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الدر�س التاريخي اال�ستق�صائي ،وكانت حتلل �إ�شكاليتها
وف���ق ن��ظ��رة فل�سفية ت��ع��ود �إىل ال��ب��داي��ات لت�صل �إىل
النتائج ،ومن �أهم النتائج التي لفتت حولها النظر � ّأن
الإمرباطوريات ال تنعم بال�سالم حتى متار�س العنف.
ه��ذا هو �ش�أن الإم�براط��وري��ة الرومانية ،ولذلك فهم
بوليبو�س � ّأن ال��ه��دف م��ن الوح�شية ه��و �إث���ارة الرعب
يف الأمم اخلا�ضعة للإمرباطورية ،وه��ذا املبد�أ نف�سه
ت��ك��رر ع��ن��د ب��ن��ي �إ���س��رائ��ي��ل ع��ن��دم��ا حت��ق��ق ل��ه��م احل��ك��م
الإمرباطوري �إبان القرن الثاين قبل امليالد ،وحكايات
ا�ضطهادهم لل�سلوقيني �شاهدة على ذلك.
ومل ت��ك��ن ب��ي��زن��ط��ة �أف�����ض��ل ح���اال ف��ق��د ���ش��ه��د تاريخها
حمالت من العنف ف�ترة حكم ق�سطنطني ال��ذي كان
يحلم بت�أ�سي�س مملكة امل�سيح ،لذلك ن��دم ق�سطنطني
يف نهاية حياته كما يذكر امل���ؤرخ يو�سابيو�س �أنه توقف
عن نيته للهجوم على الفر�س وق��ال للأ�سقف« :الآن
�س�أ�ضع لنف�سي قواعد جديدة للحياة لتليق باهلل» فهذا
اع�ت�راف �ضمني ب���أن حياته القا�سية خ�لال ال�سنوات
املا�ضية مل تكن م�ساملة.
لقد ت�سرب العنف �إىل الن�ساك ودور العبادة ،و�أ�صبحت
الديانات ت�ستلهم العنف من ال�سيا�سيني ،ولقد ذكرت
امل�����ص��ادر التاريخية �أن �أوري��ل��ي��و���س �أغ�سطينو�س منح
�أت��ب��اع��ه امل�����ش��روع��ي��ة امل��ب��ارك��ة ل��ل��ع��ن��ف امل�����س��ي��ح��ي وه���ذه
الأخرية تعد �أمنوذجا للمع�ضلة البيزنطية ال�سيا�سية
والدينية.
�أما املع�ضلة الإ�سالمية كما ترى الكاتبة ف�إنها تتج�سد
يف احلياة ال�صحراوية القا�سية التي نفرت النا�س من
التعلق ب��ه��ا وب��ظ��واه��ره��ا اخل��ارق��ة �إىل اع��ت��م��اد ق��ان��ون
�أخ�ل�اق���ي ي��ع��ط��ي ح��ي��ات��ه��م م��ع��ن��ى خ��ا���ص��ا ي��ت��ج�����س��د يف
الف�ضائل ،والتي ميكن اختزالها يف مفهوم املروءة ،لقد
كانت امل��روءة جوهر العنف البينوي عند العرب ،فقد
كان على الرجال �أن يث�أروا لأي �أذى ي�صيب �أحد �أفراد
القبيلة ،كان عليهم حماية ال�ضعفاء ،كان على كل فرد
اال�ستعداد ل َّيه َُب يف حماية �أقربائه و�شرف قبيلته.
ولكن حال العرب تغري بعد ظهور ر�سالة الإ�سالم ،بد�أت
العرب تتوج�س من ر�سالة التوحيد ،هذه الر�سالة التي
�ست�سلب العرب وخ�صو�صا قري�ش ال�سيادة� ،ستحل القيم
الإ�سالمية حمل القيم القبلية فظهرت �آن��ذاك موجة
عنيفة حتاول �صد الر�سالة الإ�سالمية ،وبعدما ا�ستقر
للم�سلمني الأم��ر ت��رى الكاتبة �أن مفهوما ظهر عند

امل�سلمني ي�سعى �إىل تو�سيع م�ساحات انت�شار الإ�سالم
وهو مفهوم اجلهاد ،وتعتقد الكاتبة جملة من الأفكار
التي ت�صب يف �صالح امل�سلمني مثل:
 �إن امل�سلمني جنحوا يف ت�أ�سي�س �إمرباطورية مركزية،واحل��ف��اظ عليها ب�شكل مده�ش �أك�ثر من جناحهم يف
ت�أ�سي�س القدرة الع�سكرية.
 �إن جن��اح امل�سلمني جن��اح ا�ستثنائي ي�صدق ر�سالةالقر�آن التي تعلم امل�ؤمنني ب�أن املجتمع الذي يقوم على
مبادئ القر�آن العادلة �س ُيكتب له االزدهار دوما.
 �إن ج��ن��ود امل�سلمني ق��دم��وا خ��دم��ات �إن�سانية كن�شرالعدالة ،وحماية ال�ضعيف ،حترير العبيد ،وكلما اجته
اجلي�ش الإ�سالمي نحو اخلدمات الإن�سانية كلما كان
عملهم ي�سري ب�شكل �أف�ضل.
ال نذكر هذه النقاط لإ�شباع مفخرة معينة ،ولكن هذه
النقاط كانت مبثابة امل�ؤ�س�سات لنفي العنف عن طبيعة
الر�سالة الإ�سالمية عند الرعيل الأول ،و�أن العنف
الدموي هو ابن للعلمانية واحلداثة والدولة ب�شكليها
الإمرباطوري واحلديث ال الإ�سالم.
وع�لاوة على ما �سبق ف��� ّإن حركة العنف املنظم ظهرت
كما ت��رى الكاتبة بعد وف��اة النبي ،وق��د �أخ��ذت تر�صد
تلك احلركات ب�شكل تاريخي بد�أت باخلليفة الأول �أبو
بكر ال�صديق �أثناء حروب الردة ،ثم يف ع�صر اخلليفة
ال��ث��اين متثل يف الفتوحات ،وبعدها تفاقم العنف يف
مرحلة ما بعد عثمان بن عفان.

م��ن خ�ل�ال ه���ذا ال��ر���ص��د ال��ت��اري��خ��ي ت���رى ال��ك��ات��ب��ة �أن
امل��ع�����ض��ل��ة الإ���س�لام��ي��ة ت��ظ��ه��ر يف رغ��ب��ة ب��ع�����ض احل��ك��ام
بت�أ�سي�س ملكية مطلقة ،وبني القيم الإ�سالمية التي
جتعل من �أمر احلكم �أمرا عاما للأمة جميعا.
 -5خال�صة.
ميكن حزم �أفكار الكتاب يف حزم حمددة ،ومن �أهمها:
�أوال :امل�سح التاريخي ُيثبت �أن حياة النا�س ال معنى
لها دون دين ،وهذا االعتقاد يت�ضح يف ممار�سة النا�س
ل�ش�ؤون حياتهم ،فمن الطبيعي �أن يتداخل الدين مع
ال�سيا�سة� ،إذ ال قطيعة بينهما ،وقد يوظف ال�سيا�سي
الدين ل�شرعنة العنف ،ولكن قليل ما جتد � ّأن الدين
هو املحرك الأوحد لذلك.
ثانيا :يعي ال�سيا�سيون �أهم ّية الدين يف مترير الكثري
من م�آربهم ،ويقع الدين �ضحية اال�ستبداد ال�سيا�سي،
واال���س��ت��ب��داد دائ�� ًم��ا م��ا ي��ك��ون امل��ح��رك الفعلي للعنف،
وعليه ف� ّإن العنف يكون بقرار �سيا�سي �أوال ،وقد يحظى
مبباركة دينية.
ث��ال��ث��ا :ال مي��ك��ن حت��م��ي��ل ال���دي���ن ت���ط���ورات الإره������اب،
فالتعاليم ال��دي��ن��ي��ة ت��دع��و دائ��م��ا �إىل ال��ت�����س��ام��ح ،وق��د
يتعر�ض �أ���ص��ل ال��دي��ن ل�شيء م��ن ال��ت��ح��ري��ف ،وتغيري
الأفكار فيمتزج مع ال�سيا�سة� ،أو ال�ضغوطات االجتماعية
فيتحول �إىل حم���رك ل��ل��ك��راه��ي��ة ،ال��ت��ي ي��ت��وىل بعدها
ال�سيا�سي لتنفيذ العنف البينوي.
ويف ال��ن��ه��اي��ات تختتم الكاتبة ب���إ���ش��ارات �إىل الإع�ل�ام،
ذل��ك الإع�ل�ام ال��ذي يزيف احلقائق ،ويبث الكراهية،
ويحر�ض النا�س .يبدو �أ ّنها مقتنعة متا ًما � ّأن للإعالم
�أث ًرا يتعدى الكثري من العوامل ،وهو �سالح ال�سيا�سيني
لتمرير فظائعهم.
-----------------------------------الكتاب :حقول الدم (الدين وتاريخ العنف)
امل�ؤلف :كارين �آرم�سرتونغ
				
ترجمة� :أ�سامة غاوجي
النا�شر :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر.2015 ،
عدد ال�صفحات� 654 :صفحة.
باحث ُعماين
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حقول الدم :الدين وتاريخ العنف  ..لكارين �آرم�سرتونغ
ماجد العلوي *
توطئة:
كان رئي�س الكهنة كل عام يف �إ�سرائيل القدمية يح�ضر زوجا من التيو�س �إىل هيكل القد�س يف يوم الكفارة ،في�ضحي بالأول ليكفر عن خطايا املجتمع ،ثم ي�ضع يديه على التي�س
الآخر؛ ليح ّول كل �آثام النا�س �إىل ر�أ�سه ،ثم ير�سل التي�س املحمل باخلطايا �إىل خارج املدينة لي�شعر النا�س بالتخل�ص من تلك الذنوب ..هذا التكتيك املقد�س كان حماولة من
الكهنة لتحميل التي�س خطايا ال�سيا�سات الب�شرية ،وما نراه يف ع�صرنا هذا هو ال�صنيع نف�سه حني ُيح ّمل الدين جميع تدافعات الب�شر االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية،
لقد بد�أ م�ألوفا �أن نرى الدين يف قف�ص االتهام ،و�أن يكون كب�ش الفداء الذي ُيح َّمل خطايا القوى ال�سيا�سية املهيمنة ،و�أن تكون االتهامات للدين حمل ال�سبق الإعالمي لأي م�شهد
عنفي؛ لذا يقدم هذا الكتاب فهما عميقا لل�صراعات الب�شرية ،ويحاول �أن يتتبع الدوافع التي تقف خلف ظاهرة العنف املتفاقمة ،ويبدد النتيجة امل�سلمة �أن ما من حرب تقع
�إال ودين يدفع.

يرى الكتاب � ّأن ال�سردية العلمانية تقوم على �ضرورة
ف�صل الدين عن الدولة؛ لأن الدين هو فتيل التع�صب
ال���ذي يجرنا �إىل ال��ع��ن��ف ،بيد �أن ه��ذا االف�ترا���ض مل
ي�صدق يف الكثري م��ن احل���روب ،وق��د �أخ�برن��ا التاريخ
� ّأن احلروب ال�صليبية التي يظن اجليل املعا�صر ب�أ ّنها
ق��ام��ت ب�����ش��ع��ارات دي��ن��ي��ة حم�����ض��ة ،م��ا ه��ي يف احلقيقة
�إال غ��ط��اء �سميك م��ن �أط���م���اع حت��رك��ت لأج���ل ال�ث�روة
والأرا�ضي ،و�أن احلروب العاملية الأوىل والثانية ،بل ما
هو متهيئ حلدوثه يف هذه الع�صور كلها �صراعات دول
متناف�سة ،وال ميكن للدول �أن تقوم ،ثم حتافظ على
وجودها من دون ا�ستعمال العنف والقوة والإكراه ،هذه
احلقيقة امل�ؤ�سفة لطبيعة االجتماع الب�شري ،وعليه ف�إن
الكاتبة تقدم كتابها الرائع حقول الدم لتحلل ظاهرة
العنف ،ومدى م�صداقية �إل�صاق العنف بالأديان.
 -2امل�ؤلف:
 Karen Armstrong :كاتبة بريطانية لعدة
ك���ت���ب ت�������ص���ل �إىل  25ك���ت���اب���ا يف خم���ت���ل���ف امل����ج����االت،
و�أهمها مقارنة الأديان ،وعن الإ�سالم.
كانت راهبة كاثوليكية لكنها تركت الكاثوليكية .وهي
ع�ضوة يف احللقة الدرا�سية عن عي�سى ،من �أقوالها:
«ك���ل التقاليد العظيمة ت��ق��ول تقريبا ال�����ش��يء نف�سه
بالرغم من االختالفات ال�سطحية«.
 -3البدايات:
تظهر �أه��م حمطات الكتاب يف ال��ب��داي��ات ،حيث حتدد
الكاتبة بذور العنف لدى الب�شرية ،وحتلل �أثر النظام
املعي�شي يف توليد احلر�ص على املمالك ،وهذا احلر�ص
يتطلب دائما طبقيات وجيو�ش ،وعليه تعود بنا الكاتبة
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�إىل الع�صور القدمية حيث مملكة �سومر ،وحتديدا يف
بدايات الألفية الثالثة قبل امليالد ،كانت �أوروك الواقعة
حاليا جنوب العراق �أك�بر امل��دن يف احت��اد �سومر ،وهي
احل�ضارة الأوىل يف العامل ،كانت تتمتع بنظام زراعي
ي�ستقطب رغبة النا�س يف النزوح �إليها ،وي�شجع على
النمو ال�سكاين املتزايد ،وهذا التزايد يحتاج �إىل قيادة
ق��وي��ة حت��اف��ظ على معي�شة الطبقة الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة،
وجتند الفالحني حلماية مزارعهم من �أي عدوان قد
ي�سبب الفو�ضى� ،إذ ا�ستقر يف �ضمريهم اجلمعي �أن تلف
املحا�صيل ل�سنة واح��دة هو �إي���ذان مب��وت الأل���وف ،لذا
جي�شت �سومر اجليو�ش العنيفة ،و�أ�صبحت كما تذكر
الكاتبة �صاحبة ابتكار العنف البينوي يف التاريخ الذي
ا�ستمر يف الدول الزراعية �إىل فرتة الع�صر احلديث.
و�أما يف ال�صني فقد ا�ستعر�ضت الكاتبة التاريخ ال�صيني
ا�ستعرا�ضا رائعا من خالل ا�ستنطاق الأ�ساطري القدمية،
ف�سردت لنا العالقة بني املحاربني وال�سادة� ،إذ اعتقد
ال�صيني القدمي �أن الإن�سان تطور بف�ضل خم�سة ملوك
عظام ،حاولوا �أن يف�صلوا الإن�سان ال�صيني املتمدن عن
بقية املخلوقات ومن بينها ال�صيني البدائي.
حتكي الأ���س��ط��ورة �أن امللك احلكيم الأول �شن نونغ
(  )Shen Nungك��ان ا�ستثنا ًء ،ك��ان م�ساملا
رف�ض معاقبة اخلارجني عن القانون ،ولكن الأمر
�شكل خطرا يهدد اململكة فجاء امللك الثاين هوانغ
دي (  )Huang Diامل���ل���ق���ب ب����الإم��ب�راط����ور
الأ�صفر و�شكل جي�شا من احليوانات املدربة للت�صدي
لأي خطر يحاك �ضد اململكة م��ن (ت�شي ي��و) قائد
املتمردين ،ومل يعم ال�سالم حتى وقعت املعركة التي

انت�صر فيها الإمرباطور الأ�صفر ف�شيد دعامة مملكته
بدعامتي الزراعة والعنف املنظم.
ا���س��ت��ب��ع��دت ال��ك��ات��ب��ة احل�����راك ال��دي��ن��ي يف ال�����ص��راع��ات
ال�صينية �إال ما كان ملت�صقا باحلياة الفردية لل�شعوب،
و�أم���ا معظم العنف فهو ن��ت��اج ال��ت��داف��ع��ات التنظيمية
للمملكة.
ومل يكن العربانيون يف تاريخهم يختلفون كثريا عن
ال�شعوب الأخرى ،فقد تولد العنف معهم يف حروبهم،
وحم��اوالت��ه��م ل��ل��رج��وع �إىل ب��ل��دان��ه��م ال���زراع���ي���ة؛ لأن
مع�ضلتهم ترتبط يف الأ�سا�س يف الأر���ض التي متكنهم
م��ن العي�ش فيها ،ف�أحيانا ت�صاب باملجاعة ،و�أح��ي��ان��ا
�أخ���رى يتيهون يف ال��ع��ودة �إل��ي��ه��ا ،وك��ث�ير م��ن الأح��ي��ان
يرتبطون فيها ارتباط احلري�ص على البقاء وحتمل
العبودية م��ن الفراعنة ،ه��ذه التقلبات التي �أ�سهمت
يف �إي�ضاحها الكاتبة كان لها الأث��ر احلقيقي يف توليد
ال��ع��ن��ف ،ومل ت�ب�رئ ال��دي��ن م��ن م�ساهماته يف توليد
الكراهية ،فانت�شار الدين ونزول الأنبياء �أ�س�س نظاما
ي�لازم بني الدين وال�سيا�سة ،وقد تعاقب على �سيا�سة
بني �إ�سرائيل ملوك �أق��وي��اء كنبوخذ ن�صر ودراي��و���ش
وغريهم فحاولوا احلفاظ على ممتلكاتهم بالقوة.
وال��ن��ت��ي��ج��ة احل��ا���ص��ل��ة م��ن ه���ذا ال�����س��رد �أن ال�����ص��راع��ات
ال�سيا�سية واالجتماعية هي التي حت��رك النا�س نحو
�سيكولوجية العنف اجلماعي ،وق��د يحتمي ال�سيا�سي
ب���أي��دي��ول��وج��ي��ات دينية ت��ب��دو ج���زءا م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام،
ولكن ال يكون الدين وحده الرافد العنفي الوحيد.
 -4جوهر الكتاب
اع��ت��م��دت ال��ك��ات��ب��ة ل��غ��ة وا���ص��ف��ة ت�ستمد تقنياتها من

