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ال�ف���ص��ل ال�ت�م�ه�ي��دي �أن ال��دي��ان��ات «امل �� �س��الِ ��ة» �أي���ض��ا،
مثل البوذية وال�شنتوية مل تدخر جهدا يف توظيف
�سالح املوت الإرادي؛ �إذ ميكن �أن جند ذلك حا�ضرا
يف تراث ال�ساموراي ،وهو ما برز جليا �إبان م�شاركة
اليابان يف احلرب العاملية الثانية� ،أو يف حرب فيتنام
يف �ستينيات القرن املا�ضي احتجاجا على االحتالل
الأمريكي.
الق�سم الثاين من الكتاب وهو ما حاز اجلانب الأكرب،
تر ّكز على جوهر البحث� ،أي تناول �أبعاد امل�س�ألة يف
الواقع الإ�سالمي املعا�صر؛ حيث يعترب الباحث �أن
التن�شئة االجتماعية ،وال�شحن الثقايف املت�أتي من
اجل�م��اع��ة ال�ت��ي تع�ضد ال�شهيد يف ال���س�ير لتحقيق
هدفه املن�شود ،واال�ستعداد الإرادي للت�ضحية بذاته
وب�ل��وغ مبتغاه ،ك��ل تلك ال�ع��وام��ل ت�ضافرت م�ع�اً يف
�وج��ه
�صنع امل�ن� ِّف��ذ .ل�ع� ّ�ل ال�ك��ات��ب الإ��س��رائ�ي�ل��ي ه�ن��ا ي� ّ
ات�ه��ام��ا م�ب� َّ�ط�ن��ا للحا�ضنة اجل�م��اع�ي��ة ب�ق��ول��ه ،ومب��ا
يربر ت�سليط العقوبة اجلماعية �ضد الفل�سطينيني
(� ��ص .)123-117:ويعترب مائري هاتينا �أن ال�شهيد
يبقى فاعال وم�ؤثرا بعد مماته ،من خالل الر�صيد
املعنوي ال��ذي يخ ّلفه بني ذوي��ه و�أهليه وب�ين �أف��راد
ت�ن�ظ�ي�م��ه احل ��زب ��ي« .ف �ه��و و��س�ي�ل��ة ف��اع�ل��ة يف توحيد
الآراء وتعزيز �أوا��ص��ر ال��وح��دة .ومب�ق��دور ال�شهداء
توحيد جماعاتهم ،من خالل ر�ص �صفوفها وع�ضد
مقاومتها» (���ص .)170:حيث يق ّدر الباحث �أن ثمة
ّ
يتخطى
�أث��را �سيا�سيا لل�شهيد يف توحيد ال�صفوف
دائ ��رة احل ��زب وال�ت�ن�ظ�ي��م �إىل ال�ع��ائ�لات ال�سيا�سية
امل �ت �خ��ا� �ص �م��ة .ك �م ��ا ي �� �س �ه��م ا� �س �ت �� �ش �ه��اده يف ت�ي���س�ير
ا�ستقطاب �آخ��ري��ن ل�ت�ك��رار ال�ف�ع�ل��ة .وه��و م��ا تقابله
اجلماعة احلا�ضنة ب�إ�ضفاء �صورة ميثولوجية على
ال�شهيد ذات �أب�ع��اد رمزية عالية ،مبا يثري حما�سة
عميقة يف �أو��س��اط�ه��ا .ي�ق��ول ع��امل االج�ت�م��اع رون��ال��د
كا�سيمار« :لي�س ال�شهداء �صنيعة قناعات و�أف�ع��ال
ذاتية فح�سب ،بل هم نتاج من ر�أوهم وذكروهم عرب
رواية تاريخهم �أي�ضا».
ويف حم ��ور �آخ ��ر ��ض�م��ن ه ��ذا ال�ق���س��م ،ي�ع��ال��ج ال�ك��ات��ب
الظاهرة يف الواقع الراهن ،مربزا ما طر أ� من حتول
جذري على العمليات اال�ست�شهادية بني �أواخر القرن
الع�شرين ومطلع القرن ال��واح��د والع�شرين .فعلى
�سبيل املثال ما �شرعنته الثورة الإ�سالمية الإيرانية
يف بداية �سنوات الغليان الثوري ب�ش�أن دور ال�شهيد
وفل�سفة ال�شهادة (وهو ما جتلى يف �سرديات املفكر ْين
ال�شهيدين مرت�ضى مط ّهري وعلي �شريعتي) باتت
�وج � َه الأم� ��ر ل�ل�ع��دو اخل��ارج��ي
ت�ت�ب�ن��اه ال ��دول ��ة ،م��ا ت � ّ
امل�ضطهِد للم�سلمني واملغت�صب لأرا�ضيهم (يف لبنان،
وف�ل���س�ط�ين ،و�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وك���ش�م�ير ،وال���ش�ي���ش��ان)
امل�ستكبين حني
بو�صفه ��س�لاح امل�ست�ض َعفني �ضد
ِ
ت�ضيق ال�سبل .و�إ�ضفاء ال�شرعية على فعل ال�شهادة،
حتت مربر التخ ّل�ص من نري االحتالل والدفاع عن
ال ��ذات ،راج حتى غ��دا من�شودا ل��دى تنظيمات تبنّت
ال�ع�م��ل امل���س� َّل��ح ��ض��د امل�ح�ت��ل ،و�إن ك��ان��ت منطلقاتها
علمانية �أو الدينية .فعلى م��ا يذكر الباحث مائري

هاتينا مثال ،لقيت بع�ض الأع�م��ال اال�ست�شهادية يف
ال�ساحة الفل�سطينة ق�ب��و ًال �أي�ضا ل��دى التنظيمات
ال �ث��وري��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة (اجل �ب �ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ،واجل�ب�ه��ة
ال�شعبية القيادة العامة ،واجلبهة الدميقراطية).
ول� �ك ��ن م� ��ا ح �� �ص ��ل م� ��ن حت � ��ول الف � ��ت م� ��ع م ��و� �ض ��وع
اال�ست�شهاد الإرادي ،وفق الباحث ،قد جاء مع تنظيم
القاعدة .واملتمثل يف التوجه بعمل ال�شهادة ،لي�س �إىل
العدو اخلارجي البعيد فح�سب� ،أو العدو امل�ضطهد
ّ
واملحتل لأرا�ضي امل�سلمني ،بل �إىل حلفائه يف الداخل
من امل�سلمني ،وهو ما �أعطى غطاء �شرعيا للعمليات
داخ��ل ب�لاد الإ��س�لام ب�شكل مل يكن معهودا .ناهيك
عن عدم مراعاة �أخالقيات اجلهاد باملفهوم املتعارف
عليه يف الإ�سالم ،حيث يحيل الباحث على فتوى لنب
الدن ( )1988ينفي مبوجبها وجود �أبرياء مدنيني،
كون اجلميع مندرجني يف �آلية تنتمي �إىل دائرة دار
احل��رب (� ��ص .)222:ومبوجب تلك املغاالة الالفتة،
ح ّول تنظيم القاعدة فع َل ال�شهادة �إىل ر�سالة دعائية
�صادمة ،من خالل ا�ستغالل و�سائل الإعالم احلديثة
وترويج ت�سجيالت مثرية ذات و ْق ٍع عاملي.
وحت ��ت ع �ن ��وان «� �ص ��راع ال �ت ��أوي�ل�ات ب �� �ش ��أن ال�ع�م�ل�ي��ات
اال�ست�شهادية» ،ي�ت�ن��اول ال�ب��اح��ث اجل ��دل احل��ا��ص��ل يف
الأو�ساط الإ�سالمية حول جواز الت�ضحية بالذات من
عدمه .م�ستهال حديثه مبحاولة الإم�ساك بخيوط
ال �ت�بري��ر ال�ف�ق�ه��ي م ��ن ع��دم��ه ب�خ���ص��و���ص ال�ع�م�ل�ي��ات
اال� �س �ت �� �ش �ه ��ادي ��ة ،دون غ ��و� ��ص م� �ف ��رط يف ت�ع�ل�ي�لات
ال�ضوابط الفقهية .حيث ينطلق من بع�ض املواقف
الفقهية الكال�سيكية مثل موقف ابن ر�شد (ت1198.م)
و�شروط ال�شهادة وامل�شاركة يف اجلهاد لديه مثل ال�سنّ
والو�ضع الأ�سري ومدى اخلطورة املحدقة ،بناء على
�أن امل��ؤم��ن ال يلقي بنف�سه �إىل التهلكة حني يالحظ
الفارق ّ
البي مع اخل�صم .كما يذكر يف ال�سياق نف�سه
موقف حديثا ل�شيخ الأزهر حممود �شلتوت (ت)1963.
يف ح�صره واجب اجلهاد يف ثالث حاالت :رد االعتداء،

وال� ��دف� ��اع ع ��ن ب�ي���ض��ة الإ� � �س �ل�ام ور� �س ��ال �ت ��ه ،وح �م��اي��ة
امل�سلمني يف �أر�ض �إ�سالمية.
ل�ي�لاح��ظ ال �ب��اح��ث ان ��زي ��اح امل��وق��ف ال �ع��ام يف ال��وق��ت
ال��راه��ن ��ص��وب ال��رف����ض الأخ�لاق��ي للعمليات .فقد
حاول بع�ض الفقهاء و�ضع �ضوابط لهذه املمار�سات
حتى ال تتحول �إىل ممار�سات فو�ضوية .حيث كتب
ال���ش�ي��خ ال��راح��ل حم�م��د م�ه��دي �شم�س ال��دي��ن «فقه
العنف امل�سلح يف الإ� �س�ل�ام» �سنة  ،2001يف حماولة
ل�ضبط قواعد هذه املمار�سة وبيان احلكم ال�شرعي
ف�ي�ه��ا ،ب�ع��د �أن الح ��ظ ال�ت��وظ�ي��ف امل �ف��رط للمخزون
الرتاثي ،حتى غدت كربالء ،يف الأو�ساط ال�شيعية،
عن�صرا حموريا يف البنثيون الثوري لل�شيعة املعا�صرة.
وق��د ب��رز اجل ��دل ب���ش��أن العمليات اال��س�ت���ش�ه��ادي��ة يف
ال�ب�لاد الإ��س�لام�ي��ة ،خ�صو�صا بعد ن���ش��أة اجلماعات
امل�ستقلة مبرجعياتها يف الفتوى؛ مما جعل العمليات
اال�ست�شهادية ت�ش ّكل خطرا على الأمن العام وال�سلم
االجتماعية لبع�ض البلدان العربية والإ�سالمية؛
�إ ْذ ما بقيت الدولة حمتكرة �إ�ضفاء امل�شروعية على
مم��ار��س��ة العنف وح��ده��ا ،يف ظ��ل اله�شا�شة الأمنية
يف بع�ض املناطق ،بل زاحمتها احلركات املنفلتة ،ما
جعل امل��ؤم��ن عر�ضة ل�صراع ال�ت��أوي�لات القائم بني
الطرفني ب�ش�أن العمليات اال�ست�شهادية .وما عمليات
اال�ستقطاب �إىل �صفوف تنظيم داع�ش وااللتحاق به
�سوى دليل وا�ضح على عمق �صراع الت�أويالت الذي
مل يح�سم بعد ،ليبقى التح ّم�س لال�ست�شهاد الإرادي
قويا داخل �أو�ساط �سلفية مثل تنظيم داع�ش.
ل �ع � َّل االن �ت �ق��اد الأ� �س��ا� �س��ي امل ��وج ��ه ل�ل�ب�ح��ث يف جتنب
��ص��اح�ب��ه ال �غ��و���ص يف م�لام���س��ة امل �ث�ي�رات احلقيقية
لظاهرة اال�ست�شهاد يف الواقع العربي احلديث ،الذي
يرزح حتت فواعل مبا�شرة تتم ّثل �أ�سا�سا يف االحتالل
الإ�سرائيلي� .إذ لي�ست الظاهرة مبن�أى عن مو ّلداتها،
فهناك انف�صال بني ر�صد الظاهرة فينومنولوجياً
وتغييب ع��وام��ل من�شئها �سو�سيولوجياً يف الكتاب.
غياب ذلك الغو�ص يف حتليل من�ش�أ الظاهرة وت�شكلها،
واالقت�صار على ر�صد �آث��ار تنفيذها وما تخ ّلفه من
م��واق��ف متباينة ،ي�ط��رح �أح�ي��ان��ا م�صداقية البحث
العلمي ومو�ضوعيته يف درا�سة التوترات احلا�صلة يف
عاملنا� .سيما و�أن ه��ذا البحث وغ�يره ي�أتي مدعوما
ماديا ودعائيا من قِبل جهات مثل اجلهة الداعمة
واملمولة للبحث «امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية للعلم (»)ISF
كما ي�صرح الباحث يف مقدمة بحثه.
---------------------- ال�ك�ت��اب« :ال���ش�ه�ي��د يف الإ� �س�ل�ام احل ��دي ��ث ..ال ��ورعوال�سيا�سة وال�سلطة».
 ت�أليف :مائري هاتينا. ال �ن��ا� �ش��ر :م �ن �� �ش��ورات �أوب � � ��ارو (م �ي�ل�ان ��و) ب��ال�ل�غ��ةالإيطالية.2016 ،
 عدد ال�صفحات� 400 :صفحة.* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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«الشهيد في اإلسالم الحديث :الورع والسياسة
والسلطة» ..لمائير هاتينا

عز الدين عناية *
يندرج كتاب «ال�شهيد يف الإ�سالم احلديث» �ضمن الأبحاث ال�سو�سيولوجية التي تتناول ظاهرة العمليات اال�ست�شهادية يف املجتمعات الإ�سالمية �إبان احلقبة
ُ
مبو�ضوعي الأمن والإرهاب يف الغرب.
املعا�صرة� .صدر الكتاب بالإيطالية ،وحظي م�ؤلّفُ ه بح�ضور الفت يف و�سائل الإعالم؛ لِ ا يعاجله من ق�ضايا راهنة على �صلة
ْ
ٌ
امل�ؤلف هو � ٌ
وباحث يف الدرا�سات الإ�سالمية وق�ضايا ال�شرق الأو�سط يف اجلامعة العربية يف القد�س� .صدرت له جملة من الأبحاث؛ منها« :الهويات ال�سيا�سية
أ�ستاذ
يف ال�شرق الأو�سط :اخلطاب الليربايل والتحدي الإ�سالمي يف م�صر» ( ،)2007و»الفكر الليربايل العربي بعد حرب  :67م�آزق املا�ضي وتط ّلعات الراهن» (.)2015
يعب عن وجهة نظر �أكادميية �إ�سرائيلية ،حتاول ر�صد ظاهرة الت�ضحية بالنف�س وتف ّهمها بعيدا عن
وي�ستمدّ الكتاب -الذي نتوىل عر�ضه� -أهميته من كونه ِّ
اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سرائيلي الر�سمي املت�شنّج يف غالب الأحيان.
التوتر العنوانَ الأبر َز يف عالقة العامل الإ�سالمي بالعامل الغربي على مدى العقود الأربعة الأخرية ،ومبا يفوق ذلك مع الدولة العربية منذ
عام ،م ّثل
فعلى ٍ
نطاق ٍّ
ُ
اغت�صاب فل�سطني .ومل تبق امل�س�ألة يف حدود املماحكة اللفظية �أو اجلدل ال�سيا�سي� ،أو يف م�ستوى املحا�صرة واملقاطعة ،بل تخ ّللت ذلك عمليات اجتياح واحتالل
وتهجري وت�شريد وهجمات واغتياالت وحروب ،من الطرف الغربي ومن اجلانب الإ�سرائيلي كان العرب فيها املت�ضر َر الأبرز ،ومل تكن عمليات العدوان و�صدّ ه يف
ً
متوازنة بني الطرفني .لكن يف ّ
يتفجر جمددا ،برزت ظاهرة العمليات
ظل ذلك ال�صراع الذي طبع العقود املا�ضية ،والذي ما �إن يهد�أ حتى
ذلك التدافع العنيف
ّ
اال�ست�شهادية �أو العمليات االنتحارية ،بح�سب تو�صيف اجلهة التي تباركه �أو التي متقته� ،سالح ًا يف قلب هذا ال�صراع .والفعلة التي يتمحور تنفيذها بالأ�سا�س
حول فرد �أو ث ّلة �آمنت بذلك اخليار ،لطاملا � ّ
أق�ضت م�ضجع املم�سك مبقاليد القوة واملتحكم مب�سرح عمليات التنفيذ.

ل�ك��ن ظ��اه��رة اال�ست�شهاد ال��ذات��ي والإل �ق ��اء الإرادي
بالنف�س يف م�ه��اوي ال ��ردى ،مل تنح�صر يف اخل�صم
اخلارجي والآخ��ر فح�سب ،بل ارت��دت بفعل تطورات
�سيا�سية واجتماعية �أمل ّ��ت باملنطقة نحو الأو��س��اط
ال�صادرة منها ،ومل تعد تلك الأو��س��اط مبن�أى عن
ت���ش� ّ�ظ��ي �آث ��ار ت�ل��ك ال �ظ��اه��رة ،م��ا خ�ل��ق ج ��دال وا��س�ع��ا
ب�ش�أنها.
ي�ح��اول ه��ذا البحث ف�ه� َم ظ��اه��رة خ�ي��ار اال�ست�شهاد
الإرادي يف الإ�سالم ،وحتديدا يف الأزمنة احلديثة،
�أك ��ان يف الأو� �س��اط ال�سنّية �أو ال�شيعية ،العربية �أو
غري العربية .معتمدا الباحث يف ذلك �أدوات املنهج
ال�سو�سيولوجي املقارن يف تت ّبع الظاهرة ،من خالل
التطرق �إىل املو�ضوع يف اليهودية وامل�سيحية �أي�ضا،
ل ُيق ّدم الكتاب �إط��ارا �شامال لل�شهادة �ضمن خطاب
احلركات الإ�سالمية املعا�صر.
ويف الق�سم الأول من الكتاب ،وهو عبارة عن مدخل
ت ��اري �خ ��ي مت �ه �ي ��دي ،ي �ن �ط �ل��ق ال �ب ��اح ��ث يف م�ع��اجل��ة
الظاهرة من ال�تراث العربي .فقد الح �سالح خيار
امل��وت الإرادي جليا يف ال�ت��اري��خ ال�ي�ه��ودي ،حيث بدا
ال��رب��ي عقيبا ب��ان يو�سف علماً ب ��ارزاً ب�ين امل�ضحني
ب��أن�ف���س�ه��م يف ��س�ب�ي��ل ع�ق�ي��دة ال�ت��وح�ي��د وه ��و ي� ��ر ّدد:
«ا�سمع يا �إ�سرائيل ال��رب �إلهنا رب واح��د» �إىل حني
لفظ �أنفا�سه .وتكثّفَ خيار املوت الإرادي مع احلقبة
املُكابية ،خالل القرن الثاين قبل امليالد ،يف �صراع
ي�ه��وذا امل�ك��اب��ي اب��ن ال��رب��ي م��ات��ات�ي��ا احل���ش�م��وين �ضد



ال�سلوقيني .وقد تلخ�صت دواعي ال�صراع حينها يف
الإ��ص��رار على عقيدة التوحيد ورف�ض وثنية الإل��ه
زي��و���س امل�ف��رو��ض��ة ،ح�سب م��ا ي ��ورد ال �ب��اح��ث ،ولكن
امل�س�ألة �أب�ع��د م��ن ذل��ك التقييم وف��ق تقديرنا ،كون
ال�صراع يف ذلك العهد ما كان دينيا فح�سب ،بل �صراع
هيمنة ��ش��ام�ل��ة مب��دل��ول�ه��ا ال���س�ي��ا��س��ي واالق�ت���ص��ادي
لبِ�ست لبو�س الدين.
و��ض�م��ن ذل ��ك الإط� � ��ار ،ي�ستح�ضر ال �ك��ات��ب ح ��وادث
اال�ست�شهاد الإرادي احلا�صلة يف ال�ت��اري��خ اليهودي
ال�ل�اح ��ق ،م�ث��ل الإ�� �ص ��رار ع�ل��ى االن �ت �ح��ار اجل�م��اع��ي
يف ق �ل �ع��ة م �� �س �ع��دة (� �س �ن��ة 73م) ،ال � ��ذي ي�ب�رئ ��ه من
تهمة االن�ت�ح��ار اجلماعي ويطلق عليه اال�ست�شهاد
اجل �م��اع��ي� ،إح� ��دى امل �م��ار� �س��ات ال�لاف �ت��ة يف ال�ت��اري��خ
ال �ي �ه��ودي وق ��د �أت ��ت ب�ع��د ث�ل�اث ��س�ن��وات م��ن تهدمي
الهيكل� .أو كذلك م��ا ح�صل يف ث��ورة باركوبكا �ضد
ال ��روم ��ان (135-132م) ،وي ��رب ��ط الأم � ��ر ب�تراج��ع
�سلطة ال���س�ن�ه��درمي (جم�م��ع ال�ك�ه�ن��ة) ع�ل��ى �أن�شطة
الأطراف ،وت�ضخّ م نفوذ النِّحل والطوائف املناه�ضة
للرومان ،وهو ما ت�س ّبب يف ت�سليط عقوبة جماعية
انتهت بتهدمي الهيكل .وقد قادت �آثار هذه الأحداث
ال �ف��رد ّي��ة وامل�ستق ّلة �إىل ف��ر���ض واق ��ع ال���ش�ت��ات على
�شعب �إ�سرائيل ،ليخل�ص الباحث �إىل �أن العمليات
اال��س�ت���ش�ه��ادي��ة يف ال �ت ��اري ��خ ال �ي �ه ��ودي ال� �ق ��دمي ،قد
ح�صلت حتت وق��ع حما�سة مف َرطة ملعتقد التوحيد
دون م ��راع ��اة �أو�� �ض ��اع الأك �ث�ري ��ة ،م ��ا ج� � ّر �إىل تلك

ال�ك��ارث��ة ،وه��و م��ا ينطبق على احل��ال��ة الفل�سطينية
ال�ي��وم وف��ق حتليله .يف الأث �ن��اء ي��ذك��ر ال�ب��اح��ث ر�أي �اً
ملو�سى بن ميمون (1204-1135م) املت�شدد ب�ش�أن خيار
اال�ست�شهاد الذاتي والقبول به يف حاالت اال�ضطرار
ال غري ،وير�ضى بدل ذلك باخل�ضوع والإذعان.
ويف تناول الباحث امل�س�ألة �ضمن ال�تراث امل�سيحي،
ي�ب�رز �أن م �ف �ه��وم ال���ش�ه�ي��د مل ي �خ��رج م ��ن م��دل��ول��ه
الالهوتي �إىل دالل��ة على �صلة بالن�ضال ال�سيا�سي
وال �� �ص ��راع ��ات الإث �ن �ي ��ة � �س ��وى م ��ع ح�ق�ب��ة الإ� �ص�ل�اح
الربوت�ستانتي� ،إب��ان القرن ال�ساد�س ع�شر ،لت�شمل
ال�شهادة �أي�ضا كل من ق�ضى نحبه لأ�سباب �سيا�سية.
وتبقى ت�ضحية امل�سيح ب��ذات��ه على ال�صليب -وف��ق
املنظور الإمي ��اين امل�سيحي -دال��ة وب ��ارزة م��ن زاوي��ة
�إميانية .وق��د تتابع ذل��ك مع �آب��اء الكني�سة الأوائ��ل
مم ��ن ل �ق��وا ح�ت�ف�ه��م م�ث��ل ت��رت��ول�ي��ان����س ال�ق��رط��اج��ي
(ت225.م).
غ�ير �أن الع�صور احلديثة �شهدت حت��وال يف دالالت
م �ف �ه��وم ال �� �ش �ه ��ادة ،ف �م��ع ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �� �س �ي��ة خ��رج
اال�ست�شهاد من دائرة دينية �إىل دائرة مدنية الئكية
ذات ُبعد دن�ي��وي ،وه��و ما ّ
مت �أي�ضا يف �أملانيا ،بهدف
ر� � ّ�ص ��ص�ف��وف ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة .وع �ل��ى �إث ��ر ذل��ك
حت � ّو َل االح�ت�ف��اء بال�شهادة م��ن م�ضامينه الدينية
الأخروية �إىل دالالت دنيوية ،عنوانها املجد واخللود
لل�شهداء دنيويا ،وا�ستدعاء تلك الفعلة يف الأعياد
والذكريات الوطنية الدورية .ويربِز الباحث �ضمن

