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ينبغي أن تـهــدف دائ ـمــا إل ــى حـمــايــة حياة
ّ
وأن ّ
أي فكر وتـصـ ّـرف يسعى إلى
اإلنـســان،
ّ
تدمير اإلنسان ينبغي أن يواجه بكل أنواع
ّ
القوة .ال يبقى "أنبياء" عندها سوى أولئك
الذين شهدوا وعاشوا ما شهدوا ،ودفعهم
إيمانهم بالحق الــذي تحمله تلك الرسالة،
ّ
ّ
ك ــي يـبــلـغــوا عـنـهــا دون ت ـســلــط ،دون طلب
ّ
للسيطرة ،مع احترام لحرية اآلخــر وفكره،
ل ـك ــي ي ـك ــون اإلي ـ ـمـ ــان ب ــال ــرس ــال ــة شـخـصـ ّـيــا
وعيشها ملموسًا على أرض الواقع .هؤالء
ّ
ّ
هؤالء
هم األنبياء
في كــل جيل وكــل مكانّ ،
ّ
تتجسد فيهم الرسالة بحيث أنها
هم الذين
تـغــدو حـ ّـيــة بـهــم ،فـيـكــون لـحـضــورهــم األثــر
ّ
واملشع.
البليغ
هــدف الـنـبـ ّـي أن يحيا هــو وغـيــره الــرســالــة،
ّ
هدفه أن يتصل اإلنسان في النهاية بالحق
(الـ ـل ــه ،امل ـ ـبـ ــدأ )..وي ـل ـت ــزم ب ــه ح ـمــايــة لـحـيــاة
اإلنسان وحريته وكرامتهّ .أما هدف الكاهن
ال ــذي ينقطع عــن ال ـن ـبـ ّـوة فـهــو إدارة حياة

َ
وغير
غيره ،أن يصبح اآلخــر معتمدًا عليه
ق ــادر عـلــى االسـتـقــالـ ّـيــة .الـنـبـ ّـي يـهــدف إلــى
ّ
أن يكشف الــواقــع وأن ي ــدل على الـخـيــارات
امل ـتــاحــة ،وأن يـعـيــش هــو وغ ـيــره الــرســالــة،
ّ
النبوة يقف عند
بينما الكاهن املنقطع عن
أفكار الرسالة ،ويضع نفسه خيارًا وحيدًا،

بعض الكهنة هم في
التعبير الديني كهنة البعل ،أي
كهنة األصنام
ويــريــد أن يدير يكون مركز تفسير وإدارة
ّ
وتصرفات اآلخرين.
ألفكار الرسالة وألفكار
ّ
الـنـبـ ّـوة تهدف إلــى تربية اإلنـســان املستقل
ّ
ّ
النبوة يهدف
الحر والكهنوت املنفصل ُعن
إلــى بناء األتـبــاع .النبوة أحـيــي والكهنوت
املـفـصــل عــن الـنـبــوة يـقـتــل .ل ـهــذا فــال ــ"ن ـبـ ّـوة"

و"الـ ـكـ ـهـ ـن ــوت" (امل ـن ـف ـص ــل ع ــن الـ ـنـ ـب ـ ّـوة) فــي
ص ـ ــراع .بــالـطـبــع يـمـكــن ل ــ"ك ــاه ــن" أن يـكــون
ّ
"نبيًا" إن عاش وسعى أن يعيش غيره ّ
حرًا
ّ
ّ
ّ
وشخصيًا الرسالة ،كما يمكن لكل "نبي" أن
يكون "كــاهـنــا" بمعنى أن يلجأ بالضرورة
ّ
إلــى شــرح الرسالة .لكن القضية ليست في
ّ
القضية هي في الهدف واألسلوب.
الشرح،
كــم مــن "ن ـب ـ ّـي" وك ــم مــن "ك ــاه ــن" فــي األدي ــان
وفي الفلسفات وفي األحزاب وفي العائالت
وفي الجامعات وفي املــدارس .وكم تحارب
ّ ّ
ّ
ّ
اللفظي
يقدم كل التبجيل
النبوة بينما
روح
ّ
للرسالة .أن يقتل اإلنـســان روح النبوة في
مجموعةٍ ما ،هو أن يستعبدها.
العصيان.
ّ
ّ
وألجـ ـ ــل ذل ـ ــك ك ــل ــه فـ ـ ــإن ال ـع ـص ـي ــان فـضـيـلــة
ّ
ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان ف ــ"ك ــل ال ــذي ــن دفـعــوا
ّ
بالبشرية إلى األمام في كل امليادين ،هؤالء
ّ
للتمرد" كما يشير بندلي .عصيان
اضطروا
"ك ـه ـن ــة الـ ـبـ ـع ــل" ضـ ـ ـ ــرورة ح ـ ـيـ ــاة .وان ك ــان
عبثي ّ
ّ
مدمر
العصيان للعصيان هــو فعل
ّ
ّ
ألنه ّبال هدف سوى العصيان ،فإن الحرية
الـحــقــة تـكــون فــي االخـتـيــار الـشـخـصـ ّـي .في
ال ـح ـ ّـري ــة ي ـت ــراف ــق ال ـع ـص ـيــان لـكـهـنــة الـبـعــل
مــع اإلصـغــاء لـنــداء الـنـبـ ّـوة الــداخـلـ ّـي ،ونــداء
ّ
ّ
الخارجي الــذي نسمعه حني يشهد
النبوة
ّ
إعمال
إنسان آخر للحق في ظرف معي ،في
ٍ
للعقل والـقـلــب مـعــا .هـكــذا عـصـيــان وهـكــذا
ّ
للحرية.
إصـغــاء هما الوجهان الحقيقيان
ّ
الحرية تقوم على معرفة الواقع والخيارات
ّ
امل ـتــاحــة وال ـق ـي ــام ب ـخ ـيــار ش ـخ ـصــي للسير
ّ
ـط ّ
معي ،يــراه ّاإلنسان مع غيره على
ّفي خـ ّ
أن ــه ح ــق ،ومــا مــن حــق خ ــارج حماية حياة
ّ ّ
أي أن العصيان باملعنى
اإلنسان والطبيعة.
ّ
ـورده ليس هــو عمل تدميري للذات
الــذي ن ـ ّ
واآلخــر وإنما عمل تأكيد للذات ،للشخص
ّ ّ
ّ
ّ
واملتحرك
بحرية،
اإلنساني املتصل بغيره
ّ
ّ
والجماعية ّ
بحرية.
الذاتية
نحو أهدافه
ّ
مــن هنا ف ــإن التعليم حــول الـطــاعــة املطلقة
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية
والسياسي ّة
الدينية
للسلطات
هو تعليم هـ ّـدام لإلنسان ألنــه يجعله فردًا
ً
ت ــاب ـع ــا آلخ ـ ـ ــر ،عـ ــامـ ــا ب ـح ـس ــب مـ ــا يــرس ـمــه
الفلسفي أو السياسي
"الكاهن" الديني أو ّ
أو العسكري لــه ،أي أنــه يجعله وسيلة في
يد "الكاهن" ،فتغدو سلطة "الكاهن" مطلقة
ّ
للحمية،
مهما كــان خطابه هادئًا أو مثيرًا
مهما كانت طريقة لباسه ،مهما مدى علمه،
وم ـه ـمــا ي ـكــن م ــن ّ
أي أمـ ــر ظ ــاه ــر ف ـي ــه .هــذه
الـسـلـطــة املـطـلـقــة لبشر اسـتـعـبــدوا ذواتـهــم
ّ
لكاهن يولد حتمًا الدمار الذاتي للتابعني،
ّ
على الصعيدين النفسي والــوجــودي ،وقد
ّ
يولد الدمار على الصعيد املـ ّ
ـادي أيضًا إذا
ّ
ّ
ما قرر الكاهن أن يخوض حربًا ما داخلية أم
ّ
ّ
معنوية في ّ
مؤسسة
خارجية ،أكانت حربًا
ّ
أم حربًا مــاديــة فــي بــاد بكاملها .والكاهن
ّ
سياسية مطلقة يغدو
الــذي يمتلك سلطة
ديـكـتــاتــورًا مـ ّ
ـدم ـرًاّ ،أم ــا الكاهن فــي السلطة
ّ
الديموقراطية فيستعمل اللغة حول ّ
الحرية

رأي

والــديـمــوقــراطـ ّـيــة (الــرســالــة) لـجـ ّـر املواطنني
طبقة
إلى حروب ال تنتهي من أجل مصالح ّ
من املستفيدين بينما هو يقنع املواطنني أنه
يسعى لخدمة مصالح املجموعة والهدف
ّ
ّ
الديموقراطية،
(الحرية،
األسـمــى ،الرسالة
ّ
حـقــوق اإلن ـس ــان ،ال ـلــه ،اإلسـ ــام ،املسيحية،
ّ
ّ
الرأسمالية،
األرثوذكسية ،السنة ،الشيعة،
ّ
الشيوعية ،طريقتنا في الحياة ،إلخ).
أي مجتمع ال بدّ
لكي تستوي التربية فــي ّ
ّ
من أن تحتوي على تربية على فن اإلصغاء،
ّ
اإلصغاء للذات ولآلخرين ،وتربية على فن
الـعـصـيــان ،عـصـيــان الهيمنة عـلــى العقول
او القلوب "فــا ُيضحى بالحقيقة التماسًا
لـلــوحــدة .وال ُيـضـحــى بــالــوحــدة بالرعونة
وال ـ ـك ـ ـبـ ــريـ ــاء" كـ ـم ــا يـ ـق ــول املـ ـ ـط ـ ــران خ ـض ــر،
عـنــدهــا يمكن للتربية ان تـكــون إنـســانـ ّـيــة،
اي ان تتمكن مــن ان تـلــد الـبـشــر أشخاصًا
َي ـح ـ َـي ــون وج ــوده ــم بـشـكــل ح ـق ـي ـقـ ّـي ،ألنـهــا
تكون قد ّ
ّ
الحرية .اللقاء القائم
ربتهم على
ع ـل ــى اإلص ـ ـغـ ــاء ملـ ــا يـ ـب ــدو ل ـن ــا مـ ــن حـقـيـقــة
فـيـنــا وف ــي اآلخ ــري ــن وال ـت ــزام تـلــك الحقيقة
بشكل شـخـصـ ّـي ،مــع ال ـق ــدرة عـلــى عصيان
ّأيــة محاولة للخضوع لغير الحقيقة أكــان
ذل ــك شخصًا أم مـ ّ
ـؤسـســة ،هــو مــن يجعلنا
ََ
ُ
فــي عالقة وحــدة مــع اآلخــريــن يـحــتــرم فيها
التمايز ،فيّ حـ ّـريــة ،ومــن كــان حـ ّ ّـرًا استطاع
ّ
يحب حــقــاّ ،أمــا مــن لــم يكن فــإنــه محكوم
أن
بــالـخـضــوع الــذلـيــل لــآخــريــن أو بــإخـضــاع
ّ
ُم ِذل لآلخرين ،او باالثنني معًا.
فـ ــي الـ ــرؤيـ ــة الـ ـت ــي ش ــرحـ ـن ــاه ــا ،ال ـع ـص ـيــان
ّ
ّ
والفلسفيني،
فضيلة .إن األنبياء الدينيني ّ
ن ـع ـمــوا بـفـضـيـلــة ال ـع ـص ـيــان ألن ـه ــم نـعـمــوا
بفضيلة اإلي ـمــان بــإلــهٍ أو بـفـكــر ٍة ،بفضيلة
اإلص ـغــاء إللــه أو الـتـ ّ
ـأمــل بـفـكــرة ،وبفضيلة
االلـ ـت ــزام الـشـخـصـ ّـي لــرســالــة ،ول ــم يطلبوا
ّ
ّ
سلطة ولــم يجبروا أح ـدًا على اتباعهم .إن
م ــن آم ـن ــوا ب ـمــا اخ ـت ـبــره األن ـب ـي ــاء ،وسـ ــاروا
أرشدهم هــؤالء إليها ،هم
في الطريق التي ّ
الــذيــن وق ـعــوا فــي ف ـ ّـخ "الـكـهـنــوت" املنفصل
ع ــن الـ ـنـ ـب ـ ّـوة ،ف ــي فـ ــخ ال ــرغ ـب ــة بــال ـس ـي ـطــرة،
فوعظوا الناس بالطاعة لهم (ولو ّ
تفوهوا
ِّ
املؤسس)
بضرورة طاعة الله أو الفيلسوف
ورفضوا ّ
أي عصيان لهم وللرسالة كما هم
ّ
ّ
فسروها ،وقتلوا ودمــروا في سبيل الفكرة
بعد أن جعلوها صنمًا للعبادة ال طريقة
حياة ،وبعد أن جعلوا أنفسهم إلى جانبها
ّ
الشخصية.
أصنامًا للعبادة
* * تـسـتـلـهــم ه ــذه امل ـق ــال ــة ف ـكــر املـ ـط ــران ج ــورج
خـضــر وخــاصــة مـقــالـتــه "ال ـكــاهــن وال ـن ـبــي" فــي 9
وخاصة
تموز  ،2010والالهوتي كوستي بندلي
ّ
مقالته حول "الطاعة والفداء" عام  ،1989واملحلل
النفسي املــاركـســي أري ــك ف ــروم وخــاصــة مقالته
ّ
التربوي
"أنبياء وكهنة" ،ومالحظاتي حول النمط
ّ
الخطير الــذي يبدو ّأنــه يجتاح ّ
الدينية
املؤسسات
ّ
ّ
ّ
املشرقية ّ
خاصة) في بالدنا واملتمثل
(املسيحية
بالتربية على الخضوع.
* أستاذ جامعي

كيف يمكن مواجهة اإليديولوجية «الجهادية»؟
أحيل  6صحافيني ،بينهم  3رؤســاء تحرير،
للمحاكمة ،بسبب نشر ملفات فساد متورط
فيها أحمد الزند ،وزير العدل.
واآلن ،ونحن على أعـتــاب الــذكــرى الخامسة
للثورة ،ما بني دعوات شبابية إلحياء الثورة
امل ـج ـه ـضــة ،واس ـت ـع ــادة ذك ــري ــات االح ـت ـشــاد
املليوني فــي املـيــاديــن ،مــن جـهــة ،واالحـتـفــال
ال ــرس ـم ــي ب ـع ـيــد ال ـش ــرط ــة ،م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
يــدخــل املـصــريــون شـتـ ً
ـاء يـبــدو مـثـيـرًا ،يميزه
هـلــع الـسـلـطــة ،ال ـب ــادي فــي خ ـطــاب السيسي
أثناء االحتفال بذكرى املولد النبوي ،أواخر
دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال ،إنـ ــه «ع ـلــى
اس ـت ـع ــداد لـلـتـخـلــي ع ــن الـسـلـطــة ح ــال ن ــزول
الشعب للتظاهر ض ــده» ،فيما تستعد قوى
األمن لإلجهاز على أي حراك بتهمة إخوانيته،
ً
ويبقى مصير الـثــورة مجهوال لغياب رؤيــة
واضحة تحدد الخطوات املقبلة ،في ظل حكم
عسكري يتغول كــل يــوم عــن سابقه ،وغياب
البديل املدني الجاهز ،وجماعة دينية خانت
ال ـثــورة وســاهـمــت بــرعــونــة بالغة فــي املــآالت
الراهنة ،شديدة القتامة.
* روائي وصحافي مصري

حميد زناز *
إن كــان فــرض استثناءات قانونية أمـرًا
مـفـهــومــا بـقـصــد تــرتـيــب األمـ ــور وتـجــرع
املفاجأة والصدمة بعد اعتداءات بربرية
ً
مثال ،فينبغي أن يكون ذلك مؤقتًا ،إذ ال
دواء لإلرهاب ســوى دولــة القانون التي
تحمي الحريات ألن اإلرهــاب "الجهادي"
ليس بــالـظــاهــرة الـعــابــرة ولــذلــك تتطلب
مواجهته تغييرًا أساسيًا عميقًا يأخذ
بعني االعتبار إيجاد توازن معقول بني
الحريات الفردية واألمن القومي.
فال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون
الـ ــردع وح ــده كــافـيــا ،إذ تنبغي مـقــارعــة
اإليديولوجية "الجهادية" التي يحملون
بــالــدرجــة األول ـ ــى .وم ــن هـنــا ف ــا اإلدان ــة
مجدية وال حالة الطوارئ ،إذ نحن أمام
ُ
إجــرام غير عادي يحترفه مجرمون ز ّين
لهم املوت وباتوا يفضلونه على الحياة
بل يرونه بمثابة ميالد جديد ووسيلة من
أجل بلوغ األبدية .ومن هنا فمن العبث

الـقــول بــأن لـهــؤالء األصــولـيــن عــاقــة ما
بالحداثة السياسية كما يدعي حاملو
حـقــائـبـهــم ف ــي الـ ـش ــرق وفـ ــي الـ ـغ ــرب .بل
بالعكس تقدم "الجهادية" نفسها كبديل
حقيقي للحداثة عامة .وإنه ملن السخف
أن ي ـق ــارن بـعــض املـحـلـلـيــن الفرنسيني
عـنــف ال ـج ـهــاديــن ال ـي ــوم بــالـعـنــف ال ــذي
مــارس ـتــه بـعــض الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة
في أوروبــا في زمن مضى كالفوضويني
والفاشيني والشيوعيني الثوريني وحتى
االنفصاليني الباسك والكورسيكيني...
فاعتبار اإلره ــاب الجهادي مجرد شكل
م ــن أش ـك ــال الـعـنــف الـسـيــاســي املـتـطــرف
ً
هـ ــو أوال ج ـه ــل ل ـع ـم ـقــه وث ــانـ ـي ــا ت ـبــريــر
لبربريته .ألم ينتبه هؤالء املحللون إلى
األسباب املوضوعية البائنة التي تفرق
بني اإلرهابيني أم هي محاولة لتخفيف
الصدمة وإخفاء عسرهم املزمن في فهم
ظاهرة التطرف الديني اإلسالموي منذ
نشوئها منذ مــا يـقــارب الـثــاثــن عامًا؟
ل ــم ي ـك ــن ال ـف ــوض ــوي ــون ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا

ط ــري ــق اإلرهـ ـ ـ ــاب يـ ـم ــارس ــون الـعـمـلـيــات
االنتحارية ألنهم كانوا يعتبرون املوت
كأمل مرتجى بل كان مشروعهم أرضيًا
خــالـصــا .ولــم يـقــدمــوا أنفسهم مــرة على
أنهم من أتباع ايديولوجية ثيولوجية/
سياسية تزعم إعادة اللحمة بني األرض
والـ ـسـ ـم ــاء الـ ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة م ــا قـبــل
ال ـحــداثــة ،كـمــا يفعل الـجـهــاديــون الـيــوم.
وإن ك ــان ل ـل ـج ـهــاديــن أج ـ ــداد ف ــا يجب
البحث عنهم خــارج إطارهم املوضوعي
أال وهو الفكر الديني .ألم تكن البابوية
ت ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ـش ـه ـي ــد امل ـس ـي ـح ــي كـمـثــل
ل ـل ــورع ف ــي مــواج ـهــة الــوث ـن ـيــة؟ أل ــم يكن
القديس أوغسطني يؤكد في كل خطابه
الثيولوجي أن الحياة ال ينبغي أن تكون
س ــوى تحضيرًا لتحرير الـجـســد ،مرتع
كــل الخطايا ،وأن املــوت الجسدي والدة
جديدة وخير كبير إذا ما عرف املسيحي
كيف يسلك السلوك الالئق الــذي يؤهله
ليأمل بلوغ الجنة؟
* كاتب جزائري
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