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  اجلذور األيديولوجية للتطرف

  ))يف الفكر احملسوب على الدين (( 

  املهندس عدنان الرفاعي
  
حينما تدفَع منظومةُ الوعِي الضابِط ِلِفكِْر األمِة وثقافِتها حنو سبِل إلغاء اآلخر ،             .. 

لـك  حني ذ .. واحتكار اخلالص ، واتهام اآلخرين بالكفِر والزندقِة رِد أنهم آخرون           
  ..تكونُ األمةُ قد غاصت يف مستنقِع التطرف 

وللوقوف على حقيقِة اجلذور العميقة للتطرف ، ال بد ِمن الوقوف عند حقيقِة             .. 
 عنـد  – أيضاً –الِفكِْر الذي يستمد منه املتطرفونَ بذور تطرِفِهم ، وال بد من الوقوِف           

والذي يعد التربةَ واملُناخ الذي تنبت فيه تلـك         حقيقة الواقع الذي يعيشه املتطرفون ،       
  ..البذور 
ويف الِفكِْر الديين يتجلّى التطرف يف أبشِع صوِره ، كَونَ املتطرِف ينطلق مـن              .. 

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

  ..السماويتني السابقتني لإلسالم 
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وبالتايل فالغارق يف مستنقِع هذا التطرف الِفكـري ، ال يراجـع نفـسه وال               .. 
                 ه يقـفه يعتقد أنجرميِته ، ومهما أساء لآلخرين ، ألن مهما بلغ حجم ، عقلَه يستخدم

  ..مع اهللا تعاىل يف خندٍق واحٍد معاٍد للخندق الذي يقف به أولئك اآلخرون 
 جتلّى هذا الغلو يف أنفِس الذين كفروا من بين إسرائيل ، ولذلك يـصفُهم               وقد.. 

θ#) ( :اُهللا تعـاىل بقوِلـه    çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖ oK tƒ  tã 9� x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yè øÿ tƒ (  ]٧٩ : املائدة[ ..   
أُ بتضخيِم الذات ، مـروراً      اجلذور األوىل للتطرف الديين ، هي غُلو يبد       .. إذاً  .. 

بتقزمي اآلخر ، وصوالً إىل إلغائه وإخراِجه من دائرة اإلميان واخلالص ، وبالتايل اتهـام               
  ..اآلخرين بالكفر ألنهم ليسوا يف دائرة تلك الذات 

) (#θ ä9$ s% uρ  s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# �ω Î)  tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t�≈ |Á tΡ 3 š� ù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ 

öΝ à6 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š Ï% Ï‰≈   ] ١١١ : البقرة [  ) ¹|

وحتى حييا هذه التطرف ويستمر يف األجياِل الالحقة ، ال بد له مـن نـصوٍص                .. 
من هنا يبدأُ الوضع على الرسِل عليهم السالم ،         .. يستند عليها تتوارثها تلك األجيال      

  ..تلفيق الذي ينسب إىل الرسِل عليهم السالم ، مع أنهم براٌء منه ويبدأُ التحريف وال
وهذا الغلو يف إنكاِر اآلخِر واحتكاِر اخلالِص ، ال ينجو منه الواقفون يف خندٍق              .. 

واحد ، فبعد أن يلغوا اآلخرين ، يبدؤون بإلغاء بعِضهم بعضاً ، كُلٌّ يتعـصب إلطـاٍر                 
 نكرهم به –  من خالِله–أضيٍق يهم الذي أطّروا أنفسعلى اآلخرين إطار ..  
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y7 ( ففي قوِله تعاىل   Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 (      بيـانٌ أنّ إلغـاء ، 
 من ساحة العلم ، وبالتايل يدخلُه يف        اآلخر واتهامه بأنه ليس على شيٌء يخرج اإلنسانَ       

  ..دياجري الظالم 
التطرف غُلو يبدأُ بإلغاِء اآلخرين عرب ساحٍة معينة ، ليمتد إىل سـاحاٍت             .. إذاً  .. 

  مذاهب وطوائف وفرٍق يلغي كُلٌّ     أضيق داخل تلك الساحة ، وبالتايل شرذمةُ األمِة إىل        
 هذا التشرذِم نصوصاً تارخييةً تقَدم على أنها من جـوهِر           وملّا كانت مادةُ  .. منها اآلخر   

  –فإنّ هذا التطـرف      منهِج اهللا تعاىل ، بعد تلفيِقها ونسِبها إىل الرسِل عليهم السالم ،           
وأصـناِمه   دمي التاريخ برواياِته ورجاالِتـه     شرك باهللا تعاىل ، من خالِل تق       –يف حقيقِته   

  ..وهذا ما نراه جلياً يف قوِله تعاىل ..  عن منهج اهللا تعاىل الفكريِة ، منهجاً بديالً
) * t Î6� ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) çνθ à) ¨? $# uρ (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ 

š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (  ] ٣١ : الروم –  
٣٢ [  

 ..               جتزئِة أبناِء الـدين الواحـد إىل مـذاهب ه ِمننتجوما ي فوالتطر هذا الغلو
وطوائف متناحرة ، جيعلُ ِمن أبناء الدين ذاِته املنتمني إىل مذهٍب آخر أو طائفٍة أُخـرى                

تايل يـدفعون مـن      أكثر عداوة حىت ِمن أبناء األديان األخرى ، وبال         – جيعل منهم    –
اً ، أكثر بكثري مما يدفعـه أبنـاُء          مثناً باهظ  – هذا التطرف    –دمائهم ومستقبلهم نتيجةَ    

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

إلسالم ، نرى األمر ويف تاريخ املُسلمني وتفاعِلهم مع الِفكِْر احملسوب على ا.. 
ففي حني أنّ أهلَ الكتاب .. ذاته ، فنرى صورةً مطابقةً متاماً ملا حدثَ مع أهل الكتاب 

%θä9$s#) ( :زعموا احتكار اخلالص  uρ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ) tΒ tβ% x. #·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 
š� ù=Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈ yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ%Ï‰≈ ،   ]١١١ : البقرة[  ) ¹|

 - r بعد مبعث الرسول حممد –نرى الكثري من املُسلمني يزعمون أيضاً أنّ اجلنةَ 
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ِحكر على املُسلمني ، معرضني عن الدالالِت الواضحِة وضوح الشمِس وسط النهار 
  :يف قوِله تعاىل 
) }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä†  Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Ö ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ # Z�� É) tΡ ( ] ١٢٤  – ١٢٣ : النساء[    
 الزعم نفسه ، عرب تلفيق الكثري مـن الروايـات           الكثري من املُسلمني   زعم   لقد.. 

، معرضني عن دالالِت الكثري من آياِت كتاِب اهللا تعاىل الـيت             rونسبها إىل الرسول    
  ..تنقض ما يذهبون إليه 

ملذاهب املتناحرة الـيت    ويف حني تشرذم أهلُ الكتاب إىل الكثري من الطوائف وا         .. 
يفتك بعضها ببعض ، نرى األمر ذاته بني املذاهب والطوائف اإلسالمية الـيت يخطِّـئُ               

Ο ( :يقولُ تعاىل واصفاً هذه الـسنةُ البـشرية         .. بعضها بعضاً    ßγ ß™ ù' t/ óΟ ßγ oΨ ÷� t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© 4 
óΟ ßγ ç6 |¡ øt rB $ Yè‹ ÏΗ sd óΟ ßγ ç/θ è= è% uρ 4 ®L x© 4 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% �ω šχθ è= É) ÷è tƒ ( ] ١٤ : احلشر [  

التطرف مباهيِته املُجردة ليس له دين محدد ، وال قوميةٌ محددة ، ألنـه              .. إذاً  .. 
واملشكلةُ الكُربى  .. من صناعة أهواِء البشر وعصبياِتهم ، وال عالقةَ له بديِن اهللا تعاىل             

ظلوماً ، ألنّ األوهام اليت متُأل نفسه وحيلم ا مل تتحقّـق علـى        أنّ املُتطرف يعد نفسه م    
أرض الواِقع ، فأيديولوجيا التطرف حتجبه عن رؤيِة حقوِق اآلخرين ونقـاِط االلتقـاء              

  ..معهم 
والفكر املُتطرف ليس منهجياً باملعىن احلقيقي للمنهجيِة العلميـة يف الـتفكري ،             .. 

  طبيعي ها             وهذا أمرم على أنقداً من لَبنات التاريخ وأساطِريه اليت تاً مبنيِفكراً مجعي هكون 
عني مراِد اهللا تعاىل ، فاملنهجيةُ العلميةُ يف التفكري ، واليت تعتمد على ثنائيـِة القـرآِن                 

             ف ، وتمن أسس التطر سِقطُ الكثريد عن أصناِم التاريخ ، تالكرمي والعقِل املُجر  هفقـد
القـرآن  ( هويته ، ولذلك فالفكر املتطرف يقاوم العقلَ والتدبر حتى لكتاب اهللا تعاىل             
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، وهذا ما نراه من حرٍب شعواء يشنها املتطرفون على كُلِّ ِفكْـٍر جديـد ،                ) الكرمي  
  ..ِلمجرِد أنه جديد 

 يتجسد  – دون استثناء    –ألمم  والقاسم املشترك يف الِفكر املُتطرف عند مجيع ا       .. 
يف تصوِر مؤامرٍة مستمرٍة ِمن عدو يتم حتميلُه مسؤوليةَ الفشل ، ويـستخدم كمانعـِة               
صواعق ، للحيلولة دون ايار منظومة الِفكر املُتطرف من جهٍة ، ويستخدم كذريعـٍة              

خـالل اتهـام   للهروِب من االستحقاق العقلي والواقعي واملوضوعي ، وذلـك مـن       
  ..أصحاب العقل واملوضوعية بالكفر والعمالة 

حنن ال ننكر وجود املؤامرات اليت تحاك ضد هذه األمة ، وضد أي أُمة ، فمن                .. 
البديهي أن يتآمر العدو على عدوه ، ولكن املُشكلة تكمن يف كوِن الِفكر املتطـرف ال              

ضوعية للمقدمات اليت تأخذُ ا األمة ، ويأخـذُ ـا           يرى األمور واألشياء كنتيجة مو    
أعداؤها ، إنما يراها مجرد مؤامرة ، فال يرى وضه احلضاري إالّ بتدمري اآلخـرين ،                
وال يرى أي مساحة للمشترك اإلنساينّ يف بناء احلضارة حىت مع أبناِء ديِنه من الطوائِف               

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

ق اتمع يف أوحال ذلك التطرف ،       اآلخر ، ِمما يفرز حالةً ِمن الفعِل ورد الفعل ، تغرِ          
لدرجٍة يلغى فيها العقلُ متاماً ، وتصم فيها اآلذان ، ويصبح املتنور غريباً ومتهماً بالكفِر               

  ..والعمالة 
 ؟ الكثري من البلـدان وإالّ كيف بنا أنْ نفسر االقتتال الذي نراه بني األشقاء يف   .. 

وكيف بنا أنْ نفسر تكفري من يؤمن بالقرآن الكرمي ويقوم بأركان اإلسالم جمتمعة ؟              .. 
كُلُّ ..  ؟   وكيف بنا أنْ نفسر تفجري بيوِت العبادة ومدارِس األطفال وأسواِق الباعة          .. 

الدولـة  ذلك إنما حصل وحيصل نتيجةَ املتاجرة بالدين ، ونتيجة عدم فصل الدين عن              
 – ، ونتيجةَ االستخفاف بعقول العوام ، عرب دفعهم حنو اهلاوية اليت حتـرقُهم               وسياستها

  وذلك حتت قناِع الدين والدفاع عنه ، وكأنّ دين اهللا تعـاىل ال               –يف الدنيا واآلخرة    
فكلٌّ يصنع من رواياِته وبعِض رجاالِت التـاريخ وبعـِض          .. قيم إالّ بقتل اآلخرين     يست
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مشاخيه أصناماً مقدسةً ، من يقترب منها يستحق املوت ، وبالتايل هو ذاته يوضـع يف                 
                سقـده مل يٍف آخر يف اجلانب اآلخر ، ألنساحة استحقاق املوت من وجهِة نظر متطر

  .. لذلك اآلخر أصنام التاريخ
 حياربون احلضارة يف    حينماواملهزلة الكربى تتجلّى عند رموز التخلّف والتطرف        .. 

يف الوقت الذي يستخدمون فيه آخر نتاجها       خطام الظاهري الذي يضلّلون به العوام       
 يهرعون إىل الغرب ألخذ العالج الصحي حينمـا يـصابون           .....احلياتية  يف أمورهم   

ليفجروا أنفـسهم    الوقت الذي يدفعون فيه أبناء الفقراء واملغرر م          مبرض عضال ، يف   
علوم احلضارة املاديـة عنـد      أبناءهم  سون  دري .....يف اآلخرين ، رد كوم آخرين       

،  ويلعنون يف خطابام تلـك احلـضارة وأصـحاا            ويف بالد اآلخرين ،    اآلخرين ، 
  ..اً يف عيون أتباعهم من املضلَّل م مصورين أهل تلك احلضارة كفَّار

وال تتطابق أقوالُهم مع أفعاهلم ،      لذلك ال يوجد عندهم منهج تفكري متوازن ، وال          
وال يزدادون مع الزمن إالّ تطرفاً       للمجتمعات ،     واخلراب ينتج عنهم إالَّ ما حيمل الدمار     

   ..بة والتسامح وقبول اآلخر وابتعاداً عن نور احلق وعن الفطرة النقية احملمولة باحمل
 الدولة وسياستها  ، وفصِل    الدولة وسياستها من هنا نرى أمهيةَ فصِل الديِن عن        .. 

عن الدين ، وأمهيةَ املساواِة يف املواطنة واحلقوق والواجبات بني أبناء الوطن الواحـد ،           
نـد مجيـع األديـان      ولو قرأ املتطرفون ع   .. مهما كانت انتماءاتهم الدينية واملذهبية      

  : قولَ اهللا تعاىل – دون استثناء –واملذاهب والطوائف 
) Iω oν# t� ø. Î) ’ Îû È Ïe$! $# ( ‰ s% t ¨ t6 ¨? ß‰ ô© ”�9 $# z ÏΒ Äc xö ø9   ] ٢٥٦ : البقرة [  ) 4 #$
) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ �= à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym 

(#θ çΡθ ä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ   (] ٩٩ : يونس [  

) È≅ è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ (  yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4 ( ] ــف  : الكه
٢٩ [  
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لو قرؤوا ذلك بتجرٍد عن أصناِمهم الفكرية وآمنوا به ، لعرفوا عمق غرِقهم يف              .. 
  ..أوحال التطرف 

 .. هم قرؤوا قولَ اهللا تعاىل      ولو أن: ) Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? ô yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 

$ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ šχθ äó tG ö; s? š⇓ t� tã Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 لعلموا أنـه ال يمكـن       ،  ]٩٤ : النساء[  ) #$
وبالتايل ..  بعِدِم اإلميان إلنساٍن أن يكفّر إنساناً مساملاً غري معتٍد ، بل ال يمكنه أن يصفَه            

 يف اآليـة الـسابقة   فإنّ قتلَ هذا اإلنسان ، يدفع القاتلَ إىل ساحة املعنيني بقوِله تعـاىل  
 (  :مباشرة هلذه اآلية الكرميـة     tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù 

|= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã ( ] ٩٣ : النساء [  
لو أنهم يؤمنون ذه اآلياِت الكرمية ، إمياناً صادقاً خيشعون به لقوِل اهللا تعاىل ،               .. 

              ة ، لعرفوا احلقهم يسمعون دالالِتها الواضحةَ ، بعيداً عن التفسريات التارخييولو أن ..
رةَ النقيةَ اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها لعرفوا ذلك          ولو أنهم استخدموا عقولَهم والفط    

 احلق ..  
فاإلصغاُء إىل كتاب اهللا تعاىل دونَ أصنام التاريخ ، ودونَ فـرِض التفـسريات              .. 

الفاسدة وروايات التاريخ على دالالت آياِته ، أو استعمالُ العقِل بعيداً عن أوهام تلك              
 ، يدفع اإلنسانَ إىل ِعلِْم احلقيقة ، وبالتايل يخرجـه           أي من هذين السبيلني   .. األصنام  

  :من سعِري التطرف األعمى 
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 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
 املهندس عدنان الرفاعي

www.thekr.net 
adnan@thekr.net  



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 


	صفحة للواجهة
	الجذور الإيديولوجية للتطرف
	نسخ من صفحة للواجهة

