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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()48
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 ) 48( 5-6التوحيد الحليف المميز والعدو
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
.وصف الرئيس جورج دبليو بوش  ،الذي سقط في حرب العراق  ،نظام صدام حسين بأنه جزء من محاور الشر مع إيران وكوريا الشمالية
على الجانب األمريكي أو الجانب اإلرهابي صاحوا أن "إظهار العلم !" .بالنسبة للرئيس بوش كانت المواجهة بين العدالة والظلم .في المعنى
الديني  ،كانت المواجهة بين هللا و غالبا ما تستخدم المسيحية التوحيدية منطقها الخاص للتمييز بين الحليف أو العدو  ،في هذه الحالة  ،ال داعي
.للقول أن الواليات المتحدة كانت عدالة وعميلة هلل  ،وكان العراق ظلم ا وعميل للشيطان
ال أن اإلسلم التوحيدى كان له نفس المنطق  ،فقد برروا أنهم كانوا أهل هللا  ،وأن الواليات المتحدة والدول المسيحية الغربية األخرى كانت
ظلم ا  ،وكان الغربيون كان عمل اآليات الشيطانية في عام  1988مثاال جيدا على ذلك  ،فقد كتب كاتب السير البريطاني سلمان رشدي رواية
اآليات الشيطانية" التي كانت قصة حياة النبي محمد )ص(  ،واتهم المسلمون الكاتب أن النبي محمد )ص( أصدر المرشد األعلى اإليراني آية"
هللا الخميني حكما باإلعدام ليس على المؤلف فحسب  ،بل على ناشره ومترجميه األجانب أيضا  ،حيث قتل مجهول ياباني كان أستاذا مساعدا
.في جامعة تسوكوبا في اليابان على يد شخص مجهول
إن ردود الفعل المتعصبة هذه تميل إلى التوحيد  ،فالبوذية والشرك مثل األساطير اليونانية أو الشنتوية في اليابان تعلمنا أن العدالة أو الظلم
.واإلله أو الشيطان يتعايشان في عقولهم الخاصة .مواجهة العدالة والظلم والقتال بين وكيل هللا وعميل الشيطان
ستكون هناك ثلث حاالت لتصنيف الحليف أو العدو بطريقة تفويلية تفردية تميز الحليف أو العدو عن طريق العدالة أو الظلم وهللا )هللا( أو
الشيطان  ،أحدهما مواجهة مع رباط مختلف )مواجهة وثنية( .والثاني هو مواجهة مع اختلف الطوائف )المواجهة الطائفية(  ،والثالثة هي
.المواجهة مع الفصيل األرثوذكسي والفصيل المهرطق في نفس الطائفة )المواجهة الهرطقية(  ،وكان اإلرهاب يحدث في كل مواجهة
بالنظر إلى هذه المواجهات الثلثة في الصراع بين اإلسلم والمسيحية و  /أو اليهودية  ،كان مثال المواجهات الوثنية هو الحروب بين إسرائيل
والدول العربية  ،أو الهجمات اإلرهابية ضد الواليات المتحدة من قبل القاعدة .مثل هجمات سبتمبر  911والهجمات اإلرهابية األخرى في
.أماكن مختلفة من العالم.الحرب بين إيران والعراق كانت مواجهة طائفية نموذجية ضد الشيعة .السنة
 ،لكن هذه مشكلة معقدة إلى حد ما  (Sarafism) ،المواجهة الهرطقية داخل المواجهة بين العلمانية اإلسلمية الحديثة واألصولية اإلسلمية
ففي كل مواجهة يصر كل جانب على أن أنفسهم هم أرثوذكس وينددون بالمعارضين كزركلين أو مرتدين .إنهم يؤكدون أنهم من أتباع التعاليم
.الصحيحة للنبي محمد  ،فهم ال ينسحبون بعضهم البعض أبدا  ،وال يوجد مجال للتسوية على اإلطلق
لقد تغلب هذا المجتمع المسيحي على المواجهة والتعايش دون خرق لآلخرين هذه األيام  ،لماذا ال يستطيع اإلسلم التغلب على هذه المواجهة؟
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في حالة اإلسلم  ،فإن األصولية تعني السلفية الداعية إلى العودة إلى روح العصر الباكر للنبي محمد  ،فاألصوليون ال يحاولون تطبيق العقيدة
.والتنظيم في المجتمع الحديث
لقد ولد اإلسلم في القرن الرابع عشر عندما كان نظام التجارة العالمي راسخ ا بالفعل  ،حيث يدعي األصوليون أنهم يستطيعون العودة إلى تلك
األيام السبعة .منذ قرون مضت  ،بدأت المسيحية في األصل في النشرة الرسمية لإلنجيليين  ،وقد بدأت المسيحية منذ ألفي عام  ،وكان عصر
المجتمع الزراعي والقنانة  ،ومن المستحيل العودة إلى ذلك العصر .من الممكن العودة إلى روح المسيح فقط  ،فاألصوليون اإلسلميون يفكرون
.بجدية في استعادة حياة األيام الخوالي بقدر المستطاع
وكما يعتقد األصوليون بأنهم على حق تماما  ،فإنهم يعملون على تحقيق ُمثلهم في التسرع  ،فهم ال يحبونهم فقط  ،ولكن أيضا من قبل المواطنين
العاديين  ،فهم يجبرون المواطنين على الطاعة عندما يحتفظون بالسلطة .ال ي ُطرد المرء عن عمد أو يكره بالزندقة أو المرتد  ،أو يجند شبابا
راديكاليا يتعاطف معه أو يستلهم منه إرهابيا ومهاجم ا انتحاري ا  ،وعندما كان يؤدي وظيفته  ،تم تعيينه شهيد ا .المواطنون العاديون غير
.القادرين على معارضة األصولية يتحملون وينتظرون مرور العاصفة
ولم يتم العثور على أدلة العلقة بين إدارة صدام والقاعدة .في حرب الخليج عام  ، 1991كان هناك مبرر لتحرير الكويت  ،لكن هذه المرة لم
.تكن الواليات المتحدة قادرة على الرد على ما كانت عليه حرب العراق
لكن بعد انهيار نظام صدام افتتح صندوق باندورا في العراق وبعد ثلث سنوات أعدم صدام حسين بعد لقد استفاد تنظيم الدولة اإلسلمية في
أبو بكر البغدادي آل أعلن الحسيني القريشي نفسه على أنه كنيست الدولة اإلسلمية )داعش(  ISIS).اختصار( العراق وسوريا )أو الشام(
.وطغى على المنطقة
دعونا نذكر حجة القرون الوسطى المسيحية للبدعة البروتستانتية  ،لقد استغرق المئات سنوات قبل أن تستقر المشكلة  ،يجب أن يستغرق األمر
.وقتا طويل للحكم على صحة الحدث الحالي في العالم اإلسلمي في الشرق األوسط
ال يمكن االنتهاء من المواجهة بين الوثنية والطائفية والهرطقة في العالم اإلسلمي في الشرق األوسط بعد  100عام من الحرب العالمية
الثانية .كل من الواليات المتحدة والدولة التي تواجه كل منهما األخرى وتحلم بتحقيق العدالة وملكوت هللا أو هللا في هذا العالم متسرع جدا في
.االستقرار
.إنه صوت غير مسؤول إلى حد كبير  ،ولكن في الوقت الحاضر ليس مثل حلم ليلة الربيع

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
 ،الرئيس بوش  ،الذي دخل بالقوة في حرب العراق  ،قرر نظام صدام حسين ليكون جزءا من "محاور الشر" إلى جانب إيران وكوريا الشمالية
وقال" :العالم إما في الجانب األمريكي أو على جانب اإلرهاب !" بكيت .إنه بديل ال يسمح بالغموض .إنها مواجهة بين العدل والشر  ،وهي من
 ،الناحية الدينية هي مواجهة بين هللا والشيطان .بالطبع في هذه الحالة  ،الواليات المتحدة هي العدالة وكيل هلل )هللا( .على العكس من ذلك
.العراق شرير وعامل شيطان .هناك منطق للتمييز بين عدو مملوك من الناحية الهيكلية للمسيحية التوحيدية وحليفه
.على العكس  ،من وجهة نظر اإلسلم  ،يمكن قول الشيء نفسه .بعبارة أخرى  ،البر للبلدان اإلسلمية هو في حد ذاته  ،وهم وكلء هللا )هللا(
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.والواليات المتحدة وغيرها من بلدان أوروبا الغربية المسيحية شريرة وستقول إنها أصابع الشيطان" .شعر الشيطان" الحادث هو مثال جيد
قال كاتب بريطاني  ،سلمان الرشيدي  ،إن رواية كتبها محمد في حياته كموضوع للغة بذيئة في عام  1988تشير إلى اإلسلم  ،والقائد
األعلى اإليراني  ،الخميني  ،هو المؤلف والناشر باإلضافة إلى مترجم أجنبي .و ُحكم على أحكام اإلعدام باإلعدام  ،وقُتل أحد أساتذة الجامعة
.اليابانية في جامعة تسوكوبا
هذه ردود الفعل المتطرفة غريبة على التوحيد .األساطير اليونانية  ،الشرك مثل اليابان الشنتوستية أو البوذية )سواء كنت ترى البوذية بالشرك
أم ال  ،ولكن من المؤكد أنها تختلف عن التوحيد مثل المسيحية واإلسلم(  ،الخير والشر  ،هللا والشيطان علموا أنهم يتعايشون في عقولهم
.الخاصة .هنا  ،على الرغم من وجود صراع بين العدو والحليف  ،إال أنها ليست مواجهة للعدالة والشر  ،معركة بين وكيل هللا وعميل الشيطان
يمكن تصور ثلث حاالت ينقسم فيها العدو والحليف إلى أعداء وحليفين في عالم توحد يميز بين األعداء والشر  ،مع هللا والشيطان .إحداها
مواجهة مع دين مختلف )مواجهة وثنية(  ،والثاني مواجهة )مواجهة طائفية( بفارق الطوائف  ،والثالث هو الفصيل األرثوذكسي والقتال
.الهرطقي في نفس المذهب )المواجهة الهرطقية(  .ويحدث اإلرهاب في كل مواجهة
بالنظر إلى هذه المواجهات الثلثة في اإلسلم  ،فإن المواجهة الوثنية هي مواجهة بين اإلسلم والمسيحية واليهودية .حرب الشرق األوسط بين
إسرائيل والدول العربية  ،أو الهجمات اإلرهابية ضد الواليات المتحدة التي تسببت في تنظيم القاعدة  911 ،هجمات إرهابية متزامنة في
أجزاء مختلفة من العالم  ،هي حالة من المواجهات الوثنية .يمكن النظر إلى الحرب األفغانية التي تواجه الشيوعية السوفيتية على أنها نوع من
.المواجهة الوثنية مثل التوحيد ضد المواجهة اإللحادية .والمواجهة الطائفية الثانية هي حرب عراقية نموذجية كمواجهة شيعية مقابل سنية
ستكون المواجهة الثالثة ضمن نفس الطائفة المواجهة بين العلمانية اإلسلمية الحديثة واألصولية اإلسلمية )السرافية(  ،لكن هذه مشكلة معقدة
بعض الشيء .ألنه في هذه المواجهة  ،يكون اآلخرون أنفسهم أرثوذوكسيين  ،ويطلق على الخصوم المتبادلين ال َه َر اطات والمرتدين .يؤكدون
.أنهم يتبعون تعاليم جورو محمد الصحيحة وال يستخلصون بعضهم البعض .يمكن القول أنه ال يوجد مجال للتسوية على اإلطلق
المواجهة الزهرية حدثت أيضا في المجتمع المسيحي في العصور الوسطى .إنها مواجهة بين الكاثوليكية والبروتستانتية .لكن المجتمع المسيحي
الغربي يتغلب على هذه المواجهة ويتعايش في شكل متبادل .ومع ذلك  ،لماذا ال يمكننا التغلب على هذه المواجهة في اإلسلم؟
في حالة اإلسلم  ،فإن األصولية هي السلفية التي تدعو إلى العودة إلى روح النشر المبكر لمحمد  ،أي اإلحياء .ال يحاول األصوليون تكييف
.العقيدة والتنظيم مع المجتمع الحديث  ،بل العكس
لماذا هذه الثورية تهتز على طول الطريق .يبدو أن اإلسلم ولد في القرن الرابع عشر عندما تم بالفعل تأسيس النظام التجاري العالمي إلى حد
ما قبل  7قرون على األقل .يعظ األصوليون أنهم يستطيعون العودة إلى تلك األيام قبل  700عام .كما أن المسيحية لديها أصولية )األصل
األصولية" هي أصل االسم اإلنجيلي للفصيل اإلنجيلي(  ،قبل مليوني سنة من وقت ميلد المسيحية كان عصر المجتمع الزراعي للرعي"
الزراعي من المستحيل استعادة كل شيء في الحياة  ،فقط للعودة إلى أصل تعاليم المسيح .ومع ذلك  ،فإن األصوليين اإلسلميين يفكرون بجدية
.في إعادة الحياة ألطول فترة ممكنة
كما يعتقد األصوليون أنهم على حق تماما  ،فهم يعملون على تحقيق ُمثلهم بسرعة .ونتيجة لذلك  ،يتم تجنبهم ليس فقط من قبل األشخاص الذين
يواجهونهم ولكن أيض ا من قبل عامة الناس .ال يزالون سيحاولون إجبار الجمهور بالقوة بينما سلطاتهم لن تنخفض .يتم استثناء أولئك الذين ال
يمتثلون للعنف كـ "زنديق" أو "مرتد" .وعندما تستخدم شبابا متطرفين متزامنين أو مستوحاة من فكرهم كإرهابي وفقدت حياتك بمفجر انتحاري
.فهذا مهرجان "شهيد" .المواطنون العاديون الذين ال يستطيعون الوقوف ضد العقيدة يتحملون االنتظار حتى تمر العاصفة األصولية المتطرفة ،
ومع ذلك  ،بدأت حرب العراق بعد ا مختلف ا تمام ا وانتهت بعد ا آخر .لم نتمكن من العثور على أسلحة الدمار الشامل التي تعتبرها الواليات
3 / 4

المتحدة حرب ا على حرب العراق وال يمكن أن تثبت العلقة بين إدارة صدام والقاعدة .في حرب الخليج كان هناك مبرر لتحرير الكويت  ،لكن
.الواليات المتحدة ال تستطيع اإلجابة على ما كانت عليه حرب العراق
ومع ذلك  ،أصرت الواليات المتحدة على أن نظام صدام حسين  ،وهو عامل ضغط  ،انهار بسبب الحرب وأن أساس الحكم الديمقراطي ولد في
العراق .لكن بعد انهيار إدارة صدام أظهر العراق كما لو أنه فتح صندوق باندورا .بعد ثلث سنوات في عام  ، 2006تم إعدام صدام حسين
) ISISاختصار( بعد محاكمة علنية  ،لكن العراق يكافح من أجل النضال السياسي الذي غير فيه السنة والشيعة دفاعهم .إنها الدولة اإلسلمية
.بنفسه هو الفيتو  califsمن العراق وسوريا )أو الشام(  ،وبعد ذلك أصبح أبو بكر البغداد داعش )الدولة اإلسلمية( الذي يؤكد نفسه من
أثارت الواليات المتحدة مشكلة كبيرة في الشرق األوسط  ،بعد البريطانيين في العصر اإلمبريالي  ،فرنسا .ما إذا كان هذا خطأ هو تحديد
التاريخ المستقبلي .حتى أن الهرطقة البروتستانتية المسيحية في العصور الوسطى تجادل بأن األمر استغرق مئات السنين قبل أن تستقر المشكلة
.استغرق األمر وقتا طويل للحكم على صحة الحدث الحالي في العالم اإلسلمي في الشرق األوسط .ال يوجد فرق ،
المواجهة الوثنية في العالم اإلسلمي في الشرق األوسط  ،المواجهة الطائفية  ،المواجهة البدائية ال يمكن أن تصبح دائرة مراوغة لحل النزاع
في غضون مائة عام بعد الحرب العالمية الثانية .ومع ذلك  ،فإن كل من الواليات المتحدة والدولة التي تواجهان الحق من العالم تحققان العدالة
.ومملكة العالم في هذا العالم تأخرت في االستقرار
يبدو أنه طريقة غير مسؤولة للغاية للقول  ،ولكن في الوقت الحالي يبدو أنه ال يوجد خيار سوى مشاهدة اتجاه الوضع على عقلية " دعونا نطيل
".لفترة  ،تماما مثل حلم ليلة الربيع

(تتمة)
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E-mail: areha_kazuya@jcom.home.ne.jp
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