
ــا عىل انها تمثل  ــذه الصورة التي تم تكريسه ه
ــه وآله هي نتاج  ــة النبي صلوات الله علي شخصي
ــة مرشوع  ــه حمل ــل علي ــدروس اشتغ ــط م مخط
ــرشوع الرسالة املحمدية منذ أن أدركت  مناهضة م
استحالة الوقوف امام طوفانها الذي عم املعمورة 

.
ــة مرشوع  ــن هم حمل ــاءل اإلنسان ، م ــد يتس ق
املناهضة ذاك وكيف لم يرصدهم التاريخ ولم يرش 

إليهم القرآن ؟؟!!
اإلجابة عىل هذه التساؤالت قريبة وسهلة ، غري 
ــول املخطط عدم ترك أي فرصة  ان من ضمن فص
ــال ، الن حملة املرشوع  ــاؤل أص ــدى الناس للتس ل
ــن اإللهي يف  ــودة الدي ــس حملة مرشوع يه هم نف
ــن عند  ــار ان الدي ــىل اعتب ــب التاريخ ، ع ــل حق ك
ــن يهودوا رسالة موىس ورسالة  الله اإلسالم ، الذي
ــودوا رسالة  ــىس وأرادوا ان ييه ــة عي داوود ورسال
ــا يهودة اإلسالم  ــر رجعي ، أرادوا أيض إبراهيم باث
ــة وتشويهه ونقله يف صورة مشوشة  وطمس معامل
ــر وال تجذب ،  ــع تنف ــرق وال تجم ــري واضحة تف غ
ــورة مشوهة للنبي  ــذا املخطط نقل ص ويف رأس ه

األعظم صلوات الله عليه وآله .
ــخ ، ألن من ضمن  ــم التاري ــم يرصده ــع ل بالطب
ــار التاريخ يف  ــوا مس ــم ان يرسم ــول مخططه فص
وعي الناس ويذهبون به بعيدا عما كان يفرتض ان 
ــخ والتاريخ اصال  ــون ، فكيف سريصدهم التاري يك

ضحية من ضحايا مخططهم .
واما بالنسبة للقرآن الكتاب الذي لم يفوت شيئاً 
ــل شيئاً يهم البرشية ،  ولم يغفل شيئاً ولم يتجاه
ــرارا وتكرارا ، وربط  ــد أشار إليهم وحذر منهم م فق
ــني اليهود عىل اعتبار  ــا وثيقا بني املنافقني وب ربط
ــالم ونبه ونوه وحذر  ــم اشد الناس عداوة لإلس أنه
ــم ومواالتهم وتسليم  ــورة االطمئنان إليه من خط
ــم يسبق أن  ــم بشكل ل ــم وكشفه ــور األمة إليه أم
ــن ضمن فصول  ــاوي ، غري أن م ــه كتاب سم كشف
ــم تغييب وعي القرآن عن متناول الناس  مخططه

وجعله مجرد كتاب للتالوة والتعبد .
ــة يف مسار  ــة الغالب ــن املساح ــا ع ــدث هن نتح
ــاك يف حقب  ــق ، فهن ــس بشكل مطل ــخ ولي التاري
ــي وتراقب  ــم وتع ــدرك وتفه ــة ت ــا فئ ــخ كله التاري
ــودي النفاقي ، بل  ــي اليه ــذا املخطط الشيطان ه
ــة ظلمت  ــن تلك الفئ ــه ، ولك ــور علي ــه وتث وتقاوم
وحوربت وشوهت ولوحقت بامعان ولم يسمح لها 
ــى االن ، وهذا أيضا  ــذ السقيفة وحت ان تتمكن من

من ضمن فصول املخطط .
يف هذه العجالة ، سنحاول ان نطل عىل الصورة 
ــة برشية وأكمل إنسان  الحقيقية ألعظم شخصي
ــد بكل  ــا نقص ــان فإنن ــل إنس ــول أكم ــني نق ، وح
ــد الشخصية املثال األرقى واألنقى واألشجع  تأكي
ــل واألروع .... الخ  ــى واألقدر واألجدر واألنب واألذك
ــب واإلطار الضيق  ــرج من القال ــاول ان نخ ، سنح

الذي وضعت صورة النبي األعظم داخلها.

نبوغ العبقرية وحنكة الفكر :
ــل الذي ولد يتيم األب وتربى يف كنف  ذلك الطف
ــد وفاة أمه وهو يف السابعة ، لم  عمه أبي طالب بع
يكن كما تم تصويره يف وضع يثري الشفقة ، بل كان 
ــارك ويفوق ابناء  ــا عبقريا يتأمل ويفكر ويش ذكي
ــل املستويات  ــة عىل ك ــوغ والعبقري ــه يف النب جيل
ــس وحني  ــب وحني يجال ــني يلع ــزا ح ــان ممي ، وك
ــة اإللهية  ــني يحظى بالعناي ــب ، وحتى ح يصاح
ــدة لم يكن  ــال يف مواقف ع ــني األطف ــردا من ب منف
ــة أو بالهة أو  ــة بسذاج ــك العناي ــي مع تل يتعاط
ــدرك ويفهم  ــان يعي وي ــف بل ك ــالم الخائ استس
ــا وماهي أهمية ان يحتفظ  ماذا تعني وما دالالته

بأرسارها لنفسه .
ــاؤه وحكمته  ــان ذك ــح شابا يافعا ك ــني أصب وح
ــاؤالت واهتمامات  ــا ومثار تس ــه امرأ الفت وعبقريت
ــاس ، األمر الذي جعله مرجعا يف حسم الجدل  الن
ــواب ، وهناك شواهد  ــور ومعرفة الص وتفسري األم

ــم يسجلها عن  ــخ وأخرى ل ــا التاري ــرية سجله كث
ــاب االنطوائي  ــم تكريس صورة الش قصد لكي يت
ــان يكون جزءا  ــاس والغري معني ب ــد عن الن البعي
ــن أن رسالته أصال جاءت  ــن املجتمع ، بالرغم م م
ــة  ــا قضي ــاس وأهمه ــا الن ــب قضاي ــه يف قل لتضع
ــة التي كانت  ــم والضعف والعزل ــرر من الظل التح
ــي ان يختار الله  ــن املنطق ــة تعيشها ، فهل م األم
ــرشوع  ــك امل ــل ذل ــا ليحم ــس عبقري ــا لي شخص

اإلنساني الكبري ؟
ــب لشخصية العبقري  ــاذا كل هذا التغيي إذن مل
ــة والحنكة يف صورة النبي  ــر وصاحب الرؤي واملفك

األكرم صلوات الله عليه وآله .؟
طبعا الغرض من ذلك هو إبعاد تلك الشخصية 
ــرة  ــا عباق ــع فيه ــي يوض ــوء الت ــرة الض ــن دائ ع
ــون مثار  ــاس وتك ــا الن ــر به ــي ال يتأث ــة لك البرشي
ــاع ، ومن ثم  ــاب وبالتايل اقتداء واتب ــار وإعج انبه
ــن الرسالة التي حملها الن  يجري ابعاد الناس ع
ــة بشكل وثيق  ــد العبقرية مرتبط ــة محم شخصي

بجدوائية الرسالة وفاعليتها وتأثريها .
ولنتأمل يف أمثلة تاريخية عدة الرتباط عبقرية 
ــني  لين ــة  عبقري ــال  مث  ، ــا  بمرشوعه ــة  الشخصي
ــرشوع االشرتاكية ، أو عبقرية أفالطون ومرشوع  وم
الفلسفة ، أو حتى عبقرية مانديال ومرشوع فرض 
ــض .... الخ ،  ــة بني السود والبي ــاواة اإلنساني املس
ــور البرشي وإال ملا تأثرت  كل أولئك عباقرة باملنظ

بهم جماهري عريضة من البرش وآمنوا بأفكارهم .

روحية الثورة وسيكولوجية التمرد 
وحرف  تشويهه  جرى  التمرد  مفهوم  :حتى 
مدلوالته بما يخدم املخطط التاريخي الذي أنتج 
جاثمة  ظلت  واستبداد  وظلم  وبغي  جور  ممالك 
لقرون عىل أنفاس امة محمد التي كان مقدر لها 
والسالم  والحرية  العدالة  منهج  حاملة  تكون  ان 
عىل  يجرؤ  ال  ثوري  فعل  هو  فالتمرد   ، اإلنساني 
روحية  صفات  يحمل  شخص  إال  له  التصدر 
وسيكولوجية نادرة ، ويف الغالب فإن التمرد عادة 
ما يكون عىل نمطية سلطة أو حكم كرست نفسها 
يف الواقع بكل سلبيات النمطية الرتيبة التي باتت 
أمام اإلبداع والتجديد  عبئا عىل اإلنسان وعائقا 

بوجوده  اإلنسان  وشعور  والحرية 
فالسلطة  القدر  وبنفس   ، وأهميته 
السوي  العادل  الرشيد  الحكم  او 

املشغول  الحكيم 
وبتعلية  باإلنسان 
شؤونه  وتنظيم  قيمته 
عليها  يتمرد  احد  ال   ،

به  يعتد  وال  شاذا  حكمه  يعترب  عليها  واملتمرد   ،
بل  الناس  واقتداء  واعتزاز  فخر  محل  يصبح  وال 
ألعداء  وخادما  مخربا  ويصنف  مذموما  يصبح 

الخري .
ان  ــول  نق ان  ــع  نستطي  ، ــق  املنطل ــذا  ه ــن  وم
ــه ، ال يمكن إال  ــى من الل ــار واملصطف ــي املخت النب
ــة  ــر وسيكولوجي ــة الثائ ــال لروحي ــون حام أن يك
املتمرد ، ولديه املقومات للتمرد والثورة عىل واقعه 
ــور والظلم  ــل برتاكمات الج ــي الرتيب املثق النمط
واالستبداد ، ليستطيع أن يحمل مرشوعا سماويا 
ــرد والغاية منه  ــورة وتم ــرشوع ث ــو يف األساس م ه
ــع والناس والتفكري  ــري الواسع الجذري للواق التغي

واملعامالت والقناعات وووو الخ .
ــري الراوية لحياة نبينا الكريم  املروي لنا يف الس
ــز بشكل  ــه ، لم يرك ــه عليه وال ــد صلوات الل محم
ــرة التي تميز  ــة الثائ ــراز الشخصي ــف عىل أب مكث
ــل من املواقف  ــره ، عدا القلي ــذ نعومة أظاف بها من
ــن أن  ــي يمك ــوك الت ــا والسل ــات والسجاي والصف
ــدق يف  ــل الص ــة مث ــور قليل ــا يف سط ــا هن نرسده
ــال  ــع االحتي ــة يف مجتم ــذب واألمان ــع الك مجتم
والورع يف مجتمع الخنا والعدالة يف مجتمع الظلم 
ــرصة املظلوم يف  ــع الوضاعة ون ــو يف مجتم والسم
ــرر يف مجتمع  ــع الظالم واملتح ــع التواطؤ م مجتم

عبودية القوي للضعيف ووو الخ .
ــرار من  ــم يستطع الف ــا ل ــا أيض ــن املروي لن لك
ــرتاف باإلعصار الثوري املؤثر منذ اليوم األول  االع
ــس يف مكة بل  ــع واملحيط لي ــز الواق ــذي استف وال
ــى وصلت  ــل يوم حت ــريه تتسع ك ــرة تأث ــت دائ كان
ــي استشعرت  ــروم والفرس الت ــة قصور ال إىل أروق
ــذي انطلق فجأة  ــذا اإلعصار الثوري ال خطورة ه
ــذا ال يمكن أن يصنعه شخص  ــن وسط مكة ، وه م

ال يحمل مؤهالت الثائر القوية والفريدة .
ــي  لنب ــل ا بحم ــف  املكل
ــة  ل سا ــان ر الزم ــر  آخ
ــة  ت وخالص ال ــا س لر ا

ــرا بطبيعته  ــان ثائ ــه ك ــة إىل كون ــة إضاف السماوي
ويحمل كاريزما ونزعة خاصة لتغيري واقعه وابعد 
ــرة متمردة ، لم  ــان أيضا من أرسة ثائ ــن واقعه ، ك م
ــم – عىل األغلب – أنصاب وأصنام  يكن لبني هاش
ــوا  ــل كان ــة، ب ــراف ضاللي ــادات وأع ــوس وع وطق
ــن عىل ثقافة الرشك والعهر والخنا والظلم  متمردي
ــخ ،  ــال ووو ال ــة واالحتي ــل والرسق ــب والقت والنه
ــدا عن الحاالت الشاذة فإنهم كانوا يتميزون  وبعي
ــن الحنيفي  ــر بالتمسك بالدي ــة العشائ عىل بقي
الذي يعد مرجعا للقيم والتحكيم واألخالق داخل 

مجتمع بات مختال وفوضويا . 
البطل التاريخي وأنموذج الشجاعة املثىل :

تشويه  مخططات  أنتجتها  التي  االنحرافات 
مسار الرسالة املحمدية استهدفت أيضا شخصية 
صلوات  النبي  بها  امتاز  التي  الشجاع  البطل 
شخصيات  ونصبت   ، والــه  عليه  وسالمه  الله 
البطولية  شخصيته  عىل  لتغطي  أخرى  بطولية 
الفريدة يف تاريخ البرشية ، وليس مهما ان نتظرق 
الوعي  أن  إال  الشخصيات  هذه  من  أسماء  لذكر 
فالن  شخصية  يتمثل  بات  غالبيته  يف  الجمعي 
بها ويتماهى معها ويتصورها  البطولية ويعجب 
جلية أمامه فيما يغيب عن وعيه بل ال يستطيع 
ان يتجاوزها لريى محمدا البطل التاريخي الذي 

ال يتجاوزه احد يف بطولته وشجاعته واقدامه.
ــة تغييب البطل  ــن ان يصبح ضحي ــم يسلم م ل
ــه وآله احد  ــوات الله علي ــي صل ــة النب يف شخصي
ــة وغريها ،  ــة ، شيعة وسن ــارات االسالمي ــن التي م
ــرى التخطيط له يف  ــل فئة وقعت يف فخاخ ما ج ك
ــل فئة كرست يف  ــة االوىل ، كل تيار وك ــام الرسال اي
ــي جمهورها شخصية بطل وربما ابطال ليس  وع
ــن الحاالت  ــا ، ويف احس ــن بينه ــي االعظم م النب
تلوح بطولة النبي امام وعي الناس ولكن يف صورة 
ــح والتفاصيل تغطي  ــري واضحة املالم مشوشة غ
ــرى تكريسها بشكل  ــات ضبابية ج ــا تراكم عليه
ــس الزاوية  ــا ومساملا وحبي ــه راهب ــز مثل كون مرك
ورقيق القلب ، مع ان القرآن قد فصل هذه الجزئية 
ــد والذين آمنوا معه  ــوح يف قوله تعاىل ( محم بوض

اشداء عىل الكفار رحماء بينهم) .. االية .
ــد ان النبي صلوات الله عليه واله ، كان من  املفي
اشجع فرسان قريش قبل البعثة منذ شبابه وكان 
ــه إىل الشام ليس للرتف وانما  يرافق عمه يف تجارت
لشجاعته وفروسيته وقدرته عىل ان يكون حصنا 
ــن أمثلة كثرية  ــذا مثال م ــام األخطار ، ه ــا أم منيع
غيبها التاريخ املزيف ، ويف مكة لم يسجل التاريخ 
ان أحدا أهان محمدا أو ظلمه أو رضبه أو سلبه أو 
ــه ، بل كان مهابا صنديدا ال احد  نهبه أو اقرتب من
يجرؤ عىل االقرتاب منه رغم انه كما قلنا سلفا كان 

شخصية متمردة ثائرة .
ولم يكن ليجرؤ احد أن يدشن الدعوة إىل الثورة 
ــم والخنا وحيدا من داخل  عىل واقع الرشك والظل
ــم ، ويمارس  ــا والظل ــرشك والخن ــن ال ــة دي حاضن
ــاس إن ينظموا إىل صفه  ــرده الثورة وإقناع الن بمف
ــو لم يكن بطال وشجاعا ومقداما يثق يف نفسه  ... ل
ــه ويف بطولته  ــا يثق الناس في ــه وأيض ويف إمكانات
ــام الواقع ونمطيته  ــىل ان يرفع صوته أم وقدرته ع

وقساوته وجربوته .
أما ما نقله الراوي التاريخي لنا فيؤكد ان النبي 
ــدا صلوات الله عليه واله لم يتخلف  األعظم محم
ــدا غزوة  ــح ع ــة أو فت ــن معرك ع
ــزوة او  ــدة ويف كل غ واح
معركة كان هو القائد ويف 
ــاس إذا  ــة وكان الن املقدم

ــي ويستمدون منه  ــراك يحتمون بالنب احتدم الع
ــزم ، وحتى هذه الحقيقة نقلت لنا كنص جاف  الع
جامد ال يشبه ما نقل عن أبطال التاريخ اآلخرين 
من صور مشهدية متحركة تجعل الوعي يتفاعل 
ــا ويتمثلها ويتأثر بها ، عدا مشهد بطولته يف  معه
ــاد لهم العزم  ــاذل الناس فأع ــد حني تخ غزوة اح
ــا وصنع  ــة وجرح فيه ــا يف البطول ــم درس وأعطاه

االنتصار ، وكأن هذا هو املشهد الوحيد .
يف املحصلة ، لم يكن نبينا الكريم محمد صلوات 
ــات املنحرفة يف  ــا طبعته الثقاف ــه عليه وآله كم الل
ــال ضعيفا يقف  ــاس رج ــة من الن ــة الغالبي مخيل
ــزال ويعطي  ــد الن ــئ عن ــوف ويختب ــف الصف خل
ــدا بطال  ــل كان قائ ــريه يتقدم ، ب ــط وغ ــر فق األوام
ــا صنديدا يفلق هامات األعداء يف ساحات  شجاع
ــد الجامح وال يرق  ــى ويشق الصفوف كاألس الوغ
وال يرحم أعداء الله بأي حال أن احتدم الوطيس 

.
ــه وآله رجل  ــه علي ــي صلوات الل ــان النب ــم ك نع
ــم يكن بأي  ــالم ، لكنه ل ــه رسالة س ــالم ورسالت س
حال رجل استسالم وال هوان وال ضعف ، فالسالم 
غاية ضمن مرشوعه الرسايل املقدس ، غري ان أبراز 
ــه عىل أعداء  ــه يف نضاالته وبطوالته وشدت صورت
السالم ال تتعارض مع تلك الغاية املقدسة بل هي 
تجسيد لسنة الله يف األرض التي تقول ان السالم 
ــن ان يتحققا إال ببطوالت ونضاالت  والعدل اليمك
ــاب املرشوع  ــد أهل الحق وأصح ــالح يقظ يف ي وس
ــق وحمل  ــل الح ــرش حم ــاك ب ــل هن ــوي ، وه الس
ــي محمد  ــم من النب ــا أفضل وأعظ ــا سوي مرشوع

صلوات الله عليه وآله.؟!

أسد السياسة وعقلية الدولة :
عندما يتحدث البعض عن جدلية فصل الدين 
ــة يتكئ يف األصل عىل  ــن السياسة وإدارة الدول ع
ــي ارتسمت يف  ــورة النمطية املهزوزة الت ــك الص تل
ــل صلوات  ــي األكم ــاس لشخصية النب ــي الن وع
ــل عن سرية  ــه ، إذ أن الراوي املخات ــه وآل ــه علي الل
ــى البرش وأكملهم عقال وفطنة غيب الكثري من  أذك
ــل التي تميز بها واكتفى يف وصفه بوضع  التفاصي
ــدالالت ال  ــة ومقفلة ال ــة عائم ــات فوقي مصطلح
ــرة ان يعربوها لريوا  ــاس بقراءتهم العاب يتمكن الن
ــورة الرجل الذي تتمحور مهمته حول سياسة  ص

أمور البرش وعالقاتهم ببعضهم البعض .
ذات  ــة  الشخصي ــرواز  ب ــل  داخ ــرصه  فح
ــع أهميتها  ــة – م ــوس التعبدي ــات والطق االهتمام
ــن صالة وصيام  ــن منظومة الدين - م الكبرية ضم
ــف وصلة  ــة وعط ــض وصدق ــالوة ووع ــد وت وتهج
أرحام ووو الخ ، ذلك الحرص كان مقصودا لتغييب 
ــة  ــرشوع الدول ــة م ــة حامل ــة السياسي الشخصي
ــالم واملحبة ، بل  ــرة بالس ــة املستقرة العام العاملي
ــدى الناس بأن  ــس قناعات خطرية ل وجرى تكري
ــن مهتما بالسلطة  ــي صلوات الله عليه لم يك النب
ــام يحكمهم  ــوىض بال نظ ــرك الناس ف ــة وت والدول
باعتبار ذلك ليس من ضمن مهمته ورسالته التي 

حملها بتكليف الهي.
ــة ويتعاطى مع  ــد سياس ــن محمد أس ــو لم يك ل
ــح يف هزيمة  ــه بعقلية دولة ملا نج ــم من حول العال
ــة قريش وما  ــط هزيم ــه ليس فق ــن حول ــع م الواق
ــود كانوا  ــن يه ــا م ــا حوله ــة وم ــا وال املدين حوله
ــرب  ــة اك ــل هزيم ــوه ، ب ــرون ليواجه ــه لق ينتظرون
ــره عليهما  ــا تستشعران خط ــني كانت امرباطوريت
ــة  ــة الروماني ــا اإلمرباطوري ــا وهم ــىل وجودهم وع
واالمرباطورية الفارسية ، فهل من املعقول ان رجال 
ــة وليس  ــه بناء دول ــه ومهمت ــس ضمن مرشوع لي
ــن إدارة الرصاع  ــة ان يتمكن م ــه ميول سياسي لدي
ــارب يف القدم  ــك الدول ذات النظام الض مع كل تل
ــا وحسب ، بل  ــه ومرشوعه منه ــال يحمي نفس ، ف

ويهزمها ؟!
ــدى الناس ان  ــات ل ــرى تكريس قناع ــا ج أيض
ــب وان هذا ال يقليق  ــاج مكر الثعال السياسة تحت
ــىل انه  ــره ع ــرى تصوي ــع ج ــذي بالطب ــي ال بالنب
ــا ، غري ان  ــال نفسه ــة حالها ح ــة تعبدي شخصي
ــداً الذي يعترب  ــة مختلفة مفادها ان محم الحقيق
األنموذج البرشي األكمل عىل كل املستويات كان 
يحمل شخصية سياسية ليس بالرضورة أن تكون 

سياسة الثعالب وإنما سياسة األسود .
ما جرى تغييبه ان النبي صلوات الله عليه وآله 
ــا يتكئ عىل أرضية الرسالة  أسس منهجا سياسي
ــم دولة إنسانية  ــة ، وأرىس دعائ ــة الكامل السماوي
ــب  ــذا التغيي ــم ، وه ــل العال ــة لك ــة جامع عظيم
ــه الحيلولة دون  ــزال مستمرا الغرض من الذي الي
ــو لألسف  ــة العاملي ، وه ــرشوع الدول ــح م ان ينج
ــرشوع ، غري ان  ــك امل ــح يف إفشال ذل ــط نج مخط
ــل سياسيا وما  ــدا أن محمدا فش ــي أب ــذا ال يعن ه
ــاح ، بل يف كل زمان ومكان  أسسه ذهب إدراج الري
التزال الفرصة سانحة للبناء عىل ما أسسه أعظم 
ــة عاملية يسودها الخري  ساسة البرش لتشييد دول

والعدل والسالم .

13طظاجئات الثــــورة

محمد .. الصورة خارج الربواز النمطيمحمد .. الصورة خارج الربواز النمطي
ــه وآل ــه  علي اهللا  ــوات  صل ــي  النب ــخصية  ش يف  ــرة  مغاي ــراءة  ق

عىل مدى قرون طويلة من الزمن جرى تكريس صورة مهزوزة ومشوهة يف 
ــخصية  ــخصية برشية عرفها التاريخ ، بل هي الش الوعي البرشي ألعظم ش
ــدت فيها صفات الكمال البرشي ، ليصبح مجرد  البرشية الوحيدة التي تجس
ــرار وال رؤية ،  ــورة، ضعيفة بال ق ــة انطوائية مغم ــة رهباني ــخصية وعضي ش
ــوة املعجزات ،  ــى اليه بق ــاس ما يوح ــرض عىل الن ــر وإنما يف ــخص ال يفك ش
ــمت له مهزوزة غري ثابتة ومشوشة  واألدهى من ذلك هو أن الصورة التي رس
ــا والتماهي معها  ــي بحيث يمكن رؤيته ــتقرة يف الوع غري واضحة وغري مس

والتأثر بها .
عيل احمد جاحز
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