
  
  اجلذور األيديولوجية للتطرف

  ))يف الفكر احملسوب على الدين (( 

  املهندس عدنان الرفاعي
  
حينما تدفَع منظومةُ الوعيِ الضابط لفكْرِ األمة وثقافتها حنو سبلِ إلغاء اآلخر ، .. 

لـك  حني ذ.. واحتكار اخلالص ، واتهام اآلخرين بالكفرِ والزندقة رد أنهم آخرون 
  ..تكونُ األمةُ قد غاصت يف مستنقعِ التطرف 

 .. حقيقة الوقوف عند نم دف ، ال باجلذور العميقة للتطر وللوقوف على حقيقة
 من الوقوف دهِم ، وال بفتطر فونَ بذورمنه املتطر كْرِ الذي يستمدعند  –أيضاً  –الف

والذي يعد التربةَ واملُناخ الذي تنبت فيه تلك حقيقة الواقع الذي يعيشه املتطرفون ، 
  ..البذور 
ويف الفكْرِ الديين يتجلّى التطرف يف أبشعِ صورِه ، كَونَ املتطرف ينطلق مـن  .. 

تصورات حيسبها مراد اِهللا تعاىل ، وينطلق من تكليفه لنفِسه بأنه الناطق باسم اهللا تعاىل 
وهذا ما حدث مع بعضِ أتبـاع الرسـالتني   .. ، وأنه يجسد مراده فوق هذه األرض 

  ..السماويتني السابقتني لإلسالم 
وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بـلْ  ( 

 لَقخ نمم رشب مت18 : ائدةامل () أَن (  
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وبالتايل فالغارق يف مستنقعِ هذا التطرف الفكـري ، ال يراجـع نفسـه وال    .. 
 ه يقفه يعتقد أنه ، ومهما أساء لآلخرين ، ألنجرميت مهما بلغ حجم ، عقلَه يستخدم

  ..مع اهللا تعاىل يف خندقٍ واحد معاد للخندق الذي يقف به أولئك اآلخرون 
هذا الغلو يف أنفسِ الذين كفروا من بين إسرائيل ، ولذلك يصـفُهم   وقد جتلّى.. 

  :اُهللا تعاىل بقوله 
  ) 79 : املائدة ) ( كَانوا ال يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ( 

الذات ، مـروراً  اجلذور األوىل للتطرف الديين ، هي غُلو يبدأُ بتضخيمِ .. إذاً .. 
بتقزمي اآلخر ، وصوالً إىل إلغائه وإخراجِه من دائرة اإلميان واخلالص ، وبالتايل اتهـام  

  ..اآلخرين بالكفر ألنهم ليسوا يف دائرة تلك الذات 
توا وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُـلْ هـا  ( 

نيقادص متإِنْ كُن كُمانهر111 : البقرة ) ( ب (  
وحتى حييا هذه التطرف ويستمر يف األجيالِ الالحقة ، ال بد له من نصـوصٍ  .. 

من هنا يبدأُ الوضع على الرسلِ عليهم السالم ، .. يستند عليها تتوارثها تلك األجيال 
  ..ينسب إىل الرسلِ عليهم السالم ، مع أنهم براٌء منه ويبدأُ التحريف والتلفيق الذي 

وهذا الغلو يف إنكارِ اآلخرِ واحتكارِ اخلالصِ ، ال ينجو منه الواقفون يف خندقٍ .. 
واحد ، فبعد أن يلغوا اآلخرين ، يبدؤون بإلغاء بعضهم بعضاً ، كُلٌّ يتعصب إلطـارٍ  

 نكره  –أضيقٍ يهم به على اآلخر –من خاللهم الذي أطّروا أنفسين إطار..  
وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت النصارى لَيست الْيهود علَـى  ( 

ب كُمحي فَاللَّه هِملثْلَ قَوونَ ملَمعال ي ينقَالَ الَّذ ككَذَل ابتلُونَ الْكتي مهٍء ويش  مهـني
  ) 113 : البقرة ) ( يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ

، بيانٌ أنّ إلغاء اآلخر ) كَذَلك قَالَ الَّذين ال يعلَمونَ مثْلَ قَولهِم  (ففي قوله تعاىل 
يدخلُه يف دياجري واتهامه بأنه ليس على شيٌء يخرج اإلنسانَ من ساحة العلم ، وبالتايل 

  ..الظالم 
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التطرف غُلو يبدأُ بإلغاِء اآلخرين عرب ساحة معينة ، ليمتد إىل سـاحات  .. إذاً .. 
أضيق داخل تلك الساحة ، وبالتايل شرذمةُ األمة إىل مذاهب وطوائف وفرقٍ يلغي كُلٌّ 

يةً تقَدم على أنها من جـوهرِ  وملّا كانت مادةُ هذا التشرذمِ نصوصاً تارخي.. منها اآلخر 
 فها ونسبِها إىل الرسلِ عليهم السالم ،فإنّ هذا التطرتلفيق يف  –منهجِ اهللا تعاىل ، بعد

وأصـنامه   شرك باهللا تعاىل ، من خاللِ تقدمي التاريخ برواياته ورجاالتـه   –حقيقته 
  ..ذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل وه.. الفكرية ، منهجاً بديالً عن منهج اهللا تعاىل 

)  نيرِكشالْم نوا مكُونال تبٍ ) 31(وزعاً كُلُّ حيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينالَّذ نم
  ) 32  – 31 : الروم ) ( بِما لَديهِم فَرِحونَ

الواحـد إىل مـذاهب   هذا الغلو والتطرف وما ينتجه من جتزئة أبناِء الـدين  .. 
وطوائف متناحرة ، جيعلُ من أبناء الدين ذاته املنتمني إىل مذهبٍ آخر أو طائفة أُخرى 

أكثر عداوة حىت من أبناء األديان األخرى ، وبالتايل يـدفعون مـن    –جيعل منهم  –
أبنـاُء   مثناً باهضاً ، أكثر بكثري مما يدفعه –هذا التطرف  –دمائهم ومستقبلهم نتيجةَ 

بني أبناء الدين الواحد ألكرب دليلٍ  –يف أوروبا  –واحلروب الدينية .. األديان األخرى 
  ..على ذلك 

 ..  كْرِ احملسوب على اإلسالم ، نرى األمـرالف هم معويف تاريخ املُسلمني وتفاعل
نّ أهلَ الكتاب ففي حني أ.. ذاته ، فنرى صورةً مطابقةً متاماً ملا حدثَ مع أهل الكتاب 

، ) وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نصـارى  : ( زعموا احتكار اخلالص 
 - بعد مبعث الرسـول حممـد    –نرى الكثري من املُسلمني يزعمون أيضاً أنّ اجلنةَ 

وسط النـهار   حكر على املُسلمني ، معرضني عن الدالالت الواضحة وضوح الشمسِ
  :يف قوله تعاىل 

 )  ـنم لَه جِدال يو بِه زجوءاً يلْ سمعي نابِ متلِ الْكأَه انِيال أَمو كُمانِيبِأَم سلَي
ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَـى وهـو   ) 123(دون اللَّه ولياً وال نصرياً 

رياًمقونَ نظْلَمال يةَ ونلُونَ الْجخدي كفَأُولَئ نم124 – 123 : النساء ) ( ؤ (  
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: ( ويف حني أنّ أهلَ الكتاب زعموا عدم اخللود يف النار ملن يدخلُ منهم النار .. 
، زعم املُسلمونَ الزعم نفسه  ) 80 : البقرة ( )وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً 

، معرضني عن دالالت الكثري  ، عرب تلفيق الكثري من الروايات ونسبها إىل الرسول 
  ..من آيات كتابِ اهللا تعاىل اليت تنقض ما يذهبون إليه 

ويف حني تشرذم أهلُ الكتاب إىل الكثري من الطوائف واملذاهب املتناحرة الـيت  .. 
عض ، نرى األمر ذاته بني املذاهب والطوائف اإلسالمية اليت يخطِّـئُ  يفتك بعضها بب

  :يقولُ تعاىل واصفاً هذه السنةُ البشرية .. بعضها بعضاً 
 ) ( بأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى ذَلك بِأَنهم قَوم ال يعقلُونَ (
  ) 14 : احلشر

التطرف مباهيته املُجردة ليس له دين محدد ، وال قوميةٌ محددة ، ألنـه  .. إذاً .. 
واملشكلةُ الكُربى .. من صناعة أهواِء البشر وعصبياتهم ، وال عالقةَ له بدينِ اهللا تعاىل 

وحيلم ا مل تتحقّق علـى  أنّ املُتطرف يعد نفسه مظلوماً ، ألنّ األوهام اليت متُأل نفسه 
أرض الواقع ، فأيديولوجيا التطرف حتجبه عن رؤية حقوقِ اآلخرين ونقاط االلتقـاء  

  ..معهم 
والفكر املُتطرف ليس منهجياً باملعىن احلقيقي للمنهجية العلمية يف الـتفكري ،  .. 

ات التاريخ وأساطريِه اليت تقدم على أنها وهذا أمر طبيعي كونه فكراً مجعياً مبنياً من لَبن
   القـرآن على ثنائيـة ةُ يف التفكري ، واليت تعتمدةُ العلمياهللا تعاىل ، فاملنهجي رادم عني
 هفقدف ، وتمن أسس التطر طُ الكثريسقد عن أصنامِ التاريخ ، تالكرمي والعقلِ املُجر

املتطر ه ، ولذلك فالفكرتويى لكتاب اهللا تعاىل هحت رالعقلَ والتدب قاومي القـرآن  ( ف
، وهذا ما نراه من حربٍ شعواء يشنها املتطرفون على كُلِّ فكْـرٍ جديـد ،   ) الكرمي 

  ..لمجرد أنه جديد 
يتجسد  –دون استثناء  –والقاسم املشترك يف الفكر املُتطرف عند مجيع األمم .. 

ؤامرة مستمرة من عدو يتم حتميلُه مسؤوليةَ الفشل ، ويستخدم كمانعـة  يف تصورِ م
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  كذريعـة ستخدموي ، ف من جهةكر املُتطريار منظومة الفصواعق ، للحيلولة دون ا
للهروبِ من االستحقاق العقلي والواقعي واملوضوعي ، وذلك مـن خـالل اتهـام    

  ..فر والعمالة أصحاب العقل واملوضوعية بالك
حنن ال ننكر وجود املؤامرات اليت تحاك ضد هذه األمة ، وضد أي أُمة ، فمن .. 

البديهي أن يتآمر العدو على عدوه ، ولكن املُشكلة تكمن يف كون الفكر املتطرف ال 
ويأخـذُ ـا    يرى األمور واألشياء كنتيجة موضوعية للمقدمات اليت تأخذُ ا األمة ،

أعداؤها ، إنما يراها مجرد مؤامرة ، فال يرى وضه احلضاري إالّ بتدمري اآلخـرين ،  
 مساحة للمشترك اإلنساينّ يف بناء احلضارة حىت مع أبناِء دينِه من الطوائف وال يرى أي

  ..األخرى 
املتطرفون يف اجلانب  فاملتطرف يسمع ما يريد ، ويرى ما يريد ، ويزيده تطرفاً.. 

اآلخر ، مما يفرز حالةً من الفعلِ ورد الفعل ، تغرق اتمع يف أوحال ذلك التطرف ، 
لدرجة يلغى فيها العقلُ متاماً ، وتصم فيها اآلذان ، ويصبح املتنور غريباً ومتهماً بالكفرِ 

  ..والعمالة 
 .. رفسوكيف .. االقتتال الذي نراه بني األشقاء يف العراق ؟ وإالّ كيف بنا أنْ ن

وكيف .. بنا أنْ نفسر تكفري من يؤمن بالقرآن الكرمي ويقوم بأركان اإلسالم جمتمعة ؟ 
كُلُّ ذلك إنما .. بنا أنْ نفسر تفجري بيوت العبادة ومدارسِ األطفال وأسواقِ الباعة ؟ 

ين ، ونتيجة عدم فصل الدين عن السياسة ، ونتيجةَ حصل وحيصل نتيجةَ املتاجرة بالد
  –يف الدنيا واآلخرة  –االستخفاف بعقول العوام ، عرب دفعهم حنو اهلاوية اليت حترقُهم 

وذلك حتت قناعِ الدين والدفاع عنه ، وكأنّ دين اهللا تعاىل ال يستقيم إالّ بقتل اآلخرين 
ت التاريخ وبعضِ مشاخيه أصناماً مقدسةً ، من فكلٌّ يصنع من رواياته وبعضِ رجاال.. 

يقترب منها يستحق املوت ، وبالتايل هو ذاته يوضع يف ساحة استحقاق املـوت مـن   
وجهة نظر متطرف آخر يف اجلانب اآلخر ، ألنه مل يقدس أصنام التاريخ لذلك اآلخـر  

..  
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، وفصلِ السياسة عـن الـدين ،   من هنا نرى أمهيةَ فصلِ الدينِ عن السياسة .. 
وأمهيةَ املساواة يف املواطنة واحلقوق والواجبات بني أبناء الوطن الواحد ، مهما كانت 

ولو قرأ املتطرفون عند مجيع األديان واملذاهب والطوائف .. انتماءاتهم الدينية واملذهبية 
  : قولَ اهللا تعاىل  –دون استثناء  –

  ) 256 : البقرة ( )لدينِ قَد تبين الرشد من الْغي ال إِكْراه في ا( 
ولَو شاَء ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا ( 
نِنيمؤ99 : يونس ) ( م (  
  ) 29 : الكهف ( )لْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاَء فَ( 

لو قرؤوا ذلك بتجرد عن أصنامهم الفكرية وآمنوا به ، لعرفوا عمق غرقهم يف .. 
  ..أوحال التطرف 

  :ولو أنهم قرؤوا قولَ اهللا تعاىل .. 
 ( )اً تبتغونَ عرض الْحياة الدنيا وال تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السالم لَست مؤمن (
  ) 94 : النساء

لعلموا أنه ال يمكن إلنسان أن يكفّر إنساناً مساملاً غري معتد ، بل ال يمكنـه أن  
وبالتايل فإنّ قتلَ هذا اإلنسان ، يدفع القاتلَ إىل ساحة املعنـيني  .. يصفَه بعدمِ اإلميان 

  :بقوله تعاىل 
 ) دأَعو هنلَعو هلَيع اللَّه بغَضا ويهداً فالخ منهج هاؤزداً فَجمعتناً ممؤلْ مقْتي نمو

  ) 93 : النساء ) ( لَه عذَاباً عظيماً
لو أنهم يؤمنون ذه اآليات الكرمية ، إمياناً صادقاً خيشعون به لقولِ اهللا تعاىل ، .. 

.. نهم يسمعون دالالتها الواضحةَ ، بعيداً عن التفسريات التارخيية ، لعرفوا احلق ولو أ
ولو أنهم استخدموا عقولَهم والفطرةَ النقيةَ اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها لعرفوا ذلك 

 احلق ..  
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فاإلصغاُء إىل كتاب اهللا تعاىل دونَ أصنام التاريخ ، ودونَ فرضِ التفسـريات  .. 
الفاسدة وروايات التاريخ على دالالت آياته ، أو استعمالُ العقلِ بعيداً عن أوهام تلك 

أي من هذين السبيلني ، يدفع اإلنسانَ إىل علْمِ احلقيقة ، وبالتايل يخرجـه  .. األصنام 
  :من سعريِ التطرف األعمى 

 )ا فا كُنلُ مقعن أَو عمسا نكُن قَالُوا لَوريِوعابِ السح10 : امللك ) ( ي أَص  (  
     

  

 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
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