-2-

"سأرقب رأي القراء األكارم ورأي مؤل َفي (ما بعد السلفية) يف هذه احللقة اليت كان غرضها
ُ
األساس إثبات أن السرقة العلمية من اآلخرين متث ُل إحدى مكونات كتاب (ما بعد السلفية) .فإن
ُ
األمر تقدمي
كان فيما ُشرح َمق ٌ
نع وكفايةٌ انتقلنا –بعد ذلك -ملناقشة اآلراء واألفكار .أما إن تطل َ
ب ُ
نعود –مرًة ثانيةً -للشرح وتقدمي الرباهني اليت أكل مين
املزيد من النماذج إلثبات الدعوى ،فسوف ُ
أحتاج لصرف مثله مرًة أخرى".
تصويرها ُ
وعرضها هبذه الطريقة وقتاً أمتىن أال َ

ختمت به مقالة (جناية النقد املسروق) بعدما
كان هذا تلميحاً
عرضت فيها أمنوذجاً ُمفصالً
ُ
ُ
لواحدةٍ من السرقات العلمية املتناثرة يف صفحات كتاب (ما بعد السلفية).
اللبيب عن اإلفاضة يف الشرح والتفصيل..
تلميحي راجياً أن يكو َن اإلشارة اليت تغين
كتبت
ُ
َ
َ
تصادف اإلشارة لبيباً.
اللبيب اإلشارَة  ..أو رمبا مل
لكن  ..مل يفهم
ُ
ُ
وقد طال العجب ومتد َد من أميان املؤل َف ن
ني املب ُذولة ،ومن إصرارمها –ساحمهما اهلل -على املكابرة
ُ
يثبت الدعوى!
واإلنكار ،وإحلاحهما على املطالبة بتقدمي املزيد مما ُ
مناص من العودة ملا بدأنا به إلكمال بقية أجزاء الصورة ،ولتقدمي املزيد من النماذج
مل يعُد مثة ٌ
والرباهني اليت تثبت الدعوى .وكنت وعدت ب ن
الكتابة بُ َعيد شهر رمضان املبارك ،غري أن ضيق الوقت
ُ
ُ
حال دون الوفاء ،وهو ما زاد من إصرار املؤل َفني –أقال اهلل عثرهتما ،-فأمعنا وزادا يف املكابرة!!
منسوخات (اإلنرتنت)
سنرى أن االختال َ
س العلمي شكل جزءاً واسعاً من مادة الكتاب ،وأن ُ
ين هوامش الكتاب .وهذا
املشوهةَ كانت أهم مراجع املؤل َفني ،وليست تلك الكتب واملصادر اليت تز ُ
غ ٍ
ألحد ،ملا ساغ ملن زين امسه بلقب (مؤرخ األفكار)!! مث راح يسود الص ن
فحات الطوال
الصنيع لو سا َ
ُ
ُ
ٍ
باحلشو والتلفيق ،ليقدم تقييماً لكتُ ٍ
لشخصيات علمي ٍة مل يكلف نفسه عناء الدراسة
ب مل يقرأها ونقداً
ٍ
يعرف عنها أيسر أحواهلا.
اجلادة لسريهتا أو نتاجها العلمي .بل رمبا ذكر
شخصيات ال ُ
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أيت املؤل َفني (ص )082يعُد نان الشيخ احملدث علياً اهلندي من
لذلك مل أعجب كثرياً حني ر ُ
ُُجلة "العلماء الهنود في المسجد الحرام"! يقوالن هذا ألهنما ال يعرفان عن الشيخ –رمحه اهلل-
سوى امسه ،وال يدركان أنه من أسرة (اهلندي) املعروفة ببلدة حائل يف السعودية!
كذلك مل أعجب من ُجرأة املؤل َف ن
ني على إمام األئمة ابن ُخَزمية –رمحه اهلل -حني زعما
ٍ
يح من الوحي" .مث زادا
"بأصل
(الرجل) دون أن يعتضد
صحيح أو صر ٍ
ٍ
(ص )39أنه أثبت هلل ´ صفة ِّ
بلةً فوق الطني ،فوضعا يف احلاشية إحالةً على كتاب التوحيد له (.)020/1
ٍ
نفس يهما
ال أدري عن أي ُمف رت ،أو م ن أي موق ٍع عل ى (اإلنرتن ت) أخ ذا ه ذه الفري ة ،ول و كلف ا َ
ن
تنده
الرجوع للصفحة اليت
حييالن إليها والصفحات اليت تليها لوجدا ابن ُخزمية –رمح ه اهلل -يس وق ُمس َ
َ
م ن الكت اب وم ن الس نة الص حيحة الص رحية يف إثب ات تل ك الص فة هلل ´( .)1غ َري أن النق ل -دون
ٍ
ب الش عور مبس ؤولية الكلم ة
وع ٍي -م ن املص ادر امللوث ة يوق ع يف مث ل ه ذا وأكث ر ،وخباص ة ح ني يغي ُ
ف يف ن
فيحصل التساهل يف ظلمهم والتجين عليهم.
القلب توقري أئمة املسلمني،
ويضعُ ُ
ُ

وبالنسبة لراقم هذه الكلمات ،فمن ُذ القراءة األوىل للكتاب تبني يل – ٍ
جبالء -أنه من فصيلة
تعتمد ثالثية (التلفيق ،واحلشو ،واإلثارة) .أما بعد التدقيق يف النقول اليت يوردها
الكتب التجارية اليت ُ
ٍ
املؤل ن
باطمئنان ٍ
ييف؛ مبعىن أن
فان ،فأستطيع القول
كامل :إن األصل يف حواشي الكتاب وإحاالته التز ُ
املصادر واملراجع اليت يذكرها املؤلفان يف احلاشية ليست مراجعهم احلقيقية ،وإمنا مت استالهبا من ُجهد
نسخها من شبكة (اإلنرتنت) دون الرجوع للمصدر الذي يتزين
باحثني آخرين ،أو على األقل مت ُ
املؤلفان بوضعه يف احلاشية .ومن املعلوم أن هذا املسلك من أكرب العيوب اليت ميكن أن تتطرق ألي
ٍ
كتاب سيجدد لألمة أمر سلفيتها كما يص ُفه املؤل ن
علمي ،فضالً عن ٍ
فان!
ُ
حبث ٍّ
اليوم ،فإن اإلشكال
وإذا كان هذا
ُ
املسلك معدوداً يف رأس املعايب البحثية يف األعراف العلمية َ
يزعم -مؤر ٌخ يستقرئ املناهج ،وحيلل األفكار .فهل
فرت ُ
يتعاظم حني يتعلق األمر مبن يُ َ
ض أنه –كما ُ
ُ
ميكن ٍ
ألحد أن حيلل وينقد كتاباً أو شخصيةً علميةً من ن
خالل نُتَ ٍ
ف اختلسها من غريه؟!
ج يف صحيح اإلمام البخاري .وابن ُخَزمية –رمحه اهلل -هو القائل يف كتابه التوحيد
( )1وكانت عمدتُه –رمحه اهلل-
ٌ
حديث خمر ٌ
حنتج يف هذا اجلنس من العلم باملراسيل واملنقطعات".
(" :)642/1لسنا ُّ

-4-

من يتأم ُل هذا سوف يعرف مغزى احلديث عن السرقات العلمية؛ فالذي يسلك هذه الطريقة
ب والضجيج الذي
حتليل جاد هلا .ولوال الص َخ ُ
ظر منه استقراءٌ أو ٌ
يف ُجع مادة كتابه ،ال ميكن أن يُنتَ َ
أفلح املؤل ن
فان يف إثارته ،لكان يف إثبات هذا الواقع غُنيةٌ عن تطويل الكالم وتفريعه.
وبإذن اهلل تعاىل :بعد الفراغ من َسرد النماذج واألمثلة على اختالسات املؤل َفني ،سوف أختم
ٍ
مبقالة تشرح أثر منهجهما التلفيقي يف اضطراب أفكارمها وتناقضها.
*** ***
ما ضابط السرقة العلمية؟
يف مقالة( :جناية النقد املسروق) عرضت أمنوذجاً مطوالً نسخ فيه املؤل ن
فان أكثر من مثان
ُ
ُ
ٍ
صفحات من كتاب (سيد ولد أباه) ،واكتفيا بعزو مثانية أسطٍُر من تلك الصفحات الثمان ،مث تركا
باقي الكالم ليظهر وكأنه من كد عقلَيهما.
املؤلفان –عافامها اهلل -أنكرا عد هذا سرقةً علميةًُ ،متعللَ ن
موضعني.
ني بأهنما ذكرا ولد أباه يف
َ
موضعني ي ن
ففي رأيهما أن توثيق موض ٍع أو ن
سق ُ
َ
ط هتمة سرقة الكالم الكثري الذي استلباهُ ومل يَنسباهُ
َ ُ
لصاحبه!! مث تعلقا بأن ابن القيم وغريه من أهل العلم يفعلون ذلك!
ٍ
حباجة لتحرير جو ٍ
أحد املؤل َفني (أمحد سامل) كان قد رد قبل بضع
مل أكن
اب عن هذا ،ألن َ
سنو ٍ
ات على من يعل ُل سرقاته بصنيع ابن القيم ونُظرائه!! ونبه -مشكوراً -على اختالف األعراف
ن
األزمان ،مث أكد على "جريان العادة المعاصرة على جعل ذلك مما ينافي األمانة
العلمية يف تلك
العلمية ،وتسميته سرقةً  ."...وذكر أن "ترك العزو في مواضع –ولو قلت -ينافي األمانة العلمية،
ولو كان يعزو لهذا القائل في مواطن أخرى".

هكذا كان تعريف السرقة العلمية ،وهكذا كان معناها  ..قبل نشر (جناية النقد املسروق)!
أما بعد ذلك ،فقد أدخل مؤر ُخ األفكار تعديالً دستورياً جذرياً على تعريف السرقة العلمية!!

-5-

ٍ
وجدالُ ،سئل أمحد سامل–عافاه اهلل :-ما ضابط السرقة العلمية؟  ..فأجاب:
فبعد طول نز ٍاع
"النقل النصي ،أو المعنوي ،مع إخفاء المصدر وعدم اإلشارة إليه كلياً".

إذن :مل يعُد "ترك العزو في مواضع –ولو قلت -ينافي األمانة العلمية".

وأصبح (اإلمهال الكلي) للمصدر ،شرطاً أساساً إلثبات هتمة السرقة  ...وعليه :فمن سلب
كتاباً أو حبثاً علمياً ،مث انتقى منه سطراً أو سطرين عزاها لصاحبها ،مث أخذ الباقي لنفسه ،لن يكو َن
سارقاً بعد التعريف اجلديد ملفهوم السرقة العلمية!
حسناً:
يف يف مواجهة عوامل التعر نية
يصمد هذا التعر ُ
لن أنازع أو أجادل  ...لكن أمتىن فقط أن ُ
القادمة ،وأال يتم تعديل مفهوم السرقة -مرًة أخرى -بعد نشر مقاليت هذه ..
سوف أستفتح بتقدمي مناذج مطا ٍ
بقة للتعريف اجلديد ..
َ
ُ
تتضمن نقالً نصياً يف مواضع  ..ونقالً معنوياً يف مواضع أخرى ..
مناذج
ُ
مع ٍ
لي للمصدر املن ُقول عنه.
إغفال ك ٍّ
ات وتصر ٍ
بل مع تغيري ٍ
فات ظاهرها حماولة التعمية عن املصدر املنقول عنه!
تعديالت
اجلديد ملعىن السرقة ،أو سوف يطرأ عليه
يف
ولننظر –بعد ذلك -هل
ُ
ٌ
سيصمد التعر ُ
ُ
أخرى تناسب ذوق مؤر َخي األفكار –ساحمهما اهلل!-
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األنموذج األول
ضحية السطو يف هذا األمنوذج الذي سأبدأ به
الباحث األردن حسن أبو هنية ،الذي كتب حبثاً
ُ
عنوانه( :دار اإلسالم والنظام الدويل يف فكر السلفية اجلهادية املعاصرة).
طُبع البحث ضمن إصدا ٍر ملركز املسبار سنة (0212م)،
عنوانه( :السلفية اجلهادية :دار اإلسالم ودار الكفر).
هذا البحث سطا عليه مؤرخا األفكار وأفرغا حمتواه يف
كتاهبما ما بني الصفحة ( ،)210إىل الصفحة ( ،)202دون
أدىن إشارةٍ أو عزٍو للبحث أو ذك ٍر لصاحبه.
تكاد ترى للمؤر َخني
يف هذه الصفحات األربعة عشر ال ُ
عمالً سوى التقدمي والتأخري ،وإدخال تغيري ٍ
ٍ
طفيفة على بعض
ات
تعبريات املؤلف إلخفاء عملية السطو عن القارئ كما سنرى.
سيناقش حسن أبو هنية صلة اجلماعات اجلهادية بفكر املودودي وسيد قطب ،ويف سبيل ذلك
ٍ
نصوصاً موثقةً
سيقوم باستقراء لبعض كتبهما من أجل تقدمي مناذج تثبت هذه الصلة ،وسينقل عنهما ُ
وتسلسلها التارخيي،
يستعرض نشأة وتطور اجلماعات اجلهادية
بأرقام الصفحات .وبعد ذلك سوف
ُ
ُ
ط ذلك كله بالتحو ن
الت الكربى يف العالقات الدولية ..
وسريب ُ
ٍ
وخفاء.
احلرز ،وتسلب ما فيه خبف ٍة
ويف ظلمة الليل  ..سوف متتد ُ
يد مؤرخ األفكار ،لتهتك َ

سنرى يف كالم أبو هنية أغالطاً وأوهاماً يف النقل ،وسنرى ألفاظاً و ٍ
النصوص
كلمات تسق ُ
ط من ُ
ستشهد هبا ،وباملصادفة ستقع األغالط نفسها يف كتاب (ما بعد السلفية)!
اليت ي
ُ
يف بعض املواضع لن ينقل أبو هنية نص ن
كالم املودودي وقُطب ،بل سيقوم بتلخيص العبارة والنقل
باملعىن ،ولن يتنبه املؤرخان هلذا ،وسينقالن عبارات أبو هنية ،وينسباهنا ل ُق ٍ
طب واملودودي!
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ٍ
الشيء  ..وسنرى لدى مؤرخ األفكار شيئاً من احلذر يف البدايات  ..لكن
بعض
املقارنة ستطول َ
القناع والقفازين ،ليصبح عملُه فجاً صرحياً خالياً من املناورة والتخفي!
يف النهاية سوف خيلع َ
نبدأ أوالً بالنظر للصفحة
( )1()93من حبث حسن أبو هنية،
حيث نقرأُ حديثاً عن سيد قطب
ُ
باعتباره مؤسساً للجماعات اجلهادية
من خالل ما اعتربه أبو هنية قطيعةً
معرفيةً شكلتها أفكاره مع (الفكر
اإلصالحي) ،ونقرأ رأياً ألبو هنية
يعتربُ فيه كتاب (معامل يف الطريق)،
دستوراً للجماعات اجلهادية.

ويف حاشية الصفحة نقرأُ استشهاداً ٍ
معزو إىل الصفحة ( )92من
بكالم للمستشار طارق البشريٍّ ،
كتابه( :املالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي يف التاريخ املعاصر(.
نذهب إىل (ما بعد السلفية) ،للصفحة ( ،)210فنرى –أيضاً -حديثاً عن سيد قطب ،وعن
القطيعة اليت شكلتها أفكاره مع (الفكر اإلصالحي) ،وعن كتابه (معامل يف الطريق) الذي يُ َعد دستوراً
للجماعات اجلهادية!
النص املنقول وتفريقه ،سوف أكرر ما فعلته يف مقالة (جناية النقد املسروق) ،سأنقل صورتني من
( )1ألن املؤلفني يقومان بتقطيع ِّ
الكتابني ملوضع السرقة بغرض املقارنة ،ولن أصور الصفحة كاملةً تالفياً لإلطالة ،وبإمكان من أراد املقارنة الرجوع للكتابني بنفسه.

-8-

جند لدى املؤر َخني جهداً حبثياً إضافياً يتجلى يف رفع كالم
وزيادةً على تفخيم العبارات ومتطيطها سوف ُ
املستشار طارق البشري من احلاشية إىل املنت ،ليكون موقعه خمتلفاً عما يف كتاب أبو هنية!

أسفل حاشية هذه الصفحة نرى إحالةً على كتاب طارق البشري ،وبإمكان القارئ أن يثق ثقةً
تامةً أن هذه اإلحالة مستوردةٌ من كتاب حسن أبو هنية ،وأن أيدي املؤل َفني مل تالمس كتاب البشري،
وال تعاملت معه .يتضح هذا مبالحظة ٍ
أوهام وأخطاء يسريةٍ وقعت من حسن أبو هنية يف نقل كالم
فسَرت هذه األغالط مباشرةً لكتاب (ما بعد السلفية).
البشريَ ،
فنجد
نرجع لكتاب البشري ،للطبعة نفسها ،ونقارن نص كالمه مع ما نقله عنه حسن أبو هنيةُ ،
ن
االختالفات اليت ميزُهتا يف الصورة التالية باللون األمحر:
هذه األغال َط و
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كما نرى :فالعبارات املعلمة باألمحر مل ي ُكن أبو هنية دقيقاً يف نقلها .كذلك مؤرخا األفكار ،مل
يكونا دقيق ن
ني يف النقل عن البشري  ..لكن نقلُهما عن حسن أبو هنيةً كان أميناً جداً ..

هذا االتفاق يف األغالط ال يقع مصادفةً  ..فيما أحسب.
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هذه ليست سوى البداية ..
بعد ذلك سوف يتحدث حسن أبو هنية (ص )22عن استعارة قطب تصورات املودودي املتعلقة
الرجلني ،ويشري إىل وجود
مبفهوم احلاكمية ،لكنه يعرتض على دعوى املطابقة التامة بني أفكار ُ
ٍ
اختالف بينهما  ...ومع ٍ
قليل من احلذلقة يكرر املؤرخان الفكرة نفسها (ص!)219

نقل أبو هنية نصوصاً عن املودودي تشرح فكره ،فيقع اختياره على ثالثة مقاطع من
بعد ذلك ي ُ
كتابه( :نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون)  ...وبالطريقة نفسها يلخص املؤرخان أفكار
املودودي ،ويتفق أن يقع اختيارمها على
الكتاب نفسه الذي اختاره أبو هنية،
وعلى الطبعة القدمية نفسها اليت مضى
عليها أكثر من أربعني عاماً ،ومن بني
( )982صفحةً ،يقع اختيارمها على الثالثة
ٍ
نصوص نفسها اليت اختارها أبو هنية!
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مصادفة صغريةٍ ٍ
ٍ
ثالثة!
وإذا متادينا يف املقارنة ،ورجعنا لكتاب املودودي سنقف على

"يخلع عن عنقه ربقة اإلسالم".
املودودي يقول:
ُ
قال املؤرخان!
حياول أبو هنية نقل النص ،فيقول:
"يخلع عنه ربقة اإلسالم"  ..وكذلك َ
ُ
أكبر قليالً ..
لكن ههنا مصادفة رابعة ُ
النص الثالث الذي يتحدث عن جمتمعات ال

حمالة واقعة يف "تقاليد الجاهلية وأعمال الشرك".
نسبه أبو هنية إىل الصفحة ( )99من كتاب املودودي.
لكن النص ال وجود له يف الصفحة املذكورة!

من الواضح أن أبو هنية أخطأ يف رقم الصفحة،
فسار وراءه مؤرخا األفكار!
كل هذا يتصاغر عند المصادفة األخرى الخامسة!
يف الصورة اليت عرضتُها من كتاب أبو هنية ،ومن كتاب (ما بعد السلفية) جند نقالً عن املودودي

يختار غير منهج اإلسالم لحياته".
ميكن جملتم ٍع "أن يتصور نفسه إسالمياً بينما ُ
يقول فيه :ال ُ
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نرجع للنص يف كتاب املودودي (ص )129لنكتشف أن حسن أبو هنية كان ينقل معىن كالم
املودودي ،ومل يكن ينقل نص عبارته ،فاملودودي إمنا قال:

إذن :أبو هنية تصرف يف النص ،فنقله باملعىن  ..وإذا مبور َخي األفكار ينقشان ما حسباه نص
كالم املودودي ،مث يضعان يف احلاشية ما يفيد رجوعهما لكتابه!
تتكرُر القصةُ حني ينقل أبو هنية(ص )21-22نصاً إضافياً منسوباً
للصفحة ( )129من كتاب املودودي.
مؤرخي
النص نفسه نراه عندَ
األفكار (ص ،)219منسوباً يف احلاشية
–أيضاً -إىل (ص )129من كتاب
املودودي.
بالرجوع لكتاب املودودي ،جنداختالفاً واضحاً يف السياق ،حيث
تصرف أبو هنية فقدم فيه وأخر .فلم
ن
املؤرخان الناقالن دون وع ٍي،
يتنبه لذلك
فكشفا صنيعهما!
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تتابع املوافقات لتبلغ ذروهتا حني يتحول أبو هنية (ص )21إىل ٍ
كتاب آخر من كتب املودودي:
كتاب (املصطلحات األربعة)،
فريكض معه املؤرخان إىل
الكتاب نفسه .لكن هذه املرة
عرض يف
سنرى أبو هنية ي ُ
شرحه
سطري نن فقط رأياً
َ
املودودي يف صفحتني؛ أي أن
ُ
أبو هنية خلص الفكرَة ومل ين ُقل

ألفاظ املودودي وعبارته .أبو هنية ذكر فقط أن املودودي قرر كالماً "خالصته أن المجتمعات
اإلسالمية المعاصرة تردد شهادة التوحيد ،ولكنها ال تعرف معناها ،وال مقتضاها" ،مث أشار يف
احلاشية إىل الصفحتني ( )3-8من كتاب املودودي.
بالطريقة نفسها يلخص املؤرخان (ص )219كالم املودودي ،ويشريان يف احلاشية –أيضاً -إىل
الصفحتني ( )3-8من كتاب (املصطلحات األربعة) .غري أهنما أضافا ملسةً حبثيةً تارخييةً عميقةً،
لفظة:
بدل
فاستعمال
(خالصته) ،عبارة( :بما مفاده)،

فخرجا هبذا من شبهة السرقة
العلمية النصية!!
وعند الرجوع للصفحتني يف
كتاب املودودي لن جند فيهما

نصاً يقول" :إن المجتمعات اإلسالمية المعاصرة تردد شهادة التوحيد  ."...لن جند ذلك ،ألن
هذه ألفاظ حسن أبو هنية ،نسخها مؤرخا األفكار ،وأشارا يف احلاشية إىل نقلها من كتاب املودودي!
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انتهى املؤلفان من استرياد جهد أبو هنية وعمله يف استقراء وتلخيص فكر املودودي .مث جاء دور
سيد قطب وكتابه (معامل يف الطريق) .وباملنهج نفسه ،سوف يبتلع املؤلفان عمل أبو هنية ،مث يضعان
يف احلواشي شهادة منشأ مزيفةً ،تفيد أن التلخيص واالستقراء من كدمها ومثرة جهدمها!
املنتظر من مؤر َخي األفكار،
(معامل يف الطريق) ُكتي ٌ
ب صغري احلجم ،نُ َس ُخه متاحةٌ للجميع ،فكان ُ
املنتظر أن يتكلفا –على األقل -عناء قراءة هذا ال ُكتيب،
هلل مث للتاريخ الذي يؤرخان أفكاره ،-كانُ
ٍ
الصغري ليقدما -بعد ذلك -نظرةً نقديةً حقيقيةً أنتجتها قراءهتما وحتليلهما
لكتاب اعترباهُ دستوراً
ن
للجماعات اجلهادية .فإن ث ُقل عليهما ذاك الكتيب فليتقامساه بينهما! وإن عجزا عن ذلك ،فال أقل
حيصل ،ألن إدمان
النصوص اليت يستشهدان هبا للتوثق من صحتها .لكن شيئاً من ذلك مل ُ
من مراجعة ُ
ٍ
حبثي مهما قَل.
االختالس واعتياد انتحال جهد اآلخرين جيعل املدمن يستثقل أي جهد ٍّ
ستعرض كتاب (املعامل) ،ليلتقط منه نصوصاً يستشهد هبا يف قراءته
سوف نرى أبو هنية -ثانيةً -ي
ُ
وحتليله آراء سيد قطب .وسيأيت مؤرخا األفكار ،ليمارسا طريقتهما اخلاصة يف استقراء التاريخ ،وحتليله،
ونقد األفكار ومتحيصها!!
سوف ميتص مؤرخا األفكار جهد أبو هنية ،وسوف ينسخان شواهده كما هي ،مث سيضعان يف
ٍ
تعديالت لفظي ٍة
احلاشية إحاالهتم على كتاب (املعامل) الذي مل ينظرا فيه ،ولن يكون هلما إضافةٌ سوى
نص وتأخري آخر كي يكون هلما بذلك
يسريةٍ على عبارات أبو هني ٍة ،أو تقدمي ٍّ
حضور وملسةٌ خاصةٌ
ٌ
تضفي على االستقراء رونقاً وبُعداً معرفياً إبستمولوجياً!
وقبل الدخول يف التفصيل نلقي نظرًة على هاتني الصورتني حلاشييت (ص )29 ،20من كتاب
حسن أبو هنية ،وإىل جوارها صورةٌ من حاشييت (ص )219-219من كتاب (ما بعد السلفية)،
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وسنرى التطابق الكامل يف اإلحاالت ويف النصوص املختارة من كتاب (معامل يف الطريق) .الفرق فقط
ٍ
حاشية على أخرى.
نص على آخر ،وبالتايل تقدمي
يف تقدمي ٍّ

عني
هذه احلواشي تعين أن الشواهد اليت انتقاها أبو هنية من كتاب (معامل يف الطريق) ،هي ُ
الشواهد اليت أوردها مؤرخا األفكار .ليس هناك أي ٍ
فرق ،عدا احلاشية األخرية اليت حتيل على كتاب:
وجود هلا يف هذا املوضع من كتاب أبو هنية؟
(ثالث رسائل في الجهاد ،لسيد قطب) ،فال َ
فما قصة هذه الزيادة؟
أين جاءت تلك اإلحالة األخرية على كتاب( :ثالث رسائل في الجهاد ،لسيد قطب)؟!
من َ
وهل ميكن أن تكون هذه إضافةً من مؤر َخي األفكار زاداها فوق ُجهد حسن أبو هنية؟
ظننت هذا أول األمر ،غري أن خيبة الظن مل تتأخر كثرياً ،فهذا املوضع ال يعدو أن يكون دليالً
ُ
آخر على أن وظيفة املؤر َخني مل تتجاوز التقدمي والتأخري يف كالم أبو هنية.
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تلك اإلحالة على كتاب
(ثالث رسائل يف اجلهاد) تتعل ُق
بنص جلبه املؤلفان خمتصراً من
ٍّ
موض ٍع ُمتأخر يف كتاب أبو هنية.
ففي الصفحة ( )25أورد أبو هنية
ينتقد فيه من
عن سيد قطب كالماً ُ
حيصر اجلهاد يف قتال (الدفع) دون
قتال (الفتح) ،فجاء املؤرخان وقدما
ما أخره أبو هنية ،ونقال كالم ٍ
قطب

من ذاك املوضع البعيد يف كتاب أبو هنية  .....لكن !..
ٍ
معضلة أخرى جديدةٍ ،سببها النقل بال وع ٍي.
لكن  ..تصرف مؤرخي األفكار هنا أوقعهما يف
نعيد النظر فيما فعله املؤرخان:

مؤرخا األفكار نقال كالم ٍ
قطب حول مشروعية جهاد الفتح ،مث وضعا يف احلاشية عبارة تقول:

(ثالث رسائل في الجهاد ،لسيد قطب)؟!

كتاب لسيد قطب امسه( :ثالث رسائل يف اجلهاد)؟
فهل هناك –أصالًٌ -
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كتاب هبذا االسم ،وإمنا هو جمموعٌ نشرته
ال يوجد لسيد قطب
ٌ
دار عمان سنة (1331م)ُ ،جعوا فيها تقرير ٍ
لكل
ات وآراءً يف اجلهادٍّ ،
من (البنا ،واملودودي ،وسيد قطب) .وما يف هذا الكتاب من كالم
قُ ٍ
طب عن اجلهاد مأخوذٌ من كتابه (معامل يف الطريق)!
وميكن مالحظة طريقة أبو هنية يف العزو هلذا الكتاب حيث مل
ينسبه لسيد ،لكنه استخدم تعبرياً ُمومهاً ،فلما جاء املؤرخان ليمارسا
ٍ
تعديالت شكلي ٍة على ألفاظ حسن أبو هنية ،قاال:
عادهتما يف إدخال
(ثالث رسائل في الجهاد ،لسيد قطب)!!

يبقى أن كالم قطب املنقول من هذا املصدر ،مأخوذٌ من (ص )28-25من كتاب (املعامل) ،لكن
أبو هنية مل يتنبه هلذا .لذلك رأيناه ينسب نقوله عن ٍ
قطب كلها لكتاب (املعامل) ،وأما هذا النص
ُ
خاصةً ،فنسبه جملموع الرسائل الثالث ،فجاء مؤرخا األفكار ،وسارا وراءه حذو ال ُقذة بال ُقذة ،ما بدال
وال غريا  ،وال حادا عن الصراط!!
*** ***
إذا تركنا احلواشي ،وارتفعنا لألعلى نرى أبو
يستخدم
هنية يذكر (ص )20-21أن سيد قطب
ُ
"بشكل متوات ٍر ومكث ٍ
ٍ
ف" ،وأن
مفهوم اجلاهلية
اجلاهلية بالنسبة له" ،ليست مرحلةً تاريخيةً".
تتوارد اخلواطر فنقرأ عند مؤر َخي األفكار
يستعمل لفظ اجلاهلية
(ص )219أن قطباً
ُ
ٍ
ٍ
واسعة" ،وأن اجلاهلية عنده "ليست
"بكثافة
مرحلةً تاريخيةً".
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ٍ
ٍ
جديد! ففي
إشكال
بعد ذلك مباشرًة سوف يسحب أبو هنية مؤر َخي األفكار وراءه ليوقعهما يف
نصوص متواليةً عن ٍ
سيد قط ٍ
ٍ
ب .هذه النصوص الثالثة املوضحة يف
الصفحة ( )20نقل أبو هنية ثالثة
الصورة ُجعها أبو هنية من مواضع
متفرقة من (معامل يف الطريق)؛ النص
األول مأخوذٌ من الصفحة (،)88
والثان من ( ،)83والثالث من (.)31
ٍ
لكن أبو هنية – ٍ
مفهوم-
لسبب غري
النصوص متواليةً ،مث أحال يف
سرد ُ

خامتتها إىل الصفحة ( ،)31فأوهم
تصرفه أن املقاطع الثالثةَ كلها موجودةٌ
يف تلك الصفحة ،وهو ما انطلى على
مؤر َخي األفكار فقدما لنا إثباتاً آخر
على أهنما مل يكونا يقرآن وحيلالن
كتاب (معامل يف الطريق) ،وإمنا قرآ ونسخا فقط رأي حسن أبو هنية يف كتاب (معامل يف الطريق)!.
وسنرى املزيد مما يثبت هذا ويشهد به  ..إن واصلنا القراءة ..
يف الصفحة ( )20ينقل
حسن أبو هنية عن سيد قطب
توصيف اجلاهلية املعاصرة،
فينسب له نصاً يقول" :إنها تُسن ُد
الحاكمية للبشر في صورة
إعطائهم حتى وضع التصورات والقيم والشرائع ."...
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نقرأ النقل نفسه بألفاظه منسوباً
ل ٍ
قطب لدى مؤر َخي األفكار
(ص.)219-219
نرجع إىل كتاب (املعامل)،
ٍ
جديد -أن أبو هنية
فنكتشف –من
اختصر أكثر النص ،فحذف منه
سطرين ،فتابعه املؤرخان!! ،وسنرى
أيضاً -أن عبارة( :إعطائهمحىت) ،كانت حتريفاً لعبارة (ادعاء حق) َ ...غلنط أبو هنية ،فقال املؤرخان( :آمني)!
ٍ
النقل نفسه لدى
يتكرُر
ُ
ينقل أبو هنية (ص )20سطرين عن قُطب ،مث نرى َ
التأمني جهرةً حني ُ
املؤر َخني (ص .. )219وبالرجوع لكتاب (معامل يف الطريق) ،نرى النص أطول بكث ٍري مما يف الكتابني!
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على هذا النمط سار الكتابان متوازيَني ،فإذا غلط أبو هنية ،أو اختصر ،أو نقل باملعىن ،أو وهم
وتفويض كاملني ،من غري حتر ٍ
ٍ
يف ،وال
يف رقم الصفحة ،جاء مؤرخا األفكار ليمشيا وراءه بتسلي ٍم
تعطيل ،وال ٍ
تشبيه ،وال ٍ
متثيل!!
ومل أجد يف كتاب (ما بعد السلفية) نصاً واحداً عن سيد قطب أو املودودي زائداً عما ذكره حسن
بوضوح أن املؤل َفني مل
أبو هنية ،مع االتفاق يف األغالط والتحريفات واالختصار والنقل باملعىن .مما يعين
ٍ
ٍ
وقطب أثناء قيامهما بوظيفة "مؤرخ األفكار" ،بل تزينا هبذا االسم ،مث أحاال
يتعامال مع كتُب املودودي
العمل على حسن أبو هنية!
** **
ٍ
تسلسلها
وقطب ،مث جاء
انتهى الكالم عن املودودي
ٌ
حديث عن نشأة اجلماعات اجلهادية ،وعن ُ
التارخيي  ..وسنرى –أيضاً -أن ُجيع ما نقرأه ملؤر َخي األفكار إمنا هو جهد حسن أبو هنية وعمله.
ط
يف البدء نرى أبو هنية (ص )02يضع عنواناً عن( :ظهور الحركات الجهادية العنيفة) ،فريب ُ
مبدأ ذلك باالضطهاد اليت تعرضت له ُجاعة اإلخوان مبصر عقب حادثة املنشية عام (1329م) ،مث
وثوري قاده سيد قطب.
يتحدث عن انقسام اجلماعة بعدها إىل تيارين:
سلمي قاده اهلضييبٍّ ،
ٍّ
إنتاجه مؤرخا األفكار (ص:)212
الكالم نفسه َ
أعاد َ
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حديث عن بداية كشف ُجاعة (التكفري واهلجرة)،
يأيت –بعد هذا -يف كتاب أبو هنية (ص)01
ٌ
ن
اج عنه عقب جميء أنور
يذكر اإلفر َ
وعن موقف شكري مصطفى وتكفريه مدير املخابرات وحكومته ،مث ُ
السادات للحكم ،وسعيه -بعد ذلك -يف تأسيس ُجاعته .ويف النهاية نرى عزواً يف احلاشية إىل
الصفحة ( )55من كتاب رفعت سيد أمحد (النيب املسلح :الثائرون).

ومع بعض االختصار ،نرى صورةً من النص واحلاشية معاً معلقةً على حائط (ما بعد السلفية) يف
الصفحتني (:)210-212
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موضع يصلح مثاالً يشرح طريقة مؤر َخي األفكار يف العبث بكالم أبو هنية
مث يأيت –بعد ذلك-
ٌ
من خالل تغيري ترتيب عباراته ،وتقدمي بعض اجلمل على ٍ
الكالم كالمهما.
بعض ،ليبدو
ُ
ففي (ص )00أشار أبو هنية إىل أشهر أدبيات ُجاعة (التكفري واهلجرة) ،ومها وثيقتا (االعرتاف)،
و(اخلالفة) ،مث قام بتلخيص مضامني تلك الوثيقتني ،وذكر أهم ما جاء فيهما  ..فجاء املؤرخان
بعض ما قدمه ،فاستحقا بذلك
بعض ما أخره ،وأخرا َ
اجلليالن (ص ،)210فأخذا كالمه ونثراه ،فقدما َ
ٍ
اجتهاد واستفر ٍاغ للوسع يف وضع ملساته اخلاصة!
لقب مؤرخ األفكار ،الذي ال يسرق دون
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يضيف أبو هنية فيقول -ومن ورائه املؤرخان!! -شارحاً تط َور آراء ُجاعة (التكفري واهلجرة):
ُ

بعد ذلك يتحول أبو هنية (ص )09للحديث عماه اعتربه "النقلة االستراتيجية" اليت أحدثها
تأسيس تنظيم (الفنية العسكرية) بقيادة صاحل سرية ،ويذكر حماولته "قلب نظام الحكم من الكلية
الفنية العسكرية" ،مث يشري لكتابه
(رسالة اإليمان) ،ويذكر أمهيتها لدى
"كل الحركات الجهادية الالحقة".
وعلى املسار املوازي ،تدفع األقدار
مؤر َخي األفكار (ص )210للحديث
عما اعترباه "النقلة االستراتيجية" ،اليت

تأسيس تنظيم الفنية العسكرية،
أحدثها
ُ
بقيادة صاحل سرية ،ويشريان حملاولته
ٍ
انقالب من الكلية الفنية
"تنفيذ
العسكرية" ،ويتحدثان عن (رسالة
اإلميان) ،وعن تأثريها على "كل
الحركات الجهادية الالحقة"!!
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مث حيل ُل أبو هنية (ص )00-02مضامني (رسالة اإلميان) ،ويذكر أن صاحل سرية وصف اجملتمع
الفرد نفسه من
فيها ،ب "الردة الجماعية" ،لكنه جوز العمل "في مؤسسات الدولة بشرط أن يكرس ُ
أجل التغيير" ،وينقل عنه ذم علم الكالم وأنه كان سبباً يف ضعف اإلميان الذي وصل إليه املسلمون.
كل هذا نراه مكرراً يف (ما بعد السلفية) يف الصفحة ( ،)210فال أطيل بنقل صورته.
ينتهي أبو هنية من تنظيم الفنية العسكرية ،مث يتحدث (ص )08-05عن "أواخر السبعينات،
وبداية الثمانينات" ،اليت "شهدت صعود ٍ
عدد من التنظيمات الجهادية" ،ويذكر تنظيم اجلهاد
ومؤس َسه عبدالسالم فرج" ،الذي وضع كتاباً هو األكثر ُشهرًة بين الكتابات الجهادية"" ،وهو
الفريضة الغائبة" ،الذي يعد "المرجع
الرئيس

للجماعات

الجهادية

السلفية".
هكذا رأى أبو هنية -والعُهدةُ
عليه -أن كتاب (الفريضة الغائبة) يُ َعد
مرجعاً رئيساً للجماعات اجلهادية.
وهكذا سريى املؤرخان من ن
بعده!!
ففي كتاب (ما بعد السلفية)،
(ص )210صادف أن حتول املؤلفان

–أيضاً -إىل "أواخر السبعينات
وأوائل الثمانينات" ،اليت شهدت
ٍ
ٍ
جهادية جديدةٍ" ،فتحدثا عن تنظيم اجلهاد ،وعن مؤسسه عبدالسالم فرج "الذي
تنظيمات
"صعود
وضع كتاباً يعتبر األشهر بين الكتابات الجهادية"" ،هو الفريضة الغائبة"" ،الذي يُعتبر المرجع
الرئيس للعديد من الجماعات الجهادية"!
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يأخ ُذ أبو هنية (ص )50-03يف حتليل كتاب (الفريضة الغائبة) ،فيذكر أن عبدالسالم فرج"يعتمد في تكفير الدولة على مسألة (التشريع) ،الذي تحكم به نخبةٌ علمانيةٌ ،تصر على اعتبار

الشعب هو مصدر السيادة" ،ويذكر أنه

يقيم مقارنةً بني وضع املسلمني اليوم ،وبني
سابقتني يف التاريخ اإلسالمي :األوىل "حال
المسلمين زمن التتار" ملا أُل نزُموا بالتحاكم
إىل دستور (الياسق) الذي وضعه جنكيز

خان .والثانية "حال المسلمين في بلدة
اب ابن تيمية حني ُسئل
ماردين" ،وجو ُ
عنها :هل هي دار كف ٍر أو دار ٍ
إسالم.

وعلى الضفة األخرى نرى لدى مؤر َخي األفكار (ص )215-210حتليالً مطابقاً لكتاب فرج،
حني يقوالن" :يركز فرج في بحث تكفير الدولة على مسألة التشريع ،الذي يُعتب ُر الشعب فيه هو

مصدر السيادة في الدولة" .مث يشريان
ُ
إىل أن فرج يقيس حال املسلمني اليوم على

السابقتني التارخييتني" :حال المسلمين
زمن التتار" ،و"حال المسلمين في بلدة

ماردين" ،اليت أفىت فيها ابن تيمية!!
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عتمدها عبدالسالم فرج،
تتواصل ُ
فصول القصة ،حني ينتقل أبو هنية لتحليل املصادر واملراجع اليت ي ُ
ند يف معظم
فيذكر أنه يست ُ
استدالالته بنصوص ابن تيمية،
وابن القيم ،وابن كث ٍري .مث نسمع
تام لدى
صدى الكالم
ٍ
بوضوح ٍّ
مؤر َخي األفكار (ص.)215
يف (ص )51ينقل أبو هنية عن عبدالسالم فرج تأكيده على أمهية معيارين اثنني" :تحديد العدو
القريب ،والعدو البعيد" ،والثان" :الجهاد
باعتباره فرض عي ٍن على كل ٍ
مسلم" .مث ينقل عنه
قوله" :بالنسبة لألقطار اإلسالمية ،فإن العدو
يقيم في ديارهم ،بل أصبح يملك زمام األمور،
ُ
وذلك العدو هو هؤالء الحكام الذين انتزعوا
قيادة المسلمين ،ومن هنا فجهادهم فرض

عين" .مث ينبهُ أبو هنية إىل توافق كالم فرج مع رأي
صاحل سرية فيما يتعلق باسرتاتيجية العدو القريب
والبعيد.

تنعكس صورةُ الكالم يف مرآة املؤر َخني،
ُ
ن
(ص )215فيؤكدان –بعد االستقراء -أن رأي فرج:
"كأطروحة سرية ،يؤكد على أن الجهاد فرض
عي ٍن على كل مسلم ،وأنه يجب ضد العدو
القريب قبل البعيد" ،و"بالنسبة لألقطار اإلسالمية ،فإن العدو يقيم في ديارهم ،بل أصبح العدو

يملك زمام األمور  ....إلى قوله :فرض عين"!!
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ٍ
حديث عن (اجلماعة اإلسالمية) ،مشرياً إىل أهنا
ينتهي أبو هنية من (ُجاعة اجلهاد) ،ليتحول إىل
وقت و ٍ
نشأت مع (ُجاعة اجلهاد) يف ٍ
احد  ...ويف االجتاه نفسه يتحرك مؤرخا األفكار!!

ينخرط أبو هنية (ص )59يف حديث عن أدبيات (اجلماعة اإلسالمية) ،فيذكر أن أمهها "ميثاق
فرس
العمل اإلسالمي،
ُ
ويعتبر دستور عمل الجماعة"  ...ويف املضمار نفسه (ص )215جيري ُ
مؤرخي األفكار ٍ
ث –أيضاً -عن إصدارات اجلماعة اإلسالمية ،وعن "أهم أدبياتها:
خبفة ،ليتحد َ
َ
يعتبر دستور الجماعة"!!
(ميثاق العمل اإلسالمي) ،الذي ُ

يبدأ حسن أبو هنية (ص )59يف حتليل مضامني (ميثاق العمل اإلسالمي) ،فيذكر تضمنه "تسع

ٍ
نقاط أساسية :الهدف ،والعقيدة ،والفهم ،والزاد ،والعداء ،والوالء أو االجتماع" ،مث خيتم بالتنبيه
إىل أن الكتاب "يلخص منهج الجماعة ،وبرنامجها ،وأسلوب حركتها".
وعلى مرآة مؤرخي األفكار نرى –بكل ٍ
صفاء -صورة كالم حسن أبو هنية (ص!!)215
َ
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وكان أبو هنية قد سرد (ص )59قائمةً بأمساء إصدار ٍ
ات أخرى للجماعة اإلسالمية ،زيادةً على
ينساب إىل الصفحة ( )215من كتاب مؤر َخي األفكار!!
(ميثاق العمل اإلسالمي) .فرأينا املسرد
ُ

يف خامتة احلديث عن (اجلماعة اإلسالمية) ،يذكر حسن أبو هنية ( )50-52مبادرة وقف العنف
اليت أصدرهتا اجلماعة ،ويسرد أمساء املوقعني عليها من قيادات اجلماعة.
نقل أم ٍ
وب ٍ
ني  ...ميشي وراءه مؤرخا األفكار يف الصفحة (.)215
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ٍ
صعود
يف الصفحة ( )50-52يتحدث أبو هنية عن مطلع الثمانينات ،وما حدث فيها من
للحركات اإلسالمية املقاتلة ،مثل (الطليعة اإلسالمية) ،بزعامة مروان حديد ،وتنظيم مصطفى بو يعلى
يف اجلزائر ،وعبدالكرمي مطيع باملغرب ،وجهيمان بالسعودية ،إىل أن ينتهي باجلهاد األفغان ضد االحتاد
السوفيييت الذي استقطب اجلهاديني من أحناء العامل.
كل هذا نرى مؤر َخي األفكار (ص )218ينسخانه ،مثالً ٍ
مبثل ،هاءً وهاءً ،سواءً بسو ٍاء ..
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فيذكر تأثره بظروف احلرب
يستمر أبو هنية (ص )55-50يف احلديث عن اجلهاد األفغان،
ُ
الباردة ،حني كانت أمريكا تسعى من خالله لتفكيك االحتاد السوفيييت ،مع ما رافق ذلك من سعي
األنظمة العربية للتخلص من اجلهاديني
بإرساهلم ألفغانستان ،ليقاتلوا عدواً
بعيداً بدالً من فكرة العدو القريب اليت
سيطرت عليهم.
حديث عن عبداهلل
يتلو ذلك
ٌ
عزام ،وعن دوره يف تأسيس مكتب
حديث عن معسكرات
اخلدمات ،و ٌ
اجلهاد اليت استقطبت أربع عشرة ُجاعةً
متثل الدول اليت جاءوا منها.

يرتبع يف الصفحة ( )218عند مؤر َخي األفكار!!
كل هذا نرى ملخ َ
صه ُ
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يف الصفحة ( )58يتحدث أبو هنية
عن بداية دخول تراث أئمة الدعوة النجدية
ضمن مصادر منظري اجلماعات اجلهادية،
إضافةً البن تيمية ،وابن القيم ،وآخرين.
ويشري إىل التوسع يف احلديث عن مفاهيم
الوالء والرباء ،واحلكم بغري ما أنزل اهلل،
ونواقض اإلميان ،والدميقراطية ،والطاغوت.
ومع بعض التلخيص األمني ،سنرى احلديث
نفسه –أيضاً -لدى مؤر َخي األفكار يف
خامتة (ص!)218
بعد ذلك نقل أبو هنية (ص )53-58نصني اثنني عن عبداهلل عزام –رمحه اهلل ..-ويف ظلمة
ٍ
الليل الداجي سرى النصان إىل روع مؤرخي األفكار ( ص .. )213-218لكن مع ٍ
كاشفة
غلطة
َ
َ
جديدةٍ وقعا فيها حني حاوال التغيري يف ألفاظ أبو هنية وطريقته يف توثيق كالم عزام يف احلاشية!!
أبو هنية –كما يف الصورة -نقل عن عزٍام
نصني اثنني من مصدرين خمتل َفني ،فكان
نص توضح
املفرتض أن يضع حاشيةً ُمفردةً لكل ٍّ
مصدره .غري أنه – ٍ
لسبب ما -وضع حاشيةً
واحد ًة للنصني معاً ،وذكر فيها عنوانني:

-1كتاب (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل).
 -0وحبث (مفهوم احلاكمية يف فكر
الشهيد عبداهلل عزام) ،أليب عُبادة األنصاري.

- 32 -

هذا التصرف من أبو هنية غر مؤر َخي األفكار فظنا أن النقلَني عن عبداهلل عزام تكررا يف املصدرين
معاً .لذلك عمدا إىل إسقاط املصدر الثان ،واكتفيا باملصدر األول( :العقيدة وأثرها يف بناء اجليل)!
وألهنما مل ينظرا يف الكتاب الذي
أثبتاه يف احلاشية ،مل يدركا –ومها
ن
كالم
جهد أبو هنية -أن
يستلبان َ
َ
موجود يف املرجع الذي
عزٍام الثان
ٌ
حذفاه ،وال عالقة له باملصدر املثبت
يف حاشية كتاهبما!
حبث أيب عُبادة
الذي يراجع َ
احملذوف سريى أن الكالم الثان ذكره
عبداهلل عزٍام يف ٍ
كتاب آخر له ،عنوانه:
كتاب
(يف خضم املعركة) ،وهو
ٌ
ٍ
مقاالت كان عبداهلل عزام –رمحه اهلل -يكتبها يف افتتاحية جملة اجلهاد .ن
فمن هذا
يشتمل سلسلة
ُ
نقل أبو عبادة األنصاري ،وعن أيب عُبادة نقل أبو هنية.
الكتاب َ
أين أتت األفكار اليت يؤرخاهنا !!
أما مؤرخا األفكار ،فال يعرفان ماذا نقالً ،وال من َ
أمر آخر يؤكد هذه احلقيقة  ..فقد وقع ههنا من أبو هنية خطأٌ زاد الصورة جالء فوق ٍ
جالء.
ُ
ٌ
ً

أبو هنية نقل عن عزٍام هذه العبارة" :القانون الذي يُحك ُم به في األعراض والدماء واألحوال،

هو الذي يحد ُد هوية الحاكم"  ...والعبارة حبروفها تكررت لدى املؤر َخني.

أقول :لو أهنما راجعا الكالم يف مصدره  ..بل لو كانا ن
يقرآن بوع ٍي ما ينقالنه وحيلالنه
لن ُ
وينقدانه ،ألدركا من السياق احتمال وجود ٍ
خلل يف العبارة ،وأن صواهبا " :في األعراض ،والدماء،

منهج القص واللصق  ...والسطو!
واألموال ،"...وليس األحوال  ...لكنه ٌ
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بعدما فرغ أبو هنية من حديثه عن عبداهلل عزام انتقل (ص )82-53إىل أيب قتادة الفلسطيين،

كيده "كفر وردة األنظمة العربية
فحكى تأ َ
ٍ
مرجعيات
واإلسالمية المعاصرة"ُ ،مستنداً على
يف مقدمتها" :ابن تيمية ،والشاطبي،

والشنقيطي ،ومحمد بن عبدالوهاب ،ومحمد
ابن إبراهيم آل الشيخ ،وأحمد شاكر،
وغيرهم" .وذكر أبو هنية أن أبا قتادة علل كفر
األنظمة بكوهنا "تعمل على تبديل الشريعة
ومحاربة اإلسالم والمسلمين".
وإكماالً ملسرية التأسي واالقتداء ،حتوَل
مؤرخا األفكار –أيضاً -إىل أيب قتادة ،فتحدثا
(ص ،)213عن تنوع مصادره يف التدليل على
"كفر األنظمة العربية المعاصرة" ،لتشمل:
"ابن تيمية ،والشاطبي ،والشنقيطي ،ومحمد
ابن عبدالوهاب ،ومحمد بن إبراهيم آل
الشيخ ،وأحمد شاكر"" ،مستنداً على
التشريع ،والحاكمية ،ومحاربة اإلسالم والمسلمين"!!
وكما يف الصورتَني فإن أبو هنية بعدما خلص فكر أيب قتادة يف بضعة أسط ٍر ،أحال يف احلاشية على
كتاب أيب قتادة( :اجلهاد واالجتهاد :تأمالت يف املنهج) ،من الصفحة ( ،)39إىل ( ،)123مما يعين
ط تلك األسطر من ست عشرة صفحةً  ..اإلحالة نفسها نراها يف حاشية مؤر َخي األفكار،
أنه استنب َ
وهو ما يعين أهنما –بعد االستقراء التارخيي -أرادا تلخيص وحتليل فكر أيب قتادة فوقعا على الست
عشرة صفحةً نفسها ،واختارا منها املادةَ نفسها اليت وقع عليها أبو هنية!!
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يفرغُ أبو هنية من أيب قتادة ،ليتحول (ص )82إىل الظواهري ،فيذكر أنه "يعي ُد الحجج نفسها
مرجعيات أخرى  ،"...مث يتحول إىل عبدالقادر عبدالعزيز ،لينتهي إىل أيب ٍ
ٍ
حممد املقدسي.
ويضيف
ُ
َ
لول يسري املؤر ن
وكالدابة الذ ن
خان وراء أبو هنية (ص .. )213وباحلواشي نفسها.
ُ

وكان أبو هنية وضع حباشية (ص )53مسرداً بعناوين إصدارات ُمنظري اجلماعات اجلهادية ،وإذا
تسرب –هي األخرى -لتأخذ مكاهنا يف متحف تاريخ األفكار (ص:)202
بتلك احلاشية ت ُ
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عرض
يف الصفحة ( )89من كتاب أبو هنية ٌ
موجز عن أحداث التسعينات ،وشر ٌح ألثر
ٌ
التجربة األفغانية يف ظهور الصراعات املسلحة يف
حديث عن
اجلزائر ومصر والشيشان والبوسنة ،مث
ٌ
حرب اخلليج الثانية سنة (1331م) وما أعقبها
من تشكل النظام الدويل اجلديد الذي رسخ
التفرد األمريكي يف شؤون العامل.
نرى تلخيصاً هلذا كله يف الصفحة ()202
من كتاب (ما بعد السلفية)! لكن مع تقدمي
مصر على اجلزائر يف مسرد األحداث!!
حديث عن ردود األفعال اليت صاحبت تدخل القوات األمريكية
يلي ذلك عند أبو هنية (ص)89
ٌ
يف منطقة اخلليج ،وأثر ذلك على احلركات اإلسالمية عامةً ،واجلماعات اجلهادية خاصةً ،مع إشارةٍ
للبيان الذي أصدره أسامة بن الدن ،باسم (هيئة اإلصالح والنصيحة) ،حتت عنوان (أخرجوا املشركني
من جزيرة العرب)  ..وكما اعتدنا  ..نرى تلخيصاً هلذا كله على يف قراطيس مؤرخ األفكار (ص!)202
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ينتقل أبو هنية (ص )89الستعراض بعض تفاصيل أحداث اجلزائر ،وتداعيات فوز جبهة اإلنقاذ
باالنتخابات ،واالنقالب العسكري الذي تاله ،مث تشكيل (اجليش اإلسالمي لإلنقاذ) ،و(حركة الدولة
اإلسالمية) ،مث (اجلماعة اإلسالمية املسلحة) ،مث حتول ٍ
ُجلة من ُمنظري اجلماعات اجلهادية إىل لندن،
ٍ
مصعب السوري.
وصدور نشرة األنصار اليت أشرف عليها أبو قتادة الفلسطيين ،وعمل فيها أبو
ٍ
وحبروف كالتوائم يتحدث تأريخ األفكار العظيم ( ..ص.)201-202

ٍ
ُجاعات
يشر ُح أبو هنية (ص )82-89نشأة
جهادية يف ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة ،فيذكر "(الجماعة
بالد إسالمي ٍة
اإلسالمية المقاتلة) في ليبيا ،و(الجماعة السلفية
للدعوة و القتال) في الجزائر ،وحر ٍ
كات متنوعةً في

األردن ،ولبنان ،واليمن ،والمغرب ،ومصر" ،لينتهي
بعد ذلك إىل حركة طالبان ،اليت "تمكنت في فترةٍ

وجيزةٍ من السيطرة على معظم األراضي األفغانية".
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إبداع،
نقل هذه املرة عند مؤر َخي األفكار سيكون ُمتحرراً بعض الشيء ومشتمالً على ملسة ٍ
ال ُ
حيث سي ن
قلبان ترتيب الكالم،
فيبدآن (ص )201باحلديث
عن طالبان ،اليت "تمكنت في
فترةٍ وجيزةٍ من السيطرة على
معظم األراضي األفغانية" ،مث
يتحدثان

عن

"(الجماعة

اإلسالمية المقاتلة) في ليبيا ،و(الجماعة السلفية للدعوة و القتال) في الجزائر ،وحركات أخرى
صغيرة في األردن ،ولبنان ،ومصر ،واليمن ،والمغرب"!!
ن
صفحات املؤر َخني !!
وسيضع أبو هنية هنا حاشيةً تأخذ طريقها مع أخواهتا إىل

يتكلم بعدها أبو هنية (ص )82عن تغري اسرتاتيجية اجلماعات اجلهادية على يد ابن الدن
والظواهري ،من حماربة العدو القريب
إىل العدو البعيد (الواليات املتحدة،
وحلفائها من اإلسرائيليني وعمالئهم)،
ويشري إىل تأسيس(:اجلبهة اإلسالمية
العاملية لقتال اليهود والصليبيني
واألمريكيني) سنة (1338م).
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سيتحول هذا الكالم إىل
مستودع تاريخ األفكار (ص،)201
تصحيف عرضي،
لكن سيقع
ٌ
تتحول فيه عبارة( :اإلسرائيليني
ُ
وعمالئهم)؛ إىل عبارة( :اإلسرائيليني
والغربيني وعلماؤهم!).
ويف الصحفتني معاً ،سنقرأ حاشيتني متطابقتني:

*** ***
تفصيل لدور الظواهري يف تغري اسرتاتيجيات احلركات
يتلو هذا عند أبو هنية ()80-82
ٌ
اجلهادية ،حيث سينقل عنه نصاً مطوالً مسبوقاً بسطرين متهيديني.
جبد و ٍ
اجتهاد وراء أبو هنية (ص ،)200-201لينقال معه كالم
سريكض مؤرخا األفكار ٍّ
ن
سطري أبو هنية التمهيديني !!
الظواهري ،ويف غمرة احلماسة و النشاط ،سينقالن -يف طريقهماَ -
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ميضي أبو هنية (ص- )80ومن ورائه مؤرخا األفكار (ص -)200يف شرح آراء الظواهري:
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ومن ن
بعد ذلك يذكر أبو هنية (ص )85تأييد ابن الدن رأي الظواهري ،فيقول ن
بعده مؤرخا األفكار:
َ

وكان أبو هنية حتدث (ص )81عن الوضع الدويل الذي نتج عن "خروج االتحاد السوفيتي
أشار إىل ظهور أطروحة فرنسيس
من أفغانستان ،ثم انهياره ،وتفكك المنظومة االشتراكية" .و َ
فوكوياما عن هناية التاريخ،
وحتول السياسات األمريكية إىل
سياسة حرب "الدول املارقة"،
اليت متتلك القدرة على تطوير
أسلحة الدمار الشامل ،أو
تسعى المتالكها ،مثل :العراق،
وإيران ،وليبيا ،وكوريا الشمالية.

- 41 -

االتحاد

احلديث نرى نص َنوهُ لدى املؤر َخني (ص )209-200حني يتحدثان –أيضاً -عن "تفكك
هذا
ُ
السوفيتي

بمنظومته

االشتراكية" ،مث يشريان إىل أطروحة
فوكوياما ،وإىل حتول السياسة األمريكية
إىل الصراع مع الدول املتمردة اليت تسعى
المتالك السالح الشامل ،كليبيا والعراق
وإيران وكوريا الشمالية!!!!
وحلكمة ٍ
ٍ
بالغة غري املؤلفان ترتيب الدول املارقة عما كانت عليه عند أبو هنية!!
أبو هنية يقول :العراق ،إيران ،ليبيا ،كوريا الشمالية ..واملؤرخان يقوالن :ليبيا ،والعراق ،وإيران ،وكوريا الشمالية ..ولعل غرض هذا التغيري التورع عن شبهة السرقة العلمية ..
ب عن تداعيات غزو صدام حسني للكويت،
يلي ذلك عند أبو هنية ()80-81
ٌ
حديث ُم َ
سه ٌ
وظهور أطروحة صموئيل هنتجنتون عن (صراع احلضارات) وتبين احملافظني اجل ُدد هلا يف والية جورج
بوش االبن  ..نلتقط صورةً لبعض أجزاء هذا الكالم ،لنرى شبيهه عند املؤر َخني (ص:)209
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رجر وراءه تأريخ األفكار بأكمله ..
ال يز ُال أبو هنية جي ُ
كتب لنا حاشيةً مطولةً عن مالبسات تأسيس تنظيم القاعدة ...
يف (صَ )88

عرف طريقها ،مل ترتدد يف االنتقال بكامل حلتها إىل أحضان
وألن
حروف أبو هنية باتت ت ُ
َ
املؤرخني يف الصفحتني (!)209-209
َ
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يشر ُح أبو هنية (ص )88-85بداية شروع تنظيم القاعدة يف تنفيذ اسرتاتيجيته اجلديدة من
ٍ
عمليات موج ٍ
هة ضد أمريكا ..
خالل تنفيذ
صماً م ن
ن
ستمسكاً مبنهجه (ص!)209
ومل يزل مؤر ُخ األفكار ُمعتَ ُ

اجلدد -على هجمات
يتحدث أبو هنية (ص ،)88عن ردة الفعل األمريكية -بقيادة احملافظني ُ

"سمي باإلرهاب" ،وعن الشروع يف "مبدأ الحروب االستباقية".
سبتمرب ،وعن بداية احلرب على ما ُ
اجلري وراء أبو هنية (ص)209
ومل يفقد مؤر ُخ األفكار نشاطه  ...فواصل َ
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ٍ
ٍ
عيب يف أعراف البحث العلمي .لكن األشد عيباً
أن تسرق جهد باحث آخر ،فذاك مسلك َم ٌ
أن تسرق دون فه ٍم  ...تقدمت أمثلةٌ هلذا ،وها حنن نصل –من ٍ
آخر:
أمنوذج
إىل
جديد
ٍ
َ
ُ
يف (ص )83-88ذكر أبو هنية
أن تنظيم القاعدة أجرب احلركات
اجلهادية على االنضمام حتت لوائه ،وأنه
جنح يف "عوملة اجلهاد" ،وأسس خطاباً
يركز على مفهوم احلرب الصليبية ،وأن
أمريكا دولةٌ حماربة ،وأن العقود
واملعاهدات اليت تربمها األنظمة العربية
مع أمريكا باطلة.
ويف احلاشية أحال أبو هنية يف
احلاشية إىل عدة مراجع من كتابات
ُمنظري تنظيم القاعدة.
الكالم عينُه نراه يف الصفحة
( )209عند مؤر َخي األفكار!
لكن اإلشكال احلقيقي هنا ال
يكمن فقط يف نقش كالم أبو هنية
ُ
وانتحال جهده .بل ههنا عجيبةٌ أخرى
تظهر بتأمل احلاشية اليت أثبتها
البأس يف هذه احلاشية ؟
املؤرخان ..فما ُ
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يف هذه احلاشية اليت كتبها مؤر َخا األفكار ،نقرأ املراجع اليت يفرتض أهنما اعتمدا عليها:
(فرسان حتت راية النيب ‘) ،للظواهري.(أسامة بن الدن ،جمدد الزمان ،وقاهر األمريكان) ،ألبي جندل األزدي ،ويوسف العُييري!مؤرخ األفكار احلقيقي الذي يدرس تاريخ اجلماعات ،ويقرأ وحيلل مؤلفات ُمنظريها
وقف على كتاب (أسامة بن الدن جمدد الزمان وقاهر األمريكان) ،لن
بنفسه ،يُفرتض أنه إذا َ
جيد على غالفه سوى اسم أيب ٍ
وحده ،فال شأن ليوسف العُيَريي هبذا الكتاب.
جندل األزدي َ
لكن كيف أخطأ املؤر ن
خان هنا ؟  ..وكيف دخل اسم العيريي على ٍ
كتاب ليس له؟
َ
ُ
اخللل جاء من طريقة كتابة احلاشية يف كتاب حسن أبو هنية ،كما نرى ههنا:

أبو هنية ذكر اسم يوسف العيريي بعد اسم أيب ٍ
جندل األزدي يف هناية السطر الثان .وألن
ُ
تأريخ األفكار كان يف ٍ
عجلة من أمره ،مل يُكمل قراءة باقي الكالم يف السطر الثالث ،فتوهم أن العُيريي
وأبا جندل شر ن
ط
يكان يف تصنيف كتاب (جمدد الزمان ،وقاهر األمريكان) .بينما اسم العُيريي مرتب ٌ
كتاب
بالكتاب التايل املذكور َ
بعده يف بداية السطر الثالث( :حقيقة احلرب الصليبية اجلديدة) ،وهو ٌ
مشهور لدى املتابعني لتاريخ اجلماعات اجلهادية!
ٌ
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يشهد أن املؤل َفني يضعان يف احلواشي كتباً مل
هذا املوضع -مثل مواضع أخرى تقدمت-
ُ
يراجعاها ،ومل يقرآها ،ومع ذلك يقومان بتحليلها واستنباط تاريخ األفكار منها!!
مثال آخر ،يشهد ويؤكد ..
ٌ
يف الصفحة ( )83يذكر أبو هنية أن تنظيم القاعدة أصدر عدة مؤ ٍ
لفات يف التأسيس للخطاب
اجلديد ،مث يضع يف احلاشية قائمةً بأمساء تلك املؤلفات:
ٍ
انسياب إىل كيس مؤر َخي األفكار يف الصفحتني (:)200-202
احلاشية بأكملها تنتقل ب

قلت :إن قائمة الكتب اليت سردها مؤرخا األفكار ُمستلبةٌ من كتاب أبو هنية.
ال جديد إذا ُ
لكن أضيف هنا أن حسن أبو هنية أخطأ يف اسم أحد مؤلفي تلك الكتب ،فكتب (مفيد أبو بص ٍري)،
بينما االسم الصحيح (حفيد أبو بص ٍري)  ..وقد يكون هذا خطأً مطبعياً.
مؤرخا األفكار نسخا اخلطأ كما هو ،وأضافا له خطأً آخر ،فقاال( :مفيد أبو النصر).
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من ُجلة املوافقات أن يتحدث أبو هنية (ص )32عن مبدأ بروز مسألة حكم قتل املدنيني يف
كتابات اجلماعات اجلهادية ،ويشريُ –بناءً على استقرائه -إىل أن تلك اجلماعات مل تكن جتيزها حىت
عام (1338م) ،مث حتول رأيُها –بعد ذلك ،-فظهرت كتابات تربرها حتت مسمى (الترتس)،
و(التبييت يف اجلهاد)  ...الكالم نفسه نراه يف الصفحة ( )202من تأريخ األفكار!!

ُجع فيها مسرداً بعناوين الكتب اليت
وحتت هذا الكالم وضع أبو هنية حاشيةً أخرى ُمطولةً َ
صنفت يف التنظري جلواز ما اصطُلح على تسميته" :عمليات استشهادية".
ُ
لتسحب احلاشية بكماهلا ومتامها ،إىل الصفحة ( )202من
يد التأريخ
وللمرة األلف :امتدت ُ
َ
السفر الذي سيجدد لألمة أمر سلفيتها  ..ودون إشارةٍ للمصدر الذي تعب يف ُجعها!

- 48 -

وكان أبو هنية قد حتدث يف الصفحتني ( )32-83عن تشعب تنظيم القاعدة ،وعن توسع
ٍ
بع حاسرةَ الرأس،
عملياته وانتشارها يف بقاع خمتلفة من العامل  ...فوجدنا نسخةً من هذا الكالم ترت ُ
دون ٍ
ٍ
حياء أو ٍ
وجل يف الصفحة ( )202من (ما بعد السلفية):

هنا ننتهي من شرح هذا األمنوذج  ...وكما رأينا :فالذي أمامنا صورةُ ٍ
سرقة علمي ٍة صلعاء ال
مثل ذلك أمس األول!
لبس فيها ،ما مل يطرأ جدي ٌد على تعريف السرقة وشروطها ،كما طرأ ُ
َ
أفردت هذه
هناك أمثلةٌ أخرى قادمةٌ سأنشرها –بإذن اهلل -خالل األيام القليلة املقبلة .وإمنا
ُ
املقالة هلذه السرقة بسبب طوهلا وتشعبها  ..وفجاجتها أيضاً..
لنا عودة  ..حبول اهلل ..
بندر بن عبداهلل الشويقي
1341/11/19ه

