهم؟ هل األمر 

يسوع؟ أم لعل هنالك عنارص أخرى؟

بارت: تصور القدماء وجود بعض األفراد الذين يتم تكرميهم 

عند موتهم بإصعادهم إىل مملكة السامء، فكانوا يصعدون 

ليعيشوا مع اآللهة يف تصور الوثنيني، والذي يصعد ليعيش 

مع اآللهة يتحول هو نفسه إىل إله، يصري خالًدا. وحتى يف 

أوساط اليهود كانوا يعتقدون أن البعض يكتسبون نوًعا من 

األلوهية عرب ارتقائهم إىل السامء. وقد اعترب الناس أن يسوع 

إحياء  إعادة  عىل  يقترص  مل  األمر  لكن  املوت،  من  قام  قد 

جسده، وإمنا أنه صعد إىل السامء ليعيش مع الله، لذا، وعىل 

إثر إميان املسيحيني بارتقاء يسوع، صاروا يرونه كائًنا إلهيًا، 

ومع مرور القرون زاد ارتقاؤه املراتب يف نظرهم حتى وصل 

مرحلًة اعتربوه فيها مساٍو لله يف كل النواحي وإىل األبد.

سام: ما الذي نعرفه عن دور النساء يف أيام الكنيسة املبكرة؟

بارت: كان لدى يسوع نفسه بعض األتباع من النساء، وهو كان أمرًا غري عادٍي بعض اليشء. فمع أن للرسول بولس سمعًة 

أنه كارٌه للنساء، وهي سمعٌة مل يستحقها عىل األرجح، فقد كانت لديه نسوٌة نشطن يف كنائسه، وتحدث عن قساوسٍة 

نساء، بل وذكر امرأًة محددًة ذات مكانٍة مرموقٍة بني الرسل. ومع منو الدين، زاد عدد الرجال وأسكتوا النساء، حتى 

ظهرت وثائق كالتي نراها يف العهد الجديد والتي تنهى إعطاء املرأة مناصب قياديًة، رغم أنهن يف األصل كن قياديات.
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سام: أمل يكن بولس من قال: »يجب أن ال تأذن للمرأة أن تعلّم«)5( 

أو شيئًا من هذا القبيل؟

املرأة  عىل  أن  فيهام  يقول  بولس  رسائل  من  فقرتان  توجد  بارت: 

السكوت يف الكنيسة، أوالهام يف الرسالة األوىل إىل تيموثاوس، وهو 

سفٌر مل يكتبه بولس نفسه، بل كان أحًدا نسب رسالًة مزيفًة لبولس، 

وثانيهام يف رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس، وهو سفٌر 

تم  أنه  ويبدو  الرسالة،  نهاية  يف  جاءت  لكنها  بكتابته،  بالفعل  قام 

إدخالها عىل يد أحد الكتبة يف زمٍن الحق.

وهو  إميانه،  املرء  فقدان  تجربة  وصف  عن  هنا  األسئلة  أحد  سام: 

موّجه لك: ماذا تقرتح عىل من نشأ منا عىل الثقافة املسيحية داخل 

ماذا  ثقافته،  بصدد  شكوٌك  لديه  تكونت  ثم  األمرييك،  الثقايف  الكل 

تقرتح عليه أن يفعل ليسري قُدًما ليصل نور العقالنية والعلامنية؟ وما 

واملعيشة  الشخصية  العالقات  بصدد  املرء  تواجه  التي  املخاطر  هي 

والزواج وما إىل ذلك؟ ما الذي تنصح به؟ لكن أيًضا ارشح لنا تبعات 

ذلك عىل املرء.

بارت: يف األمر صعوبٌة جمة، عىل الصعيد الشعوري واالجتامعي، خاصًة لو كان املرء متزوًجا من فرٍد مل مير بنفس التحول، 

لكن رأيي هو أن عىل املرء أن يكون صادقًا مع نفسه وأن يتبع الحقيقة أينام تقوده. هذا صعٌب عىل الصعيد الشعوري، 

فلو نشأ املرء وهو يؤمن أنه سيحرتق بنار جهنم إن مل يؤمن باألشياء الصحيحة، فذلك سيكون أمرًا صعبًا، ومن الصعب 

أيًضا أن يهجر املرء الجامعة اإلميانية التي ينتمي إليها ألن ذلك سيرتك فراًغا يف حياته، ومن الصعوبة مبكاٍن إعادة ملء 

ذلك الفراغ. لكن الصعوبة أيًضا تكمن يف عالقات املرء مع اآلخرين، وهو األمر األصعب، لكن يف رأيي الشخيص توجد 

أموٌر تتعدى يف أهميتها املعتقدات الدينية للشخص، وُحّب أحدنا لآلخر أهم من ذلك بكثري، ومن األفضل أن يصارح 

املرء من يحب عىل أن يكذب ويتظاهر أنه يؤمن بيشٍء ال يؤمن به.

Praxedes بولس مع القديسة پراكسيدس

5- »َولِكْن لَْسُت آَذُن لِلَْمْرأَِة أَْن تَُعلَِّم َوالَ تَتََسلََّط َعىَل الرَُّجِل، بَْل تَُكوُن يِف ُسُكوٍت« )رسالة بولس الرسول األوىل إىل تيموثاوس 2: 12(. ]مالحظة املرتجم[.
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سام: أعتقد أن هذا يقود إىل سؤاٍل أخريٍ مني: كيف ترى تدريس هذه املادة عند البدء مع مجموعٍة جديدٍة من الطالب 

كل مرة؟ أتصور نسبًة كبريًة منهم من املؤمنني، فكيف تتعامل مع ذلك وهل يضع ذلك ضغطًا عىل إميانهم يف سياٍق 

أكادميي؟

بارت: أنا أُدرّس يف والية كارولينا الشاملية، وهي واليٌة تقع يف 

عداد واليات حزام الكتاب املقدس Bible Belt، وغالبية طاليب 

مل  وممن  الكنيسة  يف  نشأوا  ممن  املحافظني  املسيحيني  من 

يسمعوا عن أيٍّ من هذه األبحاث قبل ذلك. أواًل أقول أنني ال 

أسعى لحث أحٍد عىل ترك الدين أو جعلهم الأدريني أو ملحدين 

مثيل. 

أنه  أيًا كان، ومبا  إميانهم  أكرث حنكًة يف  الناس  فرأيي هو جعل 

يفرتض وجود فصٍل بني الدين والدولة يف أمريكا، فال أملك حق 

فرض معتقدي الديني أو الالديني عىل اآلخرين، ولكنني أملك 

الحق بتدريس التاريخ املبكر للمسيحية، ويف رأيي فإن تدريس 

الدين يف واليات الجنوب األمرييك هو الحال املثايل الذي يجب أن 

يسم التعليم الجامعي، فلو كان هدف التعليم الجامعي تعليم 

الناس كيف يفكرون، فإن الدين يف واليات الجنوب األمرييك هو 

أفضل وسيلٍة لذلك، فعندما أدرّس ويرى طاليب وجود تخالفاٍت 

لها يف  معنى  ال  معتقداٍت  أو  املقدس،  الكتاب  تناقضاٍت يف  أو 

أو  الطبيعي  العلم  أو تتعارض مع ما نعرفه من  عاملنا املعارص 

علم االجتامع أو علم اإلنسان، فإن تعليمهم سيكون ناقًصا، ذلك 

أن األمور التي تم تعليمهم إياها ال تصمد أمام التمحيص مام 

موقٍف  تكوين  منهم  أطلب  ال  فأنا  فيها.  التفكري  عىل  يرغمهم 

يف  الطالب  يفكر  أن  أهمية  عىل  أرُّص  لكنني  ذلك،  من  محدٍد 

األمر، وأن يصريوا أفراًدا ذوي تفكريٍ أعمق.

سام: لكنني أتخيلك يف تدريسك هذا املوضوع وكشفك عن كل هذه املسوغات للشك، فبحثك هو ما أّدى بك إىل الشك 

يف املعتقد املسيحي، فال بد أنه تعرتضك أزماٌت إميانيٌة لدى طالبك، ورمبا تواجه أهاليهم وهم يعرتضون عىل تأثريك عىل 

تفكريهم. كيف تواجه عواقب تدريس هذه املادة أصاًل؟
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بارت: عىل مدى تدرييس خالل 30 عاًما يف جامعة كارولينا الشاملية يف مدينة تشاپل هيل Chapel Hill مل أتعرض 

لشكوى من أهايل الطالب يف أي مسألة. مساقايت هي عن التاريخ املبكر للمسيحية مبا يف ذلك تاريخ العهد الجديد، 

ومضامر البحث هذا هو ما قادين بعيًدا عن األصولية لكنه مل يكن ما قادين بعيًدا عن املسيحية. 

فسبب تريك للمسيحية كان وصويل إىل مرحلٍة مل أعد أستطع فيها التوفيق بني وجود كم األمل واملعاناة يف العامل من جهٍة 

ووجود إلٍه يسرّي شؤون العامل من جهٍة أخرى. وهي مسألٌة فلسفيٌة الهوتيٌة ال أتعرض لها يف املساقات التي أُدرّسها، 

يف  املعضلة  هذه  يصارعون  الطالب  أن  وأعتقد  املعاناة،  معضلة  كانت  يل  بالنسبة  البعري  ظهر  قصمت  التي  فالقشة 

املحصلة، لكن هديف هو حثهم عىل التفكري بشكٍل أكرث نقديًة حول جوانب معينٍة من املسيحية، وهم يستطيعون فعل 

ذلك دون ترك املسيحية، رغم أن بعضهم يقرّرون أنهم سيتوقّفون عن اإلميان.

سام: كان الحديث مشوقًا ومثِقًفا يا بارت. هل من أمٍر تود إضافته؟ هل مثة معلومٌة تود إيصالها للمستمعني، خاصًة 

حول معلومات االتصال؟ حتاًم سأضع رابطًا لكتابك حني أنرش هذا الپودكاست عىل موقعي. 

هل لديك حساب تويرت أو يف أي مكاٍن آخر؟

بارت: نعم. أهم مكاٍن هو مدونتي The Bart Ehrman Blog، وعنوانها ehrmanblog.org، وميكن ملن يزوروها أن 

يجدوا منشورايت، حيث أكتب خمس أو ست مراٍت أسبوعيًا، حوايل ألف كلمٍة يوميًا، وميكن للمتابعني االنضامم للمدونة. 

أتحدث يف املدونة عن كل يشٍء يتعلق باملسيحية يف القرون األربعة األوىل. فذلك هو العنوان الذي ميكن أن يقصده 

املهتمون.

سام: تابع عملك يا بارت، أنت مبثابة كنيسٍة من رجٍل واحٍد يعظ يف 

االتجاه الصحيح، وقد استمتعت حًقا مبحادثتك.

بارت: رائع يا سام، أُقّدر لك ذلك. أشكرك جًدا.
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Bridges.TV | قناة جسور

قناة جسور هي منرٌب ملن ال منرب له، وقناٌة لحرية التعبري والتواصل والتعايش مع 

املختلف ولتالقح األفكار بصورٍة حضارية.. صوتك مقبول هنا مهام كان.

عنوان القناة عىل اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UChuvYgfSwGXkLtZYmSGc8eQ

صفحة جسور عىل الفيسبوك:

انضموا إلينا يف مجموعة جمهورية الردة:

:PayPalلدعم القناة عىل الـ

https://www.paypal.me/SalBridgesTV 

https://www.facebook.com/Bridgestv2

https://www.facebook.com/groups/186192008960773/ 

Bridgestv1

للتواصل عرب سكايب: إمييل القناة: 

bridgestv1@gmail.com
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العبودية )أو الرق( بدأت مع بداية الحضارة، ألن اإلنسان 
الصياد الجامع مل يكن بحاجٍة لعبٍد يف حياته البسيطة، الحاجة 
للعبيد تزامنت مع الثورة الزراعية واحتياج اإلنسان لستعباد 

اآلخرين للحصول عل جهٍد أشبه باملجاين.

تاريخ إلغاء العبودية 
يف الدول العربية

Mohammed Waleed
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Mohammed Waleed

تاريخ إلغاء العبودية 
يف الدول العربية

هذا املرض البرشي مل تسلم منه حضارٌة أو ديٌن عىل وجه األرض، ومل تتعاَف 

البرشية منه إاّل يف القرنني األخريين، بعد مسرية كفاحٍ طويلٍة قام بها املتنورون 

واإلنسانيون من أجل تحرير اإلنسان وعدم استعباده تحت أي ظرٍف أو مربرات، 

وتُوج هذا الجهد باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام 1948، حيث نّصت 

املادة الخامسة منه عىل أنه: 

بالرقيق بجميع  الرق واالتجار  استعباُده، ويُحظر  أو  أحٍد  »ال يجوز اسرتقاُق 

صورهام«.

األجيال املسلمة الحالية مل تعارص مرحلة العبودية والرق يف املجتمعات العربية، 

رغم أن زمن إلغائها ليس ببعيٍد عن أيامنا هذه، ولَم تطّلع عىل تفاصيلها نتيجًة 

للتعتيم املتعمد من قبل شيوخ الدين، بل الطريف باألمر أن الكثري من املسلمني 

يعتقدون أن اإلسالم حرّم تجارة العبيد والرقيق، وهذه نتيجٌة مَسلٌّم بها بالنسبة 

للكثري منهم، عىل اعتبار أن اإلسالم جاء ليجعل الناس سواسيًة كأسنان املشط، 

ومن املستحيل أن يسمح اإلسالم بهكذا ظلٍم وانحالل، وقد وجدت شخصيًا 

صعوبًة يف إقناع الكثري منهم بأن اإلسالم مل يحرم العبودية، ورغم األدلة الكثرية التي أقّدمها يستمرون يف حالة إنكاٍر لواقع 

أن اإلسالم مل يُحرم العبودية، بل أن مرحلة اإلنكار عند البعض استمرت حتى بعد أن قامت الجامعات اإلسالمية الجهادية 

بإعادة الرق والعبيد يف دولنا، مثلام حصل يف الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا.

عكس املجتمعات الغربية التي نشأت فيها حركاٌت مناهضٌة للعبودية، مل تتطور مثل هذه املنظامت الشعبية يف املجتمعات 

املسلمة. يف السياسة اإلسالمية، قبلْت الدولة دون تردٍد تعاليم اإلسالم وطبقتها كقانون. 

مل يحدث إاّل يف أوائل القرن العرشين أن أصبحت العبودية محظورًة تدريجيًا وتم قمعها يف األرايض املسلمة، وذلك بسبب 

الضغوط التي مارستها الدول الغربية، ويصف الباحث )جوردون موراي( عدم وجود حركات إلغاٍء إسالميٍة محليٍة بقدر ما 

يعود إىل حقيقة أنها كانت راسخًة بعمٍق يف الرشيعة اإلسالمية. من خالل إضفاء الرشعية عىل العبودية، ونتيجًة لذلك، مل 

يكن أي جزٍء من العامل اإلسالمي يشّكل تحديًا أيديولوجيًا ضد العبودية.

هدف املقالة هو كشف املستور واملسكوت عنه يف ماضينا األسود يف تجارة العبيد والرقيق يف دولنا العربية، حيث سيتضح 

أن مجتمعنا العريب مل يتخلص من هذا املرض إاّل يف عهٍد متأخٍر جًدا بالقياس للدول األخرى، والسبب ببساطٍة يعود إىل 

أن العبودية ليست محرمًة يف الرشيعة اإلسالمية، ولوال الضغوط الغربية عىل الحكام العرب الستمرت العبودية دون أية 

اعرتاضات. 
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تونس

البداية ستكون مع تونس، والتي تُعترب رائدة الحداثة والتقدم 

يف العامل العريب، وهي الدميقراطية الحقيقية الوحيدة يف بيئٍة 

من األنظمة العسكرية الدكتاتورية وامللكيات املتسلطة التي 

تحيط بها من كل جانب، هي التجربة الوحيدة التي نجت 

من ثورات الربيع العريب، يف الوقت الذي أنتجت الحركات 

الثورية األخرى أنظمًة قمعيًة أشد من السابق مثل مرص 

أو أشعلت حروبًا أهليًة مدمرًة مثلام يحصل اآلن يف سوريا 

واليمن وليبيا، هذا الفارق ليس وليد الصدفة أو نتاج اليوم، 

بل ضارٌب بجذوره يف التاريخ، ومن أهم األمثلة التي تدل 

عىل ذلك هو ريادتها بكونها أول دولٍة عربيٍة متنع العبودية 

عىل أراضيها. 

 ينقل لنا الباحث التونيس يف بحثه املعنون )العبودية يف تونس بني املنع واإلباحة( قصة إلغاء العبودية يف تونس، أرجَع منع 

الرق يف تونس إىل امتداد موجٍة تحرريٍة عامٍة انطلقت منذ انعقاد مؤمتر فيينا يف 1815 بهدف منع االتجار بالبرش. حيث 

يأيت يف سياق التحول بتونس إىل دولٍة عرصية. 

يف هذه األثناء توىل أحمد باي ُحكمه لتونس، والذي كان منفتًحا عىل األفكار الجديدة، متأثرًا مبظاهر التحديث يف أوروبا، 

ودعَم القنصل الربيطاين يف تونس الحملة بتحسيس الباي باملعنى اإلنساين لتحرير العبيد، ونحن نعلم أن أم الباي كانت 

جاريًة إيطاليًة وقع اسرتقاقها بالقوة، ولعل ذلك جعله متهيئًا فكريًا وسياسيًا إلجراء ما يستوجبه الوضع يف تونس من تطويٍر 

يف ضوء ما عرفه العامل الغريب. 

من هذه الزاوية يُعترب إبطال الرق وتحريم تجارته يف تونس ابتداًء من سنة 1846 عماًل رياديًا، ألن أحمد باي سبق بذلك 

دواًل أوربيًة كثريًة والواليات املتحدة األمريكية، ومن املهم اإلشارة إىل أن أحمد باي خاطر عندما قرر إلغاء الرق مبواجهة جزٍء 

كبريٍ من املجتمع التونيس الذي كان يعترب االسرتقاق جزًءا من نظامه الطبيعي، إذ كان أغلب التونسيني يتشبثون بالرتاتبية 

العرقية وما ينجّر عليها من مامرساٍت متييزية، ومنها االسرتقاق الذي كان املجتمع يعتربه جائزًا رشًعا، وهو ما يفرس منهج 

أحمد باي يف التعاطي مع املوضوع حيث اعتمد التدرج يف إلغاء الرق، فقد بادر مبنع تصدير الرقيق من تونس ثم ألغى 

االتجار به يف 1841 يف األسواق. 
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ويف سنة 1842 اعترب أن كل عبٍد يدخل تونس يعترب حرًّا وأن كل أبناء العبيد 

الذين يولدون بعد هذا التاريخ يُعّدون أحرارًا ال يجوز بيعهم ورشائهم. 

للتقاليد  مراعاًة  تونس  نهائيًا يف  الرق  إبطال  قبل  ترّوى  باي  أحمد  ولكن 

السائدة، فكلف الكاتب أحمد بن أيب الضياف بإعداد رسالٍة تؤكد عىل الروح 

التحررية لإلسالم بخصوص عتق العبيد مشريًا إىل أن ذلك يطابق مقتضيات 

السياسة واملقصود هنا السياق الدويل والنزول عند رغبة القناصل. 

 مرص 

مرص مل تتأخر كثريًا يف إلغاء العبودية بعد تونس، ففي النصف الثاين من القرن 

التاسع عرش بدأت مرص يف اتخاذ موقٍف معاٍد لتجارة الرقيق حني أصدر سعيد 

باشا يف عام 1856م أمرًا مبنع تجارة الرقيق، غري أن األمر مل يجد طريقه للتنفيذ 

بسبب أن غالب مناطق اصطياد الرقيق يف الجنوب مل تكن تحت سيطرته الفعلية. 

ولكن سعيد باشا نجح يف تثبيط تلك التجارة يف شامل السودان، خاصًة الخرطوم.

 

الرقيق عىل ذلك اإلجراء بنقل مركز تجارتهم إىل قرية كاكا يف  وكان رد تجار 

الجنوب حيث مل تكن للخديوي سلطٌة أو نفوذ.

مل يكن قرار إبطال الرق يف بداية 1846 كافيًا إلزالة مظاهر االسرتقاق والقضاء عىل تجارة العبيد، لكون امتالك الرقيق كان 

مظهرًا من مظاهر الوجاهة االجتامعية، والواقع أن التحول من وضعية العبودية إىل وضع الحرية كان تدريجيًا، الن قرار 

إلغاء الرق يف بُعده اإلنساين متقدًما بالنسبة ملا كانت عليه الذهنية العامة التي مل تكن مهيأًة ملثل هذا التغيري. وقد أشار 

ابن أيب ضياف إىل )أن الذين عارضوا إلغاء العبودية هم بعض العلامء وأهل جربة وغالب العربان وأهل الفالحة(، وينقل 

بيوم الخامس )إن بعض العلامء كان أكرث اعرتاضهم عىل منع العبودية أنه مصادٌم لحكٍم رشعي، وأن األمر ليس إاّل مجرد 

إرضاٍء اإلنجليز(.

وجود العبيد استمر يف تونس رغم تناقص أعدادهم إىل سنة 1890، حيث صدر يف تلك السنة أمٌر ينص عىل إلغاء الرق 

بصورٍة مطلقٍة وأمهل من يستخدم السود كخدٍم ثالثة أشهٍر لتسليمهم حجة عتٍق ممضاًة من القايض ونّص عىل جملٍة من 

العقوبات يف صورة املخالفة منها التغريم أو السجن من سنٍة إىل ثالث سنواٍت بالنسبة ملن يتعاطى املتاجرة بالرقيق أو يقوم 

برشائهم.
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وملا توىّل الخديوي إسامعيل حكم مرص وكان متأثرًا إىل أقىص حٍد بالفكر األورويب وعزم عىل أن ينضّم إىل حركة املطالبني 

بتحرير األرقاء، وقد كتب الباحث عامد هالل يف كتابه )الرق والعتق يف مرص يف القرن 19(: « أنه ومبجرد أن توىل الخديوي 

إسامعيل الحكم عام 1863، أصدر أمرًا إىل حكمدار السودان بتعقب تجار الرقيق ومنعهم بالقوة من مامرسة تجارتهم. ونّفذ 

الحكمدار أوامر الخديوي، وقام بضبط 70 سفينًة مشحونًة بالرقيق، واعتقل التجار الذين جلبوهم، وأطلق رساح العبيد 

وسمح لهم بالعودة لبالدهم. أكّد الخديوي إسامعيل أنه مبحاربة تلك التجارة سوف يُنهي يف نهاية املطاف الرق يف مرص 

وجميع املناطق التي تتبع لها، حتى وإن استغرق ذلك خمسة عرش أو عرشين عاًما.

وثار مشايخ األزهر ثورًة عارمًة عىل الخديوي إسامعيل واتهموه 

بالخروج عىل الرشيعة اإلسالمية! وحاول الخديوي التفاهم معهم 

وإقناعهم بأن ما يفعله يتفق مع صحيح اإلسالم ولكنه فشل يف 

إقناعهم. 

واستمر الخديوي إسامعيل يف محاربة تجارة الرقيق - رغم معارضة 

املشايخ - واتخذ عدة إجراءاٍت منها إنشاء رشطٍة نهرية، وإقامة 

نقطة مراقبٍة يف بلدة فاشودة بأعايل النيل، وأسند مهمة مقاومة 

تجارة الرقيق إىل الجرنال جوردون، ورغم أن معظم جنود الجيش 

املرصي كانوا من العبيد، لكن هذا مل مينع الخديوي إسامعيل من 

مواصلة حربه ضد العبودية.

وىف 4 أغسطس/ آب 1877 وقّعت الحكومة املرصية مع بريطانيا اتفاقية »اإلسكندرية« التى نّصت عىل محاربة تجارة 

الرقيق ومنع استرياد أو تصدير العبيد السودانيني واألحباش، وفرَض عقوباٍت مشددًة عىل تجارة العبيد. وعىل الرغم من تلك 

الجهود للتخلص من الرق فإن الخديوي إسامعيل نفسه ظل محتفظًا بحرميه ومحظياته حتي آخر أيامه يف مرص، وكانت 

تتكون من أربعة عرش امرأًة بني زوجٍة ومستولدة، وقد تسبب هذا العدد الكبري يف أزمٍة عند رحيل الخديوي إسامعيل منفيًا 

إىل أوروبا، فلم يكن يف مقدوره أن ينفق عيل ذلك العدد الضخم من الجواري واملحظيات وأبنائهن، وبالتايل اضطر ألن يوزع 

العديد منهن عيل أقاربه من العائلة املالكة ورجال الحاشية ليتزوجوهن، وىف عرص الخديوي توفيق تم القضاء عىل مؤسسة 

الحريم واتخذ سالطني وملوك مرص زوجًة واحدًة.

مل يرحب األثرياء املرصيون بالقانون الجديد وألقوا به عرض الحائط، واستمرت عمليات بيع ورشاء النساء واألطفال مبرص، 

ففي عهد الخديوي عباس حلمي الثاين حفيد إسامعيل وقعت حادثٌة عام1894 عندما حرض إىل مرص عن طريق الواحات 

خمسٌة من تجار الرقيق ليبيعوا ست جارياٍت سودانيات، وقام عيل باشا رشيف، رئيس املجلس الترشيعي املرصي، برشاء 

ثالث جارياٍت منهن ضاربًا بالقانون عرض الحائط . 

42



Mohammed Waleed

تاريخ إلغاء العبودية 
يف الدول العربية

وتشكلت محكمٌة عسكريٌة يف4 سبتمرب1894م ملحاكمة كل من اشرتك يف الجرمية: النخاسون والجواري والباشوات. ويف13 

سبتمرب أصدرت محكمٌة عسكريٌة حكمها بإدانة عيل باشا رشيف رئيس املجلس الترشيعي بتهمة االتجار بالرقيق، وعندما 

وصل الحكم إىل عيل باشا رفع استقالته من رئاسة املجلس الترشيعي إىل الخديوي عباس، ليس الرتكابه تلك الجرمية وإمنا 

بسبب مرضه، وطلب العفو من الخديوي فأعفاه.

السودان

روبرت كولنز يف كتابه تاريخ الرق يف السودان، ينقل أن بداية منع الرقيق يف 

السودان كانت بسقوط دولة املهدية عام 1898 عىل يد الجيش اإلنجليزي 

– املرصي. حيث منع الحكم الجديد تجارة الرقيق، ولقي ذلك القرار الباكر 

ترحيبًا حارًا من أفراد الشعب الربيطاين، ومن أعضاء الربملان، ومن املنادين 

الذي  بتنفيذ قرارها،  الجديدة  ألزم حكومة السودان  العبودية، مام  بإلغاء 

كان )كرومر( حريًصا عىل تضمينه يف البند رقم 11 يف اتفاقية الحكم الثنايئ 

اإلنجليزي – املرصي. 

غري أن كرومر تجاهل مؤسسة الرق بالسودان، بل فرّق بني »تحريم تجارة 

الرقيق« وبني الرق. فقد كان الرجل يعّد االتجار يف الرقيق مامرسًة غري عملية، 

وغري أخالقيٍة كذلك. غري أنه كان يرى أيًضا أن الرق رضوريٌّ من أجل الحفاظ 

عىل النظام واألمن والهدوء والسكون املحيل. ومل يكن كرومر ومن تحته من 

املسؤولني الربيطانيني بالسودان عىل استعداٍد للتفريط يف األمن والسلم االجتامعي بالبالد. 

كانوا بالطبع يعّدون العبودية مشكلًة اجتامعيًة محريًة ومثريًة لالشمئزاز، وعادًة ذميمًة مستقبحًة، وتقليًدا رجعيًا متخلًفا، 

ولكنهم كانوا يؤمنون كذلك بأنها، رغم كل يشء، مؤسسٌة رضوريٌة لحفظ النسيج االجتامعي لبلٍد كان يحتاج لحكمه يف 

1899م أمًنا وأمانًا )استعامريًا( بأقل تكاليف ممكنة. وكحٍل ملشكلة الرق قاموا بابتداع حلٍّ عميلٍّ يشجب الرق، ويسعى 

التخاذ خطواٍت تهدف الستئصال جذور تجارته، ويف الوقت ذاته أقّر استمرار الرق املنزيل. وعّد املنادون بإلغاء الرق يف 

بريطانيا والعامل الغريب ذلك التوجه ردًة مرفوضًة، غري أن أحًدا يف السودان مل يأبه لتلك املثالية. تم إنشاء ِقساًم أسمته »قسم 

محاربة تجارة الرقيق«، وكان ذلك القسم الجديد نسخًة منظمًة من »ِقسم الرق« الذي كانت الحكومة املرصية قد أنشأته 

يف عام 1880م عقب مغادرة الخديوي إسامعيل. وأصابت الحكومة بعض النجاح يف تثبيط تجارة الرقيق عىل منافذ البالد 

وحدودها. غري أن ذلك القسم أُغلق عام 1922م، مع غريه من املصالح التي أُغلقت بسبب سياسة تقليل التعاون املرصي – 

الربيطاين يف حكم السودان. 
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بعد ذلك قامت حكومة السودان يف مايو من عام 1925م بإصدار إعالٍن يؤكد عىل شديد متسكها بحقها املطلق يف منح 

الحرية لكل السودانيني رغم معارضة الزعامء الدينيني، ورغم فتوى قايض قضاة السودان بأن العتق الجامعي لكل املسرتقني 

مخالٌف للرشيعة اإلسالمية. 

وبعد عامني من ذلك وافق املسؤولون الربيطانيون بالسودان، بضغٍط من وزارة الخارجية الربيطانية، ودعاة حقوق اإلنسان، 

واملجتمع الدويل، عىل التوقيع عىل االتفاقية الخاصة بالرق الصادرة عام 1926م من عصبة األمم، والتي سبق لكل الدول 

املستقلة التوقيع عليها. وكونت الحكومة السودانية مفوضيًة مهمتها إصدار تقارير عن العبودية بالسودان، وعن أسلم 

الطرق إلصدار وثائق وشهادات الحرية والعتق مبا ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية. 

غري أن حملة »العالقات العامة« تلك مل تخدع إاّل قلياًل من الناس، ومل تنطِل عىل السودانيني خاصًة. ثم عادت فضائح الرق 

واالتجار به يف السودان للظهور مرًة أخرى يف عامي 1928 و1929م. 

ومل يرُّس املسؤولون الربيطانيون بالسودان لوضعهم يف ذلك املوضع املحرج مع سادتهم يف لندن، رغم أن الحاالت التي تم 

الكشف عنها كانت حاالٍت فرديًة وعفويًة. لذا وافقت حكومة السودان عام 1930م عىل التوقيع عىل ما أصدرته منظمة 

العمل الدولية من ترشيعاٍت دوليٍة تحرّم أعامل السخرة، والترشيعات األخرى التي متنع االتجار بالنساء واألطفال.

كل الجهود املبذولة يف هذا املضامر مل تكن كفيلًة بنزع جذور الرق من املجتمع السوداين، فمع تدهور الوضع األمني يف 

السودان نتيجة الحرب األهلية، عادت السودان إىل عصور الرق والعبودية

منخفض                     مدى االنتشار                                           عايل

WALK
FREE

GLOBAL 
SLAVERY 
INDEX مؤرش الرق العاملي 2018
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العراق

منيض قدًما اآلن مع قصة إلغاء العبودية يف بلدي العراق، الذي تكّون بعد الحرب العاملية األوىل من اتحاد ثالث والياٍت 

عثامنيٍة وهي بغداد واملوصل والبرصة، وبهندسٍة بريطانيٍة بكامل تفاصيلها، وهي من ساهمت أيًضا يف القضاء عىل هذا 

املرض )الرق( يف املجتمع العراقي وإن إىل حني؛ كانت كل عائلٍة من العوائل الرثية يف العهد العثامين تشرتي أرسًة من العبيد، 

ألغراض الخدمات املنزلية من تنظيٍف وطبخ، وغريها، وكانوا يعيشون يف الطابق األريض من املنزل قرب املطبخ، الن )البيك 

والخوانم( وأوالدهم كانوا يعيشون يف الطابق العلوي، كان األغنياء من أهل البرصة يتبجحون برثائهم عندما كانت عرباتهم 

متّر يف الطرق التي كان يحيط بها رهٌط من العبيد والذين ميشون سريًا عىل األقدام، وكان عدد العبيد عند األغنياء عرًضا 

ملقدار ثرائهم من خالل عدد العربات التي يجرّها العبيد. 

بعد قيام الدولة العراقية، تم إلغاء الرق مبرسوٍم مليكٍّ من امللك فيصل األول سنة 1924، لكن النساء من مجتمع السود 

استمروا يف خدمات البيوت وبأجوٍر يوميٍة رغم صدور املرسوم املليك، أما الرجال فكانوا يعملون مبجاالت الزراعة والبناء 

وبعض األعامل الشاقة واملرهقة، ما عدا بقيًة باقيًة من األرُس املستعبدة، الذين كانوا تحت قيود االستعباد يف بيوت الكبار 

من املجتمع.

العراق قطع أشواطًا بعيدًة يف التمدن والتحرض خصوًصا يف الفرتة الواقعة بني عقد الخمسينات والسبعينات، مع انتشار 

األفكار اليسارية والقومية والحداثة يف املجتمع العراقي، انزوى الدين بعيًدا كمؤثٍر مهٍم يف املجتمع العراقي، لكن مع 

دخل  للحكم،  حسني  صدام  تسلم  مع  لالنهيار  تعرّض  هذا  كل  األسف، 

العراق عىل يديه يف نفٍق مظلٍم من الحروب العبثية انتهت بفرض الحصار 

االقتصادي يف التسعينات، والذي قىض نهائيًا عىل النسيج االجتامعي وعىل 

ما تبقى من حداثة، ليكتمل املشهد العبثي بعدها باحتالل العراق من قبل 

الواليات املتحدة، اّدعى بوش يف وقتها أنه سوف يزيح طاغية بغداد ليُدخل 

الدميقراطية للعراق ويجعل منه مثاًل يُحتذى به يف الرشق األوسط، لكن 

النتيجة كانت أن العراق عاد إىل عرص ما قبل الحداثة، ليتجىل هذا العهد 

الرسيايل يف تفاصيله ببيع النساء العراقيات من الديانة اإليزيدية كرقيٍق يف 

سوق الجواري يف املوصل وبقية املدن التي كانت تحت سيطرة الخالفة 

املجتمع  بالقليلة من  بقيامها رشيحٌة ليست  اإلسالمية، والتي كان يحلم 

بكٍر  أيب  بقيادة خليفتهم  الدولة اإلسالمية  أعادت  العراقي، حيث  السني 

البغدادي األعامل التي قام بها من قبل نبي اإلسالم محمٍد يف بني قريظة، 

حيث تم قتل الرجال اإليزيديني وسبي نسائهم وأطفالهم، وهذا ما بينوه 
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بالتفصيل عرب مجلتهم الدعائية دابق والتي أتت بعنوان »إعادة إحياء الرق 

قبل حلول الساعة«، يشري تنظيم »الدولة اإلسالمية« أنه من »غري الطبيعي أن 

تستمر األقلية األيزيدية يف الوجود يف سهل نينوى ويف العراق والشام عموًما«، 

ذلك أنه تم اتّباع »ما أوىص به النبي محمٌد منذ 1400 عاٍم فيام يخص التعامل 

مع املرشكني من الذين يرفضون اعتناق اإلسالم«. 

مضيًفا أن: »اإليزيديني هم من عبدة الشيطان مستنًدا يف تفسريه عىل طقوسهم 

وعىل توصيفهم بذلك من قبل عدٍد من الخرباء الغربيني واملسترشقني الذين 

قاموا بأبحاٍث عنهم« بحسبه. ويؤكد تنظيم »الدولة اإلسالمية« أن »طالب العلم 

يف صفوفه بحثوا ودرسوا قضية توصيف اإليزيديني قُبيل دخوله إىل مناطقهم يف 

سنجار«. وبذلك تم التعامل مع اإليزيديني، »عىل خالف التعامل مع النصارى 

واليهود الذين ميكن أن يدفعوا الجزية«، أي أن يستمروا يف دينهم وطقوسهم 

لكن وفق رشوط الرشيعة اإلسالمية.

نادية مراد أصبحت رمز هذا التوحش الديني الذي قامت به داعش، 

حني دخلت قوات داعش، عندما كانت طالبًة يف عمر التاسعة عرش، 

مقاتلو  واحتلتها، وجمع  العراق  كوجو يف سنجار، شامل  لقريتها 

داعش األقلية اإليزيدية يف القرية وقتلوا 600 شخٍص إيزيدي، من 

ضمنهم ستة من إخوان نادية وإخواٍن غري أشقاء، وأمها، وأخذوا 

النساء الشابات كجواٍر. كانت نادية يف تلك السنة ضمن أكرث من 

6.700 امرأٍة إيزيديٍة أُخذن كسجيناٍت يف قبضة الدولة اإلسالمية 

يف العراق. قالت نادية أنها كانت جاريًة يف مدينة املوصل حيث 

رُضبت وُحرقت بواسطة السجائر واغتُصبت عندما حاولت الهرب 

إذ كانت قادرًة عىل الهرب من أرسها فلم يكن البيت مقفاًل، لتستمر 

مبساعدة  الهرب  نادية  واستطاعت  داعش.  قبضة  يف  أشهٍر  ستة 

عائلٍة مسلمٍة كانت تقيم عندها، فهذه العائلة كانت قادرًة عىل 

التي كانت تحت سيطرة  األرايض  قانويٍن من  تهريبها بشكٍل غري 

الدولة اإلسالمية، وحصلت من خاللهم عىل هوية مكنتها من دخول 

مخيم لالجئني يف دهوك، شامل العراق. ثم اتصلت مبنظمة تساعد 

اإليزيديني أتاحت لها االلتحاق بشقيقها يف أملانيا.
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حصلت نادية مراد يف عام 2018 َعىل جائزة نوبل للسالم لجهودها التي استهدفت القضاء عىل استخدام العنف الجنيس 

كسالحٍ يف الحروب والرصاعات املسلحة. 

قررت إنفاق قيمة الجائزة عىل بناء مستشًفى لضحايا االنتهاكات الجنسية يف مدينة سنجار بالعراق. شخصيًا أشعر باملرارة 

لكون العراق مل يستطع الحصول عىل هذه الجائزة الرفيعة إاّل مرًة واحدًة، كنتيجٍة لتعرض النساء العراقيات لالغتصاب من 

ِقبل عراقيني آخرين. العراق مرسٌح للعبث واألحداث الرسيالية.

األردن 

تم ترشيع قانوٍن بشأن إبطال الرق يف إمارة رشق األردن 

سنة 1929 أثناء االنتداب الربيطاين عليها، وكان األمري عبد 

الله بن الحسني حاكاًم عليها، وتقرر بهذا القانون إبطال 

الرق يف جميع أنحاء رشق األردن.

 وقد استمرت مامرسة الرق بعد صدور القانون ثم تالشت 

بالتدريج؛ وفق القانون تعطي املحكمة شهادة إعتاٍق ملن 

ينال حريته بعد صدور القانون، وتُبطل املحكمة أية عقود 

استعباٍد أخرى، ومن يخالف القانون بعد صدوره يعاقب 

بالسجن ثالث سنوات. 

املغرب

خالل القرن التاسع عرش كان هناك سوٌق للعبيد يف كل املدن الرئيسية، وأهمها يف مراكش حيث يباع العبيد املستجلبون من 

السودان الغريب وقلب أفريقيا، عادًة يومي الثالثاء والخميسـ  بعد صالة الفجر. 

ويف خطاٍب من الوزير املفوض اإلنجليزي إىل وزير الخارجية املغريب ذكر له أمر انتشار امتالك وتجارة الرقيق، وطلب 

منه إبالغ السلطان، ألن بقاء الرق يف بلٍد قريٍب من أوروبا مثل مراكش يسبب أىًس شديًدا وتعليقاٍت غاضبًة يف الصحافة 

الربيطانية، وذكّره مبا يشاهده األجانب يف أسواق طنجة مثاًل، حيث يباع العبيد بني صيحات التجار املتنافسني، ويحدث أن 

تباع األم ملشرتٍ وابنها آلخر مام يسبب نحيبًا ال يحتمل من األم التي تُفصل عن طفلها.

لقطة من تحقيق مصور عن إساءة معاملة العامالت الفلپينيات يف األردن

 Migrant domestic workers in Jordan run the :عن موقع الغارديان

gauntlet between abuse and jail
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كتاب أخطاء القرآن حيصر أكثر 
من ألفني ومخسمائة خطأ لغوي يف 
القرآن ويرتجم النص القرآني 
لثالث لغات ويقدمه ألول 
مرة بالرتتيب التارخيي الصحيح

متوفر اآلن جمانا على األنرتنت 
وعلى موقع أمازون 

األخطاء اللغوية يف
 القرآن الكريم 

goo.gl/ei2Jce

والفقه  )العبودية  بحثه  املغرب يف  الرق يف  إلغاء  كواليس  العواد  أحمد  وينقل 

اإلسالمي يف املغرب(، يذكر أن الفاعل يف عملية املنع كانت فرنسا بعد أن أعلنت 

املغرب كمحميٍة فرنسيٍة عام 1912، وتبّنى الفرنسيون نهًجا تدريجيًا يف إلغاء الرق، 

تم إدخال ترشيعات مكافحة الرق بطريقٍة مجزأة، ومع ذلك، فقط يف عام 1925 

تم إصدار قانوٍن يحرض العبودية بشكٍل رصيحٍ يف املغرب، وتم حذف جميع البنود 

التي تعرتف بالعبودية من قانون األحوال الشخصية. 

الصومال

 ألغت اإلدارة االستعامرية اإليطالية الرقيق يف الصومال مع بداية القرن العرشين. 

ومع ذلك، بقت بعض مجموعات البانتو تحت نري العبودية حتى الثالثينيات من 

القرن العرشين، واستمر احتقارها والتمييز ضدها من ِقبل مجموعاٍت كبريٍة من 

املجتمع الصومايل. 

الجزائر 

ألغت الجمهورية الفرنسية الثانية الرق يف جميع املستعمرات الفرنسية، مبا يف 

ذلك الجزائر بشكٍل قانويٍن يف عام 1848، واستمرت العبودية يف الجزائر من ِقبل 

االستعامر،  قبل  ما  مؤسسات  مرونة  ذلك  يف  مبا  القوى،  من  متنوعٍة  مجموعٍة 

واملامرسات الرسية التي تبناها تجار وماليك العبيد )خاصًة قدرتهم عىل استغالل 

الغموض يف الوضع الشخيص للعبيد(، وأخريًا، االفتقار لإلرادة الحقيقية من جانب 

اإلدارة االستعامرية لفرض النص الكامل للقانون. ومل يكن هناك حتى عام 1906 

جهٌد متضافٌر إللغاء الرق يف جميع أنحاء املستعمرة. ونتيجًة لذلك، كام هو الحال 

يف أي مكاٍن آخر يف أفريقيا، كان من الصعب »إلغاء« العبودية يف الجزائر، لكنها 

تالشت ببطء.

حصلت نقلٌة جيدٌة لوضع العبيد عن طريق القانون الذي أقره الرئيس الراحل 

هواري بومدين يف الستينات الذي قاد حملًة صارمًة لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة يف 

كل مكاٍن من الجزائر وتم اتخاذ إجراءاٍت مستعجلٍة لتجنيس أولئك »املنسيني« 
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وإيجاد صيغٍة إلدماج »العبيد« يف املجتمع الجزائري من خالل متكينهم من الحق يف التعليم والعمل ومجمل الحقوق التي 

يتمتع بها أي جزائري.

رغم كل الجهود املبذولة منذ عهد االحتالل الفرنيس وكذلك جهود الدولة الجزائرية بعد إعالن االستقالل إاّل أن تواجد العبيد 

استمر يف الجزائر يف املناطق الجنوبية منها، ففي تقرير للقناة األملانية DW عربية عن الجنوب الجزائري وبالضبط والية 

أدرار ووالية مترناست، حيث استغرب بعضهم يف هذه املنطقة لسؤالنا عن العبيد وقال لنا أحد أبناء املنطقة: ما العيب يف 

ظاهرة العبيد؟ 

فلقبيلتي قبيلٌة أخرى من العبيد، ونحن نتوارثها بشكٍل عادي، وال يعد ذلك حراًما أو عيبًا«، وبعد الحديث مع بعض أهايل 

املنطقة دخلنا أحد املنازل والتقينا بسيدٍة تُدعى »خرضامة« وهي من أحد قبائل الطوارق، من قبيلٍة تُدعى »ايفوغاسس«، 

رأينا طفاًل يبلغ من العمر حوايل 12سنًة، كلام أرادت شيئًا نادت عليه. ويف هذا السياق ذكرت أنه من قبيلة العبيد وأنها 

استقدمته من مدينة »متبوكتو« املالية وهو يقيم عندها ويعمل خادًما لها، » اسمه حسن وهو عبدي، غري أين ال أعامله 

معاملًة سيئًة، بالعكس فهو يعيش معي يف البيت يأكل من أكلنا ويرشب من رشابنا ويقوم بأعامل املنزل كلها » وأضافت 

خرضامة قائلًة: »هذا يشٌء عاديٌّ يف الصحراء ويوجد منذ القدم فلامذا االستغراب؟ وكل املنازل هنا لديها عبيٌد من ذوي 

البرشة السوداء، حيث لديهم أيًضا قابلية خدمة اآلخرين، وهم يريدون هذا الوضع حتى وإن رفضنا ذلك«.

وسمعنا عن وجود سوٍق للعبيد يف مكاٍن غري معروف، ألن القانون ال يسمح باملتاجرة بهم، ووصلنا سوقًا يُطلق عليها »سوق 

عكاظ« يف شارع »الشارع الواسع«، وهناك وجدنا عدًدا كبريًا من الناس بلباٍس غريٍب وكأننا يف مشهٍد من فيلم »الرسالة«. 

ووجدنا يف العديد من املناطق الجنوبية عبيًدا، غري أننا مل نجد أي تقريٍر عنهم وال أي منظمٍة تطالب بحقوقهم، واليشء 

الوحيد الذي ملسناه من خالل الجولة هناك هو أن قبائل الطوارق واملواطنني العبيد يف املجتمع الصحراوي الجزائري يفضلون 

عدم الحديث عن منط حياتهم املوروثة عن األجداد منذ عهوٍد طويلة.

ليبيا 
 

تقودها  كانت  والتي  الرقيق  تجارة  إلغاء  نحو  العاملية  الضغوط  أدت 

القوى األوربية إىل الضغط عىل اإلمرباطورية العثامنية، وبسبب خوفها 

من فقدان األرايض الليبية قرر الحاكم العثامين يف عام 1856 منع تجارة 

العبيد، أرسلت طرابلس آنذاك رسائل إىل جميع املدن يف ليبيا إلبالغها 

بإلغاء تجارة الرقيق، كان اإللغاء وسيلًة دبلوماسيًة لالستهالك الدويل أكرث 

من كونه تغيريًا عمليًا، حيث أنها استمرت فرتًة طويلًة بعد إلغائها. 
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ومل يتم تنفيذ قانون اإللغاء حتى وصول أحمد راسم باشا للحكم، فأعلن يف عام 1896 أنه نتيجًة للقيود الدولية عىل تجارة 

الرقيق الليبي، يجب تحرير العبيد وسيتم توقيع عقوبٍة شديدٍة عىل أي شخٍص يتعامل يف العبيد. تناقصت كمية الرقيق التي 

يتم تداولها عرب ليبيا، لكن استخدامها بني األعيان املحليني استمر حتى االحتالل اإليطايل عام 1911. 

وحتى يف الفرتة اإليطالية وبعد تشديد الحظر القانوين عىل تجارة الرقيق إاّل أنه استمر يف بعض املناطق مثلام ينقل أحمد 

حسنني بك يف عام 1916 أنه ميكن رشاء فتاٍة بخمسة جنيهات إسرتلينية، بينام وجد أن السعر ارتفع إىل 30 و40 جنيًها 

إسرتلينيًا يف عام 1923. وينقل كذلك الدامناريك كنود هوملبوي أن الرق ال يزال ميارس يف الكفرة وأنه ميكن رشاء الفتيات من 

سوق الرقيق فيها. 

العبودية عادت من جديٍد بعد خلع نظام القذايف عن الحكم بعد موجة ثورات الربيع العريب يف عام 2011 وما تبع ذلك 

من حرٍب أهليٍة دمويٍة بني املليشيات، جعلت ليبيا تعيش من دون نظاٍم أمنٍي مسيطٍر عىل األوضاع، وبسبب موقعها املطل 

عىل البحر املتوسط والذي يفصل أفريقيا عن أوروبا أصبحت طريًقا مهامًّ للراغبني بالوصول إىل أوروبا من األفارقة، لكنهم 

مل يكونوا يتخيلوا أن يصبحوا عبيًدا، حيث بدأ بعض الليبيني يف االستيالء عىل بعض املهاجرين األفارقة من جنوب الصحراء 

وبيعهم يف أسواق العبيد. وكثريًا ما يتم تحرير العبيد إىل عائالتهم بعد دفع الفدية، وقد يتعرضون للتعذيب، ويُجربون عىل 

العمل، وأحيانًا عىل العمل حتى املوت، ويف نهاية املطاف قد يتم إعدامهم أو تركهم للتضور جوًعا إذا مل يتم السداد بعد فرتٍة 

من الزمن. غالبًا ما يتم اغتصاب النساء واستخدامهن كعبيد جنٍس وبيعهن لبيوت الدعارة. العديد من األطفال املهاجرين 

عانوا أيًضا من سوء املعاملة واغتصاب األطفال يف ليبيا. 

هذه الحقائق تم كشفها عن طريق شبكة »يس إن إن« األمريكية بتحقيقها الصحفي، الذي نرشته يوم الثالثاء املوافق 

إذ  القدمية،  العصور  يف  النخاسة«  »سوق  إىل  بنا  يعود  فيديو  مقطع  معه  ونرشت   ،2017 نوفمرب  الثاين/  ترشين   14

ووثقت  العاصمة،  مناطق  إحدى  املهاجرين، يف  إيواء  دور  محتجزون يف  أفارقة  مهاجرون  يُباع  كيف  الفيديو  يف   نتابع 

إجراء  لحظة  إن«  إن  الـ»يس  شبكة 

املزايدات عىل مهاجرين أقوياء قادرين 

التي  املزايدات  املزارع،  يف  العمل  عىل 

دينار،  بـأربعامئة  الزبائن  أحد  استهلها 

ثم سبعامئة، فتسعامئة، فألف، إىل أنه 

تّم البيع مقابل 1200 ديناٍر ليبي )150 

السيارات  لبيع  مزاداٌت  وكأنها  دوالرًا(، 

املستعملة أو األرايض أو األثاث.
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البحرين

أّما دولة البحرين فكان يوجد بها سوقًا للنخاسة 

تجارًة  باعتباره  الحايل  الله  عبد  الشيخ  بشارع 

مرشوعًة حينها، إىل أن أصدرت يف أغسطس عام 

1937 أول وثيقة إعالٍن خاٍص بالرقيق يف البحرين 

حمد  الشيخ  وقتها،  البحرين  حاكم  من  بأمٍر 

بن عيىس آل خليفة، حَوت النص اآليت: »نذكّر 

العموم أنه ال يجوز متلُّك العبيد يف البحرين. وأي 

شخٍص يجلب أو يصّدر أو يشرتي أو يبيع أو يتملك أي شخٍص بصفة عبٍد مستحًقا عقاب الحبس والغرامة، ليعلم«.

وكان أهل البحرين يستخدمون العبيد لغرضني، امليسورون لخدمة منازلهم، أو يُستخدم كقًوى عاملٍة يف الغوص يف البحر ألن 

الشخص األفريقي ذو بنيٍة قوية، أو يُستخدم لتغيري دفة الرشاع بالسفينة.

استمر تواجد الرقيق يف البحرين بعد عام 1937 رغم صدور األمر األمريي مبنعه، يتضح ذلك بشهادة عتٍق إنجليزيٍة بتوقيع 

املندوب الربيطاين ألحد العرب صدرت يف نوفمرب عام 1945، جاء فيها: »ليكن معلوًما لكافة من يراه، بأن حامل هذه الورقة 

ربيع بن سعيد، وعمره حوايل 30 سنًة قد أُعتق )صار حرًا(، ولهذا ال أحد له حق التدخل يف حريته«.

قطر

العرشين  القرن  منتصف  يف  العبودية  قطر  حرّمت 

وبالتحديد عام 1952، عندما أصدر حاكمها الشيخ عىل 

بن حمد بن عبد الله آل ثاين، قانونًا يُحرّم اقتناء العبيد. 

إذ أظهرت التقارير حينذاك أن معظم العائالت يف الدوحة 

»متلك« عبًدا أو اثنني، ليتحّول هؤالء إىل أحراٍر ويُدمجوا 

يف املجتمع القطري. كان ما يقرب من ُخمس العدد اإلجاميل 

لسكان قطر من األفارقة املستعبدين. ويف عام 1961 وقبل عرش سنواٍت من االستقالل عام 1971، كانت قطر أول دولٍة 

خليجيٍة توطن املحررين من الرق، وأصبح من حقهم أن يصريوا مواطنني.

لقطة من متحف بيت ابن جلمود للعبودية يف قطر
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السعودية

السعودية والتي تشكلت نتيجة اتحاد نجٍد والحجاز تحت حكم 

امللك عبد العزيز بن سعود، ولها أهميٌة خاصٌة لكونها تضم أقدس 

منطقتني للديانة اإلسالمية مكة واملدينة، لذلك توفِّر تصورًا ممتازًا 

لفهم مالبسات تحرير العبيد والرقيق يف املجتمع اإلسالمي، وأفضل 

من كتب يف تفاصيله بطريقٍة ممتازة )محمود عبدالغني صباغ( يف 

بحثه الرائع »خمسون عاًما عىل إبطال الرقيق«: قصة تجارة العبيد 

يف الحجاز )1855-1962م(. والتي أنقل منها هذه املقاطع املهمة 

والتي تلّخص ما حصل. 

مرسوًما  العثامنية  الدولة  أصدرت  عام 1855م حيث  والبداية يف 

يقيض مبنع بيع الرقيق يف جميع األرايض الخاضعة لسيادتها. وطلب 

الُعثامين املقيم يف جدة، من قائم مقامه  الحجاز  باشا وايل  كامل 

الجديدة،  باإلجراءات  ويخربهم  الرقيق،  داّليل  يجمع  أن  مكة،  يف 

مبقتىض أوامر الباب العايل.

يصف أحمد زيني دحالن، مؤرخ مكة املعارص لتلك الفرتة، يف »خالصة الكالم يف بيان أمراء البلد الحرام« تسلسل األحداث 

بعد ذلك االجتامع بيشٍء من اإليجاز: فلام علم األهايل يف مكة صاروا من ذلك يف إنزعاجٍ واضطراب، وصاروا يقولون: »كيف 

مينع بيع الرقيق الذي أجازه الشارع؟« وتنادوا بالجهاد، واجتمع طلبة العلم يف بيت رئيس العلامء ومفتي األحناف، الشيخ 

جامل شيخ وطلبوا إليه أاّل يرضخ ملا يخالف الرشع وأن ينتقل معهم إىل دار القايض ليمنع صدور ذلك األمر، فلام مشت 

جموعهم يف الشوارع انضم إليها الجمهور ونادوا بالثورة واشتبكوا مع األتراك يف قتاٍل عنيٍف امتد إىل املسجد الحرام، فُقتل 

فيه عدة أشخاٍص من الفريقني، فلام انتهت األخبار إىل الرشيف عبداملطلب بالطائف غضب لألمر وجمع جموعه من القبائل 

إلعانة األهايل يف مكة ضد الرتك، فخف األتراك إىل جدة وتحّصنوا بها، وأعلن كامل باشا أن املراسيم السلطانية قد وصلت إليه 

بعزل عبداملطلب وتولية الرشيف محمد بن عبداملعني بن عون، انتهت األزمة الحًقا بإلقاء القبض عىل عبداملطلب من ِقبل 

السلطات العثامنية ونفيه إىل سالونيك باليونان، لكن قرار إلغاء الرقيق يف والية الحجاز كان قد ُجّمد إىل أجٍل غري معلوم.

وبدت تجارة العبيد متجذرًة حينها بشكٍل يتعذر معها مجرد التفكري يف اجتثاثها، حتى أن نائب القنصل الربيطاين يف جدة، 

مسرت وايلد قد كتب يف مذكرته التوضيحية إىل الخارجية الربيطانية يف 1877م بأن »مامرسة الرق يف الحجاز غدت مؤسسًة 

معقدًة حيث أنها متارَس منذ عهد النبّوة، وأن التدخل بني العبيد وماّلكهم إمنا هو مسألٌة شديدة الصعوبة«.

تاجر من مكة مع عبده الرشكيس

بعدسة هورخونيه Hurgronje حوايل 1888
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ومل يخلو بيٌت يف مكة واملدينة وجدة من العبيد والجواري، 

يدويني  وعامٍل  للمياه  كسقائني  للعمل  يُستخدمون  الذين 

الدكاكني ومديرين  وباعة يف  بناء( ومرافقني  وقراريّة )عامل 

ومحاسبني وصيادين، ناهيك عن القيام باألعباء املنزلية. 

الذين ال يستطيعون  للُمالك  والنساء هن جارياٌت ورسياٌت 

تحمل تكلفة الزواج الرسمي، بحسب تعاليم املذهب الشافعي، 

وهن أيًضا رساري لألثرياء واملرتفني الباحثني عن التسليّة.

وبعد إعادة صدور الدستور العثامين يف عام 1908م، وصعود االتحاديني للحكم يف االستانة )إسطنبول(، تشددت السلطات 

إزاء تجارة العبيد يف والية الحجاز، امتثااًل لبنود الدستور. وصدر فرماُن نرُش يف صحيفة تقويم الوقائع يف الثالثني من أكتوبر 

1909م بالتأكيد عىل منع تجارة العبيد والتأكيد عىل حريتهم أيًّا كان لونهم أو جنسهم – بحسب الدستور – وأن أي مخالفٍة 

لذلك تُعد مبثابة جرميٍة يُعاقب عليها القانون. لكن مع عام 1910م يفيد تقريٌر للخارجية الربيطانية بأن تجارة العبيد يف 

الحجاز كانت ال تزال رائجًة – وإن باسِتتار- خوفًا من التشديد الحكومي األخري. 

وعادت التجارة لالزدهار من جديٍد مع قيام الثورة العربية الكربى التي انطلقت من مكة يف 1916م ضد االتحاديني. 

لكن الرشيف حسني، ملك الحجاز وقائد الثورة، قام بعد أقل من ثالث سنوات – يف عام 1919م- بإغالق سوق العبيد الشهري 

يف مكة الذي يحمل اسم »دكة الرقيق«، ويف البدء يف التضييق عىل نشاط التهريب. 

ودكك  أسواق  وإغالق  املحلية  الرتتيبات  إزاء  وبزغت 

مدن  يف  العبيد  وتسويق  لبيع  مبتكرٌة  بدائل  الرقيق 

الحجاز. كان العبيد بعد هبوطهم ألرض امليناء يوزَعون 

بدورهم  يقومون  الذين  جدة  يف  الداللني  منازل  عىل 

بالداللة  ببيعهم رًسا، ال يف سوٍق أو مزاٍد علني، وإمنا 

املبارشة. 

ومع ديسمرب 1921م عادت تجارة العبيد لسابق عهدها 

مارشال،  املايجور  تقرير  ويفيد  السلطات.  تراخي  مع 

قُنصل بريطانيا، الذي بعثه إىل قيادة البحر األحمر يف 

الهاشمية  الحجازية  للحكومة  تعد  بأنه مل  بورسودان، 
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الُقدرة عىل السيطرة عىل تجارة العبيد، وال ُمالحقة املهربني، حتى أن بعض رجال الُجمرك الفاسدين يُقِدمون بني فينٍة 

وأخرى عىل تلقي رسوٍم جمركيٍّة رسميٍة عىل شحنات العبيد، وآخرها شحنٌة قادمٌة من اليمن محّملٌة بعرشين جاريٍة حبشية 

– متاًما مثل األيام الخوايل قبل الدستور العثامين!

ووقّعت حكومة الحجاز، تحت اإلدارة السعودية الجديدة، اتفاقية الغاء الرق يف جنيف يف سبتمرب 1926م. لكن لحداثتها يف 

الحجاز الذي كان يدخل مرحلًة سياسيًة انتقاليًة، مل تعَط االتفاقية أي عناية، فأُهملت.

ويف مايو 1927م اعرتفت بريطانيا رسميًا بالُحكم السعودي ململكة الحجاز ونجد. وتم توقيع االتفاقية الربيطانية-السعودية، 

فيام يعرف بـ»اتفاقية جدة«. وجاء يف مادتها السابعة أن »يتعهد صاحب الجاللة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بأن يتعاون 

بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجاللة الربيطانية يف القضاء عىل االتجار بالرقيق«.

ويف إحصاء لعام 1931م قُّدر عدد العبيد يف السعودية بأربعني ألًفا، ويف أكتوبر1936م خطَت السلطات السعودية أكرب 

الثاين من أكتوبر 1936م، املرسوم املعروف  العربية. فصدر يف   خطوًة فيام يخص الحد من االتجار بالرقيق يف الجزيرة 

بـ»تعليامت بشأن االتجار بالرقيق«، من ستة عرش مادًة. وحظر املرسوم إدخال األرقاء إىل السعودية عرب البحر أو الرب )ما 

مل يربز جالب الرقيق وثيقًة حكوميًة رسميًة تخّوله بذلك(، كام ُحظر اسرتقاق األحرار. واملرسوم- وان مل يلغِ مامرسة الرقيق، 

إاّل انه اعرتف بها كظاهرٍة ونظّمها وجعل للعمل فيها وكياًل أو سمسارًا برخصٍة رسمية. أما من يخالف تلك التعليامت تنذره 

الحكومة بعقوبة حبٍس ملدٍة ال تزيد عن سنة.

ومع عام 1943م خفت نشاط رشاء الجواري، وأصبح الترسي ميارس بعيًدا عن أعني الزوجات الاليت ِبنت مع االنفتاح عىل العامل 

يرفضن عىل أزواجهن ذلك النمط الشاذ من املامرسة الجنسيّة. وقُبض عىل محمد حسني وهو يتاجر يف كربالء والنجف وكان 

يجمع خمسني فتاًة صغريًة ليحرضهن للرياض وقد ُحكم عليه يف العراق عام 1955م بالسجن عرشة أعوام. 

ومل تنتِه ظاهرة الرق إاّل بعد سلسٍة طويلٍة من ضغط املجتمع الدويل عىل السعودية، حيث ُمنعت أخريًا بقراٍر من مجلس 

الوزراء السعودي يف )6 نوفمرب/ ترشين الثاين 1962(، إلغاء الرق والرقيق يف اململكة، وجاء يف البيان:

»من املعروف أن الرقيق املوجود يف العرص الحارض، قد تخلفت فيه كثرٌي من الرشوط الرشعية التي أوجبها اإلسالم إباحًة 

لالسرتقاق، فقد واجهت الدولة السعودية منذ تأسيسها مشكلة الرق والرقيق، وعملت بجميع الوسائل التدريجية عىل 

القضاء عليها، فمنعت أول األمر استرياده، وفرضت العقوبات عىل ذلك، ثم منعت مؤخرًا بيعه أو رشاءه، وتجد الحكومة اآلن 

الفرصة مواتيًة ألن تعلن إلغاء الرق مطلًقا وتحرير جميع األرقاء وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه للتعويض«.
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اليمن 

يف عام 1962 انفجرت يف اليمن ثورٌة كان من بني أهدافها إلغاء 

العبودية وإنهاء التمييز بني طبقات الشعب، حيث أصدر أول 

رئيٍس للجمهورية العربية اليمنية الرئيس عبد الله السالل يف 

ذلك العام، قرارًا جمهوريًا بإلغاء العبودية وتحرير »العبيد« دون 

أن ينص هذا القرار عىل معاقبة الفاعل. ومل تصدر كعقوبٍة يف 

قانون الجرائم والعقوبات إاّل يف عام 1994 وتنص عىل ما ييل: 

)يعاقب بالحبس مدًة ال تزيد عىل عرش سنوات: أواًل: كل من 

اشرتى أو باع أو أهدي أو ترصف بأي ترصٍف كان يف إنسان. ثانيًا: 

كل من جلب إىل البالد أو صّدر منها إنسانًا بقصد الترصف فيه(. 

لكن العبودية استمرت يف اليمن إىل يومنا هذا، ففي العام 2010، أصدرت وزارة حقوق اإلنسان اليمنية تقريرًا أكدت خالله 

رصد أكرث من 50 حالة رقٍّ يف شامل غرب اليمن، وأعقب هذا التقرير فضيحًة مدويًة ُعرفت بقضية )العبد قناف بن الجارية 

سيارة(، حيث صادق قاٍض مينيٍّ عىل صك بيع ورشاء أحد »العبيد«، ما أثار ضجًة واسعًة يف البالد، القايض هادي أبو عساج 

الذي صادق عىل الوثيقة، قال آنذاك إن الهدف من ذلك تحرير قناف من العبودية التي يعيشها، فاملشرتي نيته هي »العتق 

ال التملك«. 

وتحت ضغط اإلعالم، دفع سياسيون وبرملانيون وزعامء قبليون نافذون باتجاه سحب الوثيقة ومصادرتها، وُعزل القايض أبو 

عساج نهائيًا، بتهمة »رشعنة االسرتقاق«.

تحقيًقا  أعد  الذي  سارية  أصيل  الصحايف  ويؤكد 

اليمن، أن هناك حاالت  العبودية يف  استقصائيًا عن 

عبوديٍة برشيٍة 

يف  خاصًة  معنى«،  من  الكلمة  تحمله  ما  »بكل 

لــ»موقع  محافظتي حّجة والحديدة. ويقول سارية 

عبيًدا  يتوارثون  زالوا  ما  القبائل  زعامء  »إن  الحرة«: 

املدين«  للتوجه  »وثاق  منظمة  اآلن«.  وجواريًا حتى 

كانت قد أعلنت عام 2012 توثيق نحو 190 حالة رٍق 

يف ثالث مديرياٍت مبحافظة حّجة. أصيل سارية )أقىص اليسار( خالل تحقيقه امليداين
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ُعامن

أفريقيا  رشق  وساحل  زنجبار  عىل  الُعامنية  السيطرة  مكنت 

املجاور، السلطنة من التوسع والهيمنة عىل تجارة الرقيق. يف 

تلك الفرتة، تم انتزاع األفارقة قرسًا من أراضيهم للعمل كجنوٍد 

أو خدم منازل أو عامٍل يف جميع أنحاء منطقة الخليج وبالد 

ما بني النهرين، وكانت ُعامن مركزًا لتجارة الرقيق منذ القرن 

الرق مبراحل متعددة،  إلغاء  امليالدي، ومرت عملية  السادس 

نقرأ بعض مراحلها يف بحث الدكتور محمد أبو سامل )الرقيق يف 

سلطنة عامن وزنجبار من خالل الوثائق(، 

البحث يعكس صورًة واضحًة ومتوقعًة بأن عملية اإللغاء كانت بتأثريٍ خارجٍي بريطاين، حيث عقدت بريطانيا اتفاقية إلغاء 

تجارة الرقيق مع سعيد بن سلطان يف 1822 ومن ثم حظر سعيد االتجار يف الرقيق يف جميع ممتلكاته، حصلت السفن 

البحرية الربيطانية عىل حق تفتيش سفن سلطنة مسقط، ويف عام 1845 ُمنع تصدير الرقيق من أفريقيا إىل عامن، وأصدرت 

بعدها برغش بن سعيد ترشيًعا عام 1872 بغلق أسواق العبيد يف رشق أفريقيا كافًة، وتم توقيع معاهدٍة بعدها بسنٍة 

لتحريم تجارة الرقيق تحرميًا تاًما يف أرايض السلطنة كافًة، ومل يتم منع الرق وتحرير الرقيق كافًة قانونيًا حتى العام 1970.

موريتانيا

يف عام 1981، أصبحت موريتانيا آخر بلٍد يف العامل يلغي الرق، بعد إصدارها مرسوًما رئاسيًا مينع هذه املامرسة، لكن 

غياب الرتسانة القانونية جعلها حربًا عىل ورق. ويف عام 2007، وبفضل الضغط الدويل واملنظامت الحقوقية املحلية، 

أصدرت الحكومة قانونًا يسمح مبحاكمة املتاجرة 

بالعبيد. ورغم ذلك سجلت موريتانيا أعىل معدٍل 

للعبودية عرب العامل، يف مؤرش الرق العاملي لسنة 

2014 الصادر من مؤسسة )وولك فري(، بـ 4 يف 

املئة من مجموع السكان. ويف مطلع عام 2015 

أصدرت الدولة املوريتانية قانونًا يصنف الجرائم 

ال  اإلنسانية  ضد  كجرائم  باالسرتقاق  املرتبطة 

تسقط بالتقادم.

Schutz 1888-1890 زنجبار، بعدسة شوتس
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من أبرز قضايا ضحايا العبودية يف موريتانيا شادة بنت امبرييك )38 عاًما( والتي 

قضت معظم حياتها جاريًة ألرسٍة يف منطقة »ملغيطي« بدون أجٍر خادمٌة يف منزل 

أسيادها وراعيٌة للغنم يف صغرها ولإلبل حني اشتّد عودها. وتقول شادة يف لقاٍء 

مع سبوتنيك نيوز إن »رب األرسة اشرتى والديت منتصف السبعينات وأصبح حسب 

العرف ميتلك كل ما تضعه من رحمها، فباع ثالثًة من إخويت وبقيت أنا وشقيقتي 

معه نعمل يف املنزل ونرعى اإلبل ونجلب املياه من البرئ«.

عانت شادة من التعذيب الجسدي واإلذالل والحرمان من الحقوق، وتقول: »حني 

كان يتقّدم أحٌد لخطبني كان السيد يرفض ويختلق املشاكل ويّدعي أنه ال يحق لنا 

الزواج وتكوين أرسة… وبعد سنواٍت من الحرمان تزوجت من أحد أبناء رشيحتي 

أن  بعد  وفقدت طفلني  ألبنايئ  تأثريها  انتقل  التي  العبودية  مع  حيايت  واستمرت 

منعني من رعايتهام بداعي أن العمل أهم… والحًقا قام بتوزيع أبنايئ عىل عائلته 

ومنح إحدى بنايت ألخته والثانية ألبنه ليصبحن عبيًدا لهم«.

وبعد أن ُحرِمت من أبنائها بقيْت شادة مرغمًة مع »سيدها« يف بادية شامل موريتانيا ترعى اإلبل ويف املساء تتوىل الطبخ 

وخدمة أسيادها، ورغم العزلة التي أحيطت بها وصلت قضية شادة إىل منظمة »نجدة العبيد« التي قامت بتقديم شكوى 

إىل السلطات لتحرير شادة وأطفالها، فحصلت شادة عىل حريتها عام 2011 وهي اليوم تعيش مع أبنائها وأحفادها يف أحد 

األحياء الفقرية يف نواكشوط تبيع مناديل وحلوى لتأمني لقمة عيشها.

ويف أحدث قضايا العبودية يف موريتانيا ما حصل يف سنة 2018 حيث أفاد مصدّر قضايئٌّ لوكالة الصحافة الفرنسية بأن 

محكمًة خاصًة يف مدينة نواذيبو يف شامل غرب البالد قضت هذا األسبوع بسجن رجٍل وابنه 20 عاًما لكل منهام. وأدانت 

املحكمة الرجلني مبامرسة »العبودية« بحق أرسة، اثنان من أفرادها أطفال.

 ويف السياق نفسه تسببت ترصيحاٌت للداعية السعودي صالح املغاميس عن رشاء العبيد من موريتانيا يف إثارة أزمٍة بني 

منظامٍت حقوقيٍة موريتانيٍة واململكة العربية السعودية حيث طالبت »حركة إيرا« الحقوقية السفري السعودي يف نواكشوط 

بتقديم إيضاحاٍت حول مشاركة السعودية رسميًا يف رشاء العبيد من موريتانيا بأسعاٍر معروفة، 

مستندًة يف ذلك إىل ترصيحات املغاميس يف إذاعة القرآن الكريم مبوريتانيا. 

ويأيت هذا التصعيد بعد أن تناقلت مواقع إلكرتونيٌة محارضًة للمغاميس عن عتق الرقاب، قال 

خاللها أن موريتانيا ال تزال من الدول التي تتوفر فيها أعداٌد معتربٌة من العبيد الذين ميكن 

رًا سعر العبد بعرشة آالف رياٍل سعودي.  رشاؤهم للعتق وتوفري الكفارة ُمقدِّ

شادة بنت امبرييك

57



Promoting Secular Values

Mitigating Costs of Apostasy

Building Communities

Ex-Muslims of North America
NO BIGOTRY, NO APOLOGY

E MNA

Normalizing Religious Dissent

exmna.org

@exmuslimsofna

facebook.com/exmna

theexmuslim.com

مسلمو أمريكا الشمالية السابقون

دون تعصب أو اعتذار

نبني جماعات داعمة

ننشر القيم العلمانية

نعمل على تخفيف عواقب الردة

نسعى لتطبيع االنشقاق الديني

58



ملى اللبواين

تجريم الحريّة 
وحريّة الّتجريم!

الجزء الثاين 

مقالٌة قانونيٌّة تُسلّط الضوء عىل حريّة 

الرأي والتّعبري يف الترّشيعات العربيّة، 

وتتناول تفصياًل جرمية ازدراء األديان 

وظروف تشديد وتخفيف العقوبة 
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             الجزء 2

لقد أسلفنا يف الجزء األّول من مقالنا هذا )1( أّن املعاهدات واملواثيق الدوليّة واإلقليميّة لحقوق اإلنسان، قّررت حّق اإلنسان 

يف حريّة الرأي والتّعبري، وأجازت تقييد هذه الحريّة فقط يف الحدود الالزمة والرضوريّة لحامية حقوق وحريّات اآلخرين 

والحفاظ عىل السلم االجتامعي، وأكّدت أّن هذه القيود ليست مربرًا تستند له الحكومات واملجتمعات لتتعّسف باستخدام 

وأصبح كّل فرٍد مّنا مهدًدا دوًما باالعتقال الرتكابه ُجرم ازدراء األديان إن حاول فقط انتقاد املوروث الديني مبا ال يتوافق 

مع هوى جيوش املؤمنني وقادتهم من رجال الدين اللذين يّدعون احتكار الفضيلة والعقل والقدرة عىل التفكري السليم، 

ويزعمون أنّهم العلامء األفاضل املصطفون من اإلله، واملوكل إليهم حمل رايته ورسالته، وحامية البالد والعباد! 

فكيف يتم تحريك الدعوى الجزائيّة يف جرمية ازدراء األديان؟ وهل تتطلّب تقديم شكوى؟

 ما احتامل بقائنا خارج السجن خالل فرتة التحقيق واملحاكمة؟

 ما هي ظروف تشديد العقوبة يف هذا النوع من الجرائم يك نتجّنبها؟

 وما هي ظروف وآليّات تخفيف العقوبة يك ندفع بها أمام القضاء ونلتمس من املحكمة تقريرها والحكم بها؟ 

1- راجع اللبواين، ملى )2020(، تجريم الحريّة وحريّة التجريم! الجزء األّول، مجلّة امللحدين العرب، العدد 93، ص 46 – 65.

سلطتها ضد األفراد، فتُهدر حريّتهم يف الرأي والتعبري.

 

كانت  األديان  ازدراء  أو  التجديف  عندما جرّمت  العربيّة  الدول  أّن  إاّل 

تستهدف حامية األديان واملُعتقدات بذاتها، ال حامية حقوق وحريّات 

اآلخرين واملحافظة عىل السلم االجتامعي؛ إذ جرّمت أّي حرٍف أو رسٍم 

أو صوٍت أو إمياءٍة مُيكن أن تُفهم عىل أنّها إساءٌة ملقّدسات طائفٍة دينيٍّة 

ما! فأهدرت بذلك حريّة الرأي والتعبري بالكامل وأفرغتها من مضمونها. 

تحريك الدعوى الجزائيّة صورة اعتقال 

ازدراء  جرمية  بخصوص  العام  الحّق  دعوى  تحريك  يتم 

األديان من قبل النيابة العاّمة، فهي صاحبة االختصاص 

مببارشة هذه الدعوى، وذلك عند علمها بوقوع الجرمية 

إّما بنفسها أو عن طريق بالٍغ مقّدٍم من أّي فرٍد من أفراد 

املجتمع، وإن كان مجهول الهويّة وليس مجنيًّا عليه يف 

هذه الجرمية. 
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فهذه الدعوى ال يتوقّف تحريكها عىل تقديم شكوى من صاحب املصلحة أو املترضر من الفعل الُجرمي )املجني عليه(. 

ا شخصيًّا باإلضافة إىل الحّق العام، إذا أساء الجاين لشخٍص  وتجدر اإلشارة إىل أّن هذه الجرمية قد تشمل يف بعض األحيان حقًّ

معنٍي بذاته وملعتقده، ومثال ذلك أن يُصادف الجاين شخًصا يصيّل يف حديقٍة عاّمة فيهزأ منه ومن معتقده وطريقة صالته. 

لكن يف جميع األحوال تستطيع النيابة العاّمة أن تتحرك إذا وصل إىل علمها وقوع هذا الُجرم حتّى وإن مل يُقّدم املجني عليه 

شكوى، كام لو صّور الحادثة شخٌص كان يف مكان الُجرم ونرش املقطع عىل اإلنرتنت ماّم أثار حفيظة املجتمع. 

إخالء سبيل املتّهم أثناء التحقيق واملحاكمة

يف جرائم ازدراء األديان غالبًا ما يتم توقيف املتّهم حتّى صدور حكٍم يف 

الدعوى املُحرّكة ضّده وترفض النيابة العاّمة أو املحكمة املوافقة عىل طلب 

إخالء سبيله رغم أّن التوقيف يتعارض مع املبدأ القائل: »املتّهم بريء حتى 

تثبت إدانته«، الذي يعني عدم جواز حبس املتّهم وحرمانه من حريّته قبل 

أن تثبت إدانته بحكٍم قطعّي. ولكن أجاز القانون للنيابة العامة أو املحكمة 

االمتناع عن إخالء سبيل املتّهم إذا توافرت مربراٌت محددٌة ومنها محاولة 

إرضاء املجتمع والتخفيف من حّدة غضبه عىل املتّهم، وحامية املتهم نفسه 

من أّي اعتداٍء أو رّد فعٍل غري مرغوٍب فيه. 

3- اإلفراج عن ناهض حرت، خرٌب منشوٌر عىل موقع سواليف، تاريخ االطاّلع 2020/08/16.

4- كيف خطط قاتل الكاتب األردين ناهض حرت لجرميته؟ مقاٌل منشوٌر عىل موقع France 24، تاريخ االطاّلع 2020/08/16. وراجع للتوثيق ناهض حرت ضحيّة التطرف الديني، 

مجلّة امللحدين العرب، العدد 47، ص 24 – 28.

5- األردن ينفذ 15 حكاًم باإلعدام بينهم قاتل الكاتب حرّت، مقاٌل منشوٌر عىل موقع CNN بالعربية، تاريخ االطاّلع 2020/08/16.

لكن مع العلم أنّه ال يجوز االستمرار بتوقيف املتّهم سنًدا ألّي مربٍر ُعقب انتهاء املّدة املذكورة يف مذكّرة التوقيف دون 

تجديدها من ِقبل الجهة املختّصة، أو ُعقب صدور قراٍر برباءته أو بعدم مسؤوليّته، أو ُعقب الحكم عليه بعقوبٍة مع وقف 

التنفيذ، أو إذا كانت مّدة توقيفه تساوي أو تزيد عن مّدة العقوبة التي حكمت بها املحكمة)2(. 

وهنا نذكّر القارئ بحادثة اغتيال الكاتب األردين ناهض حرّت بسبب مشاركته رساًم ساخرًا عىل صفحته عىل موقع فيسبوك، 

فعقب توقيفه يف سجن ماركا وإحالته للمحاكمة، وافقت محكمة بداية عاّمن عىل إخالء سبيله بتاريخ 8 أيلول/ سبتمرب 

2016م)3(، ومل توفّر له قوى األمن الحامية الالزمة رغم طلبه الحامية منذ بداية املحاكمة بسبب تعرّضه لتهديداٍت متكررة 

وفًقا ملا قاله صديقه اإلعالمي محمد الجغبري، وعىل إثر ذلك قُتل عىل يّد رياض إسامعيل بتاريخ 25 أيلول/سبتمرب 2016م 

بثالث رصاصاٍت يف الرأس عىل عتبات أبواب قرص العدل يف العاصمة األردنيّة)4(، وأُعدم قاتله فيام بعد)5(. 
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أّن  نرى  لكّننا  حرت،  ناهض  بحامية  قرّصت  األمن  قوى  بأّن  وصحيٌح 

املحكمة كان يُفرتض بها أن تعلم الخطر الذي كان يُهدد حياة حرت 

يف ضوء التهديدات التي تلّقاها، وكذلك ردود الفعل الغاضبة والتي 

تضمّنت يف بعض األحيان تحريًضا عىل االنتقام منه، وعليه كان يجدر 

الالزمة، فلو  الحامية  تتوفّر له  أاّل توافق عىل إخالء سبيله ما مل  بها 

بقي موقوفًا إىل حني انتهاء محاكمته وفتور الشارع لرمّبا بقي عىل قيد 

الحياة. 

6- راجع امللحق )1( لالطاّلع عىل نّص املاّدة )9( من املرسوم بالقانون اإلمارايت االتّحادي رقم )2( لسنة 2015م يف شأن مكافحة التمييز والكراهية.

ظروف تشديد وتخفيف العقوبة 

يف كافّة الجرائم هناك ظروٌف استثنائيٌّة تُخّول القايض الحكم بعقوبٍة تزيد عن الحّد األعىل املقّرر للجرمية يف القانون، 

وتسّمى ظروف تشديد العقوبة. وهناك ظروٌف تخّول القايض الحكم بعقوبٍة تقّل عن الحّد األدىن املقرر للجرمية يف القانون، 

وتُسّمى ظروف تخفيف العقوبة. ومثال هذا إذا نّص القانون عىل أّن عقوبة اإلساءة لديٍن ما ترتواح بني الحبس ثالثة أشهٍر 

والحبس سنٍة واحدة، فإذا توافر ظرف تشديٍد فيُسمح للقايض بالحكم عىل الجاين بالسجن ملدٍة تزيد عىل سنٍة واحدة، بينام 

إذا توافر ظرف تخفيٍف فيُسمح للقايض بالحكم عىل الجاين بالسجن ملدٍة تقّل عن ثالثة أشهر. 

والظروف املشّددة واملخّففة نوعان: 

النوع األول يكون فيه تشديد أو تخفيف العقوبة ملزًما للقايض، يسّمى التشديد الوجويب والتخفيف الوجويب، وهنا يكون 

القايض مجربًا بقّوة القانون عىل تشديد أو تخفيف العقوبة. 

والنوع الثاين يكون فيه تشديد أو تخفيف العقوبة خاضًعا لتقدير القايض نفسه، إن شاء شدد أو خّفف العقوبة وإن شاء 

ال، ويُسّمى التشديد الجوازي والتخفيف الجوازي. 

أّواًل: ظروف التشديد الوجوبيّة يف جرمية ازدراء األديان: 

وهذه الظروف بعُضها خاٌص بجرمية ازدراء األديان دون غريها من الجرائم، وبعُضها عاٌم يشمل جميع الجرائم مبا يف ذلك 

جرمية ازدراء األديان. نوّضحها فيام ييل:

أ. ظروف التشديد الوجوبيّة الخاّصة: وهذه انفرد بها القانون اإلمارايت، وهي)6(: 
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ا ارتكب جرمية ازدراء األديان أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية عمله.  1. أن يكون الجاين موظًفا عامًّ

وتُشدد العقوبة عىل املوظّف العام ألنّه مؤمتٌن عىل املصلحة العاّمة وميثّل الوظيفة العاّمة والجهاز اإلداري يف الدولة، وهو 

ملتزٌم بتأدية عمله بكّل حياٍد وفق أحكام القانون فال مييّز بني طالبي الخدمة العاّمة بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو 

حتّى بني أجنبيٍّ ومواطن، فعليه أن يؤدي عمله بكّل أمانٍة وإخالص. هذا فضاًل عن أّن ارتكاب املوظّف العام لهذه الجرائم 

يغلب عليه احتامل استغالل سلطته الوظيفيّة لتسهيل فعلته وهذا بحّد ذاته محظوٌر بنصوص القانون؛ إذ ليس للموظف 

أن يستغّل سلطة وظيفته لتحقيق مصالحه الخاّصة، أو لخدمة أهداٍف أو مصالحٍ حزبية، أو بقصد اإلرضار بالغري ألحقاٍد 

شخصية، ألّن هذا سيؤدي إىل زعزعة ثقة املواطنني يف نزاهة املوظفني العموميني، ماّم يؤدي إىل تصّدع األوضاع الوظيفيّة 

واإلخالل بكرامة الوظيفة وسمعتها ورشفها)7(. 

2. أن يكون الجاين شخًصا ذا صفٍة دينيٍة أو مكلًّفا بها: 

وتُشدد العقوبة عىل رجل الدين ألنّه مصدر إفتاء ألبناء دينه، فإن صدرت عنه إساءٌة لديٍن ما ستُعترب مبثابة فتوى يعمل بها 

كّل أبناء طائفته ماّم قد يُؤدي إىل فتنٍة طائفية. كام أنّه يُفرتض برجال الدين الورع والحّض عىل الفضائل واألخالق الحميدة 

واالبتعاد عن الجرائم ومحاربة الرذائل. صورة رجل دين مجرم

3. ارتكاب الجرمية يف إحدى دور العبادة: 

وتُشدد العقوبة يف هذه الحالة ملا تنطوي عليه من إيذاٍء للمصلنّي أثناء تأدية شعائرهم، كام تُبنّي مدى إرصار الجاين عىل 

ارتكاب جرميته.

4. إذا نجم عن الجرمية إخالٌل بالسلم العام: 

كأن تؤدي الجرمية إىل إثارة فتنٍة طائفيّة. 

7- كنعان، نواف )2012(، الوجيز يف القانون اإلداري األردين: الكتاب الثاين، الطبعة الرابعة، دار اآلفاق املرشقة نارشون، اإلمارات، ص 144.

ب. ظروف التشديد الوجوبيّة العاّمة:
1. الِعَود والتكرار: وهو حالة الشخص الذي يرتكب جرميًة أو أكرث بعد صدور حكٍم 

قطعيٍّ عليه بالعقاب من أجل جرميٍة سابقة. واختلفت السياسة الجنائية بخصوص 

تكرار الجرائم من دولٍة إىل أخرى، فبعض الدول اعتربت التكرار حالًة مؤبّدًة )تأبيد 

التكرار(، أّي يُعترب الجاين مكرِّرًا للجرمية مهام كان الزمن الفاصل بني الحكم السابق 

والجرمية التالية. أّما دوٌل أخرى فاعتربت التكرار حالًة مؤقتًة )تأقيت التكرار(، أّي 

ال يُعترب الجاين مكررًا للجرمية إاّل إذا ارتكب الجرمية التالية خالل فرتٍة محددٍة من 

تاريخ صدور الحكم السابق، أو من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة. 
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واعتربت بعض الدول أّن التكرار يتحقق ولو اختلفت الجرمية التالية 

ارتكب  إذا  ُمكررًا  الجاين  يكون  مثاًل  العام(،  )التكرار  السابقة  عن 

جرمية ازدراء أديان وكان قد ارتكب سابًقا جرمية إصدار شيٍك بدون 

رصيد. 

بينام اعتربت دوٌل أخرى أّن التكرار ال يتحقق إاّل إذا متاثلت الجرميتان، 

أو عىل األقّل كانتا تنتميان لفئٍة واحدٍة من الجرائم )التكرار الخاص(، 

أو  أدياٍن مرتني  ازدراء  ارتكب جرمية  إذا  ُمكررًا  الجاين  يكون  مثاًل 

ارتكب جرمية ازدراء أدياٍن وكان قد ارتكب سابًقا جرمية كراهيٍة أو 

جرمية متييز، بينام ال يكون ُمكررًا إذا كانت الجرمية السابقة جرمية 

إصدار شيٍك بدون رصيد. 

كام أوجبت بعض الدول عىل القايض تشديد العقاب يف حالة التكرار، بينام البعض اآلخر ترك ذلك لتقدير القايض)8(.

يف البداية تجدر اإلشارة إىل أّن الجرمية يف القوانني العربيّة محّل الدراسة )باستثناء القانون التونيس( تُعترب جنحًة عندما ال 

تتجاوز العقوبة املقررة لها قانونًا الحبس مّدة ثالث سنوات، وتُعترب جنايًة عندما تتجاوز العقوبة املقررة لها قانونًا السجن 

مّدة ثالث سنوات، بينام يف القانون التونيس تكون الجرمية جنحًة عندما ال تتجاوز العقوبة املقررة لها قانونًا الحبس مّدة 

خمس سنوات، وتُعترب جنايًة عندما تتجاوز العقوبة املقررة لها قانونًا السجن مّدة خمس سنوات.

وتتحقق حالة التكرار التي تؤدي إىل تشديد عقوبة جرمية ازدراء األديان يف القوانني العربيّة عىل النحو التايل:

- قانون العقوبات املرصي: تُعترب جرمية ازدراء األديان مبوجب هذا القانون تارًة جنايًة وتارًة جنحًة، ودمج هذا القانون بني 

مذهبي تأبيد وتأقيت التكرار، وبني مذهبي التكرار العام والخاص. وعليه يتحقق التكرار يف ثالث حاالت: 

أّواًل: من ُحكم عليه بعقوبٍة الرتكابه أيّة جنايٍة ثّم ارتكب بعد ذلك جنايًة أو جنحة ازدراء أديان. )تأبيد التكرار والتكرار 

العام(.

ثانيًا: من ُحكم عليه بالحبس مّدة سنٍة أو أكرث الرتكابه أيّة جرميٍة ثّم ارتكب جنحة ازدراء أديان قبل ميض خمسة سنني من 

تاريخ انقضاء عقوبة الجرمية األوىل أو من تاريخ سقوط العقوبة مبيض املّدة. )تأقيت التكرار والتكرار العام(.

ثالثًا: من ُحكم عليه بالحبس مّدًة تقّل عن سنٍة واحدٍة أو بالغرامة الرتكابه جرميًة مامثلًة لجرمية ازدراء األديان، ثّم ارتكب 

جنحة ازدراء أديان قبل ميض خمسة سنني من تاريخ الحكم السابق. )تأقيت التكرار والتكرار الخاص(.

8- للمزيد من التفاصيل راجع حسني، محمود نجيب، رشح قانون العقوبات: القسم العام: املجلّد الثاين، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص 1125 – 1127.
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9- راجع امللحق )1( لالطاّلع عىل النصوص القانونية املتعلقة بالِعود والتكرار، وهي املادتان )49 – 50( من قانون العقوبات املرصي رقم )58( لسنة 1937م، واملاّدة )101( من 

قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960م، واملاّدة )106( من قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م، والفصل )47( من املجلّة الجزائية التونسية لسنة 

2018م.

- قانون العقوبات األردين: تُعترب جرمية ازدراء األديان جنحًة يف هذا القانون، وتبّنى بصددها مذهب تأقيت التكرار ومذهب 

التكرار العام. وعليه فيتحقق التكرار بحالٍة واحدٍة فقط، مفادها الُحكم عىل الجاين بعقوبة جنايٍة ثم ارتكب جنحة ازدراء 

أديان أثناء تنفيذ عقوبته األوىل، أو خالل عرش سنواٍت من انتهاء تنفيذ عقوبته األوىل، أو من تاريخ سقوط العقوبة األوىل 

عنه. 

- قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي: تُعترب جرمية ازدراء األديان مبوجب هذا القانون تارًة جناية وتارًة جنحًة، ودمج هذا 

القانون بني مذهبي تأبيد وتأقيت التكرار وأخذ مبذهب التكرار الخاص؛ إذ اشرتط لتوافر حالة التكرار أن تكون الجرائم 

متّحدًة من حيث صفتها كجرائم عمديٍّة أو جرائم ناجمٍة عن الخطأ. وعليه يتحقق التكرار فيام يخّص جرمية ازدراء األديان 

يف حالتني: 

أّواًل: من ُحكم عليه سابًقا بعقوبٍة الرتكابه أيّة جناية، ثم ارتكب جناية أو جنحة ازدراء أديان. )تأبيد التكرار(

ثانيًا: من ُحكم عليه بالحبس مّدة ستة أشهٍر أو أكرث ثم ارتكب جنحة ازدراء أدياٍن قبل ميض ثالث سنواٍت من تاريخ انقضاء 

عقوبته األوىل. )تأقيت التكرار(

- املجلة الجزائيّة التونسيّة: تُعترب جرمية ازدراء األديان جنحًة يف هذه املجلة، وتبّنت املجلّة مذهب تأقيت التكرار ومذهب 

التكرار العام. وعليه فتتحقق حالة التكرار بحالٍة واحدٍة فقط، مفادها ارتكاب الجاين أيّة جرميٍة مهام كانت عقوبتها ثم 

ارتكابه جنحة ازدراء أدياٍن قبل أن متيض مًدة خمس سنواٍت عىل تنفيذ العقوبة األوىل أو سقوطها مبيض املّدة أو إسقاطها. 

ومن الواضح أّن قانون العقوبات املرصي وقانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي تركا للقايض حريّة تشديد العقاب يف حال 

التكرار، عىل خالف قانون العقوبات األردين واملجلّة الجزائيّة التونسيّة، اللّذان ألزما القايض بالتشديد يف حال التكرار؛ إذ مل 

يُعطيا القايض رصاحًة أيّة سلطٍة تقديريٍّة يف هذا اإلطار)9(.

2. ارتكاب الجرمية بدافع كسب املال: وهذا الظرف أخذ به قانون العقوبات اإلمارايت 

االتّحادي يف املاّدة )104( إذ نّص عىل أنّه: »إذا ارتُكبت بدافع الكسب جرميٌة غري 

أصاًل  املقررة  العقوبة  عن  فضاًل  املجرم  الحكم عىل  جاز  بالغرامة،  عليها  معاقٍب 

للجرمية بغرامٍة ال تجاوز قيمة الكسب الذي حّققه ما مل ينص القانون عىل خالف 

ذلك«، فالحكم بغرامٍة تُعادل أو تقل عن قيمة ما كسبه الجاين جرّاء ارتكابه للجرمية 

باإلضافة إىل العقوبة األصلية املقررة عليه، يُّعد تشديًدا للعقوبة. ومثال هذه الحالة 

لديٍن من  الرّتويج ألفكاٍر مسيئٍة  ماليٍّة مقابل  مبالغ  ثبُت حصول شخٍص عىل  لو 

األديان أو ملذهٍب من املذاهب املُعرتف فيها داخل الّدولة. 
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3. ارتكاب الجرمية لباعٍث شائٍن أو دينء: واملُراد بالباعث الشائن أن يكون دافع املجرم الرتكاب جرميته هو تحقيق غايٍة 

دنيئٍة وفًقا للمعايري االجتامعيّة السائدة، ومثاله ترجيح مصالح شخصيٍة تافهٍة عىل مصالح اجتامعيٍة ذات أهمية، أو أن يكون 

الدافع الرتكاب جرميٍة معينٍة هو التمهيد لجرميٍة أخرى)10(. كأن يكون الدافع للتطاول عىل ديٍن معنٍي هو مجرد الحقد عىل 

معتنقي هذا الدين، أو أن يكون الدافع للتطاول عىل ديٍن معنّيٍ إضفاء صفٍة رشعيٍّة عىل االضطهاد املمنهج ملعتنقيه.

4. استعامل طُرٍق وحشيٍّة يف ارتكاب الجرمية: وهذا يكشف عن خطورة الجاين الُجرميّة كام أنّه يدّل عىل جسامة االعتداء 

الواقع عىل الحّق املحمي قانونًا، ومثاله سخرية مجموعٍة من األشخاص من شخٍص آخر أثناء أدائه الصالة يف حديقٍة عاّمٍة 

وركله أثناء سجوده.

5. وقوع الجرمية من موظٍف عاٍم استغالاًل لسلطة وظيفته أو لصفته: وسبق أن تطرّقنا لهذه النقطة يف فقرة أسباب التشديد 

الخاّصة. وظروف التشديد الثالثة األخرية )3،4،5( انفرد بها القانون اإلمارايت)11(.

ثانيًا: ظروف التخفيف الوجوبيّة )األعذار املخّففة( يف جرمية ازدراء األديان: 
وهذه الظروف عامٌة تشمل جميع الجرائم مبا يف ذلك جرمية ازدراء األديان، وهي:

أ. ثورة الغضب: ولقد أخذ القانون األردين والقانون اإلمارايت بهذا العذر، ويُشرتط لالستفادة منه توافر ثالثة رشوط:

 1. أن يصدر عن املجني عليه فعٌل غري مرشوٍع وفًقا لقواعد قانون العقوبات. 

2. أن يكون فعل املجني عليه عىل جانٍب من الخطورة تتناسب مع رّد الفعل الذي صدر عن الجاين.

3. أن يرتكب الجاين جرميته وهو تحت تأثري الغضب وفقدان السيطرة عىل إرادته، أّي أاّل يثبت أنّه قد اسرتد هدوءه قبل 

ارتكاب الجرمية)12(. 

ومثال هذه الحالة هجوم مجموعٍة من املتطرفني دينيًّا حاملني كتبهم السامويّة عىل معرٍض للكتاب لتمزيق كتٍب ال تتفق 

ورشيعتهم، فمزّقوا الكتب واعتدوا بالرضب عىل رّواد املعرض الذين حاولوا حاميتها، ماّم أدى إىل نشوب مشاجرٍة بينهم، 

فقام رواد املعرض بتمزيق الكتب الساموية للمهاجمني والرّد عليهم بعباراٍت مسيئٍة لرشيعتهم.

ب. ارتكاب الجرمية لبواعَث غري رشيرة )الباعث الرشيف(: والباعث الرشيف هو الدافع إىل الحفاظ عىل مبادٍئ لها أهميّتها 

يف بيئة املجرم، وتُحقق مصلحة املجتمع، وال تُحقق مصلحة املجرم الشخصيّة، وال إشباع أحقاده الخاّصة، وال إطفاء شهوته 

باالنتقام، وال حتى االنتقام لكرامته الشخصيّة. فبعض الدول اعتربت املجرم يف هذه الحالة شخًصا له غايٌة رشيفٌة تحرّك 

نحوها مستهدفًا خريًا عاّما لكنه أخطأ الوسيلة، فبداَل من أن ينتهج السبيل املرشوع، تورّط يف الجرمية)13(. 
10- حسني، مرجٌع سابق، ص 1122.

11- راجع امللحق )1( لالطاّلع عىل نّص املاّدة )102( من قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م.

12- حسني، مرجٌع سابق، ص 1100 – 1101.

13- حسني، مرجٌع سابق، ص 1095.
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ومثاله أن يكون الدافع للتطاول عىل ديٍن معنٍي هو حامية قيمٍة 

أخالقيٍة أو مبدأٍ إنساينٍّ أجاز هذا الدين انتهاكه، 

زواج  يُجيز  الذي  لإلسالم  اإلساءة  تحتمل  عباراٍت  يورد  كمن 

الوفيّات بني هؤالء  القارصات مستنًدا إلحصائيٍة أوضحت عدد 

الفتيات الصغريات يف أّول أياٍم من الزواج أو عند اإلنجاب. صورة 

زواج القارصات

ج. حداثة سن املجرم: وهذا ال يعني أن يكون حدثًا، وإمّنا يعني أنّه قد بلغ سن الرشد أو السن الذي يتحّمل مبوجبه مسؤوليًّة 

جزائيًة كاملًة عن أفعاله، لكّنه الزال شابًا يف ُمقتبل العمر.

والظرفني األخريين انفرد بهام القانون اإلمارايت)14(.

ثالثًا: الظروف واألسباب املشّددة واملخّففة جوازيًا يف جرمية ازدراء األديان:

تُعينه عىل  التي  التقديريّة للقايض استناًدا ملجموعٍة من الضوابط، وهي ذاتها الضوابط  تخضع هذه األسباب للسلطة 

استعامل سلطته التقديريّة عند تحديد مقدار العقوبة بني الحّدين األدىن واألعىل املقرّرين قانونًا، وتشمل جميع الجرائم مبا 

فيها جرمية ازدراء األديان. وهذه الضوابط هي: 

أ. جسامة االعتداء الواقع عىل الحّق الذي يحميه القانون: كمقدار بذاءة العبارات املستخدمة يف اإلساءة إىل ديٍن معني. 

ب. أسلوب تنفيذ الفعل الجرمي: كمدى قُبح الوسيلة املستخدمة لالستهزاء بأشخاٍص أثناء أداء شعائرهم الدينيّة. فالشخص 

الذي يضحك ساخرًا عند سامعه الرتاتيل الدينية، ال يُعاقب بذات عقوبِة الشخص الذي يُقلّد الرتاتيل وحركات املصلني 

بأسلوب مهنٍي وساخر، فالحالة األوىل تكون العقوبة فيها أخّف.

ج. مقدار ما ينطوي عليه الركن املعنوي من إثم: وسبق أن أوردنا عىل هذا الضابط مثالني يف حالة الباعث الشائن والباعث 

د العقاب ويف الثانية يُخّفف.  الرشيف، ففي الحالة األوىل يُشدَّ

د. نصيب الجاين من األهليّة للمسؤوليّة: كأن يتعرّض الجاين العتداٍء غري مرشوٍع قانونًا من املجني عليه ويُحاول الجاين الدفاع 

عن نفسه بارتكاب فعٍل يشّكل جرميًة بالقانون دون أن تتوفّر جميع رشائط حالة الدفاع املرشوع، كتجاوز الشخص حدود 

الدفاع املرشوع بارتكابه لفعٍل أقىس من الالزم لدفع االعتداء عنه. ومثال هذا تهّجُم شخٍص ينتمي لطائفٍة دينيٍّة ما عىل 

14- راجع امللحق )2( لالطاّلع عىل النصوص القانونية املتعلقة باألعذار املخففة، وهي املاّدة )98( من قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960م، واملاّدة )96( من قانون 

العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م.
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دار عبادٍة لطائفٍة أخرى، فسّب املُصلنّي وكتابة عباراٍت مهينٍة لدينهم بواسطة بخاخ طالٍء عىل الجدران فوق الرموز الدينية 

املرسومة عليها، فرّد املصلّون برضبه واإلساءة لدينه. وهنا كان من املمكن رّد املعتدي عن طريق إمساكه وإخراجه خارج 

دار العبادة، فهم كرثٌة وهو شخٌص واحد، ومل يكن الزًما رضبه وال اإلساءة لدينه.

الجرمية وظروفه  ارتكاب  الجرمي ودرجة إرصاره عىل  تُستشف من ماضيه  والتي  للجاين:  الجرميّة  الخطورة  هـ. درجة 

االجتامعيّة. كمن يُحرّف آياٍت من كتاٍب مقدٍس لطائفٍة من الناس ويتوجه ألمام دار عبادٍة لهم خالل وقت الصالة ويبدأ 

برتتيلها بواسطة مكرّب صوت، ففي هذه الحالة يظهر مدى إرصار الجاين عىل ارتكاب جرميته. أّما يف حالة اتّجه رجل ديٍن 

لطائفٍة دينيٍّة ما إىل دار عبادٍة لطائفٍة أخرى يف وقت صالتهم وبدأ برتتيل آياٍت من كتابه املقّدس للتشويش عليهم، فهذه 

الحالة مثاٌل عىل الظروف االجتامعيّة للجاين التي تعكس خطورته الجرميّة الكبرية؛ فاملجتمع يفرتض برجال الدين التسامح 

والتحيّل باألخالق، كام أّن كون الجاين رجل ديٍن سيشّجع أبناء طائفته عىل تكرار فعلته.

و. التأثّر املُحتمل للجاين بإيالم العقوبة: فعقوبة الشاب قوّي البنية، شديد االحتامل، تكون أشد من عقوبة الشيخ الطاعن 

يف السن أو املرأة أو الشاب املريض)15(. 

إىل  املرصي  العقوبات  قانون  يف  التشديد  بعد  العقوبة  وتصل 

ضعف العقوبة األصليّة، أّي ما يُعادل ألفي جنيٍه والسجن عرش 

سنواٍت. أّما قانون العقوبات األردين فتصل العقوبة فيه إىل ضعف 

العقوبة األصليّة أّي ما يُعادل مئة ديناٍر والسجن خمس سنوات. 

وبالنسبة لقانون العقوبات اإلمارايت فتصل العقوبة بعد التشديد 

إىل السجن املؤبّد وغرامٍة تُعادل أربعة ماليني درهٍم أو تُعادل 

قيمة ما كسبه الجاين من جرميته. أّما يف املجلّة الجزائيّة التونسيّة 

فتصل العقوبة إىل ضعف العقوبة األصليّة أّي أربعة آالف ديناٍر 

والسجن ست سنوات)16(. 

15- حسني، مرجٌع سابق، ص 1079 – 1086.

16- راجع امللحق )1( لالطاّلع عىل النصوص القانونيّة املتعلّقة مبقدار تشديد العقوبة وهي املاّدة )50( من قانون العقوبات املرصي رقم )58( لسنة 1937م، واملاّدة )101( من قانون 

العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960م، واملاّدة )103( من قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م، والفصل )50( من املجلّة الجزائية التونسية لسنة 2018م.

أّما بعد التخفيف فقد تصل العقوبة يف قانون العقوبات املرصي إىل ثالثة أشهٍر إذا كانت الجرمية جنايًة، أّما إذا كانت جنحًة 

فقد تصل إىل الحبس مّدة يوٍم واحٍد وغرامٍة تُعادل مائة قرش. 

ويف قانون العقوبات األردين يف حال العذر املُخّفف ترتاوح العقوبة بني الحبس أسبوع وستة أشهر، أو الغرامة بني خمسة 

دنانري وخمٍس وعرشين دينارًا. أّما يف حالة السبب املُخّفف فقد تصل العقوبة إىل الحبس أسبوٍع أو غرامٍة تُعادل خمسة 

دنانري. كام أجاز املرّشع األردين للقايض أن يستبدل عقوبة الحبس بالغرامة أو أن يحكم بإحدى عقوبات املخالفات، وهي 

الحبس التكديري بني أربعٍ وعرشين ساعًة وأسبوع، والغرامة التي ترتاوح بني مائة فلٍس وخمسة دنانري. 
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وبالنسبة لقانون العقوبات اإلمارايت فتصل العقوبة بعد التخفيف إىل الحبس ملّدة 

ثالثة أشهٍر إذا كانت الجرمية جنايًة، أّما إذا كانت جنحًة فقد يستبدل القايض 

عقوبة الحبس بالغرامة إذا كانت عقوبة الحبس غري مقيدٍة بحدٍّ أدىن، وإذا كانت 

العقوبة الحبس والغرامة مًعا حكمت املحكمة بإحداهام، مع العلم أّن الحّد األدىن 

لعقوبة الحبس هي شهٌر واحٌد والحّد األدىن للغرامة ألف درهم. بل وأكرث من ذلك 

قد يحكم بالعفو عن املتّهم إن اجتمع يف الجنحة سبٌب مخفٌف وعذٌر مخفٌف يف 

آٍن واحٍد مًعا. 

أّما املجلّة الجزائيّة التونسيّة فقد تنخفض العقوبة لتصل إىل السجن يوًما واحًدا 

السجن والخطيّة، وكذلك يكون  العقوبة  إذا كانت  تُعادل دينارًا واحًدا  وغرامٍة 

للقايض يف هذه الحالة أن يحكم بأحدهام فقط، فإن حكم بالغرامة فال يجوز أن 

تتجاوز ضعف حّدها األقىص املنصوص عليه لكّل جرمية - ويف جرائم ازدراء األديان 

قد تصل إىل مائتني وأربعني دينارًا يف بعض الجرائم وأربعة آالف ديناٍر يف جرائٍم 

أخرى-، أّما إذا كانت العقوبة الغرامة فقط فيمكن أن تصل إىل ديناٍر واحٍد)17(. 

وقف تنفيذ العقوبة أو 

استبدالها بالخدمة املجتمعيّة 

من آليّات تخفيف العقوبة الحكم بعقوبٍة 

العقوبة  استبدال  أو  تنفيذها  وقف  مع 

بالخدمة املجتمعيّة. 

أجاز  فقد  العقوبة  تنفيذ  لوقف  بالنسبة 

قانون العقوبات املرصي للمحكمة أن تأمر 

بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا كان الُحكم صادرًا 

بالغرامة أو بالحبس مّدًة ال تزيد عن سنة، 

ويكون الوقف ملّدة ثالث سنواٍت تبدأ من 
17- راجع امللحق )2( لالطاّلع عىل النصوص القانونيّة املتعلّقة مبقدار تخفيف العقوبة وهي املاّدة )17( من قانون 

العقوبات املرصي رقم )58( لسنة 1937م، واملادتني )97 – 100( من قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960م، 

واملواد )97 – 89 – 99 100- – 101( من قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م، والفصل )53( من 

املجلّة الجزائية التونسية لسنة 2018م.
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اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، إذا رأت من أخالق املحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجرمية 

ما يبعث عىل االعتقاد بأنّه لن يعود إىل مخالفة القانون. فإذا انقضت مّدة إيقاف تنفيذ العقوبة ومل يكن صدر يف خاللها 

حكٌم بإلغائه فيُعترب الحكم بالعقوبة كأن مل يكن. وهذا موقف قانون العقوبات اإلمارايت وقانون العقوبات األردين، إاّل أّن 

األردين أجاز للمحكمة أن تقيض بإحدى بدائل اإلصالح املجتمعيّة عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة األصليّة. أّما املجلّة 

الجزائيّة التونسيّة فقد وسّعت من صالحية املحكمة يف وقف التنفيذ؛ إذ سمحت لها أن توقف تنفيذ العقوبة إذا مل تتجاوز 

عامني سجًنا، وذلك إن مل يسبق الحكم عىل املتّهم بالسجن أليّة جرميٍة أخرى، فإذا مل يرتكب املحكوم عليه خالل خمسة 

أعواٍم منذ تاريخ صدور الحكم أيّة جنايٍة أو جنحٍة ُعّد الحكم كأن مل يكن. 

أّما بخصوص إبدال العقوبة األصلية بالخدمة املجتمعيّة، فلقد أجاز قانون العقوبات املرصي للمحكوم عليه أن يطلب يف 

حال الحكم عليه بالحبس البسيط ملّدٍة ال تتجاوز ستة أشهٍر استبدال حبسه بتشغيله خارج السجن، ما مل ينّص الحكم عىل 

حرمانه من هذا الخيار، وهذا هو موقف قانون العقوبات اإلمارايت. أّما املجلّة الجزائيّة التونسيّة فقد استثنت جرائم ازدراء 

األديان من األحكام الخاّصة بالخدمة املجتمعيّة)18(.

ونرى هنا أّن إعطاء القايض هذه السلطة التقديريّة الواسعة يف تقدير العقوبة، مع وجود نصوٍص تجرمييٍّة قانونيٍة فضفاضة، 

تتضّمن ُمفرداٍت عاّمٍة واسعٍة تحتمل تأويالٍت متعددة )كالتطاول، واإلساءة، واملساس، والتجريح، وغريها( )19(؛ يفتح بابًا 

واسًعا لتعّسف القايض وتحّكمه بحّق األفراد يف حريّة الرأي والتعبري، فقد يحكم بالحّد األقىص للعقوبة أو حتّى يرتفع 

بالعقوبة إىل ما يزيد عن الحّد األقىص متأثّرًا مبعتقداته الشخصيّة ودينه بل حتّى املذهب الذي يعتنقه أو رجل الدين الذي 

يستمع له، ماّم يُثري شكوكًا حول عدالة حكمه. كام أّن إعطاء القايض سلطًة تقديريًّة واسعًة سيؤدي إىل اختالف األحكام 

الصادرة بخصوص ذات الجرمية.

18- راجع امللحق )3( لالطاّلع عىل النصوص القانونيّة املتعلّقة بوقف تنفيذ العقوبة واستبدالها بالخدمة املجتمعية وهي املواد )18 – 55 – 56 – 59( من قانون العقوبات 

املرصي رقم )58( لسنة 1937م، واملادتني )54 مكرر – 54 مكرر ثانيًا( من قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960م، واملواد )83 – 84 – 86 – 120( من قانون العقوبات 

اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م، والفصل )53( من املجلّة الجزائية التونسية لسنة 2018م.

19- راجع مقالنا تجريم الحريّة وحريّة التجريم! الجزء األّول، مجلّة امللحدين العرب، العدد 93، ص 54 للتعرّف عىل األفعال التي تشّكل جرمية ازدراء أديان، وص 57 للتوّسع يف 

فكرة سلطة القايض التقديرية يف التجريم التي خّولته إيّاها هذه املفردات الواسعة.

وصحيٌح أّن املحكوم عليه اليزال ميلك فرصة استئناف الحكم أمام محكمة االستئناف بُغية 

تخفيفه، لكن لن يكون له ذلك يف مجتمعٍ تسيطر عليه تابوهاٌت تغلق العقول، ومتنعها 

من تقبّل النقد واالختالف، فاألرجح أن تؤيّد محكمة االستئناف حكم محكمة الدرجة 

األوىل. وإن حصل فعاًل وكان قايض االستئناف ُمستنريًا وفسخ حكم القايض األدىن، لكن 

لن يُتّهم القايض األدىن مبخالفة قاعدٍة قانونيٍة وبالتايل هذا ال يضمن عدم إصداره حكاًم 

جائرًا بحّق متّهٍم آخر يف املستقبل. 
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ويف هذا السياق نورد ما قاله املفّكر املرصي فرج فودة )20( يف كتابه »حواٌر حول العلامنية«، حول ما رّصح به بعض القضاة 

املرصيني يف أحكامهم من أنّهم اضطّروا للحكم بنّص القانون للوفاء باليمني الذي أقسموه، لكن صدورهم تضيق ملخالفتهم 

الرشيعة اإلسالميّة، إذ قال: 

20- فرج فودة )1992-1945( كاتب ومفّكر مرصي، ساهم يف تأسيس حزب الوفد الجديد والجمعيّة املرصيّة للتنوير، أثارت كتاباته جداًل واسًعا بني املثقفني واملفكرين ورجال الدين، 

فقد طالب بفصل الدين عن السياسة والدولة، أصدرت جامعة علامء األزهر بيانًا بكفره عام 1992م يف جريدة النور واغتيل عىل إثره عىل يّد الجامعة اإلسالميّة يف ذات العام.

21- فودة، فرج )1987(، حواٌر حول العلامنية، الطبعة األوىل، دار املحروسة، مرص، ص 103.

القانون القايض بالعقوبة، أعطته مالبسات القضية  »فإذا ألزمْت مواد 

مربرًا لتخفيف العقوبة وتشديدها إذا سمحت مواد القانون بذلك، ويرى 

البعض أّن اعتقاد القايض مبخالفة نص القانون للرشيعة اإلسالمية قد يؤثر 

عىل حياده فيدفعه لتشديد العقوبة إن كانت الرشيعة أقىس، وتخفيف 

العقوبة إذا كانت الرشيعة أرحم، أّي أّن هناك عاماًل آخر دخل يف الحكم 

وهو عقيدة القايض وهي عقيدٌة تختلف من قاٍض إىل آخر وتؤدي إىل 

تفاوت األحكام رغم وحدة املالبسات والظروف«)21(.

وعليه نرى رضورة تقليص السلطة التقديرية الواسعة املمنوحة للقايض سواٌء يف تحديد األفعال املجرّمة، أو يف تحديد مقدار 

العقوبة.

ويتحقق ذلك يف الحالة األوىل )تحديد األفعال املجرّمة( بوضع خطٍّ فاصٍل بني األفعال واألقوال التي تشّكل ُجرًما وتلك التي 

تُعّد مباحًة وتُعترب مامرسًة لحّق حريّة الرأي والتعبري، من خالل استبدال املُفردات الواسعة التي تحتمل تأويالٍت متعددة 

)كالتطاول، واإلساءة، واملساس، والتجريح، وغريها( مبفرداٍت أكرث دقّة. 

أو من خالل وضع تعاريَف دقيقٍة لهذه املفردات للحيلولة دون إساءة استخدامها كام يحدث اليوم. أّما يف الحالة الثانية 

)تحديد مقدار العقوبة( فيكون من خالل حرص تشديد وتخفيف العقوبة بالنّص عىل ظروف تشديٍد وتخفيٍف وجوبيٍّة 

القايض من سلطته  بها، والنص رصاحًة عىل تجريد  للعمل  الرأي والتعبري، وتحديد رشوٍط معيّنٍة  خاصٍة بجرائم حريّة 

التقديرية فيام يتعلّق بظروف تشديد وتخفيف العقوبة جوازيًّا.

ويف الختام أقول أنّه بات من الرضوري إلغاء تجريم ازدراء األديان، فقد أهدرت قوانني الدول العربيّة حّق حريّة الرأي 

والتعبري بالكامل عندما قّررت حامية األديان بكّل ما تحتويه، رغم أنّه ال ينبغي لألفكار واآلراء واملعتقدات والعلوم أن تكون 

محّل حاميٍة قانونيٍّة من النقد والدحض، فلوال العقل الناقد ملا تطّورت الشعوب وازدهرت الحضارات، ووصلنا إىل ما وصلنا 

إليه اليوم. 
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ثّم إّن األديان نفسها تزدري بعضها بعًضا، فالقرآن يزدري كتب املسيحيني واليهود املقدسة عندما يطعن بصدقهم ويقول 

بتحريفهم، بل أكرث من ذلك فهو ييُسء لكّل يهوديٍّ أو مسيحيٍّ عندما يشبهه بالحامر الذي يحمل أسفارًا، وكذلك هو يزدري 

الرب بنظر املسيحيني عندما ينكر ألوهية يسوع، بل يرمي املسيحيني بالكفر بقوله: »لقد كفر الذين قالوا أّن الله ثالث 

ثالثة«. 
املسلمني  بنظر  اإللهية  للذات  اإلنجيل ييسء  نرى  وباملقابل 

عندما يقول بوجود خليلٍة وابٍن لله، وهو منزٌّه عن ذلك يف 

اإلسالم. كام وتّدعي كّل واحدٍة من هذه الديانات أنّها عني 

الصواب، والسبيل الوحيد للخالص، وغريها افرتاٌء وكذب. فهل 

به  علينا أن ننصب محكمًة آللهة كّل ديٍن جرّاء ما أوحت 

لرُسلها ودّونت يف كتبها؟ وهل لنا أن مننع نرش الكتب املقّدسة 

وطباعتها وتدريسها حفاظًا عىل مشاعر من ال يؤمنون بها؟ 

إّن الوصول إىل قانوٍن خاٍل من ُجرم ازدراء األديان يبقى حلاًم بعيد املنال يف واقعنا العريب؛ لذلك سيبقى كلُّ فرٍد عرضًة 

للمحاكمة والحبس كلاّم عرّب عن رأيٍّ يف الدين مل يتقبله غالبيّة املجتمع والقايض الناظر يف الدعوى. مع ذلك، تظّل الحريّة 

أمثن ما يف الوجود، وللحريّة مثٌن الكثريون مستعدون لدفعه، ولنعلم أّن الحقوق تُنتزع وال تُستجدى، وإن بقينا نطلب حريّتنا 

باستحياٍء لن ننالها. لكن أثناء سلوكنا درب النضال هذا يف مجتمعٍ يُعميه التعّصب، ما املانع أن نتحىل بالوعي القانوين الذي 

يٌقلل الثمن الذي ندفعه؟ 

لذلك إن كنت تُريد التعبري عن رأيك وانتقاد املوروث الديني وإن كان بأسلوٍب ساخر، حاول أن تبتعد عن استهداف 

أشخاصهم،  الهجوم عىل  لك  آراءهم ومعتقدهم، ولكن ال يحق  انتقاد  والشتم، ميكنك  بالسباب  األحياء  الدين  رجال 

لتتجّنب نشوء حقوٍق شخصيٍّة لهم يف الدعوى. وحاول اجتناب سّب اآللهة واألنبياء ورجال الدين املتوفني فهذا لن يقنع 

اآلخر بوجهة نظرك بل سيضعك يف موقع مساءلٍة دون أيّتها فائدة. 

أما إذا رغبت بتفنيد الكتب املقدسة واملوروث الديني وسرية األنبياء، فحاول التزام املوضوعية واملنهج العلمي، وابتعد 

املقدسة، وتفادى خطاب  الكتب  أو تحريف  تدنيس  أو  إتالف  العبادة ومحتوياتها، وتجّنب  إتالف وتدنيس دور  عن 

التمييز والكراهية والذي عادًة ما ينطوي عىل تحريٍض ضد اآلخر املختلف. فالعنف ال يولّد سوى املزيد من العنف، 

والكراهية ال تجلب املحبة، وبذاءة الحديث تغلق العقول وال تفتحها وال تُحررها لتقبّل النقد والنقاش. 

فإن التزمت هذا وكنت يف دولٍة متحرّضٍة تحرتم حقوق اإلنسان، ستكون محميًّا من املساءلة الجزائيّة، وإن كنت يف دولٍة 

عربية، ستكون مبوقٍف جيٍّد أمام املحكمة وستتجّنب الحكم عليك بعقوبٍة مشّددة، بل أكرث من ذلك، إن حالفك الحّظ 

ونظر يف قضيتك قاٍض مستنرٌي قد تستطيع إقناعه بتخفيف الجزاء عنك. 
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أخريًا أقول التحرُّر يصنعه القلم ال البندقيّة، 

السباب،  ال  واملنطق  الرصاص،  ال  والكلامت 

والصرب ورحابة الصدر ال الهياج والرصعة. 

املالحق

املُلحق )1(

أ. قانون العقوبات املرصي رقم )58( لسنة 1937م وتعديالته حتّى سنة 2020م:  

املاّدة )49(: »يعترب عائًدا: )أواًل( من ُحكم عليه بعقوبة جنايٍة وثبُت ارتكابه بعد ذلك جنايًة أو جنحًة. )ثانيًا( من ُحكم عليه بالحبس مّدة سنٍة أو أكرث وثبُت أنّه ارتكب   

جنحًة قبل ميض خمسة سنني من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها مبيض املّدة. )ثالثًا( من ُحكم عليه لجنايٍة أو جنحٍة بالحبس مّدًة أقّل من سنٍة واحدٍة أو بالغرامة 

وثبُت أنّه ارتكب جنحًة مامثلًة للجرمية األوىل قبل ميض خمسة سنني من تاريخ الحكم املذكور. وتُعترب الرسقة والنصب وخيانة األمانة جنًحا متامثلًة يف العود. وكذلك يُعترب العيب 

واإلهانة والسب والقذف جرامئًا متامثلًة«. 

املاّدة )50(: »يجوز للقايض يف حال الِعَود املنصوص عنه يف املاّدة السابقة أن يحكم بأكرث من الحّد األقىص املقرر قانونًا للجرمية برشط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا ال يجوز 

يف حاٍل من األحوال أن تزيد مدة السجن املشدد أو السجن عىل عرشين سنًة«.

ب. قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960م وتعديالته حتّى سنة 2018م:  

املادة )101(: »من ُحكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكاًم مربًما ثم ارتكب يف أثناء مّدة عقوبته أو يف خالل عرش سنواٍت بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد األسباب 

القانونية: ]...[ 2. جنحًة تستلزم قانونًا عقوبة الحبس حكم عليه مّدًة ال تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جرميته الثانية عىل أن ال يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات«.

  ج. القانون اإلمارايت:

1. قانون العقوبات االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م وتعديالته حتى سنة 2019م:  

املاّدة )102(: »مع مراعاة األحوال التي يبنّي فيها القانون أسبابًا خاصًة للتشديد يعترب من الظروف املشّددة ما ييل: أ- ارتكاب الجرمية بباعٍث دينء. ب- ارتكاب الجرمية   

بانتهاز فرصة ضعف إدراك املجني عليه أو عجزه عن املقاومة أو يف ظروٍف ال متّكن غريه من الدفاع عنه. ج- ارتكاب الجرمية باستعامل طرٍق وحشيٍة أو التمثيل باملجني عليه. د- 

ا اعتبارًا لهذه الصفة«.  وقوع الجرمية من موظٍف عاٍم استغالاًل لسلطة وظيفته أو لصفته ما مل يقرر القانون عقابًا خاصًّ

 املاّدة )103(: »إذا توفّر يف الجرمية ظرٌف مشدٌد جاز للمحكمة توقيع العقوبة عىل الوجه اآليت: 

أ- إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجرمية هي الغرامة جاز مضاعفة حّدها األقىص أو الحكم بالحبس.     ب- إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجرمية هي الحبس جاز مضاعفة حّدها 

األقىص.

 ج- إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجرمية هي السجن الذي يقّل حده األقىص عن خمس عرشة سنًة جاز الوصول بالعقوبة إىل هذا الحد. 

د- إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجرمية هي السجن املؤقت الذي يصل إىل حده األقىص جاز أن يستبدل بها السجن املؤبّد«.

مالحظة: عقوبة الحبس يف القانون اإلمارايت ال تقّل عن شهٍر وال تزيد عن ثالث سنوات، أّما عقوبة السجن فال تقّل عن ثالث سنواٍت وال تزيد عن خمسة عرش سنًة. 

املاّدة )106(: »يُعترب عائًدا: أواًل: من ُحكم عليه بحكٍم باٍت بعقوبة جنايٍة ثّم ارتكب جرميًة بعد ذلك. ثانيًا: من ُحكم عليه بحكٍم باٍت بالحبس مدة ستة أشهٍر أو أكرث ثّم ارتكب جنحًة 

قبل ميض ثالث سنواٍت من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. وال تقوم حالة العود إاّل يف نطاق الجرائم املتحدة من حيث العمد والخطأ. وللمحكمة أاّل تعترب العود يف هذه الحاالت ظرفًا 

مشّدًدا«. 

2. مرسوٌم بقانوٍن اتحادي رقم )2( لسنة 2015م يف شأن مكافحة التمييز والكراهية: 

املاّدة )9(: »يُعاقب بالسجن مّدًة ال تقّل عن عرش سنوات، وبالغرامة التي ال تقّل عن خمسامئة ألف درهٍم وال تزيد عىل مليوين درهٍم أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا وقعت الجرائم 

املنصوص عليها يف املواد 5، 6، 7 من هذا املرسوم بقانوٍن من موظٍف عاٍم أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية عمله، أو شخٍص ذي صفٍة دينيٍة أو مكلًفا بها، أو وقع الفعل يف إحدى دور 

العبادة. وتكون العقوبة السجن مّدًة ال تقّل عن عرش سنوات، والغرامة التي ال تقّل عن خمسامئة ألف درهٍم وال تزيد عىل مليوين درهٍم إذا أّدت األفعال املنصوص عليها يف الفقرة 

األوىل من هذه املاّدة إىل اإلخالل بالسلم العام«.
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د. املجلّة الجزائية التونسية لسنة 2018م:  

الفصل )47(: »يُّعد عائًدا كّل من يرتكب جرميًة بعد عقابه مبوجب أخرى قبل أن متيض خمسة أعواٍم عىل قضاء العقاب األّول أو اسقاطه أو عىل سقوطه مبرور الزمن   

القانوين...«.

الفصل )50(: »يف صورة العود ال ميكن أن يكون العقاب دون األقىص املنصوص عليه بالفصل املنطبق عىل الجرمية الجديدة وال أكرث من ضعف ذلك املقدار لكن بدون أن   

مينع ذلك من اعتامد الفصل )53( عند االقتضاء«.

املُلحق )2(

أ. قانون العقوبات املرصي رقم )58( لسنة 1937م وتعديالته حتّى سنة 2020م:

املاّدة )17(: »يجوز يف مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجرمية املقامة من أجلها الدعوى العموميّة رأفة القضاة تبديل العقوبة عىل الوجه اآليت: ]...[ عقوبة السجن بعقوبة الحبس 

التي ال يجوز أن تنقص عن ثالثة شهور«.

مالحظة: عىل اعتبار عدم وجود نصٍّ قانوينٍّ خاٍص باألحوال التي تستدعي رأفة القايض يف مواد الجنح فهذا يُفيد إمكانيّة الهبوط إىل الحّد األدىن للعقوبات املُقررة للجنح، ومبراجعة 

نّص املاّدة )11( من هذا القانون يتّضح أنّه يُعاقب عىل الجنح بالحبس وبالغرامة. وعقوبة الحبس وفق املاّدة )18( من ذات القانون ال تقّل عن أربعٍ وعرشين ساعًة وال أن تزيد عىل 

ثالث سنني. أّما عقوبة الغرامة فال تقّل عن مائة قرٍش وال تزيد عن خمسامئة جنيٍه يف الجنح وفق املاّدة )22( من ذات القانون.

ب. قانون العقوبات األردين رقم 16 لسنة 1960م وتعديالته حتّى سنة 2018م:

املاّدة )97(: »عندما ينص القانون عىل عذٍر مخّفٍف: ]...[ -3 وإذا كان الفعل جنحًة فال تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهٍر أو الغرامة خمسًة وعرشين دينارًا«.

املاّدة )98(: »يستفيد من العذر املخفف فاعل الجرمية الذي أقدم عليها بصورة غضٍب شديٍد ناتجٍ عن عمٍل غري محٍق وعىل جانٍب من الخطورة أتاه املجني عليه«.  

املاّدة )100(: »-1 إذا أخذت املحكمة باألسباب املخففة ملصلحة من ارتكب جنحًة، فلها أن تخّفض العقوبة إىل حّدها األدىن املبني يف املادتني )21 و22( عىل األقل. -2 ولها أن تحّول 

الحبس إىل غرامٍة أو أن تحّول - فيام خال حالة التكرار - العقوبة الجنحية إىل عقوبة املخالفة. -3 يجب أن يكون القرار املانح لألسباب املخّففة معلاًّل تعلياًل وافيًا سواٌء يف الجنايات أو 

الجنح«.

مالحظة: نّصت املادة )21( عىل أّن الحّد األدىن لعقوبة الحبس أسبوع، ونّصت املادة )22( عىل أّن الحّد األدىن للغرامة خمسة دنانري، كام نّصت املادتان )23( و)24( عىل عقوبات 

املخالفات وهي الحبس التكديري بني أربعٍ وعرشين ساعًة وأسبوع، والغرامة التي ترتاوح بني مائة فلٍس وخمسة دنانري.

ج. قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م وتعديالته حتى سنة 2019م:

املاّدة )96(: »يعد من األعذار املخففة حداثة سن املجرم أو ارتكاب الجرمية لبواعٍث غري رشيرٍة أو بناًء عىل استفزاٍز خطريٍ صدر من املجني عليه بغري حّق«. 

املاّدة )97(: »إذا توفّر عذٌر مخّفٌف يف جنايٍة عقوبتها ]...[ السجن املؤقّت نزلت إىل عقوبة الحبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر، وذلك كلّه ما مل ينص القانون عىل خالفه«.

املاّدة )98(: »إذا رأت املحكمة يف جنايٍة أّن ظروف الجرمية أو املجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخّفف العقوبة املقررة للجناية عىل الوجه اآليت: ... ج- إذا كانت العقوبة املقررة 

للجناية هي السجن املؤقت جاز إنزالها إىل الحبس الذي ال تقل مدته عن ثالثة أشهر«.

املاّدة )99(: »إذا توفر يف الجنحة عذٌر مخفٌف كان التخفيف عىل الوجه اآليت: أ- إذا كان للعقوبة حًدا أدىن خاًصا فال تتقيد به املحكمة يف تقدير العقوبة. ب- وإذا كانت العقوبة 

الحبس والغرامة مًعا حكمت املحكمة بإحدى العقوبتني فقط. ج- وإذا كانت العقوبة الحبس غري املقيّد بحٍد أدىن خاٍص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بداًل منه«.

املاّدة )100(: »إذا رأت املحكمة يف جنحٍة أن ظروف الجرمية أو املجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة عىل النحو املبني يف املادة السابقة«. 

املادة )101(: »إذا اجتمع يف الجنحة ظرٌف مخفٌف وعذٌر مخفٌف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضايئ عن املتهم«.

مالحظة: عقوبة الحبس ال تقّل عن شهٍر وال تزيد عن خمس سنواٍت مبوجب املاّدة )69(، أّما عقوبة الغرامة يف الجنح فال تقّل عن ألفي درهٍم وال تزيد عن ثالمثائة ألف درهٍم مبوجب 

املاّدة )71( من ذات القانون. 

د. املجلّة الجزائية التونسية لسنة 2018م:

الفصل )53(: »1. إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع ألجله التتبع ظهور ما يحمل عىل تخفيف العقاب وكان القانون غري مانعٍ من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن 

تحّط العقاب إىل ما دون أدناه القانوين بالنزول به درجٍة أو درجتني يف سلّم العقوبات األصلية الواردة بالفصل )5( من هذه املجلّة وذلك مع مراعاة االستثناءات اآليت ضبطها: ]...[ 7. 

إذا كان العقاب املستوجب السجن مدة خمسة أعواٍم فام دون فإنه ميكن النزول بالعقاب إىل يوٍم واحٍد وميكن أيًضا تعويضه بخطيٍة ال ميكن أن يتجاوز مقدارها ضعف األقىص املعني 

للجرمية. ]...[ 9. إذا كان العقاب املستوجب السجن والخطية يف آٍن واحٍد ميكن الحّط من كليهام ولو يف املخالفات أو الحكم بأحدهام فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية يف هذه 

الصورة ضعف األقىص املنصوص عليه للجرمية. 10. إذا كان العقاب املستوجب بالخطية فقط فإنه ميكن الحّط منه إىل ديناٍر واحٍد مهام كانت املحكمة املتعهدة بالقضية...«. 

املُلحق )3(

أ. قانون العقوبات املرصي رقم )58( لسنة 1937م وتعديالته حتّى سنة 2020م:

املاّدة )18(: »لكّل محكوٍم عليه بالحبس البسيط ملّدٍة ال تتجاوز ستة أشهٍر أن يطلب بداًل من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبًقا للقيود املقررة بقانون اإلجراءات 

الجنائية إاّل إذا نّص الحكم عىل حرمانه من هذا الخيار«. 

املاّدة )55(: »يجوز للمحكمة عند الحكم يف جناٍية أو جنحٍة بالغرامة أو بالحبس مّدًة ال تزيد عن سٍنة أن تأمر يف نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق املحكوم عليه 

أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجرمية ما يبعث عىل االعتقاد بأنّه لن يعود إىل مخالفة القانون ...«.

املادة )56(: »يصدر األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملّدة ثالث سنواٍت تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. ويجوز إلغاؤه: )1( إذا صدر ضد املحكوم عليه يف خالل هذه املّدة 

حكٌم بالحبس أكرث من شهٍر عن فعل ارتكبه قبل األمر باإليقاف أو بعده و)2( إذا ظهر يف خالل هذه املّدة أن املحكوم عليه صدر ضده قبل اإليقاف حكٌم كاملنصوص عليه يف الفقرة 

74



ملى اللبواين

تجريم الحريّة وحريّة الّتجريم! 
             الجزء 2

السابقة ومل تكن املحكمة قد علمت به«.

املادة )59(: »إذا انقضت مدة اإليقاف ومل يكن صدر يف خاللها حكٌم بإلغائه فال ميكن تنفيذ العقوبة املحكوم بها ويعترب الحكم بها كأن مل يكن«.

ب. قانون العقوبات األردين رقم 16 لسنة 1960م وتعديالته حتّى سنة 2018م: 

املادة )54 مكرر(: »1. يجوز للمحكمة عند الحكم يف جنايٍة أو جنحٍة بالسجن أو الحبس مّدًة ال تزيد عىل سنٍة واحدٍة أن تأمر يف قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفًقا لألحكام 

والرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون اذا رأت من أخالق املحكوم عليه أو ماضيه أو سّنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجرمية ما يبعث عىل االعتقاد بأنّه لن يعود إىل مخالفة 

القانون ... 2. يصدر األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملّدة ثالث سنواٍت تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيًّا ويجوز إلغاؤه يف أّي من الحالتني التاليتني: أ . إذا صدر عىل املحكوم 

عليه خالل هذه املدة حكٌم بالحبس ملّدٍة تزيد عىل شهٍر واحٍد عن فعٍل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره. ب. إذا ظهر خالل هذه املّدة أّن املحكوم عليه كان قد 

صدر ضّده قبل األمر بإيقاف التنفيذ حكٌم كاملنصوص عليه يف البند )أ( من هذه الفقرة ومل تكن املحكمة قد علمت به ]...[ 5. إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ومل يصدر خاللها حكٌم 

بإلغائه فتسقط العقوبة املحكوم بها ويُعترب الحكم بها كأن مل يكن«. 

املاّدة )54 مكرر ثانيًا(: »-1 للمحكمة بناًء عىل تقرير الحالة االجتامعية ومبوافقة املحكوم عليه، فيام خال حالة التكرار، ان تقيض بإحدى بدائل اإلصالح املجتمعية أو جميعها عند 

الحكم بوقف تنفيذ العقوبة األصليّة املحكوم بها وفقا ألحكام املادة )54 مكررة( من هذا القانون. -2 للمحكمة بناًء عىل تقرير الحالة االجتامعية إلغاء بدائل اإلصالح املجتمعية 

املحكوم بها وتنفيذ العقوبة األصليّة املحكوم بها يف أيٍّ من الحالتني التاليتني: أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفًقا ألحكام املادة )54 مكررة( من هذا القانون. ب- إذا تعّمد املحكوم عليه 

بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل اإلصالح املجتمعيّة أو قرّص يف تنفيذها دون عذٍر تقبله املحكمة«.

ج. قانون العقوبات اإلمارايت االتّحادي رقم )3( لسنة 1987م وتعديالته حتى سنة 2019م:

املاّدة )83(: »للمحكمة عند الحكم يف جرميٍة بالغرامة غري النسبيّة أو بالحبس مّدًة ال تزيد عىل سنٍة أن تأمر يف الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق املحكوم عليه أو 

ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجرمية ما يبعث عىل االعتقاد بأنّه لن يعود إىل ارتكاب جرميٍة جديدة...«.

املاّدة )84(: »يكون وقف تنفيذ العقوبة ملّدة ثالث سنواٍت تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًّا«.

املاّدة )86(: »إذا انقضت الفرتة املبيّنة يف املادة )84( دون أن يتوفر سبٌب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعترُب الحكم كأن مل يكن«.

املادة )120(: »الخدمة املجتمعية هي الزام املحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعامل الخدمة املجتمعية التي يصدر بتحديدها قراٌر من مجلس الوزراء، وذلك يف إحدى املؤسسات أو 

املنشآت التي يصدر بتحديدها قراٌر من وزير العدل باالتفاق مع وزيري الداخلية واملوارد البرشية والتوطني، أو بقراٍر من رئيس الجهة القضائية املحليّة. وال يكون الحكم بالخدمة 

املجتمعية إاّل يف مواد الجنح، وذلك بدياًل عن عقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته عن ستة أشهٍر أو الغرامة، وعىل أاّل تزيد مدة الخدمة املجتمعية عىل ثالثة أشهر« .

د. املجلّة الجزائية التونسية لسنة 2018م:

الفصل )53(: »13. إذا صدر الحكم يف جنحٍة أو إذا صدر الحكم بالسجن يف جنايٍة فإنّه ميكن للمحكمة يف جميع الصور التي ال مينع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل 

قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن مل يسبق الحكم عىل املتهم بالسجن يف جنايٍة أو جنحٍة عىل أنّه ال ميكن منحة تأجيل التنفيذ يف القضايا الجنائية إاّل إذا كانت أدىن العقوبة املحكوم 

بها مع تطبيق ظروف التخفيف ال تتجاوز عامني سجًنا. 14. إذا مل يرتكب املحكوم عليه يف أجٍل قدره خمسة أعواٍم ابتداًء من تاريخ الحكم جنايًة أو جنحًة آلت إىل الحكم عليه 

بالسجن أو بعقوبٍة أشّد منها فالحكم املذكور يُّعد كأن مل يكن ...«. 
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