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التوطئة

يريدون  فقط  القليلين  ولكن  شخص،  كل  به  يؤمن  ما  حول  تقريًبا  العمل  هذا  يتمحور 
الموت من أجله. إنه حول اإليمان بشيء مهم يتجاوز مصالح األفراد وعائالتهم المباشرة. 
اإلجابة على  العمل  هذا  يحاول  العقل.  المجتمع وحدود  اإليمان وأصل  طبيعة  إنه حول 

سؤال: لماذا يؤمن الناس بقضية؟ ولماذا يموت البعض ويقتل من أجلها؟.

تتمثل اإلجابة باختصار في أن الناس ال يقتلون ويموتون ببساطة من أجل قضية. إنهم 
يقتلون ويموتون من أجل بعضهم البعض. سيبين هذا العمل كيف ولماذا حصل هذا: في 
التطور البشري وعبر التاريخ؛ من غابات جنوب شرق آسيا، ومن األراضي السياسية البور 

للشرق األوسط، إلى نيويورك ولندن ومدريد.

سيقاتل الكثير من الكائنات حتى الموت من أجل أقاربهم. ولكن تقاتل فقط الكائنات 
المتخيلين ومن أجل  الموت من أجل أصدقائهم وأقاربهم  بنفسها حتى  البشرية وتضحى 
إخوة يريدون سفك الدم من أجل بعضهم البعض. األسباب وراء األخوة، ناس ال رابط بينهم 
متعاونين ألقصى درجة من اإلخالص، هي قديمة قدم فصيلتنا الفريدة العاقلة والمفترسة 
سمه  مختلفة.  بطرق  كبيرة  قضايا  لتصير  األسباب  هذه  مختلفة  ثقافات  دت  صعَّ لنفسها. 
ُحبَّ اهلل أو ُحبَّ المجموعة، في النهاية ال يهم ذلك إال قلياًل. غزلت الحضارات الحديثة 
عجلة خيطان التوحيد لصناعة أعظم قضية وهي البشرية. كل العبارات العظيمة التي تنتهي 
خالص  البشرية.  أجل  من  الموت  حتى  اإلخالص  تمجد   »isms«بـ اإلنكليزية  اللغة  في 

البشرية هي قضية مثيرة حتى يكون من المستحيل تحقيقها. 

توفر المعركة القاتلة في قضية عظيمة خاصة بالنسبة للشباب المغامرة والمجد النهائيين 
لكسب أكبر قدر من االحترام في عيون الكثيرين، وأكثر غالء في قلوب أقرانهم. بتحديد 
إخالصهم لدفاع أعظم وخالص للبشرية، يلزمون أنفسهم بسبيل يسمح بقتل جماعي من 
أجل ما يعتقدون أنه خير كثير. القصة الفظيعة في تاريخ الحرب في القرن العشرين تتمثل 

التوطئة
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في كونها أكثر من غزو وجشع وحتى دفاًعا عن النفس فكل الدول المشاركة بررت قتل غير 
المقاتلين المدنيين على نطاق واسع لتدفع بعجلة »الحضارة« أو تحميها. الجهادية حركة 

اجتماعية وسياسية عابرة لألوطان تتنزل في نفس السياق. 

من  ويموتوا  يقتلوا  أن  اآلالف  فقط  يريد  لماذا  اإلرهاب،  يدعمون  الكثيرون  كان  إذا 
أجله؟ سنرى أن الشباب الذين يريدون الذهاب للقتل والموت من أجل الجهاد هم أصدقاء 
المعسكر وأصدقاء المدرسة وزمالء كرة القدم وما شابه ذلك. والذين أصبحوا عصابات 
عنيدة من األخوة في بحث قاتل وغير شرعي للحفاظ على مجموعتهم القبائلية المتخيلة 

من الصليبين واليهود والمشوهين أخالقًيا وغير التائبين وكائنات نصف بشرية. 

ال يرتكب اإلرهابيون اإلرهاب ألنهم منتقمون بشكل استثنائي أو غير مكترثين وفقراء 
دين  في  أطفااًل  تدريسهم  تم  أو  الذاتي،  االحترام  ينقصهم  أو  ومذلولين،  متعلمين  غير  أو 
انتحاريين أو متعطشين  متطرف أو تم غسل أدمغتهم أو ذوي عقول تميل إلى اإلجرام أو 
عدميين  األحيان  أغلب  في  اإلرهابيون  ليس  السماء.  في  العذارى  مع  الجنس  لممارسة 

ولكنهم متطرفون أخالقًيا وهم مؤثرون مشدودون إلى أمل أحمق.

علم الالمعقول

إلى  سافرت  الماضية،  ونصف  الثالثة  العقود  في  اإلنسان.  دراسة  علم  في  مختص  أنا 
أو  أعثر قط على أي شخص مؤمن  الناس، ولم  األنواع من  بعديد  والتقيت  أماكن عديدة 
الشهداء  مع  كنت  بالدين.  معجًبا  يكن  لم  ملحد،  أو  الدين  من  موقفه  يعرف  ال  شخص 
الغابات  إلى  وصواًل  للمغرب  األطلنطي  الشاطئ  من  مقدسين  ومحاربين  المستقبليين 
مع  تجاربي  تقارير  تجعلك  أن  إلى كشمير. يجب  إندونيسيا ومن غزة وصواًل  في  البعيدة 
القاتلين الطامحين من أجل اهلل والشهداء الطامحين، والدراسات الميدانية التي انبثقت عن 
هذه اللقاءات تفكر حول اإلرهاب بطريقة جديدة: أقل غرابة وأقل إخافة. الدراسة العلمية 
لإليمان، مثل الدراسة العلمية للحب، هي البداية. بتطبيقه على اإلرهاب - واحد من بين 
العلمية الجدية  أيامنا الذي ظل محصًنا من الدراسة  القضايا المهمة المتعلقة باإليمان في 

بسبب عاطفته - ربما ينتج العلم ذات يوم وحًيا صحيًحا. 

الذي كان قد  التطور  أية فكرة على  العلماء ليس لديهم  المدهش أن قلياًل من  إنه لمن 
تحقق في مجال دراسة الدين. يالحظ هذا جيًدا بين الموجة األخيرة ممن تمت تسميتهم 
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من  )واحد  راسل  برتراند  قبلهم  فعل  قد  كان  مثلما  يعتقدون،  الذين  الجدد  بالملحدين 
المهلك على  الدين  لتخفيف عبء  أخالقية  للعلم مسؤولية  بأن  ماركس،  أبطالي( وكارل 
المتحدة،  الواليات  ليست كذلك.في  تافهة ولكن سياساتها  الفكرة فكرًيا  تبدو  المجتمع. 
المرشح تهديده. الترشح تقريًبا لكل منصب سام حول اإلرهاب وكيف سيعالج  يتمحور 

ربما لم يحدث في تاريخ البشرية أبًدا أن أخاف قليل من الناس ممن لديهم وسائل واقعية 
وفالسفتنا  علمائنا  أحسن  بعض  حتى  الهستيريا  بلغت  الناس.  من  كثيًرا  قليلة  وإمكانيات 
أربكني  ما  اهلل  رفض  ليس  لإلرهاب.  عالًجا  باعتباره  اإليمان  وبنهاية  اهلل  بموت  مطالبين 
البشري.  التفكير  في  اإليمان  ودور  البشرية،  تاريخ  في  اهلل  مفهوم  تجاهل  أربكني  ولكن 
خطيًرا  يكون  أن  والمقصلة،  رب  دون  العمل  معسكر  مثل  المثالي،  التنوير  إللحاد  يمكن 

لآلخرين. 

في هذا العمل أكتشف أيًضا التبعات العملية لفهم القيم المقدسة. تختلف القيم المقدسة 
التي تحرك الفعل بطرق  عن قيم السوق والواقعية السياسية، بدمج االعتقادات األخالقية 
االنتحارية  التفجيرات  مثل  المتطرفة  السلوكيات  مثل هذه  النجاح.  نسبة آلفاق  من خالل 
األوسط  الشرق  في  مستعصية  ظاهرًيا  تبدو  التي  السياسية،  للنزاعات  الوحشية  واألعمال 

وآسيا الوسطى والجنوبية وأماكن أبعد من ذلك، تحركها القيم المقدسة دائًما.

األخرى، وخاصة  القيم  دائًما على  الناس  بهوية  المتصلة  األعمق  الثقافية  القيم  تنتصر 
القيم االقتصادية. ولكن دراسة المجتمعات المتناحرة واللقاءات مع زعمائها تشير إلى أن 
أو  السلم،  نحو  للتقدم  مذهلة  فرًصا  يمنح  أن  يمكن  المقابل  لإلنسان  المقدسة  القيم  فهم 

على األقل تقليص التنافس العنيف بين المجموعات. 

اإلرهاب  مواجهة  كيفية  حول  العملية  االعتبارات  هذه  خالل  من  العمل  هذا  يرمي 
ألصل  أشمل  رؤية  تقديم  إلى  ظاهرًيا،  مستعصية  تبدو  التي  النزاعات  مع  التعامل  وكيفية 
العقل.  البشرية وحدود  مفهوم  الحضارات وخلق  الحرب وظهور  وأوبئة  وتطوره،  الدين 

إن نجحت أي من هذه التفاصيل سيجعل الجهد من ورائه ذا جدوى. 

تنبيه واحد: تحدثت مع الناس باللغات التي كنت قد تعلمتها وأنا أقوم بالعمل التي لم 
أتعلمها بطريقة رسمية أبًدا. لذلك أحياًنا أكتب األشياء كما أسمعها. إذا كانت طريقة كتابة 

كلمة متفًقا عليها أستعملها دائًما. 

التوطئة
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أطلب  العلمية.  للجماهير  جافة  أشياء  كتابة  على  الغالب  في  معتاد  أنا  النهاية،  وفي 
حذركم إذا كانت مجهوداتي أن أقترب أكثر من القارئ العام تبدو أحياًنا صريحة وشخصية 
وأحياًنا مستعملة بطريقة مفرطة، ألنني أعتقد أنه ثمة حلقة في صياغة فكرة. الموضوع يهم 

أكثر.

  



الجزء الأول

الق�ضية

في غمرة الربيع، وفي حضور أولئك الذين لم يفارقونا حًقا، نجد 
التضحية وأقصى  الشجاعة وحياة  نستحقها حًقا. حياة  التي  الحياة 

درجة النكران للذات وحياة ُوهبت إلنقاذ اآلخرين.

باراك أوباما، المقبرة الوطنية ألبراهام لينكلون،
إلوود، إلينوي، 30 أيار/مايو 2005

أنا واآلالف مثلي كنا قد هجرنا كل شيء من أجل ما نؤمن به.

محمود صديق خان، 7 تموز/يوليو 2005، 
المفجرون االنتحاريون السريون في لندن

الناس...يريدون خدمة قضية أعظم من مصالحهم الشخصية

عضو مجلس الشيوخ في الواليات المتحدة الذي سيصبح فيما بعد 
المرشح الجمهوري لالنتخابات الرئاسية جون ماكاين،
جامعة فيالنوفا، بنسيلفانيا، 15 نيسان/أبريل 2008 
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الف�ضل الأول

�ضولوا�ضي: اأنثروبولوجي اأثناء العمل

ُسولَواسي  جزيرة  في  إسالميين  ُمقاتلين  مع  ُأجريها  ُكنت  نفسية  بدراسات  قيامي  أثناء 
عيون  في  تموج  دموًعا  الحظت  وحدوده،  العقالني  االختيار  مجال  حول  اإلندونيسية 
مرافقي وحارسي الشخصي »فرهين«. لقد سمع لتوه أن شاًبا قد ُقتل مؤخًرا خالل مناوشة 

مع مقاتلين مسيحيين. تجربة بدت أنها تجلب الموت للشباب حتى بالقرب من المنزل.

سألت »فرهين« هل تعرف الولد؟ قال: »ال، ولكنه لم يكن في الجهاد إال ألسابيع 
حتى  الشهادة  أنل  ولم  أفغانستان  في  الثمانينات  أواخر  منذ  قاتلُت  قليلة.لقد 

اللحظة«.

في  برأسه  أومأ  »نعم«.  وأطفالك«.  زوجتك  ُتحب  »ولكنك  مواساته:  حاولُت 
حزن: »اهلل أعطى هذا،ويجب علَي أن أؤمن بالسبيل الذي رسمه لي«، »أي سبيل 

فرهين؟«.

»سبيل الُمجاهد، الُمحارب المقدس«.

في  الشيوعيين  قاتلوا  اللذين  األفغان«  »الخريجين  ُيسمون  ممن  واحٌد  هو  »فرهين« 
أفغانستان خالل الثمانينات:ُسرب من طرف ُمؤسس »الجماعة اإلسالمية« الحًقا عبد اهلل 
إندونسيين  ُمتطوعين  مع  خْيَبر«ليتدرب  »ممر  ُقرب  يوسف«  »أبو  مخيم  إلى  سونغكار 
الله عزام معلم أسامة  الفلسطيني عبد  العالم  أيًضا فقه الجهاد على يد  آخرين.هناك درس 
بن الدن وُمنشئ فكرة »القاعدة الصلبة« أو »طليعة المسلمين الثورية«.فيما بعد استضاف 
سبتمبر  من  عشر  الحادي  ألحداث  المدبر  العقل  محمد  الشيخ  خالد  جاكرتا  في  فرهين 

الحًقا، وساعد في سنة 2002 فرهين في تفجير مقر السفير الفيليبيني.

القضية
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 2002 رغم أن تلك العملية كانت نوًعا ما تمريًنا لتفجيرات بالي تشرين األول/أكتوبر 
والتي أودت بحياة أكثر من مائتين في الضربة اإلرهابية الوحيدة األكثر دموية ضد الغرب 
انتحاريين لعملية  منذ الحادي عشر من سبتمبر، إال أن فرهين رفض البحث عن مفجرين 

بالي، وفي المقابل شغل نفسه بقيادة معسكر تدريب لقتال المسيحيين في سولواسي.

لقد أنهى فرهين تجاربي النفسية التي كنت ُأجريها حول المقايضات التي يسعى الناس 
إلبرامها من أجل قضية عنيفة.الفكرة العامة هي أنه عندما يعتبر الناس األشياء مقدسة حتى 
فإن  اإلنسان حتى،  يفهمها  لغة ال  في  الكلمات  أو بعض  أجزاء من جدار  فقط  كانت  وإن 
والفوائد  التكاليف  حيث  من  السلوك  في  للبت  والسياسية  المعيارية  االقتصادية  الطرق 
المادي  الربح  إلى  النظر  بال عقالنية دون  الناس اآلخرين  أغلب  مثل  فرهين  تنتفي.أجاب 

أو الفائدة.

سألته: -»هل يكون الشخص أحسَن شهيٍد أو أكثَر استحقاًقا للشهادة إذا قتل من 
العدو واحًدا عوًضا عن عشرة، أو عشرة عوًضا عن مائة«.

- »إذا كانت النية خالصة سيحبه اهلل.األعداد ال تهم،حتى وإن لم يقتل أحًدا عدا 
نفسه«. 

- »ماذا لو أعطاك قريب لك غني كثيًرا من المال ُمقابَل أن تتخلى أو تؤجل فقط 
عملية استشهادية«

- »أهذه نكتة ؟ سأرمي النقود في وجهه«

- »لماذا؟«

- »ألن الُنبل في الحياة ال يكون إال بالقتال والموت من أجل قضية«.

في مقدمة 2004 لكتاب »أحالم من أبي«، سلم باراك أوباما بأن التاريخ ما بعد الحادي 
اإلرهاب  ُنواجه  أن  علينا  يجب  وأنه  ممزق،  بعالم  أخرى  مرة  يتحدانا  سبتمبر  من  عشر 
ف قائاًل:  بطريقة مباشرة. ولكنه ال ُيمكن له أن يتمنى فهم »عدمية اإلرهابيين المطلقة«. تأسَّ
عي التأثير في  »قواي للتعاطف وقدرتي على الوصول إلى قلب إنسان آخر ال تستطيع أن تدَّ

النظرات الجوفاء ألولئك الذين سيقتلون األبرياء بقناعة هادئة ومجردة«))(.

 )2004(، Dreams of My Father: A Story of Race and Inheritance. New York: Three ،1)  ب.أوباما(
Rivers Press.
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في الواقع، عيون اإلرهابيين التي عرفتها ليست جوفاء، هم قساة ولكن بعمق.ال تكمن 
الدم واللحم الممزق. الهادئ للعذارى في السماء.إنها حشوية مثل  الترقب  سعادتهم في 

خلوقة  أرواًحا  يكونون  ما  عادة  ولكنهم  غموض،  أو  بإطالق  َعَدميين  ليسوا  اإلرهابيون 
الغالب ناس عاديون. العادية للتعاطف أن تؤثر فيهم ألنهم في  متجذرة تستطيع القدرات 

ورغم أنني ال أعتقد أن التعاطف وحده يمكن أن يثنيهم عن العنف، إال أنه يمكن أن يساعدنا 
على فهم أي شيء يقدر على فعل ذلك.

علماء  يدرسه  ما  هذا  إنساني،  هو  ما  كل  يدرس  الذي  األنثروبولوجيا  عالم  أنا 
للرهبة  المثيرة  السلوكيات  بتحليل  ثم  دائًما(  التعاطف  )دون  بالتعاطف  األنثروبولوجيا 
والغريبة عن ثقافتنا. أخافني اإلرهاب بما فيه الكفاية أكثر من أي شيء قد عرفته ألتراجع 
عن سنوات العمل الميداني في الغابة المطرية مع هنود المايا، وأنا أحاول فهم أو نقل ما 

يجعل البشر على استعداد للقتل والموت من أجل اآلخرين.

بو�ضو،�ضولوا�ضي 9 و10 اآب/اأغ�ضط�س �ضنة 2005.

سولواسي هي جزيرة نائية من األرخبيل اإلندونيسي الواقع بين بورينو وغينيا الجديدة.
األنثروبولوجي،  فيَّ  ألَهمت  برتغالية  طائفة  وهي  سيكباس  هو  للجزيرة  القديم  االسم 
الذي سأكونه ذات يوم، توًقا لمعرفة ما معنى أن تكون إنساًنا من طبيعة مختلفة عني.قبل 
أربعين عاًما، كان أغلب ما كنت أخمن فيه حول ذلك العالم اآلخر البعيد يتأتى من األثر 
الكالسيكي للحقبة االستعمارية »قبائل بورينو الوثنية« الذي كتبه سنة 1912 شارلز هوس 

ووليام ماكدوغل))(.

»الحد  قبائل  وهو  سنوات  بثالث  قبله  ُألف  آخر  مرجع  رفقة  كتبي  رف  األثر  هذا  لزم 
لبعض  البدائي  العالم  وماكدوغل  هوس  ت.ر.بانل.صور  لصاحبه  الوحشية«))(  األفغاني 
قبائل البورينو وسيالبس على أنه صدى لما قبل فجر التاريخ اإلنساني وكتبوا: »الخاصيات 
بالفالحة  والجهل  قار،  سكن  أي  أو  المنازل  »غياب  هي  البدائية  الثقافة  لهذه  الرئيسية 
النفخ  أنبوب  فيها  التي يكون  البدوية،  الصيد  القوارب وحياة  بالمعادن وبصناعة  وبالعمل 

لتقوية النار اآللة الرئيسية«. و بعض القبائل تفترس لحم القبائل األخرى.

Pagan Tribes of Borneo. London: Macmillan ,(1912( ،ش.هوز و.ماكدوغال  (1(
(1909(, Among the Wild Tribes of the Afghan Frontier. London: George Bell & Sons ،ل.بانلت  (2(
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في صيف 2005، بلغُت أخًيرا سيالبس.لقد تحولت سولواسي كثيًرا من مجتمع ما قبل 
القراءة والكتابة الموصوف قبل قرن تقريًبا، رغم أن معالم عصر ما قبل التاريخ ذلك بقيت.

الفالحة  الدائم.ازدهرت  للمأوى  جاهزة  ومنازل  القش  من  مصنوعة  منازل  هناك  كانت 
عن  والشوكوال  القرنفل(  )سجائر  القرنفلية  السجائر  إلعداد  القرنفل  زراعة  ذلك  في  بما 
خليج  صخب  في  تمأل  المحركات  ذات  الزوارق  األسبان.  وفاتحيهم  المايا  قبائل  طريق 
توميني بجميع أنواع تجارة السلع. الناس ينتعلون أحذية البالستيك والجلد المصنوعة في 
آذانهم.  إلى  المحمولة  الهواتف  ويشدون  معاصمهم  في  يدوية  ساعات  ويضعون  الصين 
الحجاب  الحجاب،  يلبسن  النساء  البيسبول األميركية وبعض  قبعات  الرجال  يلبس بعض 
العربي. كانت الفترة الليلية موكًبا مغبًرا من ظالل كأنها األشباح، نصف بشر ونصف آلة، 

يعبر بسرعة على أضواء الدراجات النارية المتعاقبة بشكل ال ينتهي.

خريطة أندونيسيا

كانت سولواسي مثل مناطق الحدود األخرى بين العوالم الحديثة وعوالم ما قبل الحداثة 
حيث يكون الزمن التاريخي محدوًدا بشكل كبير: على طول األمازون أو الكونغو، في مدن 
من  مهًما  جزًءا  أصبحت  التي  الغريبة  السياحية  للمنتجعات  الخدمات  تقدم  التي  الصفيح 
المتحدة  الواليات  بين  الفاصلة  غراندي  ريو  حدود  طول  على  أو  العالم،  تجارة  أضخم 
والمكسيك. في هذه األماكن، الحضارة بالكاد تطورت. حصلت الحضارة الحديثة عموًما 
لتوها دون شبكة العالقات اإلنسانية المتينة، ودون أفكار ودون التحف التي تجعل الحياة 
الثقافية أكثر رفاهية لإلنسان اليانع والناضج.كل شيء جديد مصيره االضمحالل كما ذهب 
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إلى ذلك كلود لوفيس ستروس - الذي أشفق علي مبيًنا لي أنه كان ال يريد سوى أن يكون 
أنثربولوجيا - ذات مرة  أية موهبة أصبح عوض ذلك عالم  موسيقًيا، ولكن ألنه ال يملك 
وهو يتأمل مناطق العالم الجديد الحضرية المدارية الحزينة))(. سوف لن تبقى هنا خطوات 

تقتفيها أجيال المهاجرين. 

في عالمنا التجاري، الثقافات الغريبة إما أن تكون ساحرة مثل ثقافة التاهيتيين أو تكون 
أن  غير  أميركا.  غرب  جنوب  في  البويبليون  الهنود  ثقافة  مثل  االستغالل  وسهلة  زخرفية 
آلهة هذه  بالنسبة لشخص تريث طوياًل.  للقاء اآلخر قصيرة األجل  المعتدلة  الغرب  نشوة 
الثقافات األخرى هي كليشيهات حتى بالنسبة لسليلي األسالف الذين عبدوها وهو مزيج 
من القلق الوجودي والتأويل الذي يثير السعادة حول االنسجام والتوحد مع الطبيعة ومع 
وعزاء  وللرعاية  والفوضى  وللطقس  والحرب  للمشاعر  الحقيقية  اآللهة  البعض.  بعضهم 
الحلقات السماوية هي غبار ميت أو هي محنطة في المتاحف. اآلن، وألن سيطرة الغرب 
والغريب هجر كاأليتام.  المتخلف  فإن  النهاية،  العالم توشك على  والسهلة على  الطويلة 
بالكاد يهتم باستغالل أثارهم ويدمجهم أو يفهمهم أو حتى يالحظ ما إذا كانوا سيسقطون 

وجه األرض.

من  أكثر  تحتوي  ربما  الوسطى  سولواسي  في  صغيرة  مدينة  وهي  بوسو  الى  جئت 
المربع  المتر  حسب  متشددة  إسالمية  مجموعات  على  األرض  وجه  على  آخر  مكان  أي 
الواحد. لم أر أنابيب النفخ ولكني رأيت كثيًرا من الخصور التي تزين مدينة بادنج ورأيت 
كثير  وظهور  أكتاف  إلى  المشدودة  الكالشينكوف  وأسلحة  المنجل  تشبه  معدنية  سكين 
ألجل  يتقاتلون  اآلن  البعض،  بعضها  تفترس  المجموعات  بعض  تزال  ما  الشباب.  من 
معتقداتهم ال ألجل لحمهم. المجموعات في جنة عدن الصغيرة من الجحيم هذه، غالًبا ما 
يسمون أنفسهم »لشكر هذا« أو »لشكر ذاك«، و»لشكر« هي كلمة مشتقة من كلمة »عسكر« 
على  مشابًها  تركيًزا  وجدت  الباكستانية  كشمير  أزاد  إلى  ذهبت  عندما  )فقط  العربية  في 
القريبة  المسيحية  تيتني  مدينة  سوق  في  انفجاران  أودى  بقليل،  قدومي  قبل  »لشركس«(. 
بحياة اثنين وعشرين شخًصا. وبعد مغادرتي بقليل، ُقطعت رؤوس ثالث فتيات مسيحيات 
وهن في طريقهن إلى المدرسة وحدث انفجار آخر. بعث لي شرطي محقق صوًرا للفتيات 

 (1955(, Tristes tropiques. Paris: Plon. ك. ليفي ستروس  (1(
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وأصبت  بناتي  في  فكرت  الرياضية.  وستائرهن  تنوراتهن  يرتدين  رؤوس  بال  وأجسادهن 
بالغثيان جراء شهية الجحيم المفترسة هذه. 

كي ال يتفوقوا عليهم، انتصرت ميليشيا مسيحية وقطعت رؤوس العديد من المسلمين. 
بمن  الميليشيات  إلى  ينتمون  األندونيسية ثالثة رجال  الحكومة  أن أعدمت  بعد  كان ذلك 
من  مصنوعة  مدرسة  في  مسلم  مائتي  من  أكثر  ذبحت  حشود  لقيادتهم  دين،  رجل  فيهم 
الخشب خالل قتال سابق في الحرب الدينية، التي أودت بحياة ألف شخص من العقيدتين 

)المسيحية واإلسالمية(. أحياًنا ينتقم »لشكرس« مثل أسماك القرش من أبناء جلدتهم.

ال يوجد شيء في سولواسي مميز في كل هذا عدا الهدوء االستوائي المؤقت لجمال 
مغايًرا.  لها سلوًكا  يكن  لم  أوروبا  في  الجديدة  البلقانية  القبائل  الفينوسي.  الذباب  صائدة 
العصر  منذ  صناعي.  صعيد  على  السلوكيات  بهذه  مؤخًرا  قامت  الوطنية  القبائل  فمعظم 
الحجري القديم األول وعندما بدأ أسالفنا في تشكيل أكثر مجموعات تستطيع أن تسيطر 
لبعضهم  المفترسين  أسوأ  الناس  أصبح  الوحشية،  الحيوانات  طرف  من  تهديد  أي  على 
الذين  العاديون  األفراد  الغالب  في  وليس  »القبيلة«  أو  امتداًدا  األكثر  العائلة  إنها  البعض. 
الجماعي  القتل  عنف  لفهم  المفتاح  تمثل  أنها  متزايد  نحو  على  بدت  من  إليها،  ينتمون 

االستثنائي وفهم قتل األبرياء. 

صغير  اجتماعي  سلم  باعتبارها  المعتاد  األنثروبولوجي  معناها  في  بـ»القبيلة«  أعني  ال 
منظم إلى حد كبير على أساس المنطقة أو القرابة، وإنما أعني خاصة المجموعات األصلية 
مثل العشائر واألعراق. معظم المسلمين في سولواسي الوسطى ليسوا عشائريين في هذا 
المعنى الضيق للكلمة فهم مهاجرون حديثي العهد قدموا من أنحاء جافا المختلفة وبعض 
ورد  بما  شبيه  للقبيلة  ممتد  معنى  يوجد  الشرقية.  تيمور  من  ُجلبوا  المسيحيين  المقاتلين 
مرعبة  بطريقة  يؤرخ  وهو  »اإلنسانية«))(  كتابه:  في  غلوفر  جناثن  الفيلسوف  استشراف  في 
المجتمعات  إلى عدد  تشير  للقبيلة  العامة هذه  الفكرة  الوحشية.  العشرين  القرن  ألحداث 
والتي  مشتركة،  ثقافة  لديها  بأن  اإلحساس  بينها  فيما  كبير  حد  إلى  تتقاسم  التي  المترابطة 
»المجتمع  الراهن،  الوقت  في  واحد.  وبيت  موسعة  لعائلة  تنتمي  أنها  وتعتقد  تتخيل 

 (2001(, Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. New Haven: Yale .ج.غلوفر  (1(
University Press.
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المتخيل«، كما سماه عالم السياسة بينيدكت أندرسون حينما تطرق إلى مفهوم الوطن))(، 
يمتد من األحياء المجاورة للمدينة إلى الفضاء اإللكتروني. 

الضيق  المعنيين  المثال عشائرية في  اليهودية والعربية على سبيل  الشعوب  تزال  ما 
األمر  يبدو  ثقافًيا.  تراًثا  تتقاسم  وأنها  جينًيا  مرتبطة  أنها  تعتقد  كالها  للكلمة،  والواسع 
أتباع  ذلك  في  )بما  اليهود  ان  ُكهَّ يزعمها  التي  الحالية  النسب  عالقات  رغم  كذلك 
الكاهن الحشمونائيمي والالويون واإلسرائيليون أو العرب العدنانيون من بينهم قبيلة 
محمد، قريش( والقحطانيون وهي على األرجح روايات تاريخية. في المعنى الواسع 
للكلمة، اعتقدت ألمانيا النازية نفسها قبيلة وموطن األسالف، فتصدت لذرائع االتحاد 
روسيا  لبناء  ذرائع  واعتبرتها  المزعومة،  اإلنسانية  األخوة  مبدأ  على  القائمة  السوفياتي 
األم التي وبكهنوت ستالين في الواقع حركت المشاعر العشائرية للتضحية في الحرب 
الوطنية العظمى. أصبحت الواليات المتحدة، والتي تحتوي في األصل مشاعر عشائرية 
القوة  لصراعات  توسيعها  عبر  عشائرية  فشيًئا  شيًئا  مهاجريها،  بدايات  بسبب  ضعيفة 
الهجرة ويربطون  األميركيون بشكل مطرد  العالم. يخشى  االقتصادية والسياسية حول 
هذا بالخوف من أن يفرز اإلرهاب هذا المفهوم العشائري الجديد ألمن »الوطن«. ال 
أنفسهم  يحشدوا  أن  مستعدون  وهم  الحجة،  لسماع  بالقبيلة  التذرع  عبر  الناس  يحتاج 
للدفاع عن شرف عائلتهم المتخيل وعن وطنهم ضد أعداء حقيقيين أو متخيلين: منذ 
من  القارية  النزاعات  إلى  القدس،  حول  والعربية  اليهودية  القبائل  بين  هاملت  حروب 

أجل الوطن األم أميركا والوطن األم لروسيا، أو وطن األسالف للصين.

التي سوف  المختلفة  القبائلية  التخيالت  بين هذه  تاريخية هامة  يوجد هناك اختالفات 
نناقشها الحًقا بالتفصيل. ولكن بغض النظر على هذه االختالفات، يمكن لعلماء السياسة 
الصفقة«))(  تكاليف  لـ»تخفيض  وسيلة  أنها  على  القبائلية  الدعوات  هذه  كل  يفسروا  أن 
أن  رغم  قبائلية  بوسو  في  للجهاد  الدعوة  وتحريكهم.  الناس  إلقناع  الحاجة  والختصار 

أغلب المجاهدين فيها لبوا النداء من مكان آخر.

السكان  عدد  أن  يعني  مما  محلي  كمحافظ  مسلم  مرشح  انتخب   ،1998 سنة  في 

 Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of ب.أندرسون  )1983(،   (1(
Nationalism New York: Verso.

«Nationalism, Ethnic Conflict, and Rationality». Perspectives on Politics 1:85-99 ،)2003( أ.فارشني  (2(
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التاسع عشر  القرن  في  المسيحية  اعتنقوا  الذين  المحليين  السكان  فاق عدد  قد  المهاجرين 
بواسطة المبشرين المبعوثين من »كنيسة هوالندا البروتستانتية« )يعد المسلمون اآلن 45% 
هناك  وبوذيون(.  هندوس  والباقي   42% المسيحيون  بوسو؛  في  السكان  عدد  إجمالي  من 
روايات متعددة حول الكيفية التي بدأ فيها العنف في احتفال عيد الميالد سنة 1998 والتي 
صادفت تلك السنة شهر رمضان، وهو شهر الصيام المقدس للمسلمين. تقول واحدة من 
القصص الشائعة بأنه خالل صلوات المسلمين الليلية كان بعض المسيحيين يشربون الخمر 
التالي،  اليوم  في  المغادرة.  منهم  المسجد  أمين  فطلب  المسجد،  ساحة  أمام  ويتشاجرون 
اعترض المسيحيون أمين المسجد في الطريق وسخروا من أكله لحم الخنزير في الفطور، 
وبعد ذلك قام المسلمون الغاضبون بمهاجمة محال مسيحية لبيع الكحول وكذلك بمهاجمة 
قامت   2000 سنة  نيسان/أبريل  أيام  من  يوم  وذات  التوتر  تصاعد  مسيحية.  كنيسة  أقدم 
خاصة  التجارية  والمحال  المسلمين  السكان  وهاجموا  المدينة  باحتالل  مسيحية  عصابات 
بالحجارة والمشاعل والعصي الخشبية. االنتقام يولد االنتقام. بدأ الحدادون المحليون في 
ارتجال صناعة أسلحة ورصاص في المنازل، وفي نهاية السنة ارتحل عشرات اآلالف من 
بعيدة  أماكن  المسلمون من  أتى  ينتشر،  الخبر  الجانبين. وألن  المئات من  الالجئين ومات 
مثل إسبانيا للقتال من أجل األخوة باسم الجهاد. ورغم فترات الهدوء الطويلة،كانت بوسو 

ماتزال أكثر مناطق الصراع تأجًجا في إندونيسيا في العقد الموالي.

فرهين ودور  مثل  المسلمين  المجاهدين  نفسية حول  بإجراء دراسات  بوسو  في  قمت 
على  منها  جزء  في  تتأسس  دراسات  وهي  العقالني،  الخيار  من  الحد  في  المقدسة  القيم 
النتائج األولية التي كنت قد حصلت عليها من عملي السابق مع الفلسطينيين. أعطيت كل 
أي  حول  بعضهم  مع  الحديث  في  بدؤوا  بالمعلومات.  ليمألها  استمارة  إندونيسي  مقاتل 
اإلجابات يجب عليهم أن يقدموا، فطلبت منهم أن يذهبوا إلى أماكن متفرقة وأن يعدوني 
أالَّ يكلموا بعضهم البعض، فامتثلوا بمسؤولية. طلب البعض ما إذا كانوا يستطيعون التشاور 
مع قادتهم السياسيين حول هذا السؤال أو ذاك. وحينما رفضت ذلك قبلوا دون إلحاح. لم 

يتصرفوا بشكل مختلف عن تالميذي عدا أنهم مجاهدون. 

سؤال أ: »هل تتراجع عن تفجير بجانب الطريق مقابل الذهاب في الحج الوحيد 
إلى مكة؟«

األغلبية أجابت: بنعم.
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سؤال ب: »هل تتراجع عن تفجير انتحاري مقابل أن تقوم بتفجير بجانب الطريق 
إذا كان ذلك ممكًنا؟«. األغلبية أجابت: بنعم.

في  الوحيد  الحج  في  الذهاب  مقابل  انتحاري  تفجير  تتراجع عن  »هل  سؤال ج: 
حياتك إلى مكة؟«. األغلبية أجابت: بال. 

الحسابات  تحدد  أنها  يعتقد  التي  العقالنية  منظور  من  عقالنية  غير  األسئلة  هذه  تعتبر 
)أ(  فضلت  إذا  الخيارات:  اتساق  تفترض  فالعقالنية  المعيارية.  والسياسية  االقتصادية 
العكس من ذلك  هنا، على  تفضل على )ج(  )أ(  فإن  على )ب( وفضلت )ب( على )ج( 
)تفجير  )ج(  على  )ب(  وفضلت  الطريق(  بجانب  )تفجير  ب  على  فضلت  )الحج(  )أ( 
الكتاب  هذا  في  الحًقا  سأقوله  مما  الكثير  لدي  )ب(.  على  )ج(  فضلت  ولكن  انتحاري( 

حول خاصيات وتبعات هذا النوع من »المنطق القيمي«. 

عندما  وعاطفية.  ثائرة  وهي  تحليلية  أو  مجردة  هي  باكتشافها  أهتم  التي  الالعقالنية 
المنطقة  في  تدريب  معسكر  ألول  السابق  الموقع  إلى  جئنا  بوسو،  إلى  وفرهين  انعطفت 
لقد  بالين.  الموقع  قرب  يعيشون  الذين  الناس  اإلسالمية.أغلب  للجماعة  فرهين  أنشأه 
أصاب فرهين حينما توقع أال أحد سيبحث على معسكر تدريب قرب السكان البالين. إذا 
كان هناك اليوم ناس لطيفين فهم البالين وخاصة في سولواسي الوسطى حيث حافظ الناس 
على مزاجهم المرح وفضائلهم مثل دوامات الحرب حولهم. صادفنا عرًسا في بالي قرب 

موقع المعسكر. لقد كان احتفااًل هندًيا غنًيا باأللوان واألناقة والبهجة. 

سنين  منذ  تعلمتها  التي  المكسرة  المشرقية  بعربيتي  وقلت  فرهين  إلى  استدرت 
صاح  جًدا.  وحلوين  طيبون  أي:  خير«  »هالو  الدروز:  مع  أقمت  عندما  عديدة 
كان  لو  باهلل  أقسم  زوجاتهم،  الى  »انظر  وأضاف:  )حيوانات(  »وهش!«  فرهين: 
عندي قنبلة الستعملتها هنا«. حبست الضحكة فور الحظت نظرة عميقة مشحونة 
سبق وأن رأيتها من قبل في عيون القتلة في غواتيماال ورأيتها كذلك في باكستان.

»فرهين، إسا نهنو أصدكاء« )اآلن نحن أصدقاء؟(

بدا  »منذو  وقال:  وصوته  عيناه  واتقدت  عريضة  ابتسامة  ابتسم  حبيبي.  نعم  »أهبيبي«. 
المكسرة   عربيته  وهي  السيارة«  من  الدخان  خرج  أن  »بعد  أي:  السيارة«  من  يجرج  الهوا 
مراحل الحقة  في  للتدريب قرب ممر خيبر«  في معسكر »صداح  العرب  تعلمها من  التي 

القضية
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لـ:»منذ أن احترق اإلطار«، الذي أصلحناه ونحن نضحك  من حرب السوفيت واألفغان. 
الواحد على اآلخر. 

سألت فرهين: »هل ستقتلني من أجل الجهاد؟« 

بتلك  إلي  ناظًرا  وقال  ضاحًكا،  باإلنكليزية  قالها  المرة  هذه  مشكلة«،  »ال  قال: 
النظرة مرة أخرى: » أيواه سأكتروك«. )نعم سأقتلك(. 

أكثر. يوجد شيء  أتجاوز  أن  بلغت حدود فهمي لآلخر وأنه ال يمكن لي  أنني  فهمت 
مختلف في فرهين مختلف عني بطريقة ال حصر لها... رغم أن كل شيء آخر فيه يشبهني 

تقريًبا.

مع  عودتك  بعد  السنين  تلك  كل  في  بالجهاد  ارتباطك  على  حافظت  »كيف  سألته: 
أصدقائك من أفغانستان، وقبل أن تبدأ الجماعة اإلسالمية نشاطها؟«. 

القدم  كرة  لعب  عن  قط  األفغان  الخريجين  نحن  نتوقف  »لم  تمويه:  بال  أجاب 
البعض«.  بعضنا  من  قريبين  كنا  عندما  ذلك  »كان  وأضاف:  البعض«.  بعضنا  مع 
وأردف قائاًل بعد ابتسامة سريعة: »عدا حينما نذهب في عطلة لقتال الشيوعيين«.

سألته في حيرة ألن فرهين خنق العبارة: »عطلة؟«.

أجاب ضاحًكا: »عطلة، نعم، هذا ما يسمى بالقتال، التدريب ال يضاهيها مرًحا«.

قلت: »مرح؟« فرهين هل تعتقد أن الحرب مرًحا؟. 

القتال  الحياة.  نبيلة من أجل قضية حقيقية وهي أهم من  أجاب: » تكون الحرب 
من أجل قضية حقيقية إحساس قوي قوي«.

سألته مرة أخرى ألتأكد من ذلك: »و ما الذي جعلكم ال تفترقون؟«.

أجاب: »لقد لعبنا كرة القدم مع بعضنا البعض وبقينا أخوة في ماليزيا عندما عملت في 
مدجنة ]مؤسس الجماعة اإلسالمية المنفي عبد اهلل سونغكار[. وبعدها في جافا«.

ال  ربما  فالناس  يحيرني،  القدم  وكرة  اهلل  بين  العالقة  حول  ما  أمر  ربما  إذن  هناك 
يقتلون ويموتون ببساطة من أجل قضية. هم يقومون بذلك ببساطة من أجل األصدقاء، 
أصدقاء في المعسكر وأصدقاء المدرسة وأصدقاء عمل ورفاق رياضة كرة القدم ورفاق 
البينتبول، وزمالء العمل الذين يتشاركون  رياضة كمال األجسام، وشركاء لعبة األلوان 
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قضية. ربما يموتون من أجل حلم الجهاد، جهاد العدالة والمجد، ومن أجل اإلخالص 
للعائلة كمجموعة األصدقاء والمدربين والذين يعملون ويهتمون لبعضهم البعض ومن 
أن  اهلل  من  يتمنون  أنهم  أيًضا  باستثناء  المارينز  مثل  متخيلة«  لـ»عشيرة  اإلخالص  أجل 

يموتوا. 

تقريًبا  أنَّ  الصدفة  من  ليس  أنه:  مربك  حد  إلى  بديهية  فكرة  لي  تجلت  ذلك  وبعد 
كاألخوة  العائلة،  عبارة  خالل  من  والء  عن  تعبر  السياسة  والحركات  الديانات  كل 
واألخوات وأبناء اهلل ووطن األسالف والوطن األم والوطن. تتطلب تقريًبا جل الحركات 
األيديولوجية والسياسية والدينية تبعية أو استيعاب العائلة الحقيقية )قرابة جينية( للمجتمع 
للوالء  البيولوجي  الوالء  تبعية  تمثل  وبالفعل  واألخوات«.  للـ»األخوة  األوسع  المتخيل 
من أجل قضية »اإلخوان« الثقافية و »أخونة« الرسول المعنى األصلي لكلمة إسالم أي: 

»الطاعة«. 

ولكن ما الذي يشد قرابة متخيلة إلى »فرقة من األخوة« يكونون فيها مستعدين للموت 
وحرمة  نباًل  ذلك  يمنح  هل  أبنائهم؟  أجل  من  اآلباء  يفعل  كما  البعض،  بعضهم  أجل  من 

للتضحية الشخصية؟ ما هو السبب الذي يدمج النزعة التطورية للبقاء؟ 

الطبيعة والتربية 

في ذلك المساء طرحت على فرهين سيناريوهات »التحول عند الوالدة« حول ما إذا كان 
أبناء اليهود والصهاينة الذين يربون منذ الوالدة من طرف عائالت المجاهدين سيصيرون 
والجنود  والقادة  المجاهدين  كل  أجاب  يهود.  صهاينة  سيظلون  أو  مخلصين،  مسلمين 
تقريًبا على حد سواء بحيث أن األبناء سيكبرون ليصبحوا مسلمين مخلصين ومجاهدين. 
والتعليم  االجتماعي  المحيط  وأن  ذاتها  هي  اإلنسان  )طبيعة(  فطرة  إن  عادة  يقولون  هم 
يجعل الشخص إما جيًدا أو رديًئا. هكذا بين ذلك أمير )قائد( الجماعة اإلسالمية المزعوم 

»أبو بكر بيسير« في مقابلة أجريتها معه في سجن سيبينانج في جاكرتا:

يمكن للمحيط أن يغير فطرة الناس وطبيعتهم. فالبشر يكتسبون مياًل فطرًيا لملكة 
التوحيد كي يؤمنوا بإله واحد حقيقي. وإذا عاش شخص في محيط إسالمي سيتبع 
تعلم  التي  الوحيدة  والديانة  التوحيد  عقيدة  على  الناس  ولد  طبيعته.  أي:  فطرته 
الشيء   ،� محمد  للرسول  بالعودة  قلت،و  كما  اإلسالم.  هي  التوحيد  وتغذي 

القضية
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الوحيد الذي يغير ولًدا ليصبح يهودًيا أو مسيحًيا هم آبائه أو محيطه. إذا ولد في 
فإن  إسالمي  غير  محيط  في  ولد  وإذا  آمنة،  فطرته  وتكون  سينجو  إسالمي  محيط 
البشر يولدون موحدين منذ  فطرته ستتحطم ويمكن أن يكون يهودًيا أو مسيحًيا. 
يصبحوا  كي  الغطاس  عيد  لهم  يكون  أن  يمكن  حياتهم  رحلة  في  ولكن  الوالدة 
الشيطان  إغراء  مقاومة  في  يفشل  الذي  المسلم  المقابل،  في  ورعين.  مسلمين 

يمكن له أن يصير مرتًدا. 

الهوية  ذات  الحركة  من  وعناصر  البيض  بسيادة  المؤمنون  األميركيون  سئل  حين 
اليهود  ولد  وهي:  أال  األحيان  من  كثير  في  مختلفة  إجابة  قدموا  السؤال،  نفس  اليهودية 
الذي يكمن وراء  اإلنسانية  للطبيعة  الجوهري  التصور  إنه  دائًما.  سيئون وسيظلون كذلك 

تاريخ العنصرية في الغرب.

قبل الجولة األخيرة ذلك اليوم من سيناريوهاتنا االفتراضية، تلقى روهان غوناراتنا، وهو 
سيريالنكي يترأس برنامًجا للدراسات حول اإلرهاب خارج جامعة نانياغ التكنولوجية في 
سنغافورة، رسالة على هاتفه الخلوي من طرف مخبر في »لشكر« آخر تقول: بأن »تصفيتي« 
مرتًبا  بوسو  إلى  دخواًل  لي  روهان  رتب  الشمس.  غروب  بعد  الليلة  تلك  تقع  أن  يجب 
أحياًنا.  »يستشيرونه«  الذين  المجاهدين  القادة  وبعض  األندونيسية  الحكومة  مع  دخولي 
قبل  المدينة  يمنة ويسرة وأضاف: »سنخرج من  رأسه  يميل  قال وهو  »ال تخف صديقي« 
الغروب. ولكن هذا يمنحك الوقت إلجراء لقاءات قليلة أكثر«. إنه يستطيع بابتسامة مثل 
يكون  أن  له  يمكن  كان  ويهدئهم.  القاتلين  أكتاف  بذراعيه  يطوق  أن  سيشاير  قط  ابتسامة 

سياسًيا محترًفا. 

في اليوم السابق نبهني قائد سابق للمجاهدين يسمى أتوك قائاًل: »ال تذهب إلى بوسو 
فناسنا يطلقون النار على البيض لمجرد رؤيتهم. كنت سأرديك قتياًل بنفسي السنة الفائتة. 
ولكن قتل البيض أو المسيحيين ليست الطريقة األحسن للدفاع عن اإلسالم«. قلت له: بأن 
المسامير ولكنه  أتوك صلًبا مثل  امتعاض. كان  فابتسم في  اللين كان راحة  قلبه نحو  تبدل 
ذاب بايجابية وهو يصف كم كان رائًعا لعق األصابع بعد أكل الدجاج في مطعم ماكاسار 
بالنسبة لمجاهدي سولواسي  كنتاكي للدجاج المقلي، المكان المحبب لألكل والتخطيط 
الخلفي  المقعد  في  بينهما  وجلست  لياًل  غادرنا  ما  إذا  أنه  وروهان  فرهين  اتفق  السامين. 
سأكون بخير فصدقتهما. ضيفي هو واحد من قادة الجمعيات الخيرية اإلسالمية تحدثت 
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مطلًقا.  عليه  أتجسس  أن  يردني  لم  وهو  إليهم 
الهالل  وحتى  كومباك  مثل  الخيرية  الجمعيات 
األحمر المحلي )المرادف اإلسالمي للصليب 
الطائفي  القتال  في  كثيًرا  متورطة  األحمر( 

وتستخدم ميليشياتها الخاصة بها. 

)أنا  فرنسي  كمواطن  سولواسي  إلى  قدمت 
ال  المجاهدين  ولكن  أمريكي  مــواطــن  أيــًضــا 
يحبون الحديث كثيًرا مع األميركيين هذه األيام( 
في  وضع  اسمي  بأن  توحي  رسالة  هناك  ولكن 
محرك البحث جوجل وهو ما يعني أن من تابعني 
عرف أنني أمريكي يشتغل على اإلرهاب. يسبب 
الجوجل إشكااًل حقيقًيا ألي شخص يريد القيام 
ما  أمضيت  اآلن  الموضوع.  حول  ميداني  بعمل 

يناهز أربًعا وعشرين ساعة في الميدان قبل أن يقوم 
حولي.  قرأ  ما  يحب  ال  وهو  باإلبحار  ما  شخص 

محبط  أكاديمًيا  وأنا  السريع«  المسار  ذات  لـ»األنثروبولوجيا  الجديد  البعد  إنه  لي  بالنسبة 
ولكني قد تعلمت الكثير في يوم. 

على الظهر الخشبي للمطعم حيث كنت أقوم بمقابالتي والذي يطل على لوحة بحرية 
بينما  حزينة  قرآنية  آيات  يردد  المذياع  كان  منخفضة،  خضراء  بتالل  محاطة  اللون  فاتحة 
في«  »هاي  جهاز  تمسكان  بالحجاب  محاطتان  الظبية  عيون  مثل  عيناهما  فتاتان  اندفعت 
من  حزمة  دخنت  لقد  قلبي.  نبضات  وتسابقت  الغسق  أقبل  الصباحية.  البيتلز  منه  تخرج 
سجائر القرنفل ألهدأ من روعي رغم أنني لست مدخًنا. غريب هو كيف ينتهي ضوء النهار 
بذاكرتي  عدت  الناعم.  الليلي  الهواء  في  خاصة  التفكير  إلى  ويفضي  يهدأ  كيف  وكذلك 
فوجدتني مع جدتي في حفل بيتلز في ملعب الشيا في نيويورك صيف 1965 ورينجو تغني 
في  الجمهور وصاحت  بين  1971 عندما وقفت  ربيع  في  وبعدها  »تصرف على طبيعتك« 
وجه مارغريت ميد أثناء محاضرة في المتحف األميركي للتاريخ الطبيعي: »لماذا لم تترك 

ابني الكبير وشأنه وتركته يكون طبيًبا! اآلن سيطبخ لك من طرف آكلي لحوم البشر!«.

القضية

]أتوك، قائد سابق لميليشية إسالمية في بوسو: 
ال أطلق النار على البيض بمجرد رؤيتهم 

بعد اآلن[.
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الميداني وهو إحساس مماثل لما يحسه  العمل  النوع من  هناك تهور متصاعد في هذا 
أن  فقط  الكثيرون  عي  يدَّ معهم.  تفاعلت  الذين  أولئك  األقل  على  أو  الحروب،  مراسلي 
مجرد  فقط  ليس  المراسلين  بعض  أشارك  أنني  أعتقد  لهم.  حصلت  ومثيرة  خطيرة  أشياء 
ورائه،  من  ما  شيًئا  وأنجز  حلمي  أعيش  أن  يقاوم  ال  إلحاًحا  أشاركهم  أيًضا  ولكن  الحلم 

وذلك فقط بمشاهدة ما ال يمكن لآلخرين رؤيته ولكن عليهم أن يشاهدوه. 

ولكن لهذا الخط من العمل لحظاته الرهيبة. قطع علي مترجمي هدى تفكيري الحالم 
عندما قال لي: إنه استجوب قائًدا »متقاعًدا« لـ »لشكر جهاد« وهي واحدة من المجموعات 
الجهادية األولى التي قدمت إلى بوسو. »قال: انه إذا ما ُربِّي مسيحٌي من طرف المجاهدين 
فإنه سيتحول إلى إنسان طيب، ولكن اليهودي يأتي من الجحيم ويظل دائًما يهودًيا«. لقد 
الروعة  ولكن  اإلجابة.  تلك  فيها  تلقيت  قد  كنت  التي  أندونيسيا  في  األولى  المرة  كانت 

الحقيقية جاءت الحًقا: »وسألني إن كنت يهودًيا«.

سألته واعًيا باإلجابة التي سيقدمها متمنًيا أال تكون هي: »إذن ماذا قلت له؟«.

»قلت له: إننا إخوة جميعنا في هذا العالم، إذن ما يضير إن كنت يهودًيا؟«.

السيارة  »هاتف  ومحسوبة:  خفيفة  بنبرات  قلت  بنظرته،  لشكر  قائد  حدجني  حين 
الحمام...  إلى  للذهاب  بنفسي  اعتذرت  فنجان قهوة«.  باإلنكليزية، وكأنك تطلب  اآلن، 
داخلي  في صمت عاصفة  ألعن  الغروب وكنت  كان وقت  الخلفي.  الباب  من  وخرجت 
بسبب االضطراب الذي وضعت فيه نفسي، وبسبب المرات التي ال تحصى التي وعدت 
فرهين  انسحب  حينما   - فصاعًدا  اآلن  من  بكرومي  وأعتني  منزلي  ألزم  أن  نفسي  فيها 

وروهان وعادوا من هناك.

لياًل  وأدركنا  المسيحية  تينتني  مدينة  إلى  المحبذ  الغار  طريق  عبر  تسللنا  الغسق  خالل 
جمياًل:الظالل المسطحة لضواحي تينتني تجعلها مسكونة باألرواح من خالل صوت الطيور 
الليلية وحكايا »لشكر«. كان البرنامج أن أقابل رجل دين خادم في الكنيسة المسيحية لسولواسي 
الوسطى رينالدي دامانيك وهو )باتاك( )ينتمي إلى شمال سومطرة(. لقد قاتل فرهين وقتل 
الكثير من المسيحيين ولكنه اآلن يضع قميًصا في شكل وردة ويرش نفسه بالكولونيا ألن... 
كن  إذا  ما  تساءلت  مدلالت.  المسيحيات  الفتيات  أن  كيف  يعرف  دموي  جهادي  كل  ألن 

يستشعرن قلياًل من الموت الذي يخيم حول فرهين أو فقط نزعته الكوميدية؟. 
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لقد اعتقل دامانيك الموقر بعد القتال األول في العنف الطائفي في المنطقة وُأخذ إلى 
جاكرتا. هناك، تقاسم أرباع السجن المتتالية مع صايم رضا، واحد من السينمائيين البارعين 
للقاعدة، ومع إمام سامودرا، القائد المدان في عمليات بالي أكتوبر 2002 التفجيرية، ومع 

أبو بكر بايسير، أمير الجماعة اإلسالمية.

منعته  أن  بعد  رضا  صايم  إلى  القرآن  كتاب  تسريب  من  تمكن  كيف  دامانيك  حدثني 
يكن حًقا  »لم  دامانيك وأضاف:  قال  نسخة. »شكرني وبكى«  السجن من حيازة  سلطات 
رجاًل شرير القلب«. قضى دامانيك أيًضا ساعات طويلة مع إمام سامودرا واتفقا أن الدولة 
فاسدة ولكن »قلت له: أن مقاومة الفساد واالعتداء بقتل السياح والناس الذين لم يسيئوا 
ألحد هو خطأ فادح في عيني اهلل وعيني. قال لي إمام سامودرا، في شكل مزحة ويمكن أال 
تكون كذلك: إنه من العار أننا لم نلتق ونتحدث أواًل قبل تفجيرات بالي عندها مًعا يمكن 

أن نجد استراتيجية أنجع لتغيير الحكومة«.

األخير  فعل  ردة  معرفة  وأيًضا  واألمير  دامانيك  تقارب  كيف  معرفة  خاصة  أردت 
لنساء  )الفراشة(  الكوبوكوبو  كتيبة  المسلم حول  الطرف  على حكاية سخيفة تحكى على 
سقط  إماتتهم.  حد  ويغرينهم  المسلمين  الرجال  حول  يتحلقن  الصدر  عاريات  مسيحيات 
واحدة  لقاء  تريد  »هل  علي:  عارًضا  دامانيك  الكاهن  سألني  عندما  القهوة  كأس  في  فكي 
الحرب ولو بصدور مغطاة.  يراقصن رجالهن من أجل  أنهن  لي  اتضح  الفراشات؟«.  من 
ويصلن إلى درجة تسمية أنفسهن بفراشات لشكر. أنشأ المسلمون والمسيحيون عبر الزمن 
لبالبا  البعض: لشكر  حديقة حيوانات كاملة للشكر تعكس األوهام والخوف من بعضهم 
)جيش العنكبوت( ولشكر منقوني )جيش الطير( ولشكر كاالاليفا )جيش الخفاش( وهي 

عناصر تثير الرعب لياًل. 

فوجئت أكثر حتى عندما قال لي دامانيك كيف تمتع برفقة بايسير الذي احترمه بإخالص. 
وكيف أن زوجة بايسير كانت تأتي إليهما بانتظام االثنين بالغالل وكيف بدت خائفة على 
صحة الكاهن. سيؤكد بايسير في لقاء سجن سيبينانج أن االحترام كان متباداًل وقوًيا رغم 

أنه قيد الصداقة التي يمكن ألي مسلم أن يمنحها كما ينبغي للكفار:

منزله.  في  أزوره  أن  اهلل،  شاء  إن  نية،  عندي  باحترامه.  وحظيت  زارني  لقد  نعم، 
ألن  الدنيوية.  الحياة  في  اليومية  العالقات  أي:  دنيوية،  معاملة  سميته  ما  ذلك 

القضية
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ڇ   ڇ  ڇ   چ  چ   چ   چ  )ڃ   تقول:  القرآن  من  الثامنة  اآلية  الستين  السورة 
أننا  ک())(يعني  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ     ڇ  
يمكن أن نساعد أولئك الذين ليسوا ضدنا. يمكن أن نتعاون في هذه األمور ولكن 
لنا  تكون  أن  لنا  مسموح  إذن  عموًما  الشريعة...  تعاليم  نتبع  أن  أيًضا  علينا  يجب 
تجارة مع غير المسلمين. يمكن أن نساعد بعضنا البعض على سبيل المثال حينما 
نكون مرضى، يساعدوننا، كذلك حينما يصبحون مرضى يجب علينا مساعدتهم. 
نستطيع  ال  ولكن  يموتون  عندما  القبور  إلى  جثامينهم  وراء  نسير  أن  علينا  يجب 

الصالة عليهم. 

بن  بأسامة  رسمًيا  بايسير  بكر  أبو  ارتبط 
أن  وقال  ذلك  أنكر  أنه  )رغم   1988 سنة  الدن 
الرسالة التي استظهرت بها تحمل توقيًعا مزوًرا 
سنة  بايسير  ُاتهم   .) أي  آي  والسي  للموساد 
اإلندونيسي  الرئيس  الغتيال  خطط  بأنه   2003

ولمساعدة  الحًقا  سوكرنوبوتري  ميغاواتي 
وُبرأ   .2002 بالي  لتفجيرات  المدبر  العقل 
»األستاذ« )األستاذ/المعلم( بايسير كما يسميه 
من  السجن  وسلطات  اآلخرون  السجناء  بوقار 
نفس  مترجم(  )عبر  بايسير  سألت  التهمتين. 
و»الخيار  الشهادة  حول  األسئلة  من  النوع 
الذين  على  طرحتها  قد  كنت  التي  العقالني« 

سيصبحون شهداء فلسطينيين ومجاهدي بوسو. 
النتائج  على سبيل المثال، »هل من الممكن لعملية استشهادية أن تجهض إذا كانت نفس 

يمكن أن تضمن بعمليات أخرى مثل تفجير جانب الطريق؟«. 

فيهم  بما  المساعدين  من  بالكثير  محاًطا  كان  الواثق.لقد  للرجل  نموذًجا  بايسير  كان 
المفجرين الميدانيين للجماعة اإلسالمية وحراس السجن، الذين أبدو له إذعاًنا وسمحوا 

سورة الممتحنة، اآلية:8  (1(

أبو بكر بايسير، األمير 
للجماعة اإلسالمية
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البيضاء والركبة التي يستريح عليها  له أن يعظ كما يريد وهو جاثم كالصقر. بين القلنسوة 
استبعدت  مسننة  وابتسامة  كبيرة  ونظارات  وفلفل  ملح  أغصان  الغالب  على  كانت  ذقنه 
الوداعة الثعلبية. ُطردت من السجن وقيل لي: »ال بيض اآلن، الكثيرون قادمون«. ولذلك 
بجهاز  الداخل  في  كان  الذي  توفيق  مترجمي  مراسلة  عبر  يومين  خالل  المقابلة  أجريت 

التسجيل. 

هذه حكاية رواها بايسير لتوفيق:

إذا كانت هناك طرق أنجع للقيام بعمل وال يجب أن نضحي بحياتنا فتلك الطرق 
السبب  أخرى.  ألغراض  تستخدم  أن  يمكن  قوتنا  ألن  مختارة.  تكون  أن  يجب 
للرسول  قصة  من  يتأتى  بهذا  يسمحون  متعلم(  دين  )رجل  العلماء  يجعل  الذي 

محمد�.

كان يوجد شاب تلقى تدريًبا على السحر ليصبح واحًدا من سحرة الملك فرعون. 
كان للملوك في الماضي سحرة. ]الرئيس السابق ألندونيسيا[ سوهارتو كان لديه 
الكثير من السحرة. عندما أصبح هذا الساحر رجاًل مسّنًا طلب منه أن يجد البديل. 

أثناء بحثه، التقى كاهًنا وتعلم منه.

لقد أصبح ساحًرا أشد مهارة بعد أن تعلم من الكاهن وليس من السحرة اآلخرين 
وبدأ يشيع الكلمة، ومنح القدرة على إبراء كثير من الناس بما فيهم وزير الملك 

فرعون األعمى.

يلبي  أن  الوزير  عليه  عرض  أخرى  مرة  الرؤية  على  قادًرا  كان  وعندما  بعد،  فيما 
يشف  لم  أنه  الساحر  أجاب  يحتاجه.  أن  لساحر  يمكن  مقدوره  في  طلب  أي  له 
الوزير ولكن اهلل شفاه. »إنه ربي وربك. إذا أردت أن تعالج وأنت تقر بوجود اهلل 

ستشفى«. ثم ذهب الوزير إلى ديوانه. 

سأله الملك فرعون: »من عالجك؟«.

أجابه: »اهلل هو الذي عالجني«.

قال: »من هو اهلل؟«.

أجابه: »اهلل ربي«.

القضية



كان فرعون غاضًبا فعذب الوزير الذي أقرَّ أن ذلك قيل له من طرف الساحر الذي 
شفاه. قيل فيما بعد لهذا الساحر إنه سيجبر على ترك قناعته ويوقف نشاطه. ولكن 

هذه مسألة مبدأ بالنسبة للساحر الذي لم يقبل أن يتخلى عن قناعته. 

حاول الكثيرون اغتيال الساحر. وأخيًرا قال الساحر: إنه إذا أراد فرعون قتله فاألمر 
الساحر  الناس في ميدان ويضع  سهل. ما يحتاجه فرعون هو أن يجمع كثيًرا من 
في الوسط ويطلق السهام في جسمه. ولكن قبل فعل ذلك يجب أن يقولوا: »اهلل 
مهمته  ولكن  عليه،  السهام  أطلقت  عندما  الساحر  مات  وأخيًرا  اهلل[.  أكبر«]بسم 
لنشر كلمة اإلسالم ُأنجزت. من خالل هذه الحكاية، اتفق كثير من العلماء ]رجال 
الدين[ أن يسمحوا بالعمليات االستشهادية ما دامت العمليات ستجلب المصلحة 

لألمة اإلسالمية)*(.

في كتابه أصل اإلنسان))( كتب داروين:

يشعر أشرس المتوحشين بإحساس المجد... اإلنسان ال يحركه دافع غريزي عميق كي 
بنفسه  سيثير  المجد،  بإحساس  كهذا  لعمل  يدفع  وإنما  اآلخرين،  أجل  من  بحياته  يضحي 
بالمحبة...ال  النبيل  اإلحساس  هذه  بممارسته  وسيقوي  اإلنسان  لدى  ذاتها  المجد  أمنية 
إيجابية  سوى  يعطي  ال  الذي  لألخالق  الراقي  المستوى  من  وبالرغم  أنه  ننسى  أن  يجب 
القبيلة،  نفس  القبيلة اآلخرين من  تجاه رجال  وأبنائه  فرد  إنسان  إيجابية لكل  أو ال  بسيطة 
فإن ذلك التزايد في عدد الناس الموهوبين في الرفع من مستوى األخالق سيمنح بال شك 

تقدًما شاسًعا لقبيلة على حساب قبيلة أخرى. 

العظمة هي التعهد بتقبل الحياة والتسليم بها على أمل منح حياة أعظم لبعض مجموعات 
الغرباء المرتبطين جينًيا، والذين يعتقدون أنهم يتشاركون مجتمًعا متخياًل في ظل اهلل )أو 
البعض على األقل  إنها رغبة  الدنيوية الحديثة مثل الوطن واإلنسانية (.  في ظل تمظهراته 
المتخيل حقيقًيا،  المتخيل الذي يجعل من  أن يعطوا قدًرا من إخالصهم األخير والكامل 

حلًما يقًظا أو كابوًسا يقًظا بالنسبة لآلخرين.

يد ساحر وراهب،  تعلم على  الذي  الفتى  النبوية هو  القصة  المؤلف وكما هو معروف في  الذي قصده  الساحر  إن   (*(
فاختار طريق الراهب باإليمان بالله وترك طريق الساحر، وهو ليس بساحر. 

 The descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John ،)1871( ش.دروين  (1(
Murray pp. 164-66.
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