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مــــرايــــا العــــراق املهـــشـمــــة
فاطمة احملسن

باتت الكتابة عن العراق أقرب
الى طقس سادي،وعند
العراقي مازوكية بحتة .هناك
عنف كثير يف اللغة التي
تُكتب عنه ،ودون أن يدري
الكاتب،عليه متثّل تلك القوى
التي ينبغي أن يتوجه اليها
بالتقريع .العرب يلقون
باللوم على العراقيني،
والعراقيون يقرعّون العرب
على مااقترفت أيديهم يف
العراق ،واالثنان يقرعّان
األميركان واسرائيل .ولكن
الأحد فيهم ينتبه الى عنف
اللغة التي ينطوي عليها
خطابه،فهذا العنف اليوازيه
سوى خطاب اجلوامع اليوم
التي تتماهى فيها الكراهية
باإلميان.

اللغة هي مصـدر ألم عندما تتحول الى
شع ـ ــور ب ـ ــاالخ ـت ـنـ ـ ــاق ،والغـ ـضــب ال ـ ــذي
يكـتـنف الـص ــوت ال ــداخلـي للـب ـش ــر ه ــو
طـ ــاقـ ــة جـ ـسـ ــديـ ــة ،مــثلـمـ ــا هـ ــو ن ـظـ ــام
لـألف ــع ـ ـ ــال .هــنـ ـ ـ ــاك حـ ـ ـ ــوار بــني م ـ ـ ــرسـل
ومـ ــرسل الــيه حـت ــى يف ن ــوع اإلخـب ــار أو
نقل حـادثـة معـينــة،وميكـننـا إدراك هـذا
يف ص ــورة وتـعلــيق اخلـب ــر املــنق ــول عـن
العـ ــراق،مــثلـمـ ــا نـ ــدرك طـبــيعـ ــة قـ ــراءة
الكتّاب والصحافيني للوضع العراقي.
" مل ـس ــة ال ـشـيـط ــان" فـيلـم حـققه وم ـثّله
أورسـ ـ ــون ويل ـ ــز ق ــبل أك ـث ـ ــر مــن س ــبعــني
سـنـ ــة،وهـ ــو يـ ــرى يف عــنف ال ــشخ ـصـيـ ــة
املـعطـوبـة بــالكــراهيـة قـدرة هـائلـة علـى
الــتخ ـ ــريــب .وال ـ ـش ـيـ ـط ـ ــان ك ـمـ ـ ــا تق ـ ــول
صـديقـتي،يتجـول يف العـراق علـى هيئـة
مي ـ ـ ـ ــارسـهـ ـ ـ ـ ــا الـ ــنـ ـ ـ ـ ــاس دون أن
أف ــع ـ ـ ـ ــال ـ
ي ـن ـت ــبه ـ ــوا،ف ـ ــإذا ان ـت ــبه ـ ــوا س ـي ـم ـ ــوت ـ ــون
رعبــا.الشـيطـان يـتلبـس شعـور الـضحيـة
ـش ـ ـ ـ ــارك فـ ـيـه كـل األط ـ ـ ـ ــراف
الـ ـت ــي ت ـ ــت ـ ـ ـ ـ
املتحـاربـة ،أطـراف الـداخل واخلـارج .يف
مـ ــرب ــط الفـ ــرس هـ ــذا تـكـمـن هـ ـشـ ــاشـ ــة
مجتـمع تع ـوّد علــى أن يقـبل اإلختـراق،
فـ ــالعـ ــراقـي أصــبحـت حـيـ ــاته خـ ــارج كل
التــوقعــات عنـدمـا خـاض جتـربـة حــربه
األول ـ ــى والـث ـ ــانـي ـ ــة والـث ـ ــالـث ـ ــة .العـبـث
والقـدريـة واملـزاج الـســوداوي،هي صفـات
العائـد من حرب واحـدة،فكيـف إذا كانت
هــذه احلــرب قــاعــدة لـيــس إسـتـثـنــاء يف
حياته.
كل اجلماعـات املتحاربـة يف العراق ترى
يف اإلميـان والـتقـوى بـطـولــة يجـسـدهـا
عنف اللغـة الذي يتحول بـالضرورة الى
عنف يف األفعـال،فمـا أن تـشعـر فئـة بـأن
ال ــدنـي ــا الت ــؤخ ــذ إال ب ــالـتغ ــالـب،حـت ــى
تسـري هـذه الثقـافـة كـالنـار يف الهـشيم.
وصـ ــديقـتـي ت ــرى ص ــدام ح ـسـني مــثل
بـطل أورســون ويلــز تــرك بـصمــاته علــى
كل شيء،تـرك كـراهـيته طــافحـة جتـري
يف شــرايـني مجـتـمع اشـتـبـك مع جهــات
العــالـم األربع.هل حقــا صــديقـتي هــذه

المتـارس عـنف اللغـة عنـدمـا تـتكلـم عن
اجملـتمع العـراقي ،أم أنـا النـاقلـة كالمهـا
بـعي ــدة عن االسـتجــابــة ذاتهــا؟ .ذاك مــا
نسميه حـوار العاطفة ،معـبر الكالم الى
انح ـي ـ ــازاتـه .فع ـن ـ ــدم ـ ــا يق ـ ــول ق ـ ــائل ان
احلــرب األهليــة يف العــراق هي الـطــريق
الــوحيــد لكـسـر غـرور الـطــوائف وتعلـيم
الرعاع معنى اإلميـان احلقيقي بالدين،
يكــون قــد ت ــوصل الــى عـنف ي ـسـتـبـطـنه
كالم الوصف نفسه.
اجملـتمع العراقي مخترق بلغات احلرب،
واجلـنــدي الــذي ق ــاتل ع ـشــر سـنــوات او
عشـرين من عـمره ،اضحـت مصطـلحات
احلـ ــرب تـ ـسـ ــري يف جـ ـسـ ــد لغــته ،وعـ ــدد
حـ ـ ــوادث القــتل ال ـتــي س ـبــبه ـ ــا اجل ـن ـ ــود
العـائــدون من املـوت،تـوازي ذلـك احليف
الــذي يــسكـن قلـب الـشــاب حـني يــرمــى
علــى اجلبهــات واخلنـادق .تـشّـبع النـاس
ـب ـ ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ـ ـ ــور اخلـ ـ ـ ـ ـ ــذالن وال ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــش
والق ـ ـس ـ ــوة،ولـك ــنهــم أيـ ـضـ ـ ــا تع ـب ـ ــوا مــن
ق ــدرهم .جـيل احلــرب األول ــى والث ــانيــة
اآلن يلـبــس م ـس ــوح ال ــرهـب ــان ،ي ــرت ــدي
عـم ــام ــات االميـ ــان،ولكـن الق ــدر الميـنع
ال ـ ــذي ي ــصلــي ال ـيـ ـ ــوم أن يقــتل غ ـ ــدا أو
يـ ـنـه ــب أو يـخـ ـت ـ ـطـف .تـلــك مـفـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــة
ضـ ـ ــاعـفهـ ـ ــا اإلح ــتالل ودخ ـ ـ ــول العـ ـ ــرب
االنتـحاريني الى كل بيت وحـارة .تقاليد
العـنـف حف ـ ــرت خـن ـ ــادقه ـ ــا يف اجلـ ـس ـ ــد
العليل املـستكني الـى قدره،حتـى أضحى
اخل ــوف ه ــروب ــا ال ــى األم ــام،ال ــى امل ــوت
احملـتـم ال ــذي يـنـتـظ ــر الـن ــاس عـن ــد كل
منعطف.
احلــرب خــرجـت عـن كل مـنــطق ،لـي ـسـت
حـ ـ ــرب الع ـ ــراق ـي ــني أنف ـ ــسه ــم،بل ح ـ ــرب
العـ ــالـم الـتــي تخ ـ ــاض علـ ــى أرضـه .فال
اجلندي االميركي وال أعداؤه من العرب
واملـسلـمني يعـرفـون الـرأفـة ،وال العـراقي
املنضوي حتت راية املليشيات او املافيات
يعـرف الــرحمــة او التعـاطف .خـرج هـذا
الـتــوصـيف عـن مـنــطق ال ــذم،فهــو أشـبه
بسلسلة تناظرية يلعب فيها عنف األلم

اجلسـدي ،كمعـادل لعـنف املبــاديء التي
ميحـضهــا النـاس الـوفـاء .كلهـم ميلكـون
من األسبـاب الوجيهـة التي جتعل منهم
ص ـي ـ ــادي ب ـ ـش ـ ــر مــن الـ ـط ـ ــراز ال ـ ــرف ــيع.
فـاألميركي القادم من أقـصى الغرب الى
بلد الـشمس احملـرقة والفقـر والكمـائن،
يـشـبه اجملــاهــد االنـتحــاري الــذي يحـلم
بــالـثــأر مـن الـطــاغــوت الـصلـيـبـي الــذي
ســرق مـنه فلـسـطني ،وهــو يـشـبه مالمح
امللـي ـشـي ــوي ال ــذي يـنـتـمـي ال ــى ط ــائف ــة
اليـستقـيم وجـودهـا اال مبحـق الطـائفـة
االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .ه ـ ــم ي ـ ــتـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف
ـ
األسـبـ ــاب،مــثلـمـ ــا يـتـ ـشـ ــابه الـتـ ــوائـم يف
املالمح.
يف العــراق الـيــوم قـيــام ــة العــالـم،نهــايــة
الـت ـ ــاريخ الـتـي جـ ــادل فــيه ـ ــا املفـكـ ــرون،
وت ــوقعه ــا الفـلكـي ــون .كل الــشع ــوب اآلن
تـتفــرج علــى معــاركهــا يف هــذه الــسبــاخ:
ص ـ ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــرق والـغ ـ ـ ـ ـ ــرب ،االسـالم
ـ
واملـ ـســيحـيـ ــة ،الــيه ـ ــود والعـ ــرب،الـ ـسـنـ ــة
ـة،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــور ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـي ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
والـدميقـراطيـة،االمبـريـاليـة والعـروبـة،
ال ـشـي ــوعـيـ ــة والك ــول ــونـي ــالـيـ ــة.الف ــرس
واألروم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،اإلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ـ
والـكفر،اجلـمال والقـبح ،اجلوع والـثروة،
منـتج النفـط ومسـتهلكه .كلهـم يلتقـون
يف املعـ ــرك ـ ــة الف ـ ــاصلـ ــة بـني الـ ــرصـ ــافـ ــة
والك ــرخ ،ي ــوم ك ــانـت الفـتـي ــات يـتج ــولـن
بـأمــان علـى شـواطـيء دجلـة الـتي مـرت
بخاطر البشرية مثل حلم ليلة صيف.
مـرثيـة العـراق التـستـحق عنف املـشـاعـر
والغـضـب،هـي صـيغــة أكـثــر فــاعلـيــة مـن
اإلنــتحـ ــار الـ ــذي ميـ ــارسه الـنـ ــاس علـ ــى
أرضه ،وتلـك التي يحـتفل فيهـا أهلـوهم
ويـستـبشـرون لهم بـاجلنــة .هي أكبـر من
أن تـ ــوصف ب ــسخــط علـ ــى الق ــدر ال ــذي
ساق العراق الى هذا املآل ،فهناك يف كل
االع ـت ـبـ ـ ــارات حق ـ ــوق وواج ـب ـ ــات لـلحــب
والـ ــوالء ،ويـكفــي ان العـ ــراقـيـني األكـثـ ــر
حظــوة بني الـشعـوب الـتي تـرى نفـسهـا
يف مراياه املهشمة.

التطرف الديني يقود إىل الال تسامح
يعـتبـر الـتطـرف الـديـني احــد اخطـر
منــابع الال تـسـامح ،لـتلبـسـه بلبـوس
املقــدس ،وتــوظـيـفه للـنـص الــديـنـي،
وس ــرع ــة تـصـ ــديقه مـن قـبل الـن ــاس،
وقـدرته عـلى الـتخفي والتـستـر حتت
غـطــاء الـشــرعيــة والــواجـب واجلهــاد
والعـمل ال ـصـ ــالح واالم ــر بـ ــاملع ــروف
والـنهي عـن املنكـر .فهـو بحـاجـة إلـى
وعـي يعــري حقـيقـته ،ويكــشف زيفه،
وإال فــانه ينـطلي بـسهـولـة علـى ذوي
النـوايــا الطـيبـة مـن البــسطــاء ،ممن
ال يـفـقـهـ ـ ـ ــون اسـ ـ ـ ــالـ ـي ــب اخل ـ ـطـ ـ ـ ــاب
وطريقـة توظيف اآليـات ،وال مييزون
ب ـ ــدق ـ ــة بــني االح ـ ــاديــث وال ـ ــرواي ـ ــات
الـصحيحـة واملـوضـوعـة ،ومـا هـو عـام
يف الـنــص (م ـطـلق الـنــص) ومـ ــا هـ ــو
خ ـ ـ ــاص ،وايـهـ ـم ـ ـ ــا مـقـ ـي ـ ـ ــد وايـهـ ـم ـ ـ ــا
مخـصـص ،وامن ــا يكفـي لتـص ــديقهــا
والتفــاعل معهـا انـتمـاؤهــا للمـراجع
االسالمـيــة ،مبــا فـيهــا كـتـب الـتــراث،
واقوال الـرجال ،أي اخلـطاب الـنصي
والـ ـ ـشـفه ــي ،بل ان تـ ـ ــأثـ ـ ــرهــم بــكالم
اخل ـطـب ــاء اق ــوى واس ــرع ،ل ــذا لـيــس
غـ ــريـب ـ ـاً ان يـكـ ــون اكـثـ ــر املـت ـطـ ــرفـني
الدينيني ممن لم تسعفهم كفاءاتهم
الـعـلـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة والـ ـثـقـ ـ ـ ــافـ ـيـ ـ ـ ــة يف ادراك
احلقيقة.
والـت ـطـ ــرف الـ ــديـنــي ال يعـ ــدو ك ـ ــونه
قـ ـ ــراءة م ــتح ـي ـ ـ ــزة للـ ـ ــديــن ،وقـ ـ ــراءة
مجـتـ ــزأة للـن ـص ــوص .وهـن ــا يـنــبغـي
الـتأكـيد علـى مسـألة تعـدد القراءات
كواقع يدعمه امران اساسيان:
االول :تع ــدد الـتف ــاسـي ــر رغـم وح ــدة
الـنص القـرآني .فـاملـكتبـة االسالميـة
ت ــزخ ــر مب ــا ال يـقل عـن الـثـم ــامنـئ ــة
تفسير ،قدمياً وحديثاً ،كما يف بعض
االحـصــاءات الـبـيـبلــوغــرافـي ــة .كلهــا
ت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد تـع ـ ـ ــدد اآلراء يف فـهــم آي ـ ـ ــات
الكتاب الكرمي ،ومدى تأثر املفسرين
بقـبلـيـ ــاتهـم ،الـعقـي ــدي ــة والـفك ــري ــة
والثقافـية ،فهنـاك التفسيـر الشيعي
والـسني والزيـدي واالباظي وغيـرها.
وه ـنـ ـ ــاك تف ـ ـس ـيـ ـ ــر عل ـمــي وفلـ ــسفــي
وت ـ ــاريخـي وادبـي ،إلـ ــى غـيـ ــرهـ ــا مـن
االجتاهات واملذاهب.
والـ ـثـ ـ ـ ــان ــي :تـعـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ــرأي الـفـقـه ــي
واختالف فـتاوى الفـقهاء رغـم وحدة
املـرجعيـات (القـرآن ،والـسنـة) .وعلـى
هـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ــاس قـ ـ ــس االجتـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــات
اخملـتـلفـ ــة يف فهـم ال ــديــن واالحك ــام
الشـرعيـة ،فهي تتـراوح بـني التطـرف
والـت ـسـ ــامح ،وتـتـب ــايـن بـني الـت ــزمـت
واليـســر والـسهــولــة ،إال ان كالً مـنهــا
ميثل قـراءة مـسـتقلـة لهــا مبـرراتهـا.
فاالول يـركز علـى جتزئـة النـصوص،
والـتـم ـسـك بح ــرفـيـته ــا واجلـم ــود يف
فهـمه ــا ،واجلـم ــود عل ــى ظ ــواه ــره ــا.
والثــاني يـؤكـد علــى التــرابط بـينهـا،
وي ــرفــض الـتج ــزئ ــة والـتـفكــيك بـني
الـنصـوص ،ويـرتكـز علـى( :ومـا جعل
عليكم يف الـدين من حرج)( ،ال اكراه
يف الدين)( ،أفـأنت تكره الـناس حتى
يـكـ ــونـ ــوا مـ ــؤمـنـني)( ،وقـل احلق مـن
ربكـم فـمـن ش ــاء فلـي ــؤمـن ومـن ش ــاء
فليكفر إنا اعتدنا للظاملني ناراً).
وازمــة الـتـطــرف يف ب ـســاطــة الــوعـي

وضح ــالـته واخــتالله ،وع ــدم الق ــدرة
علـى فهم النص ،والتمـسك بظاهره،
رغم وجـود املتشـابه فيهـا .وقد امـرنا
القـ ــرآن بـ ــردهـ ــا إلـ ــى احملـكـمـ ــات مـن
اآليـات .قـال تعـالـى( :هـو الـذي أنـزل
علـيـك الكـتــاب مـنه آيــات مـحكـمــات
هن ام الـكتاب وأخـر متشـابهات فـأما
الــذيـن يف قلــوبهـم زيغ فـيتـبعــون مــا
تـشــابه مـنه ابـتغــاء الفـتنــة وابـتغــاء
ت ـ ـ ــأويـلـه وم ـ ـ ــا يـعـلــم ت ـ ـ ــأويـلـه إال اهلل
والراسخون يف العلم يقولون آمنا به
كل مـن عنــد ربنـا ومـا يـذكـر إال أولـو
األلباب) .وكانت ازمة الوعي سبباً يف
ظهــور اول فــرق الـتـطــرف بــاالسالم،
وهـم اخلـ ــوارج الـ ــذيـن مت ـ ــردوا علـ ــى
االمـ ــام علــي (ع) يف معـ ــركـ ــة صفـني،
وفــرض ــوا علـيه الـتحـيكـم ،ثـم عــادوا
ليـنقضـوا ويطـالبـوا االمـام مبحـاربـة
معـاويـة .فـاضطـر إلـى محـاربـتهم يف
الـنه ــروان والقـض ــاء علـيهـم إال نف ــر
منهم .غيـر ان التطرف اتخذ اشكاالً
مختلفـة خالل التـاريخ ،وجتـلى عـبر
حــرك ــات وتي ــارات فكــريــة وعـقيــديــة.
فـكـ ـ ــان دائ ـمـ ـ ـ ـاً عق ـبـ ـ ــة ام ـ ـ ــام العـقل
والـت ـس ــامح ،واص ــراراً عل ــى اجلـم ــود
والـتحج ــر .فمــا نـشــاه ــده الي ــوم من
م ـظـ ــاهـ ــر ديـنـيـ ــة مـت ـطـ ــرفـ ــة متـتـ ــد
جـ ـ ـ ــذورهـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى الـقـ ـ ـ ــرن االول م ــن
التاريخ االسالمي .وهو منظومة من
املـف ـ ـ ـ ــاهـ ـي ــم تـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــى مـع الـعـقـل
واالجــتهـ ــاد والـتـ ــدب ـ ــر .فال ميـكـن ان
يـ ـصـ ـ ــار إلـ ـ ــى ص ــيغ م ـ ـش ـتـ ـ ــركـ ـ ــة بــني
الـت ـطـ ــرف والــتعـقل ،وبـني الـتـكفـيـ ــر
والتفكير.
وق ـ ــد اف ـض ـ ــى م ـنـهج اجل ـمـ ـ ــود عل ـ ــى
ظــواه ــر النـصــوص ،وجتــزئــة اآليــات
القـرآنيـة إلى وجـود احكـام تعـميمـية
مــطلق ــة ،كـم ــا يف م ـس ــألـ ــة مح ــارب ــة
الكفــار أو املشـركـني من اهـل الكتـاب.
فـالقـراءة املـتطـرفـة للـنص ال تـراعي
تغ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات االحـكـ ـ ــام ،وال
منـاسبـات احلكم واملـوضـوع (كمـا هـو
املـنهج يف اصــول الفقه) وامنــا يبقـى
احلكم مـطلق ـاً وميكن تـطبـيقه علـى
جـميع احلـاالت ،ال فـرق يف ذلـك بني
احمل ــارب وغـي ــر احمل ــارب .وعل ــى ه ــذا
االســاس ت ــرتبـت االحكــام الـش ــرعيــة
وظـهـ ـ ـ ــرت سـل ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ــة م ــن الـفـ ـتـ ـ ـ ــاوى
ال ـتــكف ـي ـ ــري ـ ــة ،ال ـتــي ط ـ ــالــت ايـ ـض ـ ــا
اخملـ ـ ــالفــني مـ ـ ــذه ـب ـي ـ ـ ـاً ،رغــم وحـ ـ ــدة
امل ــرجعـي ــة الـفك ــري ــة لـكلـيهـم ــا .فـكل
مـنه ــا ي ــرتك ــز إل ــى نـص ــوص الكـت ــاب
الـك ـ ـ ــرمي وال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات الس ـت ـن ـب ـ ـ ــاط
االحكــام ال ـشــرعـي ــة ،وتكــويـن الــرؤى
الـعق ـي ـ ــدي ـ ــة ،غ ـي ـ ــر ان االخ ــتالف يف
بعض مفردات العقيدة التي ال متس
ب ــوح ــدانـيـ ــة اهلل تع ــال ــى ،وال بـنـب ــوة
النـبي الكـرمي ،وال يف متـاميـة القـرآن
احلكـيـم ،ق ــد اف ـضـت إل ــى تـب ــايـن ــات
كـبي ــرة ،عم ــد املتـطــرفــون يف ضــوئهــا
إلى تـكفير املـذاهب االخرى ،وتـرتيب
نــسق مـن االض ــداد املـتـن ــاح ــرة .وق ــد
كـلف ه ـ ــذا امل ـنـهج املــتح ـيـ ـ ــز االسالم
واملـ ــسل ـمــني الـك ـث ـي ـ ــر مــن ط ـ ــاقــتهــم
وجه ـ ــودهــم ،وس ـ ــالــت ب ـ ـس ـبــبه دم ـ ــاء
غــزيــرة ،وأزهقـت انفـس ب ــريئــة .ومــا

زالت تـداعيـاته تـشـكل شبحـاً مـرعبـاً
لــكل ال ـ ــشعـ ـ ــوب اآلم ـنـ ـ ــة .ويــكفــي ان
اغلب االحداث االرهـابية التي وقعت
يف انحـاء مختلفة من الـعالم وراءها
حـركــات اسالميـة مـتطـرفــة ،من ذبح
االسـ ـ ــرى ،إلـ ـ ــى اح ــتج ـ ـ ــاز االطفـ ـ ــال
رهــائـن والـت ـسـبـب يف قـتلهـم ،مــروروا
بــال ـسـيــارات املـفخخــة والـتفجـيــرات
امل ـتـع ـم ـ ـ ــدة ،ح ـت ـ ـ ــى ب ـ ـ ــات االسـالمــي
يسـاوي االرهـابي ،واالرهـابـي يسـاوي
االسالمـي .وقـ ــد تـ ــأثـ ــر لـ ــذلـك وضع
املسلمـني يف كل من دول العالم .لكن
ف ــداح ــة االم ــر جت ــده ــا يف مم ــارس ــة
الـتطرف الديني داخل العراق ،البلد
االسالمــي ،الـ ـ ــذي تع ـ ــرض الق ـ ـس ـ ــى
انــواع االرهــاب ،الــذي طــال املــدنـيني
والـعـ ـ ـ ـ ــزل واالبـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــاء واالطـفـ ـ ـ ـ ــال،
والطقوس الـدينية ،ودور العبادة .كل
ذلـك بـ ـ ــاســم الـ ـ ــديــن ،وحت ــت ذريعـ ـ ــة
اجلهـ ــاد ،واالمـ ــر بـ ــاملعـ ــروف ،وقـتـ ــال
الكفــار ،وغيـرهـا مـن العنــاوين .لـكن
يجب التميـيز بني املقاومـة املشروعة
وبني االعمـال االرهـابيـة ،فـاملـدان هـو
الع ـنـف الال م ـب ـ ــرر واالره ـ ــاب ال ـ ــذي
افقـد املــسلمـني سمـعتهـم ومكـانـتهم
بني شعوب العالم.
لـ ـسـنـ ــا يف ص ـ ــدد معـ ــاجلـ ــة أو بـيـ ــان
الـتطــرف بكل تفــاصيله ،والــذي يهم
البحث دراسته كمنبع من منابع الال
ت ـس ــامح ،ومــا هــو ال ـسـبـيل لـتـفكـيك
مـن ـظ ــومـتـه املع ــرفـي ــة ،كـي يـكف عـن
تدفـقه الال عقالني والـتكفيـري .من
هـن ــا اقـتـض ــى االم ــر االش ــارة ب ـشـكل
مكثف إلى اسباب التطرف كي ميكن
ان يـصار إلى اسـتنبات قيـم بديلة ،ال
تـخرج عـن اطار املـرجعيـة االسالمـية
والقـيم االنـس ــانيــة .وايـض ـاً ال ميـكن
االسـت ـطـ ــراد يف بـي ـ ــانه ـ ــا ،عل ـ ــى امل
تـن ــاوله ــا مفــصالً يف م ــوضع آخــر ان
ش ــاء اهلل تع ــالـ ــى ،لكـن تـبق ــى بعـض
االسـب ــاب اس ــاسـي ــة يـنـبغـي الـتـط ــرق
إليهـا ،وهي :حديث الفـرقة النـاجية،

خطـاب احلـركــات االسالميــة ،فتـاوى
التكفير والتحريض.
لعــب حـ ـ ــدي ــث الفـ ـ ــرقـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــاج ـيـ ـ ــة
(ستـفت ــرق امتـي عل ــى نيـف وسبـعني
فــرقــة ،الـنــاجـيــة مـنهــا واحــدة) دوراً
خـ ـط ـ ـ ــراً يف تقـ ـط ــيع اوصـ ـ ــال االمـ ـ ــة
االسالميــة وتفتـيت مقـومـاتهـا ،وهـو
االساس املعـريف يف التناحـر والصراع
بني الفـرق واملذاهـب االسالمية ،النه
يـبيح ،بـشـكل غيــر مبـاشــر االحتـراب
والقتــال بني الفـرق ،بـاعـتبـار الفـرق
غيـر النـاجيـة فـرق ضـالـة ومنحـرفـة،
فـيجـب قتــالهــا .وملــا كــانـت كل فــرقــة
تعـتقــد انهــا مـصــداق لهــذا احلــديث
فهي بــالتــالي مخـولــة بقتـال الفـرق
ال ـضـ ــالـ ــة مبـ ــوجـب آيـ ــات واحـ ــاديـث
اخ ـ ــرى .أي ان م ـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــة ح ـ ــديــث
الفـرقة الـناجـية هـو حتديـد وتفعيل
م ــوض ــوع اآلي ــات واالح ــاديـث اآلم ــرة
بقتـال الـضـالـني واملنحـرفـني (طبعـاً
م ــن وجهـ ـ ــة نـ ـظـ ـ ــر م ـتـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــة ،وإال
فـاملـنهج القـرآني قــائم علـى الهـدايـة
واحمل ـ ــاججـ ــة بـ ــاالدلـ ــة والـبـ ــراهـني).
فينبغي اعـادة النظر يف الـوعي الذي
تـكـ ـ ــون يف اط ـ ـ ــار بع ــض ال ـنـ ـصـ ـ ــوص
الـ ــديـنـيـ ــة واملـ ــرويـ ــات الـت ـ ــاريخـيـ ــة،
والتـأكــد من صـحتهــا ،عبــر دراستهـا
س ـن ـ ــداً وم ـت ـن ـ ـ ـاً ،كح ـ ــدي ــث الف ـ ــرق ـ ــة
الـنــاجـيــة ،ال ــذي لعـب دوراً كـبـيــراً يف
تـشظي االمـة ،واالصرار علـى احتكار
احلقيقة ،ورفض كل الفرق واملذاهب
الـ ـت ــي حتـ ـتـفـ ــظ بـ ـ ـ ــوجـهـ ـ ـ ــات ن ـ ـظـ ـ ـ ــر
اجــته ـ ــادي ـ ــة مخ ـ ــالف ـ ــة ،ح ـت ـ ــى ب ـ ــات
اجلـمـيع إال م ــا ن ــدر يعـتق ــد بخـط ــأ
اخملالف مهما كان نوعه.
وحــديث الفـرقــة النــاجيــة لم يـرو يف
اجملاميع احلديـثية املعتبرة ،ولم يرد
يف صحيح البخـاري وصحيح مسلم،
ولـم حتز أي مـن رواياته علـى شروط
الــصحـ ــة املعـتـب ــرة يف الــصح ــاح مـن
كتب احلـديث النبـوي الشـريف .لكن
رغـم ذلك جتــد كل فــرقــة مـن الفــرق
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االسالمـي ــة تـت ـشـبـث به ــذا احل ــديـث،
لتـؤكـد تفـوقهـا علـى الفـرق االخـرى،
وجناتها يوم القيامة وبالتالي هالك
جميـع الفرق الـتي سيكـون مصيـرها
النار ،وفق منطـوق هذه الرواية .وقد
ارتك ــز إل ــى ه ــذا احل ــديـث لـتح ــدي ــد
العالقات العامـة مع الفرق واملذاهب
االخ ـ ـ ــرى ،واتخـ ـ ــاذ احـكـ ـ ــام جـ ـ ــائـ ـ ــزة
ضـدها ،بـاعتـبارهـا فرقـاً ضالـة يجب
جتنبها.
والـصيغـة العـمليـة للتعـامل مع هـذا
اللـون من االحـاديث هـو الرجـوع إلى
املصادر احلـديثة ،بـغية التعـرف على
تلك الروايات ،ودراستـها متنا وسنداً
دراسـة علـميـة ،وفق ضــوابط الـروايـة
والـ ـ ــدرايـ ـ ــة ،ومــن ث ــم اعالن ن ـت ـ ـ ــائج
البحث امـام املأل ،بغيـة التـوافر عـلى
وعي ميكـن اجملتمع مـن جتاوز عـقدة
اآلخـ ــر مـن ابـن ـ ــاء الف ـ ــرق الهـ ــالـكـ ــة
(حـسب مـا يصـرح به هـذا احلـديث).
وآن ـئ ـ ــذ س ـيـقف اجل ـم ـيـع عل ـ ــى ق ـ ــدم
املـســاواة يف مــواجهــة مــصي ــرهم يــوم
اللق ــاء االعـظـم ،وحـيـنـئ ــذ ( ..لـيــس
لالن ـ ـسـ ـ ــان اال مـ ـ ــا سعـ ـ ــى وان سع ــيه
ســوف يــرى) .واعـتقــد ان مـســؤولـيــة
ذلــك ،أي م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــراجـعـ ـ ـ ــة
الـن ـصـ ــوص واملـ ــرويـ ــات الـت ـ ــاريخـيـ ــة
املعتـمدة يف نفـي اآلخر والغـائه ،تقع
علـى عـاتق جـميع االوسـاط العـلميـة
والثقافية الواعية.
أي يفـت ـ ــرض علـيـن ـ ــا ،كـمـ ـس ـ ــوؤلـي ـ ــة
تاريخية ،حتصني ثقافتنا من تسرب
الـنـص ــوص امل ــوض ــوع ــة ،أو امل ــروي ــات
اخملتلفـة ،واالعتمـاد علـى الـنفس يف
ايجاد صيغ للتفـاهم مع اآلخر ،بعد
ان أق ـ ـ ــر الـق ـ ـ ــرآن الـك ـ ـ ــرمي ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود
االخــتالف بــني الـ ــشع ـ ــوب واالق ـ ــوام،
وت ـ ــرك ال ـبـ ـ ــاب مف ـت ـ ــوحـ ـ ـاً الع ـت ـم ـ ــاد
االسل ـ ــوب االكف ـ ــأ ،لـت ـ ــوفـي ـ ــر اج ـ ــواء
سليمة لالجتماع والتعايش السلمي
(ولـ ــو شـ ــاء ربـك جلـعل الـنـ ــاس أم ـ ـةً
واحدةً).

حيبون املوت
احلـيــــاة
كــــرهــــون ـ ـ
ويـ ـ ـ
شاكر االنباري
العنف الـذي يشـهده الـعراق حـاليـا عنف مـركب ،يصعـب فهم أسبـابه
دون االملــام بتلـك اخللطـة املـركبـة ،املـنتجـة لـذلـك العنف .هـو كحـال
الع ــراق :يحـتــاج الــى بـصـي ــرة ،وحكـم ــة ،وعقـل ،مع قلـيل مـن احلـب،
للـوقـوف علـى مـا يجــري فيه .عـنف لم يـتصـاعـد اثـر سقــوط نظـام،
بواسطـة قوات أجنـبية ذات منـطق وعلم وقسـوة ،،كما يحـاول البعض
تـبسـيطه بــاعتبـاره ظـاهــرة تسـتحق التـوقف اجلـاد والعمـيق عنـدهـا،
كـون االحتالل يستـولد ،كـما مفتـرض دائما ،مقـاومة من نـوع خاص،
هي بــاحملـصل ــة ،شكل مـن اشكــال العـنف .لـكن مــا تــشهــده الـســاحــة
العـراقيـة يف احلقيـقة هـو استمـرار لظـاهرة عـمرهـا عشـرات األعوام،
تــوجت بـاحلـرب ،او احلـروب الـسـابقـة ،كـون احلـروب مـا هـي اال عنف
مــوجه ضــد اآلخــر ،اال وهــو العــدو .وهــو مــوجه ض ــد اجملتـمع ،بهــذه
الذريـعة او تلك ،ليكون اجملتمع يف جمـيع األحوال ،أول املتأثرين به.
سنـوات طـويلـة ،واجملـتمع العـراقي يعـيش حـاالت املـوت الـبشعـة التي
كانت حتصل يف اجلبهـات ،وكانت مناظر األجسـاد املقطعة او التالفة
او عدميـة املالمح ،من الـصور املـألوفـة ملاليني العـراقيـني ،سواء كـانوا
جـنــودا يف اجلـبهــات أم ع ــائالت ظلـت تـبحـث عـن ابـن ــائهــا او تـتعقـب
مـص ــائ ــرهـم يف امل ـسـتــشفـي ــات وامل ـش ــارح وعـن ــد امل ــواقـع اخللفـي ــة مـن
اجلبهـات .اجلندي كان يعيـش جو املوت يوميـا ،وكذلك مالين األسر،
مبـن فيـهم األطفــال ،لم يـرو مـن حيــاتهم سـوى شـاش الـبيـاض علـى
األجساد ،ومالمح احلزن لدى اجليران.
ورغـم ان احل ــرب ك ــانـت عل ــى اجلـبه ــات اال ان امل ــوت ظل ي ـس ــرح بـني
البيوت ،وعند الشوارع ،وعلى الطرقات .ثالثون سنة او يزيد والفتات
املوت تعاقر بصيرة الفـرد من زاخو الى الزبير ،وعلى مشارف عبادان،
ويف متـاهـات الـصحـارى .وحتـديــدا منـذ احلــرب العــراقيـة االيــرانيـة
وحتـى اليوم ظلـت دوامة العنف متـواصلة ،وولـدت تلك الدوامـة على
مـر الـسنني مــؤسسـات لهـا طـابع عنفـي ايضـا ،ورجـال كـانـوا يـسيّـرون
تلك املــؤسسـات بطـريقـة ليـست دبلـومـاسيـة وال قـانـونيـة ،بل تتعـدى
روح املـنــطق والـعقالنـي ــة يف اغلـب األحـي ــان .وميكـن هـنــا تــذكــر فــرق
االع ــدام خـلف اجلــبه ــات ،وعـن ــاص ــر األمـن واخمل ــاب ــرات وال ـش ــرط ــة
واجلـيش ،فـضال عن مــؤسسـات احلــزب التي حتــولت يف تلك الـسنني
الـى مجالـس حربيـة ،حتاكم ،وتـعدم ،وتبطـش ،وتقص اآلذان ،وتقطع
األلسن.
احلـرب اوجـدت مــصنعــا للعـنف يف اجملتـمع ،ظل دائــرا طيلــة عقـود،
ويف ذات الـوقت اوجدت مؤسـسات للعنف تبـرره وتؤدجله وجتعله امرا
عاديا ،ثم تصنع من منتسبيها قتلة محترفني يعتبرون املوت تسلية.
يسهل تذكـر مئات الروايـات احلربية ،والـقصص التعبويـة ،والقصائد
املمجـدة للـدم ،واملقــاالت املفلـسفـة للـرعـب والتـفجيـر والـذبح .فـمن
حــسنـات الـديـكتـاتـوريــة انهـا تــؤرشف ابـسـط نـأمــة كي يـطلع علـيهـا
املـسـتب ــد .وهنــا ميـكن ادراج اآليــديــول ــوجيــة القــوم ــانيــة الـتبــريــريــة
الـشعــاراتيـة املـسـتنـدة الــى الغلــو القـومـي ،والحقــا جمـيع احلـركـات
االسالمــويــة الـتي حلـقت مبــركـب (اجلهــاد) يف العــراق لقـتل اطفــال
النعيـرية ،وسلـمان بـاك ،وبغداد اجلـديدة ،بـاعتبـارهم متـواطئني مع
الكفرة ،والـصهاينة ،والبـروتستانتـية اجلديدة يف الـبيت األبيض .اما
تـركـيبـة اجملـتمع العــراقي فكـانـت حتـى فتـرة الـسـبعيـنيــات متيل الـى
الـتركيـبة العـشائـرية ،وهـي تتقبل العـنف ومتجده يف بعـض احلاالت،
بـأعرافها وتقاليـدها يف الثأر والقتل من اجل الـشرف ،وامتداح القوة
(والـبلطجـة) ،والهـيمنـة األبـويـة علـى األسـرة ،ومصـادرة حقـوق املـرأة
وحتـويلهـا الـى كـائـن مسـتعبـد ،يـتصـرف به الـرجل كمــا يشـاء بـسبب
فهم خـاطئ للـديـن ،وبسـبب تقـاليـد محليـة ضيقـة األفق ،محكـومـة
بالعزلة احلضارية واجلهل واألمية .هكذا منط من اجملتمعات ميكن
له بــسه ــول ــة ان يـخلق ال ـشـيخ ،ال ــذي ال يخـطــئ ،او األب الكـبـي ــر ،او
بـاللغـة السـياسـية( الـديكتـاتور) ،فهـو بشكـل ما ال يخـتلف كثيـرا عن
شيخ العشيـرة او األب الصارم الذي يهيمن عـلى افراد األسرة ويحدد
مصائرهم.
عل ــى صعـي ــد ال ـسـ ــايك ــول ــوجـي ــا ،مـن الغ ــريـب ان معـظـم الع ــراقـيـني
مصـابـون مبـرض عبـادة األم وتقـديـسهـا ،وكـأن األم تقـدم البــديل عن
سلـط ــة األب القــاسـيــة الـتـي عــانــى مـنهــا الــذكــر حتــديــدا .ورغـم ان
الــسلـطــات الـســابقــة مجّــدت العـنف ،وســاهـمت يف صـنعه وتـس ــويغه
داخـل اجملتـمع ،اال انهــا يف ذات الــوقت سـنّت قــوانني رادعــة وصــارمــة
تعــاقب كل مـن يقتــرف العنـف ،ويتجــاوز علـى حـرمـة احـتكـار الـقتل
والعقـاب الــذي جتيّـره الـدولــة لنفـسهـا او ملـؤسـسـاتهـا .لـذلك شـكلت
تلك القــوانني كـوابح لـتفجـر حـالـة الـعنف لـدى الفـرد العـادي ،ممـا
جعله يستكـني ،لفترات طويـلة ،الى عنف الـسلطة وجبـروتها ،ويقمع
أي دافع الــى الـتهــور والـثــورة والـتحــدي ،وقــد ظـل ذلك اخلــوف مـن
الـسلطــة وعنفهـا يـستعـر يف اعـمق طبقـات الفـرد العـراقي ولـعشـرات
السنني.
لكن ،وحني جاءت الفرصة تفجر دفعة واحدة ضد كل شيء.
ضــد املــؤسـســات ،واألشخــاص ،والـطبـيعــة ،ومكــونــات الــدولــة ،وحتــى
اجلمـادات الـتي شـكّلت مـنظـرا مـألـوفـا حـوله لـسـنني مــاضيــات ،هي
سنـني خنــوعه واذالله ،وكــأنه يــريــد الـتخلــص من أي شــاهــد يــذكّــره
بـتلك السنـوات .انها النـزعة نحـو التخلـص من وضاعـة املاضي ،وكل
ما يـذكّر بالدنـاءة والقبح والهامشـية .حني تهاوت سلطـة الدولة ،مبا
حتويه من مؤسسات قمعيـة وسياط مجربة ،ووسائل تعذيب مبتكرة،
تفجر عنف الفرد مثل بركان ،ولكن بغرابة وشذوذ يف احيان كثيرة.
هــدم (املـتمــرد) الـعمــارات ،اقـتلع حــواجــز الـطــرق ،قـتل اعــداءه ،نـهب
مخازن املؤسـسات ،صفّى كل من تقع عليه عيـنه من رجاالت السلطة
السابقة ،وهـو بهذا كان يقتلع زمنه املـاضي دون رحمة .العنف اصبح
غيــر عقالني الـبتـة ،خـاصـة حـني دخلت الـى الـسـاحــة عنـاصـر تــربّت
علـى ممـارسـة العـنف وأدمنـت عليـه ،وانتهـى العـنف هنـا الــى اقصـى
حــاالته اال وهــو تــدمـي ــر الكــائـن الـبـشــري(القـتل) ،وأحـيــانــا الـتلــذذ
بـتدميره ،وهـذا ما اصبح يشـاهد اليوم مـن تعذيب وتقطـيع ووحشية
يف ابادة العوائل ،او االستسهال يف التعامل البشع مع الكائن املقدس
على األرض ،اال وهـو االنسان ،بهذه الطريقـة احليوانية .هناك جثث
وجدت وهـي محفورة الـرأس بواسـطة املـثقاب(الـدريل) .وهنـاك جثث
كثيـرة مقطوعـة الرؤوس ،وهنـاك جثث مبقـورة البطون ،وبـسبب عدم
وج ــود سلـطــة رادعــة او قــوانـني او اجه ــزة كف ــوءة تقف امــام اجلـنــاة،
اصـبح قـتل االنـســان يخـضع ملــزاج الــشخــص او املنــظمــة او احلــركــة
الغيـر .لـذلك كل فـرد يـسيــر يف الشـارع ميـكن ان يكـون هـدفـا لـلقتل،
لهذا السبب او ذاك طبعا.
وبجملـة مـختصـرة :ان كل شخص مهـدد بـاملـوت ،وعلـى طـول سـاعـات
اليـوم ،سـواء كــان يف الشـارع أم العـمل أم البـيت .ليـس هنـاك من حـام
حليـاته سـوى الصـدفـة .املشـروع الـسيـاسي يقـود اليـوم هـو ايضـا الـى
العنف ،رغم انه مـشروع سيـاسي غيـر مسـلح كما يقـول ذلك اجلميع،
اال انه يـصبح حــاضنــة للعـنف حني تـتلقـفه جمــاهيـر تــربت علـى ان
تضع الشعـار فوق البـشر ،والكلـمة فوق اجلـسد البـشري .وهذه تـربية
اعتمـدتها األحـزاب اآليديـولوجـية لفـترات طـويلة .وتـربت علـى هذا
التوجـه اجيال تعـدادها مـاليني البشـر ،فهم وان تغيـرت والءاتهم من
حزب الـى ملة او طـائفة ،ومـن مرجعيـة حزبيـة وفكريـة الى مـرجعية
دينية ،اال انها باحملصلة تتعامل باآللية ذاتها.
اخلـلطة املصنـوعة من هكـذا ظروف ومقومـات جتعل احلياة الـيومية
يف م ــدن العــراق كــافــة ،مـت ــآلف ــة مع العـنف ،مـتقـبل ــة له ،ك ــونه قــدرا
يصعب اخلالص منه لسنني طويلة قادمة ،ويف الوقت ذاته ثمة دائرة
مغلقـة يـدور فيهـا ذلك اجملـتمع .ظـروف تصـنع العنف ،وعـنف يهيء
ظـروفــا مالئمــة تنـتج عنفـا جـديـدا ..وهكـذا .الـدائـرة املفـرغــة اليـوم
تتـشكل من يــأس كبيـر لـدى الفـرد ،نـتيجـة انعـدام اخلـدمــات ،وفسـاد
الق ــادة وامل ـس ــؤولــني ،والك ــذب وال ــدجل ل ــدى اجلـمــيع تق ــريـب ــا ،وهـم
يـزرقــون النــاس مبخــدرات وشعـارات يـتكــشف زيفهـا يـومــا بعـد آخـر.
يأس الفرد مـن حتسن االوضاع ،بعد ثالث سنوات من سقوط طاغية
العـص ــر ،اصــبح دافع ــا ج ــدي ــدا لالنـتق ــام مـن احلـي ــاة .االنـتق ــام مـن
اآلخرين وعدم التعاطف معهم ،او االستهانة مبا يجري لهم .حدثت
كثيـر من جـرائـم القتل او االخـتطـاف او التـسليـب يف الشـارع دون ان
يـت ــدخل احــد مـن املــارة .هــذه ظــاهــرة لـم تكـن مــوجــودة يف اجملـتـمع
العراقي قبل ثالثني سنة تقـريبا .هذه السلبيـة الباردة تضيف سمادا
الى شجـرة العنف ،كـون الرأي العـام ومنظمـات اجملتمع املـدني ،وقيم
الـشعـب اجلمــاعيـة ،اصـبحت عـاجــزة عن وقف مـسلـسل الـعنف ذاك.
لهــذا كله يــؤمن الفــرد العـراقـي ،دون أي شك ،بــأنه يقف عـاريـا امـام
الـسمــاء ،وميكن ان يـسـقط عـليه املـوت يف أيــة حلظـة ،وهـذا مـا خلق
موجـة من الـتديـن املتطـرف ،ميجّـد املوت هـذه املرة ،ويـكره احلـياة...
باملعنى احلريف للكلمة....

احملرر

