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تنويه :هذا البحث كتب بناء على حماور حما�ضرة األقاها الكاتب يوم  27يوليو  2017يف
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة حتت عنوان" :هل الفل�ضفة حرام؟ مقتطفات من تاريخ الفل�ضفة يف
العامل الإ�ضالمي ".املحا�ضرة مل تكن ت�ضتهدف مناق�ضة احلكم ال�ضرعي يف الدرا�ضة الفل�ضفة،
اإمنا هو عنوان خطابي اقرتحه منظمو املحا�ضرة ليتنا�ضب مع طبيعة احل�ضور ال�ضبابي غري
املتخ�ض�ص .والرتكيز يف املحا�ضرة والبحث هو على مالمح ومقتطفات من تاريخ النظر الفل�ضفي
الرتاث الإ�ضالمي ول ميثل كل ما مت طرحه يف هذه ال�ضاحة فرنجو من القارئ مالحظة هذا الأمر.

حتمية ال�صدام
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد
وعىل آله الطاهرين وصحابته أمجعني:
وبعد فإن اهلل قد جعل دين اإلسالم دين الرمحة والسالم ،وأرسل رسوله 
للعاملني رمحة وملن آمن به نجاة من النار  ،وجاء بمنهج قويم يمثل خامتة الرساالت
وهداية ملن شاء أن يستقيم ،وملا كان هذا الدين للرساالت خامتا وللهداية الربانية نارشا؛
كان من احلكمة أن حيوي هذا الترشيع يف طياته دعائم احلضارة البرشية ،وركائز التقدم
اإلنساين ،فالرمحة الربانية ليست قارصة عىل املؤمنني فقط ،بل هي كام أخرب القرآن الكريم

( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ) [األعراف.]156:

ومن هنا جتلت يف هذا الترشيع أسمى معاين التآلف اإلنساين وأعمق قواعد
االجتامع البرشي ،فدعت آيات القرآن الكريم ثم أحاديث النبي  إىل قواعد العيش
املشرتك و إىل ما يدعم التقارب والتواصل بني الشعوب ،من غري متييز بينهم بسبب لون

أو جنس أو دين (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [النساء]1:

فجعلت الرشيعة

مفتاح التآلف والتقارب بني الناس وحدة أصل اجلنس البرشي؛ ونبههم عىل حقيقتهم
أهنم خملوقون من قبل اخلالق العظيم وأن ذلك يستتبع رضورة أن يتعرفوا عليه وأن

يسريوا وفق منهجه القويم.
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لكن اقتضت حكمة اهلل أن جيعل اإلنسان له اختيار وإرادة من أجل صحة التكليف
يف الدنيا ،وعدالة الثواب والعقاب يف اآلخرة ،ومن هنا اختار بعض البرش طريق
الضاللة عن وعي وإرادة ،وراحوا يعارضون منهج اهلل القويم وخيرجون عن طريقه
املستقيم ،فبدال من حتقيق معاين التقارب والتآلف بني البرش قاموا ببث الكراهية والفرقة
بني الناس ،ونرشوا بني الناس أفكار الرصاع والكراهية وعملوا عىل تطبيق هذه األفكار
وقد ظهر عىل مر التاريخ اإلنساين أناس يؤمنون بفكرة الرصاع والصدام بني
البرش ،وهذه األفكار يف احلقيقة تتعارض مع ما جاءت به الرشائع من هداية ورمحة
ربانية ،ويف التاريخ اإلسالمي كذلك ظهر فريق من املسلمني يدعون احتكار احلق
وحدهم ،ويقاتلون بقية املسلمني ملجرد خمالفتهم هلم ،وقد أخربنا صىل اهلل عليه وسلم
يف أحاديث كثرية عن هؤالء أهنم أقوام يأتون من بعده يتكلمون بكالمه ويدعون
إىل كتاب اهلل ،حيسنون القول ويسيئون العمل ففي احلديث أنه  قال« :أما إنه ستمرق
مارقة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،ثم ال يعودون إليه حتى يرجع السهم
عىل فوقه ،يقرءون القرآن ،ال جياوز تراقيهم ،حيسنون القول ،ويسيئون الفعل ،فمن لقيهم
فليقاتلهم ،فمن قتلهم فله أفضل األجر ،ومن قتلوه فله أفضل الشهادة ،هم رش الربية،
بريء اهلل منهم ،يقتلهم أوىل الطائفتني باحلق»((( جعلوا الصدام سبيلهم والقتل دينهم ؛
ومل يكتفوا بذلك حتى استدلوا عىل ضالهلم وغيهم بآيات اهلل وأحاديث املصطفى ،
( (1املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري  167 /2ط.دار الكتب العلمية.
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يكذبون عىل اهلل ورسوله ،ويدلسون عىل اجلامهري باسم الدين ،ويشوهون صورة
الدين السمح ،وحيولون الدين بأفعاهلم اإلجرامية إىل رصاع وصدام وشقاق؛ وهم
يعملون عىل تقويض روابط املجتمعات باسم الدين والدبن منهم براء ،قال  «إن ما
أختوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت هبجته عليه وكان ردئا لإلسالم غريه إىل ما
شاء اهلل فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى عىل جاره بالسيف ورماه بالرشك»

(((

لذلك من املهم أن تتضافر جهود العقالء من البرش يف مواجهة هذه األفكار املخالفة
للهداية الربانية والقيم اإلنسانية.
وكذلك عىل أهل العلم والدعاة إىل اهلل أن يبينوا للناس فساد هؤالء وضالل أفكارهم،
وأن يفندوا أطروحاهتم الفاسدة ويزيلوا ُشبههم ويكشفوا متوهياهتم  ،صيان ًة للدين ،وقيا ًما
بحق األمانة التي حتملوها عن سيد اخللق  كام يف قوله  « :حيمل هذا العلم من كل
خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني».
إذن ويف ظل خطورة هذه الفكرة وأمهية التصدي هلا كان من املهم الوقوف عىل
أصل تلك الفكرة وسرب أغوارها والتعرف عىل أسباهبا  ،ثم نميض بعد ذلك يف حتليل
وتفكيك هذه الفكرة وبيان هتافتها وخمالفتها لصحيح الرشع الرشيف من خالل العنارص
( 281 /1 (1ط .مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان كتاب العلم باب ذكر ما كان يتخوف  عىل أمته
جدال املنافق .
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التالية :
 متهيد فكرة حتمية الصدام (التعريف واألشكال واألسباب ) وحيتوي عىل :أوال معنى احلتمية .
ثانيا معنى الصدام .
 أشكال وصور حتمية الصدام. أسباب تبني القول بحتمية الصدام .الفصل األول  :اجلذور واألصول التارخيية والفلسفية لفكرة حتمية الصدام:
 أوال اجلذور األوىل لفكرة حتمية الصدام (غواية إبليس والصدام األول): ثانيا تاريخ الفكرة وتطورها عند احلضارات القديمة واألمم السابقة وظهورهاعند املسلمني:
 حتمية الصدام عند اإلغريق : حتمية الصدام عند بني إرسائيل : -ظهورفكرة حتمية الصدام يف الفرق اإلسالمية
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ثالثا  :فكرة حتمية الصدام يف الفلسفات احلديثة واملعارصة:
الفصل الثاين :نامذج ألبرز القائلني بفكرة حتمية الصدام يف العرص احلديث
أوال  :مجاعة اإلخوان املسلمني
ثانيا  :نامذج أخرى من مروجي فكر حتمية الصدام
ثالثا :حتمية الصدام عند اجلامعات املسلحة املعارصة (القاعدة و داعش نموذجا)
الفصل الثالث :فكرة حتمية الصدام بني بينات نصوص الرشع وأوهام املتطرفني:
أوال أصول الرؤية اإلسالمية يف عالقة البرش بعضهم ببعض
ثانيا  :بعض النامذج خلطأ املتطرفني يف فهم النصوص الرشعية لالستدالل عىل
فكرة حتمية الصدام :
الفصل الرابع كيفية مواجهة فكر حتمية الصدام وعالج آثاره
 – 1نرش الوعي بالقيم اإلنسانية والدينية :
 – 2تفكيك األفكار املتطرفة التي ينطلق منها فكر حتمية الصدام :
 – 3برامج معاجلة آثار النزاعات الطائفية والعرقية :
اخلامتة وحتتوي عىل نتائج البحث .
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متهيد فكرة حتمية الصدام
( التعريف واألشكال واألسباب )
فكرة حتمية الصدام هي فكرة هلا جذور قديمة ولدت مع بداية ظهور البرشية؛
حيث توعد إبليس البرش بالغواية مستثنيا فريقا منهم هم عباد اهلل املخلصني ،وكانت
مجلة التحذيرات التي تكشف عن مراد إبليس من غوايته للبرش ما حكاه لنا القرآن
الكريم يف قول اهلل تعاىل :

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [املائدة، ]91:

فحصول العداوة والبغضاء ملا كان من مجلة أغراض إبليس راح خياطب نوازع الرش
يف بني آدم حتى حيقق غايته يف إغواء بني آدم ورصفهم عن الرصاط املستقيم؛ ومن ثم
كانت حتمية الصدام أثرا من آثار خطة إبليس الشيطانية لرصف الناس عن هداية الرشع
الرشيف وهو ما سنرصد تفاصيله وآثاره وكيفية الوقاية منه من خالل هذا البحث .

ولكن ماذا نقصد بحتمية الصدام ؟
أوالً معنى احلتمية :
احلتمية مصدر صناعي لكلمة احلَتْم  ،واحلتم يف معاجم اللغة يكون بمعنى األمر

الواجب الذي ال مفر منه  ،قال يف املصباح  " :حتم عليه األمر حتام ،من باب رضب:
أوجبه جزما ،وانحتم األمر وحتتم وجب وجوبا ال يمكن إسقاطه "

()1

( (1املصباح املنري للفيومي صـ  120ط.دار الكتب العلمية
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فاحلتمية تعني الرضورة والوجوب  ،وبالتايل تفرض فكرة احلتمية سياجا مغلقا عىل
احتامالت العقل واختيارات البرش فيام خيص ما تقرتن به ،ما يعني أن تبني القول بحتمية
يشء ما ينفي ما عداه من احتامل عند من يتبنى ذلك االعتقاد ،ويبقى األمر متوقفا عىل
قوة االستدالل عىل ذلك الوجوب وهذه الرضورة .
حيث تقيض احلتمية عىل احللول الوسطى  ،وتصري األمور دائام حاهلا بني ثنائية
إما كذا أو كذا  ،وهو ما ترفضه أبسط قوانني العقل وأقل معايشة للواقع أن هناك عادة
حلوال عديدة وطرقا متنوعة ال يمكن إقامة احلياة بدون تلك احللول والطرق  ،فالتنوع
واالختالف سنة احلياة التي أقامها اهلل جل يف عاله
ويف الفلسفة وفضاءها تعد احلتمية احد املذاهب الفلسفية التي تذهب إىل أن كل
حادثة إيا ما كانت ليست إال حالة جزئية من حاالت ينطبق عليها أحد قوانني الطبيعة
التي تتحكم يف كل يشء()1؛ وهو ما قد يدعو للتساؤل من قبل الرافضني للحتمية هبذا
املعنى حول دور اإلرادة البرشية يف ذلك  ،فاإلنسان حيمل إرادة عىل أساسها يمكن له
االختيار بني اخلري والرش ،واحلتمية هبذا املعنى تعد قيدا عىل تلك احلرية التي لوالها
ملا كان هناك أي داع للمسئولية عن الفعل اإلنساين  ،فاحلرية واملسئولية وجهان لعملة
واحدة؛ فال حرية بل مسئولية  ،والعكس صحيح .

( (1نظر املوسوعة الفلسفية املخترصة صـ  181ط.دار القلم .
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ثانيا معنى الصدام :
الصدام مصدر لفعل صدم ومعناه كام يف معاجم اللغة " :رضب يشء صلب بيشء
مثله ،ورجالن يعدوان فتصادما ،وجيشان ،مثله ،يتصادمان .وصدمهم أمر اي أصابتهم
شدة "(.)1
فالصدام يسلتزم يف اللغة وجود طرفني ليحصل بينهام التصادم.
ولقد محلت الكلمة ظالال من العنف وحصول النزاع حيث اقرتنت الكلمة باحلرب
والنزاع يف الشعر واألدب العريب كذلك :
يقول برش بن ايب خازم األسدي :
وب بِنَ ْع َر ٍة
إنَّا إذا َن َع ُروا احلُ ُر َ

ور ُه ُم بِ َر ْأ ِ
س ُم َصدَّ ِم (.)2
ت ُْش َفى ُصدُ ُ

أشكال وصور حتمية الصدام:
وإذا انتقلنا لواقع الفكرة لدراستها بشكل أوسع نجد أن هلا أشكاال وصورا خمتلفة
تتحدد من خالهلا هذه الفكرة عىل مستوى االجتامع البرشي عىل النحو التايل :

 – 1النزاعات العرقية والطائفية :
فالنزاعات الطائفية والعرقية التي حتدث عىل مستوى املجتمعات والتي يتسبب
( (1العني للخليل بن أمحد  103 /7ط .دار اهلالل.

( (2انظر مجهرة أشعار العرب أبو زيد القريش صـ  401ط.هنضة مرص
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ِ
أوالعرق ،مما يمثل أكرب أسباب
فيها عدم احرتام اآلخر املختلف يف الدين أو املذهب
الصدام البرشي الذي نتج عنه قتل ماليني البرش عرب التاريخ ،فحرب واحدة شهدهتا
أوربا يف العرص احلديث استمرت من  1995- 1992راح ضحيتها فوق املائة األف
من أهل البوسنة اهلرسك من املسلمني إثر رصاع عرقي وديني قام به الرصب ضد أهل
البوسنة  ،ويف القرن السابع عرش ويف أوروبا أيضا نشبت حرب بني طائفتي الكاثوليك
والربوتستانت املسيحيتني دامت ثالثني عاما نتج عنها ضحايا يزيدون وفق بعض
التقديرات عن ثالثة ماليني من األوربيني!(. )1
 - 2جرائم الكراهية :
جرائم الكراهية التي حتدث عىل مستوى األفراد كلها حتدث بناء عىل اإليامن
بحتمية الرصاع والصدام بني البرش وانتفاء التسامح بينهم تكون يف شكل القتل عىل
اهلوية أو إتالف املمتلكات أوالكتابات والرسوم املسيئة .
 – 3االحتالل واستغالل الشعوب وإبادهتم :
بعد حصول الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش مع ظهور اآللة البخارية يف
إنجلرتا ثم يف باقي أوربا بدأت حتدث وفرة يف اإلنتاج  ،فاحتاجت أوروبا لفتح أسواق
جديدة ،واحتيج كذلك لوفرة يف املواد اخلام؛ فاجته األوربيون لغزو البالد اإلفريقية
( (1عامن األردن  2009بعنوان تعداد الضحايا انظر يف تقدير ضحايا تلك احلروب وغريها التقرير الصادر

عن املركز امللكي للبحوث والدراسات.
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واآلسيوية التي تبتعد عنهم ومتتلك وفرة من املواد اخلام ويمكن أن تكون أسواقا جيدة
ملنتجاهتم ،ومع حصول الغزو األوريب اجلديد تم احتالل مساحات هائلة من األرايض
فيها املاليني من البرش متت السيطرة عليهم بالقوة العسكرية التي كانت متتلكها أوربا
آن ذاك ،وسيطر عىل عقل ذلك املحتل فكرة خرافية ملخصها؛ أنه هو مثال التقدم
واحلضارة الذي حيمل عبء تطهري األرض من غري أصحاب احلضارة ! فتارة حياول
هؤالء تطويع هذه الشعوب بإخضاعهم للغتهم وثقافتهم ليكونوا مثلهم حتى يتمكنوا
من بيع منتجاهتم هلم  ،وإذا فشلوا يف هذا التنميط والتحديث( )1ا ُملدَّ عى فال مفر من
إبادة هذه الشعوب املتخلفة التي تقف حجر عثر أمام التقدم كام فعلوا مع اهلنود احلمر
وسكان أمريكا وأسرتاليا األصليني!
يقول األستاذ الدكتور عبد الوهاب املسريي يف وصف ما فعله هؤالء األوربيون
بالشعوب " :الرجل األبيض الذي يذهب إىل الربية (أرض بال شعب) ليفتحها ويستقر
فيها وال حيمل سوى مسدسه .وكلنا يعرف املنظر الشهري ،حني يقف اثنان من رعاة
البقر يف حلظة املواجهة التي يفوز فيها من يصل إىل مسدسه "أرسع" من اآلخر .إن هذا
املنظر الذى انطبع ىف خميلتنا منذ نعومة أظافرنا ،يعلمنا كل أسس الداروينية االجتامعية:
أن الرصاع من أجل البقاء هو سنة احلياة وأنه ال يكتب البقاء إال لألصلح ،أى األقوى
أو األرسع أو األكثر دهاء ومكرا ،وهى جمموعة من الصفات التى ال عالقة هلا بأية
( (1املقصود من التنميط والتحديث جعل البرش يعيشون وفق النمط أو النوذج الغريب الذي يتبع قوانني
احلداثة الغربية ويتسوده ثقافة االستهالك .
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منظومة قيمية ،دينية كانت أم أخالقية أم إنسانية .وحينام يظهر اهلنود األرشار ،هؤالء
«اإلرهابيون» أصحاب األرض األصليني الذين ال يرتكونه وشأنه كى يرعى أبقاره
ويبنى مزرعته ،أى مستوطنته ،عىل أرضهم وأرض أجدادهم ،حيصدهم الكاوبوي
برصاصه حصد ًا "دفاع ًا" عن الفتاة البيضاء الربيئة وعن حقوقه املطلقة "

()1

إىل هذا احلد من االستخفاف بكل القيم واألعراف واألخالق اإلنسانية والدينية
من املمكن أن تقود إليه فكرة حتمية الصدام بني البرش  ،إذا كانت فكرة حتمية الصدام
وجتلياهتا املختلفة قد قادت البرشية إىل حافة اهلاوية هبذا الشكل ،فام الذي يفرق بينها
وبني بعض األفعال البرشية واألفكار اإلنسانية األخرى التي يدعي البعض أنه يامرس
إجرامه استنادا إليها مثل الدفاع عن النفس أو املقاومة املرشوعة أو مثل أحكام اجلهاد
والقتال يف اإلسالم ؟
واحلقيقة أن حتمية الصدام بحسب ما تم عرضه ختتلف اختالفا تاما عن فكرة
الدفاع عن النفس أو املقاومة املرشوعة وكذلك ما رشع من أحكام اجلهاد والقتال يف
اإلسالم؛ إذ كل من الدفاع عن النفس واملقاومة املرشوعة والتي هي نفس ما تتبناه
الرشيعة اإلسالمية يف أحكام القتال واجلهاد فهي عبارة عن حالة مؤقتة توجد عندما
تتوفر أسباهبا كاالعتداء عىل األنفس واألوطان ،وقد جاء يف حمكم التنزيل ما يؤكد بكل
وضوح عىل غاية اجلهاد املرشوعة يف كل األعراف والقوانني الدولية وهي الدفاع عن
( (1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  269 /1أ.عبد الوهاب املسريي ط .الرشوق
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النفس واألوطان والذرية قال تعاىل  :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ [ النساء  ] 75 :وقال جل شأنه أيض ًا :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ [احلج .] 40 – 39
وبالتايل تذهب تلك احلالة عندما تزول تلك األسباب املتمثلة يف االعتداء عىل
النفوس واألوطان ،لكن مفهوم احلتمية يفرتض دواما حلالة الصدام والرصاع طاملا وجد
االختالف والتاميز بني البرش! وهو ما خيالف قوانني االجتامع البرشي ،وخيالف الرؤية
اإلسالمية التي تنبني عليها مقاصد خلق اإلنسان من العبادة والعامرة وتزكية النفس.

أسباب تبني القول بحتمية الصدام :
هناك أسباب عديدة تقود يف النهاية لتبني هذه الفكرة التي اتضح لنا من خالل
أشكاهلا وصورها مدى بشاعتها وخمالفتها لألخالق والقيم اإلنسانية وبالتايل يأيت
السؤال ما الذي جيعل اإلنسان خيالف تلك األعراف والقيم ليؤمن بوجود الرصاع
وحتمية الصدام بني البرش؛ وهو ما يمكن أن يكون واحدا من األسباب التالية:
 -1عدم قبول اآلخر :
أحد أسباب التطرف يف الفكر والسلوك هو عدم قبول اآلخر فالشخص الذي يعاين
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من التطرف ال يقبل إال فكره ودينه وجنسه ،وبالتايل فناتج عدم قبول اآلخر هو حتمية
الصدام معه فإما أنا أو اآلخر  ،ألننا ال نكون م ًعا  ،ويفرس البعض ذلك بأنه استمرار

ملا ورثه اإلنسان من حياته البدائية التي مر فيها اإلنسان بظروف صعبة جعلته يرتبط
بجامعته البدائية كي يستمد منه األمن ضد أعدائه اخلارجيني الذين قد يكونوا قطيعا من
احليوانات الربية أو حتى برشا آخرين جمهولني بالنسبة له!
إن اخلوف من األجنبي هو خوف من فقدان اهلوية يف املقام األول حيث يستغني
الفرد عن املجموعة التي يعتربها دعامة هلويته العاجزة

()1

 – 2احتقار اآلخر :
يمثل احتقار اآلخر مستوى من الرفض لكنه يف جانبه العدواين؛ حيث يرى
الشخص نفسه فوق اآلخرين وأن اآلخر ال يتمتع بنفس قدر اإلنسانية الذي نتمتع به
وهي رؤية شوفونية متطرفة نتج عنها حروب وإبادة مثلام فعل النازي هتلر ونتج عن
أفعاله مقتل ماليني الضحايا حيث كان يؤمن بفكرة تفوق اجلنس األملاين وكان يقول " :
إن هناك واجب ًا واحد ًا :أن نؤملن هذه البالد من خالل هجرة األملان االستيطانية وأن ننظر
إىل السكان األصليني باعتبارهم هنود ًا محر ًا " .وأكد هتلر أن احلرب التي ختوضها أملانيا
ضد عنارص املقاومة يف رشق أوربا ال ختتلف كثري ًا عن كفاح البيض يف أمريكا الشاملية
( (1انظر أعداء احلوار أسباب اللتسامح ومظاهره صـ 366مايكل انجلو ياكبوتيش ترمجة  :د.عبد الفتاح

حسن ط.اهليئة العامة للكتاب
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ضد اهلنود احلمر .ومن هنا كان هتلر يشري إىل أوربا الرشقية باعتبارها "أرض ًا عذراء"
و"صحراء مهجورة "

()1

 – 3األطامع التوسعية واالستعامرية :
من األسباب املؤدية إىل تبني فكر حتمية الصدام األطامع التوسعية واالستعامرية
 ،حيث تتعارض إرادتان؛ إرادة الدول االمربيالية التوسعية التي تريد بسط نفوذها
واكتساب مزيد من األرايض ،وإرادة الدولة التي تقاوم وتناضل دون أن تبتلع وتذهب
سيادهتا من قبل الدولة املستعمرة ،وهذا ما ظلت الشعوب العربية واإلسالمية تناضل
من أجله ضد دول االحتالل الغريب الغاشم الذي استمر ألكثر من مائة سنة يف بعض
البالد وغري من لغتها وثقافتها ،بام قدر فرض رصاعا سياسيا ودينيا وثقافيا مل ينته بخروج
جيوش تلك الدول املحتلة من األرايض التي احتلتها ،فدائام ما ينشأ مع االحتالل ثقافة
وفكر رضورة وجود األمن حلامية املحتل املستعمر من الشعوب املحتلة !
ولعل أوضح مثال لذلك ما فعله الكيان الصهويني مع العرب وما روج له الكيان
الصهيوين مما يعرف بنظرية األمن اإلرسائيلية ،التي هي يف احلقيقة صورة من صور
ٍ
وجتل من جتليات اإليامن بالرصاع وحتمية الصدام  ،فإرسائيل تصور للعامل
اهليمنة،
أهنا مستهدفة من قبل العرب وأهنا الدولة التي تدافع عن نفسها من اعتداءات العرب
الربابرة!
( (1موسوعة اليهود واليهودية 405 /2
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وقد استخدمت إرسائيل نظرية األمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إىل
"احلدود اآلمنة" ،ولذلك ال يوجد دستور للدولة ينص عىل حدود سياسية معينة.
وبصفة عامة مل يكن اإلرسائيليون ،إمجاالً ،راضني عن حدود الكيان الصهيوين ،كام
حددهتا اتفاقات اهلدنة لسنة  ،1949وهي االتفاقات التي جاءت أص ً
ال لتكرس األمر
الواقع الذي فرضته القوة الصهيونية .ويم ِّيز موشيه ديان بني "احلدود الدائمة" و"احلدود

التي تضمن السالمة" أو "احلدود اآلمنة" ،فالسالم يعتمد عىل "نوع احلدود وطبيعتها"،
وهو ما يتفق يف التمييز الصهيوين بني "خطوط اهلدنة وخطوط وقف إطالق النار من
جهة" واحلدود "الطبيعية" و"اآلمنة" و"التارخيية" من جهة أخرى .فالصهيونية نظرت
إىل األرايض العربية التي تطمع يف السيطرة عليها باعتبارها "األجزاء املحتلة من الوطن

القومي اليهودي" أو "األقسام املتممة ألرض إرسائيل التارخيية" ،وما أن استتب األمر
للعدوان وتوطدت أقدام االحتالل حتى تم الرتويج للحديث عن "املناطق املحررة"،
واملطالبة بتأمني حدود طبيعية تضمن السالم وتسد احلاجات االقتصادية

()1

والتوسع واالستيطان الذي متارسه إرسائيل بشكل متواصل هو مما يؤدي ال حمالة
للصدام نتيجة ملقاومة الشعوب العربية يف سبيل اسرتداد حقها.

( (1املرجع السايق 209 / 7

حتمية ال�صدام
الفصل األول
اجلذور واألصول التارخيية والفلسفية لفكرة حتمية الصدام.
خترج األفكار غالبا من خالل نسق كيل يطلق عليه البعض اسم " النموذج املعريف"،
والنموذج املعريف يقصد به كام يقول العالمة أ.د عيل مجعة  " :الرؤية الكلية لإلنسان
والكون واحلياة وما قبل ذلك وما بعد ذلك  ،ذلك النموذج الذي يمثل اإلطار املرجعي
واملعيار املعتمد يف عقل املسلم ونفسيته ،وهو املكون األسايس لشخصية املسلم والضابط
لفكره "( )1وهذا النموذج املعريف له مفردات أساسية فهو حيتوي عىل إطار العالقة بني
اإلنسان وربه وبني اإلنسان ونفسه وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان وبني اإلنسان والكون
 ،فاإلسالم تقوم رؤيته للكون عىل أساس وجود خالق خلق هذا الكون وهو يتصف
بصفات القدرة واإلرادة واحلكمة وغريها ،وأن اإلنسان عبد هلل مكلف برشع وأنه
وجد يف هذه احلياة الدنيا من أجل العبادة و عمران األرض وتزكية النفس ،وأن العالقة
بني البرش قوامها التكامل والتوازن و أن هناك سننا قد خلق اهلل عىل أساسها الكون
وما فيه من كائنات ،بالتايل فهذه الرؤية الكلية هي التي ينطلق منها املسلم يف سلوكه
يف هذه الدنيا ،ويف املقابل هناك أفكار وفلسفات أخرى ختتلف يف نموذجها املعريف
عن الرؤية اإلسالمية تتبنى عقائد تنكر وجود اإلله أو تؤمن بوجوده مع عدم وصفه
بصفات الكامل ،أو أهنا قد تتبنى قيام ختتلف عن القيم السائدة يف األديان مثل الفلسفات
( (1وقال اإلمام أ.د عيل مجعة صـ  205ط.الوابل الصيب
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التي تتبنى النفعية أو الالأخالقية  ،ومن جهة أخرى هناك مذاهب تتبنى فكرة الرصاع
والصدام وأن البقاء لألقوى واألصلح وكل هذه التيارات والفلسفات هي التي مألت
العامل وعىل إثر انتشارها عانى العامل من حروب ورصاعات راح ضحيتها ماليني البرش.
ولذلك فسنحاول يف هذا الفصل تتبع جذور هذه الفكرة تارخييا وكيف تطورت
فلسفيا حتى تبنتها مجاعات هنا وهناك واستطاعت أن جتعل هذه الفكرة واقعا مؤملا قد
ينذر بمستقبل خميف ينتظر العامل إذا مل تتكاتف دول العامل ملواجهة هذه األفكار وجتفيف
منابعها قبل أن يسترشي خطرها .

أوال اجلذور األوىل لفكرة حتمية الصدام (غواية إبليس والصدام األول):
كلنا نعرف قصة خلق آدم عليه السالم وكيف أن اهلل جل جالله قد أمر املالئكة
بالسجود له إجالال لصنعة اهلل والختصاصه بالعلم ؛ غري أن إبليس رأى يف ذلك السجود
إنقاصا لقدره ومكانته التي يظنها يف نفسه  ،فام كان من اهلل جل جالله إال أن جازى
إبليس عىل رده األمر عىل اهلل أن طرده من رمحته التي ال يستحقها املتكربون املغرورون،
وهنا أعلن إبليس عن البيان األول لفكرة حتمية الصدام وإعالنه أبدية الرصاع بينه وبني
بني البرش قائال  :ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ [سورة ص :اآليات من . ] 83- 79

فطلب إبليس البقاء واإلمهال ليوم القيامة مع إرصاره عىل غواية بني آدم يكشف
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عن جذور فكرة حتمية الصدام ودوام الرصاع بني الشيطان وبني آدم ،ويف املقابل كان
آدم عليه السالم يتلقى من ربه بعد معصيته كلامت التوبة والعهد وامليثاق له ولبنيه من
بعده؛ فآدم عندما وقعت منه املعصية أرسع إىل الرجوع واإلنابة بخالف إبليس أرسع إىل
االستعالء واملكابرة؛ ولذلك قال اهلل له ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ [ البقرة .] 38 :
فصار هناك طريقان طريق اهلداية الربانية  ،وطريق الغواية الشيطانية  ،وقد بني اهلل
جل جالله لعباده من البداية أن ال يتبعوا طريق الشيطان ،فإن طريقه هو طريق الغضب
والبغضاء والكراهية ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱪ [املائدة ] 91 :

ولذلك راح إبليس يسلك هنجه مع بني آدم حتى نجح يف إيقاع العداوة بني األخوين
ووقع أول صدام عىل األرض بني أبناء آدم حتى قتل أحدمها اآلخر  ،ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱪ [املائدة. ]30 - 27 :
فطاعة بني آدم لغواية إبليس وإعراضهم عن منهج اهلل ،كان بداية النتقال فكر
حتمية الصدام من إبليس إىل البرش .
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ثانيا تاريخ الفكرة وتطورها عند احلضارات القديمة واألمم السابقة وظهورها

عند املسلمني:

ال خيتلف البرش عن بعضهم البعض يف الصفات ؛ خاصة يف امليل للخري والرش
فكل إنسان عدا األنبياء والرسل املعصومني –عليهم الصالة والسالم  -لديه من
نوازع اخلري والرش ما يتحدد سلوكه عىل اختيار أحدمها ،قال تعاىل:ﱫ ﮠ ﮡ ﱪ

[ البلد ]10:قال اإلمام الرازي " قال أهل العربية :النجد الطريق يف ارتفاع فكأنه ملا
وضحت الدالئل جعلت كالطريق املرتفعة العالية بسبب أهنا واضحة للعقول كوضوح
الطريق العايل لألبصار ،وإىل هذا التأويل ذهب عامة املفرسين يف النجدين وهو أهنام
سبيال اخلري والرش"

()1

وألجل ذلك جاءت الرشائع بعضها إثر بعض من أجل رد البرشية إىل ساحة اهلداية
الربانية مرة أخرى ،وخالل مسرية احلضارة البرشية حصلت نزاعات ورصاعات فيام
بينهم لكن لعل ما هيمنا هو ظهور أثر فكرة حتمية الصدام ورضورة الرصاع يف هذه
النزاعات وليس بالرضورة أن تكون الفكرة سمة أساسية من سامت هذه احلضارات
لكنها عىل كل حال كانت سببا يف وقوع النزاع ومن ثم الصدام والضعف يف تلك
احلضارة أو تلك األمة ؛ مما يؤثر عىل مسرية احلضارة اإلنسانية.

( (1ط.إحياء الرتاث العريب تفسري مفاتيح الغيب 167/ 31
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 حتمية الصدام عند اإلغريق :تعد احلضارة اإلغريقية أحد حلقات احلضارة اإلنسانية فهي حتمل بال ريب قدرا
هائال من املعرفة اإلنسانية والرتاث الفلسفي الذي يمثل املنتج األبرز يف تراث اإلغريق؛
ورغم أن احلضارة اإلنسانية تدين ملا قدمه فالسفة اإلغريق من كتابات أسهمت يف
تقدم البرشية يف جمال املعرفة وعىل األخص ما قام به أرسطو فيام قدمه مما عرف باملنطق
الذي صان به العلم عن متوهيات السفسطائية  ،غري أن املجتمع اإلغريقي عانى كغريه
من وجود طائفة تضيق بالفكر واملفكرين وتعترب كل نقاش طعن يف الثوابت ! وهو ما
تعرض له بالفعل سقراط حيث تعرض ملحاكمة عىل ما قدمه من أفكار وأعدم إثرها!
وهذا األمر الذي أدخل سقراط نفسه فيه إنام هو نوع من املعارضة السياسية عىل
مستوى الفكر ،فسقراط كان يعرتض عىل النظام الديمقراطي الذي كان سائدا يف أثينا يف
زمنه وكان يرى تفضيل احلكم الشمويل أو امللكي ويذكر أسبابا من وجهة نظره تؤكد ما
يقول ،لكنه عىل كل حال من األحوال مل يتعد دوره كمفكر وفيلسوف ،لكنه وعىل الرغم
من ذلك فقد حوكم عىل ما قدمه من أفكار وهو مل يعتذر عن يشء من أفكاره بل ربام
()1
فكرا ساد يف ذلك الوقت يعادي حرية
سخر ممن حكموا عليه !  ،لكن يف النهاية فإن ً

الفكر ويرى ما قدمه سقراط هرطقة يستوجب حماكمته ليعدم سقراط يف هناية األمر!

وهو ما جيعلنا نؤكد عىل أن التضييق عىل حرية الفكر يف أي جمتمع يؤذن بحتمية
( (1انظر حماكمة سقراط صـ 25تأليف :آي اف ستون ترمجة نسيم جميل ط .اهليئة املرصية العامة للكتاب
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الصدام ويوقع املجتمع يف الرصاع من قبل أصحاب األراء املتعارضة ؛ نتيجة ملا يلحق
بأصحاب الفكر والرأي املمنوع من إيذاء وتضييق مما يؤخر مسرية التقدم يف املجتمع،
بينام لو تم عرض ومناقشة الفكر والرد عليه بالفكر ألثر ذلك باإلجياب عىل املجتمع
بوجه عام  ،وهو غالب ما متيزت به اليونان يف هذه العصور .
 حتمية الصدام عند بني إرسائيل :بنو إرسائيل هي جمموعة القبائل التي تنتسب إىل نبي اهلل يعقوب عليه السالم ،وقد

أكثر اهلل تعاىل من أنبيائهم وقد ذكر اهلل أنه اصطفاهم عىل العاملني يف زمنهم  ،لكنهم رغم
كثر نعم اهلل عليهم حيث نجاهم من عدوهم ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ [طه  ] 80 :غريوا وبدلو وحرفوا بل
ومتادوا فكذبوا األنبياء وقتلوا بعضهم  ،فاستحقوا سخط اهلل عليهم بعد ان لعنتهم
انبياؤهم  :ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪ [ املائدة . ] 78 :

وكان من مجلة ما اقرتفوه اعتقادهم من أهنم شعب اهلل املختار ! وهي فكرة حتى
لو وجدوا هلا أثرا يف نصوصهم الدينية غري أهنم ترصفوا فيها عىل نحو حوهلا إىل فكرة
جعلت بني إرسائيل مصابون بعقدة االستعالء  ،حيث اعتربوا أنفسهم شعبا من نوع
خاص ،وبأنه شعب ال يمكن اعتباره من البرش فهم يف ناحية وباقي األمم يف ناحية
أخرى  ،وكام يشري أحد الباحثني فإن اسطورة الشعب املختار كان هلا دورها يف إنتاج هذه
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الدائرة اجلهنمية املفرغة التي عىل أساسها شعر اليهود دائام أهنم معزولون ،ومقتلعون من
أوطاهنم من جانب ومن جانب آخر نظرت إليهم املجتمعات املضيفة عىل أهنم مقاومون
ألي اندماج وعامل اضطرابات حمتمل(! )1
 ظهور فكرة حتمية الصدام يف الفرق اإلسالمية:بعد أن طوفنا عىل تاريخ ظهور فكر حتمية الصدام يف احلضارات القديمة وعند
األمم السابقة فمن املناسب أن نستعرض أيضا بعض جتليات هذا الفكر يف التاريخ
اإلسالمي وبني الفرق اإلسالمية  ،ولعل أوضح ما يمكن أن يمثل ذلك املصدر وهذا
التجيل هو فكر فرقة اخلوارج التي حاربت اإلمام عليا عليه السالم ،بعد أن كفرته
وكفرت كل من كان معه  ،وكذلك حاربوا كل إمام ال يوافق أهوائهم  ،و ذلك ما قرره
اإلمام الشهرستاين يف موسوعته " امللل والنحل " لبيان آراء الفرق يف بيان معتقدات
اخلوارج وطوائفها قال عن اخلوارج إهنم  " :قالوا بوجوب قتال السلطان ،وحده ،ومن
ريض بحكمه .فأما من أنكره فال جيوز قتاله إال إذا أعان عليه ،أو طعن يف دين اخلوارج،
أو صار دليال للسلطان "

()2

فهاهم يعتقدون وجوب قتال حكام املسلمني ما داموا خمالفني آلرائهم ،ما يعني
أن ذلك املعتقد أصل من أصول حتمية الصدام مع السلطة واملجتمع كام هو اضح من
( (1أعداء احلوار أسباب الالتسامح ومظاهره مايكل أنجلو ياكوبوتيش صـ 133ط.اهليئة املرصية العامة للكتاب
( (2امللل والنحل للشهرستاين  129 /1ط .مؤسسة احللبي
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كالم الشهرستاين عنهم فهم ال يقبلون أي معارضة ملذهبهم وال يقبلون حلوال وسطى
مع أحد فإما أن تكون معهم أو الصدام !
لذا وعرب أكثر من ألف سنة أخذ فكر اخلواج يف التلون والتطور يف شكله دون
مضمونه إال قليال ،وسعى يف اكتساب أرض جديدة واالنتشار؛ لرضب بالد اإلسالم
ورضب وحدة واستقرار املجتمعات!
ولعل هذا ما صاغه إمام آخر من أئمة الدين وهو اإلمام ابن حزم األندليس حيث
حيكي عن أولئك املخربني قائال  " :واعلموا رمحكم اهلل أن مجيع فرق الضاللة مل جير اهلل
عىل أيدهيم خريا وال فتح هبم من بالد الكفر قرية وال رفع لإلسالم راية وما زالوا يسعون
يف قلب نظام املسلمني ويفرقون كلمة املؤمنني ويسلون السيف عىل أهل الدين ويسعون
يف األرض مفسدين "(.)1

( (1الفصل يف امللل والنحل البن حزم األندليس  171 / 4ط .اخلانجي
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ثالثا  :فكرة حتمية الصدام يف الفلسفات احلديثة واملعارصة:
مل تقف فكرة حتمية الصدام عند عرص من العصور أو أمة من األمم؛ ولذلك
نجدها تظهر يف بعض الفلسفات احلديثة واملعارصة ،ومن أوضح الفلسفات التي تبنت
هذه األفكار القائمة عىل فكرة الرصاع والصدام فلسفة فردريك نيتشه [1900- 1844
] وكانت فلسفته حتمل نوعا من تعظيم اعتامد الفرد عىل نفسه وكان يتكلم عن فكرة
اإلنسان الراقي الذي يتحكم يف العامل يف مواجهة ما دون ذلك اإلنسان الراقي ! وجعل
نيتشه يف جزء من كتابه األشهر  ":هكذا تكلم زرادشت" يتكلم عن فكرة موت اإلله
ليعلل موته بأنه مات ألنه كان رحيام! ( )1فبإزالة مفهوم الرمحة من املنظومة يرد مفهوم
الرصاع والبقاء لألقوى يقول نيتشه أيضا يف كتابه هذا  " :لقد تيقنت وجود إرادة القوة
يف كل حي ،ورأيت اخلاضعني أنفسهم يطمحون إىل السيادة؛ ألن يف إرادة اخلاضع مبدأ
سيادة القوي عىل الضعيف ،فإرادة اخلاضع تطمح إىل السيادة أيضا لتتحكم فيمن هو
أضعف منها! "

()2

ال نتعجب كثريا إذا علمنا أن فلسفة نيتشه وغريها من هذه الفسلفات الالدينية
قد كانت سببا رئيسيا لظهور أفكار النازية التي تعتمد اعتامدا أكيدا عىل فكرة الرصاع
وحتمية الصدام وإىل هذا يشري بعض الباحثني قائال  " :وقد فك هتلر شفرة اخلطاب
( (1هكذا تكلم زردادشت صـ 112فردريك نيتشه ترمجة فليكس فارس ط.دار هنداوي
( (2السابق صـ 144
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الفلسفي الغريب بكفاءة غري عادية حينام قال جيب أن نكون مثل الطبيعة ،والطبيعة ال
تعرف الرمحة أو الشفقة ،وقد تبع يف ذلك ك ً
ال من داروين ونيتشه "

()1

ينضم أيضا إىل هذه الفلسفات املاركسي ُة املنسوبة لألملاين كارل ماركس [1818
 ] 1883والتي بدأت إرهاصاهتا بام قام به الفيلسوف األملاين هيجل [1831 – 1770] يف ما يسمى باجلدل أو الديالتيك ،حيث اعترب هيجل اجلدل مفرسا لكل الظواهر
البرشية من تاريخ وفكر وفن وسياسة وقانون .........إلخ هذه الظواهر اإلنسانية

()2

وهذه الفلسفة أخذت يف التطور والتبلور لتتحول عىل يد البالشفة إىل نظام سيايس
قىض عىل روسيا القيرصية يف سنة  1917م ليتحول إىل االحتاد السوفييتي سنة 1922
،وعقب ذلك بسنوات وصل الشيوعيون يف الصني إىل سدة احلكم سنة  1949م  ،وقد
أدى تفيش الفلسفة الشيوعية بتنوعاهتا وظهور العديد من احلركات الثورية التي تتبنى
املنهج الشيوعي إىل زيادة معدالت العنف بكافة صوره ولعل أول ما اتسمت به هذه
احلركات هو عداؤها ضد الدولة والسلطة بكافة أشكاهلا فالدولة يف الرؤية املركسية
تقوم بدور حرمان الطبقات املستغلة من وسائل النضال ! فالدولة حسب رأي ماركس
هي منظمة للسيطرة الطبقية والضطهاد طبقة عىل يد طبقة أخرى"(. )3
( (1موسوعة اليهود واليهودية د /عبد الوهاب املسريي  71 /1ط.دار الرشوق

( (2الطيب ط.دار الطباعة املحمدية مفهوم احلركة بني الفلسفة اإلسالمية واملاركسية أ.د أمحد

( (3أصول الفلسفة املاركسية  139 /2جورج بوليرتز وجي بيس ،موريس كافني تعريب شعبان بركات
منشورات املكتبة العرصية
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و من املهم أيضا أن نذكر أن من رحم االجتاه املاركيس خرجت أسوأ مجاعات العنف
ضد السلطة وضد فئات املجتمع ،وكانت تتبنى فكر الصدام والعنف بل واالنعزال
الشعوري عن سائر طوائف املجتمع ،من ذلك ما سجلته بعض الكتابات التارخيية التي
تكلمت عن تاريخ اإلرهاب من أن هناك شخصا يدعى  :سريجي نيتشايف ـ وهو من قد
انتهت حياته ايضا بالسجن واملوت الغامض يف روسيا ـ وهو نموذج من نامذج اإلرهابيني
العدميني الروس يف القرن التاسع عرش ,الذي استهوته عواصف العنف العدمي العقيم,
فأباح كل يشء ,ومزق هاالت األفكار ,ودمر القيم واملقدسات ,إذ عندما أبدي واحد من
مجاعته الرسية بعض الشكوك حول التنظيم ,قتله نيتشايف يف كمني .فسأله رفيق له :أي
حق لنا يف أن نقتل إنسانا؟ ,فكانت إجابته :املسألة ليست مسألة حق ,بل مسألة واجبنا يف
أن نزيح كل من يلحق الرضر بالقضية .إذن القضية ـ كام يراها ـ حقيقة مسلم هبا ,وال
سبيل إيل أي نوع من أشكال مراجعتها ,وباسم الدفاع عنها فإن القتل معد لدي نيتشايف
ضد اجلميع بال استثناء

()1

ومن هذه الفلسفات الالدينية وبسبب نزعات الرش يف البرش اندلعت رشارة احلرب
العاملية األوىل  1918- 1914واحلرب العاملية الثانية  1945 – 1939والتي كانت

أكرب ٍ
جتل للصدام العاملي الالإنساين الذي يسعى الستعراض القوة واهليمنة وفرض
السيطرة بام يؤدي الختالل قيم العدالة والتعايش بني البرش
( (1انظر مواجهة ختريب العمران!

بقلم  :د .فوزي فهمي ،جريدة األهرام 43904السنة -131العدد2007فرباير19
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ومن رحم هذه األفكار والفلسفات بل بني جنبات هذا املناخ امليلء بالرصاعات
ظهرت األفكار األوىل والبذور األوىل لفكر حتمية الصدام الذي سيطر فيام بعد عىل
التيارات املتطرفة املنتسبة لإلسالم .
ولعل هذا الفكر قد ظهر مرة أخرى ولكن حتت مسمى جديد بعد سقوط
االحتاد السوفييتي وظهور مفهوم العوملة والنظام العاملي اجلديد ،وطرح وقتها ما
يعرف بأطروحة صدام احلضارات التي نشأت عىل يد صمؤيل هنتجتون األستاذ
بجامعة هارفارد األمريكية وأحد منظري التيار املحافظ يف الواليات املتحدة األمريكية
ووتتلخص أطروحته أن أساس اختالف احلضارات هو التاريخ واللغة واحلضارة
والتقاليد ،ولكن أهم العنارص طر ًا هو الدين  .فكأن هناك رصاع ًا حضاري ًا يف العامل هو
يف واقع األمر رصاع ديني ،ثم يبلور هنتنجتون أطروحته هبذا الشكل (احلضارة الغربية
مقابل احلضارات غري الغربية) ( ، )1إذن ال يزال العامل الغريب تظهر ضمن فلسفاته فكر
الصدام وحتمية الصدام  ،ولكن ما يؤمن به هؤالء ويظهر أثره يف فكرة احلتمية هو ليس
استمرار الرصاع والصدام بل حسمه لصالح الغرب !.
وهو ما يظهر يف أطروحة أخرى مشاهبة لصدام احلضارات وهي فكرة هناية التاريخ
التي طرحت من خالل كتاب لفرانسيس فوكوياما عامل السياسة األمريكي الذي صدر
كتابه عام  1992م ولقي انتشارا واسعا وكان يطرح من خالل كتبه هذا فكرة أن العامل
( (1انظر املسريي موسوعة اليهود واليهودية 266 /2
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الغريب بام وصل إليه من نموذج للحداثة قد وصل العامل به لقمة التطور اإلنساين وبالتايل
فمردود ذلك هو التأكيد عىل سيطرة وهيمنة الفكر الغريب ونجاحه يف حسم هذا الرصاع
لصاحله يقول فوكوياما يف مقدمة كتابه هناية التاريخ  " :هناك إمجاع ملحوظ قد ظهر يف
السنوات القليلة املاضية يف مجيع أنحاء العامل حول رشعية الديمقراطية الليربالية كنظام
للحكم بعد أن حلقت اهلزيمة باإليديولوجيات املنافسة مثل امللكية الوراثية والفاشية
والشيوعية يف الفرتة األخرية غري إين أضفت إىل ذلك قويل إن الديمقراطية الليربالية قد
تشكل نقطة النهاية يف التطور األيديولوجي لإلنسانية والصورة النهائية لنظام احلكم
البرشي وبالتايل فهي متثل هناية التاريخ!  ......إىل أن قال  " :وقد يرتد البعض إىل
أشكال أخرى للحكم أكثر بدائية ،كاحلكومة الدينية أو الديكتاتورية العسكرية  ،إال أنه
من غري املستطاع أن نجد ما هو أفضل من الديمقراطية الليربالية مثال أعىل ! "

()1

إذن بان لنا من خالل ذلك االستعراض التارخيي ألصول ومصادر فكرة حتمية
الصدام ما ييل :
 – 1ظهور فكرة حتمية الصدام مع بداية ظهور اجلنس البرشي واستجابة بعضهم
للغواية الشيطانية.
ٍ
ومعتقدات وسلوكيات يتولد عنها القول بحتمية الصدام
أفكارا
 – 2أن هناك
ً

وهيس مجيعا تنطلق من نموذج معريف خيالف الرشائع الربانية واألعراف والقيم اإلنسانية
( (1هناية التاريخ فرانسيس فوكوياما صـ  8ترمجة حسني أمحد أمني نرش مركز األهرام للنرش والرتمجة
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مثل التضييق عىل حرية الرأي أو القول بأفضلية شعب عىل آخر أو أن القول بأن البقاء
لألقوى.
 – 3أن مهام ظهرت أي من هذه األفكار واملظاهر التي تتبنى القول بحتمية الصدام
فإن عاقبة ذلك تكون وخيمة عىل اجلنس البرشي؛ حيث ينتج عن ذلك احلروب والدمار
وإزهاق األرواح الربيئة.

حتمية ال�صدام
الفصل الثاني
مناذج ألبرز القائلني بفكرة حتمية الصدام يف العصر احلديث
أوال  :مجاعة اإلخوان املسلمني :ما السامت التي ترشح مجاعة اإلخوان لتكون نموذجا للجامعات التي تتبنى العنف
وحتمية الصدام ؟
تتسم مجاعة اإلخوان بعدد من السامت التي قد توجد يف كل مجاعة غريها بعض
من تلك السامت ،و ال جتتمع مجيع هذه السامت يف مجاعة غريها وهو ما جيعل اختيار
مجاعة اإلخوان كنموذج اختيارا صحيحا ،وأما هذه السامت الداعية الختيارها عىل وجه
اخلصوص فهي:
 – 1أسبقية ظهور اجلامعة عىل كافة مجاعات العنف املسلح يف العرص احلديث :
فجامعة اإلخوان تعد بمثابة اجلامعة األم فهي قد ظهرت يف عرشينيات القرن
العرشين ،مما جعل كثريا من اجلامعات األخرى تستلهم أفكار ورؤى مجاعة اإلخوان،
بل وجتعل بعض قادهتا يف مصاف القادة واألبطال والزعامء الدينيني.
 - 2االنتشار يف معظم بلدان العامل اإلسالمي :
فجامعة اإلخوان نجحت من خالل انتهاجها ألساليب معينة يف أن تنترش يف كثري
من البالد العربية واإلسالمية ،مما يؤكد عىل أمهية مواجهة أفكار هذه اجلامعة التي
ال ختلو منها بلد مسلم ،بام ال يتوفر ألي مجاعة أخرى عىل طول وعرض العامل اإلسالمي.
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 -3كثرة ووفرة املراجع وأدبيات اجلامعة :
من السامت أيضا يف مجاعة اإلخوان اعتامد قادهتا عىل التثقيف ونرش األفكار
بشكل غري مسبوق وهو ما مل يتوفر ألي مجاعة أخرى تعتمد فقط عىل احلركة أو
عىل العمليات اإلرهابية مبارشة  ،وهذه الكتب واملؤلفات يظهر من خالهلا التأويل
املنحرف للدين – عىل النحو الذي سنأيت عىل تفصيله -فهم ال يكتفون باألفعال
املنحرفة التي توافق عمل اخلوارج فقط بل إهنم يعتمدون عىل مجلة من األفكار التي
يروجون هلا  ،مما جيعل هلذه اجلامعة سندا من املصنفات والكتب واملراجع التي يتوفر
عىل نرشها وتدريسها أفراد اجلامعة؛  ،ويكفي عىل سبيل املثال ذكر كتاب مثل ظالل
القرآن لسيد قطب الذي طبع حتى اآلن لكثر من أربعني طبعة وترجم للعديد من
لغات العامل عىل الرغم مما حيمله الكتاب من أفكار تدعو للصدام املجتمعي وتتبنى
عقيدة الرصاع بني البرش ولذلك فكان من الواجب أن يتم التعرض هلذه األفكار
بشكل علمي لبيان خطورة ما حتمله من أفكار ،وما يرتتب عىل انتشار هذه األفكار
من أثر عىل األفراد واملجتمعات.
التعريف بجامعة اإلخوان وأهم سامهتا :
يف هناية العقد الثاين من القرن العرشين كانت مرص ال تزال حتت وطأة االحتالل
اإلنجليزي ،وكانت مرص كذلك متوج باحلركات واألحزاب السياسية ،و العديد من
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احلركات التحررية التي تسعى لتخليص مرص من ذلك االحتالل كحزب الوفد وحزب
مرص الفتاة واألحرار الدستوريني ،وكان ضمن هذه احلركات ما عرف بجامعة اإلخوان
املسلمون التي تأسست عىل يد حسن البنا أوائل سنة . 1928
وحسن البنا مؤسس هذه اجلامعة ولد سنة  1906م و هو أحد أبناء الشيخ أمحد بن
عبد الرمحن الساعايت الذي كان مشتغال باحلديث الرشيف وهو صاحب ترتيب ورشح
مسند اإلمام أمحد .
التحق حسن البنا بمدرسة املعلمني ثم خترج من مدرسة دار العلوم سنة 1927
 ،ومن خالل دراسة حياة املؤسس حسن البنا يتأكد لنا أن حمصلته من العلم ال تتعدى
ما حيتاجه اخلطيب خلطبة مجعة أو لدرس وعظ ،أو كام كان بالفعل كمدرس للرتبية
الدينية واللغة عربية يف املدراس االبتدائية(، )1كام تعكس دراسة حياة املؤسس كام أخرب
هو عن نفسه أنه كان صاحب محية دينية متقدة ،ورغم صحبة املؤسس حسن البنا
لبعض مشايخ الصوفية إال أنه مل يلتزم طريق التصوف طول حياته إثر خالف بينه
وبني شيخ الطريق الشيخ عبد الوهاب احلصايف الذي كان شيخا للطريقة الشاذلية ؛
وربام كان ذلك سببا يف بعض سلوكه من عدم اتزان؛ مما جعله يف بداية حياته يتطاول
عىل أحد كبار علامء األزهر الرشيف متهام العلامء بالضعف واخلوف عىل الراتب كام
( (1مذكرات الدعوة والداعية صـ  33:ط .مكتبة آفاق
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أخرب هو عن قصته مع العالمة الشيخ يوسف الدجوي رمحه اهلل ()1؛ وال شك أن
حركة اإلخوان املسلمني يف البداية كانت مثلها مثل مئات اجلمعيات الدينية التي
نشأت بغرض املحافظة عىل اآلداب اإلسالمية ونرش األخالق والقيم ،و الدعوة إىل
البعد عن الفساد األخالقي ،وكان سبيل تلك اجلمعيات هو إنشاء املساجد ورعايتها
وعقد املحارضات والدروس الدينية وخماطبة اجلامهري عن طريق الصحف واملجالت
املشهورة  ،لكن ما كان يفرق حركة اإلخوان يف ذلك هو أهنا مل تكتف بالطريق السابق
بل انخرطت يف احلياة السياسية وآثرت الدخول ملعرتك األحزاب والتيارات السياسية
مثل اي حزب من األحزاب السياسية مما جعل الناس ينقسمون بشكل حاد عىل تلك
اجلامعة وعىل أغراضها احلقيقية !
ومل يقف األمر عند سلوك سبيل السياسة لكنها اصطدمت بالفعل باحلكومة القائمة

( (1املرجع السابق صـ 58يقول حسن البنا موجها كالمه للشيخ الدجوي  ":يا أستاذ ،إن مل تريدوا أن تعملوا
هلل فاعملوا للدنيا وللرغيف الذي تأكلون .
مدرس من علامء األزهر ،رضير.
والشيخ يوسف الدِّ ْجوي  :هو يوسف بن أمحد بن نرص بن سويلم الدجويّ :
من فقهاء املالكية .ولد يف قرية " دجوة " من أعامل القليوبية .وكف برصه يف طفولته ،بمرض اجلدري .وتعلم
باألزهر هـ وتويف  1946م .له كتب ،منها " خالصة علم الوضع  -ط " و " تنبيه املؤمنني ملحاسن الدين  -ط "
و " سبيل السعادة  -ط " يف األخالق ،و " اجلواب املنيف يف الرد عىل مدّ عي التحريف يف الكتاب الرشيف  -ط
" و " رسائل السالم" انظر األعالم للزركيل 216 / 8
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آن ذاك مما أسفر عن قتلهم لرئيس وزراء مرص حممود فهمي النقرايش ()1رمحه اهلل حتت
زعم أنه قد خان اهلل ورسوله  حيث يقول أحد من تلطخت يدهم بدماء األبرياء
وأحد أعضاء التنظيم اخلاص يف مذكراته مربرا قتل النقرايش رمحه اهلل ومدافعا عن قتلته
قائال" :لكنهم كانوا رجاال قد تعلموا أن قتل املحاربني لإلسالم فرض عني عىل كل
مسلم ومسلمة ! ،وقد حتقق هلم بعد اطالعهم عىل هذا األمر العسكري –يقصد أمر
حل مجاعة اإلخوان – أن من وقعه حمارب غادر لإلسالم واملسلمني دون نزاع " ()2فهم
مل يكتفوا بام كانت تردده احلركات السياسية التي مارست االغتياالت السياسية آن ذاك؛
من مزاعم اخليانة للوطن أو نحو ذلك ،بل أضافت هلا تعليال دينيا وتربيرا تزعم أنه
رشعي ،فلزم التنبيه عىل براءة الرشع الرشيف من تلك اآلراء الشاذة التي حتاول إلصاق
جرائمها بالرشع الرشيف واهلل من ورائهم حميط.

( (1حممود فهمي (باشا) ابن عيل النقرايش :سيايس مرصي توىل مناصب تنفيذية وزارية يف الفرتة من 1930
حتى اغتياله ديسمرب  1948ومنح لقب (باشا)  .وكان معروفا بصدق الوطنية ،وعفة النفس واليد وكان
مشاركا يف احلركة الوطنية يف حزب الوفد ثم من خالل حزب أسسه مع أمحد ماهر باشا سمي اهليئة السعدية،
ينظر كتاب حممود فهمي النقرايش ودوره يف السياسة املرصية ؛د:سيد عبد الرازق يوسف عبداهلل ط.مكتبة
مدبويل .

( (2حقيقة التنظيم اخلاص صـ، 82حممود الصباغ ط.دار االعتصام
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وقد نشأ من رحم اجلامعة عىل مدى أكثر من ثامنني عاما العديد من دعاة التكفري كان
من أبرزهم املفكر سيد قطب ()1صاحب كتاب "معامل يف الطريق " وهو كام سيظهر بعد
ذلك عبارة عن بيان تكفريي صدامي للمجتمعات املسلمة يف العرص احلديث ،وهناك
من املنتمني لتلك اجلامعة أسامء أخرى حتمل الفكر التكفريي وصدام املجتمع ،لكن مل
يكتب هلا من الشهرة ما كتب لسيد قطب مثل زينب الغزايل ()2وعبد القادر عودة

()3

ومنري الغضبان( )4وغريهم مما سنورد أقواهلم لتفنيدها وبيان ما وقعت فيه من نرش وتأييد
( (1سيد قطب بن إبراهيم :مفكر وأديب مرصي ،من مواليد قرية (موشا) يف أسيوط 1906 .م وخترج بكلية

دار العلوم ( 1934م) وعمل يف جريدة األهرام .وكتب يف جملتي (الرسالة) و (الثقافة) وعني مدرسا للعربية،
فموظفا يف ديوان وزارة املعارف .ثم (مراقبا فنيا) للوزراة .وأوفد يف بعثة ألمريكا ،انضم إىل اإلخوان املسلمني،

فرتأس قسم نرش الدعوة وتوىل حترير جريدهتم ( )54 - 1953وسجن معهم ،فعكف عىل تأليف الكتب

ونرشها حتى اهتم سنة  1965بالتخطيط النقالب عىل نظام احلكم وحكم عليه باإلعدام يف أغسطس 1966
م وكان إلعدامه عامال مؤثرا عىل انتشار فكره الذي كان جينح لتكفري املجتمعات والدعوة للمفاصلة مع تلك

املجتمعات التي ال حتكم برشيعة اإلسالم من مؤلفاته ظالل القرآن ومعامل يف الطريق والعدالة االجتامعية يف

اإلسالم وغريها انظر ترمجته  :األعالم للزركيل . 147/3

( (2زينب الغزايل اجلبييل ناشطة سياسية تنتمي جلامعة اإلخوان املسلمني من مواليد سنة  1917م وقد كانت

مسئولة النشاط النسائي يف اجلامعة تعرضت للسجن بسبب انخراطها يف أنشطة حمظورة يف مجاعة اإلخوان منها

السعي إلحياء التنظيم سنة  1965وسجلت ما حصل هلا يف السجن يف كتاب أيام من حيايت توفيت  2005م .

((3قاض مرصي انتمي جلامعة اإلخوان املسلمني من مواليد  1906م  ،وأعدم عىل إثر اهتامه يف االشرتاك يف

حماولة اغتيال مجال عبد النارص سنة  1954له مؤلفات يف املقارنة بني الرشيعة والقانون.

( (4منري حممد الغضبان من مواليد سوريا  1942ينتمي جلامعة اإلخوان املسلمني ووصل إىل منصب املراقب

العام لإلخوان يف سوريا وتويف  2014وله العديد من املؤلفات التي تنضح بفكر التكفري وصدام املجتمع من
أبرزها الفقه احلركي للسرية النبوية
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لفكر حتمية الصدام.
بعد هذا العرض املوجز لنشأة مجاعة اإلخوان اجلامعة األم لسائر مجاعات العنف
السيايس املتسرت بالدين  ،نعرض اهم ما جاء يف خطاب اإلخوان ومعامل فكرهم ونرصد
مدى تطوره بعد ذلك يف سائر التيارات العنيفة بعد ذلك
 خطاب املؤسس األول حسن البنا وفكرة حتمية الصدام:كان حسن البنا خطيبا رائعا بشهادة الكثريين؛ مما مجع حوله العديد من الناس يف
وقت قصري ،باإلضافة لتناوله القضايا العامة كقضايا االحتالل األجنبي وفساد احلياة
السياسية وغري ذلك مما حيب الناس سامعه وتناوله فيام بينهم .
وخالل العرش سنوات األوىل من عمر اجلامعة كان هم حسن البنا االنتشار بني
أوساط الشباب والطبقة املتوسطة وطالب األزهر الرشيف  ،ويف عام  1938كان حسن
البنا خيطب يف اآلالف من أنصاره فيام يعرف باملؤمتر اخلامس الذي يعلن فيه عن أهداف
ووسائل مجاعته بشكل أكثر وضوحا،لكن من بني كلامته يف هذا املؤمتر كان هناك أمر
جديد يف اخلطاب ،وهو خطاب تظهر فيه اجلامعة يف مواجهة املجتمع ألول مرة  ،فبدال
من مسلك الدعاة الذي ينطلق من املجتمع ويعود إليه يف إطار الدين النصيحة  ،ينطلق
حسن البنا من أسئلة وجودية حول كنه اجلامعة وهدفها وأساليبها ويقف مزهوا بالعدد
الذي وصلت له مجاعته ليعلن يف مؤمتره هذا عن عدة أمور من أمهها قوله  " :إن اإلخوان
املسلمني سيستخدمون القوة العملية حيث ال جيدي غريها  ،وحيث يثقون أهنم قد
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استكملوا عدة اإليامن والوحدة  ،وهم حني يستخدمون هذه القوة سيكونون رشفاء
رصحاء وسينذرون أوالً ،وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون يف كرامة وعزة  ،وحيتملون
كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح" .

()1

فها هو هيدد ويتوعد بالصدام املجتمعي طاملا أن املجتمع دفعه لذلك!!
ويقول بعد ذلك يف هتديد أكرب مرصحا بحتمية الصدام يقول  " :فسيؤدي ذلك

حتام إيل ثورة ليست من عمل اإلخوان املسلمني وال من دعوهتم  ،ولكن من ضغط
الظروف ومقتضيات األحوال  ،وإمهال مرافق اإلصالح "( ، )2فسبيل اإلصالح يف

رؤية البنا ال يقف فقط عند حدود الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،لكنه يف
مرحلة معينة يتحول إىل رضورة املواجهة بالقوة وحتمية الصدام  ،ليس هذا فحسب
بل إن البنا قد ذهب إىل أبعد من هذا حيث جعل مسألة املطالبة باحلكم واستنقاذ احلكم

عند رفض احلكام النصح جعله من الواجبات يف الدين! يقول  " :قد يكون مفهوما أن

يقنع املصلحون اإلسالميون برتبة الوعظ و اإلرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ من أهل
التنفيذ إصغاء ألوامر اهلل و تنفيذا ألحكامه و إيصاال آلياته و ألحاديث نبيه  ,و أما احلال

كام نرى  :الترشيع اإلسالمي يف واد و الترشيع الفعيل يف واد آخر  ,فإن قعود املصلحني

اإلسالميني عن املطالبة باحلكم جريمة إسالمية ال يكفرها إال النهوض واستخالص
قوة التنفيذ من أيدي الذين ال يدينون بأحكام اإلسالم احلنيف "(.)3

( (1جمموعة رسائل البنا صـ  354ط.دار التوزيع والنرش

( (2املرجع السايق صـ 354

( (3جمموع الرسائل صـ 355
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هذا كالم واضح مل نأت به من عند أنفسنا ،و لكننا نقرر به أحكام اإلسالم احلنيف"
إذن مآل كالم البنا هو حتمية صدام احلكام طاملا مل يستمعوا لنصائح املصلحني طلبا
إلسقاطهم  ،ثم يدعي أن ذلك الكالم هو من أحكام الدين ،من غري أن يأيت عىل هذا
الكالم بأي دليل وما هو إال ترديد ملذهب اخلوارج املارقني .
وال خيفى ما يف عبارة البنا " ال يدينون بأحكام اإلسالم احلنيف" من تعريض بكفر
من مل حيكم بام أنزل اهلل مما مهد لظهور تيارات التكفري !
وإذا كان ما سبق من نقل يعترب جماله هو حتمية الصدام داخل املجتمعات املسلمة
لكن البنا يذهب ملا هو أبعد من ذلك فيقول يف رسائله أيضا "
ويف الوقت الذي يكون فيه منكم ـ معرش اإلخوان املسلمني ـ ثالثامئة كتيبة قد
جهزت كل منها نفسيا روحي ًا باإليامن والعقيدة  ،وفكري ًا بالعلم والثقافة  ،وجسمي ًا
بالتدريب والرياضة  ،يف هذا الوقت طالبوين بأن أخوض بكم حلج البحار  ،وأقتحم
بكم عنان السامء  .وأغزو بكم كل عنيد جبار  ،فإين فاعل إن شاء اهلل  ،وصدق رسول اهلل
القائل( :ولن يغلب اثنا عرش ألف ًا من قلة) .إين أقدر لذلك وقت ًا ليس طوي ً
ال بعد توفيق
اهلل واستمداد معونته وتقديم إذنه ومشيئته "

()1

وواضح من هذا النص كيف أن البنا يعد مجاعته ليس لصدام جمتمعه فقط بل

لصدام العامل ،وهو ما ال يتفق مع رشيعة اجلهاد التي تتطلب وجود راية وإمام وغاية
( (1جمموع الرسائل صـ 344
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مرشوعة منه وهي رفع االعتداء  ،وليست غاية اجلهاد جر املسلمني وتوريطهم يف حرب
عاملية تأيت عىل األخرض واليابس .

قتل حسن البنا يف  12فرباير  1949م بعد قليل من قرار حل اجلامعة لتورط
أعضائها يف أعامل إرهابية كثرية ،ومل يتحقق حلم البنا بغزو العامل  ،لكن الذي حتقق
هو انقسام املجتمعات املسلمة وإيامن أتباع البنا وإىل يومنا هذا برضورة الصدام بينهم
وبني خمالفيهم ،مما أوقع آالف القتىل والضحايا من املسلمني وغريهم عرب أكثر من
ثامنني سنة.
صوت البنا معلنا يف وضوح احتكار
وال يزال يظهر يف خلفية هذه األحداث املؤسفة
ُ
اإلسالم لصاحله هو ومجاعته البعيدة عن سامحة اإلسالم  ،ويرتدد صدى صوته قائال "
وإنام نعلن يف وضوح ورصاحة أن كل مسلم ال يؤمن هبذا املنهاج وال يعمل لتحقيقه
الحظ له يف اإلسالم  ،فليبحث له عن فكرة أخرى يدين هبا ويعمل هلا".

()1

مل تتوقف دائرة التطرف باغتيال حسن البنا ومل تنته باعتقال أفراد مجاعته ،بل ربام
أخذت سبيال أكثر تطرفا واتساعا عن ذي قبل ،فبعد اغتيال البنا أحس واستشعر أفراد
كرس يف نفوسهم االنتقام
اجلامعة وجود مؤامرة عليهم أودت بمرشدهم األول  ،مما َّ

من ناحية وأشعل جذوة فكرة الصدام من ناحية أخرى  ،وقد دخلت اجلامعة بعد البنا

يف احداث كثرية كلها تصب يف هذا االجتاه مزيد من التطرف ومزيد من التوتر وعدم
( (1جمموعة الرسائل صـ 323
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االستقرار املجتمعي .

()1

سيد قطب ودوره يف إرساء فكرة حتمية الصدام :
مل يكن سيد قطب يملك ما كان يملكه حسن البنا من سهولة التحرك ولقاء اجلامهري
بل واالجتامع مع األتباع وبث أفكاره فيهم ،لكنه كان -باإلضافة مليله للعزلة – حمبوسا
يف معظم حياته منذ أن أعلن التحاقه بصفوف مجاعة اإلخوان ،هذا األمر يعد أمرا حموريا
ورسخ أليديولوجية التكفري والعنف ،فعدم
يف فهم فكر سيد قطب أشهر من َّ
أصل َّ
تفرغ حسن البنا للكتابة بشكل تأصييل جعل معظم خطاباته وليدة احلامس أو االنفعال
لألحداث ،لكن األمر خيتلف مع سيد قطب الذي بدأ أديبا بل وصل لدرجة الناقد األديب
ضمن مدرسة العقاد ،ثم اجته للكتابة اإلسالمية ،مع كتاب العدالة اإلسالمية وغريه،
لكن مع كثرة ما ألفه سيد قطب إال أن كتابه " يف ظالل القرآن" و"معامل يف الطريق" كانا
األكثر شهرة ؛ فاألول هو كتاب حوى تفسريا للقرآن الكريم لكنه أضاف عىل التفسري
آراءه التي تعيد بناء فكر اخلوارج ،وكذلك كان كتابه معامل الطريق أصال من أصول
التطرف وتأصيال لفكرة حتمية الصدام ليس مع املجتمع فقط بل مع العامل!
ولعل هذا هو الفرق بني ما تركه حسن البنا وبني ما تركه سيد قطب ،فسيد قطب
( (1يالحظ أن إشكاالت خطاب البنا كثرية جدا ولوال خشية اخلروج عن موضوع البحث لتتبعتها  ،لكن

ينظر عىل سبيل املثال  :أزمة التنظيامت اإلسالمية (اإلخوان نموذجا) د.جاسم سلطان ط.الشبكة العربية
لألبحاث والنرش
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متكن من بلورة فكر التطرف والعنف من حيث النظرية واألفكار واألهداف ،وحتى
صياغة املصطلحات التي تعرب عن آراءه اهلدامة!  ،ولذلك وإن اعترب حسن البنا زعيام
روحيا جلامعة اإلخوان املسلمني فقط ،فإن سيد قطب زاد عليه بأنه زعيم روحي وملهم
لكافة التيارات املتطرفة لنجاحه يف صياغة األيديولوجية عىل نحو قد شكل وجدان
احلركات املتطرفة لعدة سنوات ،وم َّثل سيد قطب بسبب ما تم من سجنه ثم إعدامه
نموذجا ملهام لكثري من الشباب الذي ارتبط هبذه التيارات املتطرفة!.
أهم مالمح ومعامل فكر سيد قطب بشكل عام :
و قبل الرشوع يف بيان عالقة سيد قطب بنرش فكر حتمية الصدام؛ ال بد أن نفهم
جيدا فكر سيد قطب ويمكن تلخيص أهم مالمح فكر سيد قطب ومعامله الرئيسة يف
النقاط التالية :

 -1مركزية (نظرية احلكم) يف كتابات سيد قطب؛
بحيث إنه يكاد جيعل املقصد األول من وجود املسلمني هو حكم العامل وإزالة
كافة األنظمة املخالفة لإلسالم حتى لو مل تكن هذه األنظمة العداء لإلسالم يقول
سيد قطب :
" إن اإلسالم كام قلنا إعالن عام لتحرير اإلنسان من العبودية للعباد .فهو هيدف
ابتداء إىل إزالة األنظمة واحلكومات التي تقوم عىل أساس حاكمية البرش للبرش وعبودية
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اإلنسان لإلنسان"(.)1
وهو خطأ حمض وكذب عىل الرشيعة وجهل بالتاريخ اإلسالمي؛ فعىل سبيل املثال
مل حيدث أن سري املسلمون جيشا حلرب احلبشة وفتحها رغم وصول املسلمني ألبعد
منهم كام يف األندلس مثال؛ وذلك سببه عدم عداء نظام احلبشة غري املسلم للمسلمني
ومل يبد منهم أي حترك ضد الدولة املسلمة ،بل إهنم استضافوا الصحابة ريض اهلل عنهم
يف أثناء حكم النجايش الذي اعتنق اإلسالم دون باقي نظامه واستمروا عىل النرصانية
بعد وفاته ريض اهلل عنه ( ،)2فكيف يقال بعد ذلك إن اإلسالم جاء إلزالة كافة األنظمة
املخالفة لإلسالم.
( (1يف ظالل القرآن سيد قطب  1435 /3ط.دار الرشوق

( (2روى ابن إسحاق يف سريته قصة إسالم النجايش فروى عن عائشة ،قالت :ملا مات النجايش ،كان يتحدث

أنه ال يزال يرى عىل قربه نور.

إسالم النجايش والصالة عليه وخروج احلبشة عليه :قال ابن إسحاق :وحدثني جعفر بن حممد ،عن أبيه ،قال:
اجتمعت احلبشة فقالوا للنجايش :إنك قد فارقت ديننا ،وخرجوا عليه .فأرسل إىل جعفر وأصحابه ،فهيأ هلم
سفنا ،وقال :اركبوا فيها وكونوا كام أنتم ،فإذا هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم ،وإن ظفرت فاثبتوا ثم
عمد إىل كتاب فكتب فيه :هو يشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوله ،ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده
ورسوله وروحه ،وكلمته ألقاها إىل مريم؛ ثم جعله يف قبائه عند املنكب األيمن ،وخرج إىل احلبشة ،وصفوا له؛

فقال :يا معرش احلبشة ،ألست أحق الناس بكم؟ قالوا .بىل؛ قال :فكيف رأيتم سرييت فيكم؟ قالوا .خري سرية؛
قال :فام لكم؟ قالوا :فارقت ديننا ،وزعمت أن عيسى عبد؛ قال :فام تقولون أنتم يف عيسى؟ قالوا :نقول هو
ابن اهلل؛ فقال النجايش ،ووضع يده عىل صدره عىل قبائه :هو يشهد أن عيسى ابن مريم ،مل يزد عىل هذا شيئا،

وإنام يعني ما كتب ،فرضوا وانرصفوا .1فبلغ ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ فلام مات النجايش صىل عليه،
واستغفر له  ،انظر  :سرية ابن هشام  293 /1ط.رشكة الطباعة الفنية املتحدة
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 – 2تغيريه كثري من املعاين الرشعية واستبداله مفاهيم خاطئة بدال من املفاهيم

الصحيحة :

فسيد قطب جلهله بالرشيعة –فهو ليس له شيوخ درس عليهم الرشيعة بالشكل
الكايف -بدأ يغري الكثري من املفاهيم الرشعية ويصك مصطلحات هلا دالالت غامضة
أو مشوهة  ،فعىل سبيل املثال  :مصطلح احلاكمية الذي استخدمه سيد قطب ليحعل أي
خمالفة للرشع خروج عن احلاكمية مما يعني الكفر واخلروج عن الدين(. )1
وأيضا فكرة األمة ورغم استخدامه هلا إال أنه أضاف عليها ما قيدها وأخرج منها
مجلة من املسلمني حيث استبدهلا بمصطلح العصبة املؤمنة أو الطليعة ! فهو جيعل العصبة
املؤمنة هي التي تستحق النرص واملوعودة به فيقول  " :وقد حقق اهلل هلم وعده .وعده
الذى ال يناله إال املؤمنون حق ًا ،والذي ال يتحقق إال عىل أيدي العصبة املؤمنة حني
تقوم"

()2

وخطورة ما يطرحه سيد قطب تظهر يف تطبيقه ذلك املفهوم "العصبة املؤمنة

"عىل من يتصدون لوهم إعادة اإلسالم للواقع ! يقول عنهم  " :إن العصبة املسلمة التي
حتاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين يف دنيا الناس ويف عامل الواقع "( ، )3فهل زال اإلسالم
من الوجود؟ فأين ذلك من قول املعصوم صىل اهلل عليه وسلم  " :ال يزال ناس من أمتي
( (1انظر يف حتليل فكرة احلاكمية عند سيد قطب كتاب احلق املبني يف الرد عىل من تالعب بالدين للدكتور

أسامة السيد األزهري من صـ 15
( (2الظالل 682/2

( (3الظالل 1482 /3
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ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون "( )1وحديث " :مثل أمتي مثل املطر ال يدرى
أوله خري أم آخره "

()2

قال اإلمام البيضاوي يف رشح هذا حلديث  " :الختصاص كل طبقة منهم بخاصية
وفضيلة توجب خرييتها ,كام أن كل نوبة من نوب املطر هلا فائدة يف النشوء والنامء ال متلك
إنكارها واحلكم بعدم نفعها"

()3

 – 3نزوعه للفكر الثوري وتقديمه السعي عىل الوعي :
وهو أهم ما يميز فكر احلركات اإلسالمية يف جمملها أهنم هيربون من تكليف التعلم
والرتبية لصالح الثورة واحلركة تعجال بقطف الثامر  ،فسيد قطب يف كتاباته برصح بعدم
جدوى تعلم الفقه اإلسالمي وهو يقرتب يف هذا من العلامنيني الذي ال يرون الفقه
اإلسالمي صاحلا للحياة فهو يقول  " :والتجارب جتزم بأن الذين ال يندجمون يف احلركة
هبذا الدين ال يفقهونه مهام تفرغوا لدراسته يف الكتب -دراسة باردة!  -وأن اللمحات
الكاشفة يف هذا الدين إنام تتجىل للمتحركني به حركة جهادية لتقريره يف حياة الناس وال
تتجىل للمستغرقني يف الكتب العاكفني عىل األوراق! إن فقه هذا الدين ال ينبثق إال يف
أرض احلركة .وال يؤخذ عن فقيه قاعد حيث جتب احلركة .والذين يعكفون عىل الكتب
( (1رواه البخاري كتاب املناقب  ،احلديث رقم 3640
( (2سنن الرتمذي أبواب األمثال ،حديث رقم 2869

( (3ط.وزارة األوقاف الكويت حتفة األبرار رشح مصابيح السنة لإلمام البيضاوي 584 /3
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واألوراق يف هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكام ًا فقهية «جيددون» هبا الفقه اإلسالمي
أو «يطورونه»  -كام يقول املسترشقون من الصليبيني!  -وهم بعيدون عن احلركة التي
تستهدف حترير الناس من العبودية للعباد ،وردهم إىل العبودية هلل وحده ،بتحكيم
رشيعة اهلل وحدها وطرد رشائع الطواغيت ،هؤالء ال يفقهون طبيعة هذا الدين ومن
ثم ال حيسنون صياغة فقه هذا الدين!"( )1أهبذا الكالم الفارغ عن الدليل هيال الرتاب
عىل الفقه اإلسالمي لصالح ما اسامه باحلركة ضد الطواغيت ،أيرتك فقه اإلمام الغزايل
النووي والرسخيس والقرايف والدردير والكامل بن اهلامم وابن قدامه والبهويت وغريهم
ألهنم كانوا من فقهاء األوراق ومل يقدموا عىل احلركة ضد الطواغيت
وليس هذا الكالم ببعيد عن فعل اخلوارج السفهاء الذين وقفوا ضد جيش الصحابة
الذين يتقدمهم سيدنا عيل بن أيب طالب وسيدنا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام  ،ورأوا
يف أنفسهم جماهدين خملصني ويف سيدنا عيل ومن معه من الصحابة قاعدين متخاذلني.
هذه أبرز املالمح التي يمكن اإلشارة إليها فيام تركه لنا سيد قطب من أفكار كان
من مؤداها ومن الزمها حصول الصدام مع املجتمع املسلم حكاما وحمكومني بل وفقهاء
فاحلكام طواغيت واملحكومون يف جاهلية ما داموا مل يثوروا عىل هؤالء احلكام  ،وأضف
لذلك الفقهاء الذين قعدوا وركنوا إىل فقه األوراق! ومآل ذلك كله قطع كافة الصالت
مع املجتمع فال يبقى سوى الصدام.
( (1الظالل 1436 /3
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بيان ما يف فكر سيد قطب من الرتويج لفكرة حتمية الصدام:
املتصفح ملا سطره سيد قطب خاصة يف كتاب "يف ظالل القرآن" يلحظ تشبع سيد
قطب بفكرة حتمية الصدام ،وهو حيول آيات الكتاب العزيز إىل أدلة لدعاويه دون أدنى
مراعاة للسياق أو ألقوال املفرسين أو ملقاصد الدين وقواعده.
وتتبلور فكرة حتمية الصدام عند سيد قطب يف ثالثة حماور :
 وجود الرصاع بني املسلمني وغريهم وأمهيته للمؤمنني! قدرية هذه الرصاع وديمومته حلوق العذاب باملسلمني حال قعودهم عن صدام الغري. – 1وجود الرصاع بني املسلمني وغريهم :
ففكرة الرصاع تسيطر سيطرة تامة عىل قلب وعقل الرجل فهو يستحرضها ألدنى
مالبسة ،بل بدون أي مناسبة ، ،فمثال يقول قطب يف ظالله يف مطلع سورة آل عمران
وبيان سبب نزوهلا " :عىل أن هذه النصوص -كام قلنا يف التمهيد للسورة -تكشف
عن الرصاع األصيل الدائم بني اجلامعة املسلمة وعقيدهتا ،وبني أهل الكتاب واملرشكني
وعقائدهم"( ، )1نالحظ أنه ليس هناك شيئ يف مطلع السورة وال يف سبب نزوهلا يذكر
( (1الظالل  :قطب 362 /1
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هذا الرصاع الدائم كام يدعي ،بل إن اآليات الكريمة يتنوع اخلطاب فيها مع أهل الكتاب
تنوعا كبريا فمثال نجد أن أول خطاب لسيدنا النبي ﷺ يف مقام عرض الدعوة عىل أهل
الكتاب قول اهلل تعاىل:ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﱪ

[آل عمران ] 20 :فاآلية ال حتمل أي هتديد أو وعيد هلم بل هي تفتح باب الرجاء يف
إيامهنم وتبرشهم باهلداية إذا هم أسلموا  ،وتسيل قلب سيدنا النبي صىل اهلل عليه وسلم
عند عدم إيامهنم بأنه حينئذ قد أدى ما عليه  ،ونجد بعد ذلك آيات أخرى يف نفس السورة
توضح إنصاف القرآن ألهل الكتاب وأهنم ليسوا سواء  ،وتنسف هذه اآليات فكرة
الرصاع املتوهم معهم من األساس قال تعاىل  :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ [ اآليات  115- 114- 113آل
عمران ] فأين ما يقوله القرآن من حقائق واضحة من أوهام الصدام والرصاع مع غري
املسلمني عند سيد قطب ؟!.
مل يقف سيد قطب عند إدعاء وجود الرصاع بل إنه ادعى أمرا آخر هو أمهية وجوده
كذلك  ،فهو عنده من عوامل قوة اإليامن ! يقول  " :إن الرصاع والصرب عليه هيب النفوس
قوة ،ويرفعها عىل ذواهتا ،ويطهرها يف بوتقة األمل ،فيصفو عنرصها وييضء ،وهيب العقيدة
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عمق ًا وقوة وحيوية ،فتتألأل حتى يف أعني أعدائها وخصومها وعندئذ يدخلون يف دين اهلل
أفواج ًا كام وقع"( ، )1فهل دخول الناس يف الدين سببه وجود الرصاع! وهل دخل أهل
مكة بسبب احلروب وما دار من رصاع أم أن دخوهلم كان بعد أن عفى رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة وخاطبهم قائال  " :يا معرش قريش ،ما ترون أين فاعل فيكم؟
قالوا :خريا ،أخ كريم ،وابن أخ كريم ،قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء"( )2فدخلوا عن بكرة أبيهم
يف اإلسالم وسائر العرب بعد ذلك  ،وبأي يشء نفرس دخول اآلالف يف اإلسالم ملجرد
رؤيتهم أخالق املسلمني وحسن سريهتم  ،بل ودخول بعض الناس يف اإلسالم كالتتار بعد
هزيمة املسلمني ملا دخلوا لديارهم .
 – 2قدرية هذا الرصاع وديموميته :
مل يكتف سيد قطب أن شكل يف وجدان من يقرأ له عظم وجود الرصاع ومركزيته
يف التعامل مع غري املسلمني  ،ومل يكتف أيضا ان جعل الرصاع مربرا حممودا لكونه سببا
يف دخول الناس يف اإلسالم لكنه جعل منه أيضا قدرا وحتام ال فكاك منه :يقول سيد
قطب أيضا  " :ليعلم أصحاب الدعوة إىل اهلل أن املعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم
فرض ًا ،وأنه ال جيدهيم فتي ً
ال أن يتقوها ويتجنبوها .فالطواغيت لن ترتكهم إال أن يرتكوا
دينهم كلية "( )3ويقول بعد ذلك بقليل " :
( (1الظالل 219/1

( (2سرية ابن هشام 412 /2
( (3الظالل 1307 /3
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إن الطاغوت يفرض املعركة فرض ًا عىل اجلامعة املسلمة -حتى لو آثرت هي أال
ختوض معه املعركة -إن وجود احلق يف ذاته يزعج الباطل .وهذا الوجود ذاته هو الذي
يفرض عليه املعركة مع الباطل ..إهنا سنة اهلل ال بد أن جتري "

()1

هذا النص أيضا من قطب يكشف عن ترسخ مفهوم حتمية الصدام لديه؛ فهو
حيعل املسألة رصاع دائم ووجودي بني الدعاة وبني الطواغيت؛ بل إنه يرفع سقف
املسألة ليجعلها سنة جتري يف اخللق ليجعل من سنن اهلل املحققة :املعركة مع الطاغوت!
وهو أمر يرص عليه سيد قطب يف ظالله حيث جيعل من األحداث اجلزئية التي حتيط هبا
ظروف معينة نمطا سائدا وقانونا أصيال ،فليس حال الدعاة واملؤمنني بشكل عام واحد
مع اقوامهم أو من خيالفهم ،وهو ما يكشف عن عمق اخللط يف فكر سيد قطب بني
املواقف واملبادئ  ،فاملواقف قد تقتيض صلحا أو سلام أو حربا أو عداء ......إلخ
بينام املبادئ ال تقبل التنازل وال املساومة  ،فصلح احلديبية عبارة عن اتفاق صلح مع
املرشكني الذين عادوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأخرجوه هو وصحابته من وطنهم
 ،وال يعني الصلح معهم املوافقة عىل باطلهم ! فهذا موقف يقتيض التوافق من أجل حتقيق
املصالح العليا  ،وال يكر عىل املبادئ باإلبطال وهذا واضح أيضا يف قوله  " :وأصحاب
السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات .فإذا سلموا يف اجلزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم،
وعرف املتسلطون أن استمرار املساومة ،وارتفاع السعر ينتهيان إىل تسليم الصفقة كلها!
( (1الظالل 1318 / 3
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والتسليم يف جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة ؛لكسب أصحاب السلطان إىل صفها
هو هزيمة روحية باالعتامد عىل أصحاب السلطان يف نرصة الدعوة .واهلل وحده هو الذي
يعتمد عيه املؤمنون بدعوهتم .ومتى دبت اهلزيمة يف أعامق الرسيرة ،فلن تنقلب اهلزيمة
نرصا !" (.)1
إذن قراءة الظالل توصل القارئ إىل قناعة بتبني سيد قطب لوجود رضورة حتتم
الرصاع والصدام بني العصبة املسلمة كام يسميها سيد قطب وبني الطواغيت وهم كل
أعداء الدعوة  ،من غري ان تفرق بني املواقف واملبادئ وال بني حالة السلم وحالة احلرب
،وهو ما يستدعي انتباها وبيانا هلذه األخطاء املتسرتة خلف كتاب ُيدَّ عى أنه تفسري للقرآن

الكريم!

 – 3حلوق العذاب باملسلمني إذا قعدوا عن صدام الغري:
انتقل سيد قطب من مرحلة البيان التي يؤكد فيها أمهية اإليامن بحتمية الرصاع
وبيان أمهيته إىل مرحلة الوعيد الشديد ملن ال يؤمن هبذا الرصاع وال يعمل وفق حتمية
الصدام  ،فهو جيعل جمرد القعود عن ذلك سببا يف حلوق العذاب بالعصبة املؤمنة !
يقول سيد قطب " :وهذا يقودنا إىل موقف العصبة املسلمة يف األرض ،ورضورة
مسارعتها بالتميز من اجلاهلية املحيطة هبا -واجلاهلية كل وضع وكل حكم وكل جمتمع
ال حتكمه رشيعة اهلل وحدها ،وال يفرد اهلل سبحانه باأللوهية واحلاكمية -ورضورة
( (1الظالل 2245 /4
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مفاصلتها للجاهلية من حوهلا باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء
يف اجلاهلية ،والتقيد بأوضاعها ورشائعها وأحكامها وموازينها وقيمها.
إنه ال نجاة للعصبة املسلمة يف كل أرض من أن يقع عليها هذا العذابَ « :أ ْو َي ْلبِ َسك ُْم
ِش َيع ًا َو ُي ِذ َيق َب ْع َضك ُْم َب ْأ َس َب ْع ٍ
ض»  ..إال بأن تنفصل هذه العصبة عقيدي ًا وشعوري ًا ومنهج
حياة عن أهل اجلاهلية من قومها -حتى يأذن اهلل هلا بقيام «دار إسالم» تعتصم هبا -وإال

أن تشعر شعور ًا كام ً
ال بأهنا هي «األمة املسلمة» وأن ما حوهلا ومن حوهلا ،ممن مل يدخلوا
فيام دخلت فيه ،جاهلية وأهل جاهلية .وأن تفاصل قومها عىل العقيدة واملنهج وأن
تطلب بعد ذلك من اهلل أن يفتح بينها وبني قومها باحلق وهو خري الفاحتني ،فإذا مل تفاصل
هذه املفاصلة ،ومل تتميز هذا التميز ،حق عليها وعيد اهلل هذا .وهو أن تظل شيعة من
الشيع يف املجتمع ،شيعة تتلبس بغريها من الشيع ،وال تتبني نفسها ،وال يتبينها الناس مما
حوهلا ،وعندئذ يصيبها ذلك العذاب املقيم املديد دون أن يدركها فتح اهلل املوعود! "

()1

وهكذا جيد املسلم نفسه مضطرا للصدام مع اآلخر ألنه إذا مل يصادم جمتمعه اجلاهيل وال
حكامه الطواغيت وال العامل الذي يموج بأفكار اجلاهلية وتصوراهتا؛ فإنه وفق دعوى
سيد قطب يستحق العذاب املقيم ويفقد فتح اهلل املوعود!
لقد مهد سيد قطب بال شك لكل اجلامعات والكيانات اإلرهابية التي جاءت بعده
بتنظريه وتأصيله للعنف والكراهية باسم الدين ،وأسس سيد قطب لنظرية فريدة يف
( (1الظالل 1125 /2
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حتويل اإلسالم لكتلة من الكراهية والرصاع الدائم مع املجتمعات ومع العامل أمجع!
يقول أحد الباحثني حملال فكر سيد قطب  " :أخريا اكتشف سيد قطب مواهبه
احلقيقية موهبته كصائغ لأليديولوجيا بحس حترييض نفاذ ،وهي موهبة ختتلف عن
موهبة الشاعر الرومانيس أو املفكر أو املصلح االجتامعي لكنها موهبة تأخذ بطرف من
كل هذه املواهب وتصنع منها مزجيا متفجرا قادرا عىل إهلاب احلامس دون أن ينحدر مع
ذلك إىل مستوى اخلطب الرنانة فهو مزيج يقوم قبل كل يشء عىل حجج ومفاهيم هلا
مظهر مقنع وعىل درجة من العمق تسمح هلا بأن حتمل شحنة نفسية عالية "

()1

يقول فضيلة الدكتور أسامة األزهري متعجبا مما وصل له فكر سيد قطب " :فهل
قامت عالقة أمة اإلسالم بغريها من األمم عىل الرصاع والفناء ،إذن فام الفارق بني فكر
سيد قطب وبني نظرية صدام احلضارات عند صامويل هانتجتون"

()2

إذن ففكرة حتمية الصدام قد أخذت مع سيد قطب منحى جديدا ،فلم يكتف
كحسن البنا بمجرد اخلطب احلامسية املفتقدة غالبا لألدلة والتي يلهب فيه مشاعر
مجاهريه وحسب ،بل إن سيد قطب راح يصوغ مفاهيم جديدة كـ"املفاصلة " و"الرصاع
الدائم" و" احلاكمية" مستندا لفهمه السقيم آليات الكتاب العزيز  ،وبدا سيد قطب
وكأنه يعد نفسه ومن اتبع منهجه ملعركة فاصلة ،وهو ما يعد جنوحا أكثر نحو التطرف
( (1رشيف يونس ،سيد قطب واألصولية ط.اهليئة املرصية العامة للكتاب صـ78

( (2احلق املبني يف الرد عىل من تالعب بالدين صـ ، 62د .أسامة السيد األزهري ط .دار الفقيه
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واستعدادا للعنف ما جعله يف هناية املطاف يعلن احلرب عىل كافة أنظمة العامل حيث رأى
ذلك نتيجة حتمية للتمسك باملنهج اإلسالمي فيام يزعم !
ثانيا  :نامذج أخرى من مروجي فكرة حتمية الصدام :
كان لنهاية حياة سيد قطب يف أغسطس  1966بالطريقة التي حدثت وقعا كبريا عىل
كافة املنتمني حلركات التطرف والعنف باسم الدين وأخذوا يروجون إلعدامه عىل أساس
أنه انتصار ألفكاره عىل الطغاة الذين خافوا من أفكاره  ،بل منهم من ذهب إىل أن عدالة
السامء اقتضت عدم االنتصار يف حرب األيام الستة يونيو  1967م انتقاما إلعدام سيد
قطب !

()1

ولذلك مل تتوقف فكرة حتمية الصدام ومل متت بوفاة سيد قطب ،بل مل تزل بعض
اجلامعات املتطرفة يف حماولة إحياء أفكار التطرف ومصادمة املجتمع مرة أخرى،.ومع
بداية السبيعينات بدأت التيارات املتطرفة يف النشاط ،لكن يالحظ أن معظم هذه التيارات
–إن مل يكن كلها – قد ردد معظم أفكار سيد قطب أو طورها شيئا قليال مستخدمني
بعض االستدالالت الفقهية كام يف رسالة اإليامن لصالح رسية أو الفريضة الغائبة لعبد
السالم فرج ،لكن ولنفس سبب خطأ سيد قطب السابق وهو انتفاء التخصص الرشعي
وعد التزام منهج أهل السنة وجلامعة يف الفهم والسلوك وقعوا مجيعا يف تكفري املجتمع
ومصادمته ومن النامذج عىل ظهور هذه األفكار يف مرحلة ما بعد سيد قطب :
( (1صـ  321انظر أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية
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 تنظيم الفنية الع�سكرية :ارتبط هذا التنظيم يف األذهان بحادثة اقتحام الكلية الفنيةالعسكرية ،وقعت احلادثة يوم  18إبريل  1974م بعد ورود معلومات لصالح رسية
زعـيم التنظـيم يف مرص أن الكلية الفنية العسكرية حتتوي عىل خمازن تضم كميات كبرية
من األسلحة احلربية املتطورة واملتنوعة ومن الذخرية اىل جانب عدد وفري من الدبابات
والصواريخ التي كانت تستخدم يف تدريب الطلبة فجاءت رغبة رسية باالستيالء عىل
الكلية الفنيـة العـسكرية للحصول عىل ما فيه من أسلحة  ،ثم االنتقال مع بقية أفراد
التنظيم اىل مبنى اللجنة املركزية لالحتاد االشرتاكي العتقال رئيس اجلمهورية بعد تلقيه
معلومات بأن الرئيس يعقد اجتامع ًا مع (اللجنة املركزية  ،ومن ثم االستيالء عىل زمام
احلكم!

()1

لكن حماولة االقتحام مل تنجح متاما ووقع التنظيم يف قبضة الدولة وحوكم أعضاءه
مجيعا ،و بعد ظهور وثائق وتاريخ التنظيم نلمح تأثر مؤسسه صالح رسية بفكر سيد
قطب بل والتقاءه ببعض قادة اإلخوان املسلمني كاهلضيبي وزينب الغزايل مما يلمح
ملركزية وحضور فكر اإلخوان يف فكر التنظيامت املسلحة األخرى ولو عىل مستوى
األفكار.

الكتابات احلركية املتطرفة :
ظهر خالل فرتة السبيعينات والثامنينات سيل من كتابات وأفكار تتبنى فكرة

( (1انظر بحث اجلامعات اإلسالمية يف مرص يف عهد الرئيس حممد أنور السادات  ،بشار حسن يوسف جملة

الرتبية والعلم  -املجلد ( 15العدد  2:لسنة 2008
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الصدام مع السلطة واملجتمع يف شكل أكثر عنفا ودموية ،ولكن بعضها لألسف ال يزال
يصنف عىل أساس أنه فكر إسالمي أو ما يعرف بكتب احلركات اإلسالمية.
فظهر عىل سبيل املثال كتاب املنهج احلركي للسرية النبوية الذي حيرف فهم السرية
النبوية ويؤول أحداثها عىل وفق ما يتصوره من حتمية الصدام مع السلطة واملجتمع ثم
مع العامل كله ومن ذلك قول منري الغضبان يف هذا الكتاب  " :ال بد أن يكون واضحا
يف ذهننا أن العامل كله ضدنا ،والعامل كله حياربنا ،والعامل كله ال يرىض أن تصل احلركة
اإلسالمية إىل احلكم وهي تريد أن حتكم برشيعة اهلل .ال بد أن يكون واضحا يف ذهننا
أن العرب مجيعا من قبل ،واألمة العربية اليوم من املحيط إىل اخلليج  -عىل حد التعبري
املعارص  -تعادي هذه احلركة ،وتعادينا .ال بد أن يكون األمر هبذا الوضوح ،وهذه
الرصاحة ،وهذه البينة  ........ثم يقول  :إنه ال بد أن يعرف كل فرد يف القاعدة الصلبة
طبيعة هذه املعركة يف حرب األمحر واألسود من الناس ،يف مفارفة العرب كافة ،يف هنكة
األموال واألعراض ،إنه بعد أن يعرف هذا األمر .فليبايع أو يرفض

"()1

فاملؤلف يريد أن يستفيد من أحد مواقف السرية التي حتكي موقفا لسيدنا النبي ﷺ
قبل اهلجرة وهو بيعة العقبة الثانية التي مهدت للهجرة إىل املدينة وكان مقصد هذه البيعة
نرصة رسول اهلل ﷺ ضد من يريد حربه والقضاء عىل اإلسالم  ،ويريد أن يسقط ذلك عىل
واقع املسلمني مع حكامهم وجمتمعاهتم بل وعىل العامل بأرسه؛ ذلك أن يتشبع بعقيدة مفادها
( (1املنهج احلركي للسرية النبوية  170/1وما بعدها منري حممد الغضبان ط .مكتبة املنار األردن
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أن مجاعته -اخلبيثة -وحدها هي التي احتكرت اإليامن وتسعى إلقامة دولة اإلسالم من
جديد.
وال يكتف املؤلف هبذا اإلسقاط النظري دون بيان ما حتقق منه واقعا عىل يد هؤالء
املتطرفني فيقول يف كتاب له آخر عن مراحل احلركة اإلسالمية –كام يسميها" : -
(ثم كانت املرحلة الثالثة) من حياة احلركة اإلسالمية حيث متكنت احلركة من
اخلطوة احلاسمة يف حياهتا .أن تتجاوز هذه املحن الرهيبة .وتنتفض من حتت املطرقة
واملوت يف بعض األقطار ،لتحمل السالح يف وجه عدوها ،ال مدافعة عن نفسها
فحسب .بل مهامجة هذا العدو تقض عليه مضجعه وحتارصه .لتنتزع منه قيادته اجلاهلية
بقوة السالح.
وانطلق التيار اإلسالمي مستعصيا عىل اإلبادة واإلفناء ماضيا يف طريقه فإنام هي
إحدى احلسنيني النرص أو الشهادة .
وقف العامل مبهوتا إمام هذه االنطالقة اإلسالمية الواضحة املتميزة التي وصلت
أعىل قمم التميز واملفاصلة .حني أعلنت احلرب عىل الطاغوت يف األرض لتسود رشيعة
اهلل.
وكانت حركة اجلهاد اإلسالمي يف سورية هي التي مثلت هذه الصورة!"

()1

إذن وجد الغضبان سبيال لالستدالل عىل إمكانية تنفيذ أفكاره املتطرفة التي يدعي
( (1التحالف السيايس يف اإلسالم صـ  4منري الغضبان ط.مكتبة املنار األردن
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فهمها من أحداث السرية  ،وجد ذلك يف األحداث الدامية يف سوريا يف مطلع الثامنينات
التي راح ضحيتها آالف األبرياء يف رصاع مع السلطة ومع املجتمع ومل يستفد أحد
أطراف هذا الرصاع بيشء سوى اخلراب والدمار وسفك الدماء !

()1

إن هم هؤالء املتطرفني هو تنفيذ أفكارهم ونرشها حتى لو خالفت أساس الدين
وبيناته ،ولذلك فام يفعله هذا الرجل يف السرية من حتريف وشطط يف الفهم هو ما كان
يفعله قبله سيد قطب مع آيات الكتاب العزيز !
ولذلك ومع ازدياد وترية التطرف بسبب البعد عن العلامء ،واتباع جمموعة من
اجلهلة واملنحرفني دينيا ظهرت تيارات أكثر تطرفا وعنفا وأكثر تعقيدا من الناحية
التنظيمية وأوسع تطبيقا ملفهوم حتمية الصدام .
ثالثا :حتمية الصدام عند اجلامعات املسلحة املعارصة (القاعدة و داعش نموذجا)
بعد اهنيار االحتاد السوفييتي 1989م مل يعد لوجود التشكيالت املسلحة التي كانت
تعرف باملجاهدين أي حاجة؛ إذ رسعان ما حصل اقتتال بني هؤالء وظهرت يف إثر ذلك
قوة طالبان التي سيطرت عىل أفغانستان كلها بحلول  1996م  ،ويف العام نفسه بدأ ما
يعرف بالقاعدة أو قاعدة اجلهاد يف التشكيل عىل يد أسامة بن الدن وأيمن الظواهري
وآخرون ،ويف عام  1989أصدرت القاعدة ما عرف بوثيقة أو فتوى اجلبهة اإلسالمية
( (1ملراجعة ما حصل من يف سوريا من أحداث دامية أودت بحياة عرشات اآلالف يف يف الفرتة من 1964
وحتى  1982انظر تاريخ سوريا املعارص ،كامل ديب ط .دار النهار
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العاملية جلهاد اليهود والصليبني ! تعلن فيه احلرب عىل أمريكا ومواطنيها ومعاونيها وقد
جاء يف هذه الوثيقة  " :إننا بإذن اهلل ندعو كل مسلم يؤمن باهلل ويرغب يف ثوابه إىل امتثال
أمر اهلل بقتل األمريكان وهنب أمواهلم يف أي مكان وجدهم فيه ،ويف كل وقت أمكنه
ذلك ،كام ندعو علامء املسلمني وقادهتم وشباهبم وجنودهم إىل شن الغارة عىل جنود
إبليس األمريكان ،ومن حتالف معهم من أعوان الشيطان .وإن يرشدوا هبم من خلفهم
لعلهم يذكرون"

()1

وطبقت القاعدة مبادئ الرصاع كام صاغها سيد قطب من قبل ودعت مجيع املسلمني
ملحاربة األمريكيني وهنب أمواهلم! من غري تفريق بني املدنيني واملقاتلني؛ يف فتوى شاذة
ال يوجد هلا مثال يف تاريخ املسلمني!
ثم كانت أحداث  11سبتمرب  2001م والتي كانت أكرب جتيل وأوسع تطبيق ملفاهيم
الصدام والرصاع ،لتبدأ مواجهة عاملية لإلرهاب الذي يتخذ من اإلسالم ستارا .
ويف الواقع فإن هذا الفكر كان يستند يف مجلة ما استند إليه إىل ما ألفه الطبيب
املرصي الذي اعتنق فكر اإلرهاب سيد إمام الرشيف( )2الذي ألف كتابا سامه "العمدة
يف إعداد العدة " ومأله باالستدالالت الباطلة عىل جواز سفك الدماء داخل املجتمعات
( (1انظر نص الفتوى كامال كام نرشته جريدة القدس العريب يف عددها رقم  2732بتاريخ  23فرباير 1998م
( (2سيد إمام الرشيف طبيب مرصي من مواليد  1950كان من املؤسسني جلامعة اجلهاد يف مرص ثم سافر

ألفغانستان وكان من مراجع إرهابيي القاعدة وألف هلم كتاب العمدة حتى قبض عليه بعد أحداث 2001
ليقدم ما أسامه بوثيقة ترشيد اجلهاد كنوع تراجع عن بعض أفكاره
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املسلمة وغري املسلمة باعتبار أن هذه املجتمعات كافرة ال حتكم برشع اهلل ،وجيب قتاهلا

يقول  " :إن هذه القوانني الطاغوتية هي كفر أكرب ُخم ْ ِرج ملن َو َض َعها وملن َحك ََم هبا وملن

َ َحتاكَم إليها راضيا خمتارا من ملة اإلسالم ،وهي من أنكر املنكرات ،وأضعف اإليامن،

وهو اإلنكار بالقلب يستوجب عىل املسلمني مقاطعة هذه القوانني وحماكمها وقضاهتا
والرباءة منهم ،وأن يمتنعوا عن الدراسة يف كليات احلقوق التي تدرس القوانني الكافرة،
أما اإلنكار باللسان فمنه هذا الكالم ،وأما اإلنكار باليد هلذه القوانني الكافرة وملن َي ْعمل

وحي ِم َيها فهو املوضوع األسايس هلذه الرسالة وهو التدريب العسكري" ( ،)1فهو مثل
هبا َ ْ

سابقيه يرى كفر املجتمعات التي ال حتتكم للرشع وجيعل الواجب حيال ذلك هو إعالن
اجلهاد!
ويعد كتابه هذه أيضا تطورا نحو مزيد من التطرف والصدام حتى مع أصحاب
الفكر املتطرف أنفسهم فهو ينص عىل ضالل اإلخوان املسلمني ومن سلك مسلكهم
ألهنم ارتضوا طريق الديمقراطية ! يقول  " :وال يدخل يف هذا :اجلامعات املتالعبة برشع
اهلل كالتي تسعى إىل حكم اإلسالم عن طريق الديمقراطية الرشكية والربملانات ِ
العلامنية
وأض ّلوا كثريا من
وأشباه ذلك مما سقط فيه الكثريون باسم الدعوة إىل اإلسالم َف َض ّلوا َ
الناس واتبعوا خطوات الشيطان وهو ﱫ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱪ

[النساء  ،] 120 :فأهدروا طاقات آالف الشباب بجعلهم مستكينني مساملني للحكام
( (1العمدة يف إعداد العدة ،سيد إمام الرشيف صـ  104نسخة إليكرتونية د.ط
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الطواغيت خالفا ملا يقتضيه الرشع من وجوب قتاهلم ،فأي ضالل بعد هذا؟ "

()1

فالرجل الذي انطلق من أطروحات سابقة جاء هبا حسن البنا وسيد قطب ينتهي
العتبار فكر هؤالء اإلخوان ضال مضل ألهنم يسعون للحكم بطريق الربملان.
غري أن هذا الرجل قد زعم رجوعه عن تلك األفكار بعد أحداث  /11سبتمرب
 2001/بعد أن قبض عليه يف اليمن ،وسلم ملرص ليصدر تراجعا عن بعض أفكاره ،وإن
ظل كتابه يتداول ويعترب مرجعا جلامعات التطرف واإلرهاب مما استوجب أن يرد عليه
زميله يف اإلرهاب أيمن الظواهري يف رسالة سامها "التربئة ..تربئة أمة القلم والسيف
من منقصة هتمة اخلور والضعف" واحلقيقة أن سيد إمام مل يرتاجع سوى عن فكرة القتال
ألنه ال يرى جدواه اآلن ! لكنه ال يزال يعتنق تكفري املجتمعات املسلمة  ،وكان يرصح
بتكفري اإلخواين الدكتور حممد مريس الرئيس املرصي  2013- 2012وكل اإلخوان
أتباعه وكل من اختاره ،كام يف العديد من لقاءاته املوثقة عىل الفضائيات

()2

لكن ورغم فظاعة ما تسببت فيه القاعدة من دمار وتشويه لإلسالم لكن هذا مل

يتوقف عند ذلك ،فلم يمنع ذلك أن يولد من رحم هذه القاعدة مسخ جديد أكثر توحشا

وأكثر رضاوة وهو ما عرف بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" التي كانت
يف البداية انشقاقا عن القاعدة بعد احتدام الرصاع بني الظواهري وبعض أتباعه  :وتعود

جذور هذا الرصاع الرصاع إىل مطلع عام  2013عندما دخل تنظيم «الدولة اإلسالمية
( (1العدة يف إعداد العمدة سيد إمام الرشيف صــ96
( (2عىل سبيل املثال برنامج احلدث بقناة العربية بتاريخ 2013 / 3 /6
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ىف العراق» عىل خط الثورة السورية ،قبل أن يعلن أمريه أبو بكر البغدادى ضم الشام إىل

العراق ىف دولته ،ودعوته ألمري «جبهة النرصة» (تنظيم القاعدة -فرع سوريا) أبو حممد
اجلوالنى لالنضامم إليه ،وأدى توسع «الدولة اإلسالمية ىف العراق» ليصبح «الدولة

اإلسالمية ىف العراق والشام» إىل إرباك «املشهد اجلهادي» ىف سوريا ،خاصة لدى «جبهة
النرصة» التى انتقلت قيادات وعنارص كثرية من صفوفها إىل صفوف «الدولة اإلسالمية

ىف العراق والشام» (داعش) ومبايعة البغدادي ،لكن اجلوالنى خرج وقتها برسالة
أعلن فيها ضمني ًا رفضه مبايعة البغدادي ،وأعلن والء اجلبهة لتنظيم القاعدة وزعيمه
أيمن الظواهري ،وأتبع ذلك دخول الظواهرى إىل خضم رصاع أتباعه حيث أعلن ىف

رسالة صوتية أذيعت ىف األسبوع األول من نوفمرب  2013أعلن فيها إلغاء ضم الشام
إىل «الدولة اإلسالمية ىف العراق» ،وأكد عىل بقاء «جبهة النرصة» ىف سوريا باعتبارها
ذراع القاعدة هناك ،كان موقف الظواهرى فارق ًا وهناية ملطاف عالقته بتنظيم «الدولة
اإلسالمية ىف العراق والشام» ،الذى قرر اخلروج عىل زعامة الظواهرى كلية عندما أعلن
أبو بكر البغدادى رفضه إلغاء ضم الشام لـدولة العراق اإلسالمية» ليدشن ما اعتربه
خرباء «انشقاق الدولة األسالمية» عن تنظيم القاعدة» الذى بات يمثله ىف سوريا «جبهة

النرصة "

()1

فجبهة النرصة التي تتبع الظواهري والقاعدة صارت ضد الدولة اإلسالمية التابعة
للبغدادي امللقب باخلليفة!
إذن ووفق تلك األخبار املؤكدة عن تلك االنشقاقات املتتالية بني أتباع الفكر
( (1نقال عن د .حممد السعيد إدريس مقال بجريدة األهرام بتاريخ  2014 / 11 /4بعنوان خمطط إسقاط مرص
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الواحد ،ينقلب السحر عىل الساحر؛ فالذين صدروا صورة مشوهة عن اإلسالم أنه
يدعو للصدام وقعوا هم أنفسهم يف مصادمة بعضهم لبعض ،واهلل غالب عىل أمره ولكن
أكثر الناس ال يعلمون
راحت داعش منذ يومها األول تعمل عىل صناعة صورة معينة هلذه الدولة تقوم
عىل الرتويع والقتل بصور بشعة باحلرق بالنار أو بقطع الرؤوس أو باإلغراق  ،بام مل
يرتكب هبذه الصورة من قبل  ،وقاموا بتوثيق العديد من جرائمهم مثل حرق الطيار
األردين معاذ الكساسبة يف يناير 2015

()1

وقد بدا هبذه األفعال أن أحد أهداف داعش هو صناعة صورة مشوهة عن اإلسالم
واملسلمني ؛ حيث تصدر األفالم عن داعش مصحوبة برتديد آيات القرآن الكريم ،مما
يضع هؤالء حتت دائرة االهتام أهنم باألساس جمموعة من املرتزقة التي تقوم بمهمتها يف
مقابل احلصول عىل أموال .
ليلتقي يف النهاية هذا الضالل املبني املتسرت بالدين بأصحاب فكرة صدام احلضارات
وكالمها يعادي الدين واحلضارة واإلنسانية لصالح أهواء ورؤى شخصية تعصف
بالعامل وتقوض السلم املجتمعي لصالح أصحاب املصالح من جتار السالح ومقاويل
إعادة اإلعامر .

( (1يراجع الصحف العربية والعاملية عقب اإلعالن عن مقتل معاذ الكساسبة الطيار األردين فرباير 2015
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الفصل الثالث
فكرة حتمية الصدام بني بينات نصوص الشرع وأوهام املتطرفني
استعرضنا خالل الفصلني السابقني تعريفا بفكرة حتمية الصدام أصوهلا وأسباهبا،
وكيف تبناها عدد من املفسدين يف األرض فحولوا حياة الناس وجمتمعاهتم إىل جحيم ،
ويف هذا الفصل نستعرض أوال أصول الرؤية اإلسالمية يف عالقة البرش بعضهم ببعض
حتى يتضح هتافت فكرة حتمية الصدام من خالل بينات الرشع ونصوصه  ،ثم بعد
ذلك نذكر عددا من أوهام املتطرفني وخطأ استدالهلم ببعض نصوص الرشع حيث
استخدموها يف غري ما نزلت ألجله ،ونسبوا ذلك الفهم املغلوط زورا إىل اإلسالم؛ فنرد
عليهم من خالل

أوال أصول الرؤية اإلسالمية يف عالقة البرش بعضهم ببعض :
سلك القرآن الكريم والسنة النبوية املرشفة مسلكا واضحا يف َعرض عالقة البرش
بعضهم البعض سواء كانوا متفقني يف الدين أو خمتلفني أو حتى يف حالة احلرب فقد
بنيت كل هذه العالقات عىل عدة أمور منها:
 - 1وحدة أصل اجلنس البرشي  :قال تعاىل  :ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ [احلجرات.] (3 :
يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف تفسري هذه اآلية  " :نودوا بعنوان الناس دون

66

حتمية ال�صدام
املؤمنني رعيا للمناسبة بني هذا العنوان وبني ما صدر به الغرض من التذكري بأن أصلهم
واحد ،أي أهنم يف اخللقة سواء ليتوسل بذلك إىل أن التفاضل والتفاخر إنام يكون بالفضائل
()1

"

فاخلطاب القرآين يراعي وحدة األصل البرشي ويبني عليها تكاليف التعايش
والتعارف ،فال يريب اإلسالم أتباعه عىل اخلوف من اآلخر وال عىل إضامر الرشور له وال
توقعها من جانبه بل إن أصل املعاملة وغالبها مبناه تبادل املنافع والتعارف .
يقول العالمة أ.د عيل مجعة  " :التعايش جز ال يتجزأ من هذا الدين ،ال جيعلنا يف
حالة صدام وال رصاع ،ألن من سنن اهلل يف كونه الوفاق والرصاع أمر طارئ  ،نعم هو
موجود لكنه طارئ ،ومن هنا وهبذه العقلية ندعو إىل التعايش ،بل ويؤثر هذا التعايش
يف معاملتنا "

()2

إذن التعايش والتعارف الذي أمرنا اهلل به هو األصل بني البرش ،وأما حالة الصدام
فهي طارئة يتسبب فيها أهواء ورعونات بعض البرش.
 – 2وسطية األمة اإلسالمية بني األمم :
قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﱪ [البقرة .] 143:
( (1التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  517 / 13ط.الدار التونسية للنرش
( (2وقال اإلمام :أ.د عيل مجعة صـ 292ط .الوابل الصيب
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فهذه اآلية من اآليات التي تبني دور األمة اإلسالمية وهو أهنا ليس دورها هو
التعايل عىل اخللق وال املصادمة هلم بل إهنا ال تستحق مكانتها عند اهلل إال إذا قامت
بدورها ايف بيان احلق ودعوة اخللق إىل اهلل يقول صاحب تفسري املنار نقال عن األستاذ
اإلمام حممد عبده رمحه اهلل:
"وهذا أيضا حجة عىل كثري من الالبسني لباس اإلسالم وهم من هذا الصنف،
يعتقدون كامل سلفهم ،وال يقتدون هبم ،وإنام يطمعون يف سعادة الدنيا واآلخرة بانتساهبم
إىل أولئك السلف العظام ،ولكوهنم من أمة النبي  -عليه الصالة والسالم  -وهي خري
األمم بشهادة اهلل يف القدم ،ولكنهم ال يعلمون أهنا فضلت سواها بكوهنا أمة وسطا تقوم
عىل جادة االعتدال يف العقائد واألخالق واألعامل ،وتسعى يف إصالح البرش باألمر
باملعروف والنهي عن املنكر"

()1

فالدين اإلسالمي حيث أتباعه عىل القيادة املستحقة ال عىل الكرب والزهو  ،وهذا مما
يقىض عىل فكرة االستعالء الذي يولد الصدام بني البرش.
 – 3استثامر املشرتك بني البرش :
ال شك أن هناك كثريا من االختالفات بني البرش  ،لكن االنطالق يف التعامل من
هذه االختالفات فقط حيول دون متام مقصد اهلل بعامرة الدنيا ولذلك طلب منا اإلسالم
أن نبحث عن املشرتك وأن نستثمره لصالح اإلنسانية مجيعا ،فمثال بيننا وبني أهل الكتاب
( (1تفسري املنار ،حممد رشيد رضا  135 /1ط.اهليئة املرصية العامة للكتاب
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اشرتاك يف أمور كثرية  ،لو أننا استثمرنا هذه املشرتكات للتعايش .
قال تعاىل  :ﱫﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﱪ[آل عمران ]64 :
يقول األستاذ اإلمام حممد عبده رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية " :أننا نحن وإياكم عىل
اعتقاد أن العامل من صنع إله واحد ،والترصف فيه إلله واحد ،وهو خالقه ومدبره وهو
الذي يعرفنا عىل ألسنة أنبيائه ما يرضيه من العمل وما ال يرضيه .فتعالوا بنا نتفق عىل
إقامة هذه األصول املتفق عليها ورفض الشبهات التي تعرض هلا "

()1

فاملشرتك بني األديان يعد سببا للتعاون ال للتصادم والتدابر ،ويف احلقيقة تعد مثل
هذه اآلية مدعاة للفخر هبذا الدين الذي دعا للتعايش وللتعاون بني أهل األديان قبل
أكثر من أربعة عرش قرنا من الزمان  ،بينام كان العامل وقتها يموج بالرصاعات املذهبية
والسياسية.
 – 4تقديم السلم عىل احلرب :
اعتمد اإلسالم السلم كمبدأ للتعاون بني البرش وأوجب عىل املسلمني إيقاف
احلرب مع املحارب هلم متى مال للسلم وطلبه قال تعاىل  :ﱫ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ [األنفال. ] 61 :
يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية  " :فأمر اهلل املسلمني
( (1تفسري املنار 268 /3
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بأن ال يأنفوا من ِ
السلم وأن يوافقوا من سأله منهم "

()1

فليست احلرب مقصدا يف اإلسالم وال غاية وبالتايل فالصدام عارض يزول بالرغبة
يف السالم ولو من العدو املحارب ،كام تشري هذه اآلية الكريمة .
ومن هنا فإن املتطرفني الذين تبنوا فكرة حتمية الصدام قد خالفوا كل هذه النصوص
التي حتض عىل التعايش والسلم والبحث عن املشرتك وتعظيم وحدة اإلنسانية ؛ ورغم
ذلك كله إال أهنم مل يكتفوا بتلك األخطاء العظام حتى راحوا يضيفون إليها أخطاء
أخرى أخطر وأشد وهي تأويل آيات اهلل وسنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم عىل نحو ما
تقرر يف أفهامهم املعوجة وأهوائهم السقيمة و سنعرض بعض هذه النامذج بيانا ملا وقع
فيه هؤالء من نسبة أفكار حتمية الصدام املتطرفة إىل الدين .
 – 5رمحة للعاملني :
علمنا رسول اهلل  أن نكون رمحاء باخللق مؤمنهم وكافرهم طاملا مل ِ
يعتد عىل
ديننا وال عىل أوطاننا ،فلذلك صاغ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذلك اخللق العايل
يف صورة أمر واضح غري مقيد بزمان وال مكان ،فقال  « :الراحمون يرحمهم الرحمن،
ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء» " ( )2فهذا احلديث يوضح أن أصل عالقة املسلم
ملن حوله مسلام كان أو غري مسلم بل إنسانا كان أوغري إنسان هي الرمحة بدليل عموم
( (1تفسري الطاهر بن عاشور 58 / 10

( (2رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح  323 / 4ط.مصطفى البايب احللبي
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قوله  "من يف األرض"  ،وليس هذا إال تأكيدا وتطبيقا لوصف اهلل عزوجل لنبيه صىل
اهلل عليه وسلم بقوله تعاىل  :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ [األنبياء. ] 107:
فأين هذه الرمحة من أفعال أولئك املتطرفني املفسدين يف األرض ،فالرمحة أحد أهم
ركائز الدين القويم يف دعوة اخللق إىل اهلل ،فالرمحة والعفو يقدم عىل العقوبة يف كثري من
أحكام الرشع الرشيف الدنيوية ولذلك علمنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف شأن
العقوبات واحلدود فقال  " :ادرؤوا احلدود ما استطعتم "( )3فليس الدين إال مظهرا من
مظاهر الرمحة الربانية يف الدنيا قبل أن يكون سبيال إىل رمحة اآلخرة .

ثانيا  :بعض النامذج خلطأ املتطرفني يف فهم النصوص الرشعية لالستدالل عىل

فكرة حتمية الصدام :

انتهج املتطرفون مع كتاب اهلل هنجا معوجا يف الفهم منذ اخلوارج األُ ّول؛ وذلك

أهنم راحوا يفهمون كتاب اهلل سبحانه وتعاىل بال ارتباط بأي منهج علمي منضبط ،بل
راحوا يفهمون كتاب اهلل وفق أهوائهم وانطباعاهتم ،وقد التفت الصحابة ريض اهلل
عنهم هلذه األخطاء ،وردوا عليهم لينبهوهنم عىل خطئهم؛ ومن ذلك ما دونته كتب
التاريخ اإلسالمي من قوهلم بتكفري اإلمام عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه حينام
أقدم عىل مسألة التحكيم مستندين إىل فهمهم األعوج لقول اهلل تعاىل :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﱪ [يوسف  ] 40 :فرد عليهم اإلمام عيل بن أيب طالب يف فهمهم هذا قائال  " :كلمة
( (3رواه البيهقي يف السنن الكربى باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات  413 /8ط.دار الكتب العلمية
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حق أريد هبا باطل "( )1فصارت هذه الكلمة مفتاحا لفهم منهج هؤالء اخلوارج وكيفية
التعامل معه  ،وعىل ذلك فسنعرض لبعض هذه األفهام املغلوطة ونبني ما جنحت فيه
عن الصواب .
 – 1االستدالل بقول اهلل تعاىل  :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﱪ [األنفال ] 60 :عىل صدام العامل
كله!
يقول سيد قطب يف كتابه ظالل القرآن  " :إنه ال بد لإلسالم من قوة ينطلق هبا يف
«األرض» لتحرير «اإلنسان»  ..وأول ما تصنعه هذه القوة يف حقل الدعوة :أن تؤمن
الذين خيتارون هذه العقيدة عىل حريتهم يف اختيارها فال يصدوا عنها ،وال يفتنوا كذلك
بعد اعتناقها ..واألمر الثاين :إن ترهب أعداء هذا الدين فال يفكروا يف االعتداء عىل
«دار اإلسالم» التي حتميها تلك القوة ..واألمر الثالث :أن يبلغ الرعب هبؤالء األعداء
أن ال يفكروا يف الوقوف يف وجه املد اإلسالمي ،وهو ينطلق لتحرير «اإلنسان» كله يف
«األرض» كلها ..واألمر الرابع :أن حتطم هذه القوة كل قوة يف األرض تتخذ لنفسها
صفة األلوهية ،فتحكم الناس برشائعها هي وسلطاهنا وال تعرتف بأن األلوهية هلل وحده
ومن ثم فاحلاكمية له وحده سبحانه ..إن اإلسالم ليس نظام ًا الهوتي ًا يتحقق بمجرد
( (1رواه مسلم يف صحيحه باب التحريض عىل قتل اخلوارج  749 /2ط.دار إحياء الرتاث العريب
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استقراره عقيدة يف القلوب ،وتنظي ًام للشعائر ،ثم تنتهي مهمته! إن اإلسالم منهج عميل
واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية .فال
مفر لإلسالم -إلقرار منهجه الرباين -من حتطيم تلك القوى املادية ،وتدمري السلطات
التي تنفذ تلك املناهج األخرى ،وتقاوم املنهج الرباين"(.)1
الرد :
ال خيفى ما يف كالم سيد قطب من التعسف يف فهم اآلية التي ال تذكر إال حالة
االستعداد للعدو وهو الذي يسعى ملحاربة املسلمني أما من سامل املسلمني فال جمال
للحديث عنه هنا ولو كان خمالفا هلم يف الدين واملنهج  ،بينام يريد سيد قطب هبذه اآلية أن
يسعى ملحاربة كل دول العامل ملجرد خمالفتهم ملا يظنه منهج اإلسالم!
 – 2االستدالل بقول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [املائدة]33:
عىل مصادمة احلكام الظاملني وقتاهلم !
فكام جاء يف أحد مذكرات أحد أفراد اإلخوان املسلمني حيكي عن موقف قتل
القايض أمحد اخلازندار رمحه اهلل من قبل التنظيم اخلاص يف مارس  1948واستدالل
القاتل هبذه اآلية قال " :دخل األستاذ ( البنا ) وهو متجهم ،وجلس غاضبا ثم سأل عبد
( (1يف ظالل القرآن 1543 / 3
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الرمحن السندي قائال  :أليست عندك تعليامت بأال تفعل شيئا إال بإذن رصيح مني  ،قال
بىل  ،قال كيف تسنى لك أن تفعل هذه الفعلة بغري إذن وبغري عرض عىل جملس إدارة
النظام ؟ فقال عبد الرمحن لقد طلبت اإلذن من فضيلتكم بذلك ،قال اإلمام  :كيف؟
قال عبد الرمحن لقد كتبت إىل فضيلتكم أقول ما رأيكم دام فضلك يف حاكم ظامل حيكم
بغري ما أنزل اهلل ويوقع األذى باملسلمني وياملئ الكفار واملرشكني واملجرمني؟ فقلتم
فضيلتكم  :إنام جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف أو أن ينفوا من األرض  ...فاعتربت ذلك
إذنا !! "

()1

الرد :
بالتأكيد هذا حتريف ملعنى اآلية فالسؤال ِمن هذا القاتل (عبد الرمحن السندي )
كان عن احلاكم الظامل الذي حاد عن األحكام الرشعية – يف زعمه  -بينام اآلية كام هي
عند مجيع املفرسين املعتمد قوهلم هي يف طائفة املحاربني الذين يقطعون الطريق ويقتلون
أو يرسقون أو يروعون اآلمنني قال اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه االية الكريمة  " :هذه
اآلية نزلت يف قطاع الطريق من املسلمني وهذا قول أكثر الفقهاء" أ.هـ ( )2وبالتايل فليس
جلواب البنا أي مدخل من اللغة وال من كالم املفرسين يف هذه اآلية ،سوى أنه كان جييب
( (1مع اإلمام حسن البنا لـمحمود عساف( مستشار التنظيم اخلاص ) صـ 1993 147م  /مكتبة عني شمس .

( (2مفاتيح الغيب لإلمام الرازي 346/ 11
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بحسب انطباعه عن اآلية!

()1

 – 3حتريف املقصود بآيات اجلهاد ومحلها عىل قتال املسلمني بعضهم لبعض كقول
اهلل تعاىل :ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﱪ [التوبة  . ] 36 :وقول اهلل تعاىل :ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ [األنفال . ] 39 :
يقول أحد زعامء الفكر املتطرف  " :ويتضح من هذا أن اجلهاد يكاد أن يكون فرض
عني عىل مجيع املسلمني اآلن ،خاصة املوضع الثاين (إذا نزل الكفار ببلد) فمعظم بلدان
املسلمني اآلن حيكمها ويتسلط عليها الكفار! إما مستعمر أجنبي كافر ،وإما حكومة
حملية كافرة!!! ،وإذا تعني اجلهاد فإن تركه يكون من الكبائر للوعيد الوارد فيه ،بل من
السبع املوبقات بنص حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ومن هنا يتبني وجوب التدريب
العسكري لكونه من اإلعداد للجهاد الذي يمكن أن يتعني عىل كل مسلم يف أي وقت،
وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

()2

الرد :
ال شك أن هذا تالعب بمعاين آيات اهلل تعاىل؛ فهو جيعل اآليات الواردة يف قتال
( (1من العجيب أن البنا اعترب هذا القاتل قد قتل بحسن نية فلم يسلمه للعدالة ومل يدفع حتى دية املقتول

غدرا اكتفاء بتعويض احلكومة وهو ما خالف فيه األحكام الرشعية خمالفة رصحية !! انظر حممود عساف /مع
اإلمام البنا صـ148

( (2العمدة يف إعداد العدة صــ 24سيد إمام الرشيف

75

حتمية ال�صدام
املرشكني املعتدين تنزل عىل املسلمني ! وصدق يف هؤالء ما صح عن الصحايب عبد اهلل
بن عمر يف وصف اخلوارج وكان يراهم رشار خلق اهلل ،وقال« :إهنم انطلقوا إىل آيات
نزلت يف الكفار ،فجعلوها عىل املؤمنني»

()1

وال شك أن ميزان التعامل مع آيات اجلهاد والقتال يكون وفق قواعد علم أصول
الفقه وأصول التفسري التي تقتيض محل آيات القتال بعضها عىل بعض حتى يتسنى لنا
فهم األحكام كاملة غري منقوصة ،ولذلك فقد قيد اهلل اآليات السابقة بقوله يف آية سورة
البقرة :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱪ

[البقرة.] 190 :
فقيد املبادأة بالقتال باالعتداء من اآلخرين فتفسري اآلية كام عند اإلمام الطاهر بن
عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير قال  " :وال تعتدوا أي ال تبتدؤوا بالقتال وقوله :إن
اهلل ال حيب املعتدين حتذير من االعتداء وذلك مساملة للعدو واستبقاء هلم وإمهال حتى
جييئوا مؤمنني ! "

()2

وما ذكرناه يف تفسرب هذه اآلية هو التطبيق العميل الذي درج عليه املسلمون أهنم مل
يبادؤوا أحدا باحلرب مل حيارهبم ،ومل يقوموا بإكراه أحد عىل الدخول يف دينهم حتى من
الوثنيني واملالحدة فلقد فتح املسلمون اهلند وحكموها نحو مخسامئة سنة وظلوا أقلية
( (1صحيح البخاري باب قتل اخلوارج وامللحدين  16 /9ط.دار طوق النجاة
( (2التحرير والتنوير 201 /2
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فيها ومل جيربوا أحدا عىل الدخول يف دينهم .
وهكذا اتضح من خالل هذه النامذج التي سقناها مدى ختبط املتطرفني وبعدهم
عن جادة الرشع وهدايته يف الفهم والتطبيق  ،مما يستوجب التحذير من أوهامهم وبيان
هتافت استدالالهتم .
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الفصل الرابع
كيفية مواجهة فكر حتمية الصدام وعالج آثاره
من املهم كي يتم حمارصة وعالج آثار هذا الفكر املتطرف يف البداية الوقوف عىل
األسباب التي نتج عنها هذا الفكر ،وقد مىض يف أول عن البحث الكالم عن األسباب
الداعية لتبني هذا الفكر ،وذلك ألن هناك من اإلجراءات التي يمكن اختاذها حيال هذه
األسباب؛ وذلك عىل مستويني :
األول املستوى الوقائي:
فقبل أن تقع جمتمعاتنا -ال قدر اهلل -يف رشاك دعاة حتمية الصدام كيف نقي
جمتمعاتنا من ذلك :
الثاين  :املستوى العالجي :
حيث حيتاج بعض األفراد وبعض املجتمعات إىل برامج ملعاجلة آثار انتشار هذه
األفكار ورفع ما تسببت فيه من حروب وآالم .

املستوى األول املستوى الوقائي :
الوقاية خري من العالج كام يقال ولذلك فإنه جيب عىل الدول واملجتمعات الواعية
أن ترسع لوقاية أبنائها من خطر الوقوع واالستسالم لدعاة حتمية الصدام وذلك عن
طريق اختاذ عدد من اخلطوات املهمة ومنها :
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 – 1نرش الوعي بالقيم اإلنسانية والدينية :
لتجنب اعتناق فكرة حتمية الصدام واإليامن بدوام الرصاع بني البرش،يكون
من املهم نرش الوعي بقيم مثل السالم أو اجلوار أو التعايش  ،فمثل هذه القيم جتعل
هناك دائام مقاومة لتلك األفكار التي تنطلق من النامذج املعرفية املادية اخلالية من الرؤية
اإلنسانية أو املعاين الرحيمية التي متتأل هبا الرشائع التي جاءت من عند اهلل جل يف عاله؛
ولذلك فمن املناسب أن تكون هناك برامج توعية للنشء بأهم القيم اإلنسانية املشرتكة
التي تدعو هلا كافة األعراف البرشية ومجيع الديانات كقيم الرمحة والتعايش واجلوار
والسالم؛ مما يكون بمنزلة التحصني ضد هذا الفكر املتطرف وجينبنا يف املستقبل عالج
آثاره.
وال جيدي ذلك ويؤيت ثامره ذلك حتى يكون يف صورة مرشوع قومي تتبناه الدول
يطبق من خالل ما ييل :
 – 1مناهج التعليم خاصة قبل اجلامعي .
 – 2خطة إعالمية لنرش هذه القيم والتحذير من خطورة آثار الصدام املجتمعي .
 – 3رسعة التعامل مع النزاعات واملشكالت االجتامعية حللها والتخفيف من
آثارها؛ حيث تعدهذه النزاعات بيئة خصبة يستغلها دعاة الصدام بني البرش.
 – 2تفكيك األفكار املتطرفة التي ينطلق منها فكر حتمية الصدام :
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قد جيدي نرش الوعي يف مرحلة الذين مل يتأثروا بعد بالفكر املتطرف ،لكن هذا ليس
كافيا خاصة مع انتشار املواقع والقنوا ت الفضائية التي تروج هلذه األفكار املتطرفة  ،مما
حيتاج معه إىل عمل مواجه يستبق انتشار هذه األفكار؛ وذلك عن تفكيكها :
ويمكن أن يكون ذلك عن طريق ما ييل :
 -1عمل برامج حوارية تلفزيونية مع بعض التاركني للفكر املتطرف ممن صدقت
توبتهم وعلموا خطأ ما كانوا عليه من البعد عن الصواب.
 – 2رصد أهم منطلقات هذه األفكار والرد عليها يف صورة كتب أو رسائل قصرية
أو أفالم تبث عرب الشبكة االلكرتونية العاملية وهناك جتارب جيدة يف هذا املجال تقوم
بدور مهم يف هذا املضامر.

()1

املستوى الثاين املستوى العالجي :
عندما تقع املشكلة فالبد من التحرك حللها ،ولذلك فالعالج يتأكد عندما يقع
بعض أفراد املجتمع يف وهم هذه األفكار املتطرفة وحيتاج العالج أيضا إىل عدد من
اخلطوات املهمة من أمهها :
( (1فقد صدرسنة  2015كتاب احلق املبني يف الرد عىل من تالعب بالدين لشيخنا أ.د أسامة السيد حيث

فند أطروحة سيد قطب يف احلاكمية ويف سنة  2016صدرت موسوعة الرد عىل خوارج العرص حتت إرشاف

شيخنا العالمة أ.د عيل مجعة يف مخسة جملدات  ،ودشنت سنة  2016شبكة سند وهي يف األصل عبارة عن

مبادرة تتكون من عدة مشاريع مرتبطة ،ملواجهة الفكر املتطرف وأنتجت عددا من األفالم القصرية لتفكيك

الفكر املتطرف وبيان زيفه.
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 – 1حتديد درجة ونوع التطرف ملواجهته بام يناسبه :
فليس تأثر الناس هبذه األفكار يأخذ نوعا واحدا أو يكون عىل درجة واحدة ،
فالذي يتبنى األفكار فقط أخطر منه من ينرشها بني الناس وأخطر منهام معا من يعمل
عىل تطبيقها من خالل العنف  ،لذلك فعىل اجلهات املعنية بالتعامل مع مشكلة التطرف
أن تواجه كل حالة بام يناسبها وفق معطيات الواقع وما تقرره القواعد العلمية يف حل
هذه املشكالت.
وهذا ال يتأتى إال بعمل مراكز بحثية من شأهنا أن تقف بالرصد والتحليل هلذه
احلاالت لتقدم إىل ألصحاب القرار ما يعينهم عىل اختاذ اإلجراءات املناسبة .
 -2عمل الربامج التأهيلية املناسبة ملساعدة أصحاب الفكر املتطرف عىل التخلص
منه:
قد يقع اإلنسان يف الفكر املتطرف ويسبب له مشكلة نفسية أو فكرية لطول اقتناعه
به  ،وجيد يف نفسه الكثري من األسئلة والشبهات العالقة بذهنه ،مما حيتاج معه إىل من
حياوره من املتخصصني ليزيلوا شبهاهتم ويردوهم لفطرهتم السليمة مرة أخرى؛ ولذلك
فعمل هذه الربامج التأهيلية هو من املهامت يف مسألة عالج هذه الفكر املتطرف؛ ولذلك
فيلزم أن تصمم هذه الربامج من واقع ما يثريه املتطرفون من شبهات ويرد عليها بشكل
علمي هادئ يساعد عىل االقتناع واالتزان النفيس .
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 – 2عمل برامج ملعاجلة آثار النزاعات الطائفية والعرقية :
قد يتطور األمر ويتفاقم عند كثريين من املتبنيني لفكر حتمية الصدام ،حيث
يتعرضون لتجارب سيئة نتيجة لوقوعهم حتت تعذيب أو اضطهاد أو هتجري أو نحو
ذلك من التجارب اإلنسانية املريرة التي يمر هبا الكثري من سكان العامل يف هذه اآلونة
خاصة يف البالد العربية واإلسالمية  ،واملشكلة يف هذه األحداث املؤسفة من النزاعات
واحلروب وسياسات التهجري أو التعذيب  ،أن آثارها تبقى عىل فرتات طويلة وربام
أورث اإلنسان أوالده ومن حوله هذه اآلثار من الكراهية واحلقد والرغبة يف االنتقام
ومزيد من اليقني يف وجوب وحتمية الصدام!
وبالتايل فمعاجلة آثار ذلك تستوجب تضافر جهود الدول واملنظامت األهلية
والدولية للقيام بربامج الدعم النفيس ومعاجلة آثار النزاعات واحلروب  ،ومن أفضل
اآلليات التي تقدم يف هذه الربامج آلية التسامح؛ وقد عرف العلامء التسامح" بأنه
االنرصاف الذهني عن األفكار السلبية كالغضب والغيظ واالستياء والرغبة يف الثأر
وإيقاع األذي بامليسء"( ،)1ويف خالل دراسات وأبحاث أجريت عىل عدد من الذين
تعرضوا لإليذاء من اآلخرين وقد ظهرت من خالل هذه الدراسة أعراض سلبية
عديدة لدي األفراد الذين اتسمت استجابتهم بعدم التسامح ,منها مرورهم بمشكالت
( (1نقال عن .د.عبري حممد أنور -األستاذ بقسم علم النفس جامعة القاهرة مقال باألهرام العدد46435
بعنوان التسامح وسيلتك للصحة النفسية واجلسدية
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وأمراض نفسية عديدة أبرزها اإلصابة بحاالت من االكتئاب ووجود قصور يف الكفاءة
االجتامعية وفشل بالغ يف مواجهة توقعات اآلخرين ,كام ظهر عليهم أعراض اإلصابة
بالعديد من األمراض اجلسدية ،وعيل العكس من ذلك فقد لوحظ أن الذين اتسمت
إجابتهم بالتسامح يتمتعون بالصحة النفسية واجلسمية ,وقد فرس الباحثون ذلك بأن
التسامح حيافظ عيل صحة اإلنسان وقد ارتبط التسامح بالصحة العامة بشكل عام

()1

 ،وبالتايل فاآلثار النفسية التي تنتج عن النزاعات واحلروب والرصاعات العرقية
والطائفية مما تزكيه األفكار املتطرفة كحتمية الصدام وغريها حتتاج إىل برامج للدعم
والعالج النفيس وذلك للتخلص من اآلثار العنيفة هلذه النزاعات .
 – 3سن الترشيعات احلاسمة لتقليل انتشار أفكار التطرف :
ال يكفي فقط عمل الربامج العالجية للفكر املتطرف دون جتفيف منابعه عن طريق
عمل ترشيعات رادعة تقف ضد مروجي هذه األفكار وتقيض عىل آثارها ،وال يكفي
أيضا أن توضع الترشيعات التي جترم العنف الناتج عن تبني فكرة حتمية الصدام من
جرائم القتل واالعتداء والرتويع وتعترب ذلك إرهابا ؛مهام بلغت هذه العقوبات ال
تزال هناك جرائم تسبق ذلك العنف ينبغي مواجهتها؛ لذلك فإن بث أفكار الكراهية
واالستعالء العرقي والطائفي ال بد من دخوهلا ضمن اجلرائم الكربى التي ال بد من
مواجهتها عىل مستوى القانون ،لذلك فينبغي أن تنص تلك الترشيعات عىل عقوبات
( (1املرجع السابق
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رادعة لكل من ينرش تلك األفكار خصوصا يف وسئل اإلعالم أو من يقوم بالتدريس
والتعليم يف مراحل التعاليم املختلفة .
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اخلامتة ونتائج البحث :
بعد استعراض مفهوم حتمية الصدام وتعرفنا عىل أشكاله وأسبابه  ،وجذوره
التارخيية عرب الفكر اإلنساين بشكل عام؛ فإن هناك عدد من النتائج التي يمكن أن
نخلص هبا من خالل هذا البحث :
 -1فكرة حتمية الصدام متثل خروجا عىل مراد اهلل من خلقه حيث يريد اهلل عامرة
األرض ومآل هذه الفكرة هو اخلراب والدمار وهذه الفكرة قديمة بقدم الوجود
اإلنساين وقد انتقلت الفكرة عرب التاريخ بني العديد من التيارات واجلامعات لتمثل حتديا
عىل اإلنسانية وأصحاب الديانات للقيام بواجب الوقوف ضد هذا الفكر املنحرف .
 – 2تتعدد أسباب تبني فكرة حتمية الصدام غري أن أبرزها هو حب االستعالء
والكراهية وعدم قبول اآلخر.
 - 3يعد اخلوارج هم أول فرقة يف التاريخ اإلسالمي تتبنى فكرة حتمية الصدام مما
ترتب عليه سفك الدماء املعصومة وتأخري مسرية احلضارة اإلسالمية سنني عددا.
 - 4ضلوع مجاعة اإلخوان منذ مؤسسها األول يف تبني ونرش فكرة حتمية الصدام
مما سوغ اعتبارهم نموذجا لنرش وتطبيق فكرة حتمية الصدام .
 –5خطورة ما كتبه حسن البنا ثم سيد قطب من أفكار تدعو إىل تكفري املجتمع
وصدام املجتمعات وحرب املسلمني للعامل بأرسه ،كان من أكرب جتليات هذا الفكر ما
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حصل عىل يد القاعدة وداعش بعد ذلك من جرائم ضد اإلنسانية ومن تشوية للدين .
 – 6نصوص الرشع الرشيف حتث عىل تبني وحدة اجلنس البرشي وأن الرمحة
أساس من أسس التعامل بني البرش وأن احلرب حالة طارئة ال ينبغي أن تستمر.
 – 7تبني اجلامعات املتطرفة لتفسريات مغلوطة لنصوص الرشع احلنيف مما حيتاج
إىل بيان وإيضاح حتى ال يتشكك الناس يف دينهم .
 – 8رضورة مواجهة فكرة حتمية الصدام عىل املستوى الوقائي ثم عىل املستوى
العالجي عن طريق نرش الوعي وإنشاء املراكز البحثية والربامج العالجية والترشيعات
القانونية.
ويف اخلتام نسأل اهلل أن يسلك بنا سبيل اهلداية وأن يقينا سبل الغواية وأن يكتب
ملجتمعاتنا النجاة من هذه األفكار وأن يقيمنا يف خدمة ديننا وجمتمعاتنا واهلل ويل التوفيق
.
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املراجع
 - 1املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ط.دار الكتب العلمية
 – 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واملسانيد البن عبد الرب األندليس /ط.وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية
 – 3السنن الكربى لإلمام البيهقي  /ط.دار الكتب العلمية
 - 4وقال اإلمام أ.د عيل مجعة صـ  205ط.الوابل الصيب
 - 5هكذا تكلم زردادشت صـ 112فردريك نيتشه ترمجة فليكس فارس ط.دار
هنداوي
 - 6موسوعة اليهود واليهودية د /عبد الوهاب املسريي ط.دار الرشوق
 - 7أ.د أمحد الطيب مفهوم احلركة بني الفلسفة اإلسالمية واملاركسية ط.دار
الطباعة املحمدية
 - 8أصول الفلسفة املاركسية جورج بوليرتز وجي بيس ،موريس كافني تعريب
شعبان بركات منشورات املكتبة العرصية
 - 9مواجهة ختريب العمران :د .فوزي فهمي ،جريدة األهرام  / 43904السنة
-131العدد 19فرباير 2007
 - 10هناية التاريخ فرانسيس فوكوياما ترمجة حسني أمحد أمني نرش مركز األهرام
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للنرش والرتمجة
 - 11امللل والنحل للشهرستاين ط .مؤسسة احللبي
 - 12الفصل يف امللل والنحل البن حزم األندليس ط .اخلانجي
 - 13مذكرات الدعوة والداعية :حسن البنا  /ط .مكتبة آفاق
 - 14حقيقة التنظيم اخلاص ،حممود الصباغ ط.دار االعتصام
 - 15جمموعة رسائل البنا /ط.دار التوزيع والنرش
 - 16أزمة التنظيامت اإلسالمية (اإلخوان نموذجا) د.جاسم سلطان /ط.الشبكة
العربية لألبحاث والنرش
 - 17يف ظالل القرآن سيد قطب  /ط.دار الرشوق
 - 18رشيف يونس ،سيد قطب واألصولية  /ط.اهليئة املرصية العامة للكتاب
 - 19احلق املبني يف الرد عىل من تالعب بالدين ،د .أسامة السيد األزهري  /ط.
دار الفقيه
 - 20أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية عبد اهلل العقيل ط.دار البشري
 - 21اجلامعات اإلسالمية يف مرص يف عهد الرئيس حممد أنور السادات  ،بشار
حسن يوسف جملة الرتبية والعلم  -املجلد ( 15العدد  2:لسنة 2008
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