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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

«النا�سخ والمن�سوخ في القر�آن الكريم ـ الآيات التي ا�ستبدلت ب�آيات �أخرى ب�إرادة اهلل» للدكتور حيدر حاج ا�سماعيل

الدولة العبا�سية ...حراك فكري وتط ّور �سيا�سي باتجاه الدولة الدنيوية

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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ت�ق��وم «ال �ب �ن��اء» بنشر ك�ت��اب ال��دك�ت��ور ح�ي��در حاج
اسماعيل «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
ـ اآلي��ات التي استبدلت بآيات أخ��رى ب��إرادة الله»
والكتاب يحاول إلقاء الضوء على عدد من اآليات
ال �ق��رآن �ي��ة ال �ت��ي ج ��رى نسخها ب�م��ا ال ي �ت�لاءم مع
روحية ال�ق��رآن الكريم المتسامحة خصوصا ً ما
جاء في سورتي «السيف» و«القتال».
و»البناء» تنشر هذا الكتاب لقناعتها بضرورة توكيد
حقيقة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م المتسامحة والمتناقضة
م��ع اآلي� ��ات ال �م��ذك��ورة ال �ت��ي ن�س�خ��ت ال �ع��دي��د من
آي���ات ال �ك �ت��اب ال �ك��ري��م ،ال س�ي�م��ا أن التكفيريين
يقومون بتوظيف هذه اآلي��ات في تبرير إرهابهم
ووحشيّتهم.
في هذا العدد يعرض المؤلف المراحل التاريخية
ال �ت��ي م� � ّرت ب�ه��ا ال��دول��ة ال�ع�ب��اس�ي��ة وك��ذل��ك ظهور
ال�ح��رك��ات الفكرية وخ�ص��وص�ا ً المعتزلة كحركة
أ ّث��رت بشك ٍل أس��اس في قيادة الدولة لتبنّيها من
قبل الخليفة المأمون كعقيدة للدولة العباسية.
ول�ق��د أش��ار ال�م��ؤلّ��ف إل��ى ب��روز النزعة ال َعلمانية
(الدنيوية) في تلك المرحلة بحيث نقلت الدولة من
دولة الدين إلى دولة السياسة والمجتمع.

الدولة الع ّباس ّية

استولى العباسيون على مدينة بغداد في عام 132هـ
(760م) بقيادة أبي العبّاس عبد الله الس ّفاح بفضل تعاون
بين العرب من بالد ف��ارس وتحت شعار إع��ادة األم��ور إلى
نصابها وتقويم مسار التاريخ الذي انحرف عنه األمويّون
بإعادة اإلمرة إلى أهل البيت وأقربهم العبّاس ،عم الرسول.
وب��ف��وز العباسيين بالحكم ردّوا ال��ص��اع صاعَ ين إلى
األمويين الذين اعتبروهم مغتصبين للسلطة وخارجين على
ّ
انقض
نهج محمد والخلفاء الراشدين .وبعد تمام فوزهم
العباسيون على من بقي من بني أمية ففتكوا بهم فتكا ً حتى
أنهم نبشوا قبور أمواتهم وجلدوها وهي رميم )117(.وما أفلت
من انتقامهم إال اليافع عبد الرحمن الذي تمكن من الهرب
عبر الفرات شمال سورية وعبر فلسطين ومصر وشمال
أفريقية حتى بالد األندلس ليؤسس فيما بعد الدولة األموية
األندلسية.
دولة العباسيين تختلف عن الدولة الدولة األموية في
أنها قامت على تحالف طبقي بين األرستقراطية العربية
واألرستقراطية الفارسية التي انتمى أهلها إلى اإلسالم .وهو
هذا التحالف الطبقي المسيطر ،الذي تسبب ،فيما بعد ،بنشوء
انتفاضات وثورات للفقراء من فالّحين وزنج وغيرهم.
وكان الحكم العباسي حكمين :حكم قام في بغداد وحكم
قام في مصر .الدولة العباسية في بغداد ،توالى على إمرتها
ثالثة وسبعون خليفة على مدى خمسمئة وثمانية أعوام
امتدت ما بين 132هـ (760م) و640هـ (1243م) ثم تلتها
الدولة العباسية في مصر التي دام حكمها  270عاما ً امتدت
من 659هـ (1261م) إلى 929هـ (1523م).
وقد تقلّب على الحكم في بغداد سبعة وثالثون خليفة
ابتدا ًء من أبي العباس عبد الله السفاح ثم أخيه أبي جعفر
المنصور وانتها ًء بأبي أحمد بن عبد الله المسعتصم بالله
بن المستنصر بالله .وتقلّب على الحكم العباسي في مصر
سبعة عشر خليفة بدءا ً من أحمد المستنصر بالله وانتها ًء
بمحمد المتو ّكل على الله الثالث.
ومع أن الحكم العباسي كان وراثيا ً تنتقل بحسبه الخالفة
من األب إلى االبن ،فقد كانت الصبغة الدينية واضحة في
أسماء أكثرية الخلفاء العباسيين .فبعد السفاح وأخيه
المنصور نجد في بغداد :المهدي (محمد) ثم الهادي (أبو
محمد موسى) ثم الرشيد (ه��ارون) ثم ابنه األكبر ،األمين
(محمد) وبعده ابنه األصغر ،المأمون (عبد الله) وبعده
المعتصم بالله فالواثق بالله فالمتوكل على الله فالمعتز
بالله فالمستنصر بالله فالمستعين بالله وبعده المعتز
بالله المتوكل على الله ثم المهتدي بالله فالمعتمد على الله
فالموفق بالله ثم المعتضد بالله فالمكتفي بالله والمقتدر
بالله ثم القاهر بالله فالراضي بالله ثم المقتدر بالله
والمستكفي بالله فالمطيع لله فالقادر بالله فالقائم بأمر
الله فالمقتدر بأمر الله فالمستظهر بالله ثم المسترشد بالله
فالمقتفي ألمر الله ثم المستنجد بالله فالمستضيء بأمر الله
والناصر لدين لله فالظاهر بأمر الله ثم ابنه المستنصر بالله
وأخيرا ً المستعصم بالله.
أما في مصر فنجد كأول الخلفاء العباسيين اسم المستنصر
بالله ثم الحاكم بأمر الله فالمستكفي بالله والواثق بالله ثم
الحاكم بأمر الله الثاني ثم المعتضد بالله فالمتوكل على الله
فالمعتصم بالله فالمستعين بالله فالمستكفي بالله فالقائم
بأمر الله ثم المستنجد بالله فالمتوكل على الله الثاني
فالمستمسك بالله وأخيرا ً المتوكل على الله الثالث.
كان قصدنا من ذكر أسماء الخلفاء العباسيين وتعدادهم
في ك ّل من بغداد ومصر هو للتدليل على المنحى الديني
الذي جهد الح ّكام المتعاقبون على إظهاره ،على األقل ،في
أسمائهم ،إن لم يكن في أفعالهم التي يفيدنا ك ّتاب التاريخ
أنها ،منذ هارون الرشيد ،بدأت تأخذ صورة البذخ الملوكي
وتتسم بطابع حياة األرستقراطية العربية والفارسية معاً.
بعد وفاة هارون الرشيد (809هـ) ،في مدينة طوس ،وهو
متوجه إلى الشرق لقمع ثورة داخلية ،بدأ النزاع بين ولديه
ّ
األخوين األمين والمأمون حول الخالفة .ويرى المؤرخ فيليب
ح ّتي أن الخالف لم يكن بين شخصين أو وزيريهما ،وزير
األمين ،الفضل بن الربيع ،الذي كان عربيا ً ووزير المأمون،
الفضل بن سهل ،الذي كان فارسيا ً ماجوسيا ً اعتنق اإلسالم.
الخالف في حقيقته ،كان منطويا ً على عوامل قومية ودينية
وسياسية واجتماعية واقتصادية متشابكة متداخلة» .وكان
األمين يم ّثل الس ّنة العربية القيسيّة .أما المأمون فم ّثل ،في
()118
ذلك النزاع ،الشيعة الفارسية اليمانيّة.
ذلك التناقض ،دخل كيان الدولة العباسية ،ما لبث أن
انفجر بين األخوين ،المأمون واألمين عند أول ح��ادث .أما
الحادث فكان من صنع الخليفة األمين الذي أوصى الخالفة
البنه موسى (يقال بإيعاز من وزيره الفضل بن الربيع) ناكثا ً
العهد الذي كان قدّمه لوالده هارون قبل وفاته والذي قضى
بأن يتنازل عن الخالفة إذا عارض يوما ً أن يكون المأمون
خليفته في مقابل أن يؤدي المأمون الطاعة ألخيه الخليفة.
()119

وكانت معركة حربيّة بين جيش األمين العربي وجيش
المأمون الفارسي على مقربة من طهران انتصر فيها جيش
المأمون وهزم جيش األمين ،وعندما وصلت أخبار الهزيمة
إلى الخليفة األمين وج��ده حَ مَل ُتها عند دجلة مع حبيبته
الجارية كوثر يصطاد السمك وإيّاها .ويقول مؤرخو حياة
األمين أنه انزعج من هؤالء الذين ع ّكروا صفو يومه فرفض
القيام للدفاع عن خالفته «ألن فتاته كانت قد اصطادت
()120
سمكتين بينما هو لم يكن قد اصطاد سوى واحدة.
نذكر هذه التفاصيل ،من كتاب التاريخ ،لكي ندرك حقيقة
الدولة العبّاسية التي هي حقيقة حلف حربي بين جماعتين
حاملتين لقوميتين مختلفتين ومذهبين في اإلس�لام غير
متطابقين جمعها جامع سلبي أال وه��و :العداء المشترك
لألمويين الذي اغتصبوا السلطة من أصحابها آل البيت ،وقد

فيليب حتّي

المفكر التونسي العفيف األخضر

ظهرت هذه الحقيقة على صورة دموية محدودة أيام هارون
الرشيد ال��ذي فتك بوزرائه البرامكة الفارسيين أيّما فتكة
واستولى على أمالكهم ثم ما لبثت أن تط ّورت صورتها حتى
الحرب بين الجيوش كما أسلفنا.
بعد استتباب األمر له ،لم يكن أمام المأمون إال أن يلعب
لعبة ال��ت��وازن��ات السياسية لضبط التناقض القومي –
المذهبي .وهنا ،ال بد لنا من القول ،إن المأمون كان أول من
عمل بمبدأ التوازن في الميدان السياسي في تاريخ اإلمرة في
الحضارة العربية .قبله ،كانت هناك توازنات من نوع آخر،
هي التوازنات القبلية وما أسهلها على الحاكم .أما التوازن
الجديد فهو توازن سياسي بالمعنى العصري للكلمة .نعني
التوازن الذي يحصل عن طريق تبادل السلطة .فمنذ البداية،
ومع انتصاره الحربي ،لم يعلن المأمون نفسه خليفة ،بل
استدعى علي ال��رض��ى ،أح��د حفداء الخليفة علي بن أبي
طالب من المدينة إلى مرو وعيّنه خليفة .غير أن االستقرار
الذي رجاه المأمون لم يحصل ،ذلك ،ألن الخليفة ،الورع،
لم يكن موافقا ً لتوقعاته السياسية .وظهر ضعفه السياسي
عندما جعل المظاهر في رأس أولوياته .فقد أمر الناس في
طول اإلمبراطورية وعرضها أن يستبدلوا الرايات والمالبس
العباسية السوداء بالرايات والمالبس الخضراء .ويقول
المؤرخ ح ّتي إن الراية الخضراء واللباس األخضر هما ما
()121
عرف بهما العلويون.
إزاء ه��ذه ال��ح��وادث (تعيين علي الرضا وأعماله) عبّر
السنة عن استيائهم فسارعوا ،في بغداد ،إلى إعالن إبراهيم
المهدي ،عم المأمون ،خليفة للمسلمين .وفي جو الفوضى
الذي قام ،توفي علي الرضا فجأة (يقال مسموماً) واغتيل
وزير المأمون الفضل بن سهل على أيدي العرب الناقمين.
ثم هدأت األحوال نتيجة التوازن الدموي .وعندما راح ُق ّواد
الخليفة يتخلون عنه بسبب عدم كفاءته دخل المأمون ،الذي
كان مقيما ً في مرو إبّان تلك القالقل ،إلى بغداد في عام 819م
خليف ًة للمسلمين ،مظفراً ،وكان أول عمله العودة إلى الرايات
()122
العباسية السوداء.
ورغم جميع تلك الحوادث وما تخللها من فوضى حصل
مثلها في جميع األم��م وال��دول (الثورة الفرنسية والحرب
األميركية األهلية وقبلهما الحروب الدينية – المذهبية في
أوروبا في القرون الوسطى) ،نقول رغم تلك الصورة القاتمة
حقاً ،من الوجهة السياسة – الداخلية ،يجب علينا اإلقرار بأن
عصر المأمون كان عصر الدولة العَ لمانية والعلمية األول في
تاريخ الحضارة العربية .هنا ،كما هو معروف من العِلم.
ففي زمانه ازدهرت حركة المعتزلة بل بلغت ذروتها في
االنتشار وكان المأمون نفسه معتزليا ً صريحاً .وفي عام
827م جعل المأمون االعتزال دين الدولة .فيا له من قرار
()123
ثوري وخطير.
أه ّمية هذه الحركة ،بالنسبة لمفهوم الدين والدولة ،تمثلّ
في أن مبدأها كان مبدأ ً فلسفياً ،هو مبدأ العقل .وهو مبدأ
متناقض مع مبدأ التقليديين من رجال الدين الذي كان مبدأ
النقل .العقل يقول ،إنه هو مرجع التفسير للنصوص القرآنية
فما ال ينطبق على العقل مرفوض وما يوافق العقل مقبول .في
حين جعل السلفيون النص هو المرجع وما على العقل إلاّ أن
يخضع لما ورد فيه .الحقيقة ،هي أن هذا الصراع بين مبدأ
النقل ومبدأ العقل يخفي وراءه صراعا ً بين مبدأ الله ومبدأ
اإلنسان.
حركة الترجمة ،في زمن المأمون بلغت أعلى مستوياتها،
ترجمة المؤلفات اليونانية وال��ف��ارس��ي��ة إل��ى العربية.
والمأمون هو الذي أسس المركز الثقافي الذي عرف باسم
«بيت الحكمة» والذي اختص بالترجمة وض ّم مكتبة كبرى،
ودارا ً لنسخ المخطوطات ،ومرصدا ً للبحوث الفلكية .وجعل
الطبيب المترجم السرياني يوحنا بن ماسويه أول رئيس
له )124(.الصراع بين حركة االعتزال وخصومها لم ينتهِ،
بل اشت ّد بعد إعالن المأمون االعتزال دينا ً للدولة وإنشائه
«محكمة تفتيش» ألول مرة في التاريخ اإلسالمي لمحاكمة
كل من ال يطبّق العقائد العقلية للحركة من موظفي الدولة
وقضاتها .ومن بين تلك العقائد عقيدة خلق القرآن ،أي أن
القرآن مخلوق وليس قديماً .وق��د ع��رف النزاع ح��ول هذه
العقيدة ،بصورة خاصة ،باسم «فتنة خلق القرآن» التي كان
من ضحاياها إمام بغداد أحمد بن حنبل الس ّني الذي سجنه
المأمون بعد أن قيّده بساللسل الحديد لسنتين واستم ّر
اضطهاده في زمن الخليفة المعتصم (ابن المأمون) الذي أمر
بجلده كي يغيّر رأيه فما فعل إلى أن توفي عام 855م.
أما حركة االعتزال العقلية التي بدأت بداية سامية ِّ
مبشرة،
فبعد أن ح ّولت العقل بتط ّرفها ،إلى معتقل ،انقلب عليها
الخليفة المتو ّكل (ابن المعتصم) وقضى عليها عام 848م.
()126

أما المأمون فقد توفي عن عمر يناهز الثمانية واألربعين
سنة بعد أن حكم اثنتين وعشرين سنة ونصف و ُدف��ن في
طرسوس )126(.وبموته ابتدأ زمان االنحدار العباسي.

إمرة االستيالء

قلنا في خاتمة كالمنا السابق ،إن الدولة العباسية ابتدأ
انحدارها التدريجي بعد المأمون .والحقيقة أن انهيارها
الفعلي وقع في المدة المتدة ما بين منتصف القرن الثالث
ومنتصف القرن الرابع الهجريين أي لحقبة من الزمن تناهز
المئة عام خاللها برزت ظاهرة جديدة لم يعهَد العرب لها
مثيالً من قبل ،أال وهي ما عرف باسم ظاهرة (أمراء االستيالء)
أو (أم��راء الشوكة) .وقد ُوج��دت هذه الظاهرة في ظروف
استيالء الترك على السلطة وظهور السالجقة على المسرح
السياسي باإلضافة إلى ظروف الغزوات الصليبية واجتياح
التتار للبالد اإلسالمية .وم��ع أن دور القادة العسكريين
هو ،بالتعريف ،دور أمني هدفه حماية البالد ودولة البالد،
فإنهم مع قيامهم بذلك الدور خير قيام ،تعدّوه إلى لعب دور

سياسي هو أصالً دور «أولي األمر» من المسلمين الذين جاء
على ذكرهم كتابهم القرآن.
القائد العسكري ،بفضل القوة وحدها ،وال��ذي كان أمير
جيشه ،صار سلطاناً ،ال بيعة وال من يحزنون .أما الخليفة
العباسي فقد أفرغ مركزه من كل سلطة تنفيذية وتح ّول إلى
ص��ورة ذات رمزية دينية معنوية ظاهرية اجتذابا ً لطاعة
المسلمين .وعنت «إمارة االستيالء» ،عند الماوردي ،اإلمارة
التي تعقد عن اضرار وتكون بأن « يستولي األمير بالقوة على
بالد يقلّده الخليفة إمارتها ويف ّوص إليه تدبيرها وسياستها.
فيكون األمير مستبدا ً بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذا ً
()127
ألحكام الدين.»...
تجدر المالحظة إل��ى أن أم��راء االستيالء انقسموا ،وفقا ً
للخالفة القومية والمذهبية – الدينية إلى صنفين :هناك
السالطين السلجوقيون ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ن الس ّنة وهناك
السالطين البويهيون الذين كانوا من الشيعة الفرس .السلطنة
السلجوقية ،ظهرت إل��ى ال��وج��ود ،أول ما ظهرت ،في عهد
الخليفة العباسي أبي الفضل جعفر المقتدر بالله بن المعتضد
بالله (295هـ320 -هـ) .نذكر من السالجقة السلطان ألب
أرس�لان ووزي��ره نظام الملك ال��ذي بقي في منصبه حوالى
()128
ثالثين سنة وفي كنفه عاش اإلم��ام أبو أحمد الغزالي.
أما السلطنة البويهية فكان قيامها في عهد الخليفة العباسي
أبي العباس أحمد الراضي بالله بن المقتدر بالله (322هـ).
نذكر من أهمهم :عضد الدولة ،وشرف الدولة ،وسلطان الدولة،
()129
وصمصام الدولة.
دول السالطين (السلجوقية والبويهية) امتازت على ما
سبقها من دول بأنها ،ألول مرة في تاريخ العرب والمسلمين،
كانت دولة عَ لمانية (بفتح العين) بمعنى جديد وهو فصل
الدين عن الدولة .ك ّنا ،ذكرنا ،ونحن في معرض الكالم على
الدولة األموية بأنها كانت دولة دنيوية وبهذا المعنى وصفناها
آنذاك ،بأنها عَ لمانية (بفتح العين) ،لكن ش ّتان بين تلك وهذه
التي نتحدث عنها اآلن .والش ّتانية تتمثل بأن الدولة األموية لم
تفصل ما بين الدين والدولة بل ظلت رابطة بينهما لكن بصيغة
جديدة :الدين وسيلة لخدمة أغراض الدولة .أي أن الدولة فوق
الدين وقبل الدين ولها األولوية على الدين .الدين يستخدم في
المناسبات لتغذية الطاعة للدولة ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخ��رى إللباس الدولة ص��ورة مح ّببة لدى الرعية .معاوية
وأوالده من بعده ظلّوا يؤ ّمون المساجد للمحافظة على تعلّق
الجماعة.
في دولة السالطين اختلف األمر جذريا ً ونوعياً .السلطان هو
الدولة والخليفة ليس الدولة ،هو مجرد رمز للدين .الخليفة ال
عالقة له الب ّتة بشؤون الدولة ،إن هو إال صورة دينية فحسب،
لالستهالك الشعبي.
إنه لمفيد أن نعرف هذه الحقيقة ،ألن الشائع بين الناس
ولدى المؤرخين بعامة والمستشرقين بخاصة ،هو أن الدولة
العربية كانت دائما ً دولة دينية ،إسالمية محض .والحجة هي
كون الخليفة جامعا ً السلطة التنفيذية واإلمامة ،غير مفرقين
جمع حقيقي في عهد مح ّمد والخلفاء
بين جمع وجمع ،بين
ٍ
وجمع آخر يدخل باب السياسة اإلدارية التكتيكية
الراشدين
ٍ
زمان معاوية ،وغير منتبهين لحقيقة الفصل بين الدين والدولة
في الحقبة السلطانية ،حقبة أمراء االستيالء الذين لم يحكموا
بالشورى بل بق ّوة الجيش الموالي .إذاً ،حوالى منتصف القرن
الثالث الهجري أو القرن العاشر الميالدي ،أي قبل الثورة
الفرنسية بحوالى ثمانمئة سنة كان مبدأ فصل الدين عن
الدولة العلماني معموال ً به في الحضارة العربية .وال ينقص
قيمة هذه الظاهرة ،كونها تحققت في ظروف الحكم السلطاني
العسكري .فالعلمانية هي هي سواء وجدت في حكم مدني أو
حكم عسكريٍّ ليس بمدني.

اإلمرة الثورية

ث��ورات مهمة نشبت خالل الحكم العباسي وعلى امتداد
القرون :الثالث والرابع والخامس الهجرية ومعظمها انطلق من
مدينة الكوفة وهي :ثورة الزنج وثورات اإلسماعيلية الباطنية
(السبعية) بكل فئاتها.
وفي حين يرى الدكتور فيليب ح ّتي أن وراء الثورة سببا ً
عقائديا ً شيعيا ً يختص بأولويات علي بن أبي طالب وأبنائه
من بعده بالنسبة إلى قضية الخالفة التي اغتصبها األمويون،

ولم يحققها وعد العباسيين ( ،)130فإن العفيف األخضر يرى أن
محرك الثورات كان اقتصاديا ً طبقيا ً(.)131
مهما تكن األسباب ،فإن ما يهمنا ويتصل بمجرى بحثنا
سجلت نمطا ً جديدا ً من اإلمرة
الرئيسي ،هو أن تلك الثورات ّ
متناقضا ً مع األنماط السابقة .فثورة الزنج في البصرة (-255
 270هـ) وصاحبها علي بن محمد استخدم الدين استخداما ً
تكتيكيا ً لتحريض الزنوج والعبيد عندما أعلن أن الله ألغى
ّ
الرق وذلك بتأويله السياسي لآلية التي تقول« :إن الله قد
()132
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. »...
والشاعر اب��ن ال��روم��ي وص��ف موقفهم بأنه ضد اإلس�لام
عندما ق��ال« :أي نوم بعدما انتهك الزنج محارم اإلس�لام».
الحركة الثورية اإلسماعيلية بدأت حزبا ً معارضا ً مفتوحة
أب��واب العضوية فيه للمثقفين فقط الذين يعرفون القراءة
والكتابة ويتمتعون بالوعي النقدي .أما الجماهير المط ّوعة
باإليديولوجيا الرسمية فكانوا يس ّمونها« :العميان» و»الحمير»
و»عبدة األوثان» ،إشار ًة إلى تقديسها الحجر األسود .بكلمة
()133
أخ��رى ،كان الحزب اإلسماعيلي حزب النخبة القائدة.
أما برنامج الحزب فتألف من المبادئ اآلتية :إلغاء الملكية
الخاصة ،والمساواة بين المرأة والرجل ،واإلطاحة بالنظام
()134
القائم الزمني والروحي.
وقد امت ّد لهيب الحركة اإلسماعيلية من البحرين ،حيث
جناحها العربي في المشرق ،إلى المغرب العربي غرباً .الجناح
()135
الفارسي في الحركة م ّثل أقصى يسارها.
ّ
المنظر األول للحركة فكان اسمه عبدالله بن ميمون
أما
الذي كان ذا ثقافة واسعة نتيجة اطالعه على جميع الفلسفات
واألدي��ان في عصره .وهو هذا الرجل ال��ذي قال ق��وال ً شبيها ً
بأقوال الماركسية« :إن األئمة واألدي��ان واألخ�لاق ليست إال
()136
ضاللة وسخرية».
فيما بعد أنجبت اإلسماعيلية «إخوان الصفا» وابن سينا
كما كان لها تأثير في المتنبّي والمعري وابن هانئ )137(.وأهم
إنجازات اإلسماعيلية على الصعيد السياسي :الجمهورية
القرمطية ف��ي البحرين ،وح��رك��ة الحشاشين ف��ي ف��ارس
وسورية ،والدولة الفاطمية في شمال أفريقية .الجمهورية
القرمطية تسلمت السلطة في البحرين في النصف الثاني من
القرن الثالث الهجري (بالضبط في  286هـ) .وكان زعيمها
الفعلي حمدان القرمطي (المزارع) وأبو سعيد الجنابي أول
رئيس لعقدانية (مجلس ثورة) الجمهورية )138(.وأهم ما فعله
القرامطة ،ما يتناقض مع االتجاه التقليدي السابق ،أنهم أنكروا
الرسل والشرائع ،وأ ّولوا الشريعة على نح ٍو دنيوي ـ سياسي
وكشفوا الغطاء عن حقيقتها التمويهية عندما قالوا ،إن الصالة
هي مواالة الحاكم والحج زيارته وخدمته والصوم اإلمساك
عن إفشاء سره .وتعدّوا كل الحدود الدينية المألوفة عندما
قضوا على الحج لهدره االقتصادي (ذبح األول��وف من اإلبل
والماشية) ولشعائره العبثية الالعقالنية كرمي األحجار ولثم
الحجر )139(.لذلك اقتلعوا الحجر األسود عام  312هـ وقتلوا
الحجيج ثأرا ً ألسراهم الذين كان قد فتك بهم المعتض .كما
ألغى القرامطة الضرائب والخراج على األرض.
الحشاشون ،بقيادة الحسن الصباح ،أعلنوا «يوم القيامة»
عام  559هـ وعنوا بهذا اإلعالن إلغاء الشريعة اإلسالمية ألن
()140
التنزيل ال يؤخذ إال بالتأويل.
مؤسس ال��دول��ة الفاطمية ك��ان اسمه عبيد الله المهدي
( 909-924هـ) .وهو ولد في عام  873هـ في بلدة سلمية
في سورية .والدولة الفاطمية هي أول دولة شيعية عربية
ّ ()141
عظيمة ،وفقا ً لوصف المؤرخ حتي.
ترك المهدي السلمية إلى شمال أفريقية مستجيبا ً لدعوة من
أحد الدعاة اإلسماعيليين ،أبي عبد الله الشيعي .وأبو عبدالله
الشيعي هذا ،باإلضافة إلى كونه داعية له كاريزما مؤثرة في
وحد القبائل
الناس ،كان قائدا ً حربيا ً من طراز ممتاز :فهو الذي ّ
في شمال أفريقية وهو الذي ح ّقق االنتصارات على بقايا الحكم
العباسي هناك واحت ّل مدينة القيروان التي كانت أعظم معقل
للسنة .وهو ال��ذي ح�� ّرر عبيدالله عندما تمكن خصومه من
سجنه .غير أن الذي حصل بعد كل ذلك ،كان انقالبه على عبيد
الله وإشاعته أنه ليس مهدياً .فما كان من عبيد الله ال أن يدعوه
إلى وليمة في القصر ،حيث تم القضاء عليه وعلى أخيه أبي
العباس.
بعد استباب األم��ر ل��ه ،ف��ي المغرب وال��ج��زائ��ر وتونس

توجه عبيدالله إلى مصر لينتصر ،بعد أكثر
والصحراء الليبيةّ ،
من محاولة ،انتصارا ً بحريا ً في اإلسكندرية وبريا ً في الفيوم،
حتى صارت منطقة مصر العليا تحت رحمته )142(.أما أهم
الفتوحات وذروتها فكان فتح مصر في عام  969على يد المع ّز
()143
حفيد عبيدالله.
ويصف ح ّتي عبيدالله بالحكمة ألنه لم يص ّر على الناس
ليعتنقوا مذهبه الشيعي اإلسماعيلي بخاصة معظم سكان
المدن الذين كانوا تحت إمرته كانوا من السنة .ويذهب ح ّتي
إلى القول بأن العنصر الديني في الدعوة بدأ «ينحسر ليح ّل
محلّه العنصر العلماني» إذ استحال الزعيم الديني عبيدالله،
تدريجياً ،إلى «حاكم إداري» )144(.واألرجح أن ما يقصده ح ّتي
«بالعنصر العلماني» هو االتجاه الدنيوي للحكم حصرا ً أي
العَلمانية (بفتح العين).
غير أننا ،إذا تقدمنا في التعرف إلى ما حصل بعد عبيد
الله ،بصورة خاصة ،في عهد الحاكم بأمر الله996-1021( ،
هـ) سنجد أن هذا الحاكم أسس معهدا ً علميا ً ممتازا ً س ّماه
«دار الحكمة» وأنه كان ذا عالقة بالمذهب ال��درزي الممتلئ
بالمعارف الفلسفية )145(.في ك ّل هذا ما يسمح لنا بالقول ،إن
النزعة العلمية ُوجدت ،هي األخرى ،في زمن الفاطميين.
بالنسبة إلى دنيوية الدولة الفاطمية يمكننا أن نشير إلى
الدالئل اآلتية:
أوالً :العنف :وهو ما يعترف به عبيدالله المهدي نفسه .فقد
كتب إلى المشرق بعد قتله القائد الداعية أبا عبدالله الشيعي
وأخاه أبا العباس ،يقول« :السالم على شيعة المشرق ،أ ّما
بعد فقد علمتم محل أبي عبدالله وأبي العباس من اإلسالم،
()146
فاستذلهما الشيطان ،فطهرتهما بالسيف ،والسالم».
ويقول ح ّتي« ،وفي سجل األخبار المريعة ألعمال الفاطميين
()147
وسائل عديدة للقتل والتعذيب».
ثانياً :ثم هناك حياة البذخ وال��ت��رف :يكفي أن نقتطف
بعضا ً من وصف المؤرخين العرب لقصر الخليفة الفاطمي في
القاهرة .يقول هؤالء المؤرخون :القصر  4000غرفة وبوابة من
ذهب تفتح على قاع ٍة مذهبة وبهو فخم حيث قام عرش الخليفة
المصنوع من الذهب .وهناك قاعة الزمرد بأعمدتها الرخامية
الجميلة .أما األثاث والزخرف فمن اآلبنوس والعاج المطعّ م
والسجف واألقمشة
بالحجارة الكريمة .واأللبسة الحريرية
ُ
()148
المقصبة مطرزة بالذهب.
ّ
غير أن ال��دول��ة الفاطمية التي كانت بلغت ذل��ك المجد
الدنيوي المط ّرز بالذهب والزمرد مالبثت أن دار عليها الزمان
فنزلت إلى الحضيض في زمن الخليفة العاضد الذي خلعه
صالح الدين األيوبي معيدا ً سلطة العباسيين.
نحصل من كل ما تقدم ،من هذا الشريط االجتماعي
اآلن ماذا
ّ
ـ التاريخي الذي امت ّد قروناً؟ الجواب هو أن حزب الله الذي
نجح في تأسيس دولة محمد نجح أيضا ً في استمرار هذه
الدولة عبر خلفائه من الصحابة وغيرهم من المسلمين،
لكن ،بفضل عاملين مهمين ،أال وهما :العقيدة المشتركة التي
جمع نظامها عقول المسلمين وأفئدتهم جميعاً ،على اختالف
شعوبهم وأعراقهم .هذا بصور ٍة عامة .ثم هناك مصالح
الدنيا التي تنازع في طلبها الزعماء والطامحون إلى الزعامة
من أهل البيت ومن قريش ومن آخرين من خارج أهل البيت
وخارج قريش .ونقصد بمصالح الدنيا ،بصور ٍة رئيسية تسلم
مقاليد السلطة ،الخالفة ،أو اإلمارة ،أو اإلمامة ،أو السلطة عند
العثمانيين في نهاية المطاف ،إلى نهاية الحرب العالمية
األولى .بلى ،ما كانت الدول اإلسالمية في التاريخ ،إال دول
البشر هي من صنعهم في ميدان صراعاتهم على الدنيا .لذلك
انطبق عليهم قول الشاعر المصري حافظ إبراهيم:
ُ
ٌ
ستدول
دول فكم من دول ٍة
والدهر دوالب فإن دالت له
«فالدولة اإلسالمية» دال��ت ،أي تشتت وزال��ت .ومن هنا
يصح القول ،إن أي واحد ٍة منها لم تكن دولة الله .ولو كانت
ّ
أي واحدة منها دولة الله لما كانت تزول .األصح هو القول،
من المنظور االجتماعي ،الذي اعتمدناه في هذا المقطع من
كتبنا ،هو أنها جميعاً ،كانت دول «حزب الله» ،الذي أسسه
محمد في قريش ومن قريش وانتشرت أفكاره العالمية في
بالد العرب وفي العالم القديم كله.
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