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 والقوة الفكر جدلية

 جليب خالص. د

 فكرة كل ولكن الواقع، من رصيد وال ذلا المعٌت تسندىا قوة بدون فكرة أن مفهوم الناس على يسيطر
 اخلارجية القوة اعتماد وبقدر ذاهتا، من ليست قوهتا ألن خذالهنا؛ ضمناً  حتمل صدقها يف القوة تعتمد
 وال ينفع ال صنم إىل فتتحول فكرة تبق مل القوة، لصاحل الفكرة اضمحلت إذا حىت الذاتية، القوة تتبخر
 ..يضر

 فيلسوفو من ادلذىول تلميذه مع(  EPICTITUS ابكتيتوس)الرواقي الفيلسوف أجراه الذي احلوار يف
 غليبو حراً؟، أكون مىت سيدي يا: فيسألو( ٔ)بالعبد سابقاً  يسمى كان الذي وىو باحلرية يفيض كان الذي

 الفيلسوف يكرر ،!!ال: فيقول يصدق؟، ليس ما تصدق أن غلعلك أن أحد يستطيع ىل: سائلً  الفيلسوف
 وكيف: سائلً  الفيلسوف ،!نعم: غليب تعتقده؟، ال ما فعل على يكرىك أن أحد يستطيع ىل: آخراً  سؤاالً 
 ال: التلميذ احلبس؟، أو ادلوت من ختش مل فإذا: الفيلسوف ،!احلبس؟ أو بالقتل ىددين إذا: التلميذ ذلك؟

 .حر عندىا أنت: الفيلسوف ،!!  يستطيع

 قوة، فالفكر. اجلديدة ووالدتو الفعلي اإلنسان وحترر والفكر، القوة لعلقات نفسي بتفكيك يقوم احلوار ىذا
 .صنم والقوة

 اإلكراه أمام عنو واليًتاجع صدقاً  مايراه يعتنق جديد، إلنسان الطريق بداية يشكل التفكَت من النوع ىذا
 تغيَت يف اآلخرين إلجبار طريقة اإلكراه اليرى كما ادلعنوي، أو اجلسدي

 .الفكري الصراع يف للجسد كامل حتييد لعبة يف قناعاهتم،

 فالفكر والقوة، الفكر مفهومي بُت والتباعد واالطللع االنفصال يتم والتصرف، التفكَت من الشكل وهبذا
 .االنتاج وتكرار الواقع األمر بفعل صدق إىل القوة التتحول كما القوة، من صدقو اليأخذ
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 .ذاهتا خارج عناصر من للمشروعية واستمداد للفكر، طلق والقوة نفسي، وحترر ذاتية قوة الفكر

 :الذىنية اخلرائط تغيَت صعوبة

 متفائل فأنت ُفهمت أهنا وظننت مرة عشرين فكرتك شرحت إذا أنك مفاده قوالً  الفلسفة بعض عن ينقل 
 عليها، ادلتعارف االجتماعية التفكَت وخرائط الذىنية الربرلة ختالف جديدة الفكرة كانت إذا خاصة جداً،
 رمزية فيها رأيت احلج، ظاىرة تأملتُ  أن فبعد االجتماعي، السلمي التدشُت فكرة مع احلاصل ىو وىذا

 بسلمو ليستوعب احلرام البيت فيكرب قدًن، إبراىيمي كهدف مجيعاً  األرض أقطار إىل احلرام البيت حتويل
 السنة، لتعم األربعة احلرم األشهر ومد سنة، آالف أربعة عرب صمدت جتربة خلل من كلها، األرضية الكرة

 تدريباً  السنوية احلج رسائل أحد نظري يف فهذه وادلكان الزمان مستوى يف العامل إىل السلم امتداد أي
 أو التوقف اليعرف تكرار يف عميق، فج كل من ضامر كل على ادلعمورة، كل من يفدون لبشر وتعميما،
 .والتمثيل والتأجيل التحويل

 منطلقاً  العادلي، السلم فكرة إدراك صعوبة مدى فيها يشرح مطولة رسالة الرياض من فاضل أخ إيل أرسل
: مستوضحاً  فكتب بالعنف، ادلشبعة والتاريخ البيئة وطروحات الراسخة، الثقافية األفكار من رلموعة من

 احلرب إيقاف تصور ؽلكن كيف بل ؟ شىت أصقاع يف مشتعلة واحلروب السلم، مرحلة العامل دخل كيف
 الطرف فإن السلم فكرة تبٍت فرض على أنو ثالثاً  وتساءل ؟ ادلستمر العقائدي اإلنساين الصراع ضوء يف

 وكان! ؟ العامل على ىيمنتها تفرض عظمى قوى ىناك كانت طادلا!!  سلم يف تعيش يدعك لن اآلخر
 يعثر مل عقلياً  استعصاءً  عنده فشكل واحد، طرف من القوة عن التخلي فكرة وأصعبو عنده شيء أعجب

 األفكار ىذه ألن فيها، نسبح اليت العنفية الثقافية البلمسا يف ووارد متوقع شيء وىو حل، أو تفسَت على لو
 .تبلورت حىت طويلً  وجهداً  وقتاً  مٍت أخذت أطرحها اليت

 : اسًتاتيجي ببعد مرتبط السلمي ادلفهوم

 جو من زمخها لتأخذ سياسي بعد ذات ليست السلمية فاألفكار للغاية، حيوياً  ادلوضوع ىذا يعترب
 يف شيء، كل قبل - العريب اجملتمع حاجة دتثل ىي بل حتركت؛ أم توقفت اإلسرائيلية - العربية ادلفاوضات
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 السلم قبل العريب العريب السلم ىو ضلتاجو فما والتآمر، الغدر روح وإزالة وهتميش الثقة، أزمة حلل زلاولة
 الصراع أن اعترب عندما سلًتق، نظر بعد ذا كان نيب بن مالك اجلزائري ادلفكر إن بل اإلسرائيلي، العريب
 فاخلراج العريب، ادلرض ومضاعفات اختلط ىو بل اجلوىري، التناقض يشكل ال اإلسرائيلي -العريب

 وليس قدًن مرض وىو فيو، الداخلي ادلناعة جهاز واهنيار العريب، البدن النسمام عادية نتيجة ىو الصهيوين
 بسبب اليكتب التصور وىذا حتريرىا، غلب أوىل قضية فهذه. العربية الثقافة أزمة عن تعبَت وىو اليوم، إفراز

 عشرين من أكثر منذ ببلورهتا قمنا اسًتاتيجية قناعة يشكل بل تكتيكي، منظور من بعينها سياسية مرحلة
 األحداث وقوع قبل ادلستقبل إلمكانيات عبقري اخًتاق يف ادلوضوع ىذا يف كتب من وىناك ،(ٕ)سنة
 (.ٖ)سنة ثلثُت عن مايزيد قبل العريب اجملتمع يف العنف من فحذر طويل؛ بزمن

 اجتماعية سيكولوجية منهجية ورؤية معرفية، ومنظومة فلسفي منظور من مشولية، بانوراما ىي الكتابات ىذه
 .بعينها سياسية مرحلة ختدم كوهنا من أكثر سلمية، علمية اسلمية عربية ثقافة لبناء تارؼلية؛

 :ادلظلوم عن الدفاع

 واقتحامها األخرى اجملتمعات على للهجوم ليس شرع فهو االسلم؛ يف اجلهاد تأمل ؽلكن ادلنظور ىذا ومن
 ولو ادلظلومُت عن للدفاع عادلي حلف إلقامة دعوة ىو بل اإلسلم؛ اعتناق على وإجبارىا ادلسلحة، بالقوة
 انغلقاً  وليس إنسانياً  بعداً  يأخذ اجلهاد أن مبعٌت مسلمُت، كانوا ولو اآلخرين ظلم لرد مسلمُت، غَت كانوا

 بالقوة وديارىم عقائدىم ترك على الناس غلرب كان إذا مسلماً، كان ولو ظامل كل ضد موجو فهو عنصرياً،
 يظهر وىذا كلها، األرض يف مسلمُت غَت كانوا ولو البؤساء ادلظلومُت عن للدفاع حركة يف ادلسلحة،

 والتعبَت والعقيدة الرأي حرية محاية ضمنو ويدخل احلج، سورة يف نزلت اليت األوىل اآلية خلل من واضحاً 
 حىت أولو من القرآن ومبراجعة ،(ٜٖ: احلج( )ظُِلموا بأهنم يقاتلون للذين أُِذن)اإلسلمي اجملتمع داخل
 وقاتلوىم) اإلكراه أي الفتنة من اإلنسان حلماية مسلطة آلة اجلهاد أن كلل، بدون حقيقة يقرر نراه منتهاه

 إنسان كل فيحمي( الدين يف إكراه ال) رلتمع ىو اإلسلمي فاجملتمع ،(ٜٖ: األنفال( )فتنة تكون ال حىت
 أو دياره من ؼلرجو عندما مسلما؛ كان ولو الظلم ؽلارس من ضد مسلم، غَت كان ولو دينو كان مهما

 وال ظادلُت، كانا إذا والكافر ادلسلم ضد تستخدم قد آلة إذاً  فاجلهاد وخروجا، دخوال باإلكراه عقيدتو
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 إلدخاذلا اجملاورة اجملتمعات على اذلجوم أن يفهم ومنو كافرا، أو كان مؤمنا العدل ؽلارس من ضد تستخدم
 اجملاورة اجملتمعات مع للتعامل القاعدة ىذه القرآن وذكر اإلسلم، روح من ليس اإلسلم إىل ادلسلحة بالقوة

 ادلكروىُت األمرين ؽلارسوا مل طادلا والقسط بالرب معاملتهم على ػلض بل ينهى ال أنو حيث صريح بشكل
 ومل الدين يف يقاتلوكم مل الذين عن هللا ينهاكم ال) ادلسلحة بالقوة بو مايعتقد أو بيتو من اإلنسان إخراج من

 الناس ؼلرجوا مل طادلا ،(ٛ:ادلمتحنة( )ادلقسطُت ػلب هللا إن إليهم وتقسطوا تربوىم أن دياركم من ؼلرجوكم
 واضحة خريطة أمامنا ترتسم الفكرة ىذه يف احلذر التأمل وبضوء ادلسلحة، بالقوة وعقائدىم ديارىم من

 .االجتماعي وعملها األفكار لدينامية

 ُيضطهدون الوثنيُت أن رأينا فإذا التطبيق، تطلبت حيث ميدانياً  تطبيقها أمكن القاعدة ىذه فهمنا إذا
 نصر فيجب ادلسلمُت؛ يد على األرض جزر أقصى يف ادلسلحة بالقوة ديارىم من ويطردون ويعذبون
 مصدر أي من الظلم ردّ  ىي اجلهاد علة ألن بالعكس؛ والعكس الظادلُت، ادلسلمُت ضد ادلظلومُت الوثنيُت

 العامل، إىل العدل روح ومحل داخلياً، الظلم من للتحرر اإلسلمي اجملتمع إمكانيات جتنيد وغلب. جاء
 .األرض يف العدالة حتقيق يريد فاإلسلم العدالة؛ مفهوم لًتسيخ الدولية القوى كل مع والتعاون والتحالف

 ومصَتىا؟ احلرب ىي ما

 مناطق معظمها يف ىي اليوم العامل يف واحلروب النزاع بؤر وكل ادلتخلفون، ؽلارسها قدؽلة موضة احلرب غدت
 فيهم مبا ادلتخلفُت مناطق نرى كما فكلها وزائَت، والصومال أفغانستان يف نراىا نتأملها وعندما ادلتخلفُت،

 قد وادلال العلم دتلك متقدمة أوىل شرػلة: شرػلتُت إىل مقسوم فيو نعيش الذي والعامل العنصريُت، الصرب
 الصاعق، التحول ىذا طبيعة تفهم مل جاىلة متخلفة ثانية وشرػلة باحلروب، مشاكلها حل عن توقفت

 احلرب( مصَت) أن ادلبكيات وادلضحكات ادلتناقضات ومن السلح، تكدس فهي باحلروب، تؤمن فمازالت
 وختذل تشاء من تنصر فهي ولذا التسلح وأسرار التقنية دتلك باعتبارىا األوىل الشرػلة يد إىل أخرى مرة يعود
 الكبار، عامل بيد يكون سوف مصَتىا ولكن احلرب دخول محاقة يرتكب أن رلنون ألي فيمكن تشاء، من

 الذي) جديد من األول للعامل مصَته ارهتن قد يكون ادلسلحة بالقوة مشاكلو حل يريد من أن يعٍت وىذا
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 العامل فيو ؽلثل مل حيث( مٜٜٚٔ صيف كولورادو يف دنفر مؤدتر من بدءاً  الثماين الدول لقب أخذ
 !!.العادلي وثقلنا مركزنا إىل ومذىلة واضحة إشارة يف مراقب، بصفة وال اإلسلمي

 سوف وتكديسو السلح شراء أن ويظنون اآلن، حىت الثالث العامل سياسيو يفهمها مل ادلزلزلة احلقيقة ىذه
 الوضع ىذا زيادة سوى منو، جدوى ال فيما أمواذلم ويبدد مصائرىم، يرىن الواقع يف وىو مشاكلهم، ػلل

 ماشاء إىل تستمر أن قلوهبم كل من ويتمنون دتاماً  اللعبة ىذه يفهمون والكبار العامل، يف ادلتناقض العجيب
 .هللا

 عندما ٜ٘ٗٔ عام من يوليو/دتوز ٙٔ يوم صباح البشري اجلنس تاريخ يف حدث ادلصَتي ادلنعطف وىذا
 معها واكتشف القوة، سقف اإلنسان امتلك حيث البشري، اجلنس تاريخ يف نووي سلح أول جتربة دتت

 وأنو وباطل، عبث احلرب أن وأدرك اجلماعي، االنتحار من أدىن أو قوسُت قاب أصبح أنو مفزعة، حقيقة
 إىل يقود بل ادلشاكل، ػلل ال قدؽلا أسلوبا إال احلرب تعد فلم للكل، مجاعي موت بل منتصر، ىناك يعد مل

 عندما النووية، الصواريخ أزمة مع كوبا يف واضح بشكل احلقيقة ىذه وظهرت البشري، اجلنس هناية
 حلركة وادلدركُت السياسيُت ذاكرة من الدتحى للغاية عصيبة أيام يف الطرفان وعرف وروسيا، أمريكا تواجهت
 احلرب أن األطراف كل أدركت وعندىا نووية، حرب يف الدخول ىاوية حافة على كان العامل أن التاريخ،

 من ىناك ليس أنو نعلم أن غلب: )قال عندما( آيزهناور) األمريكي الرئيس ىذا وأكد قدؽلة، موضة أصبحت
 األول ادلدبر العلمي الرأس عنها عرب كما أو ،(ٗ!! ( )االنتحار إال ادلفاوضات طاولة على للحوار بديل
 ناقوس حتت العقربُت مثل العامل أصبح: )قال عندما( اوبنهاؽلر) النووي السلح إنتاج على أشرف الذي

 (.٘( )عليو يقضي أن باآلخر واحد كل يًتبص واحد، زجاجي

 :القوة وتصعيد تطور

 النووية القوة امتلك وتصعيد الباردة، احلرب األوىل: خطوتُت يف التطور ىذا ومشى
(MAXIMIZING )يف حرارية التحامية ىيدروجينية قنبلة أفظع السوفييت االحتاد تفجَت درجة إىل 

 كانت ىَتوشيما قنبلة أن العلم مع م، ٜٔٙٔ عام( ٙ)طن ميجا ٛ٘ بقوة انفجرت عندما األرض تاريخ
 فهم حىت! ؟ مرة ٕٖٓٓ بـ ىَتوشيما قنبلة من أقوى كانت إهنا أي ،(TNT) كيلوطن ٛٔ عيار من
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 احلقيقة ىذه أفهمهم والذي مسدود، القوة طريق أن أنفهم أرنبة من أبعد العادة يف اليرون الذين السياسيون
 .السلم إىل قاد فالعلم العلم، ىو الصاعقة

 وبعدىا باريس، يف خاشعة جنازة يف الباردة، احلرب دفن مت عندما م ٜٜٛٔ عام يف التالية اخلطوة وكانت
 السامة الغازات وبراميل تفكك، النووية فالصواريخ وتفصيًل؛ مجلةً  السلح من للتخلص التنازيل العد بدأ

 .نووية محاقة من خوفاً  األربعة، الكون وأرجاء ادلعمورة أصقاع يف يلحق ادلهرب والبلوتونيوم حترق،

 لعب مثل رائجة وسوقو ويباع يصنع مازال فالسلح التصرفات؛ بعض من مذىوالً  ادلرء يتعجب ولكن
 أصبحت األسلحة أن األول العامل يفهم أال ؟ احملَت والسر العجيب التناقض ىذا نفهم فكيف األطفال،

 تكمن ىنا! ؟ القدؽلة قريش أصنام مثل والتنفع التضر أهنا طادلا يبيعها ودلاذا! ؟ يبيعها وىو قدؽلة موضة
 وغناه امتيازاتو على احملافظة يريد أنو وىو التقنيات، ؽللك الذي األول العامل منها يعاين أخلقية نقطة

 معينة معطيات خلل من - أظهرت( ٚ)البشرية التنمية مؤسسات عنها أعلنت اليت فاالحصائيات وتفوقو؛
 أن - االجتماعية والضمانات اجملاين، والطب والتعليم العمر، ومتوسط الفرد، دخل ومستوى األمية: مثل
 أخذت حُت يف العادلي، السلم يف ٕٗ رقم أخذ ىذا مع ولكنو البحرين، ىو العريب العامل يف األول البلد
 احملافظة يريد بامتيازات يتمتع الغرب أن نرى البياين ادلخطط ىذا ففي ،ٗ رقم وأمريكا واحد، رقم كندا
 العامل إىل وآخر بشكل اإلػلاء خلل من العامل، أموال وشفط بامتصاص نفسو إختام خلل من عليها

 التسلح من فلبد آخر؛ على بلد من مبيتاً  ىجوماً  أو سيئة نوايا ىناك وأن السلح، إىل حباجة أنو الثالث
 لكل السلح من رىيبة كمية تبيع وىي للغاية بارعة اجملال ىذا يف وإسرائيل النزاعات، افتعال حىت أو

 !. آسيا يف دول إىل معظمها أسلحة دوالر مليار ٕ حوايل إسرائيل باعت م ٜٜٙٔ عام ففي العامل،

 :االمتيازات على واحملافظة األخلقية الغرب مشكلة

 من السجادة لغبار الكهربائية الكّناسة من بأشد العامل أموال وامتصاص بشفط الوضع ىذا على اإلبقاء
 ىو يستعملو لن سلحا ينتج الذي الغريب، للعامل األخلقية ادلشكلة ىو السلح، ببيعو الثالث العامل

 هبذا عليو لننتصر سلحا يبيعنا لن فهو كان، حيث أرضو يف يدمره فهو منو باخلطر شعر وإذا بالذات،
 !!.وىبنقة وأشعب جحا فيو يقع ال تناقض فهذا أنتجو، الذي السلح
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 النووي باجلدار فاصطدمت هنايتو؛ إىل الشوط قطعت عندما القوة، مفهوم عقم أدركت الكربى الدول إن
 ادلغفلُت واستيقاظ انتباه ىو امتيازاهتم يهدد خطر أكرب أن يعلمون فهم يره؛ مل جبدار األعمى يصطدم كما
 ادلتحدة الواليات أجابت فهي اليابان، فعلت كما ونفعل االسلحة، شراء عن فنكف احلقيقة؛ ىذه على

 باتفاقية ملزمون ضلن: شرقي أدب بكل الروسي اخلطر من نفسها حتفظ كي التسلح منها طلبت عندما
 الفيديو بصناعة اآلن مشغولون فنحن التسلح، علينا حتظر اليت الثانية العادلية احلرب بعد اليابانية االستسلم
 أو قيد بدون استسلمتا اللتُت واليابان أدلانيا أن النتيجة كانت وىكذا والسيارات، والتلفزيونات والكامَتات

 وىو السوفييت االحتاد ىوى حُت يف سلح، بدون العامل قمة إىل ارتفعتا قد الثانية، العادلية احلرب يف شرط
 مضى حلرب استعداداً  السلح( خردة) نكدس فمازلنا ضلن أما احلقيقة، ىذه إىل وانتبوْ  السلح، كل ؽللك
 :احلرب واصفاً  قدؽلاً  القيس امرؤ العريب الشاعر قال كما قدؽلة، موضة وأصبحت وقتها

 جهــول لكل بزينتها تسعى فتية احلرب تبدأ ما أول

 حليل ذات غَت عجوزاً  غدت ضرامها وشب محيت إذا حىت

 !!والتقبيل للشم مكروىة وتنكــرت شعرىا جّزت مشطاء

 واعياً  شعباً  وإن ادلشاكل، ػللن ال واحلرب السلح إن: جوىريتُت حقيقتُت إىل سنصل نستيقظ عندما
 إىل أجنيب قبل من أرضو احتلل أو مسكو ؽلكن ال كما ديكتاتور، أو طاغية رقبتو على يتسلط أن الؽلكن
( ونصف قرن) سنة ٓ٘ٔ دام بريطاين احتلل بعد الصُت إىل اليوم تعاد اليت( كونغ ىونغ) يف كما األبد،
 ولكن بالكامل، أراضيهما احتلل مت وأدلانيا فهي السياق؛ ىذا يف عجيب ظلوذج واليابان حرب، وبدون
 !.منو للتخلص شعبية حترير حرب يقودا مل كما باالستعمار، يشعرا مل البلدين

 بعضهم يذبح بل( السوفييت) يقاتلون ال اليوم فاألفغان ادلعكوسة؛ الصورة يعطينا أفغانستان ظلوذج ولكن
 (.السوفييت) من أكثر( اجملاىدين) يد على هتدمت وكابول بعضاً،
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 فطارده بابو، فسرق اللص غافلو الصلة إىل النجار ذىب فعندما كبَتة، عربة فيها واللص النجار قصة إن
 لو قائلً  الباب وطرق عليو النجار فهجم كتفيو، على بالباب يطَت واللص البلدة، خارج التقيا حىت النجار

 ..وجهو يف الباب أغلق أن إال البلىة ىذه كل رأى الذي اللص من كان فما!! افتح افتح

 العصر لطبيعة إدراك وعدم ثقافة أزمة يعيشون اليوم والعرب مغلق، عقل فتح يف التنفع عريضة فلة إن
 .فيو يعيشون الذي

 !!:واحد طرف من القوة عن التخلي أخلقية

 حلل متقدم كأسلوب الكرًن القرآن يف ادلذكورة( ع) آدم ولدي صراع فكرة بعد الكثَتون يستوعب مل
 وىي نفسو، عن يدافع مل الثاين أن حُت يف القتل جرؽلة ارتكب أحدعلا أن وكيف اإلنساين، الصراع مشاكل

 الثقافة مرض قصة يروي وىذا نظرياً، استيعاهبا ضلن نستطع مل حُت يف حدثت، أهنا القرآن حكاىا قصة
 ػلقق كي البشري اجلنس أمام بعيداً  فيو الشوط مازال تقدمياً، بعداً  حتمل القصة إن بل بالعنف، وتشرهبا
 .السليم اإلنساين النموذج

 العنف يلجم فهو منو، بأشد بل بالعنف العنف رد على األوىل تقوم نظريتان، ىناك اإلنساين الصراع يف
 بل بالعنف العنف رد عدم على الثانية النظرية وتقوم التاريخ، مطلع منذ لإلنسان خيل ىكذا أو ادلقابل،
 .باحلب إطفائو

 األول العنف يلجم ادلضاد فالعنف إغلابية؛ األوىل للوىلة تبدو اليت النتائج بعض ولو أسهل األول النموذج
 الردع فكرة حتت النووي السلح فيها مبا اليوم، حىت العامل عليها يقوم اليت النظرية وىي انطلق، الذي

 .وأخلقي جوىري بشكل ونظمو وروحو مسَتتو يغَت بدأ الذي ادلتبادل،

 اإلنسان فًتى ثقايف، تربوي ذلك يف والسبب زلدود، بشكل إال اليوم حىت يستخدم مل الثاين النموذج
 بعمر مقارنة سنة، آالف ستة التتجاوز قصَتة فًتة منذ اال مسَتهتا تبدأ مل احلضارة إذ قصَت؛ احلضاري

 التحول مع األرض، ظهر على سنة مليُت سبعة قبل اإلنسان وظهور سنة مليار ٙ,ٗ إىل ادلمتد األرض
 .فقط قرن نصف منذ إال عوده يشتد ومل قرون ثلثة منذ بدأ الذي اذلائل احلضاري
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 :اإلنساين الصراع جوىر حلل ظلوذجان

 بل ادلشاكل، حل إىل واليفضي عقيم أسلوب أنو النهاية يف وأثبت الكفاية، فيو مبا اُستخدم األول النموذج
 وتولد مثيلهتا تستحث والعواطف العنف، يوّلد فالعنف توقف، بدون العنف دوامة يف والدخول تصعيدىا
 على وانكفاء ارتداد عن تعبَت والكراىية احلقد، يزرع واحلقد الدم، يهيج والدم الشر، يفرخ فالشر نظائرىا،
 يقود بل التنتهي، ادلضاد والعنف العنف فحلقة وىكذا مشاركة، عملية ىو الذي للحب خلفاً  الذات،
 .جبنباتو األفق ػليط وال هنايتو العُت تدرك ال رعب مسلسل يف ادلضاد، العنف إىل العنف

 طرف من العنف عن التوقف وىو ادلسلسل، ىذا وإلغاء لفرملة خاصة( سيكولوجية) يعتمد الثاين النموذج
 نفسو، اإلنسان يصارع أن يعقل ال ألنو صراع؛ يبقى ال الصراع عن الطرفُت أحد يتوقف فعندما واحد،

 إيقاف إىل يلجأ عندما الطرفُت أحد أن ادلشكلة ولكن نعرف، كما طرفُت اشتباك ىو الصراع فتعريف
 ورضوخ استخذاء ىو أو النفس، تتحملو ال وىذا جنب أنو الناس فيو يظن واحد، طرف من ولو الصراع

 ىوالً  أشد جديدة عنف جولة يف الحقاً  يتفجر بل يطيقو، وال عليو ادلرء ػلسد ال نفسي وضع وىو للباطل،
 الصراع كان ودلاذا اإلنساين، الصراع لعبة يف اخلفية اجلوانب وحتليل تفكيك من البد كان لذا إيقاعها؛ يف

 صبّ  إىل إال النهاية يف يقود ال وعمل، قول من إليو قرب ما وكل السلح واستخدام الغية، والقوة رلد   غَت
 .تتلظى اليت أتوهنا يف األطراف كل النهاية يف لتأكل وذليبها؛ الصراع جذوة وإذكاء النار، على البنزين

 الدول، أو ادلؤسسات أو األشخاص مستوى على سواء الصراع خلوض الطرفُت استعداد ىو األول النموذج
 النية سوء ضمناً  ػلمل الدفاع وزارات وبناء الدول تسلح أن اعترب فهو نيتشو، األدلاين الفيلسوف يقول كما
 أن عليها غلب ىجوما تتوقع بأهنا يوحي فهذا( الدفاع) لقب وتعطيها وزارة دولة تبٍت فعندما اآلخرين؛ لدى

 اليأمن فعندما واحد، طرف يف ليست والعقلية الروحية ىذه أن ادلصيبة ولكن! ؟ نفسها عن فيو تدافع
 واليت العربية، والسياسة الثقافة يف الثقة أزمة يف احلال وكذلك منو، للحماية يسعى جاره، بوائق اإلنسان
 .األخَتة اخلليج حرب أظهرهتا

 :الصراع آلليات نفسي تفكيك



 م1002 بآ   هـ2211 مادي األولىج      60 العــدد      النبـــأ مجلـــة

11 
 

 أيضاً  السلح على يده فيضع آلياً  الثاين الطرف يتحرك السلح، على يده األول الطرف يضع عندما
 ألن سيبدأ؛ من ىو ينتظرانو ما كل النار، إلطلق جاىزين صارا االثنُت أن يعٍت وىذا( األول النموذج)

 .االشتباك يف للدخول ادلعنوي واالستعداد النفسي التهيؤ قوة بنفس استعدا قد االثنُت

( سليد جاك) مثل البقر رعاة أفلم يف كما دتاماً  األمحق، ادلاراثون ىذا يف أكثر ال سبق قضية ىي القضية
 الفرنسية الطريقة على أو وغرؽلو، خصمو بقتل يفوز الذي ىو األسرع أن وكيف األمريكية، ادلسدسات يف
 يقتل الذي ىو واألمهر األسرع قاتلة، بطلقة احملشوة بالغدارات بعضهما الغرؽلُت بضرب االىانات حل يف

 .القتل بفن واألجهل األبطأ

 بعض، مثل أهنما أي والقتل، اإلجرام روح من ادلركزة اجلرعة نفس ػلملن الطرفُت كل أن يعٍت ىذا
 القاتل سيكون من ىو االثنُت بُت والفرق العقلي، واالستعداد النفسي بالتوجو بعضهما عن اليفًتقان

 .القتل أداة استخدام يف وادلهارة السرعة مسألة ىي إذاً  ،(ادلقتول) الضحية سيكون ومن ،(اجلاين)

 وادلقتول القاتل أن اعترب عندما الشريف احلديث ادلعٌت ىذا إىل وأشار ورلرمون، قتلة االثنُت أن الواقع يف
 ادلفاىيم، يف ادلفاجيء التحول ىذا وىضم استيعاب األمر أول يستطيعوا مل فالصحابة النار، يف كلعلا
 فمشكلتو مقتوال؛ مات فادلسكُت ،!فوقها؟ النار ويدخل بل قاتل، إىل ادلقتول صاعق وبشكل حتول فكيف

 ىذه على ادلسألة فهم ؽلكن فكيف اآلخرة يف ادلهُت والعذاب الدنيا يف بالقتل فةمضاع خسارتو أن
 !.الصورة؟

 يف ادلغّفل البارد التأمل إىل ليس النظر لفت عندما النقاش، موضع بزحزحة ادلشكلة حل الشريف احلديث
 (.صاحبو قتل على حريصاً  كان إنو: ) قال الطرفُت عند النفسي الوضع الستحضار بل اجلرؽلة، واقعة

 فالقاتل بسيفيهما، ادلسلمان التقى إذا: أنو باعتبار فقط ادلسلمُت ؼلص احلديث ىذا أن الناس بعض ويظن
 عموماً، لإلنسان النفسية اآلليات احلديث يبُت حُت يف مغلق، عنصري لفهم زلاولة يف. النار يف وادلقتول

 حرمنا النوع ىذا من مغلق عنصري زلدود وفهم كان، أينما اإلنسان ختص إنسانية كواقعة ػلدث ىذا وأن
 .الثقافية كنوزنا من الكثَت من االستفادة من



 م1002 بآ   هـ2211 مادي األولىج      60 العــدد      النبـــأ مجلـــة

11 
 

 الذي ولكن خصمو، حطم عندما وادلصَت القوة امتلك أنو األوىل اجلولة ربح لطرف ؼليل األول النموذج يف
 جلولة واالستعداد ادلًتاكم واحلقد ادلتبادل الرعب من نفسية حالة ختلق األوىل، الصراع جولة أن ػلدث

 ادلسحوق ادلهزوم ذلجمة ادلنتصر األول الطرف فيستعد الصراع؛ طريف بُت فيما ادلنتظر االنتقام رد أو االنتقام
 .واالنتقام االعتبار لرد والنجوى السر يف يستعد الذي ادلتآمر

 ماحقة ساحقة دخوذلا غلب إذ أكرب؛ ونفقات أفظع واستنفار باستعداد تكون أن غلب الثانية اجلولة ولكن
 الطرف يهيئ أن وجب معينة؛ وتكتيكات بأسلحة األول الفريق انتصر فطادلا األول، من وأشد أعنف
 .تدمَتا وأكثر وأمضى أعنف وأسلحة أبرع، وتكتيكات أفضل، بفعالية نفسو ادلهزوم

 كما ولظاىا، ونارىا الثانية جحيم من بدورىا الثالثة وستولد األوىل، اجلولة رحم من ولدت الثانية اجلولة
 اال اليعرف مسلسل يف اخلبيث، ادلرض مثل الثالثة، ومضاعفات واختلطات تضاعيف من الرابعة ستولد

 .اذلول على وأبعث وأرعب ظلما وأكثر عنفاً  أشد يكون أن غلب جولة كل يف أنو واحداً، شيئاً 

 عاقل بل جبان أنو يعٍت وال العابر، الوقيت والتكتيك السياسية ادلراوغة يعتمد ال ادلقاومة يف السلمي النموذج
 بل إرادتو وإلغاء اخلصم حتطيم يريد وال اإلنساين، التنافس لنمو الصحي اجلو وؼللق واقتصادي، وإنساين

 .فليستمع للسمع أذنان لو كان من للجميع؛ متسع فيو فالعامل الكيانُت، وحفظ اإلرادتُت، التقاء

...................... 

 :وىـــوامـــش مـــراجـــع

 مث نَتون سر لكامت عبداً  كان(  م ٖ٘ٔ إىل ٘٘ حوايل عاش)  بفرغليا ىَتابوليس من رواقي فيلسوف( ٔ)
 ؼلتار أن اإلنسان فعلى اإلنسانية، والنزعة العملي واالجتاه االذلية والعناية احلرية على فلسفتو يف يؤكد أعتق،

 الذي الوحيد الشيء وىو احلقيقي بغرضو متحصنا حبريتو ينجو أن أو اخلارجية، االشياء تستعبده أن بُت
 يف ونبلها تعاليمو إنسانية وتتألق. اخلارجية الشرور منو تنال أن الؽلكن والذي قدرتو، نطاق يف بأسره يقع

)  الرواقية وكلمة أريان تلميذه مذكرات من لنا بقيت احملاضرات من كتب أربعة ويف( ادلوجز) مؤلفو
STOICISM  )الفلسفية األفكار وتعليم وتلقُت مطارحة وىي ادلمر أو الرواق من جاءت ادلشاؤون أو 
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 ىو الفيلسوف ىذا أن يظن من وىناك التعليمية، ادلعاىد يف أعدت شلرات يف أو الطلق اذلواء يف ادلشي أثناء
 كامل فؤاد االصلليزية عن نقلها ـ ادلختصرة الفلسفية ادلوسوعة ـ الكرًن القرآن يف ادلذكور احلكيم لقمان

 وكتاب ادلوسعة ادلعرفة موسوعة كذلك انظر ٕٕ ص ـ القلم دار ـ الصادق الرشيد وعبد العشري وجلل
 .ٓٛ ص للمؤلف احملنة ظاىرة

 عام يف صدر الذي(  اإلسلمية للحركات الذايت النقد ضرورة.. الذايت النقد يف) كتايب ىذا يف يراجع( ٕ)
 .م ٕٜٛٔ

 عاماً  ٕٖ قبل م ٜ٘ٙٔ عام صدر الذي( األول آدم ابن مذىب) سعيد جودت كتاب ىذا يف يراجع( ٖ)
 .والفقهاء العلماء من العديد على الكتاب عرض ومت الشرعية الناحية من رائع بشكل ادلسألة بتخليص وقام

 .شيل جوناثان تأليف ـ األرضي الكوكب مصَت كتاب عن( ٗ)

 .األدلانية( شبيجل دير) رللة( ٘)

 .طن كيلو ألف أو طن مليون: ادليجا( ٙ)

 .م ٜٚ/  ٙ/  ٛٔ بتاريخ لندن إذاعة( ٚ)


