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�ملقـدمــة

ن ومن منطلق �صرعي اإ�صالمـــي ، اإمنا ه� راأيٌّ �صخ�صيٌّ و م�صاركـــة فردية فيما يجرى من  مـــا اأكتبـــه الآ

حداث ل ت�صبح  ن الأ اأحداث عندي يقني جازم اأنها �صتك�ن تاريخية عندما تنتهي ، واأق�ل عندما تنتهي،  لأ

تـــي جيل اآخر ليقيم ما حدث قبله ،ونادرًا ما  تاريخـــًا ميجـــد �صانع�ه ،اأو يلعن�ا، اإل بعد اأن تظهر النتائج وياأ

ي�جد  جيل من النا�ص يعلم�ن اأنهم ي�صنع�ن تاريخًا اأثناء قيامهم باأعمال حمددة، بل اإن الغالب اأن ي�صنع 

تـــي اآخرون ليدون�ا ما حدث،فيكتب  نية وامل�صتقبلية،ثم ياأ النا�ـــص اأ�صيـــاء يعتقدون اأنها تخدم م�صاحلهم الآ

التاريخ.

 اإن احلقبة التي نعي�صها الي�م يف اململكة العربية ال�صع�دية والذي ميثل هذا الي�م الذي بداأت اأكتب فيه 

هذا العمل الثالثاء الثامن والع�صرين من ذي احلجة عام 1424هـ امل�افق الع�صرون من يناير 2004م، اأحد 

اأيامهـــا هي حقبة �صتك�ن تاريخية وهي مبثابة اأ�صهر احلمل التي يتبعها خما�ص ثم ولدة و�صيك�ن لها تاأثري 

كبـــري على م�صتقبل بالدنـــا و�ص�ف تك�ن جماًل للبحـــث والتدقيق و�صيك�ن ح�ل ما يتخـــذ فيها من قرارات 

واأفعال ونتائج وتفاعالت جدل وا�صع من جيل اأبنائنا بل رمبا منا نحن اأنف�صنا .

و�صاع   يف ظنـــي اأنه ل� اأراد باحث بعد ع�صرين عامـــًا مثاًل اأن يبحث يف جذور التغريات الجتماعية و الأ

التـــي يعي�صهـــا ثم اأراد الرجـــ�ع اإىل اأدبيات زمننا احلا�صـــر فاإنه �صيجد اآراء وم�صاجـــالت واإعجاب كل ذي 

نني اأريد اأن اأك�ن  راأي براأيـــه ولكنـــه لن يجد نقدًا حمايدًا اأو و�صفًا م��ص�عيًا ملا يحدث،  اأكتب كتابي هذا لأ

م�صاهمـــًا يف اإيجـــاد همـــزة و�صل وج�صر وئـــام وحمبة بني احلا�صـــر وامل�صتقبل.  وهذا  الـــراأي الذي اأكتبه، 

نني اأعلـــم اأنه �صيك�ن منهم  املهتم بالبحث عن   اخـــرت كتابتـــه للم�صتقبل وملن �صياأت�ن بعد حقبتنا هذه؛  لأ

راأي م��ص�عـــي  لبع�ص َمْن كان�ا معا�صرين ،وذلك ليقّيمـــ�ا هذه الفرة ومادار فيها. اأريد اأن اأك�ن م�صدر 

جيالنا التي �صتكـــ�ن بعدنا والتي تريد اأن تعـــ�د اإلينا وقتما ت�صاء وحينمـــا تريد لت�صتفيد اأو  خـــري ومعرفـــة لأ

حتـــى لتكت�صف جـــذور امل�صاكل التي �صيعي�ص�نها، والإجنازات التي ي�صتفيدون منها. و لبناء مثل هذا اجل�صر 

اأو همـــزة ال��صـــل هـــذه اأهمية تت�صح عندمـــا ننظربعني الباحث الدار�ـــص اإىل واقعنـــا الجتماعي والثقايف 

والقت�صادي الي�م ونقارنه مبا كان منذ ح�ايل ع�صرين عاما،الباحث يف اأو�صاعنا الجتماعية الي�م يلحظ 

اأن التغـــريات التـــي حدثت كانت كلها قفزات مـــن واقع اإىل واقع اآخر نظن اأنه اأف�صـــل مما �صبق ، مل ننتقل 

مـــن حال اإىل حـــال ب�ص�رة متدرجة مت�قعـــة �صلفًا، بل جنـــد اأنف�صنا يف واقع يفر�ص نف�صـــه علينا فن�صطر 

ننا قفزنا كثريًا فقد ظننا اأن  للتاأقلم معه وما نلبث اأن نتاأقلم حتى ن�اجه ب�اقع اآخر فنقفز قفزة اأخرى ، ولأ

القفـــزات هـــي ال�صبيل الطبيعي لالنتقال من واقع اإىل اآخر بل رمبا اعتربنـــا  اأن ال��صيلة املنطقية لالنتقال 

هـــي القفز، احلقائق تدلل على اأن واقعنا الثقـــايف يف الع�صرين عامًا املا�صية اأ�صبه بناف�رة املاء التي تعطي 
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علـــى بق�ة ثم يك�ن هب�طًا �صريعًا مفاجًا لعمـــ�د املاء، وذلك مع اإحداث  منظـــرًا جماليـــًا حني تدفع املاء لالأ

جلبـــة و�ص�ت يجلب النتباه و دون اأن تتعدى ارتفاع معلـــ�م يحدده اأق�صى ق�ة دفع لطاقة املكينة التي تدفع 

املـــاء اإىل اأعلى من خزان النافـــ�رة املحت�ي على كمية  املاء امل�صم�ح باإ�صتخدامها �صلفًا. هدف الناف�رة ه� 

خرين حتى تت�قف الطاقة الدافعة  خرين، وتظل الناف�رة جتذب النتباه ومتتع الآ اجتذاب النتباه واإمتاع الآ

لها وهي لي�صت ذاتيةبل خارجية عنها.

بينما ل� نظرنا اإىل تاريخنا كاأمة م�صلمة ل�جدنا اأننا كنا ننتقل من مرحلة اإىل اأخرى م�صيًا وعندما كان 

اأجدادنا العظماء ي�اجه�ن واقعًا غري الذي يعي�ص�نه فاإنهم يتفاعل�ن معه ويبن�ن معه اجل�ص�ر وهكذا كان�ا 

خر  خر ويف نف�ص ال�قت كان�ا ي�صمح�ن لل�اقع الآ ي�صتطيعـــ�ن اأن ميتـــدوا ب�اقعهم واإيجابياتهم اإىل ال�اقع الآ

اأن يح�صـــر اإليهـــم اإن اأرادوا امل�صاركـــة الفاعلة يف التط�ير الذاتي للمجتمع اأو حتـــى اإحداث تغيري اإيجابي ، 

فقـــد كان واقعهم الثقـــايف اأ�صبه مباء العني ين�صاب وي�صق طريقه وعند م�اجهـــة عقبات فاإنه ل يقفز عليها 

بـــل يحت�يها ويغمرهـــا اأو يلتف ح�لها، فهدف عني املاء ه� تقدمي ر�صالة والقيـــام مبهمة، وعني املاء تف�صل 

الن�ص�ب اإن هي مل ت�صتطع تك�ين نهر اأو بحرية اأو واحة، اأوعلى اأقل تقدير �صاهمت يف �صناعة بع�ص حبات 

املطـــر، تاأبى عـــني املاء اإل اأن تق�م مبهمتها يف احلياة ور�صالتها التي هي �صبـــب وج�دها اإ�صتنادًا اإىل طاقة 

م�صتمدة من ذاتها نف�صها .

كان اأجدادنـــا واآباوؤنـــا ومـــا زال بع�صنا عي�ن ماء تعطـــي بقدر ما ت�صمح لهم طاقتهـــم الذاتية، من اأجل 

ر�صالة ومهمة وعندما تن�صب طاقتهم الذاتية فاإنهم ي�صتمدون طاقة بقائهم من النظر اإىل اجنازات قام�ا 

ببنائهـــا بطاقتهـــم الذاتية ، ثم يعربون ج�صر الـــربزخ من حياتهم اإىل اأخراهم راجـــني اأن يجدوا المتداد 

الطبيعي حلياة كانت من اأجل هدف ور�صالة. كثري من مثقفينا الي�م مثل الناف�رة يرتفع بقدر مات�صمح ق�ة 

خرين بهم، وعندما تن�صب طاقة من  الدفـــع من املاكينة اخلارجية وي�صتمدون طاقة بقائهم من اإعجاب الآ

على في�صبح بقاوؤهم  مره�نًا بق�ة  يدفعهـــم اإىل اأعلى فاإنهم يبحث�ن عن ق�ة خارجيـــة اأخرى، لتدفعهم لالأ

الدفع اخلارجية، وعندما ل ي�جد من ي�صتمتع مبنظر الناف�رة فاإنها تفقد مربر وج�دها و تنتهي ر�صالتها، 

�صفل . على وتنهار اإىل الأ ولهذا فهي بحاجة ما�صة ودائمة ملن ميجدونها ويلتف�ن ح�لها وهي تقفز اإىل الأ

لقـــد اأ�صميت هذا العمـــل بـــ »الطفرة الثقافية«  ل�صبب ب�صيط ه� ت�صابهها مع ما حدث يف الطفرة املالية 

ت بنا كان ميكن لها اأن تك�ن تطـــ�رًا اقت�صاديًا بدًل  ت بنا، ول ننكـــر اأن الطفرة النقدية التي مـــرَّ التـــي مـــرَّ

مـــن طفرة، فالطفرة يف معناها هي خروج فجائي �صريع عن املاأل�ف اأما التط�ر فمعناه النتقال التدريجي 

مـــن مرحلـــة اإىل اأخرى لل��ص�ل اإىل هدف حمدد .ولقد اإنهال علينا املال من كل حدب و�ص�ب اأثناء �صن�ات 

خالقيـــة والجتماعية واجل�هرية التي حدثت وعندما هداأت  الطفـــرة النقدية املالية ، وحدثت التغريات الأ
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هـــذه الطفرة راأينا تفككًا اجتماعيًا يتمثل يف غياب بنية حتتية، وعجز اقت�صادي، بالطبع اإىل جانب عمائر 

�صاهقة يف واجهات ال�ص�ارع الرئي�صة وطرق معبدة .... الخ .والي�م وبعد دخ�ل الف�صائيات والنرنت و 11 

نف�صنا اأننا  ننا اأثبتنا لأ مريكية وجدنا اأنف�صنا منفتحني على العـــامل ، ولأ �صبتمربومعـــه حماولت الهيمنـــة الأ

مل نح�صـــن ا�صتخـــدام املال،  فاإن بع�صنا اقتنع اأننا ل نح�صن ا�صتخـــدام العقل اأي�صًا، فكما ا�صتخدم البع�ص 

را�صي ون�صي ال�صتثمار ونفع البالد والعباد ، يحاول البع�ص ا�صتخدام النفتاح  الطفرة النقدية يف جتارة الأ

�ص�ص الثقافية للمجتمع ، نتائج الطفرة املالية  الثقـــايف الي�م يف حتقيق مكا�صب ال�صهرة وتغيري املالمـــح والأ

كانـــت دمـــارًا اقت�صاديًا ، نتائج الطفرة الثقافية �صتك�ن دماراآً اإن�صانيـــًا وما قيمة ذهب بال اإن�صان؟! . اأوؤكد 

نني اأعتقد اأنه �صيحدث تغيريًا ج�هريًا اأو اأ�صارك ) امل�صاركة هي �صنع جزئية  اأننـــي مل اأكتـــب هذا الكتاب لأ

حمـــدودة لل��ص�ل اإىل هـــدف متفق عليه( فيما يدور من اأحداث ثقافية اليـــ�م فامل�صاركة غري متاحة ، وما 

جندة  عمل غري وا�صحة للجميع ، واإمنا كتبته ليعلم من  يدور الي�م ه� يف احلقيقية جمع زخم وح�ص� تاأييد لأ

�صيقراأه يف امل�صتقبل اأن يف املا�صي كان  ي�جد من يهتم ب��صع اأ�صا�ص جل�ص�ر الت�ا�صل، وهي نقطة حتتاجها 

يام ، وكتبته للمندفعني بفعل ق�ة خارجية فلعلهم يت�قف�ن قلياًل بني القفزات ليقّيم�ا  اأمتنا يف القادم من الأ

نني اأع�صق الراأي احلر .   ما فات وي�صع�ا خططًا ملا ه� قادم وكتبته قبل هذا وذاك لأ

مالحظة:

خذ ت�صريحًا ومل  قارنه مبا يحدث ملدة �صنتني ثم دفعته لأ كتبت هذا العمل وانتهيت منه وو�صعته يف درجي لأ

ي�صـــدر يف حقـــه منع اأو ف�صح حتي قدمته للف�صح يف قطر ف�صدر الف�صـــح بطباعته ون�صره يف غ�ص�ن اأ�صابيع 

قليلة ،وحدثت بعد ذلك اأحداث اأح�صب اأنها زادتني قناعة مبا فيها اأحداث غزة و اإنتخاب اأوباما وكلمته يف 

يام ُحبلى. القاهرة وغريها من �صبيهاتها و الأ

�أ.د حممد بن عابد باخطمه

ق�صم اجلراحة

كلية الطب جامعة امللك عبد العزيز

امل�صت�صفى اجلامعي بجدة

�ص.ب 80215 جدة 21589
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ول الف�صل الأ

 اغتيال امل�صطلح
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�غتيال �مل�ضطلح

مـــن بع�ص مـــا مييزنا كب�صر عن احلي�ان ه� العقـــل الذي نفهم به ولي�ص املخ الـــذي يتحكم يف عملياتنا 

احلي�يـــة وامليكانيكية ، وكذلك قدرتنا على النطق بكالم له معنـــى عندنا ولي�ص مبجرد القدرة على اإخراج 

اأ�ص�ات عالية جتذب النتباه .

اإن الـــكالم الـــذي نتحدث به مع بع�صنا البع�ص اإمنا ه� م�صطلحات اتفقنا على دللت معانيها ، وبدون 

اأن تكـــ�ن للكلمـــات اأو امل�صطلحات معاٍن مفه�مة فلن يك�ن للتحـــدث اأي معنى اأو قيمة، فمامل يكن �صخ�ص 

مـــا يفهـــم لغة بـــل رمبا  لهجة من يتحدث معـــه فمن امل�صتحيل اأن يعـــي اأو يفهم مراده ، وبهـــذه املنا�صبة ما 

زلـــت اأذكـــر اأنني ذهبت يف رحلة علمية اإىل ال�ص�يد وكنت اأحتدث مـــع رجل ت�ن�صي عربي عن طريق �صديق 

�صينغـــايل يرجـــم بيننا فهـــ� ي�صمع مـــن الت�ن�صي باللغـــة الفرن�صية ثـــم يرجمهـــا اإىل الجنليزية ويرجم 

اجنليزيتـــي اإىل فرن�صيـــة ليفهمها الت�ن�صي ، وال�صبـــب عدم قدرتنا على التحدث مـــع بع�صنا بلغتنا العربية 

نهـــا ُت�صتخدم ل�صرح م�قف اأو ق�صية اأي�صًا فا�صتخدام  ب�صبـــب اختالف اللهجات . وامل�صطلح ق�صية مهمة لأ

م�صطلح جميل للدللةعلى فعٍل م�صني يح�صن �ص�رة الفعل والعك�ص �صحيح ،اإذن امل�صطلح ق�صية مهمة يف 

التفاهـــم واحلديث واحل�ار وبدون التفاق على معنى حمدد لكل م�صطلح فاإن لغة احل�ار قد تتعطل متامًا 

واإن ُفهمت فلرمبا فهم كل طرف مق�ص�د خمتلف من نف�ص الكلمة . 

ولي�ـــص اأدل على اأهمية امل�صطلح من تعليم اآدم عليه ال�صـــالم اأ�صماء كل �صيء بعد اكتمال خلقه وجعلها 

ية . وكما �صرح املف�صرون اإن اهلل  �صماء كلها ثم عر�صهم على املالئكة « الآ ميزة له قال تعاىل: » وعلم اآدم الأ

�صماء الدالة على كل �صيء ، وكما ل يخفى فاإن اأي �صيء جديد يتم اكت�صافه يف  �صبحانـــه وتعـــاىل علم اآدم الأ

العلـــم احلديث لبـــد واأن يعطي ا�صمًا يدل عليه ول� تاأملنا قلياًل يف اأهميـــة الق�صية ل�جدناها تتعدى جمرد 

اعتبـــار امل�صطلحـــات جمرد كلمات ذات دللة على اأ�صياء بل هـــي كلمات تدل على معاٍن اأي�صًا بل و�صفاٍت ، 

همية  ولذلـــك فاإن ا�صتخدام امل�صطلحـــات بنف�ص الطريقة التي مت ا�صطالح النا�ص عليهـــا اأمرًا يف غاية الأ

حتى ل تختلط املفاهيم وبالتايل تختلط امل�اقف من تلك املفاهيم.

 وقـــد ت�صتجـــد اأم�ر واأفعال و�صفات لي�ص لها م�صطلح متفـــق عليه لدى املجتمع فتربز احلاجة اإىل و�صع 

مر  مـــر اجلديد ويك�ن بعـــد ذلك كلمة مرجعية تعـــ�د اإىل معنى معروف وهـــ� ذلك الأ م�صطلـــح ل��صـــف الأ

مثلة كثرية جدًا فمثاًل بعد وفاة الر�ص�ل -�صلى اهلل عليه و�صلم- برزت احلاجة لكتابة ال�صنة  امل�صتجد ، والأ

النب�يـــة ، وبرز معها احلاجة لتدوين املحف�ظ منهـــا وكتابته، وتبعًا لذلك برزت احلاجة املا�صة للحكم على 

اأمانة من يق�ل�ا اأنهم يحفظ�ن احلديث ،الذي ُيعترب م�صدرًا  للتت�صريع و بالتايل يك�ن له  اأهمية اأولية عند 

امل�صلمني، فن�صاأ علم م�صتقل بذاته ه� علم احلديث وا�صتق منه علم الرجال وا�صتخدمت فيه األفاظ حمددة 
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حتمل معان ت�صف حال الرجال وطريقة اإ�صناد اخلرب واحلكم على املنت  ومت اإاختيار م�صطلحات متعارف 

�صخا�ـــص الذين تناقل�ا هذا احلديث ، و منت احلديث  عليهـــا، فعندمـــا يقال �صند احلديث فاإن هذا يعني الأ

هـــ� الن�ص املنق�ل ق�ل عن الر�ص�ل- �صلى اهلل عليـــه - و�صلم، ثم هناك م�صطلحات معروفة تدل على كل 

حديـــث اإن كان ذكـــر مبعنـــاه اأو ه� مروٌى  اأو كما �ُصمع من الر�ص�ل -  �صلـــى اهلل عليه و�صلم - اأو عن طريق 

�صحابـــي �صمعـــه .. الخ ، ثم مت و�صع م�صطلحات تدل على �صفة اأمانـــة الرجال من حيث دقة نقلهم فظهر 

م�صطلح �صدوق وه� من ل يكذب اأبدًا و�صادق وكذاب ، و�صعيف ومروك ويخلط  وثقة ثقة.. الخ، وغريها 

مـــن امل�صطلحات املتعارف عليهـــا بني امل�صتغلني بعلم احلديث حتى اأ�صبحـــت كل كلمة م�صطلحًا يدل على 

معنـــى حمـــدد بعينه ، وكذلك يف علم الفقه ، فقد ظهرت م�صطلحات احلـــرام ، املكروه ، املباح ، ال�اجب، 

وغريهـــا ويف الت�حيـــد ويف غريذلـــك من العل�م التي دعـــت احلاجة ل�صتحداثها، ومن اأهـــم ما �صاعد على 

ت�حيـــد هـــذه الكلمات وتاأديتها ملهمتها كم�صطلحات ه� اتفاق علماء كل علـــم واتفاق العلماء جميعهم على 

هـــذه الت�صميات وت�حيدها ،ومما �صهـــل التفاق ه� ا�صتقاق املعاين من اللغـــة العربية ومن ق�اعدها املتفق 

عليها .

اإن من اأخطر ما ميكن اأن يحدث ه� اأن يتم و�صع م�صطلح معروف معناه على اأمر يغاير احلقيقة التي 

همية هذه الق�صية بالذات، اأي تطابق املعنى املق�ص�د مع الكلمات املنط�قة  يـــدل عليها اأ�صـــل امل�صطلح ،ولأ

يجار اأو كبرية مثل  اأو املقـــروءة ) امل�صطلـــح ( جند اأن جميـــع العق�د املربمة مهما كانت �صغرية كعقـــ�د الإ

ان�صمـــام ال�صركات تبـــداأ مبقدمة ت�صرح معاين امل�صطلحات واملق�ص�د منها عنـــد ذكرها يف العقد وكذلك 

يف التفاقيـــات الدوليـــة واملعاهدات ال�صيا�صيـــة جند تعريفًا للم�صطلحات امل�صتخدمـــة يف وثائق املعاهدات 

نظمـــة والق�انـــني والت�صريعات املنظمة حليـــاة النا�ص، جند تعريفـــات للم�صطلحات  والتفاقيـــات ، ويف الأ

امل�صتخدمة ول فرق يف ذلك بني الدول ال�صناعية املتقدمة والنامية، بل اإن الهتمام الدقيق بتحرير تعريف 

امل�صطلـــح يكـــ�ن له اأهمية لدى الـــدول املتقدمة اأكرث من غريهـــا ، ويف الق�صاء اأي�صًا هنـــاك تعريف دقيق 

لـــكل م�صطلـــح وقد ي�صجن �صخ�ص مدى احلياة اأو يتم تربئته بنـــاء على تطابق فعلته على تعريف م�صطلح 

معـــروف،  فمثال القاتل دفاعا عن النف�ـــص لي�ص كالقاتل عندما يتع�صف با�صتخدام ق�ة لدفع اأذى  قد يلحق 

مثلة على مدى اأهمية حتقيق امل�صطلح ل يح�صيها عدد ،  به على الرغم من اأن الفعل، واحد وه� القتل والأ

ويف القراآن الكرمي وال�صنة النب�ية املطهرة دلئل ت�صري على اأهمية ا�صتخدام الكلمة املحددة يف امل�قع الذي 

مثلة لت��صيح الق�صية : ي�صف املعنى املراد ولن�صرب بع�ص الأ

قال تعاىل:  » يا اأيها الذين اأمن�ا ل تق�ل�ا راعنا وق�ل�ا انظرنا واأ�صمع�ا وللكافرين عذاب األيم « البقرة: 

ُهـــ�ا ِباْلَكاِفِريَن يِف َمَقالهْم َوِفَعالهْم َوَذِلَك اأَنَّ  ْن َيَت�َصبَّ ِمِننَي اأَ ْ
 َتَعاىَل ِعَباده امْلُ�ؤ

َّ
104  قـــال ابـــن كثري :)َنَهى اهلل
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ْن  َراُدوا اأَ َذا اأَ  َفاإِ
َّ

ْنِغي�ص َعَلْيِهـــْم َلَعاِئن اهلل ُدوَنُه ِمْن التَّ اْلَيُهـــ�د َكاُن�ا ُيَعاُن�َن ِمـــْن اْلَكاَلم َما ِفيِه َتْ�ِرَية مِلَا َيْق�صِ

ِعِه  ُف�َن اْلَكِلَم َعْن َمَ�ا�صِ ِذيَن َهاُدوا ُيَحرِّ ُع�َنِة َكَما َقاَل َتَعاىَل» ِمْن الَّ وَن ِبالرُّ َيُق�ُل�ا ِا�ْصَمْع َلَنا َيُق�ُل�ا َراِعَنا َوُيَ�رُّ

ُهْم َقاُل�ا �َصِمْعَنا  نَّ ين َوَلـــْ� اأَ ْل�ِصَنِتِهْم َوَطْعًنا يِف الدِّ ـــا ِباأَ ْيَنا َوا�ْصَمْع َغرْيَ ُم�ْصَمع َوَراِعَنا َليًّ َوَيُق�ُلـــ�َن �َصِمْعَنـــا َوَع�صَ

لَّ َقِلياًل « َوَكَذِلَك َجاَءْت  ِمُن�َن اإِ ْ
 ِبُكْفِرِهْم َفاَل ُي�ؤ

ُ َّ
ْقَ�م َوَلِكْن َلَعَنُهْم اهلل ا َلُهْم َواأَ َطْعَنا َوا�ْصَمْع َواْنُظْرَنا َلَكاَن َخرْيً َواأَ

ْن  اّم ُهَ� امْلَْ�ت َوِلَهَذا اأُِمْرَنا اأَ اّم َعَلْيُكْم، َوال�صَّ ا َيُق�ُل�َن ال�صَّ َ َذا �َصلَُّم�ا اإِمنَّ ُهْم َكاُن�ا اإِ نَّ ْخَباِر َعْنُهْم ِباأَ َحاِديث ِباْلإِ اْلأَ

ِمِننَي  ْ
 َتَعاىَل َنَهى امْلُ�ؤ

َّ
ا ُي�ْصَتَجاب َلَنا ِفيِهْم َوَل ُي�ْصَتَجاب َلُهْم ِفيَنا َواْلَغَر�ُص اأَنَّ اهلل َ َنُرّد َعَلْيِهْم بـــــِ » َوَعَلْيُكْم« َواإِمنَّ

ِذيَن اآَمُن�ا َل َتُق�ُل�ا َراِعًنا َوُق�ُل�ا ُاْنُظْرَنا َوا�ْصَمُع�ا  يَُّها الَّ َعْن ُم�َصاَبَهة اْلَكاِفِريَن َقْ�ًل َوِفْعاًل َفَقاَل تعاىل : » َيا اأَ

ِليم«. َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب اأَ

ية: 154  . قال  وقـــال تعاىل: »ول تق�ل�ا ملن ُيقتل يف �صبيـــل اأم�اٌت بل اأحياٌء ولكن ل ت�صعرون « البقرة الآ

َهَداء يِف  ْحَياٌء « ُيْخرِب َتَعاىَل اأَنَّ ال�صُّ ْمَ�اٌت َبـــْل اأَ ِ اأَ
َّ

ابـــن كثـــري : َوَقْ�له َتَعاىَل : » َوَل َتُق�ُل�ا مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َصِبيِل اهلل

ر َت�ْصَرح يِف  ل ُطُي�ر ُخ�صْ َهـــَداء يِف َحَ�ا�صِ ْرَواح ال�صُّ نَّ اأَ ِحيح ُم�ْصِلم » اإِ ْحَيـــاء ُيْرَزُق�َن َكَما َجـــاَء يِف �صَ َبْرَزخهـــْم اأَ

اَلَعة َفَقاَل َماَذا َتْبُغ�َن  َلَع َعَلْيِهْم َربُّـــك ِاطِّ ت اْلَعْر�ص َفاطَّ ىَل َقَناِديل ُمَعلََّقة حَتْ ـــة َحْيُث �َصاَءْت ُثمَّ َتـــاأِْوي اإِ نَّ اجْلَ

ا  ْثِل َهَذا َفَلمَّ ْعَطْيتَنا َما مَلْ ُتْعِط اأََحًدا ِمْن َخْلقك ؟ ُثمَّ َعـــاَد َعَلْيِهْم مِبِ ؟ َفَقاُلـــ�ا َيـــا َرّبَنا َواأَّي �َصْيء َنْبِغـــي َوَقْد اأَ

ْنَيا َفُنَقاِتل يِف �َصِبيلك َحتَّى ُنْقَتل ِفيك  ار الدُّ ىَل الدَّ ْن َتُرّدَنـــا اإِ ُل�ا َقاُل�ا ُنِريد اأَ ْن َي�ْصاأَ ُكـــ�َن ِمْن اأَ ُهـــْم َل َيْرُ نَّ ْوا اأَ َراأَ

َلْيَها َل َيْرِجُع�َن « .  إِ ُهـــْم ا نَّ ّب َجلَّ َجاَلُلُه: اإِينِّ َكَتْبت اأَ َهاَدة - َفَيُق�ل الـــرَّ ة اأُْخـــَرى - مِلَا َيـــَرْوَن ِمْن َثَ�اب ال�صَّ َمـــرَّ

ْحَمن  ْهِرّي َعْن َعْبد الرَّ َمام َماِلك َعْن الزُّ اِفِعـــّي َعْن اْلإِ َمام ال�صَّ َمام اأَْحَمد َعْن اْلإِ ِديـــث الَِّذي َرَواُه اْلإِ َويِف احْلَ

ِمـــِن َطاِئر َتْعَلُق يِف  ْ
 َعَلْيِه َو�َصلََّم:  » َن�َصَمُة امْلُ�ؤ

َّ
لَّـــى اهلل  - �صَ

َّ
ِبيِه َقـــاَل : َقاَل َر�ُص�ل اهلل ْبـــن َكْعـــب ْبن َماِلك َعْن اأَ

َهَداء َقْد  ْن َكاَن ال�صُّ ا َواإِ ْي�صً ِمِننَي اأَ ْ
 امْلُ�ؤ

ِ
ىَل َج�َصده َيْ�م َيْبَعثُه « َفِفيِه َدَلَلة ِلُعُم�م  اإِ

ُ َّ
ـــى ُيْرِجَعُه اهلل ة َحتَّ نَّ �َصَجـــر اجْلَ

ْكِر يِف القراآن َت�ْصِريًفا َلُهْم َوَتْكِرمًيا َوَتْعِظيًما . �ا ِبالذِّ �صُ ُخ�صِّ

ية : 16  قال ابن  وقـــال تعـــاىل: »ول تق�ل�ا ملا ت�صف األ�صنتكم الكذب هذا حالل وهـــذا حرام«  النحل الآ

َطَلُح�ا َعَلْيِه  ُف�ُه َوا�صْ ِد َما َو�صَ َجرَّ ُم�ا مِبُ ِذيَن َحلَُّل�ا َوَحرَّ كثـــري :.. ُثمَّ َنَهـــى َتَعاىَل َعْن �ُصُل�ك �َصِبيل امْلُ�ْصِرِكنَي الَّ

ـــا َكاَن �َصْرًعا َلُهْم ِاْبَتَدُع�ُه يِف  ام َوَغرْي َذِلَك مِمَّ يَلة َواحْلَ اِئَبة َواْلَ��صِ �صماء ِباآَراِئِهْم ِمـــْن اْلَبِحرَية َوال�صَّ ِمـــْن الأ

 اْلَكِذب « 
َّ

وا َعَلى اهلل ْل�ِصَنتُكْم اْلَكِذب َهَذا َحاَلل َوَهَذا َحـــَرام ِلَتْفَرُ ـــف اأَ تهـــْم َفَقـــاَل » َوَل َتُق�ُل�ا مِلَا َت�صِ َجاِهِليَّ

َم �َصْيًئا  ْو َحرَّ  اأَ
َّ

َم اهلل ا َحـــرَّ ْو َحلََّل �َصْيًئا مِمَّ َوَيْدُخـــل يِف َهـــَذا ُكّل َمْن ِاْبَتَدَع ِبْدَعُة َلْي�َص َلـــُه ِفيَها ُم�ْصَتَنٌد �َصْرِعّي اأَ

ْل�ِصَنتُكْم  ِف اأَ ْي َوَل َتُق�ُل�ا اْلَكِذب ِلَ��صْ ة اأَ َدِريَّ ف « َم�صْ يه َوَما يِف َقْ�له » مِلَا َت�صِ ِد َراأْيه َوَت�َصهِّ َجرَّ  مِبُ
َّ

َباَح اهلل ا اأَ مِمَّ

ْنَيا َوَل يِف   اْلَكِذب َل ُيْفِلُحـــ�َن « اأَْي ل يِف الدُّ
َّ

وَن َعَلـــى اهلل ِذيَن َيْفَرُ نَّ الَّ ـــَد َعَلـــى َذِلَك َفَقاَل تعـــاىل : » اإِ ُثـــمَّ َتَ�عَّ

ِخَرة.  اْلآ
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ية :11. ر�ص قال�ا اإمنا نحن م�صلح�ن « البقرة الآ وقال تعاىل»واإذا قيل لهم ل تف�صدوا يف الأ

ِبيب  ة الطَّ ا�ص َوَعْن ُمرَّ اِلح َعْن ِاْبن َعبَّ ّي يِف َتْف�ِصريه َعْن اأَِبي َماِلك َوَعْن اأَِبي �صَ دِّ قـــال ابـــن كثري : َقاَل ال�صُّ

َذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِصُدوا   َعَلْيِه َو�َصلََّم - » َواإِ
َّ

لَّى اهلل ِبّي - �صَ َحاب النَّ اْلَهْمَدايِنّ َعْن ِاْبن َم�ْصُع�د َوَعْن اأَُنا�ص ِمْن اأَ�صْ

ْر�ص َقـــاَل اْلَف�َصاد ُهَ� اْلُكْفر  ا َل ُتْف�ِصُدوا يِف اْلأَ ِلُح�َن « َقاَل ُهـــْم امْلَُناِفُق�َن اأَمَّ ا َنْحُن ُم�صْ َ ْر�ـــص َقاُلـــ�ا اإِمنَّ يِف اْلأَ

َذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِصُدوا  َن�ص َعْن اأَِبي اْلَعاِلَية يِف َقْ�له َتَعاىَل » َواإِ ِبيع ْبن اأَ ُب� َجْعَفر َعْن الرَّ َيِة َوَقاَل اأَ َواْلَعَمل ِبامْلَْع�صِ

ْو  ْر�ص اأَ  يِف اْلأَ
َّ

ى اهلل ُه َمْن َع�صَ نَّ  ِلأَ
َّ

َية اهلل ْر�ص َوَكاَن َف�َصادهْم َذِلَك َمْع�صِ �ا يِف اْلأَ ْر�ص « َقاَل َيْعِني َل َتْع�صُ يِف اْلأَ

َن�ص َوَقَتاَدة  ِبيع ْبن اأَ اَعِة َوَهَكَذا َقاَل الرَّ َماء ِبالطَّ ْر�ص َوال�صَّ اَلح اْلأَ نَّ �صَ ْر�ص ِلأَ ْف�َصَد يِف اْلأَ َيِتِه َفَقْد اأَ ْع�صِ َمَر مِبَ اأَ

 َفِقيَل َلُهْم 
َّ

َية اهلل َذا ارتكب�ا  َمْع�صِ ْر�ص «  َقاَل اإِ َذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِصُدوا يِف اْلأَ اِهد:  » َواإِ َوَقاَل ِاْبن ُجَرْيج َعْن جُمَ

ِلُح�َن . َوَقاَل َوِكيع َوِعي�َصى ْبن ُي�ُن�ص َوَعثَّام ْبن َعِلّي َعْن  ا َنْحُن َعَلى اْلُهَدى ُم�صْ َ َل َتْفَعُل�ا َكَذا،  َوَكَذا َقاُل�ا : اإِمنَّ

َذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِصُدوا  �َصِدّي َعْن �َصْلَمان اْلَفاِر�ِصّي » َواإِ  اْلأَ
َّ

اد ْبن َعْبد اهلل ْعَم�ص َعْن امْلِْنَهال ْبن َعْمرو َعْن َعبَّ اْلأَ

َثِني  َية َبْعُد . َوَقـــاَل ِاْبن َجِرير َحدَّ ِلُح�َن« َقاَل �َصْلَمـــان مَلْ َيِجيء اأَْهل َهِذِه اْلآ ا َنْحُن ُم�صْ َ ْر�ـــص َقاُلـــ�ا اإِمنَّ يِف اْلأَ

ْعَم�ص َعْن َزْيد ْبن َوْهب َوَغرْيه  َثِني اأَِبي َعْن اْلأَ ْحَمن ْبن �َصِريك َحدَّ َثَنا َعْبد الرَّ اأَْحَمد ْبن ُعْثَمان ْبن َحِكيم َحدَّ

 َعْنُه- 
َّ

َي اهلل َلِء َقاَل ِاْبن َجِرير َيْحَتِمـــل اأَنَّ �َصْلَمان -َر�صِ َية َقاَل َمـــا َجاَء َه�ؤُ َعـــْن �َصْلَمـــان اْلَفاِر�ِصّي يِف َهِذِه اْلآ

 َعَلْيِه َو�َصلََّم 
َّ

لَّى اهلل ِبّي �صَ ِذيـــَن َكاُن�ا يِف َزَمن النَّ َفة اأَْعَظم َف�َصاًدا ِمْن الَّ ُت�َن ِبَهِذِه ال�صِّ ِذيـــَن َياأْ َراَد ِبَهـــَذا اأَنَّ الَّ اأَ

َيِتِهْم  ْع�صِ ْر�ص مِبَ َفاق ُمْف�ِصُدوَن يِف اْلأَ َفته اأََحد َقاَل ِاْبن َجِرير َفاأَْهل النِّ ْن ِتْلَك �صِ �ِص مِمَّ ُه مَلْ مَيْ نَّ ـــُه َعَنـــى اأَ نَّ َل اأَ

ِييعهْم َفَراِئ�صـــه َو�َصّكهْم يِف ِدينه الَِّذي َل ُيْقَبل ِمْن اأََحد  ِفيَهـــا َرّبهـــْم َوُرُك�بهْم ِفيَها َما َنَهاُهْم َعْن ُرُك�به َوَت�صْ

ّك  ِمِننَي ِبَدْعَ�اُهْم َغرْي َما ُهـــْم َعَلْيِه ُمِقيُم�َن ِمْن ال�صَّ ْ
يَقـــان ِبَحِقيَقِتِه َوَكِذبهْم امْلُ�ؤ ِديـــِق ِبِه َواْلإِ لَّ ِبالتَّ�صْ َعَمـــل اإِ

ىَل َذِلَك �َصِبياًل َفَذِلَك  َذا َوَجـــُدوا اإِ  اإِ
َّ

ْوِلَياء اهلل ِ َوُكُتبه َوُر�ُصلـــه َعَلى اأَ
َّ

ْيـــب َوُمَظاَهَرتهـــْم اأَْهل التَّْكِذيب ِبَاهلل َوالرَّ

نَّ ِمْن  ِلُح�َن ِفيَها . َوَهَذا الَِّذي َقاَلُه َح�َصن َفاإِ ُهْم ِبِفْعِلِهْم َذِلَك ُم�صْ نَّ ْر�ص َوُهْم َيْح�َصُب�َن اأَ ْف�َصاد امْلَُناِفِقنَي يِف اْلأَ اإِ

لَّ  ْوِلَياء َبْع�ص اإِ ِذيَن َكَفُروا َبْع�صهْم اأَ ْوِلَياَء َكَما َقـــاَل َتَعاىَل » َوَالَّ ِمِننَي اْلَكاِفِريَن اأَ ْ
َخاَذ امْلُ�ؤ ْر�ص ِاتِّ اْلَف�َصـــاد يِف اْلأَ

ّيَها  ِمِننَي َواْلَكاِفِريَن َكَما َقاَل َتَعاىَل » َيا اأَ ْ
 امْلَُ�اَلة َبنْي امْلُ�ؤ

َّ
ْر�ص َوَف�َصاد َكِبري « َفَقَطَع اهلل َتْفَعُل�ُه َتُكْن ِفْتَنة يِف اْلأَ

ِ َعَلْيُكْم �ُصْلَطاًنا ُمِبيًنا « ُثمَّ 
َّ

َعُل�ا هلِل ْن جَتْ ُتِريـــُدوَن اأَ ِمِننَي اأَ ْ
ْوِلَياء ِمْن ُدون امْلُ�ؤ ِذيـــَن اآَمُنـــ�ا َل َتتَِّخُذوا اْلَكاِفِريَن اأَ الَّ

مَيان ِا�ْصَتَبَه  رًيا« َفامْلَُناِفق مَلَّا َكاَن َظاِهره اْلإِ د َلُهْم َن�صِ ار َوَلْن جَتِ �ْصَفل ِمْن النَّ ْرك اْلأَ نَّ امْلَُناِفِقنَي يِف الدَّ َقـــاَل »اإِ

ِمِننَي ِبَقْ�ِلِه الَِّذي َل َحِقيَقة َلُه  ْ
ُه ُهَ� الَِّذي َغرَّ امْلُ�ؤ نَّ ل ِلأَ ِمِننَي َفَكاَن اْلَف�َصاد ِمْن ِجَهة امْلَُناِفق َحا�صِ ْ

اأَْمره َعَلى امْلُ�ؤ

ِ َوَتَطاَبَق 
َّ

ل َلَكاَن �َصّره اأََخّف َوَلْ� اأَْخَل�َص اْلَعَمل هلِل وَّ ُه ِا�ْصَتَمرَّ َعَلى َحاله اْلأَ نَّ ِمِننَي َوَلْ� اأَ ْ
َوَواىَل اْلَكاِفِريـــَن َعَلـــى امْلُ�ؤ

ِلُح�َن  ا َنْحُن ُم�صْ َ ْر�ص َقاُل�ا اإِمنَّ َذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِصُدوا يِف اْلأَ َح َوِلَهَذا َقـــاَل َتَعاىَل : »َواإِ ْفَلَح َواأَجْنَ َقْ�لـــه َوَعَمله َلأَ

�ْصَحاق  د ْبن اإِ مَّ َلِء َكَما َقاَل حُمَ َلِء َوَه�ؤُ َطِلح َمَع َه�ؤُ ِمِننَي َواْلَكاِفِريَن َوَن�صْ ْ
ْن ُنَداِري اْلَفِريَقنْيِ ِمْن امْلُ�ؤ ْي ُنِريد اأَ »اأَ

ْر�ص  َذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِصُدوا يِف اْلأَ ا�ص » َواإِ ْو �َصِعيد ْبن ُجَبرْي َعْن ِاْبن َعبَّ د َعْن ِعْكِرَمة اأَ مَّ د ْبن اأَِبي حُمَ مَّ َعْن حُمَ
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ِمِننَي َواأَْهل اْلِكَتاب . ْ
اَلح َبنْي اْلَفِريَقنْيِ ِمْن امْلُ�ؤ �صْ ا ُنِريد اْلإِ َ ْي اإِمنَّ ِلُح�َن « اأَ ا َنْحُن ُم�صْ َ َقاُل�ا اإِمنَّ

ية )14( عراب اآمنا قل مل ت�ؤمن�ا ولكن ق�ل�ا اأ�صلمنا « احلجرات الآ وقال تعاىل: »قالت الأ

ْنُف�ِصِهْم َمَقام  َعْ�ا ِلأَ  ِادَّ
ِ
�ْصاَلم ل َما َدَخُل�ا يِف اْلإِ ِذيـــَن اأَوَّ ْعَراب الَّ قـــال ابن كثري : َيُق�ل َتَعاىَل ُمْنِكًرا َعَلى اْلأَ

ِمُن�ا َوَلِكْن ُق�ُل�ا اأَ�ْصَلْمَنا َومَلَّا َيْدُخل  ْ
ا ُقْل مَلْ ُت�ؤ ْعَراب اآَمنَّ مَيان يِف ُقُل�بهْم َبْعد » َقاَلْت اْلأَ ـــن اْلإِ مَيـــان َومَلْ َيَتَمكَّ اْلإِ

ْهِل   َكَما ُهَ� َمْذَهُب اأَ
ِ
�ْصاَلم مَيان اأََخ�صُّ ِمْن اْلإِ َية اْلَكِرمَية اأَنَّ اْلإِ مَيـــان يِف ُقُل�بُكـــْم « َوَقْد ُا�ْصُتِفيَد ِمْن َهِذِه اْلآ اْلإِ

مَيان  �ْصاَلم ُثمَّ َعْن اْلإِ َل َعْن اْلإِ اَلم ِحني �َصاأَ اَلة َوال�صَّ يل َعَلْيِه ال�صَّ َماَعـــة ، َوَيُدّل َعَلْيِه َحِديث ِجرْبِ ـــة َواجْلَ نَّ ال�صُّ

اق  زَّ َثَنا َعْبد الرَّ ْحَمـــد َحدَّ َمام اأَ َخ�ـــصِّ ِمْنُه َوَقاَل اْلإِ َخ�ّص ُثمَّ ِلاْلأَ ىَل اْلأَ َعـــّم اإِ ى ِمْن اْلأ قَّ ْح�َصان َفَرَ ُثـــمَّ َعـــْن اْلإِ

 
َّ

 َعْنُهَما َقاَل اأَْعَطى َر�ُص�ل اهلل
َّ

َي اهلل ِبيِه َر�صِ ا�ص َعْن اأَ ْهِرّي َعْن َعاِمر ْبن �َصْعد ْبن اأَِبي َوقَّ َنا َمْعَمر َعْن الزُّ اأَْخرَبَ

 اأَْعَطْيت 
َّ

 َتَعاىَل َعْنُه َيا َر�ُص�ل اهلل
َّ

َي اهلل  َعَلْيِه َو�َصلََّم ِرَجاًل َومَلْ ُيْعِط َرُجاًل ِمْنُهْم �َصْيًئا َفَقاَل �َصْعد َر�صِ
َّ

لَّى اهلل �صَ

َعاَدَها  ْو ُم�ْصِلم « َحتَّى اأَ  َعَلْيـــِه َو�َصلََّم : » اأَ
َّ

لَّى اهلل ِبّي �صَ ِمن َفَقاَل النَّ ْ
ُفاَلًنـــا َوُفاَلًنـــا َومَلْ ُتْعِط ُفاَلًنا �َصْيًئا َوُهَ� ُم�ؤ

 َعَلْيِه َو�َصلََّم 
َّ

لَّى اهلل ِبّي �صَ ْو ُم�ْصِلم «  ُثمَّ َقاَل النَّ  َعَلْيِه َو�َصلََّم َيُق�ل » اأَ
َّ

لَّى اهلل ِبّي �صَ  َعْنُه َثاَلًثا َوالنَّ
َّ

َي اهلل �َصْعد َر�صِ

ار َعَلى ُوُج�ههْم «  ْن ُيَكبُّ�ا يِف النَّ اَفة اأَ يَلَّ ِمْنُهْم َفَلْم اأُْعِطِه �َصْيًئـــا خَمَ َدع َمْن ُهَ� اأََحبُّ اإِ ْعِطـــي ِرَجـــاًل َواأَ » اإِينِّ َلأُ

ِمن َوامْلُ�ْصِلم َفَدلَّ  ْ
 َعَلْيِه َو�َصلََّم َبنْي امْلُ�ؤ

َّ
لَّى اهلل ِبّي �صَ َق النَّ ْهِرّي ِبِه َفَقْد َفرَّ ِحيَحنْيِ ِمْن َحِديث الزُّ اأَْخَرَجاُه يِف ال�صَّ

ِحيح اْلُبَخاِرّي  مَيان ِمْن �صَ ل �َصْرح ِكَتاب اْلإِ ِتِه يِف اأَوَّ ِدلَّ ْرَنا َذِلَك ِباأَ �ْصاَلم ، َوَقْد َقرَّ مَيان اأََخ�صُّ ِمْن اْلإِ َعَلى اأَنَّ اْلإِ

ىَل  ـــُه َتَرَكُه ِمْن اْلَعَطاء َوَوَكَلُه اإِ نَّ ُجل َكاَن ُم�ْصِلًما َلْي�َص ُمَناِفًقا ِلأَ ـــة َوَدلَّ َذِلَك َعَلى اأَنَّ َذاَك الرَّ ْمـــد َوامْلِنَّ ِ احْلَ
َّ

َوهلِل

ا  َ َناِفِقنَي َواإِمنَّ َية َلْي�ُصـــ�ا مِبُ ْعـــَراب امْلَْذُك�ِريَن يِف َهِذِه اْلآ َلِء اْلأَ �ْصاَلم َفَدلَّ َهَذا َعَلـــى اأَنَّ َه�ؤُ َمـــا ُهَ� ِفيـــِه ِمْن اْلإِ

ُب�ا يِف َذِلَك  َلْيِه َفاأُدِّ إِ ُل�ا ا ا َو�صَ ْنُف�ِصِهْم َمَقاًمـــا اأَْعَلى مِمَّ َعْ�ا ِلأَ مَيان يِف ُقُل�بهْم َفادَّ ُهـــْم ُم�ْصِلُمـــ�َن مَلْ َي�ْصَتْحِكْم اْلإِ

ا ُقْلَنا َهَذا  َ َخِعّي َوَقَتـــاَدة َواْخَتاَرُه ِاْبن َجِرير َواإِمنَّ ْبَراِهيم النَّ إِ  َعْنُهَما َوا
َّ

َي اهلل ا�ص َر�صِ َوَهـــَذا َمْعَنـــى َقْ�ل ِاْبن َعبَّ

مَيـــان َوَلْي�ُص�ا َكَذِلَك ، َوَقْد ُرِوَي َعْن  َلِء َكاُن�ا ُمَناِفِقنَي ُيْظِهُروَن اْلإِ ىَل اأَنَّ َه�ؤُ  َذَهَب اإِ
َّ

نَّ اْلُبَخـــاِرّي َرِحَمـــُه اهلل ِلأَ

ْي ِا�ْصَت�ْصَلْمَنا  ُهْم َقاُل�ا يِف َقْ�له َتَباَرَك َوَتَعـــاىَل “ َوَلِكْن ُق�ُل�ا اأَ�ْصَلْمَنا” اأَ نَّ اِهد َواْبن َزْيد اأَ �َصِعيـــد ْبـــن ُجَبرْي َوجُمَ

مَياِنِهْم  َة َوَقاَل َقَتاَدة َنَزَلـــْت يِف َقْ�م ِاْمَتنُّ�ا ِباإِ اِهـــد َنَزَلْت يِف َبِني اأَ�َصد ْبن ُخَزمْيَ ْبي َقاَل جُمَ َخـــْ�ف اْلَقْتـــل َوال�صَّ

ل  مَيان َومَلْ َيْح�صُ ْنُف�ِصِهْم َمَقام اْلإِ َعْ�ا ِلأَ ُهْم َقْ�م ِادَّ نَّ ل اأَ وَّ ِحيـــح اْلأَ  َعَلْيِه َو�َصلََّم َوال�صَّ
َّ

لَّى اهلل  �صَ
َّ

َعَلـــى َر�ُص�ل اهلل

ُح�ا َكَما ُذِكَر امْلَُناِفُق�َن يِف  ُف�ا َوُف�صِ َلْيِه َبْعد َوَلْ� َكاُن�ا ُمَناِفِقنَي َلُعنِّ إِ ُل�ا ا ُب�ا َواأُْعِلُم�ا اأَنَّ َذِلَك مَلْ َي�صِ َلُهْم َبْعد َفاأُدِّ

ْي  مَيان يِف ُقُل�بُكْم « )اأَ ِمُن�ا َوَلِكْن ُق�ُل�ا اأَ�ْصَلْمَنا َومَلَّا َيْدُخل اْلإِ ْ
ِديًبا » ُقْل مَلْ ُت�ؤ َلِء َتاأْ ا ِقيَل ِلَه�ؤُ َ �ُص�َرة َبَراَءة ، َواإِمنَّ

ْعَماِلُكْم �َصْيًئا«   َوَر�ُص�لـــه َل َيِلْتُكْم ِمْن اأَ
َّ

ْن ُتِطيُع�ا اهلل مَيان َبْعـــد(  ُثمَّ َقاَل َتَعاىَل:» َواإِ ىَل َحِقيَقـــة اْلإِ ُلـــ�ا اإِ مَلْ َت�صِ

نَّ  َلْتَناُهْم ِمْن َعَملهْم ِمْن �َصْيء « َوَقْ�له َتَعاىَل » اإِ ْي َل ُيْنِق�صُكْم ِمْن اأُُج�رُكْم �َصْيًئا ( َكَقْ�ِلِه َعزَّ َوَجلَّ » َوَما اأَ )اأَ

ِ َوَر�ُص�له 
َّ

ِذيَن اآَمُن�ا ِبَاهلل ل« الَّ ِمُن�َن اْلُكمَّ ْ
ا امْلُ�ؤ َ ْي اإِمنَّ ِمُن�َن »اأَ ْ

ا امْلُ�ؤ َ َناَب ،« اإِمنَّ َلْيِه َواأَ إِ ْي مِلَْن َتاَب ا  َغُف�ر َرِحيم « اأَ
َّ

اهلل
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ِديق امْلَْح�ص( » َوَجاَهُدوا  �ا َوَل َتَزْلَزُل�ا َبـــْل َثَبُت�ا َعَلى َحال َواِحَدة ، َوِهَي التَّ�صْ ْي مَلْ َي�ُصكُّ ُثـــمَّ مَلْ َيْرَتاُبـــ�ا « ) اأَ

َ�انه« اأُوَلِئَك ُهْم   َوِر�صْ
َّ

ْمَ�الهْم يِف َطاَعة اهلل ْي َوَبَذُل�ا ُمَهجهْم َوَنَفاِئ�ص اأَ  « )اأَ
َّ

ْنُف�صهْم يِف �َصِبيل اهلل ْمَ�اِلِهْم َواأَ ِباأَ

لَّ اْلَكِلَمة  مَيان اإِ ِذيَن َلْي�َص َلُهْم ِمْن اْلإِ ْعَراب الَّ ِمُن�َن َل َكَبْع�ِص اْلأَ ْ
ُهْم ُم�ؤ نَّ إِ َذا َقاُل�ا ا اِدُق�َن ) اأَْي يِف َقْ�لهْم اإِ ال�صَّ

اِرث َعْن اأَِبي  َثَنا َعْمرو ْبن احْلَ َثَنا ِر�ْصِديـــن َحدَّ َثَنا َيْحَيى ْبن َغْياَلن َحدَّ َمـــام اأَْحَمد : َحدَّ اِهـــَرة(  َوَقاَل اْلإِ الظَّ

ِمُن�َن يِف  ْ
 َعَلْيِه َو�َصلََّم َقاَل: » امْلُ�ؤ

َّ
لَّى اهلل ِبّي �صَ نَّ النَّ  َعْنُه َقاَل اإِ

َّ
َي اهلل ْمـــح َعـــْن اأَِبي اْلَهْيَثم َعْن اأَِبي �َصِعيد َر�صِ ال�صَّ

 
َّ

ْنُف�صهْم يِف �َصِبيل اهلل ْمَ�اِلِهْم َواأَ ِ َوَر�ُص�له ُثمَّ مَلْ َيْرَتاُب�ا َوَجاَهُدوا ِباأَ
َّ

ِذيَن اآَمُن�ا ِبَاهلل ْنَيا َعَلى َثاَلَثة اأَْجَزاء : الَّ الدُّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ « .
َّ

َذا اأَ�ْصَرَف َعَلى َطَمع َتَرَكُه هلِل ْنُف�صهْم ، َوَالَِّذي اإِ ْمَ�الهْم َواأَ ا�ُص َعَلى اأَ َمُنُه النَّ َوَالَِّذي َياأْ

يات ال�صابقة وتف�صريها ن�صتدل على اأهمية ا�صتخدام الكلمات ال�صحيحة للتدليل على معاٍن تدل  ومن الآ

ل. عليها نف�ص الكلمات، ول�ل اأهمية هذه الق�صية ملا اهتم بها القراآن املُنزَّ

ومن �ل�ضنة �لنبوية

مام �لن�ضائي �ضد�ر 1.13 - للإ يف �ضنن �لن�ضائي، �لإ

 اأخبرنا �ص�يد ابن ن�صر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن اأبي لبيد عن 

اأبي �صلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال �صمعت ر�ص�ل اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم- يق�ل على املنرب: 

عراب.. الخ( اأي ال�صم  عراب على ا�صم �صالتكم األ اإنها الع�صاء«. ق�له )ل تغلبنكم الأ »ل تغلبنكم الأ

عراب ي�صم�نها فال تكرثوا ا�صتعمال ذلك  الذي ذكر اهلل تعاىل يف كتابه لهذه ال�صالة ا�صم الع�صاء والأ

عراب عليكم بل اأكرثوا ا�صتعمال ا�صم الع�صاء م�افقة للقراآن، فاملراد النهي  ال�صم ملا فيه من غلبة الأ

عن اإكثار ا�صم العتمة ل عن ا�صتعماله اأ�صال فاندفع ما يت�هم من التنايف بني اأحاديث البابني. )فاإنهم 

يعتم�ن( من اأعتم اإذ دخل يف العتمة وهي الظلمة وعلى مبعنى الالم اأي ي�ؤخرون ال�صالة ويدخل�ن يف 

بل وحلبها واهلل تعاىل اأعلم . ظلمة الليل ب�صبب الإ

مام �لن�ضائي  �ضد�ر 1.13 - للإ �ضنن �لن�ضائي، �لإ

على عن خالد وه� ابن احلـــارث عن �صعبة قال: �صمعت اأبـــا بكر بن حف�ص  اأخربنـــا حممـــد بن عبـــد الأ

يقـــ�ل: �صمعت ابـــن حمريز يحدث عن رجل من اأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليـــه و�صلم، عن النبي �صلى اهلل 

عليـــه و�صلم قال: ي�صرب نا�ص من اأمتي اخلمـــر ي�صم�نها بغري ا�صمها. ق�له )ي�صم�نها بغري ا�صمها( قاله يف 

حمل الذم فيدل على اأن الت�صمية واحليلة ل جتعالن احلرام حالل واهلل تعاىل اأعلم.
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مام �بن حجر �لع�ضقلين �ضد�ر 2.05 - للإ  فتح �لباري، �ضرح �ضحيح �لبخاري، �لإ

ُة ْبُن  َثَنا َعِطيَّ ْحَمِن ْبُن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َدَقُة ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َثَنا �صَ اٍر َحدَّ        َوَقاَل ِه�َصاُم ْبُن َعمَّ

 ِ
َّ

�ْصَعِريُّ َواهلل ُب� َماِلٍك اْلأَ ْو اأَ ُب� َعاِمٍر اأَ َثِني اأَ �ْصَعِريُّ َقاَل َحدَّ ْحَمِن ْبُن َغْنٍم اْلأَ َثَنا َعْبُد الرَّ َقْي�ٍص اْلِكاَلِبيُّ َحدَّ

ِريَر  َر َواحْلَ ْقَ�اٌم َي�ْصَتِحلُّ�َن احْلِ ِتي اأَ  َعَلْيِه َو�َصلََّم-  َيُق�ُل:  َلَيُك�َننَّ ِمْن اأُمَّ
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيَّ -�صَ َما َكَذَبِني �َصِمَع النَّ

اَجٍة  ِتيِهْم َيْعِني اْلَفِقرَي حِلَ ىَل َجْنِب َعَلٍم َيُروُح َعَلْيِهْم ِب�َصاِرَحٍة َلُهْم َياأْ ْقَ�اٌم اإِ ْمَر َوامْلََعاِزَف َوَلَيْنِزَلنَّ اأَ َواخْلَ

 اْلِقَياَمة،ِ وقد 
ِ
ىَل َيْ�م �َصُخ اآَخِريَن ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر اإِ ُع اْلَعَلَم َومَيْ  َوَي�صَ

ُ َّ
ُتُهْم اهلل َلْيَنا َغدًا َفُيَبيِّ إِ َفَيُق�ُل�َن اْرِجْع ا

اأخرجه اأحمد وابن اأبي �صيبة والبخاري يف » التاريخ « من طريق مالك بن اأبي مرمي عن عبد الرحمن 

�صعري عن ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم » لي�صربن اأنا�ص من اأمتي اخلمر  بن غنم عن اأبي مالك الأ

ي�صم�نها بغري ا�صمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم املعازف « احلديث.

 ويف هذا احلديث وعيد �صديد على من يتحيل يف حتليل ما يحرم بتغيري ا�صمه، واأن احلكم يدور مع العلة.

�صـــكار وجـــد التحـــرمي ولـــ� مل ي�صتمـــر ال�صـــم. �صـــكار، فمهمـــا وجـــد الإ  والعلـــة يف حتـــرمي اخلمـــر الإ

�صمـــاء ل باألقابها، ردا على من حمله على  حكام اإمنا تتعلق مبعاين الأ قـــال ابـــن العربي : ه� اأ�صـــل يف اأن الأ

اللفظ.

مام حممد بن عبد �هلل �حلاكم �لني�ضابوري.  �ضد�ر 2.02 - للإ �مل�ضتدرك على �ل�ضحيحني،�لإ

حدثنا اأب� العبا�ص حممد بن يعق�ب، حدثنا بحر بن ن�صر، حدثنا عبد اهلل بن وهب، اأخربين عمرو بن 

احلارث، عن �صعيد بن اأبي هالل، عن حممد بن عبد اهلل بن م�صلم:اأن اأبا م�صلم اخل�لين حج فدخل على 

عائ�صـــة، زوج النبي -�صلَّى اهلل عليه و�صلم- فجعلت ت�صاأله عـــن ال�صام وعن بردها، فجعل يخربها فقالت: 

كيـــف ي�صـــربون على بردها؟قال: يـــا اأم امل�ؤمنني، اإنهم ي�صربـــ�ن �صرابا لهم يقال لـــه: الطال.قالت: �صدق 

اهلل، وبلـــغ حبي -�صلَّـــى اهلل عليه و�صلم- �صمعته يق�ل: )اإن نا�صا من اأمتـــي ي�صرب�ن اخلمر، ي�صم�نها بغري 

ا�صمها(.هذا حديث �صحيح على �صرط ال�صيخني، ومل يخرجاه.

مام حمي �لدين بن �ضرف �لنووي. �ضد�ر 2.01 - للإ �ضحيح م�ضلم ب�ضرح �لنووي، �لإ

ا ا�صمها املدينة وطابة  ا�ص من املنافقني وغريهم ي�صم�نها يرثب، واإمنَّ )مزيد- ِديَنُة( يعني: اأنَّ بع�ص النَّ

 َعَليِه 
ُ
لَّى اهلل بيِّ -�صَ وطيبة، ففي هذا كراهة ت�صميتها يرثب.وقد جاء يف )م�صند اأحمد بن حنبل( حديث عن النَّ

اها يرثب كتبت عليه خطيئة.  َو�َصلََّم- يف كراهة ت�صميتها يرثب. وحكي عن عي�صى بن دينار اأنَّه قال: من �صمَّ

قال�ا: و�صبب كراهة ت�صميتها يرثب لفظ الترثيب الَّذي ه� )مزيد(.
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�ضد�ر 1.11 - لبن �لقيم تهذيب �ضنن �أبي د�ود، �لإ

 واأي�صـــًا: فقـــد روى ابن بطة وغريه باإ�صناد ح�صن عن اأبي هريرة اأن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- قال: 

»ل ترتكبـــ�ا ما ارتكب اليه�د فت�صتحل�ا حمـــارم اهلل باأدنى احليل« واإ�صناده مما ي�صححه الرمذي واأي�صًا: 

فـــاإن النبي -�صلى اهلل عليـــه و�صلم- قال: »لعن اهلل اليه�د حرمت عليهم ال�صح�م فجمل�ها وباع�ها واأكل�ا 

اأثمانهـــا« و»جمل�ها« يعني اأذاب�ها وخلط�ها، واإمنـــا فعل�ا ذلك ليزول عنها ا�صم ال�صحم، ويحدث لها ا�صم 

اآخـــر وهـــ� ال�دك، وذلك ل يفيد احلل، فاإن التحرمي تابع للحقيقـــة وهي مل يتبدل بيبدل ال�صم.وهذا الربا 

حترميـــه تابع ملعناه وحقيقته فال يزول بتبدل ال�صم ب�ص�رة البيع كما مل يزل حترمي ال�صحم بتبديل ال�صم 

ذابـــة وهذا وا�صح بحمد اهلل.واأي�صًا: فاإن اليه�د مل ينتفعـــ�ا بعني ال�صحم، اإمنا انتفع�ا  ب�صـــ�رة اجلمل والإ

ن اهلل تعاىل  لفاظ، دون مقا�صدها وحقائقها اأن يحرم ذلك، لأ بثمنـــه، فيلـــزم من وقف مع �ص�ر العق�د والأ

م عليهم نف�ص ال�صحم وملـــا لعنهم على ا�صتحاللهـــم الثمن، واإن مل  مل ين�ـــص على حتـــرمي الثمن واإمنا َحـــرَّ

ين�ـــص على حترميـــه دل على اأن ال�اجب النظـــر اإىل املق�ص�د واإن اختلفت ال��صائـــل اإليه، واأن ذلك ي�جب 

اأن ل يق�صـــد النتفـــاع بالعني ول ببدلها.ونظري هذا اأن يقال: ل تقرب مال اليتيم فتبيعه وتاأكل ع��صه، واأن 

يقـــال: ل ت�صـــرب اخلمر فتغري ا�صمه وت�صربه، واأن يقال: ل تزن بهذه املـــراأة فتعقد عليها عقد اإجارة وتق�ل 

م اهلل اأو  �صل ـ وه� حترمي احليل املت�صمنة اإباحة ما َحرَّ اإمنـــا اأ�صت�يف منافعها واأمثال ذلك.قال�ا: ولهـــذا الأ

اإ�صقـــاط ما اأوجبـــه اهلل عليه ـ اأكرث من مائة دليل، وقد ثبت اأن النبـــي -�صلى اهلل عليه و�صلم- »لعن املحلل 

واملحلـــل لـــه« مع اأنه اأتى ب�ص�رة عقد النكاح ال�صحيح، ملا كان مق�صـــ�ده التحليل، ل حقيقة النكاح.وي�صهد 

لـــه اأي�صًا ق�له -�صلـــى اهلل عليه و�صلم- »لي�صربن نا�ص من اأمتي اخلمر ي�صم�نهـــا بغري ا�صمها« وق�له اأي�صًا 

فيمـــا رواه اإبراهيـــم احلربي من حديث اأبي ثعلبة عن النبي -�صلى اهلل عليـــه و�صلم- قال »اأول دينكم نب�ة 

ورحمة، ثم خالفة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجربية، ثم ملك ع�ص��ص ي�صتحل فيه احلر واحلرير« 

واحلـــرـ  بك�صر احلـــاء وتخفيف الراءـ  ه� الَفرج.فهذا اإخبار عن ا�صتحالل املحارم، ولكنه بتغيري اأ�صمائها، 

واإظهارهـــا يف �ص�ر جتعل و�صيلة اإىل ا�صتباحتها، وهي الربا واخلمـــر والزنا، في�صمى كل منها بغري ا�صمها، 

وي�صتبـــاح ال�صم الذي �صمي به، وقد وقعت الثالثة.ويف ق�ل عائ�صـــة »بئ�صما �صريت، وبئ�صما ا�صريت« دليل 

ول و�صيلـــة اإليه.وهذه  ن الثـــاين عقد ربا والأ علـــى بطـــالن العقدين معـــًا وهذا ه� ال�صحيح مـــن املذهب، لأ

حاديـــث و�صروحاتها تدلل على اأهمية ا�صتخدام امل�صطلح وعلـــى التحذير من خط�رة ا�صتحالل احلرام  الأ

مبجرد تغيري ا�صمه .

مـــا �صبق مـــن ا�صتدللت يف اأمـــر امل�صطلح واأهميتـــه اإذا اأ�صفنا عليه ما ه� املعـــروف يف الع�صر   

احلديث مب�صمى الق�امي�ص املتخ�ص�صة ) glossary  ( ي�ؤكد على حي�ية اإ�صتخدام امل�صطلح.
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ولقـــد مت اإغتيال الكثري من امل�صطلحـــات يف ع�صرنا احلديث و ه�  اأ�ص�اأ ما حدث يف طفرتنا الثقافية، 

خفاء معانيها، ولنذكر  لفاظ وطم�ص األفاظ اأخـــرى لإ اإذ مت وعـــن �صبق اإ�صرار وتر�صد قتـــل معاين بع�ص الأ

�صتقرار،  رهاب ، احلرية ، الراأي ، احل�ار ، الإ بداع ، التطرف ، الإ مثلة ،الفن ، الثقافة ، الفكر ، الإ بع�ص الأ

التنمية ، الت�صامح ، وغريها كثري، ولكن دع�نا ناأخذ ما �صبق من اأمثله ب�صيء من التف�صيل :

1- �لفــــن : 

عندمـــا يقال فن يف الع�صر الذي نعي�صه، فما ه� ال�اقع الـــذي ي�صفه هذا امل�صطلح؟! فاملتبادر للذهن 

املطربـــني ، املطربات، الفيدي� كليب ، امل��صيقى ، التمثيـــل ال�صينمائي ، التمثيل امل�صرحي وغريها من اأم�ر 

�صلي  احل�صـــ� الفكـــري والظهـــ�ر الجتماعي، ولكن هل  هـــذا ه� املعنى الـــذي يعنيه الفـــن يف امل�صطلح الأ

للكلمة؟!  ففي معاجم اللغة ) القام��ص املحيط مثاًل (ورد معنى كلمة  الفن ه� احلال وال�صرب من ال�صيء، 

دب  ب�اب على اأنها فن�ن فيق�ل�ن فن�ن اللغة وفن�ن العل�م والأ ولذلـــك جنـــد يف كتب اللغة وغريها ت�صمية الأ

وغريهـــا ، والـــذي حدث يف ع�صر الطفـــرة الثقافية ه� تفريغ امل�صطلح من معناه الـــذي يعرفه النا�ص عنه 

ن�صاين ثم ملـــئ بح�ص� لي�ص له �صلـــة بامل�صطلح اأ�صاًل  باإعتبـــاره عمـــاًل اإبداعيـــًا على م�صت�ى راٍق للفكـــر الإ

طلقنا على الغناء املاجن  وال�صبـــب  هـــ� اأننا ل� اأردنا اإختيار م�صطلح ي�صـــف حقيقة ما ن�صميه الي�م فنـــًا لأ

�صميناها  امل�صاحـــب للم��صيقى م�صطلح ) اخلنا ( ول� و�صفنا واقع الفنانة التي تهز ج�صمها اأمام النا�ص لأ

قينـــة ولـــ� �صمينا الفيدي� كليب مب�صماه احلقيقي لكان ا�صمه ابتذال و دع�ة للفج�ر وكلها م�صميات ل يقبلها 

مـــ�ر م�صمى الفن ريثما يتقبل النا�ص املحت�ى  �صالمـــي يف البيئة العربية، لذلك اأُطلق على هذه الأ احل�ـــص الإ

بداع اجلماعـــي يف كل عمل ،وي�صبح م�صطلح  علـــى اأ�صا�ص اأنه فن وبعـــد فرة ين�صى الفن احلقيقي وه� الإ

فالم فنان�ن ، وم�صمم�ا الرق�صات  الفـــن هـــ� ما ميت للغناء والرق�ص والتمثيل ب�صلة ، فكُتاب روايـــات  الأ

نه  فنانـــ�ن وم�ؤلف� امل��صيقى ال�صاخبة املاجنة فنان�ن ،األ يعترب هذا اغتياًل للم�صطلح ، واأ�صميته اغتياًل لأ

قتـــل للمعنـــى احلقيقي للكلمة عن �صبق اإ�صرار وتر�صد وب�ص�رة خفية خادعة حتى ل ُيعرف القاتل وحتى ل 

ميكن ت�جيه تهمة القتل العمد اإليه .

2- �لثقافة :

 واأ�صل م�صطلح الثقافة يف اللغة ه� ملن �صار حاذقًا خفيفًا فطنًا، والفار�ص الثقيف ه� الفار�ص ال�صجاع 

فال�صخ�ص املثقف اإذًا ه� احلاذق الفطن يف علم من العل�م اأو فن من الفن�ن ،وعندما ننظر اإىل املق�ص�د بالثقافة 

يف طفرتنــــا الثقافية،نالحــــظ اأن املتبادر للذهــــن اأن املثقف ه� من قراأ اأكرب قدر من الفكــــر الغربي املعا�صر من 

دب واقتنع بها و�صار يدع� اإليها بل ورمبا ان�صلخ من اأدبيات جمتمعه وث�ابته واعتربها رجعية  الرواية وال�صعر والأ

ل ت�صلــــح للع�صــــر احلديث ، املثقفــــ�ن املعني�ن بامل�صطلح اليــــ�م هم كتاب ال�صحف الي�ميــــة واملجالت الدورية 
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طروحات  بعاد الأ وكتاب الروايات و�صعراء املديح وغري ذلك ، اأما من حذق يف ال�صعر العربي الر�صني ومن فطن لأ

�صالمية فلي�ص يف عداد املثقفني ، لقد اغتالت  العاملية وفندها ونقدها متاأ�صيًا بث�ابت جمتمعه واأ�ص�ل �صريعته الإ

طفرتنــــا الثقافية م�صطلح الثقافة من م�صم�نه املحت�ي على املهارة والفطنة ولتملئه بح�ص� التبعية لغري ثقافتنا 

ن امل�صطلح احلقيقي لتبعية غري امل�صلمني وت�جهاتهم الجتماعية ه� يف حقيقته زندقة وه� اأمر ل  كم�صلمني ، ولأ

يقبله امل�صلم�ن يف جمتمعهم �صمي املديح لطروحات الغرب واأدبياته ثقافة، و�ُصمي من �صرف�ا عمرهم وجهدهم 

لدرا�صتــــه وتزيــــني تطبيقه يف املجتمع امل�صلم مثقفــــ�ن، األ يعترب ح�صر لفظة مثقفــــني يف امل�صتغربني اغتياًل عن 

�صلي وهــــ� ثقافة؟!، وعندما ن�صيف اإىل ذلك واقع ال�صحافة  �صلي للم�صطلح الأ �صبــــق اإ�صرار وتر�صد للمعنى الأ

عــــالم عم�مــــًا يف عاملنا العربي ونعرف مــــدى اأُحاديته وخ�ص�عه للعامل ال�صيا�صــــي نعلم اأن الكثري ممن يقال  والإ

عنهم باأنهم مثقف�ن ما هم اإل اأب�اقًا يف اأكرث اأح�الهم ، اأما املثقف�ن احلقيقي�ن فقد �صارت اأ�صماوؤهم اأ�ص�ليني، 

رجعيني ، ظالميني......... الخ .

3- �لفكر:

 م�صطلح من اأكرث امل�صطلحات اأهمية و يحمل معنى التدبر والتاأمل يف احلقائق ل�صتنتاج الف�ائد 

وامل�اعظ ،  اأ�صبح معنى الفكر بعد اأن مت اغتياله بال ه�ادة يف طفرتنا الثقافية ليك�ن م�صطلحًا يدل 

مة ، فتحــــدي اأحكام ال�صريعة  علــــى  كل عمــــل يحمل معنى التجروؤ على ث�ابــــت ال�صريعة اأو م�روثات الأ

�صرار علــــى معرفة احلكمة من التحرمي اأحد مظاهره هذا التجروؤ ، ومهاجمة كل ما ه�  عــــن طريق الإ

�صرعــــي ثابت بالكتاب وال�صنة اإذا مل يكن م�افقًا للع�صرنة الغربية من مظاهر هذا التجروؤ ، وحماولة 

اإخــــراج اأحكام �صرعية ل ت�صتند على اأ�ص�ل ال�صريعة من اأجل اإثبات اأن ال�صريعة ل تعار�ص ال�صل�كيات 

الغربية املعا�صرة يعترب مظهرًا  اآخر من مظاهر هذا التجروؤ ، نفى كل تهمة يتهمنا الغرب بها ول تتفق 

�صالمي دين ع�صري ومتط�ر ه� اأحد هذه املظاهر اأي�صًا  مع اأطروحاته الجتماعية بحجة اأن الدين الإ

ن التجروؤ على  الدين اأمر ل يقبله املجتمع امل�صلم بفطرته ول يقبله الدين بن�ص القراآن » وما كان  ، ولأ

مل�ؤمــــن ول م�ؤمنــــة اإذا ق�صى اهلل ور�ص�له اأمرًا اأن يك�ن لهم اخلرية مــــن اأمرهم« فاإن طفرتنا الثقافية 

غريت معنى م�صطلح ال�صتهزاء بالدين ، ومعنى م�صطلح النفاق واألب�صته م�صطلحًا يحرمه املجتمع 

امل�صلم وه� م�صطلح  الفكر،  فامل�صلم يعلم اأن التفكري والتدبر لي�ص فقط اأمرًا مقب�ًل �صرعيًا و مندوبًا 

اإليه، بل واجبًا بن�ص القراآن ، وهكذا اأُغتيل معنى الفكر عن �صبق اإ�صرار وتر�صد، ويحاول امل�صتفيدون 

عالم  مــــن هــــذه الطفرة الثقافية من بع�ص الكتــــاب يف كل ال�صحف والغالبية ال�صاحقــــة من و�صائل الإ

رهاب ، حماولة اإثارة اجلماهري  �ص�لية ، م�صاندة الإ خــــرى و�ُصمي املفكرون احلقيقي�ن بالرجعية الأ الأ

.. الخ و�صدق فيهم » يريدون اأن يطف�ؤوا ن�ر اهلل باأف�اههم « .
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بد�ع : 4- �لإ

بداع من بـــدع اأي ابتدء وه� م�صطلح حمايد فكل من بـــدء �صيء ما على نح� مل   يف اأ�صـــل امل�صطلـــح الإ

ي�صبقـــه اإليه اأحد فقد اأبدع ، طفرتنا الثقافية اإختـــارت اأن ت�صتخدم هذا امل�صطلح كمطية لل�صهرة ال�صريعة 

بداع  ، وكلمـــا بدء اأي واحد اأيَّ �صيء فيه حتـــٍد لث�ابت املجتمع �صار مبدعًا وللتدليل على ذلك نالحظ اأن الإ

دبي  دباء والروائيني و الإعالميني الذين يحاول�ن تقليد املدنية الغربية يف اإنتاجهم الأ ينطبـــق فقط على الأ

والإعالمـــي، �صـــ�اء كان ذلك يف جمال الق�صـــة اأو الرواية اأو ال�صعر اأو الربامج اأو غـــري ذلك ، ول� اأردنا اأن 

تيان بجديد  نطبـــق امل�صطلـــح الذي ي�صرح معنى مـــا يفعل�نه فهم يف ال�اقع اإمعات مل ُيعملـــ�ا عق�لهم يف الإ

بـــل دفعهم الك�صل واخلمـــ�ل وحب ال�صهرة والتاألق على اأكتاف الغري لرجمـــة اأعمال غريهم اأو تقليدها يف 

ح�ال، اأما املبدع�ن احلقيقيـــ�ن فلم تطلق عليهم طفرتنا الثقافية اللفظ الذي ينطبق عليهم بل  اأح�صـــن الأ

�صكال الذي وقعت فيه هذه الطفرة  خر. الإ نغالق واخل�ف من م�اجهة الراأي الآ رمبا و�صمتهم باجلم�د والإ

الثقافيـــة اأنها وب�صب ك�صل امل�صتفيدين منهـــا مل ت�صتطيع اأن ت�اكب املعنى حتى بعد حتريفه، مما جعلهم يف 

على وميتدون  و�صـــع مقارنة وا�صح مع املبدعني احلقيقيني من مفكرين وعلمـــاء واأدباء وهم يرتق�ن اإىل الأ

اأفقيـــًا ب�صبـــب مت�صكهم بق�انني جمتمعاتهـــم واأخالقيات اأمتهم امل�صلمة ، واحلق جنـــد اأن الطفرة الثقافية 

تراجـــع ي�ميـــًا وب�صرعة اإىل اخللف يف تخريب معنـــى هذا امل�صطلح بالذات ويحقـــق املبدع�ن احلقيقي�ن 

بداع اإنت�صاراٍت مت�الية اأفقدت النفعيني �ص�ابهم. �صيل لالإ للمعنى الأ

�ضولية : رهاب ، �لأ 5- �لتطرف ، �لإ

فراد والإجتاهات والظ�اهر الجتماعية  هذه امل�صطلحات وما �صابهها تعرب الطفرة الثقافية بها عن الأ

التـــي اختارت مت�صكها بث�ابتهـــا الثقافية امل�صلمة ، فعندما يتم�صك الفرد باأ�صـــ�ل ال�صريعة وث�ابتها ي�صبح 

اأ�ص�ليـــًا ،والطفـــرة الثقافية خربت املعنى الذي يت�صمنه هذا امل�صطلح فبدًل من �صرح معناه احلقيقي وه� 

�ص�ل، جعل�ا م�صطلح  ارجاع الفروع اإىل اأ�ص�لها حتى يك�ن هناك ان�صجام بني جميع الفروع ومتا�صك مع الأ

خرين بدائها  �ص�ليـــة يعني اجلم�د ورف�ص التجديد والتغيري وهي بهـــذا ) اأي الطفرة الثقافية( رمت الآ الأ

وان�صلت ، واأ�صبح كل م�صلم يتم�صك  بث�ابته الثقافية واأ�ص�ل �صريعته اأ�ص�ليًا  مبعنى جامد ال�صل�ك و اأحادي 

رغام على ترك اأ�ص�له  �صالل بل والإ التفكـــري،و اإن زاد على ذلك التم�صك واأ�صـــر عليه بالرغم حماولت الإ

ن�صان امل�صلم املتم�صـــك ب�صريعته ه� اأ�ص�يل فاإن ا�صتمر على  الثقافيـــة ي�صبـــح عندئذ متطرفًا، مبعنى اإن الإ

هـــذا التم�صـــك ب�صريعته على الرغم من املحـــاولت اجلادة والدوؤبة على اإخراجه منهـــا فاإنه عندئذ ي�صبح 

رهاب  ر�ص فاإنه ي�صبح اإرهابيًا ، وم�صطلح الإ ف�صاد يف الأ متطرفـــًا ، اأمـــا عندما يرف�ص الظلم ويق�ل ل  لالإ
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�صالم م�صطلح مب�صمى) اإرهابي( بل ه�  دليل واقعي دامغ على تخبط هذه الطفرة الثقافية، اإذ لي�ص يف الإ

رهاب  لفظ مرجم من لفظة غربية ت�صرح متامًا ما يحدث يف ذلك املجتمع اأحيانًا ويف ظني اأن م�صطلح الإ

ما ه� اإل مرحلة لت�ص�يه معنى م�صطلح اجلهاد يف �صبيل اهلل لتك�ن كلمة اهلل هي العليا ويف ظني واهلل اأعلم 

�صالم  رهاب �صيختفي تدريجيًا وت�صتبدله الطفرة الثقافية باجلهاد والذي ه� ذروة �صنام الإ اأن م�صطلح الإ

ر�ـــص واإهالك احلرث والن�صل الـــذي تق�م به املدنيات  ف�صاد يف الأ ، ملـــاذا لي��صـــم  اأي عمل مـــن اأعمال الإ

رهاب؟ على الرغم من اإنها اأعمال ت�صرح املعنى املق�ص�د من امل�صطلح، يف حني ي�صبح  الغربية واليه�د بالإ

رهاب . عندماجتعل الطفرة  من يدعم اجلمعيات اخلريية التي تطعم اجلائع وتك�ص� العاري باأنها تدعم الإ

رهاب و�صفًا لدفـــاع املجمعات امل�صلمة عن ثقافتها و ترف�ـــص اأن ت�صمي تعذيب الب�صر  الثقافيـــة م�صطلح الإ

ر�ص وترف�ص اأن ت�صف اإجبار  ف�صاد يف الأ مـــن امل�صلمني فقط و �صرقة الرثوات و اإف�صـــاد البيئة مب�صطلح الإ

رهابيني ،فاإن  رهـــاب بالإ ف�صاد و الإ رهـــاب و القائمني على الإ هـــ�اء املف�صدين بالإ ال�صعـــ�ب على الر�ص�خ لأ

ن�صان . الطفرة الثقافية ترتكب  جرمية يف حق بني الإ

6- �حلرية ، �لر�أي ، �حلو�ر :

طفرتنـــا الثقافية ح�صرت معنى م�صطلح احلرية وجعلته يدل على عدم اللتزام بقي�د و�ص�ابط مهما 

كان ن�عهـــا،اأي اأن  احلـــر ه� الذي يفعل ما ي�صاء وما يريد ،فمثال، تخرج املراأة بدون حجاب ، يقيم الرجل 

واملـــراأة اأي عالقـــات ، يكتـــب اأي كاتب اأي �صخافـــات تغني اأي قينـــة اأي كلمات ، متتلئ القنـــ�ات الف�صائية 

ن كل ما �صبق وغري ذلك وما �صابهه ه� يف حقيقته �صرح ملعني م�صطلح ا�صمه  بالراق�صني والراق�صات ، ولأ

باحيـــة مت ح�ص�ه يف م�صطلح  باحيـــة مرف��صة يف جمتمعنا،  فـــاإن كل ما تعنيه الإ ن الإ اإباحيـــة يف لغتنـــا، ولأ

ن�صان. و الغريب اأن من يتحدث�ن ويت�صدق�ن باحلرية على �صفحات  خالق قي�د لالإ احلرية وكاأن ال�صريعة والأ

عالم،  يرف�ص�ن جمرد ال�صماح لغريهم مبمار�صة حقهم يف اإبداء  اجلرائد واملجالت وغريها من و�صائل الإ

ر�ص وحجتهم ت�صييق اخلناق  باحيني اأو املف�صدين يف الأ ن اأطروحاتهم ل تتفق مع الإ راأيهـــم بحرية فقط؛ لأ

رهـــاب و الرجعيـــة من ن�صر اأفكارهـــم،  وكاأن املتلقني مـــن املجتمع اأغبياء وهم فقـــط اأو�صياء على  علـــى الإ

فكـــر املجتمع. ماه� ال�صرر الذي �صيقع على من َيّدعـــ�ن احلرية عندما ندع من تريد اأن تتحجب اأن تغطي 

ب�اب اأمام  �صتهزاء ودون الهمز واللمز ملاذا يك�ن التف�صخ فقط ه� احلرية ؟ وملاذا ت�صرع الأ مفاتنها دون الإ

ختيار؟ ملاذا ن�صخر طاقات  باحية؟ ملاذا ل نرك للمجتمع حريـــة الإ باحيـــني وت��صد اأمام الراف�صـــني لالإ الإ

املجتمـــع لرنغمه على تنكب ال�صراط امل�صتقيم ولنجربه علـــى ال�صري يف اإجتاه اإجباري بحيث ل يجد اأمامه 

اإل طريق التغريب فقط ؟!

مة   اأمـــا الـــراأي فقـــد اأ�صبح م�صطلحًا يعنـــي تربير ال�صماح ملن يريـــد اأن يهاجم وينتق�ص مـــن ثقافة الأ
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ن ال�ص�ابط ال�صرعية ل جتيز اأن  امل�صلمة ، والراأي يف اأ�صله ا�صتنتاج مبني على درا�صات ونظر يف العل�م ولأ

يتكلـــم كل مـــن �صاء مبا �صاء وقتما �صاء وكيفما اتفق اأمام اجلم�ع مـــن العامة، فاإن الطفرة الثقافية عندما 

اأرادت اأن تخـــرج اأ�صغان نف�صها وتبث �صم�مها واأحقادهـــا الدفينة، اعتربت ا�صتهزاءها بالدين وانتقا�صها 

حكامـــه واملطالبـــة باإق�صائه عن حيـــاة النا�ص راأيا، ول� فطن لهذه املكيدة اأحـــد وجاهر مبا فطن به قال�ا  لأ

كالم جرائـــد اأو )لحتبك�هـــا( اأو اأن يق�ل اأمثلهم طريقة كنا نبدي راأيـــا وما ق�صدنا اإلخريًا وه� اأمر لي�ص 

ذل( حيث اعتـــرب اأن ماقيل لي�ص اأكرث من جمرد راأي اأو  عز منهاالأ بعيـــدا عـــن م�قف من قال )ليخرجن الأ

جمـــرد كالمـــًا للخ��ص و اللعب ولي�ـــص املتبادر للذهن مق�ص�دا منه ؛ فيجب اأن نقـــ�ل لهم  دونكم اأي �صيء 

م�ر  للخ��ص و اللعب اأما دين اهلل و �صنة ر�ص�له فلي�ص للخ��ص و اللعب فيهما ، ويجب على العاقل اأن يزن  الأ

مة الثقافية. عندما ت�صل ال�صخافات )اجلادة( لث�ابت الأ

ن الطفـــرة الثقافيـــة تعلم اأن امل�صطلح الذي ي�صرح ما تق�م به من غمز وملز واإ�صتهزاء بالدين واأهله   ولأ

اإمنا ه� نفاق واأن املجتمع ل يقبل هذا امل�صطلح اأو معناه فاإن معنى النفاق و�صع حتت م�صطلح الراأي، اأما 

الراأي كم�صطلح اأ�صيل �صار يدلل على التحري�ص و التمرد و الع�صيان..الخ ، وعندما تق�ل الطفرة الثقافية 

نحـــالل والنفاق مع بع�صهما البع�ص واإل ملـــاذا ل ن�صمع �صجاعة  راأيـــًا حـــرًا فاإنها ت�صم يف احلقيقة معنى الإ

الراأي احلرمن اأ�صاطني هذه الطفرة يف غري الدين واأهله ويف غري املتم�صكني بال�صريعة واملطبقني لها .

ديان ال�صماويـــة ، بل اإن الر�صل عليهم ال�صالم   مل تعـــرف الب�صريـــة احلرية واحرام الراأي اإل يف ظل الأ

خ�ـــص خامتهم حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ما وجد مقاومـــة اإل من اأعداء احلرية والراف�صني  جميعـــًا وبالأ

عراف والتقدم و التمـــدن ، ما اأ�صبه طفرتنا الثقافيـــة الي�م وهي تتعقب  للـــراأي احلـــر بحجة التقاليـــد و الأ

امل�صلحني والدعاة والنا�صحني بالت�ص�ي�ص والتحذير م�صتخدمة يف ذلك ق�تها القت�صادية  ونف�ذها )باأبي 

لهـــب( عندمـــا كان مي�صي خلف الر�صـــ�ل -�صلى اهلل عليه و�صلـــم- ليف�ت عليه دع�ته ويحـــذر النا�ص منه 

م�صتخدمـــًا يف ذلـــك ماله ونف�ذ بل وقرابته الل�صيقـــة من الر�ص�ل -�صلى اهلل عليـــه و�صلم- ،ملاذا لت�صمح 

خرين باأن يق�ل�ا راأيهم احلر؟ ملاذا يطبق�ن مبداأ اإن مل تكن معي فاأنت �صدي؟ اأو اإن  الطفـــرة الثقافيـــة لالآ

نـــت رجعي! واإن مل تكن م�صت�صلمًا فاأنت اإرهابـــي ! واإن مل تكن حمتاًل فاأنت اأ�ص�يل واإن مل  مل تكـــن غربيًا فاأ

تكن منحاًل فاأنت متطرف !.

�صلي احلقيقي ( لل��ص�ل اإىل نتيجة تخدم   اأمـــا م�صطلح احل�ار والذي يعني تبادل الراأي ) مبعنـــاه الأ

فكار الغربية لقناع  مـــة واملجتمع فقد اأ�صبح لفظـــًا يعني اإعطاء اأكرب فر�صة ممكنة لدعاة التغريـــب والأ الأ

ن هذا ال�صل�ك  املجتمـــع امل�صلم باطروحاتهم ويف نف�ص ال�قـــت ت�صييع اأكرب وقت ممكن على امل�صلحني ، ولأ

ن املجتمع امل�صلم  ال�صائن ) اأي الكالم فيما ل داعي منه ( ه� يف احلقيقة معنًا ي�صرحه م�صطلح اجلدل ولأ
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يعلـــم اأن اجلـــدال ل طائل منه ول فائدة اإذ ه� كالم من اأجل الكالم فاإن الطفرة الثقافية و�صعت م�صطلح 

�ص�ل  احلـــ�ار علـــى اجلدل الذي تقـــ�م به ، احل�ار يتطلـــب عقاًل نا�صجًا يتاأمـــل يف ال�قائع ويرجـــع اإىل الأ

لنخـــرج باآراء ذات مرجعية م�حـــدة ومتفق عليها ، عملية تبادل ال�صتنتاجات العقلية من املرجعية امل�حدة 

وتبـــادل املفاهيم هي احل�ار ونتائجه معروفة وف�ائده جمة ل جدال فيها ، طفرتنا الثقافية ا�صتغلت فر�صة 

�صفـــاء �صرعية على  طروحات  التي يريدهـــا املجتمع امل�صلم ولإ اإغتيـــال م�صطلـــح احل�ار لتحجيم واقـــع الإ

اأطروحـــات منهزمـــة ومبتذلة واإباحية يف نف�ـــص ال�قت ، فقد راأينا يف طفرتنا احل�صاريـــة رجاًل اأو اثنني اأو 

رهطًا ممن ي�صم�ن باملبدعني واأ�صحاب الراأي احلر ت�صميهم الطفرة باأنهم اإجتاه اجتماعي وجند اأن ال�اقع 

يدلـــل ب��صـــ�ح ك�صم�ص رابعة النهـــار اأن ه�ؤلء يتناق�ص�ن مـــع بع�صهم البع�ص دون اأدنـــى اكراث اجتماعي 

خلزعبالتهـــم وهرطقاتهم و لـــ� دعي لإطروحاتهم دع�ة عامة مل يجتمع لها اأحـــد غريهم �صريطة اأن يتبع 

لقاءهـــم ع�صـــاء فاخر يف مكان فخم ولكن الإعالم يربز كل �صكناتهم و حركاتهم وكاأن ما يق�ل�نه يف ال�اقع 

رائهم احلـــرة �صدًا يف املجتمع ويف املنطقة العربية  هـــ� �صغـــل املجتمع ال�صاغل ، يف حني جند حتجيمًا ملن لآ

ل�ف ل� كان�ا  يف اأقا�صي ال�صحراء،  جابهم مئات الأ كلها وبل يف العامل ول� دعي لطروحاتهم دع�ة عامة لأ

اغتالت طفرتنا احل�صارية )وعن �صبق اإ�صرار وتر�صد( معنى احل�ار وجعلته جدًل عقيمًا وهي فعلت ذلك 

نها تعلم اأن اجلدل لن ي�ؤدي اإىل نفع وهي بذلك �صتجعل املجتمع يياأ�ص من احل�ار ويرف�ص حتى م�صطلح  لأ

نظار عن  مة وت�صت�صلم ب�اقعها املهزوم وهي يف نف�ص ال�قت )اأي الطفرة الثقافية( حت�ل الأ حـــ�ار وتقبل الأ

اأمـــ�ر يجب اأن يبدى فيها راأي حر  من اأ�صحـــاب اأطروحات علمية منطقية ت�صتدل على اأطروحاتها بث�ابتنا 

الثقافيـــة كم�صلمـــني وتهدف اإىل اإحداث تغيري اإيجابـــي ي�صب يف م�صلحة جمتمعنا امل�صلـــم، ل� اأن الطفرة 

الثقافيـــة اأرادت ا�صتخـــدام م�صطلـــح منا�صب من اللغة العربية يـــدل على معنى ما تق�م بـــه يف ال�اقع من 

مة ثم فر�صهـــا بق�ة ال�اقع اأحيانًا  طروحـــات ل تخدم ثقافة وم�صالح الأ حماولـــة اإخفاء القب�ل ال�صمني لإ

وال�صلطـــة اأحيانًا اأخرى ومن حت�يل التفكري العام للمجتمع من حماولة اإيجاد حل�ل مل�صاكل وو�صع اإبداعات 

مل�صتقبل اأف�صل، ل�جدت الطفرة الثقافية نف�صها م�صطرة ل�صتخدام كلمة ت�صليل كم�صطلح يدل على حقيقة 

ن )ت�صليل( م�صطلح ل ميكن القب�ل بـــه فقد مت ا�صتخدام لفظ  نـــه ي�صف ما تق�م به متامـــا ، ولأ الفعـــل لأ

نهم  حـــ�ار كم�صطلـــح يغطي ما يحدث ، وبطبيعة احلال عندما يكتب بع�ص العقالء خارج مباين احل�ار )لأ

لي�ص�ا من النخب املعينة للح�ار( راأيهم احلر ويفندون من وجهة نظرهم خفايا ما يحدث ي�صبح�ن اأعداء 

مال وهم بذلك ) يف نظر الطفرة الثقافية (  للح�ار وانعزاليني ول ي�صارك�ن جمتمعهم واأمتهم الهم�م و الآ

نهم يرف�ص�ن الدخ�ل يف ح�ار ويحاول�ن ت�ص�يه �صمعة املتحاورين . م�صلل�ن لأ
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8- �ل�ضتقر�ر :  

م�صطلـــح اآخر اغتالته طفرتنا الثقافية ومن عدم احلكمـــة التحدث عن هذا امل�صطلح يف هذه احلقبة 

الزمنية بل ورمبا يف امل�صتقبل املنظ�ر ولكن اأكتفي بالق�ل اإن هذا امل�صطلح اأ�صبح يدل على معنى م�صطلح 

اجلمـــ�د، والطفـــرة الثقافيـــة تريد للجم�داأن يكـــ�ن ه� ال�صتقـــرار، وهناك فرق بني ال�صتقـــرار واجلم�د 

،فاجلبال حت�صبها جامدة وهي متر َمرَّ ال�صحاب والك�ن كله م�صتقر ولي�ص جامدًا؛ ال�صتقرار حركة قد تك�ن 

غـــري مالحظـــة اأو حتتاج لطرق حمددة ل�صرب اأغ�ارها  وهي ذات اإجتـــاه ولي�صت تخبطًا ع�ص�ائيًا ال�صتقرار 

حركـــة مطمئنـــة ذات اإجتاه وهدف، و ي�صعب علـــّي اأن اأجد يف الك�ن �صيئًا خلقـــه اهلل)الذي مل يخلق �صيئا 

عبثـــا �صبحانه( لي�ص م�صتقـــرًا اإذ كٌل مي�صٌر ملا ُخلق له وال�صم�ص و القمر بح�صبان وهما ي�صريان مل�صتقر لهما 

ر�ـــص ومن فيهن ي�صبح�ن اإل بع�ص بنـــي اآدم وه�ؤلء اأي�صا يف  و النجـــم و ال�صجـــر ي�صجدان وال�صماوات و الأ

جمم�عـــة م�صتقـــرة هي الب�صر يحي�ن و مي�ت�ن و�صيبعث�ن و �صيحا�صبـــ�ن ! ال�رقة ت�صقط من ال�صجرة بقدر 

معلـــ�م عند من خلقهـــا وغري ذلك كثري كل �صيء متحرك وه� اأي�صا م�صتقـــر، مثل واحد ميكنني اأن اأعتربه 

جامـــدًا  اإنهـــا الطريقـــة التي فكر ويفكـــر و �صيفكر بها من كذبـــ�ا الر�صل وماجاءوا به و جحـــدوا نعمة اهلل 

وبدل�ها كفرا واأحل�ا ق�مهم دار الب�ار، هم جامدون على �صيء واحد ه� منهج اإتباع اله�ى، بالرغم من كل 

الدلئـــل و الن�صائـــح و العرب التي تدل على خطاأ هذا املنهج ولذلـــك جندهم يتكلم�ن بنف�ص املنطق منذ اأن 

قتل قابيل اجلامد هابيل امل�صتقر .

9- �لتنمية :

ن�صان يف جميع مناحي حياتـــه ، طفرتنا الثقافية ح�صرت  رتقاء بالإ  م�صطلـــح حديث ن�صبيًا ومعنـــاه الإ

ن�صان نف�صـــه ، ول� راأينا ماذا  مفهـــ�م التنميـــة يف التمدد العمـــراين واحل�صري حتى ل� كان علـــى ح�صاب الإ

يحـــدث من ردم لتاريخنا احل�صـــاري  ومن تهمي�ص مل�روثاتنا املدنية واحل�صارية ومن عدم اكراث الطفرة 

لنمط حياتنا وخل�ص��صياتنا كمجتمع اإن�صاين ل�جدنا اأن لفظ تنمية ل ينطبق حقًا على ما تق�م به الطفرة 

الثقافيـــة علـــى اأر�ص ال�اقع بل نحن يف احلقيقة نقـــ�م بت�ظيف حاجات املجتمع خلدمـــة منافع اإقت�صادية 

بحتـــة لفئـــة حمدودة، وهذا ما يجب ان ن�صميه ابتزاز واملجتمع لن يقبل ا�صطالح ابتزاز ولكنه �ص�ف ي�افق 

دون �صرط اأو قيد على تنميته.

10- �لو�قعية :

 م�صطلـــح ه� اأي�صًا مت حت�يـــره ، فال�اقعية يف اأ�صلها تعني العراف باحلقائق وعدم رف�صها اأو مبعنى 

رف�ـــص مبـــدا جح�د اليقني ، اأما يف الطفرة فـــاإن ال�اقعية معناها القب�ل مبا يحـــدث والر�صى به ،والقب�ل 
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مـــر احلـــادث دون حماولـــة تغيري له معنـــى وم�صطلح اآخر هـــ� ا�صت�صالم ، ولكن الطفـــرة احتالت على  بالأ

املجتمـــع امل�صلـــم لكي ل ت�صف  قب�لهـــا بالهيمنة الثقافية علـــى جمتمعنا بال�صت�صالم ولكـــي تتفادى رف�ص 

نها تدرك اأن املجتمع لن يقبل الطرح ال�اقعي من وجهة نظر الطفرة بل �صيقاوم  مّعية  الغرب، ولأ املجتمع لإ

الثقافـــة ال�اردة اإليه بغر�ـــص وبهدف تغيري ثقافته ، فاأطلقت �صعارًا ) كـــن واقعيًا ( وفل�صفة)نحن لن نغري 

ق�ياء ، دع�نا نتاأقلم مع  الكـــ�ن، دع�نا نطـــ�ع اأنف�صنا ( و)هكذا هي احلياة ، ماذا ع�صانا اأن نفعل اأمـــام الأ

و�صاع العاملية اجلديدة( باخت�صار دع�نا نك�ن خمل�قات بال ه�ية و قد حرمت املجتمع حتى من اأن يك�ن  الأ

حربـــاء! فاحلربـــاء يتغري ل�نها لتخدم نف�صها، وتريد الطفرة الثقافية لنـــا اأن نغري األ�اننا وجل�دنا وثقافتنا 

خرى ل داعي للخ��ص فيها  مثلة الأ لي�ـــص مل�صلحتنا ول مل�صلحة غرينا بل له�ى غرينا. وهناك الكثري من الأ

فامل�صطلحات التي بقيت كما هي يف طفرتنا الثقافية قليلًة.
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الف�صل الثاين

بناء الت�صور
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بناء �لت�ضور 

�صهـــاب عن امل�صطلح وعن اغتياله عمدًا ، وعًرفـــت امل�صطلح اأنه لفظة تدل على  حتدثـــت ب�صيء من الإ

نها تعنـــي تعمد القتل غيلة اأي دون م�اجهـــة للمقت�ل ، وذكرت  معنـــى متفق عليـــه ، واخرت كلمة اغتيال لأ

نها ت�صبه اإىل حد كبري ما حدث يف وقت الطفرة  اأنني اأطلقت كلمة طفرة على ما يحدث يف بيئتنا الثقافية لأ

ت ببالدنا قبل ح�ايل ثالثني عامًا ، فقد راأينـــا اأنا�صًا �صعدوا من ل�صيء ماديًا اإىل م�صاف  املاليـــة التـــي مرَّ

م�ال مينة  امللي�نريات،فقد ح�صدوا املاليني من بيع اأرا�ص اأو ما �صابه ذلك، وقام كثري منهم بتبذير هذه الأ

وي�صرة ومل ي�صتثمروها ب�ص�رة تنفع ال�طن واملجتمع ، وما يحدث الي�م يف بيئتنا الثقافية ه� نف�ص ما حدث 

رًا وكل منظر  يف وقـــت الطفـــرة املالية، فكل من كتب اأي �صيء �صـــار مثقفًا،  وكل من اأ�صبح مثقفًا �صار َمنظِّ

ن جند عدد املثقفني يزداد ب�صبب النفخ  مة ، وهانحـــن الآ و�صـــع نف�صـــه قائدًا يعرف طرق التقدم والنم� لالأ

ن  را�صي منهم .ويهمني الآ الإعالمي لهم ، متامًا كما وجدنا عدد اأ�صحاب املاليني ازدادوا ب�صبب �صراء الأ

اأن ابني ت�ص�رًا ملا قد يحدث كنتيجة لهذه الطفرةالثقافية مبعنى اإنني اأُريد اأن اأتتبع نظريًا النتائج املت�قعة 

اإن ا�صتمرت الطفرة الثقافية يف خط م�صتقيم ودون ع�ائق. فمن وجهة نظري اخلا�صة اأجزم اأن ال�صبب يف 

الطفرة الثقافية ه�زيادة وعي املجتمع بنف�صه،و اإكت�صاف اأنه جمتمع متخلف تقنيًا و مدنيًا واإداريًا عن كثري 

من املجتمعات املتقدمة املعا�صرة،وهذا ال�عي والكت�صاف اأمر بحد ذاته اإيجابي ودليل خري ومن مب�صرات 

النه�صة التي نرج�ها لبالدنا.

 ول� لحظنا ت�قيتًا لبدايات هذه الطفرة ل�جدناها تزامنت مع ع�امل ميكن حتديدها فيما يلي :-

1- دخ�ل الف�صائيات وما تنقله من ثقافات متعددة .

2- ال�صبكة العنكب�تية وانت�صارها يف اململكة .

مريكية التي حدثت بعد احلادي ع�صر من �صبتمرب . 3- البلطجة الأ

4- تخلف اإداري وتنظيمي يف خمتلف قطاعات اخلدمة ال�طنية .

م�ال . �صحاب روؤو�ص الأ 5 - و�ص�ح النف�ذ الق�ي لأ

ولنلقي ال�ص�ء باخت�صاًر على كل عامل من الع�امل ال�صابقة وكيف �صاهم يف ظه�ر الطفرة الثقافية .

1. دخول �لف�ضائيات :

فراد متخلفـــة، فاإذا هي يف ال�اقع   اكت�صـــف كثـــري من اأفراد املجتمع اأن هنـــاك جمتمعات كان يظنها الأ

متقدمـــة اأكرث من جمتمعنا يف بع�ـــص الن�احي،  وب�ص�رة عامة يف ن�اٍح اأخرى ، وقد اكت�صف الفرد اأن عنده 
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عاملة منزلية من اإندوني�صيا اأو الفلبني اأو الهند اأو عنده �صائق من اليمن اأو باك�صتان اأو ... الخ ولكنه عرف 

فراد ح�صروا من جمتمعات لها ثقافة، واإنهم واإن كان�ا اأفرادًا فقراء اإذا ماق�رن�ا بالفرد  اأي�صًا اأن ه�ؤلء الأ

ال�صعـــ�دي الذي يعمل�ن عنـــده اإل اأن جمتمعاتهم ب�صفة عامة ُمتمِدَنة بل رمبا اأكرث من جمتمعه ه� يف ن�اح 

متعـــددة ، فالهنـــد وباك�صتان مثاًل عندهمـــا علم الـــذرة ،ويف اإندوني�صيا والفلبني ال�صـــ�ارع واملباين والبنية 

التحتيـــة اأف�صل مما عندنا  نحن اإذا اأخذنا عدد ال�صكان وامل�ارد املالية يف العتبار .مبعنى اأكرث ب�صاطة اإن 

�ص�ارعنـــا ومبانينا وطائراتنا وغري ذلك من مظاهر املدنية احلديثة ي�جد مثلها بل واأف�صل منها يف البالد 

ف�صل، اإل اأن  التـــي َقـــِدَم  اإلينا منهـــا اخلدم وال�صائق�ن ، واإننا ل�صنا كمـــا كنا نظن اأو كما ُخيل اإلينا اأننـــا الأ

كرب للف�صائيات كان فيما نقلته بال�ص�ت وال�ص�رة من برامج ثقافية واأخبار ، وجدنا اأن النا�ص يف  ثـــر الأ الأ

تلـــك البـــالد يتكلم�ن يف اأم�ر عندنا من املمن�عات ، وجد اأ�صتاذ اجلامعة مثاًل اأن �صائقه ي�صتطيع اأن يتكلم 

يف م�ا�صيـــع ويبـــدي راأيًا يف ق�صايا لي�صتطيع ه� اأن يتف�ه بها يف جامعته ، وق�ص على ذلك الكثري، املح�صلة 

ف�صل منهم  نف�صنا اأننا من الناحية املدنية ل�صنا اأف�صل مما كنا نعتقد اأننا الأ اأن الف�صائيـــات جعلتنـــا ن�ؤكد لأ

تنا  ورمبـــا اكت�صفنـــا اأي�صـــًا اأنه ل ي�جد اأ�صـــ�اأ منا بكثري اإن اأخذنا حريـــة التعبري عن الـــراأي كمقيا�ص ، عرفَّ

خبـــار ميكن اأن تك�ن اأكرث من ا�صتقبل وودع واأر�صل خطابـــًا وا�صتلم برقية واإن ما يحدث  الف�صائيـــات اأن الأ

فتنا  يف الدنيـــا اأكرث من ذلك بكثري ، عرفتنا الف�صائيات اأنـــه ميكن حتدي العادات والتقاليد ال�صائدة ، وعرَّ

الف�صائيات اأنه ما مل حتجز لنف�صك م�قعًا على خارطة العامل،  فلن يتربع اأحد ما ليعطيك �صيئًا من وقته .       

2- �ل�ضبكة �لعنكبوتية ) �لنرتنت( : 

فجـــاأة وب�صـــ�رة رمبـــا مل تكن مت�قعة وعلـــى الرغم من غـــالء اأ�صعارها ورداءة خدمتهـــا فقد ا�صت�عب 

املجتمـــع ال�صبكـــة العنكب�تية ، وكمـــا اجلائع عندما يرى الطعـــام والعط�صان عندما يرى نبـــع املاء و اأحيانًا 

كاملح�صـــ�ر بالب�ل اأو الرباز عندما تتاح  له فر�صـــة اإخراج ف�صالته، اندفع املجتمع نح� ال�صبكة العنكب�تية 

فاجلائـــع للمعل�مـــات وجد عنده مكتبات زاخـــرة والعط�صان للحقائق وجدها ظاهـــرة جلية ومن كان عنده 

ي �صيء ل ي�صتطيع اأن يق�له اأ�صبح قادرًا على التنفي�ص عن نف�صه ، املهم اأن املجتمع املغلق املكب�ت  ح�صر لأ

خرى ووجد طريقة للتعبري عن راأيه بل وجد عن طريق اأندية املحادثة  وجـــد اآليـــة للت�ا�صل مع املجتمعات الأ

من يتكلم معه دون اأن يخ�صى منه ؟!.

ن�صان عن نف�صه عندما يقف اأمام املراآة، اإل   وكما فعلت القن�ات فعلت النرنت اأكدت لنا ما يكت�صفه الإ

ختيار  اأن يف ال�صبكـــة العنكب�تية اأو النرنت ميزة لي�صت م�جـــ�دة يف الف�صائيات األ وهي ميزة املقارنة والإ

وىل يف تاريخنا املعا�صر ا�صتطاع الفرد يف جمتمعنا اأن يك�ن م�صتقاًل يف طرح اآرائه واأطروحاته،  فللمـــرة الأ

�صالم وت�صريعاتـــه يف جمتمعنا ،وم�اقع تريد اأن  فتجـــد م�اقـــع يف ال�صبكة العنكب�تية ت�ؤكـــد وتثبت اأ�صالة الإ
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حتاكـــي اأقذر مايف الغرب، ت�صتطيع من خالل  ال�صبكـــة العنكب�تية اأن تختار وتقارن بني ثقافات متعددة يف 

نف�ص ال�قت وه� اأمر لي�ص متاحًا بنف�ص القدر يف القن�ات الف�صائية . 

نعـــم هناك قنـــ�ات ف�صائية تنطلق مـــن ث�ابت �صرعية اإ�صالميـــة وت�ؤكد على اأ�صالـــة جمتمعنا كمجتمع 

نرنيـــت التي تخدم نف�ص الهدف اأكـــرث بكثري ، لقد �صاهمت ال�صبكـــة العنكب�تية يف  م�صلـــم اإل اأن م�اقـــع الإ

قالم العنـــان واأ�صبح اأفراد املجتمع اأمام اأو�صـــاع جتربهم على التفكري ، مل  ف�اه واأطلقت لالأ فـــك جلـــام الأ

يع�دواملزمـــني باأخـــذ نتائج جاهزة من ال�صحافة املحلية ، ومل يعـــ�دوا م�صطرين ملعرفة ما يحدث ح�لهم 

خبار احل�صرية م�صبقة   خبار غري اجبارهم على الأ عالم املحلي، بل وجدوا اأمامهم منابع لالأ اأن يلجاأوا لالإ

عداد ، وب�صبب ما وتدريجيًا انتهت عبارة ) �صرح م�صدر م�ص�ؤول ( وبداأ الإعالم  املرئي و امل�صم�ع يخرج  الإ

مـــن الرتابـــة ولكن فيما يبدو اأنه اقتنع اأن عليـــه اأن يخرج من الرتابة ولكنه مل يقـــرر بعد اإىل اأين �صيذهب 

ونرج� اأن تك�ن وجهته اإىل ث�ابتنا الثقافية اأما ال�صحافة فيبدو اإنها راكبة راأ�صها  كما يق�ل�ن .

مريكية : 3-�لبلطجة �لأ

نرنيت  ل اأدرى هل ه� �ص�ء حظ اأم ح�صن طالع اأن حتدث اأحداث 11 �صبتمرب بعد دخ�ل الف�صائيات والإ

مريكية ، وما  نرنيت كانت اأكرث مالئمة خلدمة ما تريده احلك�مة الأ ، فعقليـــة املجتمع قبل الف�صائيات والإ

مريكية ه� ما قاله رئي�صها ) اإما معنـــا اأو �صدنا ( وه� مبداأ من ال�صعب قب�له على من  تريـــده احلك�مـــة الأ

فراد يف جمتمعنا اأن الق�ص�ة والهمجية والرع�نة  �صاهـــد القن�ات اأو ال�صبكة العنكب�تية ، مل يكن يت�صـــ�ر الأ

ميكـــن اأن ت�صـــدر من اأمريكا كما حـــدث يف اأفغان�صتان والعراق ومل يكن يت�صـــ�ر اأن ال�صلف والغرور ميكن 

مريكية دولة اأخرى بتغيري مناهجهـــا التعليمية ب�ص�رة عاجلة  اأن ي�صـــال اإىل درجة اأن تطالـــب احلك�مة الأ

مريكي وه� يكذب ويلفق  ودون اأي تاأخـــري ، ومل ي�صـــدق املجتمع نف�صه اإًل عندمـــا راأى باأم عينيه  الإعالم الأ

حـــداث لري�صم �ص�رة منطية يف العق�ل عما يريده اأن يحدث ، مل يت�ص�ر عقل املجتمع يف بالدنا  ويختلـــق الأ

حـــالم �صيحجر على كل راأي غري راأيه ل بـــل ويقتل كل من ل يقل له  اأن رمـــز الفكـــر احُلر ومركز حتقيق الأ

فالم اإنها تبط�ص وتظلم وتعذب  نعـــم ، مل يدر بخلد املجتمع الذي �صاهد متـــدن اأمريكا على القن�ات ويف الأ

ب�صادية بربرية، وتنتهك ُكلَّ احلرمات يف �صبيل حتقيق اأه�اء روؤ�صائها ، كان املجتمع يحرم اأمريكا ويحاول 

حماكاتهـــا فـــاإذ به يخاف منها ويحـــاول حتديها، احلادي ع�صر مـــن �صبتمرب اأحدث تر�صيخـــًا ملبداأ كاد اأن 

ميحـــى وهـــ� )ولـــن تر�صى عنك اليهـــ�د ول الن�صارى حتى تتبـــع ملتهم ( ولكن كيف اأحـــدث ما�صبق ذكره 

مريكية  اأحدث اأثرًا على الطفرة الثقافية التي اأحتدث عنها، اأثره على الطفرة الثقافية ه� اأن    البلطجة الأ

اأو�صـــت اإىل اأحبائهـــا اأنه قد جاء وقت خروجكم اإىل ال�اجهة ونحن �صنحميكم ولن يجروؤ  اأحد على امل�صا�ص 

بكـــم فمجـــرد اأن يتهمكم اأحد اأنكم اأي �صيء غري الذي تر�ص�نه فاإننـــا �صنهدد معار�صيكم باأنهم  اإرهابي�ن 
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واأعداء للراأي احلر .. الخ، وهكذا خرج ه�ؤلء اإىل ال�صطح وبداأوا يفرزون خلجات نف��صهم املري�صة ونتائج 

عق�لهم ال�صحلة على �صفحات ال�صحف، ويف برامج الف�صائيات وغريها م�صتخدمني امل�صطلحات التي مت 

دلء باآرائهم يف اأثناء ال�صتقرار  اإغتيالها وهكذا حت�ل�ا من تافهني اإىل مثقفني ومن جبناء ل ي�صتطيع�ن الإ

مريكية  الجتماعي اإىل اإ�صرار على الب�ح باأٌطروحاتهم واآرائهم املتطرفة حتت حماية جم�د فكرالبلطجة الأ

، األ يحـــق للمجتمـــع امل�صلم اأن يقارن بني اأثر11 �صبتمرب على اإخراج �صخم بع�ص القل�ب مبا حدث يف غزوة 

ذل؟!   عز منها الأ تبـــ�ك عندما اأخرجت اأحداثهـــا �صخم قل�ب من قال�ا )�صمن كلبك ياأكلك( و ليخرجن الأ

ملـــاذا مل يجـــروؤ واحد مـــن  ه�ؤلء على احلديث قبل 11 �صبتمرب ؟ بل ملاذا مل يجـــروؤ على احلديث اإل بعد اأن 

مريكية تر�صانتها الع�صكرية؟!  لقـــد تاأكد لدى ه�ؤلء اأن اأمريكا�صتحميهم و�صتدافع  ا�صتخدمـــت البلطجة الأ

عنهم و�صتقدم لهم الدعم الالزم ليظهروا كاأبطال يدافع�ن عن احلق�ق ال�صرعية والفكرية لبالدهم،  وهذا 

مـــان لدى الراغبني يف ال��ص�ل اإىل ال�صهرة، اأو مـــا يظن�نه جمدًا بل ورمبا لدى الراغبني يف  ح�صا�ـــص بالأ الإ

مريكية لكل ما ه� معاد لت�جيهاتها البلطجية،  ال��ص�ل اإىل مراكز ق�ى جعلهم ي�صتغل�ن فر�صة احلماية الأ

نف�صهم ا�صم الليرباليني فاإذا بنا نرى  وهـــي فر�صـــة اجتمعت فيها م�صالح اأمريكا مع تطلعات من اختاروا لأ

مريكية ، حتى واإن كان هذه  ون�صاهـــد ون�صمـــع املعار�صة ال�ا�صحة ال�صريحة لكل �صيء يعار�ـــص البلطجة الأ

يات قراآنية ، اأو اأحاديـــث �صحيحة من ال�صنة ، اأو اأحكام �صرعية مثبتة بالدليل ، كل من لديه  الـُمعار�صـــة  لآ

�صخـــم يف نف�صه)حليق ال�جـــه اأو كث �صعر اخلدين( اأخرجه وكل من لديه اأطمـــاع طالب بها وكل من عنده 

م�ر وكاأنها ثقافة وح�ار وتبادل للراأي وهي يف احلقيقة دع�ة لتبني النم�ذج  ثاأر طالب به فبدت كل هذه الأ

ي ح�ار منطقي وحجر علـــى اأي راأي اآخر .وكما وقـــف ال�صجعان يف تب�ك مع  مريكـــي الثقـــايف وتكميـــم لأ الأ

فراد،  ظهر يف  الديـــن احلق و الثقافة احلرة مطالبـــني بقطع روؤو�ص النفاق باأيديهم مقدمني املنهج على الأ

جمتمعنـــا من يرف�ـــص دعاوي الليرباليني اأقاربهـــم وبني جلدتهم  وكما انت�صرت احلكمـــة النب�ية بتجاهل 

اأحقـــاد النفاق كي ل يعط�ا اأكرث مـــن حجمهم وكي ل يت�صبب�ن يف اأذى اأكرب من قيمتهم فاإن املجتمع امل�صلم 

جتاهل هرطقات الليرباليني ومل يعطها حتى جمرد الرد عليها فاإذا بهم يردون على بع�صهم وياأكل�ن فتتهم 

كما يق�ل املثل.

د�ري : 4-�لتخلف �لإ

مريكية عملت منفردة اأو جمتمعة كاأداة مقارنة جربية،  الف�صائيـــات ، ال�صبكـــة العنكب�تية ، البلطجة الأ

وفر�صـــت �صـــ�ؤاًل مهمًا ملاذا ل ي�جد لدينا نف�ص التنظيم الـــذي ن�صاهده يف الف�صائيات؟  وملاذا ل ندافع عن 

م�صاحلنـــا وم�اطنينـــا كما تدافـــع اأمريكا عن م�صاحلهـــا وم�اطنيها ؟!  ملاذا يحق ملن يدفـــع اأن يق�ل اأين 
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حق�قـــي ول ميلـــك من يدفع عندنـــا اإل اأن ي�صكر كرم من اأخذ منـــه ومل يعطيه اخلدمة ؟! ملـــاذا يريد كل من يدفع 

للكهربـــاء يف الغـــرب و ال�صرق خدمة مقابل ما دفع وكل ما يرج�ه من يدفع عندنـــا للكهرباء اأن ي�صتمر التيار عنده 

بـــدون انقطاع ! ملـــاذا تتقا�صى �صركة الت�صالت املحتكرة لل�ص�ق اأكرث من غريهـــا ومثيالتها وتقدم اأ�ص�اأ منهم ؟! 

خرون بحق�قهم يف الرعاية ال�صحية ونحن ن�صتجدي املح�صنني ليتربع�ا؟! ملاذا خدماتنا ال�صحية  ملاذا يطالب الآ

لي�صت كما يجب بالن�صبة لدخلنا ال�طني و عدد ال�صكان؟ملاذا منتلك اأهم �صلعة يف العامل وم�اطن�نا لي�ص�ا اأكرث النا�ص 

غنياء من جمتمعنا ول نرى اأثر  رفاهيـــة اجتماعية؟ ملاذا مدار�ص دول اأفقر منا اأح�صـــن منا جتهيزًا؟ ملاذا اأغنى الأ

�صحاب املراكز  دارية والتع�صف ال�صل�طي لأ لغناهم يف املجتمع؟ وملـــاذا وملاذا...الخ.... باإخت�صار ملاذا الف��صى الإ

�صئلة وغريها  علـــى الرغـــم اأن امل�اطن دفع )دون ا�صتطاعة اأحيانًا كثرية( مقابل اخلدمـــات التي يريدها؟! هذه الأ

ن  جعلتـــه يرفـــع �ص�ته بال�ص�ؤال ولكنـــه مل ي�صتطيع اأن يرفع �ص�ته باجلـــ�اب على الت�صاوؤلت التي اأثـــارت نف�صها،ولأ

مريكية الفر�صة �صانحة وذهبية  داري يحمل �صبهة املعار�صة فقد وجد امل�صتفيدون من البلطجة الأ نقـــد التخلـــف الإ

فتربعـــ�ا ب�صـــرح اأ�صباب هذا التخلف وليلق�ا باملالمـــة على املنهج ال�صرعي و الربية امل�صلمـــة املحافظة، فالق�صاء 

ال�صرعي يف وجهة نظرهم ه� �صبب ف��صى املحاكم ، وك�صل بع�ص الق�صاة ، وعدم نزاهة بع�ص ُكتاب العدل .. الخ، 

وتدري�ـــص الفقـــه والت�حيد والتف�صري ه� �صبب يف هـــذا التخلف ويجب الق�صاء على امل�صببـــات ... الخ و عدم قيادة 

املراأة لل�صيارة اأو وق�فها كبائعة يف احل�انيت دليل على عدم م�صاركة املراأة يف احلياة العامة وهذا من اأبرز اأ�صباب 

التخلـــف بزعمهـــم  وبالطبع يق�ل�ن ما �صبق وما �صابهه  وهم يعلم�ن اأنهم حتت غطاء ق�صف التهديدات البلطجية 

رهاب  . ب��صف غريهم بالإ

مو�ل : �ضحاب روؤو�س �لأ 5-و�ضوح �لنفوذ �لقوي لأ

را�صي التي اأخذوها بدون مقابل وباع�ها بثمـــن باهظ، وَمن اأخذوا مناق�صات  مـــن جمعـــ�ا اأم�الهم من بيع الأ

خدمـــات عامـــة ومل ينفذوها اأو نفذوها بغ�ص مل ي�صبـــق له مثيل، اأوالذين ا�صتطاعـــ�ا اأن ي�صل�ا اإىل طرق تخ�صهم 

ننا نعاين من اأزمـــات مالية ) هكذا يقال  للغـــرف مـــن اأم�ال الطفـــرة املالية ، اأ�صبح�ا اأ�صحاب روؤو�ـــص اأم�ال ، ولأ

نهم يعرف�ن كيف يجمع�ن املال ول يعرف�ن كيف ي�ؤثرون يف الفكر الجتماعي؟  للمجتمع ( فاإن اأم�الهم لها قيمة ، ولأ

اختـــاروا اأن يفر�صـــ�ا اآراءهم ال�صحلة م�صتخدمني قـــ�ة �صي�لتهم املادية ولعل ما حـــدث يف نادي جدة القت�صادي 

مـــ�ال اأن ي�صتخدم�ا ق�تهم القت�صاديـــة يف اإحداث تغيري فكري ،  ول دليـــل علـــى ذلـــك ، اأراد اأ�صحاب روؤو�ص الأ الأ

اأرادوا اأن يجعل�ا الفكر تابعًا للمال وحاول�ا اإيجاد م�طئ قدم للفكر املادي وللتف�صري املادي للتاريخ يف بالد مل يكن 

هتمام ف�صاروا  م�ال اأ�صبح�ا مركزًا  لالإ املال فيها اإًل خادمًا للفكر وو�صيلة لغايات �صامية ،بع�ص اأ�صحاب روؤو�ص الأ

مريكية . دب وال�صفر .. الخ وه�ؤلء هم اأكرب الداعمني  للطفرة الثقافية يف نظري بعد البلطجة الأ رعاة للفن والأ
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ن كيف ميكن من خلل هذه �لعو�مل �خلم�ضــة �مل�ضــاحبة للطفرة �لثقافية بناء ت�ضــور  و�لآ

عن ماهيتها وحا�ضرها وم�ضتقبلها؟!.

يف ت�صـــ�ري اخلا�ص اإن الطفـــرة كغريها من الطفرات عبارة عن اأحـــداث متالطمة ولي�صت مراحل مت 

مة  �صا�ص فاإنها �صتتمخ�ص عن اأحداث ووقائـــع، بع�صها ي�صب يف م�صلحة الأ التخطيـــط لها ، وعلـــى هذا الأ

واملجتمع وبع�صها �صيك�ن له اآثاره  ال�صارة بل ورمبا املدمرة ، اأهم اإيجابية لهذه الطفرة ورمبا ال�حيدة هي 

)و�ص�ح احلقائق الكبرية(  وهذه احلقائق الكبرية هي :

�صالم كثقافة . 1- احلقد الدفني يف دائرة �صنع القرار الغربي على الإ

2-  املال ل ي�صنع املعجزات واإن كان يحاول دائمًا �صنعها .

3- الرف املادي لي�ص ه� الذي ي�صنع الإحرام لل�صع�ب .

4- جت�يع البط�ن اأقل خط�رة من ال�صتخفاف بالعق�ل .

دارية لرجيع الثان�يات  ن�صانية والإ 5-  من يزرع ال�ص�ك ل يجني الع�صل ، ونحن عندما تركنا الكليات الإ

بداعية قليلة  العامـــة) يف عم�م الق�صية لي�صت يف كل اأفرادها( ح�صدنـــا قيادات اإدارية قدراتها الإ

دراك والت�ص�ر والتفكري . وتركناها تتحكم فيمن يف�ق�هم يف الإ

6 -  اإن النخلة ومن يزرعها اأهم من البرول ومن ي�صريه .

نعام ومن يرعاها اأهم من الطائرات ومن يبيعها . 7 -  اإن الأ

 • اأما اأكرب �صلبية لهذه الطفرة فهي ا�صتمرار قلة احلياء ويتجلى ا�صتمرار قلة احلياء فيما يلي :

�صتخفاف بعق�ل العقالء . 1- الإ

م�ال على فر�ص اأه�ائهم ال�صخ�صية كاأُطروحات فكرية. 2- اإ�صرار بع�ص اأ�صحاب روؤو�ص الأ

3- ا�صتمرار الكذب املتعمد يف و�صائل الإعالم .

مة الثقافية وث�ابتها. 4- مقاي�صة امل�صالح على ح�صاب مكت�صبات الأ

يف ت�صـــ�ري اأي�صـــا  اأن طفرتنـــا الثقافيـــة �صتعطي ال�صهرة لطالبهـــا واملنا�صـــب لراغبيها، ولكنها 

�صتف�صل يف اإقناع العق�ل بجدواها واإن كانت �صرغم اجلميع على القب�ل ببع�ص اإفرازاتها؛  متاما  كما 

وجدنـــا اأنف�صنا جمربين علـــى التعامل مع بع�ص الختال�صات التي حدثت اإبان الطفرة املالية ونتائجها 

مـــن غياب البنى التحتية يف املدن جميلة املظهر فارغـــة املخرب ، �صنجد اأنف�صنا م�صطرين للتعامل مع 

اأ�صخا�ص من اجلن�صني على اأ�صا�ص اأنهم مثقف�ن ومنظرون  وهم يف ال�اقع جهلة ذوو اأطماع �صخ�صية 

.وكمـــا وجداملجتمع منافع من بع�ص اخلريين الذين ك�ن�ا ثـــروات ب�صيطة اأو مت��صطة اأثناء التقاطهم 
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لفتات الطفرة املالية، فاإننا �صن�صهد اأطروحات ثقافية جادة وواعية تتعدى النه��ص مب�صت�ى البلد ال�احد اإىل 

مة . حد النه��ص مب�صت�ى الأ

ن  الق�صيـــة  يف الطفرة الثقافية ق�صية فكر  يجابيات ولأ ويف ت�صـــ�ري اأن القـــ�ة مع ال�صلبيات واحلق مع الإ

فاإن احلق �صيظفر بال �صك .
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الف�صل الثالث

الت�صخي�ص
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�لت�ضخي�س

الـــذي يحدث اليـــ�م يف بيئتنا الثقافية ه� يف حقيقتـــه �صراع من اأجل حتديد اله�يـــة، و�صبب هذا ال�صراع من 

ف�صل ، والدليل على �صحة هذا  اأجل حتديد اله�ية، ه� رغبة جاحمة يف اإحداث تغيريعن امل�ج�د يف ال�اقع نح� الأ

الت�صخي�ـــص هـــ� اأن اجلميع متفق�ن على �صرورة اإحداث تغيري يف ال�اقـــع الجتماعي، اأما ال�صراع فعلى ماذا نغري 

وكيـــف واإىل مـــاذا ؟ انق�صـــم املعني�ن بال�صاحة الثقافيـــة اإىل اأ�صباط عدة لي�ص لهم م�صميـــات معلنة، ولكن ال�صاحة 

�صباط ومن وجهة  خـــر اطلقت عليها ا�صمًا تعريفيًا وهـــذه الأ الثقافيـــة تعارفت علـــى م�صميات البع�ص ،والبع�ص  الآ

نظري اخلا�صة هي) الليربالي�ن،التن�يري�ن،امل�صايخ، املثقف�ن احلقيقي�ن، فكر الغل�، امل�صتقل�ن(.

مريكية على وجه    من يحلو لهم ت�سمية اأنف�سهم ب�لليرباليني يريدون تطبيق الطروحات الفكرية الغربية والأ

دارية وال�صيا�صية هي يف اأ�صلها ب�صبب  اخل�ص��ص ، ومنطلقهم ه� اأن كل عي�ب ال�اقع القت�صادية والجتماعية والإ

تطبيق اأحكام ال�صريعة وهم واإن كان�ا ل ي�صرح�ن بذلك عالنية اإل اأن كل نقدهم ين�صب على كل �صرعي ، وراأينا 

ن  نها مل تقم ب�اجبها اأو لأ فرحتهـــم الغامـــرة باإلغاء الرئا�صة العامة لتدري�ص البنات لي�ص لنها متخلفة اإداريـــا اأو لأ

املح�ص�بية ترعرعت فيها بل باإعتبارهم  وح�صب مفه�مهم الذي يتمن�نه اأن اإلغاءها ميكن اأن يك�ن خط�ة نح� تعليم 

مر باملعـــروف والنهي عن املنكر ، واإغتباطهم مبا ح�صل من حتٍد  خمتلـــط، وتاأييدهم الكامل لتحجيم دور هيئة الأ

ول  قرائن تدلل على �صحـــة راأيي، ونلحظ طروحاتهم الي�مية والإعالمية  للحجـــاب يف منتدى جدة القت�صادي الأ

فراد وعـــن ال�صراتيجيات امل�ؤ�ص�صاتية  تن�صـــب على ق�صيـــة وج�ب تنحية ال�صريعة عن احليـــاة العملية الي�مية لالأ

مريكا  ونالحظهم ينظرون اإىل النقطة التربيرية ال�حيدة )امل�صالح(امل�ج�دة يف �صجل املمار�صات الالح�صارية لأ

برياء يف اأفغان�صتان والعراق ، وكذبها  ك�صبب يعلل�ن به اأحقية اأمريكا لفعل ماتفعل، فتاأييد اأمريكا لليه�د وقتلها لالأ

يف م��صـــ�ع اأ�صلحة الدمار ال�صامـــل وغري ذلك ينظرون اإليه باإعتباره حماية للم�صالح الق�مية وه� اأمر جيد ح�صن 

قليمية والق�مية ؟! فهل هذه ليربالية و حترر فكري  ، ولكنهـــم ل يريـــدون للم�صلمني اأن يحافظ�ا على م�صاحلهم الإ

و�صح للعب�ديـــة والتع�صب الفكري ل�صعـــب و ثقافة تعترب معادية لثقافـــة جمتمعهم؟ .�صخ�صيا  اأم هـــ� التعريـــف الأ

نهـــم يريدون ليربالية  ي�صيبنـــي الـــدوار عندما اأحاول فهـــم الطرح الثقايف لهـــ�ؤلء »املتلربلليني« و�صميتهم هكذا لأ

�صمئـــزاز و القرف و رغبة �صديـــدة للتقيء على  نحـــالل لغريهـــم و اأر�صتقراطيـــة املنافع لهم،  ولكنـــي اأ�صعر بالإ الإ

وجـــه)واإن مل يحلقـــ�ا �صعـــر وج�ههم اأو ق�صـــ�ه وجمل�ه( من يريـــدون اأن يل�صق�ا مافات بال�صنـــة النب�ية املطهرة 

نهم ق�صروا ثيابهم ومل يلب�ص�ا  وفعـــل ال�صحابـــة امليامني بل و بالقراآن الكرمي،  وهم يفعل�ن فعلتهم املخزية فقط لأ

عقـــاًل اأو حتـــى بدلـــ�ا الث�ب الق�صـــري و ال�صماغ املن�صي ببدلة و ربطـــة عنق اأو حتى جينز و تي �صـــريت ه�ؤلء )لاأبا 

نهم يتملق�ن ل�صخفاء وحتى ال�صخفاء ا�صت�صخف�هم وهم ما زال�ا ميثل�ن  لهم(ي�صعروين برغبة يف التقي�ء عليهم لأ

ب�صماجة و كاأنهم اإ�صماعيل يا�صني رحمة اهلل عليه يحاول جادا اأن ي�ؤدي دور حمم�د املليجي يرحمه اهلل ولي�ص العك�ص 
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فبالوؤهم م�صحك و مقرف.

خـــراج ثقافة هجينة جتمع بـــني ال�صريعة ومظاهر  م���ن ي�سم���ون اأنف�سه���م ب�لتنويري���ني ي�صع�ن جاهدين لإ

املدنيـــة الغربية، ونرى ه�ؤلء يحاولـــ�ن اأن يثبت�ا جاهدين اأن كل �صيء يعتربونه ح�صنًا يف الغرب له دليل يف 

�صالم  مريكية بالإ �صالم ويحاول�ن جاهدين اأي�صًا اأن ينف�ا اأي تهمة يلقيها الغرب والبلطجة الأ ال�صريعة والإ

�صالم لي�ص خطرًا بل ه� يف ال�اقع  ومهمتهـــم ور�صالتهم تتلخ�ص يف حماولة اإقناع الثقافات الغربيـــة باأن الإ

م�ر  مريكية خ�ص��صًا والغربية عم�مًا، ونالحظ اأن ه�ؤلء يتمل�ص�ن من الأ طروحات الثقافية الأ متفق مع الأ

الثابتـــة يف ال�صنـــة ال�صحيحة اإىل تف�صريات وتاأويالت جانبية ، راأينا هـــ�ؤلء ل ميانع�ن يف حجاب املراأة مع 

ديان اإمنا هي �صـــ�ر خمتلفة لعبادة  التزيـــن و مـــن و�صعها للم�صاحيق علـــى ال�جه مثاًل، واعتبارهـــم اأن الأ

�صالمية والت�صامح مع اليهـــ�د والن�صارى لن�صمعهم كالم  اإلـــه واحد ، وراأيناهم ي�صرحـــ�ن الدميقراطية الإ

خرى مـــن املناهج وحتكيم العقـــل يف الفتاوى  اهلل ، ووجـــ�ب حـــذف ما قد يـــ�ؤدي اإىل معـــاداة الثقافات الأ

�صـــالم ك�صريعة يف اأعني  ال�صرعيـــة ولي�صـــت الن�ص��ـــص الثابتة وغري ذلك من اأُطروحـــات حتاول حت�صني الإ

خـــرى عن طريق اإر�صائهم ولي�ص عن طريق �صرح حكمة الت�صريعات وهناك فرق بني اأن ن�صرح  الثقافـــات الأ

حكمـــة الت�صريعـــات وبني اأن نحاول اإر�صاء من ل ير�ص�ن عن الت�صريع اأ�صاًل ، من ي�صم�ن اأنف�صهم تن�يريني 

�صالم ليتالءم مع الزمان  �صالم �صالح لكل زمان ومكان فاإنهم يط�ع�ن الإ ن الإ يرفع�ن �صعار الع�صرنة، ولأ

�صالم ب��صلة حتدد الإجتاه اإذا به يتح�ل اإىل عجينة تاأخذ اأي �صكل مطل�ب!!  واملكان وبدًل من اأن ي�صبح الإ

هـــ�ؤلء الع�صراني�ن اأو التن�يري�ن ل يهاجم�ن ال�صريعة والفكر كما يفعل الليربالي�ن)اأو كما يفعل من ل اأبا 

لهـــم( بل يهاجم�ن املتخ�ص�صني فيها اأو امللتزمني بها ويحلـــ� لهم اأن ي�صف�هم باملتزمتني اأو املت�صددين اأو 

نهم يريدون ال�صريعة  املتنطعـــني اأو غـــري ذلك وبطبيعة احلال يت�صـــارع ه�ؤلء التن�يري�ن مع الليرباليـــني لأ

ولكنهم يريدون حت�صني مظهرها اأما الليربالي�ن فال يريدون ال�صريعة ول حتى ل� مت حت�صني مظهرها و�صاع 

يف ط��صتهم من لاأبا لهم .

اأم���� املجموع���ة التي ا�سطلح عل���ى ت�سميتهم ب�مل�س�يخ فعندهم اأول�ية واحـــدة فقط األ وهي اإر�صاء امل�قف 

املق�صد واملعق�ل منطقياه� بدون وج�د ا�صتقرار �صيا�صي فلن ي�جد ا�صتقرار  الثقايف املعلن ومنطلقهم اخلريِّ

فكـــري اجتماعـــي ولن يك�ن من املمكن تفعيـــل اأي اإ�صالح) وه� امل�صطلح الـــذي يطلق�نه على التغيري نح� 

ف�صـــل(،ول ي�صك عاقل يف اأهمية منطلقهم فبـــدون ا�صتقرار)راجع معنى امل�صطلح يف الف�صل ال�صابق(  الأ

م�ن اأي نقد ويهاجم�ن اأي اعرا�ص على  لميكـــن احل�ار ولن تك�ن هناك ثقافة اأ�صاًل، ولكننا نراهـــم يًجرِّ

طروحاتهـــم ال�صخ�صيه التـــي �صيغت بدقة متناهية لتت�افـــق مع ت�ص�راتهم ويخافـــ�ن خ�فًا غري مربٍر من 

اإحتمـــال عـــدم ر�صـــى امل�قف املعلن ، ومـــن �صدة خ�فهم مـــن ال�صيا�صة �صي�صـــ�ا كل �صيء وطلـــع الذئب ملن 
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خـــاف منه، ك�نت فئة امل�صايـــخ هذه دلياًل ق�يًا لليرباليني باإعتبار اأنهم رجال ديـــن ول�ل الدين ملا كان�ا وملا وجدت 

�صل الذي بنى عليه التن�يريـــ�ن طروحاتهم ، فامل�صايخ يف  خطـــاء مـــربرًا حلدوثها ، وهم اأي�صًا، اأي امل�صايـــخ، الأ الأ

نظر التن�يريني لي�ص�ا م�ؤهلني يف هذا الع�صر حلمل ر�صالة الت�صريع اإىل العامل املعا�صر وهم بطروحاتهم اجلامدة 

والرتيبـــة غـــري قادرين على احت�اء ما يحدث يف العـــامل املعا�صر وبدورهم قام امل�صايخ ب��صـــف الليرباليني  باأنهم 

ثباتهـــا عليهم، وامل�صايخ  معـــادون لل�صريعـــة ولي�ص بينهم وبـــني الزندقة اإل العراف مبقا�صدهـــم اأو حماكمتهم لإ

ن امل�قف املعلن ل يريد حماكمتهم وامل�صايخ ل يريدون عدم اإر�صاء امل�قف املعلن،  يقف�ن عائقًا اأمام اأنف�صهم هم لأ

�صالم ال�صابقة  وي�صـــف بع�ـــص امل�صايخ بع�ص التن�يريني باأنهم �صكل جديد للفئات ال�صالة التي ظهرت يف ع�ص�ر الإ

�صالم ال�صحيح ،ولكن تربز امل�صكلة  مثل املرجئه مثاًل، وعليه فاإنهم �صل�ا الطريق ويريد امل�صايخ اأن يدع�هم اإىل الإ

ن ترا�صي امل�صايخ مع التن�يريني  اأمـــام امل�صايخ مـــن اأنف�صهم اأي�صًا فامل�قف املعلن ل يريد لهذه الدع�ة اأن حت�صل لأ

رت نف�صها  يطـــ�ر عقليـــة امل�صايخ وي�صحح مفاهيم التن�يريني وهـــ� اأمر �صيفقد امل�قف املعلن ميزة وجـــ�د فئة �َصخَّ

للتدليل على �صحة كل ما يفعل وما ُيقال : اأما من ل اأبا  لهم فبعد اأن �صاع�ا يف ط��صة التن�يريني والليرباليني وبعد 

دخ�ل امل�صايخ ال�صاحة �صاروا كمن قال فيهم اأب� الطيب  املتنبي  �صغرت عن املديح فقلت اأهجى فالنهم اأ�صغر من 

اأن يح�صب لهم ح�صاب فالي�صتم�ا اإذا املهم اأن تظهر اأ�صماوؤهم ...اأمل اأقل لكم اإنهم مقرف�ن؟

 وهن����ك ط�ئف���ة امل�ستقل���ني وهم طائفة تتعدد طروحاتهم بتعدد اأعدادهـــم، فلكل فرد منهم اطروحة م�صتقلة، 

هم لدى هـــذه الفئة وي�صكل ه�ؤلء امل�صتقل�ن  وجتمعهـــم فكـــرة )قل ما ت�صاء كيفما ت�صاء( ، الربوز ال�صخ�صي ه� الأ

م�صـــدرًا نافعًا  مهمًا  لليرباليني الذيـــن ي�صتخدم�نهم اأحيانًا، فتاأثري ه�ؤلء احلقيقي ه� احلاجة ل�صخ�صهم ولي�ص 

راء يف احل�ار ال�طني، فال�احد ي�صنف على اأنه فئة، فراأينا رجاًل واحدًا خرج  لطروحاتهم ، وقد راأينا مثل هذه الآ

بفكـــرة مرجمـــة اأ�صم�ها  ت�صريح الن�ص،  فالتقفه الليربالي�ن وجعل� منه اإجتاه واأطلق�ا عليه ما كان ي�صمى يف ي�م 

يام احلداثة ثم انتهى دوره وبرز ثانية يف احل�ار ال�طني على اإعتبار اأنه اإجتاه قائم بذاته، ه�ؤلء امل�صتقل�ن  من الأ

،هم اأحد اأهم �صمات طفرتنا الثقافية ، فكلما خرج �صخ�ص كتب النطق الالتيني بحروٍف عربية �صار مثقفًا، وهم 

يف احلقيقة كرث متامًا مثل دليل العقار اأيام الطفرة املالية.

 وهن����ك م���ن اأح�سبه���م م���ن ط�ئف���ِة  املثقفني احلقيقي���ني ، فقد متيزوا بـــاأن تتحدث اأعمالهـــم عنهم ول جتدهم 

وحد اإظهار ما يعتقدون اأنه حق واحلق ه� ما ي�صلح اأن نعبد اهلل تعاىل به ،  يتكلم�ن عن اأنف�صهم ب�صيء، فهمهم الأ

همهـــم ال�حيـــد ر�صى اهلل تعاىل ور�ص�له لغري، �ص�اءر�صيت اأمريكا اأم غ�صبت،  و�ص�اء و�صم�ا باجلم�د اأو و�صف�ا 

فق ال�ا�صع، املدح والذم عندهم �ص�اء ، مل ي�صتطع الليربالي�ن خداعهم ل�صعة اأفقهم ومل يتمكن التن�يري�ن من  بالأ

احت�اهـــم ل��ص�ح روؤيتهم ومل يحاول امل�صايخ اقناعهـــم لغزارة علمهم، ومل يتمكن امل�صتقل�ن من �صمهم اإىل فئتهم 

نهـــم لي�صـــ�ا م�صتقلني عن دينهـــم و�صنة ر�ص�لهم ، ه�ؤلء املثقفـــ�ن احلقيقي�ن يحاول�ن جاهديـــن هداية املجتمع  لأ
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وقطـــف ثمار الطفرة الثقافيـــة ويجهدون اأنف�صهم يف تنقيتها من اخلبث ويريدونهـــا اأن تنم�ا من�ًا طبيعيًا، 

تنق�صهـــم يف نظري بع�ص املهارات الليربالية واملظاهـــر التن�يرية و كثري من الركيز على الهدف البعيد و 

هـــداف املرحليه، وهم يكت�صب�ن كل ذلك تدريجيًا مـــن حماولتهم اجلادة يف البحث عن احلق وتطبيقه  الأ

مريكية ، ه�ؤلء يف ظني هم من �صيح�ل�ن الطفرة الثقافية اإىل  ، هـــ�ؤلء هم العقبة الك�ؤد اأمام البلطجـــة الأ

اإحداث تغري اإيجابي يف ال�اقع الجتماعي .فالليربالي�ن لي�ص لهم عمق اجتماعي فيما اأظن، فهم جمم�عة 

مـــن العجائـــز لن يجدوا واحـــدًا يحمل فكرهم بعـــد نف�قهم ، والتن�يريـــ�ن لن مي�صك�ا بال�صـــراب بع�صهم 

�صيقتنـــع   اأن اإر�صـــاء الغـــرب �صراب اأو �صيم�ت يف لهثـــه وراء ذلك ال�صراب ، وامل�صايـــخ لن يك�ن م�صريهم 

اأف�صـــل مـــن التن�يريني فاإر�صاء النا�ص غاية ل تدرك،  وامل�صتقل�ن �صيبق�ن ك�صمٍة من �صمات اأي ثقافة،  اأما 

مـــن ل اأبًا لهم فعلينـــا اأن نفر�ص وج�د دنيا بال اإبلي�ص وه�غري ممكن على اجلادين جتاهلهم و احلذر من 

بال�صة �صفة م�صركة وهي اأنهم يروننا وقبيلهم من حيث ل نراهم ، اأما املثقف�ن  مظاهرهم فبينهم وبني الأ

ن النقد واملعار�صة ل تعني اأبـــدًا عدم الر�صى عن  احلقيقيـــ�ن �صيبقـــ�ن و�صينتفع منهم امل�قف الر�صمـــي لأ

امل�اقف الر�صمية بل هي يف ال�اقع دليل على التم�صك به وحب اخلري له وللبالد ، و�صت�صطر اأمريكا والغرب 

�صالم  للتعامـــل معهم بندية ، و�صيثبت�ن اأنف�صهـــم اإنهم اأهاًل للثقة وهم من �صيحددون ه�ية املجتمع وهى الإ

كما نزل يف القراآن وطّبقه الر�ص�ل .  

ويف طفرتنا الثقافية طائفة ظهرت كردة فعل لكل ما �صبق فال هي قادرة على حتمل اللرباليني ول اإحت�اء 

التن�يريـــني ول اخل�ص�ع للم�صايخ ول الن�صمام للم�صتقلني ول التحاور مع املثقفني احلقيقيني فاختارت نبذ 

�صالم برنامج حا�صب اآيل  �صـــالم،  وكاأن الإ اجلميـــع ون�صدت مـــا تعتقد اأنه الكمال ورفعت �صعارًا  لتطبيق الإ

ميكـــن تطبيقـــه ب�صغطة اأزرار، هذه الفئة اأريد اأن ا�صميها فئة اأهل الغل� ففي منهج فكرهم غل� يف كثري من 

مـــ�ر وهم ردة فعـــل طبيعية ل�صفاقة من يدع�ن اأنهم الليربالي�ن و�صلبيـــة امل�صايخ ورمبا ل�صعف مهارات  الأ

حتـــ�اء لدى املثقفني احلقيقيـــني ،هذه الطائفة التي اختارت لنف�صها ال��صـــ�ل اإىل عم�ميات فكرها عن  الإ

مريكية ، واأدلة واقعية لليرباليني على وج�ب تنحية ال�صريعة من  طريق الق�ة كانت وق�دًا هامًا للبلطجة الأ

احلياة وا�صتبدال)يق�ل�ن حتديث اأحيانًا( املناهج ال�صرعية ، وكانت ذريعة للتن�يريني على �صحة م�صلكهم 

، واحلـــق اأن الغل� ظاهـــرة مت�قعة يف غياب ال�صماح للراأي احلر واحل�ار الهـــادف ال�صريح باأخذ مكانه يف 

اإحـــداث التغيـــري الجتماعي ، فكل فكر ل يناق�ص يف ال�ص�ء ينم� يف الظالم . وعلى الرغم من اأن املن�صمني 

)ومنهـــم ممن لابا لهم( اإىل فئة الغل� مل ياأبهـــ�ا  اأ�صاًل للم�صاركة يف الطفرة الثقافية اإل اأنهم اختاروا اأن 

يفر�صـــ�ا اأطروحاتهم  بطريقتهم اخلا�صة ، واخت�صروا كل ال�صلبيـــات الجتماعية التي تعي�صها الطفرة يف 

�صبـــب واحد وه� امل�قـــف الر�صمي وهم بذلك يت�صابه�ن من حيث املبداأ مـــع الليرباليني،  فكالهما �صاحب  

مر ال�احد ، وت�صابه�ا اأي�صًا من حيـــث املبداأ مع امل�صايخ  �صبـــاب لالأ اأُفـــق �صيـــق جامد ول يعرف�ن بتعدد الأ
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نهـــم اأ�صحـــاب هدف واحد،  فامل�صايخ اأول�يتهـــم اإر�صاء امل�قف الر�صمي ل�صمـــان تك�ين مناخ ا�صتقراري   لأ

جباره على  ف�صل واأ�صحاب فكر الغلـــ� اأول�يتهم حتدي امل�قـــف الر�صمي لإ ي�صمـــح بتغيري اجتماعي نحـــ� الأ

اإحداث تغيري وهكذا وجدوا اأنف�صهم غري مقب�لني عند اأفراد املجتمع وعند امل�صاركني يف الطفرة الثقافية، 

راء يف الن�ر  وعلـــى الرغم من حمـــاولت املثقفني احلقيقيني يف معاجلـــة بذرة الغل� عن طريق مناق�صـــة الآ

فـــراد املجتمع وحماولة اإحت�اء اأفراد وقيادات فكـــر الغل� اإل اأن امل�صكلة  وتبيـــني احلق والطريق ال�صحيح لأ

ن التفاهم معهم يعني اأن نعطيهم اعتبارًا  وقيمة  ظهـــرت يف عـــدم اإقتناع امل�قف الر�صمي بالتفاهم معهم لأ

معن�يـــة وهـــ� ماجعلهم  ياأخذون هذا الت�جه كدليل على وج�ب ال�صتمرار يف التحدي، وال�اقع العملي ي�ؤكد 

حقيقة مفادها اإن فكر الغل� ل ميثل ظاهرة، ولي�ص له تاأثري حقيقي من حيث اأُطروحاته واأفكاره ولكنه على 

الرغـــم من �صغر حجمه واإنعدام تاأثريه ا�صتطاع اأن يفر�ص نف�صه على ال�صاحة الثقافية وبق�ة و�صاهم فعليًا 

نظار  اأو عمليـــًا يف حت�يل �صاحتنا الثقافية اإىل طفرة ثقافية، لقـــد ا�صتطاع فكر الغل� اأن يح�ل ب�صجيجه الأ

راء يف طريقة  اإليه واأن يحدث معارك جانبية بني جميع الفئات على ال�صاحة الثقافية عن طريق ت�صارب الآ

مر اإمنا هي طريقة التعامل مع فكر الغل� و لي�ص الغل� نف�صه ،   التعامـــل معه ، وال�صبـــب الذي اأدى اإىل هذا الأ

لي�ـــص لـــدى فكر الغل� ما يفقده فه� يف طريق وحيد الإجتاه ويظن اأن لي�ص له خط رجعة وقد اإختار التحدي، 

فـــكل م�اجهـــة عنيفة له �صتزيد من حتديه وعلى الرغم من اإنـــه �صينتهي وينقر�ص وي�صبح نقطة �ص�داء يف 

فرا�صي اإنتهى ومعينه  ن عمره الإ ن الق�ة انت�صـــرت عليه بل لأ تاريـــخ ال�صاحة الثقافية وه� �صينتهي لي�ص لأ

الثقـــايف جـــف ومل يعد ي�جد مايكفي من املجانني )اأو ممن ل اأبًا لهم( ك�ق�د ل�صعريه وه� اأمر يع�د الف�صل 

فيـــه جلهـــ�د املثقفني احلقيقيني يف ت�عيـــة املجتمع بخط�رته ولي�ص خل�ف املجتمع مـــن ق�ة حماربيه وهذه 

ننا يجب اأن نعي اأهمية احل�ار و اإقناع املجتمع يف الق�صاء على الغل� الفكري، عثمان ر�صي  الفـــروق مهمـــة لأ

كرب ر�صـــ�ل اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم  اهلل عنـــه وعلـــي َكّرم اهلل وجهـــه وكل ال�صحابة تعلم�ا من املعلم الأ

-  اأن الفكـــر اخلطـــاأ يجب اأن ي�صتبـــدل بفكر �صحيح، وبقليل مـــن التدبر ن�صتطيع اأن ن�صتنتـــج اأن هذه �صنة 

مم الكافرة باأمم م�ؤمنة؟!، الفكر اخلطاأ ليقتل بل ي�صتبدل  ربانيةواإل ملاذا اأر�صل اهلل الر�صل ومل ي�صتبدل الأ

بفكر �صحيح ودائما ميكن فعل هذا، هل راأيتم ظلمة حتجب ن�رًا؟!. ولكن املعركة مع فكر الغل� و دحره )من 

غري املمكن ا�صتئ�صاله(  �صتخلف اآثارًا تدمرية لن تك�ن بال �صرر م�صتدمي على املجتمع وعندما ينتهي فكر 

ثار ال�صلبية التالية : الغل� فاإنه �صيرك الآ

مريكية للتدخل مبا�صرة يف ال�صاحة الثقافية . خ�ص البلطجة الأ جنبي وعلى الأ 1 - اإعطاء فر�صة لالأ

2 - احلزازات والر�صبات التي تركها املعارك اجلانبية بني الفئات الثقافية يف املجتمع .

3 - �صياع وقت وجهد واأم�ال ، كان ميكن اأن ت�صتغل يف التط�ير.  و�صاأفرد ف�صاًل خا�صًا بعن�ان النار ل 
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الف�صل الرابع

النار ل تطفيء اللهب
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رهاب.    تطفي اللهب لق�صية فكر الغل�،و اتبعه ببيان مكة املكرمة عن الإ

�لنار ل تطفيء �للهب

ثمة التي حًرمها كل دليل �صرعي �صحيـــح و خالفت ث�ابتنا وخرجت عن  ق�صيـــة التفجـــريات الغا�صمة الآ

ت م�صاجعنا واأدمت قلب كل خمل�ص غي�ر على بلده واإ�صتاء  �صريعتنا و�ص�هت اإ�صالمنا وروعت وطننا و ق�صً

منها كل عاقل والتي يدينها ول يقرها كل من اتبع �صنة الر�ص�ل الهادي و ينكرها كل ناه عن منكر  وكل اآمر 

نها مطلب �صرعي يخدم املحافظة على ال�صرورات التي  مبعروف، ق�صية يجب الت�قف عندها، والبحث فيها لأ

جاءت بها مقا�صد ال�صريعة .

فهـــ� يحفظ �صرورة املحافظة على الدين بالدع�ة اإىل التزام منهج ر�ص�ل اهلل- �صلى اهلل عليه و�صلم-  

يف احلكم على الق�صايا والن�ازل والتعامل مع اأفراد الب�صر واأ�صنافهم .

رواح والقتل بغري ما اأمر بـــه ال�صرع .و يحفظ  و يحفـــظ �صـــرورة املحافظة علـــى النف�ص مبنع اإزهـــاق الأ

�صـــرورة املحافظـــة على العقل بتبيني احلق مـــن الباطل واحل�ار على اأ�ص�ص �صرعيـــة من�صبطة بق�اعد فقه 

اأهـــل ال�صنـــة واجلماعة وال�صلـــف ال�صالح .وه� يحفظ �صـــرورة املحافظة على العر�ص مبنـــع العتداء على 

اأعرا�ـــص امل�صلمني �ص�اًء اأكانت ج�صدية اأو معن�ية .واأخـــريًا فاإنه يحافظ على �صرورة حفظ املال اخلا�ص و 

ن  العام من اإتالفه اأو ال�صفه يف اإ�صرافه، واإنطالقًا مما �صبق فاإنني  اعتقد اإنه يجب اأن نناق�ص ما يحدث الآ

مب��ص�عيـــة وعقالنية متليهـــا علينا م�صاحلنا ال�طنية كم�صلمني د�صت�رهم القـــراآن و نروم ا�صقرار بالدنا 

وال�صري يف طريق تنميتنا املرج�ة ومن وجهة نظري اأرى اأن امل��ص�عية تقت�صي مايلي:

امل�سطلح : وحتقيق  حترير  :يجب  • اأواًل 
رهابية ) لي�جد يف ثقافتنا كم�صلمني   مبعنى عدم ت�صمية التفجريات التي حتدث يف بالد امل�صلمني بالإ

ننا مل نعرفه كما عرفته الثقافة الغربية اأيام الث�رة الفرن�صية اأو اأيام التفرقة العن�صرية  م�صطلح اإرهاب، لأ

الظاهرة يف اأمريكا( بل ت�صميتها باإطالق لفظ م�صطلح �صرعي على ماي�صفها ، مثل اأعمال باغية ، اأعمال 

رهاب من منظ�ر  حرابيـــة .. الـــخ ، اأمـــا بالن�صبة ل�ق�عها خـــارج البالد فيتم �صـــرح معنى امل�صطلـــح اأي الإ

ال�صريعـــة والدفاع عنها اأي ال�صريعة ، اإن املحافظة على امل�صطلحات ال�صرعية فيه التزام بالعل�م ال�صرعية 

ندثار با�صتبدال م�صطلحاتها املتفق عليها منذ ع�صر القرون املف�صلة وه�  نف�صها،واملحافظـــة عليها من الإ

مطلب هام .
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الغلو: فكر  بتجرمي  امل�س�رعة  عدم   : • ث�ني�ً 
)دون اأو قبـــل اأخـــذ كل ال�صبـــل لتاأكيد الفاعل احلقيقي( يف اأي حادث يحـــدث ففي هذا  تغطية على كل 

خريـــن ، ولي�ص يف هذا دفاع عن اأو احرام اأو تربيـــر لفكر الغل� ،بل ه� حتقيق  جمـــرم ، وتربئـــة املتهمني الآ

ية كما  ية وا�صتجالء لل�اقع) ول يجرمنكم �صناآن ق�م األ تعدل�ا...(الآ للعدالة )اإن اهلل ياأمر بالعدل....( الآ

من مثل التهريب  �صرار بالأ اأنـــه ي�صمن عدم يئ�ص اأهل الغل� من الت�بة وي�صمن عدم جتروؤ املجرمني على الإ

نتقام اأو حتى تفريغ �صحنات كراهية على املجتمع بعد اأن اآمن�ا اأن التهمة  و ال�صرقة و القتل اأو مثل الثاأرو الإ

جاهزة وم�صبقة على غريهم .

مة: االأ ثوابت  التزام  اظه�ر  يف  ال�سج�عة  • ث�لث�ً: 
 مثـــل ال�لء والـــرباء واجلهاد وغريها حتى ول� كان �صـــد رغبات جهات اأجنبية غـــري م�صلمة اأو م�صلمة 

ن  ن ال�صريعة اأقـــرت اأنه خطاأ ولي�ص لأ ل تعـــرف بهذه الث�ابـــت و الركيز على ق�صية اأننا نحـــارب اخلطاأ لأ

ت�ص�راتنـــا �صادفـــت ت�ص�رات غرينا مـــن غري اأهل ال�صريعـــة ، فالر�ص�ل �صلى اهلل عليـــه و�صلم عندما اأقر 

ن�صان) ب�صرف النظر عن  م�ال وترفع الظلم عن الإ ن ال�صريعة تقر املحافظة على الأ حلف الف�ص�ل اأقره لأ

نه �صدر  �صالم حق اإن�صاين لكل فرد يعي�ص بل هي حق حتى للحي�ان( ولي�ص لأ معتقده فالعدالة يف �صريعة الإ

�صالمية يتم ترجمـــة امل�صطلحات ال�صرعية كما  مـــن كبار قري�ص و تاأليـــف معجم اإ�صالمي للم�صطلحات الإ

�صي�ية، مثاًل ترجمة معنى  وروبية والآ جـــاءت يف اأمهات كتب الفقه وغريها اإىل اللغـــات احلية وخ�ص��صًا الأ

�صالمي واملفه�م ال�صرعي  اجلهـــاد واحل�صبة ومعنى احلرابة .. الخ  كمـــا يحت�ي املعجم على �صرح املعنى الإ

للم�صطلحات امل�صتحدثة مثل اأ�ص�لية ، تطرف ، اإرهاب .. الخ .

بفكر : اإال  يواجه  ال  الفكر   : • رابع�ً 
فكار ال�صالة وعدم الرهبة من جعلها تطرح اأ�صباب   وعـــدم اخل�ف من حماورة فكر الغل� وغريه من الأ

�صل�كياتها اخلاطئة ، والرج�ع اإىل احلق )اإن وجد( من اأ�صبابهم مع عدم تقرير �صل�كياتهم اخلاطئة حتى 

 مبنـــي علي دليل للجناة مهما كانت ت�جهاتهم. 
ٍ
لـــ� كانت اأ�صبابها �صحيحة .وعدم اخل�ف من ت�جيه اتهام

واحلـــ�ار يختلف ج�هريا عن التفاو�ص، فالتفاو�ص يعني العـــراف باأ�صحاب فكر الغل� وحماولة ال��ص�ل 

ظهـــار حقيقة فكرهم ال�صال  اإىل حـــٍل و�صـــٍط  معهـــم وه� اأمر مرف��ص جملة و تف�صيـــاًل، اأما احل�ار فه� لإ

للمجتمـــع من اأف�اههم مما يـــ�ؤدي لدح�ص حججهم،يف نف�ص ال�قت الذي يرى فيـــه املجتمع باأم عينيه ق�ة 

�صالمية، و احل�ار فر�صة لبع�صهم بالرج�ع للحق وت�صحيح اأفكارهم وه� اأحب اإلينا من  حجة ال��صطية الإ

ا�صتمراهم يف غ�ايتهم ول يعني هذا رفع اإيقاع العق�بة ال�صرعية على املرتكب للخطاأ منهم.
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حتديهم:  وعدم   ، ب�ملنكرات  ال�سب�ب  ا�ستفزاز  عدم   : • خ�م�س�ًً 
 عندمـــا ي�صلكـــ�ن �صل�كًا  خطاأ ، ففي ا�صتفزازهم ب�جـــ�د املنكرات دون فعل عملي منظم ومعتدل ملنعها 

يعطـــي الفر�صـــة ل�صياطينهم بتحري�صهـــم على اخلطاأ، اأما حتديهم يعطيهم مـــربرًا  للتخريب ، وه� اأمر ل 

مـــة تقت�صي اإ�صالح العبـــاد واملحافظة على املمتلـــكات و مبداأ ان�صر  مـــة ،اإذ م�صالح الأ يخـــدم م�صالح الأ

اأخـــاك ظاملـــًا اأو مظل�مـــًا ي�ؤيد)واهلل اأعلـــم( فيجب علينا الت�جـــه اإىل ال�صباب يف �صن الفتـــ�ة ) 20-16 ( 

بربامـــج ترب�ية حتاورهم وتناق�ـــص افكارهم وم�صاعرهم وتطلعاتهم ب�صراحـــة والبعد عن اأ�صل�ب الت�جيه 

املح�ـــص و النظـــر يف املناهج الدينية وتط�يـــر اأ�صل�ب عر�صها دون امل�صا�ص بامل�صمـــ�ن ال�صرعي لل�صريعة ) 

ن الغاء ما ه� ثابت يف ال�صريعة من املناهج اأو ذكره ناق�صًا  ي�ؤدي اإىل دفع  اأنظر:  رابعًا،خام�صًا، �صابعاً، ( لأ

لحني فر�صة تعديل  ال�صبـــاب اإىل تعليم اأنف�صهم، اأو اللج� يف اخلفاء اإىل من يعلمهم وبذلك ُنف�ُت على امل�صُ

عداء  املفاهيـــم ونركهـــم �صيدًا جاهزًا لدعاة النحـــراف بال�صتفراد بعق�لهم بل ولرمبـــا نرك الفر�صة لأ

مة فيجندونهم خلدمة م�صاحلهم .وهذا يقت�صي ترك املجال للُم�صلحني بتاأدية دورهم. الأ

امل�سلمني: علم�ء  من  بحوث  جلنة  تكوين   : • �س�د�س�ً 
ف�صاد يف   ي�صتق�صـــ�ن فيها حقائق ) 11 �صبتمرب( ون�صر احلقائق عنـــه للعامل واأي�صًا تق�صي جمالت الإ

ر�ـــص التـــي ظهرت من بع�ص الدول غـــري امل�صلمة مثل اإف�صاد البيئة )ويف العـــامل الغربي مثل هذه اللجنة  الأ

خ�صر( وايقاع ذات البني لقامة احلروب وبيع ال�صالح ودعم عدم ال�صتقرار مثل  وهي امل�صماة بال�صالم الأ

حداث العاملية  النقالبات وغريها ، واإقامة حمكمة عدل دولية اإ�صالمية تق�م با�صدار اأحكام �صرعية على الأ

ر�ص مثل : دفن املخلفات الن�وية اأو دعم ث�ار  مثـــل عدم الـت�قيع علـــى اإتفاقيات تقت�صي عدم الف�صاد يف الأ

ملجرد زرع عدم ال�صتقرار اأو تخريب البنية القت�صادية للدول النامية بتدبري من ال�صركات الكربى، وعلى 

حداث  �صالمي يف الأ الرغـــم مـــن اأن هذه املحكمة لي�ص لها �صلطات تنفيذية اإل اأنها تعطي الراأي ال�صرعي الإ

�صالح الك�كب الذي نعي�ص علية،وبالتايل دح�ص  مة امل�صلمة زمام املبادرة بالدع�ة لإ العاملية، ومما يعطي الأ

فراءات قبل وق�عها اأ�صال.  الإ

وقدراته� : برثواته�  م�ستقلة  امل�سلمة  مة  االأ جتعل  التي  لي�ت  االآ تطوير   : • �س�بع� 
عـــن التبعيـــة،  مثل: الدع�ة اإىل اإقامة �ص�ق اإ�صالمية م�صركـــة ت�صجع التعامل القت�صادي بني امل�صلمني 

وتناف�ـــص عامليـــًا .ومثل تدريب ال�صباب على املهـــن القت�صادية النافعة واإقامة مراكـــز بح�ث علمية وزيادة 

ن�صاء وتط�يـــر مراكز بح�ث يف جميع املجالت وت�صجيـــع املي�ص�رين علىاإقامة  النفـــاق احلك�مي والعام؛ لإ

مراكز بح�ث ا�صراتيجية . 
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إدارة الق�س�ء ال�سرعي واآلي�ت تنفيذ اأحك�مه: ث�من� : �سرورة تطوير وا�سالح ا

مر على   اذا اأن تط�يــــر اإدارة الق�صــــاء والرتفاع مب�صت�ى الق�صاه العلمي وال�صخ�صــــي ي�ؤكد على قدرة ويل الأ

حــــكام ال�صرعية، تردع املجرمني و  خذ علــــى يد املعتدي مهما كان ، كما اأن تط�ير اآليات تنفيذ الأ رد املظــــامل والأ

حكام ت�ؤدي اإىل الياأ�ص من العدل  مل بالت�بة .اإن عدم تط�ير اإدارة الق�صاء واليات تنفيذ الأ املحر�صني و تعطي الأ

ف�صاد والغل� . وجتعل املخطيء يندفع اإىل اأخذ ما يعتقد ويظن اأنه حق بيده وهذه هي بذرة الإ

بيان مكة �ملكرمة 

ره�بية  ب�س�أن: التفجريات والتهديدات االإ

اأ�سب�به� - اآث�ره� - حكمه� ال�سرعي - و�س�ئل الوق�ية منه�

احلمد هلل وحده، وال�صالة وال�صالم على من ل نبي بعده، نبينا حممد، وعلى اآله و�صحبه. اأما بعد: 

�صالمي يف دورته ال�صابعة ع�صرة املنعقدة مبكة  �صالمي برابطة العامل الإ فاإن جملـ�ص املجمع الفقهـي الإ

املكرمـــة، يف الفرة مـــن 19-1424/10/23هـ الـــذي ي�افقه: 13-2003/12/17م، قـــد نظر يف م��ص�ع: 

رهابيـــة: اأ�صبابها – اآثارها – حكمها ال�صرعـــي – و�صائل ال�قاية منها( وقد  )التفجـــريات والتهديدات الإ

قدمـــت فيه اأبحاث قيمة. �صخ�صـــت هذا الداء ال�بيل وحذرت مما ينجم عنه مـــن الف�صاد العري�ص وال�صر 

امل�صتطـــري واأو�صحت حكمه يف �صـــرع اهلل بالق�اطع من الكتاب وال�صنة واحلكمـــة والتعليل، وو�صفت العالج 

الناجع لقطع دابره، وقلع نبتته اخلبيثة من جمتمعات امل�صلمني. 

بحاث من قبل مقدميهـــا، وجرت ح�لها مناق�صـــات م�صتفي�صة اأكدت  وقـــد عر�صت ملخ�صات لهـــذه الأ

احلاجـــة اإىل بيان حكم ال�صرع املطهر فيه لعم�م امل�صلمـــني اأفرادًا وجماعات ودوًل و�صع�بًا، ولغري امل�صلمني 

من مفكرين ومنظمات وهيئات ودول. 

رهابية والتفجريات التدمريية  عمال الإ واملجل�ـــص اإذ يدرك – باأمل بالغ وحزن عميق – خط�رة اآثـــار الأ

�صالمية بخا�صة، ويف اأقطار العـــامل واأمم بعامة، وما خلفته من �صحايا ب�صرية بريئة، وماآ�ص  يف البلـــدان الإ

ن�صان، ودمار يف املرافق واملن�صاآت، وتل�يث للبيئة  م�ال التي بهـــا ق�ام حياة الإ اإن�صانيـــة خطرية، واإتالف لالأ

ن�صان واحلي�ان والطري.  التي ينتفع بها الإ

رهاب ال�صادر عنه يف دورته ال�صاد�صة ع�صرة التي عقدت  واإذ يذكر املجل�ص ببيان مكة املكرمة ب�صاأن الإ

يف مكة املكرمة يف الفرة من 21-1422/10/26هـ الذي ي�افقه 5-2002/1/10م. 

�صالم، و�صجب وا�صتنكار ملا يلب�ص به  ومـــا ا�صتمل عليه مـــن بيان لتحرميه وجترمي مرتكبيه يف �صريعة الإ
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�صالم واتهامه به زورًا وبهتانًا، فاإنه يقرر اإ�صدار هـذا البيان با�صم  املغر�ص�ن واحلاقدون من ربطه بدين الإ

رهابية«. » بيان مكة املكرمة ب�صاأن التفجريات والتهديدات الإ

وذلك وفق م� يلي: 

رهاب م�صطلح، مل يتفق دوليًا على تعريف حمدد له، ي�صبط م�صم�نه ويحدد مدل�له.  • اأواًل: اإن الإ
لـــذا فاإن جمل�ص املجمع يدعـــ� رجال الفقه والقان�ن وال�صيا�صة يف العامل اإىل التفاق على تعريف حمدد 

من وتقام م�ازين العدالة، وت�صان احلريات امل�صروعة  حكام والعق�بات، ليتحقق الأ رهاب تنزل عليه الأ لالإ

ٍة َوِمْن  وا َلُهْم َما ا�ْصَتَطْعُتْم ِمـــْن ُق�َّ ِعـــدُّ للنا�ـــص جميعـــًا، وينبه املجل�ص اإىل اأن مـــا ورد يف ق�ل اهلل تعاىل: »َواأَ

نفال:60(. يعني اإعـــداد العدة من قبل امل�صلمني ليخافهم  ُكْم« )الأ ِ َوَعُدوَّ
َّ

ْيِل ُتْرِهُبـــ�َن ِبِه َعُدوَّ اهلل ِرَبـــاِط اخْلَ

رهاب ال�صائع يف ال�قت  عدوهم، وميتنع عن العتداء عليهم  وانتهاك حرماتهم، وذلك يختلف عن معنى الإ

احلا�صر. 

رهاب: ه� العدوان  وي�صـــري املجمع يف هذا ال�صـــدد اإىل ما ورد يف بيان مكة ال�صادر عن املجمع بـــاأن الإ

ن�صان  يف دينه،  ودمه، وعقله، وماله، وعر�صه، وي�صمل  الـــذي ميار�صه اأفراد اأوجماعات اأو دول بغيًا على الإ

ذى والتهديـــد والقتل بغري حـــق، وما يت�صل ب�صـــ�ر احلرابة واإخافـــة ال�صبيل وقطع  �صنـــ�ف التخ�يـــف والأ

الطريـــق، وكل فعـــل من اأفعال العنف اأو التهديد، يقع تنفيذًا مل�صروع اإجرامي فردي اأو جماعي، ويهدف اإىل 

اإلقاء الرعب بني النا�ص، اأو ترويعهم باإيذائهم، اأو تعري�ص حياتهم اأو حريتهم اأو اأمنهم اأو اأح�الهم للخطر، 

مالك العامة اأو اخلا�صـــة، اأو تعري�ص اأحد امل�ارد  ومـــن �صن�فـــه اإحلاق ال�صرر بالبيئـــة اأو باأحد املرافق والأ

ر�ص التي نهى اهلل �صبحانه وتعاىل امل�صلمني  ال�طنية، اأو الطبيعية للخطر   فكل هذا من �ص�ر الف�صاد يف الأ

 ل ُيحبُّ امْلُْف�ِصِدينَ «)الق�ص�ص:77(0 
َ
نَّ اهلل ْر�ِص اإِ عنهـا، قال تعاىل: »َول َتْبِغ اْلَف�صاَد يِف الأَ

رهاب اتخـــذ ذريعة اإىل الطعن يف اأحـــكام قطعية من  اإن عـــدم التفـــاق على تعريف حمـــدد لالإ • ث�ني����ً: 
�صالمية، كم�صروعية اجلهـــاد والعق�بات البدنية من حدود وتعزيـــرات وق�صا�ص، كما  اأحـــكام ال�صريعـــة الإ

اتخـــذ ذريعة لتجرمي من يدافع عن دينـــه وعر�صه واأر�صه ووطنه �صد الغا�صبني واملحتلني والطامعني، وه� 

لهية، والق�انني الدولية.  حق م�صروع يف ال�صرائع الإ

�صالمي احلنيف – ديـــن الرحمة واملحبة وال�صالم–  رهاب بالدين الإ • ث�لث����ً: ا�صتنكار اإل�صـــاق تهمة الإ
وو�صـــم معتنقيـــه بالتطـــرف والعنف، فهذا افـــراء ظامل ت�صهد بذلـــك تعاليم هذا الدين واأحـــكام �صريعته 

احلنيفيـــة ال�صمحـــة، وتاريـــخ امل�صلمني ال�صادق النزيه. قـــال تعاىل خماطبًا نبيه حممـــدًا -�صلى اهلل عليه 

َلْيَك ِلُتْخِرَج  إِ ْنَزْلَناُه ا نبياء: 107  وقال عز من قائل: )الر ِكَتاٌب اأَ و�صلم: )وما اأر�صلناك اإل رحمة للعاملني( الأ
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َماَواِت َوَما يِف  ِ الَِّذي َلُه َما يِف ال�صَّ
َّ

ِميِد اهلل َراِط اْلَعِزيِز احْلَ ىَل �صِ ِهْم اإِ ْذِن َربِّ ىَل النُّ�ِر ِباإِ ُلَماِت اإِ ا�ـــصَ ِمـــَن الظُّ النَّ

ُمْر  ِ ِلْنَت َلهـْم...( اآل عمران:159، وقال: )ُخِذ اْلَعْفَ� َواأْ
َّ

ْر�ِص( اإبراهيم:1-2 ،  وقال: )َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلل اْلأَ

ْنُف�ِصُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم  عراف:199، وقال: )َلَقْد َجاَءُكْم َر�ُص�ٌل ِمْن اأَ اِهِلنَي( الأ ِباْلُعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ

وٌف َرِحيٌم( الت�بة:128. وقال �صلى اهلل عليه و�صلم: » بعثت باحلنيفية ال�صمحة  ِمِننَي َروؤُ ْ
َحِري�ٌص َعَلْيُكْم ِبامْلُ�ؤ

�صحابـه: » اإمنا بعثتم مي�صريـــن ومل تبعث�ا مع�صرين » رواه البخاري يف �صحيحه، وقال: » ي�صروا ول  وقـــال لأ

تع�صـــروا وب�صـــروا ول تنفروا  متفق عليه، وقال: » اإن اهلل رفيق يحـــب الرفق، ويعطي على الرفق ما ل يعطي 

علـــى العنف ومـــا ل يعطي على ما �ص�اه رواه م�صلم يف �صحيحه، وقال: » اإن الرفق ل يك�ن يف �صيء اإل زانه، 

ول نزع من �صيء اإل �صانه » وقال: » من يحرم الرفق يحرم اخلري كله رواهما م�صلم. 

�صالمية اأ�صباب عديدة ومتن�عة، قد ت�جد جميعها  رهاب يف بع�ص املجتمعات الإ • رابع�ً: ل�ج�د الغل� والإ
زمان، منها ما يعـــ�د اإىل املنهج العلمي،  يف بيئـــة معينـــة اأو زمن معني، وقـــد تختلف باختالف البيئـــات والأ

�صباب ومعاجلتها، عمل علمي  كالتاأويـــل واتباع املت�صابه، اأو اإىل النهج العملي، كالتع�صب ونح�ه، وحتديد الأ

ق�ال ملقاة على ع�اهنها، وقد حلظ  يجب اأن يت�افر عليه خمت�ص�ن،  يدر�ص�ن ال�اقع عن علم، فال تك�ن الأ

رهاب، مما ي�صتدعي درا�صتهـــا بعلم ور�صد وو�صع  املجل�ـــص كرثة اخللـــط يف الكتابات عن اأ�صباب الغلـــ� والإ

�صباب  :  ال�صبل ملعاجلتها، ويرى املجل�ص يف مقدمة هذه الأ

ق�ال ال�صعيفة وال�اهية، واأخذ الفتاوى والت�جيهات ممن ل ي�ثق بعلمه اأو  1(اتبـــاع الفتاوى ال�صاذة والأ

من و�صي�ع الف��صى وت�هني اأمر ال�صلطان، الذي به  دينه، والتع�صب لها. مما ي�ؤدي اإىل الإخالل بالأ

ق�ام اأمر النا�ص و�صالح اأم�ر معا�صهم وحفظ دينهم. 

2(التطـــرف يف حماربة الدين وتناوله بالتجريح وال�صخرية وال�صتهـــزاء والت�صريح باإبعاده عن �ص�ؤون 

احليـــاة، والتغا�صـــي عن تهجـــم امللحدين واملنحرفـــني عليه وتنق�صهـــم لعلمائه اأو كتبـــه ومراجعه 

وتزهيدهم يف تعلمه وتعليمه.

�صالمية يف وجه الدع�ة ال�صادقة اإىل الدين ال�صحيح النقي  3(الع�ائق التي تقام يف بع�ص املجتمعات الإ

مة من ال�صحابة  امل�صتنـــد اإىل الكتـــاب وال�صنة واأ�ص�ل ال�صـــرع املعتربة على وفق فهم �صلف هـــذه الأ

ئمة املعتربين.  والتابعني والأ

فـــاإن التديـــن فطرة فطر اهلل عباده عليها، ول غنى لهم عنه، فمتـــى حرم�ا من العلم بالدين ال�صحيح 

والعمل به تفرقت بهم ال�صبل، وتلقف�ا ُكلَّ خرافة وتبع�ا كل ه�ى مطاع و�صح متبع. 

�صا�صيـــة، كالتعليم والعالج،  4(الظلـــم الجتماعـــي  يف بع�ص املجتمعـــات ؛ وعدم التمتع باخلدمـــات الأ
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فراد، فكل  والعمـــل، اأو انت�صـــار البطالة و�صح فر�ص العمـــل، اأو تده�ر القت�صاد وتـــدين مداخيل الأ

ذلك من اأ�صباب التذمر واملعاناة، مما قد يف�صي اإىل ما ل حتمد عقباه من اأعمال اإجرامية. 

�صالمية يف بالد غالبية �صكانها من امل�صلمني، واإحــــالل ق�انني و�صعية حملها مع وفاء  5(عــــدم حتكيم ال�صريعــــة الإ

ال�صريعة مب�صالح العباد وكمالها يف حتقيق العدالة للم�صلمني وغريهم ممن ي�صتظل بظلها، ويتمتع برعايتها، 

 َحِميٍد( ف�صلت:42 . 
ٍ
ِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َول ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيم كيف ل وهي �صرع اهلل الذي )ل َياأْ

6(نزعة الت�صلط و�صه�ة الت�صدر التي قد تدفع ببع�ص املغامرين اإىل ن�صر الف��صى وزعزعة اأمن البالد، 

متهيدًا لتحقيق ماآربهم غري اآبهني ب�صرع ول نظام ول بيعة. 

منني،  رهاب عدوان على النف�ص واملال وقطع للطريق وترويع لالآ ره�ب  : اإن اأعمال الإ اآث�ر االإ • خ�م�س�ً: 
م�ال، ويرف�ص احل�ار، ول يقبل  بـــل وعدوان على الدين، حيث ت�صـــ�ر الدين باأنه ي�صتبيح حرمة الدماء والأ

حل امل�صكالت والنزاعات مع خمالفيه بالطرق ال�صلمية، كما ي�ص�ر امل�صلمني باأنهم دم�ي�ن وي�صكل�ن خطرًا 

ن�صان، وهذا ي�ؤدي اإىل اأ�صرار ومفا�صد تنعك�ص  من وال�صلم الدوليني، وعلى القيم احل�صارية وحق�ق الإ على الأ

�صالم  من وتبليغ ر�صالة الإ �صا�صية، وتع�ق دورها الرائد يف ن�صر ال�صالم والأ �صالمية الأ مة الإ على م�صالح الأ

ن�صان، وت�صر يف نف�ص ال�قت بعالقات امل�صلمني ال�صيا�صية والقت�صادية والتجارية  للنا�ص، وحماية حق�ق الإ

�صالمية التي تقيم يف دول غري  قليـــات الإ والثقافيـــة والجتماعية  مـــع غريهم من ال�صع�ب، وت�صيق على الأ

اإ�صالمية وتعزلهم �صيا�صيًا واجتماعيًا وت�صر بهم اقت�صاديًا، �ص�اء اكان ه�ؤلءهم  م�اطن�ن يف هذه الدول، 

اأم وافدون اإليها لدرا�صة اأو جتارة اأو �صياحة اأو �صفارة اأو م�صاركة يف امل�ؤمترات واملحافل الدولية. 

م���ن تخري���ب وتهدي���د وتفج���ريات :  ره�بي���ة  االإ عم����ل  االأ ال�سرع���ي يف  • �س�د�س����ً: احلك���م 
منني مع�ص�مي  هلـــة ب�صكانها الآ رهابية التخريبية من تفجـــري للمن�صاآت واجل�ص�ر وامل�صاكن الآ عمـــال الإ الأ

مـــر مب�جب م�اثيق ومعاهدات  مان من ويل الأ النف�ـــص واملال من م�صلمني وغريهـــم ممن اأعط�ا العهد والأ

دوليـــة، وخطف الطائـــرات والقطارات و�صائـــر و�صائل النقل وتهديـــد حياة م�صتخدميهـــا وترويعهم وقطع 

الطـــرق عليهم واإخافتهم واإفزاعهم، هـــذه املمار�صات، ت�صتمل على عدد مـــن اجلرائم املحرمة التي تعترب 

عمال، وقد رتب ال�صارع احلكيم على مرتكبيها املبا�صرين  �صالم من كبائر الذنـــ�ب وم�بقات الأ يف �صـــرع الإ

لهـــا وامل�صاركني فيها تخطيطًا ودعمًا ماليًا واإمدادًا بال�صالح والعتاد وترويجًا اإعالميًا يزينها ويعتربها من 

اأعمـــال اجلهاد و�ص�ر ال�صت�صهـــاد، كل ذلك قد رتب ال�صارع عليه عق�بات رادعـــة كفيلة بدفع �صرهم ودرء 

ا َجَزاُء  َ قت�صا�ـــص  العادل منهم، وردع من ت�صـــ�ل له نف�صه �صل�ك م�صلكهم، قال تعـــاىل: )اإِمنَّ خطرُهـــم والإ

ْرُجُلُهْم ِمْن  ْيِديِهْم َواأَ َع اأَ ْو ُتَقطَّ لَُّب�ا اأَ ْو ُي�صَ ُلـــ�ا اأَ ْن ُيَقتَّ ْر�ِص َف�َصادًا اأَ  َوَر�ُص�َلُه َوَي�ْصَعْ�َن يِف اْلأَ
َ َّ
ِذيـــَن ُيَحاِرُبـــ�َن اهلل الَّ

ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم( املائدة:33.  ْنَيا َوَلُهْم يِف اْلآ ْر�ِص َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي يِف الدُّ ْو ُيْنَفْ�ا ِمَن اْلأَ ِخالٍف اأَ
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والتخريب: ره�ب  االإ اأعم�ل  من  عنه  ينجم  وم�  التطرف  من  الوق�ية  و�س�ئل  • �س�بع�ً: 
�صباب امل�ؤدية للجرمية، والعمل على اإحقاق احلـــق واإبطال الباطل، والحتكام  1(املبـــادرة اإىل اإزالـــة الأ

اإىل �صـــرع اهلل تعـــاىل  وتطبيقـــه يف خمتلف �صـــ�ؤون احلياة، فال �صـــرع اأوفى ول اأكمـــل منه يف جلب 

م�صالـــح العباد ودفـــع املفا�صد عنهـم، ول اأرفق منه ول اأق�م بالعدل ول اأرحم » ومن اأح�صن من اهلل 

حكمًا لق�م ي�قن�ن « )املائدة:50(.

فراد من جراء اأعمال  مـــة واملجتمع والأ 2(بيـــان فداحة ال�صرر العام واخلا�ص الذي ي�صيب الدولة والأ

العنف والتخريب والتدمري. 

3(الربيـــة ال�اعية الهادفة املخطط لها من اأهل العلـــم وال�صالح واخلربة، وو�صع منهاج عملي وا�صح 

�صهل مي�صر لتحقيق ذلك. 

4(حتريـــر امل�صطلحات ال�صرعية و�صبطها ب�ص�ابـــط وا�صحة، وذلك كم�صطلح اجلهاد، ودار احلرب، 

مر، ما يجب له وما يجب عليه، والعه�د: عقدها ونق�صها.  وويل الأ

ن�صاأل اهلل – عز وجل – اأن يحمي بالد امل�صلمني واأجيالهم من كل �ص�ء.

عطـــاء اأمثلة تطبيقية اأريد ذكر كيفية تعامـــل الطفرة الثقافية مع ق�صيتني اجتماعيتني اتفق اجلميع  ولإ

وىل املراأة والثانية ابداء الراأي. على احلاجة لتغريهما الأ
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الف�صل اخلام�ص

اأمثلة تطبيقية 

ق�صية املراأة وق�صية اإبداء الراأي
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ق�ضية �ملر�أة وق�ضية �إبد�ء �لر�أي 

ننا لـــ� ا�صتقراأنا التاريخ القـــدمي واحلديث واملعا�صـــر �صنالحظ اأن هاتني  اخـــرت املثالـــني ال�صابقني لأ

�صرة وبالتايل تك�ن  �ص�اأ ، من املـــراأة تبداأ الأ ف�صل اأو الأ ي تغري اجتماعي نح� الأ الق�صيتـــني كانتـــا البداية لأ

ن�صاين ، مما يعني اأن  ن�صاين ومن اإبداء الراأي يبداأ حتديد م�صار ذلك املجتمع الإ وىل للمجتمع الإ اللبنات الأ

املـــراأة ت�جد املجتمع والراأي يحدد م�صاره وغاياته واأهدافه، ول غرابة اإذًا اأن يبداأ نقا�ص التغري الجتماعي 

يف �صاحتنا الثقافية بهاتني الق�صيتني.

لـــة بالن�صبـــة لليرباليني هينة جدًا ول حتتاج اإىل نظر اأو تفكـــري ، بب�صاطة ملاذا ال�صريعة �ص�اًء فيما  امل�صاأ

يتعلـــق باملـــراأة اأو بالراأي ، هاه� الغـــرب متقدم علينا مبا يعادل قرون واملراأة تتـــزوج من اإمراأة اأخرى ولكل 

مريـــن يف العامل الغربي  �صاحـــب راأي حـــق د�صتـــ�ري يف اأن يجاهر به ، نعم هناك بع�ـــص ال�صلبيات لكال الأ

مريكي خ�ص��صا اإل اأن ال�صلبيات اأمكن التعامل معها. عم�ما  والأ

وال�صـــ�ؤال الـــذي مل يجب عليـــه الليرباليي�ن هـــ� ، هل م�قف الغـــرب من هاتني الق�صيتـــني حتديدا ه� 

�صبـــب تقدمه التقنـــي علينا ، و�صبب اإنت�صار ثقافته علـــى م�صت�ى العامل؟! مبعني ل� فر�صنـــا جدًل اأن املراأة 

الليرباليـــةيف جمتمعنـــا اختارت اأن تفعل ما يحل� لها ، واختار املجتمع اأن ي�صمح لكل �صاحب راأي باملجاهرة 

رهاب( فهـــل �صن�صل اإىل  به)ي�جـــد اليـــ�م حجر ثقايف وا�صـــح ومعلن ر�صميا يف اأمريـــكا بحجة حماربة الإ

فريقية  نت�صار الثقايف ؟! اإن كان اجل�اب بنعـــم، فلماذا مل تتقدم املجتمعات العربية والأ التقـــدم التقني والإ

�صي�يـــة واأمريكا اجلن�بية على الرغم من اأن املراأة فيها تفعل ما ت�صاء وفيها يجاهر كل �صخ�ص براأيه؟!  والآ

بي�ص من هذه املجتمعـــات ون�صاهد فيها اإ�صتبدال حرية التعبري  بـــل ملـــاذا ت�صت�رد اأمريكا وغريها الرقيق الأ

مريكي ؟! واإن كانت ق�صية ترك املراأة تفعـــل ما يحل� لها ؟!  فلماذا  عـــن الـــراأي بحرية القتال وبال�صـــالح الأ

ل تتحجـــب وملـــاذا مينع احلجاب؟ هـــل الفرن�صية املحجبة تقف عائقـــًا اأمام تقدم فرن�صـــا والفرن�صية التي 

تعلـــق مفتاح البغاء علـــى رقبتها يف �صارع ال�صانزليزيه هي التي دفعت بعجلة تقدم ذلك املجتمع؟ وهل ترك 

مريكية ا�صتمرار التف�ق والعطاء  امللي�صيات العن�صرية يف اأمريكا تق�ل ما ت�صاء ه� الذي �صمن لل�صناعة الأ

مريكية ؟! وملاذا نرى تايلند مثاًل ت�اجه  وال�صمـــاح للم�صلمني باإبداء اآرائهم هي التي تعيق الدميقراطيـــة الأ

م�صكلـــة حقيقية مـــن ترك املراأة تفعل ما ت�صاء اأكرث مـــن اأمريكا نف�صها؟ وملاذا يقتـــل النا�ص بع�صهم بع�صًا 
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يف اأفغان�صتـــان علـــى الرغـــم انه ل ميكن منـــع اأي اأحد من قـــ�ل اأو فعل اأي �صيء .اجلـــ�اب عند من ي�صم�ن 

مريكية واإبداء الراأي هناك وبني غريهم، اإذًا  ما  اأنف�صهم ليرباليني ه� اأن هناك فرقًا بني املراأة الغربية الأ

مية تقريبًا ،  هـــ� الفرق ؟ اجل�اب ه� يف الثقافـــة الغربية وحتديدًا ب�صبب ارتفاع درجة التعليـــم وانعدام الأ

مية يف بالدنا ثم يطالب�ن بتحرير  ممتـــاز جـــدًا..  فلماذا ل يطالب الليربالي�ن برفع درجة التعليم وحم� الأ

املـــراأة؟! يق�لـــ�ن اإنهـــم يطالب�ن بتعديل املناهـــج، اآ�صف اأن اأقـــ�ل اإنهم كذب�ا، نعم كذبـــ�ا اإنهم ل يطالب�ن 

بتعديـــل املناهـــج ولكنهم ي�صع�ن حلذف الدين مـــن املناهج ، ل� اأرادوا تعديل املناهـــج لنظروا اإىل الق�صية 

بكاملهـــا والق�صية بكاملها هي كل املناهج ومن يدر�صها وبيئة تدري�صها وطرق تقييمها، وهل يت�صابق الكثري 

بنائهم و بناتهـــم ليدر�ص�ا فيما ي�صمـــى باملدار�ص العاملية هربا مـــن املناهج ال�صرعية يف  خـــذ ت�صاريـــح لأ لأ

مدار�صنا النظامية اأم رغبة يف املناهج العلمية و طرق التدري�ص يف املدار�ص العاملية؟ هل ما يدر�صه الطالب 

يل ، يت�ازى مع  حيـــاء ، الريا�صيات ، اللغات ، احلا�صـــب الآ يف جميـــع املراحـــل مـــن الكيمياء ، الفيزياء ، الأ

مـــا يتـــم تدري�صه يف اأمريكا ، هل اإعداد املعلمني  مثل ما ه� يف اأمريكا واأوروبا وغريها من الدول املتقدمة ، 

هـــل مدار�صنـــا كمبان وكاإدارات وكمراكز ن�صاط اجتماعي كما هي يف اأمريكا مثاًل ، يف ال�اقع ان امل�اد غري 

ال�صرعية بحاجة لتعديل يف فح�اها اأكرث من امل�اد ال�صرعية ، وهناك م�اد ومهارات يجب تدري�صها للطالب 

يف جميـــع املراحـــل ، ولكن �صيق اأفق و�ص�ء ط�ية من ي�صم�ن اأنف�صهم بالليرباليني جتعلهم يركزون على اأمر 

واحـــد وق�صية واحدة األ وهـــي تنحية ال�صريعة عن احلياة العملية ثم تنحيتهـــا متامَا،)اأنظر ف�صل املناهج 

ال�صرعيـــة(. ويظل اأمام الليرباليني �ص�ؤال يجب اأن يجدوا لـــه ج�ابًا ، ملاذا تريد فرن�صا اأن تلغي احلجاب؟! 

جابة ال�صخيفة التي تق�ل اإن منع احلجاب ه� تطبيق ملنهج ف�صل الدين عن الدولة، فالدين  ودع�نـــا مـــن الإ

يف فرن�صـــا والغـــرب كله لي�ص مف�ص�ًل عن الدولة ودع�نا من املماحكـــة، الدين يف الغرب ي�صرك مع الدولة 

بعد اأن كان يف القرون ال��صطى ي�صيطر رجال الدين على الدولة .

�صالمية وت�صدوا لنف�ـــص التهم الغربيـــة للمراأة  التن�يريـــ�ن اأو اأهـــل الع�صرنـــة دافع�ا عـــن ثقافتنـــا الإ

بطريقتهـــم اخلا�صـــة، فها هي املراأة ل مينعها مبـــداأ احلجاب من اأخذ راأيها ول مـــن العمل يف بيئة واحدة 

مـــع الرجـــل واحلق اأن التن�يريني قامـــ�ا بجهد يحمدون عليه يف م�اجهة �صخـــف املتطرفني من الليرباليني  

فاملنطق عند الف�صالء والعقالء ل يكاد يجد رابطًا بني خلع احلجاب والتبذل وبني التقدم التقني واملدين، 

اأمـــا امل�صايـــخ فم�قفهم مـــن املراأة لي�ص م�صتغربـــًا بل ومت�قعًا ، وهـــ� الالمبالة غري املتعمـــدة وقد اأ�صاع�ا 

فر�صـــة ثمينـــة كانت يف اأيديهم عـــدة �صن�ات فقد اأن�صـــاأ لهم املثقفـــ�ن احلقيقي�ن م�ؤ�ص�صـــة بكاملها بداأت 

ق�يـــة وا�صتمرت لفرة غري ق�صـــرية ق�ية بل ومتف�قة وهي الرئا�صة العامة لتعليـــم البنات اإل اإنها بداأت يف 

التده�ر عندما ن�صي القائم�ن عليها بعم�مهم مهمتهم الرئي�صية، فاإذا بامل�ؤ�ص�صة متتلئ بال�ص��ص والنفعيني 

والك�صـــاىل واأ�صبحت م�صدر اإزعاج فتم اإغالقها فقام امل�صايـــخ وهب�ا هبة رجل واحد وهب معهم املثقف�ن 
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احلقيقيـــ�ن ولكل منهم هـــدف فامل�صايخ فقدوا اأر�صية نف�ذ و املثقف�ن احلقيقيـــ�ن ا�صتيقظ�ا على اأنهم مل 

يهتمـــ�ا اهتمامـــًا كافيًا بامل�ؤ�ص�صة التي اأن�صاأوهـــا وكان يجب عليهم اأن ي�ص�ن�ا امل�ؤ�ص�صـــة ويتعهدوها قبل اأن 

يدخلهـــا ال�ص��ـــص ويعدمها ، ويذكرين م�قف بع�ص املدافعني يف دفاعهم عـــن ق�صية اإغالق الرئا�صة العامة 

لتعليـــم البنـــات بق�صة عابد بني اإ�صرائيل الذي علم اأن هنـــاك �صجرة تعبد من دون اهلل فنزل من �ص�معته 

عازمـــًا علـــى قطعها ، فتمثل له ال�صيطان ب�ص�رة رجل ف�صاأله عـــن وجهته فاأخربه فحاول منعه بالقناع فلم 

غراء باملال   اإىل الإ
يتمكـــن فحاول منعـــه بالق�ة فغلبه العابد وذهب ليقطـــع ال�صجرة ، ولكن ال�صيطان جلـــاأ

واأتفق مع العابد اأن يعطيه كل ي�م دينارًا  وه� جال�ص يف �ص�معته على اأن يرك النا�ص وال�صجرة و�صاأنهم ، 

فقبل العابد العر�ص وذهب اإىل �ص�معته ون�صي ق�صيته ، وا�صتمر ال�صيطان يف اإعطاء الدينار امل�ع�د للعابد 

ن النا�ص  عطية فغ�صب العابد وذهب ليقطع ال�صجرة وهذه املرة لي�ص غ�صبًا لأ ثم قرر ال�صيطان اأن يقطع الأ

تفاق ، قابله الرجل نف�صه وحاول  جبار ال�صيطان لتنفيذ الإ عطية انقطعت ورمبا لإ ن الأ ي�صرك�ن باهلل ولكن لأ

منعه بالق�ة ويف هذه املرة ُغِلَب  العابد وانت�صر الرجل ال�صيطان وقال للعابد لن تقطع ال�صجرة ، ففي املرة 

وىل كانت غ�صبتك هلل فن�صرك، ويف املرة الثانية كانت غ�صبتك للدينار فخلى بيني وبينك فغلبتك ولن  الأ

تقطـــع ال�صجرة ولن تاأخذ الدينار ، اأما املثقف�ن احلقيقي�ن يف دفاعهم عن نف�ص الق�صية فذكروين مبن مل 

يجـــدوا متـــرًا يف النخل التي مل ت�ؤًبر ، وليتهم واأظنهم فاعل�ن اأن ي�صتمعـــ�ا لق�ل الر�ص�ل -  �صلى اهلل عليه 

و�صلم-  وه� يق�ل اأنتم اأعلم باأم�ر دنياكم . 

ننـــي اعتقد بانعدام تاأثريهم يف  �صاأتغا�صـــى عمدًا عن امل�صتقلـــني واأ�صحاب فكر الغل� يف ق�صية املراأة لأ

هـــذه الق�صيـــة بالذات ، واأنتقل مبا�صرة اإىل م�قف املثقفني احلقيقيني من هـــذه الق�صية ، ينظر ه�ؤلء اإىل 

ق�صيـــة املراأة على اأ�صا�ـــص اأنها دعامة من دعائم البيئة الثقافية الجتماعيـــة عند التعامل مع هذه الق�صية 

هميتها وحي�يتها فاإنهم ي�ؤكدون على وج�ب اإحداث تغيري اجتماعي فاملراأة كاأم بحاجة اإىل من ي�صاعدها  ولأ

حفاد، تفتقر بيئتنا  بناء وامل�صاركـــة يف تن�صئة الأ علـــى تاأدية هـــذا الدور ابتداء من الزواج وانتهاء بتزويج الأ

الثقافية اإىل اآليات ت�صاند املراأة واأ�صرتها يف مهارة اإختيار الزوج املنا�صب وميكن اإن�صاء مثل هذه امل�ؤ�ص�صات، 

ونظرة اإىل امل�صت�صفيات امل�ص�ؤولة عن رعاية ال�صيدات اأمهات امل�صتقبل وحالتها املزرية تقريبًا ، جتعل ق�صية 

طفال اأثناء الثالث  �صالمة املراأة وهي تريد اأن تك�ن اأمًا اأمرًا يجب اأن ينظر اإليه بجدية ، ثم ق�صية رعاية الأ

وىل من حياتهم يـــكاد ل ت�جد له جمرد فكرة لدرا�صته، واملراأة حتتاج كاأم ملن يقدم لها امل�ص�رة  �صنـــ�ات الأ

ن�صان واملراأة كجدة تفتقد اإىل  والرعاية النف�صية واملادية واملعن�ية والثقافية لهذه الفرة الهامة من حياة الإ

م�ؤ�ص�صات ترعاها وجتعلها فخ�رة مبا اأنتجت من اأجيال وم�صدر خربة للن�صئ ال�صاعد واملراأة كزوجة وربة 

عانتها على رعاية منزلهـــاو بحاجة خلدمات عامة كثرية لي�ص هذا جمال ذكرها واأب�صطها  منـــزل بحاجة لإ

ن�صانية والثقافية  امل�ا�صالت العامة ، واملراأة ك�صخ�ص مثقف بحاجة جل� ت�صتطيع اأن ت�صاهم باإبداعاتها الإ
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يف بنـــاء جمتمعها، من اأجـــل هذا كله يجد املثقف�ن احلقيقي�ن �صع�بة يف فهـــم اأطروحة الليرباليني الذين 

يريـــدون للمـــراأة اأن تخلع احلجاب وتق�د ال�صيـــارة ليحدث كل تعديل بعد ذلك ، ترى ملـــاذا تعاين املراأة يف 

م�صـــر وت�ن�ص واملغرب واإندوني�صيا والفلبني ، فهي تقـــ�د ال�صيارة بل و ال�صاحنات ول ي�جد ما يجربها على 

احلجـــاب ؟ ويجد املثقف�ن احلقيقي�ن اأنف�صهم غـــري قادرين على اإ�صتيعاب منهج التن�يريني يف التعامل مع 

الق�صيـــة، فاإر�صـــاء الغرب ل يعني �صمان م�صاعدته واإن�صاء م�ؤ�ص�صـــات تخدم املراأة كاأم وزوجة واإن�صان كما 

ه� حا�صل عنده ، واخلدمات التي يقدمها الغرب هي اخلدمات التي ي�صمن بها نقل �صلبياته اإلينا ) لنك�ن 

�صكالية تربز عندما نعلم اأن منهج الثقافة الغربية اأ�صغر بكثري من اأن ي�صت�عب الدور احلقيقي  �ص�اء ( ، الإ

�صالم و يف نف�ص ال�قت نلحظ اأن املجتمع امل�صلم املعا�صر اأ�صعف بكثري من اأن  للمـــراأة امل�صلمـــة كما ه� يف الإ

يقـــف اأمـــام ق�ة الغرب يف اإ�صراره على عدم متكني املجتمع امل�صلـــم من تق�ية نف�صه كمجتمع واأول الق�ة ه� 

ن�صاين والثقـــايف والجتماعي للمراأة كاأم وكزوجة وكمربية جيل اأوًل ثم كاإمراأة عاملة  النه��ـــص بامل�صت�ى الإ

اإن هي اأحبت ثانيًا . ماأزق املثقفني احلقيقيني اأنهم يتفق�ن مع ظاهر ق�ل الليرباليني ويخالف�ن مقا�صدهم 

ويتفق�ن مع مقا�صد التن�يريني ويخالف�ن مظاهرهم وع�صى اهلل اأن يهديهم لطريق يحت�ون فيه التن�يريني 

يف هذه الق�صية بالذات وي�صلط�ا ال�ص�ء ال�صاطع الق�ي جدًا على الليرباليني يف هذه الق�صية بالذات .

اأمـــا بالن�صبـــة لق�صية حرية  الراأي وكيفية تعامل الطفرة الثقافية معه فكان ما حدث يف احل�ار ال�طني 

هـــ� التطبيـــق العملي ، هنـــاك اإتفاق اأن تعديالت مهمـــة يجب اأن حتـــدث يف م�صاألة اإبداء الـــراأي وال�صماح 

خـــر بالظه�ر ، وهي م�صاألة ح�صا�صة جدًا بالن�صبة لل�صاحـــة الثقافية يف اأي جمتمع اإن�صاين فهيمنة  للـــراأي الآ

الفـــرد و�صل�كياتـــه علـــى اجلميع ق�صية  ل ميكـــن قب�لها يف اأي جمتمـــع اإن�صاين متح�صـــر اأو حتى متخلف ، 

ق�ى ه�  احلي�انـــات التـــي تعي�ـــص يف جماعات مثل القرود هي التـــي اتفق فيها جمتمعهم علـــى اأن ي�صبح الأ

ن�صانية �صـــ�اء يف البادية اأو  وحد وعلية فالتنـــازع على ال�صلطات اأمر طبيعـــي، اأما املجتمعات الإ الزعيـــم الأ

ر�ص فاإن هيمنة الفرد غري مقب�لة ، حتى روؤ�صاء الع�صائر والقبائل  الغابات اأو يف اأي جماهل من جماهل الأ

وزعمـــاء قبائل يف جماهل اأفريقيا واآ�صيـــا و اأوروبا) املافيا( و اأمريكا)ال�صـــركات( لهم م�صت�صارون وجلان 

ا�صت�صاريـــة تعطـــي الراأي للزعيم ، وي�صبـــح اأمر الزعيم مبثابة اإعالن لتفـــاق امل�صت�صارين .فال غرابة اإذن 

اأن تكـــ�ن ق�صيـــة اإبداء الراأي واإحرامه يف مقدمة اأي تغيري اجتماعـــي يف اأي جمتمع ، وتبقى م�صاألتان هما 

الكيفيـــة واملاهيـــة وكلما كان نظام املجتمع ي�صمـــح بالتعبري عن الراأي احلر ب�صراحـــة ق�ية غري م�ؤذية ول 

جارحة للغري ازداد ال�صتقرار الجتماعي وال�صيا�صي وحتقق النم� القت�صادي وانطالق امل�صروع احل�صاري 

ن�صاين ، والعك�ص �صحيح كلما �صمح املجتمع بكبـــت اآراء اأفراده ومنعهم من التعبري عنها  لذلـــك املجتمـــع الإ

ب�صراحـــة وو�صـــ�ح فاإن النتيجة املت�قعة هي من� الإجتاهات املتطرفة وال�صالـــة وبذور اإنعدام ال�لء لل�طن 

واملجتمـــع وث�ابته وت�صـــ�د الفردية في�صبح كل فرد نـــ�اة لتك�ين جمم�عة م�صالح خا�صـــة مما ي�ؤدي حتمًا 
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اإىل الت�صـــارع املـــ�ؤدي اإىل التباغ�ص وهـــي �صمة كل جمتمع غري م�صتقر �صيا�صيـــًا ومنه�ب اقت�صاديًا وي�صري 

مم الغابرة والدول املنقر�صـــه، ومن �صمة املجتمعات التي  بخطـــى ثابتة نح� الهاوية ولياأخـــذ مكانته بني الأ

ول : ن�ص�ء التنظيمات  ل ت�صمـــح بالتعبـــري عن الراأي ب�صراحة م�ؤدبة وغري م�ؤذية للغري ويكرث فيها اأمران الأ

ال�صريـــة مـــن املكب�تني عن اإبداء راأيهم وما ين�صاأ عنها من تك�يـــن ع�صابات بني ال�صباب وبالتايل النفالت 

مر  مني والثاين : ا�صطرار امل�صتبدين بالراأي لتك�ين ب�لي�ص ق�ي واأجهزة جت�ص�ص متقدمة للك�صف عن الأ الأ

حتـــاد ال�ص�فيتي قبل انهيـــاره . وللتدليل على  مريـــن كانـــا وا�صحـــني وم�ج�دين ب��ص�ح يف الإ ول وكال الأ الأ

ف�صل، ونلحظ  اأهمية اإبداء الراأي احلر ب�ص�رة م�ؤدبة وغري م�ؤذية للغري يف اإحداث تغيري اجتماعي نح� الأ

بجـــالء التح�صن ال�صريـــع وامل�صطرد للمجتمعات التي نبذت اإا�صتبدادية الـــراأي وحت�لت اإىل ال�صماح للراأي 

احلـــر بالظه�ر ولي�ص على ذلك مثال اأق�ى من اأ�صبانيا وبع�ـــص دول اأوروبا ال�صرقية ول�صُت حمتاجًا للتدليل 

ثر املدمر لال�صتبداد بالراأي على حت�يل املجتمع من احُل�صارة والتقدم اإىل العك�ص.اإذن  علـــى العك�ص اأي الأ

فالكيفيـــة التـــي يحددها املجتمع لنف�صـــه يف اإبداء الراأي مهمة يف اإحداث اأي تغـــري اجتماعي من�ص�د،  وكما 

نها اإن كانت غري م�ؤدبة وم�ؤذية للغري فاإن  ذكـــرت اإن هـــذه الكيفية يجب اأن تك�ن م�ؤدبة وغري م�ؤذية للغري لأ

خر �صيتح�ل اإىل جدال واإعجاب كل ذي راأي براية . اإبداء الراأي والراأي الآ

لـــة الثانية يف ق�صية اإبداء الراأي هي املاهية ، اأق�صد عندما يتفق املجتمع اأن حرية الراأي مكف�لة  وامل�صاأ

خرين فاإن  ) ب�صـــرف النظر عن اآلية التطبيق ( لكل فرد طاملـــا اأبدى الراأي ب�ص�رة م�ؤدبة وغري م�ؤذية لالآ

املجتمـــع يتفـــق على املاهية اأي مـــا ه� ال�صيء الذي ميكن اأن اإعتباره راأيـــًا ، وهنا تختلف املجتمعات ب�ص�رة 

متباينـــة فهنـــاك جمتمعات تعترب اأي �صيء يريد اأن يق�له الفـــرد ه� يف حد ذاته راأيًا وميكن له اأن يعرب عنه 

حد منعه من الق�ل براأيه ولكنه ي�ؤاخذ على اأي �صل�ك نابع من اإبداء هذا الراأي وهناك  ويجاهر به ولي�ص لأ

جمتمعـــات تفـــرق بـــني حرية الكالم وحرية الـــراأي فلي�ص كل �صـــيء يريد اأن يق�له الفـــرد ميكنه ق�له حتت 

ن الراأي يف هذه املجتمعات هـــ� النتيجة التي ت��صل اإليها الفـــرد بعد تفكري ودرا�صة  غطـــاء حريـــة الـــراأي لأ

ومتحي�ـــص وهـــذه املجتمعات اأي�صًا تفرق بني ال�صماح باإبداء ما تعتـــربه راأيًا وبني ال�صل�كيات التي تبنى على 

هـــذا الـــراأي، وهناك جمتمعات تعترب اأن الراأي ه� الفكر الناجت عن ا�صتقراء ودرا�صة ومتحي�ص وي�ؤدي اإىل 

�صل�كيـــات فعليـــة ، فاأي �صـــيء ل ي�ؤدي اإىل �صل�كيات فعليه لي�ص راأيًا  بل خ�اطـــر واأق�ال ، وهناك جمتمعات 

تعتـــرب اأن الراأي ه� فقط طريقة جديدة لروؤية اأمـــ�ر متعارف عليها اأ�صاًل وعليه فاإن حرية الراأي م�صم�حة 

مبـــا هـــ� م�جـــ�د اأ�صاًل على ال�صاحـــة الثقافية �ص�اء ب�صـــرح اأو تاأييـــد اأو اإعرا�ص اأو ما �صابـــه ذلك وهناك 

يجابيات من امل�صم�ح به وا�صتنباطًا وا�صتخراجًا لل�صلبيات  جمتمعات تعترب الراأي اإ�صتنباطًا وا�صتخراجًا لالإ

مـــن املمن�ع، فمما �صبق اأعتقد اإن حمت�ى م�صطلـــح حرية الراأي معاين تراوح بني عدم التفريق بني حرية 

الراأي وحرية الق�ل وبني ح�صر حرية الراأي يف تاأييد املتفق عليه وذم املمن�ع .
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مثلة م�ج�دة  اإل اأن اجلميـــع متفـــق على التفريق بني حرية الراأي وممار�صة مـــا يحت�يه هذا الراأي ، والأ

على جميع ما ذكرت ففي اأمريكا مثاًل ل فرق بني الق�ل والراأي قل ما ت�صاء ول ترثيب، وعليه فحرية الراأي 

يف نظـــر الليرباليـــني يف طفرتنا الثقافية هي قل ما ت�صـــاء ول ترثيب ولكنهم ل يلتزم�ن بق�صية التفريق بني 

ال�صلـــ�ك واإبداء الـــراأي وه� مال تفعله اأمريكا اأ�صاًل ، وه� ما يدل على اأنهـــم لي�ص�ا اأ�صحاب م�صروع ثقايف 

بقـــدر مـــا هم اأ�صحـــاب اأجندة خفيـــة ، ويف بريطانيا وكثري مـــن دول اأوروبا الغربية هنـــاك فرق بني حرية 

القـــ�ل وحريـــة الراأي فلي�ص كل ما تريد ق�له ميكنك ق�له يف اأي مكان وحرية الراأي مكف�لة لنتائج الدرا�صة 

�صباب التي جتعل الليرباليني اأحد اأهم  والتمحي�ص وهذا ما يفعله امل�صتقل�ن يف طفرتنا الثقافية وه� اأحد الأ

زبائن �ص�ق امل�صتقلني فامل�صتقل�ن يع��ص�ن ك�صل الليرباليني يف تك�ين راأي ذي دللة .

 اأما املجتمعات التي تعترب الراأي ه� فكر ناجت عن ا�صتقراء فكري و درا�صة ومتحي�ص ي�ؤدي اإىل �صل�كيات 

فعليـــة فهـــي املجتمعات املتدينة عم�مًا و هـــذه املجتمعات التي تنطلق �صل�كياتها من مبـــادئ دينية ل ت�ؤمن 

بفاعلية واأهمية اأق�ال لي�ص لها تطبيق عملي يف ال�اقع احلا�صر اأو ميكن اأن يك�ن لها تطبيق عملي فعلى يف 

امل�صتقبل ول� حتى من الناحية الفرا�صية املنطقية فقط .

اأمـــا املجتمعـــات التي تعترب الراأي ه� فقط طريقة جديدة لروؤية اأم�ر متعارف عليها اأ�صاًل ومتفق عليها 

مـــن حيث املبداأ فهي املجتمعات املتع�صبـــة التي تبنى �صل�كياتها ومبادئها من نظـــرة اأحادية ،وهناك فرق 

كبـــري بني هذه املجتمعـــات املتع�صبة واملجتمعات املتدينة فاملجتمعات املتدينة قـــد يربز فيها فرق متع�صبة 

ورمبـــا متع�صبة جلزئية يف الدين دون النظر اإىل عم�مياته ومقا�صده، املثال ال�ا�صح للفرق املتع�صبة مثل 

جماعـــة �صهـــ�د ياه�ذا، اأما املجتمعـــات املتع�صبة فال ت�صمح ب�جـــ�د دين اأ�صـــاًل اإل اإن كان م�ؤيدًا لفكرتها 

�صليـــة التي تتمح�ر عليها ، واملجتمعات ال�ثنية عم�مًا مثـــال على ذلك. اأما املجتمعات التي تعترب الراأي  الأ

لي�ـــص اإل ا�صتنباط اإيجابيات امل�صمـــ�ح وا�صتخراج �صلبيات املمن�ع، فهي يف نظري املجتمعات التي قررت اأن 

تنتحر بال�صم البطيء وهي جمتمعات ترف�ص فكرة التغيري من اأ�صلها.

 ويف طفرتنـــا الثقافيـــة اأمثلة على مـــا �صبق فامل�صايخ اأعتقـــد اأنهم ينطلق�ن من تاأييدهـــم حلرية الراأي 

علـــى اأ�صا�ـــص اإبداء طريقة جديـــدة وروؤية خمتلفة ملا ه� حادث ومتعارف عليه اأ�صـــاًل بينما ينطلق املثقف�ن 

احلقيقيـــ�ن والتن�يري�ن من اعتبار الـــراأي فكرًا ناجتًا من ا�صتقراء ودرا�صـــة ومتحي�ص ي�ؤدي اإىل �صل�ك ، 

واأمـــا بع�ص كتاب اأعمـــدة ال�صحف وامل�صاهري يف طفرتنا الثقافية فاإنهم ينطلقـــ�ن من اعتبار حرية الراأي 

هـــي اإ�صتنبـــاط مزايا من امل�صم�ح وا�صتخـــراج �صلبيات من املمن�ع ونراهم ب��صـــ�ح عندما يبداأون يف و�صع 

راء املت�قفني عن  حتاليل �صحفية  للكلمات واخلطب ،ونظرات يف ما كتبه �صناع القرار الر�صمي اأو تفنيد لآ

التاأييد.
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الف�صل ال�صاد�ص 

املناهج ال�صرعية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





�4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





��

�ملناهج �ل�ضرعية 

)كتب بت�صرف كف�صل يف كتاب ياح�صرات امل�صت�صارين....ال�طن اأوًل(

 املناهـــج املعدة �صلفًا لطالب وطالبات التعليم تعتـــرب اأحد طرق التعليم ولها عي�بها ومميزاتها وهناك 

اأنظمة تعليم ل تعرف باملناهج املعدة م�صبقًا اأ�صاًل بل تعتمد منهجية التعليم املبني على البحث اأو التعليم 

عداد ت�اجه معار�صة  املفت�ح اأو التعليم يف املنازل ، وجميع اأنظمة التعليم التي تعتمد تدري�ص مناهج م�صبقة الإ

مـــن البع�ص وتاأييد من اآخرين ، ومن اأ�صعب مـــا ي�اجهه معدو املناهج ق�صية الت�فيق بني ما يجب ت�صمينه 

يف املناهـــج وماميكـــن ال�صتغناء عنه ، يعني اأي منهج معد م�صبقًا لبد اأن يت�صمن مال ميكن ال�صتغناء عنه 

ن م��ص�ع  يف م��ص�عـــه ومبا يتنا�صب مع م�صت�ى ال�صتيعاب الذهنـــي للدار�صني . ويكفي ما �صبق كمقدمة لأ

املناهـــج ق�صية ترب�ية وتعليمية كبرية ومعقدة وذات اأبعاد قد يخرجنا البحث فيها عن م��ص�عنا الرئي�صي 

وه� املناهج التعليمية ال�صرعية يف اململكة العربية ال�صع�دية .

• �أوًل : املناهج )ال�صرعية و غريها( يف اململكة جزء من ال�صياده ال�طنية وب�صرف النظر عن حمت�اها 
ر�ص وحك�ماتهـــم اأو اأغ�صبهم فهذا اأمـــر ثان�ي ، فاإن كانت هـــذه املناهج ممتازة  �صـــ�اء اأر�صى �صعـــ�ب الأ

فال�طـــن �صيجنـــي ثمارها واإن كانت غري ذلـــك فال�طن اأي�صًا �صيح�صد نتائجهـــا ، وعندما ت�جد اإتفاقيات 

دولية حتدد ماذا يجب اأن تدر�ص كل دولة ويك�ن لكل دولة احلق يف التحفظ على حمت�يات املناهج يف الدول 

خرى عند ذلك يك�ن لكل حادث حديث ومن امل�ؤكد يف  �صل�ب الرب�ي للدول الأ خرى اأو الحتجاج على الأ الأ

ذلك ال�قت �صتجد اأمريكا نف�صها مطالبة من املجتمع الدويل بتغيري مناهجها الدينية يف املدار�ص الكن�صية 

مريكيـــة احلالية مبر�ص�م اإمرباط�ري تع�صفي  كمـــا هي مطالبة باإقفال ج�انتنام�، اأما اأن تاأتي احلك�مة الأ

تريـــد مب�جبـــه مـــن كل �صعب اأن يغري مناهجـــه الدرا�صية واأ�صل�ب تربيـــة اأبنائه مبا يتنا�صـــب مع ت�جهاتها 

ي ديكتات�رية القيام به حتى فرع�ن  ي طاغ�ت ول لأ ال�صيا�صية وم�صاحلها ال�صتعمارية  فه� اأمر مل ي�صبق لأ

مريكية فر�صه علينا  م�صـــر وهتلر وم��صليني مل يطالب�ا بذلك ول� نظريًا وتريد حك�مة ال�ليات املتحدة الأ

واإل الدمـــار و القتـــل بل و التعذيب وباإخت�صار ا�صتخدام طريقة ه�لكـــ� يف فر�ص هيمنته ، املطل�ب منا اأن 

نتخلـــى عن قيمنا ومبادئنا وتاريخنا و اإرثنا احل�صاري بل وحتريفه بل وحذف ق�اعده واأ�صا�صياته ليتنا�صب 

مع ت�جهات حزب �صرق احلكم بانتخابات اعر�ص على نتائجها خمتلف اأطياف �صعب اأمريكا نف�صها ، اإنها 

وقاحة وحماقة لي�ص اأحقر منها اإل ال�صتجابة لها .
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�صل�ب العلمي املعتمد حتى  مريكية اأن تعدل املناهج ب�ص�رة تتنافى اأ�صاًل مع الأ • ثانيًا : تريد احلك�مة الأ
مريكيـــة نف�صها مبعنى تريد اأن تغري املناهج بني ع�صية و�صحاها فقط لتحذف منها  �صـــ�ل الرب�ية الأ يف الأ

ما تعتقد اأنه ل يتما�صى مع طبيعة حربها مع اأعدائها الذين �صنعتهم ال�ليات املتحدة بنف�صها ، لقد خلقت 

اأمريـــكا لنف�صها اأعداء ب�صبب �ص�ء اإختيار زعاماتها و�ص�ء  ت�صرفات �صا�صتها و�ص�ء قرارات  قادتها فلماذا 

يريـــدون مـــن النا�ص اأن يغريوا مبادءهم؟ واملنطق يق�ل اأن يغريوا هم �صل�كياتهم العدوانية، ل�صنا مطالبني 

ن اأمريكا مل  اأن نغـــري مبادئنـــا لتنت�صر حك�مة اأمريكا يف حربهـــا على اأ�صباح، وهي بالتاأكيد لـــن تنت�صر،لأ

عدائها اأكرب من خ�صائرها ولكنها  تدخـــل حربًا اإل وخ�صرتها واإن ك�صبت بع�ص املعارك واإن �صببت خ�صائر لأ

يف النهايـــة تنهـــزم ول حتقق اأي هـــدف ذي قيمة متاما كما فعـــل الهمجي ه�لك�  قائـــد املغ�ل الذي �صبب 

عدئه ب�صبب همجيتـــه و بط�صه اأكرث من حتقيقه مكا�صب ل�صعبه ب�صبب حنكته و �صجاعته،وعندما  خ�صائـــر لأ

قرر حتكيم اليا�صق كد�صت�ر اأعطى التاريخ دليال ثب�تيا اأن ه�لك� لي�ص �ص�ى اأحمق ق�ي جاء يف زمن تنا�صى 

العقـــالء دورهم يف قيـــادة الب�صرية وما اأ�صبه املارينز بجحافل ه�لك�، حـــرب واحدة فقط ك�صبتها اأمريكا 

وهي حربها مع نف�صها،هكذا ه� تاريخها .

نحـــن م�صلمـــ�ن نعبد اهلل وحـــده ل �صريك له ون�ؤمـــن بر�ص�له حممد -�صلـــى اهلل عليه و�صلم-  • ثالثــًا : 
نبياء والر�صل وه� الذي اأنـــزل عليه القراآن الكرمي كتابنا ومنهـــج حياتنا ومن مل يعجبه  باإعتبـــاره خـــامت الأ

مـــا يف القـــراآن فالي�صرب من البحر اأو يذهـــب اإىل اأي جحيم يختاره وهذا يعني كل من ل يعجبه القراآن من 

العرب والعجم، وما قيل عن القراآن ينطبق على �صنة النبي حممد - �صلى اهلل عليه و�صلم .

ن القراآن يلعـــن اليه�د الذين قال�ا اإن  لـــن نحـــاول اأبدًا اأن نعتذر من اأمريـــكا وحليفتها الدولة العربية لأ

يـــد اهلل مغل�لـــة اأو يكفـــر من قال اأن اهلل ثالث ثالثـــة ، اأن نق�ل اإن اليه�د و الن�صـــارى كفار م�صركني و هم 

اأهل كتاب فهذا اأمر عقدي ول�صنا مطالبني بتربيره اأو حذفه من مناهجنا الدرا�صية، و العقيدة التي تعلمنا 

كفـــر كل من لي�ؤمن باهلل ور�ص�له هى التـــي تعلمنا اآدب التعامل معهم و اأ�ص�ل احل�ار بيننا و بينهم وحتدد 

مريكا اأو حلليفتها الدولة العربية اأن اجلهاد  احلق�ق التي لهم و ال�اجبات التي عليهم ولن نحاول اأن نربر لأ

ومعـــه القتال يف �صبيل اهلل وه� ذروة �صنـــام الدين اإنه يعني جهاد النف�ص وحماربة الدوافع ال�صريرة ، ل�صنا 

خريـــن  ليقتنع�ا باأ�صا�صيات ديننـــا واإن كنا مطالبني بدع�تهم  مطالبـــني مـــن منطلق �صريعتنا ا�صر�صاء الآ

باحل�صنى وامل�عظة للدخ�ل يف هذا الدين الذي ارت�صاه اهلل تعاىل جلميع الب�صرية. العقيدة التي تكفر من 

يجحـــد وجـــ�د اهلل اأو ينكر ر�صالـــة النبي حممد - �صلى اهلل عليه و�صلم -  اأو يعبد اأحدا مع اهلل ول� كان نبيًا 

مر�صـــاًل هـــي نف�صها العقيدة التي و�صعـــت اأ�ص�ص التعامل مع الكفار �ص�اء كان� اأهـــل كتاب اأم غري ذلك وقد 

عرفت الدنيا كيف كان و مازال هذا التعامل، فكل اأهل الكتاب و الكفار يف بالد امل�صلمني اآمنني على اأنف�صهم 
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اأكرث من اأمنهم على اأنف�صهم يف بالدهم والعك�ص لي�ص �صحيحًا، العقيدة التي قتلت اآلف امل�صلني يف القد�ص 

عندمـــا دخلت جحافـــل جي��ص ال�صليبيني، هي نف�صهـــا العقيدة التي تقتل و تعذب يف العـــراق و اأفغان�صتان 

وفل�صطـــني وتدر�ـــص يف املدار�ـــص الدينية الي�م وهي نف�صهـــا التي تريد م�صح مباديء العقيـــدة التي فتح بها 

�صـــالح الدين القد�ص وعامل بها عمر اأهل بيت املقد�ص واأهل م�صر من القبط ومازال يعامل بها كل م�صلم 

�صالم.ل�صنا مطالبني اأن نحرم اأبناءنا من تدري�ص العقيدة التي يعبدون اهلل بها  كل غري م�صلم على اأر�ص الإ

ن عقيدة اأمريكا  فا�صدة وهي تظن اأن كل العقائد فا�صدة كعقيدتها. كاملة غري حمرفةلأ

•  ر�بعــًا : اأ�صلـــ�ب وطريقة طرح املناهج ال�صرعية يف اململكـــة العربية ال�صع�دية حتتاج لتعديل وت�صحيح 
نها جزء  واإ�صافـــة وحـــذف . . . . اإلخ،  وهذا اأمر يتطلبه التط�ر والرقي والتقدم وهي اأم�ر نريد اأن نفعلها لأ

ر�ص  ر�ص واأننا مطالب�ن بعمارة الأ مـــن عقيدتنا وديننا كم�صلمني اإنطالقا من قاعـــدة اإننا خلفاء اهلل يف الأ

مريكية من اجلن�د يف اجلي�ص  ف�صاد فيها وعدم اإهالك احلرث والن�صل كما يفعل خريج� املناهج الأ وعدم الإ

اأو كبـــار رجالت املـــال، التعليم املدر�صي عم�ما واملناهـــج الدرا�صية على وجه التحديـــد يف اململكة العربية 

ن الكهن�تية لي�صـــت من عقيدة امل�صلمني( بـــل املناهج ال�صرعية  ال�صع�ديـــة ل�صيـــت مناهج �صرعيـــة فقط )لأ

�صالم منهج  ن الإ مثـــل الفقه والت�حيد واحلديـــث والتف�صري هي جزء من املناهج التي يدر�صها الطـــالب)لأ

�صالم كعقيدة  ن الإ حياء والتجارة . .  اإلخ )لأ حيـــاة( ولي�صت كلها فهناك الريا�صيات والعل�م والفيزياء والأ

ر�ص( وهذه املناهج كلهابحاجة لتط�ير وتعديل وحذف و اإ�صافه فما بالنا نتنا�صى املناهج  ياأمرنا بعمارة الأ

خرى حتتاج اإىل  بنائنا وبناتنا اإل ت�حيد وفقه وحديـــث ، اإن املناهج العلمية الأ خـــرى، وكاأننـــا ل ندر�ص لأ الأ

مريكا اأو غريها  خريل اأوجهه لأ تعديـــالت وتنظيم واإعادة نظـــر اأكرث من املناهج ال�صرعية ؛ وهذا الطرح الأ

نهم لي�ص�ا معنيـــني بربية اأبنائنـــا ؛ ولكن اأوجهـــه لل�صع�ديني الذين  نهـــم غري معنيـــني بهذه الق�صيـــة ولأ لأ

يهاجمـــ�ن املناهج يف اململكة ؛ فعلينا كم�اطنني �صع�ديـــني اأن ننظر نظرة �صم�لية جلميع املناهج ؛ واإن كنا 

وىل اأن  نريـــد تاأهيل اأبنائنا وطالبنا لي�صبحـــ�ا علميًا اأق�ياء ومناف�صني لغريهم يف دول املنطقة والعامل فالأ

ننظـــر اإىل املناهج العلمية وتط�يرها وحتديثها وتغريها بـــدًل من املطالبة بت�ص�يه املناهج ال�صرعية التي ل 

خرى ول تزرع اإل حب العلم والتعلم . تتعار�ص مع املناهج الأ

• خام�ضًا : املطالب�ن بتغري املناهج ال�صرعية يف اململكة اأنا�ص انتهازي�ن فعاًل فهم ي�صتغل�ن حرب اأمريكا 
رهاب ليحقق�ا مكا�صب �صيا�صية ومذهبية ، ملاذا مل يتكلم ه�ؤلء من قبل؟! ملاذا  على ال�صبح الذي مت�صيه الإ

ي�صتغـــل هـــ�ؤلء حلظة �صغط علـــى ال�طن ليحقق�ا مكا�صـــب مذهبية و�صيا�صية ؟!  املطالبـــ�ن بتغري املناهج 

�صالح وكل ما يريدونه حذف  نهم ل يحددون مرجعيات الإ ال�صرعيـــة يف اململكـــة ل يق�صدون اإ�صالح األبته لأ

نهم ل  �صالح لأ ما يتعار�ص مع ت�جهاتهم املذهبية وال�صيا�صية وه� اأمر �صخيف وانتهازي؛ وهم ل يريدون الإ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





��

يطالب�ن باإ�صالح املدار�ص والف�ص�ل ومل يطالب�ا باإن�صاء مدار�ص حديثة للبنات ومل يطالب�ا باإن�صاء مدار�ص 

داري  داء الإ حمرمـــة يف القـــرى والهجر ومل يطالبـــ�ا بتاأهيل املعلمني واملدر�صـــني  ومل يطالب�ا بتط�يـــر الأ

الربـــ�ي ومل يطالبـــ�ا مبيزانيات للبحـــث العلمي الرب�ي، باخت�صـــار مل يطالب�ا ب�صم�ليـــة اإعادة هند�صة 

التعليـــم يف املدار�ص ال�صع�دية وكل ما يطلب�نه بب�صاطه اإلغاء التعليم ال�صرعي تدريجيًا ول�صبب واحد ه� اأن 

ي�صبـــح ال�صباب من اجلن�صني بال ه�ية �صرعية مما يجعلهم م�صتعدين لقب�ل اأطروحات �صيا�صية ومذهبية 

ت�صب يف م�صالح من يعار�ص�ن التعليم ال�صرعي الذي نعبد اهلل به وهذه العب�دية احلقه هلل هي ه�يتنا يف 

خرة ورغم اأنف من ل يقتنع. الدنيا و رفعتنا يف الآ

• �ضاد�ضــًا : اأريـــد دلياًل علميـــًا واحدًا يربط بني املناهـــج ال�صرعية يف اململكة العربيـــة ال�صع�دية وبني ما 
ن جـــ�ازًا �صع�ديًا  ن اأ�صامة بـــن لدن در�ص يف ال�صع�ديـــة ومدار�صها !؟ اأم لأ ت�صميـــه اأمريـــكا اإرهـــاب ، هل لأ

مل يحـــرق وجـــد يف م�قع حادث 11 �صبتمرب ؟! اأحتدى اأي اإن�صان اأن يثبـــت اأي عالقة ول� فر�صية اأن هناك 

عالقة بني املناهج ال�صرعية يف اململكة والتطرف ال�صيا�صي اأو الغل� يف الدين اإن كان لدينا اأي مالحظة على 

املناهـــج ال�صرعية يف اململكة فه� حتفظ عدم تط�يرهـــا لت�صمل التطبيقات ال�صرعية للحياة املعا�صرة وهذا 

يعنـــي اأنه يجب زيادتها وتط�يرهـــا ولي�ص احلذف منها وت�ص�يهها ، نحن بحاجـــة لتط�ير املناهج ال�صرعية 

لت�صبح قادرة على تفعيل ال�صريعة ومبادئها ال�صامية يف احلياه املعا�صرة بحيث متكن الطالب والطالبةمن 

العتزاز بدينه كم�صلم . اأحتدى اأي م�ؤ�ص�صة علمية اأن تثبت اأن منهجية التعليم ال�صرعي يف اململكة منهجية 

عن�صريـــة عدائيـــة �صد اأي اأحد اأو تتع�صب مع اأي اأحد .اأحتدى اأي دولـــة اأو اأي م�ؤ�ص�صة اأو اأي فرد اأن يثبت�ا 

اأن املناهـــج ال�صرعيـــة يف اململكة كانت �صببًا مبا�صرًا اأو غري مبا�صر يف الت�صبب يف اأي عدوان على اأي اإن�صان 

م�صلم كان اأو غري م�صلم عربي كان اأو اأعجمي .

اأن يك�ن اأ�صامة بن لدن در�ص يف ال�صع�دية ويحارب حك�مة اأمريكا الي�م فهذا ل يعني اأنه يحارب اأمريكا 

نه در�ص املناهج ال�صرعية يف اململكة ول� اأن كل من در�ص املناهج ال�صرعية يف اململكة يحارب�ن اأمريكا مثل  لأ

نه  مرباط�ريات البائدة ؛ اأ�صامة بن لدن ل يحارب اأمريكا لأ �صبحت اأمريكا جزءًا من تاريـــخ الإ بـــن لدن لأ

ن املناهج يف ال�صع�ديـــة تعلم الطالب حرب اأمريكا، بل مثله مثل  در�ـــص املناهـــج ال�صرعية يف ال�صع�دية اأو لأ

عداء ل�صعبها  ن اأمريكا تختار اأحيانًا قيـــادات متعجرفة ل حت�صن اإل �صناعـــة الأ كل مـــن يحـــارب اأمريـــكا لأ

ن  ر�ـــص ، فغيفارا وكا�صروا وجميـــع �صع�ب اأمريكا الالتينية ل تعـــادي اأمريكا لأ ول تبغـــي اإل الف�صـــاد يف الأ

طالبها در�ص�ا مناهج �صرعية يف ال�صع�دية ، اأمين الظ�اهري مل يدر�ص املناهج ال�صرعية يف ال�صع�دية ، اأب� 

م�صعب الزرقاوي مل يدر�ص املناهج ال�صرعية يف ال�صع�دية وطالبان مل يدر�ص�ا يف املدار�ص ال�صع�دية كل من 

ن اأمريكا تريد  نهم در�ص�ا يف املدار�ص ال�صع�دية،  بل لأ ذكرتهم من امل�صلمني وغريهم مل يحارب�ا اأمريكا لأ
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تغيري ه�يتهم ال�طنية بالق�ة واحتالل ثرواتهم بالبلطجة وق�ة التدمري وال�صالح ؛ باهلل عليكم من امل�ص�ؤول 

عـــن اإخراج �صخ�ص للعامل مثل ج�رج ب��ص وزمرته هـــل هي املناهج ال�صرعية يف ال�صع�دية.جماعة التكفري 

والهجـــرة هـــل ظهرت يف نا�ص در�ص�ا املناهج ال�صرعية يف املدار�ص ال�صع�دية ؛ عبدة ال�صياطني هل تخرج�ا 

من مدار�ص ال�صع�دية اإن كان يف املناهج ال�صرعية ال�صع�دية خ�ص��صًا واملناهج ال�صع�دية عم�مًا عيب  فه� 

اأنها جتعل الطالب م�صاملني اإىل درجة ال�صت�صالم ول تزرع فيهم روح التحدي والبتكار واملناف�صة واأخذ زمام 

املبـــادرة . اأ�صتطيـــع اأن اأعطي اأدلة على الت�صامح الذي تزرعه املناهج ال�صرعية يف املدار�ص ال�صع�دية ولي�ص 

طبـــاء واملهند�صني واملهنيني ال�صع�ديني  بنائها من الأ اأف�صـــل مـــن دليل على ح�صن تربية املناهج ال�صع�ديه لأ

طباء وغريهم تف�ق�ا واأبدع�ا وعرفهم كل  مريكية وغريها ه�ؤلء الأ الذين يدر�ص�ن يف اجلامعات الغربية الأ

مـــن عرفهم بح�صن ال�صرية وال�صلـــ�ك وجميعهم در�ص�ا املناهج ال�صرعية يف ال�صع�دية ؛ وا�صتطيع اأن اأعطي 

�صالم نف�صه  اأدلـــة علـــى اأن الهدف من مهاجمة املناهج ال�صرعية يف ال�صع�دية لي�ـــص اإل من قبيل حماربة الإ

من جمم�عة من اجلبناء، فلماذا مل يهاجم ه�ؤلء املناهج يف اأمريكا ويف دول اأخرى على الرغم من علمنا 

ب�جـــ�د عائالت  املافيا يف اأمريـــكا اأين در�ص اأبناء هذه العائالت ؟! هل در�ص�ا يف اململكة العربية ال�صع�دية 

جماعة البا�صك يف اأ�صبانيا ؟! اأين در�ص�ا يف اململكة العربية ال�صع�دية امليلي�صيات امل�صلحة والنازيني اجلدد 

يف اأمريـــكا ؟! هـــل در�صـــ�ا يف ال�صع�دية ، مدراء �صركة اإنـــريون هل در�ص�ا يف اململكة العربيـــة ال�صع�دية ؟، 

مريكان والربيطاني�ن يف �صجن اأب� غريب هل در�ص�ا يف اململكة العربية ال�صع�دية؟ جتار الن�صاء  اجلنـــ�د الأ

طفال هل در�ص�ا يف اململكة العربية ال�صع�دية؟  مدراء امل�صانع التي تدمر البيئة ب�ص�ر  وجتار اجلن�ص يف الأ

منهجيـــة)يف الهند و نيجرييا على �صبيـــل املثال( هل در�ص�ا يف اململكة العربيـــة ال�صع�دية؟ روؤ�صاء �صركات 

النفـــط التي دمرت نيجرييا واأفريقيا هل در�ص�ا مناهج �صرعية  يف اململكة العربية ال�صع�دية ؟ اإن كنا نريد 

فراد تدل على تاأثري املناهج الدرا�صية التي در�ص�ها فاإن م�صاكل العامل كلها �صتك�ن  اأن نق�ل اأن �صل�كيات الأ

مريكية بالذات . دلياًل على �ص�ء املنهج الرب�ي يف املناهج الأ

• �ضــابعًا : ر�صيـــت حك�مة اأمريـــكا اأم اأبت اأحبت اأم كرهت وافقت اأو رف�صـــت �صيعلم  امل�صلم�ن اأبناءهم 
القـــراآن الكرمي ونحن يف اململكة بالذات �صنعلم بناتنـــا بالذات القراآن و�صنة النبي حممد - �صلى اهلل عليه 

و�صلـــم-  اأوًل  لنتمكـــن من تعليم ذريتنا القـــراآن واإن رغم اأنف من مل يعجبه ذلك فنحن نعي�ص لرن�صي ربنا 

وخالقنـــا و رازقنـــا ول�صنا راغبني ول متطلعني لر�صى من ينهب ثرواتنا و يقتـــل اأطفالنا و يدفن ال�صم�م يف 

اأر�صنا، وهي)اأي دولة ه�لك�( اأن اأرادت اأن تفر�ص غري ذلك بالق�ة فما عليها اإ ل اأن ت�صع دبابة اأمام كل 

بيت م�صلم يف ال�صع�دية وقاعدة طائرات يف كل حي من اأحياء مدن اململكة العربية ال�صع�دية وهي اإن فعلت 

مريكان عندما ت�صتيقـــظ اإن�صانيتهم يف بيئة اخلري  ذلـــك ف�صتك�ن النتيجـــة امل�ؤكدة اإ�صالم اأكرث اجلنـــ�د الأ

مريكية ، ومـــن مل ي�صلم من اجلن�د  حقاد الأ و ال�صـــالح بعـــد اأن ظلـــت مكب�تة يف بيئة املادية ويف ظـــالم الأ
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ف�صيعـــ�د فارًا اأو جمن�نـــا كما يف العراق ومن مل يفر ومل ي�صاب باكتئاب ف�ص�ف يقتل حتما من اخل�ف قبل 

ال�صالح.

مريكية جنحت يف تغيري املناهج الدرا�صية ال�صرعية بل لنفر�ص  • ثامنًا : لنفر�ص جدًل اأن احلك�مة الأ
اأنهـــا ا�صتطاعـــت اأن تلغي القراآن من املدار�ـــص يف ال�صع�دية وت�صتبدل �صرية الر�صـــ�ل وال�صحابة والتابعني 

بتاريـــخ روؤ�صـــاء اأمريـــكا اأو  بال�صـــرية الذاتيـــة جل�رج ب��ـــص فقط . فهل هـــذا يعني الق�صاء علـــى مات�صميه 

�صالمية . رهاب؟! اجل�اب وا�صح من �صل�ك رو�صيا عندما فعلت نف�ص ال�صيء يف اجلمه�ريات الإ الإ

مريكا و للعـــامل اأجمع بل و لكل كائن حـــي ولكل جماد بل  اأجـــزم و اأق�صـــم بـــاهلل العظيم اأنه خري لنـــا ولأ

مريكا  �صالم ال�صحيح بدون جمامالت لأ وللكـــ�ن كله بجميع م�ج�داته التي خلقها اهلل تعـــاىل اأن ندر�ص الإ

ننا اإن مل نفعـــل ذلك فاإن مهمة  وبـــدون اخلـــ�ف منها،ندر�صـــه و بفخر يف املدار�ـــص و املعاهد و اجلامعات لأ

�صالم �صتنتقل مـــن املدار�ص املفت�حة و الف�ص�ل امل�صاءة  و باملناهـــج التي يطلع عليها كل واحد  تدري�ـــص الإ

اإىل الغـــرف املغلقـــة وال�صراديب املظلمة و هي مراتع ممتازة لبكرياالتكفري وفريو�صات فكر الغل� وبدل من 

اأن يتـــ�ىل التعليـــم مدر�ص�ن و معلمات ميكن تط�يـــر اآدائهم �صيت�ىل التحري�ص جهلـــة و متنطع�ن يحقن�ن 

اأفكارهـــم النتنـــة يف ال�صبـــاب، وبدل من مناهـــج وا�صحة للنقد و التط�يـــر �صيك�ن هنـــاك تدري�ص مل�ؤلفات 

مغم�رة ومنحرفة لفكر اخل�ارج ولكتب اخلرافات وملالزم تن�صر الفكر ال�صخ�صي لقيادات التكفري و الغل�، 

وعندهـــا �صينطبق على اجلميع  اأمريكا و غريها املثل العامـــي )اللي ما ير�صى باحلمى ير�صى بالنفا�صة( 

ولئـــن كان احلق الذي يف مناهجنا ال�صرعية كاحلمى على من ل يحب�نها فاإن فكر التكفري واطروحات اأهل 

الغل�  كالنفا�صة لهم،و ل�ص�ف تطالب اأمريكا عندئذ باإعادة تدري�ص املناهج ال�صرعية يف املدار�ص ال�صع�دية 

ن العـــامل باملناهـــج  ال�صرعية ومن اأف�صلها  املناهج ال�صع�ديـــة يف املدار�ص اأف�صل للجميع من الجتهادات  لأ

ال�صخ�صية يف ال�صراديب التي ل اأكاد اأ�صك اأن بع�صها اأمريكية الدعم وجمه�رية الت�جيه على وجه التحديد 

ومن اأراد اأن يتهمني بتبني نظرية امل�ؤامرة فله ذلك. 
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الف�صل ال�صابع

املوقف الجتماعي
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 �ملوقف �لجتماعي

ن هـــي التذبذب بني طـــرح الليرباليني وطرح  وال�صمـــة الطاغيـــة على جمتمع طفرتنـــا الثقافية حتى الآ

ع�صاب،ويريد جمع املتناق�صـــات، فه� يريد اأن يعطي نف�ذ الليرباليني  امل�صايـــخ واملجتمع عم�مًا م�صدود الأ

للتن�يريـــني ليطبق�ا فكر املثقفني احلقيقيني ، مـــع املحافظة على امل�صايخ كجزء من الراث احلي وحتنيط 

امل�صتقلـــني ، ويف نظـــري اإن ما يريـــده املجتمع من جمع املتناق�صات لي�ص اإل دليـــاًل على اإننا نعي�ص يف طفرة 

ثقافية .

ننا ما مل نح�صم اأمرنا يف هذه  اإن حرية الراأي يف جمتمعنا ق�صية ل بد لنا اأن نعرف اأنها بحاجة لقرار لأ

الق�صية فاإننا لن نك�ن فقط على �صفري الهاوية بل يف الهاوية فعاًل ، ول بد اأن يك�ن لنا قرار يخ�صنا كاأمة و 

كمجتمع يف ق�صية حرية الراأي ، القائم�ن على احل�ار ال�طني يريدون اجلمع بني املتناق�صات ولكن ب�ص�رة 

غـــري ال�صـــ�رة التي يريدها املجتمع نف�صـــه فالقائم�ن على احل�ار ال�طني يريـــدون اأن يعط�ا امل�صايخ نف�ذ 

الليرباليـــني ليطبق�ا فكـــر التن�يريني مع حتنيط املثقفني احلقيقيني فالحتفـــاظ بالليرباليني يفيد امل�قف 

وروبي على وجه اخل�ص��ص .    مريكي والأ الر�صمي كملب�ص اأنيق عند الظه�ر اأمام العامل اخلارجي والأ

راء �صحيحًا وذو ناجت عملي ميكن تطبيقه  حـــاول احلـــ�ار ال�طني اأن مينع الف��صى واأن يك�ن اإلتقـــاء الآ

فقرر املنظم�ن للح�ار ال�طني اأن يك�ن امل�صارك�ن يف احل�ار من الظاهرين على ال�صاحة الثقافية وبالدع�ة 

اخلا�صـــة ملـــن يعتقدون اأنهم اأ�صحاب اجتاهات فكرية م�ؤثرة على ال�صاحـــة وكان احل�ار ال�طني يركز على 

ق�صية ال�حدة ال�طنية ومت الركيز على اإظهار م�صاركة املراأة يف احل�ار وعلى الظه�ر مبظهر العتدال .

م�ر التالية : املتابع�ن للح�ار ال�طني من خارجه فهم�ا ر�صالة احل�ار يف الأ

1- اأن هناك من ي�صتحق اأن ي�صارك براأي وهناك من ل ي�صتحق اأن ي�صارك براأي ، فحتى البدايات اإذن 

بدايات انتقائية  فكيف نريد تطبيق حرية الراأي بدون وج�د حلرية راأي  كيف ؟! ل ميكن اأن نعرف 

الكيف يف الطفرات عم�مًا .

2- يعتـــرب احلـــ�ار ال�طني اأن م�صكلـــة احلجر على الراأي احلر هي م�صكلة املثقفـــني فقط وذوي التاأثري 

الظاهر ، وهذه ق�صية خطرية فكل اإن�صان يريد حرية الراأي متامًا كما يريد اله�اء للتنف�ص، واإعطاء 

وىل  خرين حتى ل� اأرادوا امل�صاركة فيه لدليل على ما ذكرته يف النقطة الأ احلق للبع�ص ومنعه عن الآ

وه� احلجر على حرية الراأي اأ�صاًل .
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ه اإقناع من ي�ؤثر فيهم وهي طريقة ل ت�صلح 
3- يريد احل�ار ال�طني اأن يكلف كل اإجتاه اأن يت�ىل زعماوؤ

اأ�صاًل لتك�ين حرية راأي يف جمتمع ، اقناع الرم�ز اأو اأ�صرهم حتى يق�م�ا بت��صيل الر�صالة اإىل من 

ي�ؤثرون فيهم هي طريقة ال�صتبداد الفكري وعماد منهج ال�صتبدادية . 

4- اعترباحل�ار ال�طني اأن بع�ص اأفراد امل�صتقلني ممن لي�ص لهم اإجتاه م�ؤثر يف املجتمع كتيار اجتماعى 

بينما تغا�صى عن اأفراد ميثل�ن اجتاهات فعاًل فتم التغا�صي عن بع�ص املثقفني احلقيقيني كممثلني 

�صالميني بينما اأعتربت احلداثة اإجتاه وهي �صخ�ص واحد . لفكر بع�ص الإ

5- الركيـــز علـــى م�صكلة خمتلقـــة ولي�صت م�ج�دة اأ�صـــاًل ، األ وهي ال�حدة ال�طنيـــة ، ل ي�جد عندنا 

م�صكلـــة فرقة وطنيـــة اأو حركات انف�صالية اأو فئات متناحـــرة ول اأدري كيف افر�ص القائم�ن على 

احل�ار م�صكلة غري م�ج�دة ثم بداأوا ب��صع احلل�ل لها ولذلك اأ�صبح احل�ار اأقرب اإىل جدل اأبراج 

عاجية منه اإىل مالم�صة ق�صايا النا�ص احلقيقية .

6- مت متييع ما كان يتمنى املجتمع �صماعه يف احل�ار مثل امل�صاركة يف �صنع القرار ، واحرام املمتلكات 

ي فرد من اإبداء راأيه وطريقة كيفية ال�صماح  قل حتديدها والكيفية التي ميكن بها لأ العامة اأو على الأ

بداع الفكري يف الظه�ر وامل�صاركة . لالإ

م�ر التي تهم املراأة فعاًل يف حياتها العملية  7- الركيز على امل�صاركة الثقافية للمراأة والتغا�صي عن الأ

ويف كيفية م�صاركتها التغري الجتماعي التي تعترب هي اأهم اأركانه فجعلت الن�صاءيف املجتمع ي�ؤكدن 

نف�صهن اإنهن ممن ل ُيهتم بهن، ول ي�ؤبه بهن.  لأ

خ�ص، بالن�صبة مل��ص�ع  8-  عـــدم التمثيـــل احلقيقي للتيارات الفكرية امل�ج�دة على ال�صاحة فعـــاًل وبالأ

املـــراأة فالتمثيـــل الفكري للمراأة مل يكن مت�ازيًا ، هذا اإن �صلمنا مببداأ اأن �صخ�صًا يتم تعيينه لتمثيل 

فكر جمم�عة .

9- الركيـــز علـــى نفي التهـــم عن ال�طن اأعطت انطباعـــًا ، اأن الغر�ص لي�ص تط�يـــر املناخ الفكري عن 

ال�طن بل ه� الدفاع عن امل�ج�د اأ�صاًل مما يعني اإننا لن نغري بل �ص�ف نبقى على ما نحن عليه .

10-  اإعتبـــار الثان�يـــات وحتقيقها مبثابة اأمـــ�ر ج�هرية ل� حتققت مثل قيادة املـــراأة لل�صيارة بينما مت 

اإغفال اأم�ر ج�هرية مثل �صالمة بيئة العمل للمراأة واحرام ذاتها ودورها الجتماعي الذي تر�صاه 

لنف�صها كفرد وكمجم�عة .

11- احلـــ�ار الثقايف اختـــار منهجًا ملناق�صة امل�صم�ح بنقا�صه اأ�صـــاًل وبطبيعة احلال كان ميكن اأن يبدع 

ال�صيـــ�خ يف هذه البيئة ولكن الذي حدث هـــ� اأن امل�صم�ح به لي�ص فكر ال�صي�خ ومتطلعاتهم بل اأ�ص�ص 
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الفكر الليربايل والتن�يري مما يعني التفاق الق�صري على اأ�صا�صيات ميكن اأن يبني عليها الليربالي�ن 

اأطروحاتهم والتن�يري�ن �صل�كياتهم وبالفعل مت حتييد امل�صايخ ، ومت ذلك ب�صبب نف�ذ الليرباليني ، 

كيف يتفق حرية راأي ونف�ذ ؟!. ل اأدري ولكن هكذا تك�ن الطفرات .

مـــل اأ�صاًل يف جمرد احتمال  فراد يف املجتمع يفقدون الأ اعتبـــار اأن احلـــ�ار ال�طني جنح جعل الأ  -12

وج�د راأي حر .

اعتـــرب احل�ار ال�طنـــي اأن الظاهرين على ال�صاحة هـــم املمثل�ن احلقيقي�ن لـــكل راأي حر ون�صي   -13

القائمـــني علـــى احلـــ�ار اأن الظاهرين على ال�صاحة مل يظهـــروا ب�ص�رة طبيعية كمـــا يف املجتمعات 

التـــي ت�ؤمن بحرية الراأي فعـــاًل ، فال�صحف نخب�ية يف اإختيارها وعلى ذلك فمعظم كتاب ال�صحف 

لي�صـــ�ا نتـــاج مناف�صـــة اأو اأف�صل من ميكن اأن يكتب بـــل كثري منهم م�ظف�ن اأ�صـــاًل ، والذين ظهروا 

نهم  نهم فر�صـــ�ا اأنف�صهم ولي�ص لأ بغـــري ال�صحف عن طريق فر�ـــص اأنف�صهم على ال�صاحة ظهروا لأ

نتـــاج اقتناع بطروحاتهم كخيار، وق�ص على ذلك ومبعنـــى اأدق اإفر�ص احل�ار ال�طني اأن جمتمعنا 

كان يتمتع بحرية راأي منذ عق�د وعلى هذا فمن يظهراأنه مثقف ه� بالفعـــل مثقـــــف وهذه يف ظني 

م�صكلة وهي م�صكلة تدل على اأن من ل يعلم يظن اأنه يعلم .

راء خمتلفة اأن جتتمع وتتحدث يف  يجابيـــة التي حققها م�ؤمتر »احل�ار ال�طني« هي اأنه �صمح لآ الإ  -14

راء اأن تلتقي وتتحدث لي�صت حرية راأي بل هي ب�صرى بحدوث  اأم�ر حمددة �صلفًا وجمرد ال�صماح لالآ

حمل مبا نتمنى اأن يك�ن حرية راأي  ولكن، واحلق يقال ،عندما يك�ن جمرد الكالم �صبه ممن�ع فاإن 

مام و�ص�اء فطن واعرف القائم�ن على احل�ار ال�طني  التالقـــي والكالم يعترب اإيجابية وخط�ة لالأ

ملـــا �صبـــق اأم ل، فـــاإن الر�صائل التي �صبق وذكرتهـــا هي املفه�م العملي ملا كان يـــدور و تظل احلقيقة 

قائمـــة اأن هنـــاك من فهم ما �صبق كنتيجة ملا حدث يف احل�ار ، و�ص�اء فطن واعرف القائم�ن على 

احلـــ�ار ال�طنـــي اأن امل�اطن العادي �ص�اء مـــن الن�صاء اأو الرجال ومن ال�صيـــ�خ اأو ال�صباب بل ورمبا 

طفـــال قـــد ت�صجر من تاأكيد احلجر على حرية الراأي عن طريق تقنني هذا احلجر بعد اأن ن�ق�ص  الأ

يف م�ؤمتـــر حـــ�ار وطني ، اأق�ل �ص�اء فطن واعرف القائم�ن على ما �صبق اأم مل يفطن�ا، اأو حتى  اإن 

اأرادوا اأًل يعرف�ا فاإن احلقائق تفر�ص نف�صها واإن اأنكرها من ل يريد اأن يعرف ب�ج�دها .

ملاذا مل ي�جد يف احل�ار ال�طني اآلية ت�صمح لكل �صاحب اأطروحة اأن ياأخذ فر�صته ؟! ملاذا مل ت�صمح ملن 

راء املطروحة بامل�صاركة ؟!. ملاذا التعيني حتى يف اإبداء الراأي؟! اأ�صئلة مطروحة  يريد امل�صاركة يف نقا�ص الآ

اأمـــام م�ؤمتـــر احلـــ�ار ال�طني ومن املحبذ اأن يجيب عليهـــا ! فاإن كان اجل�اب ه� ملنـــع الف��صى ، فالرد اأن 

فراد من اأن ي�صتمع واحد لق�لهم اأو  الف��صـــى هي ال�صماح جلذورها بالنم� وجذور الف��صى هي اأن يياأ�ص الأ
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اأن يتلم�ـــص حاجاتهم اأو ي�صتجيب فعاًل ملطالبهم الب�صيطة والعملية وال�اقعية ، طاملا كان ممن�عًا يف احل�ار 

ال�طنـــي مناق�صة ما ل ميكن ق�له فاإننـــا �صن�اجه م�قفًا مفاداه ) اإن اأ�صعب امل�صاكل على احلل هي امل�صاكل 

املعروفـــة م�صبباتهـــا ولكن ل ميكن التحدث عن تلك امل�صببات اأو مناق�صتها ( و�صيتح�ل احل�ار اإىل طال�صم 

واأح�صـــن ت�صبيـــه لـــه �صيك�ن امل�صي علـــى ق�صر بي�ص اأو على ال�صـــ�ك خ�فا من ال�ق�ع يف املحظـــ�ر اأو الكالم 

يف املمنـــ�ع ،مـــا مل ي�صمح لكل فـــرد اأن يق�ل راأيه �صمن �ص�ابط حتميه كفـــرد ومتنعه من �صل�ك غري م�صر 

مل يف راأي حر .  اجتماعيًا ونظاميًا فاإن احل�ار ال�طني �صيك�ن ر�صا�صة الرحمة على الأ
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الف�صل الثامن 

ماهو املطلوب؟
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ما هو �ملطلوب ؟! 

املطل�ب اأن نتعامل مع الق�صية الثقافية على اأنها حاجة اإن�صانيةللمجتمع ولي�صت مناورة اإعالمية . 

وهـــذا يعنـــي اأن نحاول ت�جيه �صاحتنا الثقافية لتنم� يف اإجتاه نه�صة ال�طن الثقافية بدًل من ع�ص�ائية 

يام . الطفرة الثقافية التي نعي�صها هذه الأ

وهنـــاك فرق بني ع�ص�ائيـــة الطفرة وال�صري يف طريق نه�صة ال�طن ، الطفرة تظهر فجاأة والنه�صة 

تنم� من�ًا طبيعيًا ، الطفرة لي�ص لها اأهداف والنه�صة ت�صري نح� حتقيق هدف، الطفرة �صل�ك فردي اأو 

رمبا جماعي ف��ص�ي ولي�ص بال�صرورة اأن يتك�ن �صريرة  بل رمبا تك�ن ح�صن الن�ايا و �صالمة املقا�صد 

هـــي التي ت�صنـــع الطفرة بل و تبقيها ،والنه�صة حركة اجتماعيـــة مدرو�صة ، الطفرة تعجب الزراع ول 

تثبت اأمام ريح ، النه�صة تكً�ن جذورًا ثم ت�ؤتي ثمارًا، الطفرة حدث �صخم ي�ؤدي اإىل جلبة وت�صجيع اأو 

متاع وال�صتمتـــاع ، والنه�صة اإجتاه واثق من نف�صه هدفها  ا�صتيـــاء متامًا مثل مباراة ريا�صية هدفها الإ

�صنع ح�صارة واإقامة من�ذج ح�صاري .

ال�صعـــر اجلاهلـــي يعترب طفرة اإبداعيـــة يف ثقافة العرب وعلـــ�م النح� والبالغـــة وال�صري والتاريخ 

مة اأي العرب ، ال�صعر  �صالم تعتربنه�صة ثقافية لنف�ص الأ والراجم وغريها من اإبداعات �صخمة بعد الإ

�صالم جعلتهم قادة ،  مم للعرب،ثقافة  الإ اجلاهلي على الرغم من جماله و اإتقانه مل يجلب احرام الأ

�صالم للعرب ما كان�ا يحلم�ن به يف ق�صائدهم ومعلقاتهم ومل يلغ ال�صعر ول املعلقات اجلاهلية  حقق الإ

ن النه�صة ت�صت�عب الطفرات والطفرات مت�ت وتنتهي  نف�صها من حياتهم الثقافية بل حافظ عليها، لأ

مـــا مل جتد نه�صة ثقافيـــة ت�صت�عبها ، ميكن للطفرة الثقافية اأن تعي�ـــص يف ظالل اأو يف حم�صن نه�صة 

ثقافية ول حتتاج النه�صة الثقافية لطفرات حتى تبداأ اأو لت�صتمر وهناك فروق يف كل �صيء بني الطفرة 

والنه�صة .

ن�صانية اأن ت�صري يف طريـــق النه�صة )كل م�ل�د ي�لد على الفطرة( »لقد  �صـــل يف املجتمعات الإ  والأ

ن�صـــان يف اأح�صن تق�مي« »ولـــ� اأن النا�ص اآمنـــ�ا واتق�ا لفتحنا عليهم بـــركات من ال�صم�ات و  خلقنـــا الإ

طماع وال�صه�ات وحب ال�صيطرة ورف�ص  ر�ص اأقام�ا ال�صالة«، ولكن الأ ر�ص« »الذين اإن مكناهم يف الأ الأ

نبياء اأخرج النا�ص عن جادة  القبـــ�ل بالعب�دية ل�صرع اهلل تعاىل وتنكـــب الطريق عن منهج الر�صل و الأ

�صل يف بنـــي الب�صر اأن يتغلب�ا علـــى جميع الف�ارق  الطريـــق اإىل تفـــرق ال�صبل، مامل ت�جـــد ع�ائق فالأ
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الطبيعيـــة جغرافية كانت اأو عرقيـــة اأو فكرية ويتفق�ن على مافيه �صاحلهـــم »وكذلك جعلناكم �صع�بًا 

وقبائل لتعارف�ا« .و يف جمتمعنا كل �صيء جاهز للنه�صة الثقافية و مق�مات النه�صة الثقافية م�ج�دة 

وهذه املق�مات هي :

1- وج�د الت�صجر من ال�اقع الثقايف املعا�صر ورغبة يف التغيري .

2- وج�د اتفاق على كيفية اإحداث التغيري وه� احل�ار والتفاهم .

�صالمي مازلنا ن�صتفيد من نتاجها . 3- من� نه�صة ثقافية يف تاريخنا العربي الإ

ولية م�ج�دة . 4- املق�مات املادية واخلامات الأ

5- واأخريًا التحدي .

- ولي�ص اأمام اإبتداء هذه النه�صة الثقافية التي نريدها اأن تقيم ح�صارة ومن�ذجًا ح�صاريًا اإل ثالث ع�ائق :

1- نق�ص ثقتنا باأنف�صنا وبقدراتنا ) وهم الغ�ل الذي يف داخلنا (. 

حادي للتر قبل اإ�صالمهم . مريكية متامًا مثل التفكري الأ حادي للق�ة الأ 2- التفكري الأ

3- املثبط�ن اأن�صار التتار املعا�صرون .

�صتفادة من جاهزية املجتمع نحن بحاجة للخط�ات التالية : وللتغلب على الع�ائق ولالإ

ف�صـــل املـــال عن الثقافة ، وكما يريد اأن يف�صل الليربالي�ن الدين عن احلياة والعلماني�ن الدين  • �أوًل : 
عن ال�صيا�صة ، يريد املجتمع ف�صل املال عن الثقافة ، فلي�ص من املمكن اأن ندع راأ�ص املال ميلي علينا مبادئنا 

الجتماعية وطروحاتنا الثقافية ، الث�رة ال�صي�عية الثقافية ظهرت ملنع حتكم راأ�ص املال يف م�صائر النا�ص 

ولكنهـــا يف نف�ـــص ال�قت ربطت م�صائرهـــم بح�صن ت�زيعـــه ، اأي اأنها مل تعالج الفكـــرة اخلاطئة وهي ربط 

الثقافـــة براأ�ـــص املال علـــى الرغم من معرفتها مبكمن اخلطـــاأ ولكنها غريت طريقـــة التطبيق بجعل عدالة 

الت�زيـــع هـــي عامل التغـــري ومت التغيري فعاًل فلم يبق  لل�صي�عيـــة راأ�ص مال ول جمتمـــع، والعامل الراأ�صمايل 

ربـــط الثقافـــة اأي�صًا بالقت�صاد ولي�ص فقـــط براأ�ص املال فكل تغيري اجتماعي مرتبـــط بالتغيري القت�صادي 

ن�صـــاين يعطي القت�صاد زمام  واأ�صبـــح َمْن عنده مـــال يفر�ص راأيه و مبادئـــه واأُطروحاته وراأينا املجتمع الإ

ن�صـــان ل يق�دهم املال بل الفكر  �صتعمار املبا�صر لنهب اخلريات وثبت اأن بني الإ قيـــادة الب�صرية،  فـــكان الإ

والعقـــل والثقافة، وعرف امل�صتعمـــرون هذه احلقيقة وطبق�ها يف بالدهم فلم يربطـــ�ا الثقافة براأ�ص املال 

ولكنهـــم ربطـــ�ا و�صائل ن�صـــر الثقافة براأ�ص املال والقت�صـــاد ،ول اأدري كم من الزمـــن �صت�صتغرق ال�صع�ب  

الراأ�صمالية من ال�قت لتكت�صف اخلطاأ خ�ص��صا ببعدهم عن منهج الر�صل عليهم ال�صالم، ولكن يبدو اإنها 
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مر فها نحن نرى املعار�صة للع�ملة القت�صادية يف الدول ال�صناعية اأكرث منها يف غريها  بـــداأت ت�صت�عـــب الأ

ن�صان يريدون  �صتعماروهـــ� اإن بني الإ مـــن الدول وال�صبب ه� نف�ص ال�صبب الـــذي اأ�صقط ال�صي�عية وطرد الإ

للعقل والثقافة اأن حتكمهم ولي�ص املال .

مـــا حـــدث يف املنتدى القت�صـــادي يف جـــدة )2004م( ه� ربط فج ووقـــح ووا�صح لراأ�ص املـــال بالفكر 

الجتماعـــي، وحماولة مـــن بع�ص اأ�صحاب روؤو�ـــص املال النفعيـــني م�صتخدمني ق�تهـــم القت�صادية لفر�ص 

اأه�ائهـــم اجل�صعة على املجتمع، وه� حتٍد �صافر وفج وعر�ص لقدرة ع�صالت ال�صي�لة النقدية ، وكاأن ه�ؤلء 

القارونيـــني املعجبـــني باأم�الهم ومفاتيـــح خزانتهم يريدون منا اأن نق�ل ياليت لنـــا مثل ما لقارون )اإنه لذو 

حـــظ عظيـــم( .اإن اأهـــم خط�ات بناء نه�صتنـــا الثقافية األ ندع املـــال عاماًل م�ؤثرًا  فيها بـــل خادمًا مطيعًا 

ول�ن يف هـــذا املجتمع عندما ميتدح�ن الرجال الف�صـــالء بق�لهم ) اأم�الهم يف جي�بهم  لهـــا ولقد قالها الأ

م�ال بفر�ص اأهدافهم ال�صخ�صية  �صحاب روؤو�ص الأ ولي�صت يف قل�بهم (، يجب األ ي�صمح املجتمع يف بالدنا لأ

م�ال التي جن�ها من خريات ال�طن لتحطيم ثقافته، وجلعله  والنفعيـــة كطروحات ثقافيـــة ، م�صتخدمني الأ

م�صتعمـــرة فكرية ملن ميلك�ن القـــ�ة اجل�صدية التي متكنه من �صرقة اأم�الهم ، هـــ�ؤلء امل�صتخدم�ن لق�تهم 

القت�صاديـــة يفر�ص�ن اأه�اءهم اجل�صعة على املجتمع هم يف حقيقتهم خائف�ن على اأم�الهم اأن ت�صرق كما 

�صرقت اأم�ال العمالء قبلهم ولي�ص�ا حري�صني على ثقافة اأمة اأو جمتمع .

احلرية ، ) اأنظر معنى احلرية التي اأق�صدها يف ف�صل اإغتيال امل�صطلح ( وبداية احلرية تك�ن  • ثانيًا : 
يف  التحكم يف النتائج ال�صلبية للبريوقراطية ، مثل احلرية والبريوقراطية كمثل زجاجة  عطر ، احلرية هي 

نها بدونها  لي�ص لها  العطـــر البريوقراطية هي الزجاجة ، البريوقراطية حتـــاول حب�ص احلرية اأكرب فرة لأ

قيمة، واحلرية حتاول القيام ب�اجبها دائمًا من جعل حياة النا�ص اأكرث متعة واإفادة ، احلرية كائن حمرم 

ل يفر�ص نف�صه ولكنه وا�صح فه� يعلن دائمًا عن نف�صه كلما �صنحت فر�صة وكلما فتحت زجاجة العطر فاح 

�صـــذاه، ولكـــن يجب عليك اأن تاأخذ العطـــر بنف�صك وتخرجه من الزجاجة ، احلريـــة الفكرية وحرية الراأي 

ن احلرية والثقافة متالزمان  قامة نه�صة ثقافية بعد ف�صل املـــال عن الثقافة لأ يعتـــربان ثاين اأهم خط�ة لإ

والبريوقراطية واملال متالزمان، املال ه� من ي�صنع زجاجات العطر التي حتب�ص العطر وتق�ل اإنها حتافظ 

ثـــري املال على ال�صاحة الثقافية لن يك�ن هناك �صـــراء للذمم ولن يك�ن هناك تخ�يف  عليـــه ، عند غياب تاأ

ن�صان  . بالتج�يع ولن يك�ن هناك �ص�ق  نخا�صة فكرية ولن يتحكم املال يف عقل وفكر الإ

العزميـــة على الر�صد ، يعني الت�صميـــم على الحتفاظ مبكت�صباتنا الثقافيـــة والتي اأثبتت عرب   : • ثالثــًا 
الع�صـــ�ر اإنها اأعطتنا ميزة على بقية احل�صـــارات والثقافات مع عدم ممانعتنا اأن ي�صتفيد غرينا من ينب�ع 

ثقافتنـــا فنحـــن اأمة ل تبيع الف�صيلة ول ت�ص�ق احلقيقة ، اأثبت الزمـــن اأن العفاف ميزة يف ح�صارتنا فعلينا 
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التم�صك به وبكل ما يحميه ومنع كل ما يجرحه ، اأثبت الزمن اأن بر ال�الدين ميزة يف ح�صارتنا ، واأن اجلنة 

بيك ميزة ، واأن ما يرب� يف اأم�ال النا�ص ل يرب� عند اهلل ، واأن  مهات ميـــزة و اأنت  ومالك لأ حتـــت اأقـــدام الأ

مني ، واأن الزكاة �صمنت  نفـــالت الأ البيـــع لي�ص مثـــل الربا ، واأن اخلمر اأم اخلبائث ، واأن احلدود منعت الإ

من الغذائـــي ، واأن اجلهاد �صمن للجميع احلق يف  ال�صتقـــرار الجتماعـــي ، واأن البعد عن الرف �صمن الأ

ر�ـــص واحليـــاة ، واأن ل اإكـــراه يف الديـــن و اأن اجلزية خري من ل دين ول حمايـــة وه� خري ملي�ن مرة من  الأ

ذى عن الطريق  �صراف حافظ على امل�ارد الطبيعية واأن اإماطة الأ �صتعمارية، واأن ترك الإ دعاوي التحرير الإ

قطاع وال�صتبداد واأن  �صمنـــت حمايـــة البيئة واأن النا�ص �صركاء يف ثالث : املاء واله�اء والع�صـــب،  منعت الإ

التف�صيل بالتق�ىجعل النا�ص �ص�ا�صية ولهم احلق يف العدالة.

حباط،وهذا  مل يف اهلل واخل�ف منه .والبعد عن الإ بقاء عليه حيًا ومنبعه الرجاء والأ مل والإ الأ  : • ر�بعًا 
يعنـــي التاأكـــد من اأن ال��صـــ�ل اإىل الهدف ممكن ولكننـــا يف نف�ص ال�قت نعلم اإننا عندمـــا ن�صل اإىل اإقامة 

ر�ص لي�ص اإل ذرة �صغرية يف الك�ن ، وهذه  ر�ص واأن ك�كب الأ نه�صة ثقافية فاإننا ما زلنا ب�صر على ك�كب الأ

ننا اإن اعتربنا اأنف�صنا عندما نقيم نه�صـــة ثقافية قد فعلنا كل �صيء واإننا اأ�صبحنا قادرين  امل�ازنـــة مهمـــة لأ

مريكية الي�م فاإننا عندئذ لن نك�ن ح�صاريني ولن نك�ن  على اأي �صيء وكل �صيء متامًا كما تفعل البلطجة الأ

ر�ص . اأ�صحاب من�ذج ح�صاري اأو راعني لنه�صة ثقافية بل �صنك�ن بلطجية م�صتعمرين مف�صدين يف الأ

اأح�صبنـــي اأو�صحـــت اأن التغلـــب علـــى الع�ائـــق مل يكـــن بحاجـــة اإىل مال بـــل بحاجة للحذر مـــن تاأثريه 

التخريبي،ولكن هل هذا يعني اأنه يجب اأن نك�ن فقراء لن�صل اإىل نه�صة ثقافية ، بالطبع ل ولكن املال يجب 

اأن يكـــ�ن يف اأيدينـــا خادمًا لنه�صتنا ولي�ـــص يف قل�بنا وعق�لنا م�صيطرًا على نه�صتنـــا ، نحن بحاجة للمال، 

قامة م�صروعات امل�صانع والطرق وغريها الناجتة عن نه�صتنا، ولكننا ل�صنا بحاجة اإليه  و�صنح�صل عليه، لإ

نها لي�صت كذلك .ح�صنـــًا ، اإن نحن اأردنا  لنبنـــي الق�صـــ�ر ومظاهر البذخ على اإعتبار اإنهـــا نه�صة ثقافية لأ

اإقامـــة من�ذج ح�صاري عن طريق ابتداء النه�صةالثقافيـــة واإن نحن تغلبنا على الع�ائق التي يف اأنف�صنا من 

نق�ـــص ثقـــة يف النف�ص ويف قدراتنا وعلـــى الع�ائق التي يف جمتمعنا من مثبطني ومـــن ع�ائق اآتية من خارج 

جمتمعنـــا واإن نحـــن ف�صلنا املال عن الثقافة كم�ؤثر فيها و�صمنا احلريـــة وكانت لدينا العزمية على الر�صد 

مـــل حيًا يف نف��صنا فهل �صن�صـــل اإىل الهدف وه� اأن نعي�ص يف جمتمع يكـــ�ن من�ذجًا ح�صاريًا .  واأبقينـــا الأ

اجلـــ�اب نعـــم واألف نعم ولكن بقي �صيء واحد فقط ه� التحرك ونبذ الك�صل ، اأي العمل ونبذ العتماد على 

الغـــري، فالطريـــق املمهد لي�ص ذو فائدة اإن مل ت�صري فيـــه األي�ص كذلك ؟!، وكذالك  طريق النه�صه املمهد لن 

ي��صلك اليها اإن مل ت�صري فيه. بال �صك وبال ريب وبكل تاأكيد اإن نحن حتركنا يف الجتاه نح� نه�صة ثقافية 

�صن�صـــل اإىل منـــ�ذج ح�صاري ، حـــدث ذلك عندما اإنتقلنا مـــن واأد البنات يف الع�صـــر اجلاهلي اإىل وج�د 
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ن�صاء عاملات حمدثات ، وحدث ذلك عندما انتقلنا من تبعيه املناذرة والغ�صا�صنة اإىل قيادة فار�ص والروم، 

مريكية اإىل قائد يتحكم يف  وحـــدث ذلك عندما حت�لت اليابـــان من ك�مة حجارة بفعل القنابل الن�ويـــة الأ

ال�ليات املتحدة نف�صها وحدث ذلك عندما اأرادت ماليزيا اأن تك�ن متقدمة وال�صني اأن تغري ثقافتها كثريًا 

جدًا .
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�لتوقعات

اأت�اقع اأن اأحداث �صاحتنا الثقافية �صت�صتمر على ما هي عليه واأن الطفرة �صت�صتمر وتاأخذ وقتها وتنتهي، 

و�صيكـــ�ن لهـــا اآثار على ال�صاحة ، اإل اإنني اعتقـــد اأن املح�صلة هي ذهاب الزبد وبقاء ما ينفع ، ما ه� الزبد 

وما ه� ما ينفع؟! يف ال�اقع اأن جميع العاملني على ال�صاحة الثقافية ميكن اأن يجعل�ا من اأنف�صهم زبدًا ولكن 

بالتاأكيـــد اأجـــزم اأن ما ينفع ) حتى ل� رف�صه النا�ص ( ه� ما جعله اهلل �صبحانه وتعاىل نافعًا لهم يف دنياهم 

واأخراهم ولذلك فاإن اأقرب النا�ص للبقاء على ال�صاحة الثقافية ودوام تاأثريهم عليها هم املثقف�ن احلقيقي�ن 

ثم التن�يري�ن ثم امل�صايخ ثم امل�صتقل�ن ثم الليربالي�ن واأخريًا فكر الغل� .ولنبداأ بفكر الغل� باعتباره ه� اأول 

�صنة  �صنـــة ، وحتتاج طحالب املياه الآ مـــن �صيختفي ، فكـــر الغل� متامًا مثل الطحالب التي تنم� على املياه الآ

اإىل مـــاء راكـــد ، وغياب �ص�ء ال�صم�ص ول ت�صتطيع هذه الطحالب اأن تنم� بدون هذين العاملني وكذلك فكر 

فكار من الظه�ر واملناق�صة و احل�ار وقد يك�ن القمع م�ج�دا)رمبا بح�صن  الغل� يحتاج اإىل اأداة قمع متنع الأ

نية(بغر�ـــص تنظيـــم احل�ار اأو ال�صماح يف اإطار �صيق جدًا وبهـــذه الطريقة تك�ن البيئة الثقافية راكدة غري 

جاريـــة ول متجددة، متامًا مثل املاء الراكد، اأما العن�صر الثاين وه� غياب �ص�ء ال�صم�ص فيتم ت�فريه لفكر 

الغلـــ� عندما نغذيه عن طريق قفل الطرق على من يريدون البحث عن الراأي احلر في�صطرون للت�ا�صل مع 

املجم�عات املختفية عن �ص�ء ال�صم�ص، مما ي�ؤدي اىل تك�ين  جمم�عات �صغرية و متفرقة و بعيدة عن �ص�ء 

ال�صم�ص ، وهكذا ينم� فكر الغل� ، فاإذًا من املالحظ اأن من� فكر الغل� ل يعتمد على قدراته الذاتية بقدر ما 

يعتمـــد على �صل�كيات ال�صاحة الثقافية نف�صها ، وكل ما زادت الع�امل التي ت�ؤدي اإىل رك�د ال�صاحة الثقافية 

واأهمهـــا القمع الفكري  وحجب �ص�ء ال�صم�ـــص واملحاولت العنيفة لردم م�صتنقعات الغل� كلما ازدادت رقعة 

�صنـــة، والعك�ص �صحيح كلما زادت ع�امل احلركـــة على ال�صاحة الثقافية  الطحالـــب التي تنم� على املياه الآ

نق�ص تك�ن امل�صتنقعات واأهم ع�امل احلركة هي احل�ار املقنع الذي ل يخاف فيه �صخ�ص من طرح ا�صئلته 

و�صك�كـــه واإ�صتف�صاراتـــه، وكلما زاد �ص�ء ال�صم�ص واملتمثل يف تن�يـــر العق�ل والنف��ص بقب�ل كل من يريد اأن 

ي�صحح مفاهيمه اأو يت�ب من اأخطائه.

�صالمي�ن بفئاتهم الثالثة  يف اعتقادي اإن فكر الغل� لن يجد مياه اآ�صنة يف �صاحتنا الثقافية فقد اأثبت الإ

امل�صايـــخ والتن�يري�ن واملثقف�ن احلقيقي�ن اأنهـــم حرك�ا ال�صاحة الثقافية مرارًا ومنع�ا الطحالب من النم� 

نحالل )وه� غل�( عندما كانـــت ت�صمي نف�صها  يف اأوقـــات الركـــ�د الثقـــايف العابرة ، فقد منع�ا طحالـــب الإ

فراط عندما اأ�صمت نف�صها جماهدين)وه� غل�(  ، ومنعت طحالب التفريط  احلداثـــة ، ومنعـــ�ا طحالب الإ

ن  ل البيت)وه� غلـــ�(  ... الخ، لن يك�ن على �صاحتنـــا الثقافية طحالب لأ عندمـــا اأ�صمـــت نف�صها املحبني لآ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





��

جتهاد وهي ع�امل حركة ل تدع املياه تركد وت�صبح اآ�صنه .ومن ي�صم�ن اأنف�صهم  �صالم كفيل بالتجديد والإ الإ

بالليرباليـــني اأي�صًا �صينته�ن فكل م�صخ يك�ن يف العادة عقيمـــًا ل ينتج ذرية ومن ي�صم�ن اأنف�صهم ليرباليني 

هم يف ال�اقع م�صخ ثقايف فالهم اأت�ا بجديد مل يعرف من قبل مثل املبتدعة مثاًل ولهم جمتهدون لي�صبح�ا 

اأ�صحاب مذهب ثقايف جديد ولهم جمددون لي�صبح�ا اأبطاًل مثاًل ولهم تراثي�ن، اإمنا هم م�صخ من ثقافة 

الغـــرب دون اأن يكـــ�ن لهم �صخ�صيات مثقفي الغرب ، من ي�صمـــ�ن اأنف�صهم ليرباليني لي�ص لهم جذور تبقى 

عليهـــم اأحيـــاء ولي�ص لهم اإمتداد ا�صراتيجي ميتـــدون عليه ولي�ص لهم �صباب يحملـــ�ن اأفكارهم لين�صروها 

ولي�ـــص لهم مراجع ثقافية تبقى بعـــد فنائهم ولي�ص لهم مرجعيات �صخ�صيـــة ذات تاأثري ذاتي واإن كان لهم 

مرجعيـــات فتاأثريهـــم �صل�طـــي يعتمد على قربهم مـــن بع�ص مراكز القـــ�ى التي لن ت�صحـــي ب�صمعتها من 

اأجلهـــم، من ي�صم�ن اأنف�صهم ليرباليـــني عما قريب �صي�صبح�ن بحاجة اإىل دار للعجزة، هذا اإن بقي لديهم 

�صـــيء مـــن مال هذا اإن بقي للمال نفع يف ال�قت الذي �صيحتاجـــ�ن املال فيه .من ي�صم�ن اأنف�صهم ليرباليني 

هـــم طفيلي�ن علـــى الفكر الغربي واأُطروحاته وعندما ينت�صر الفكر الغربـــي بفعل ذاته ي�صبح�ن عالة عليه 

وي�صتنبذهم املثقف�ن الغربي�ن اأنف�صهم ، وهم اأنف�صهم لن ي�صتطيع�ا اأن يجاروا التغريات الثقافية يف الغرب 

نهم لي�ص�ا مـــن الراث الغربي  و�صي�صبحـــ�ن بـــال تاريخ يف جمتمعهم ولـــن يقبلهم اأي متحـــف يف الغرب لأ

ولـــن يجد الليرباليـــ�ن اأمامهم �ص�ى املثقفني احلقيقيـــني وبع�ص التن�يريني ورمبا بع�ـــص امل�صايخ يرحم�ن 

�صعفهـــم ول ي�صمتـــ�ن بذلهم بعـــد �صع�دهم ، �صينهزم من ي�صمـــ�ن اأنف�صهم ليرباليني هـــذا اإن عا�ص�ا اإىل 

رجح اإنهم �صي�صاب�ن باإحباطات و اإ�صطرابات  نف�صية ت�ؤدي اإىل اإحباطهم واإىل انف�صام  نهاية املعركة والأ

يف �صخ�صياتهـــم لـــن يبقى لليرباليني باقية يف ال�صاحة الثقافية واإن كان �صيبقى بع�ص اخلرائب كدليل على 

�صـــ�ء اأفعالهم وط�يتهم،واإذا كنت اأت�قع تال�صي الليرباليني كفكرفاإنني اأرج� لهم كاأفراد الهداية للخري يف 

خرة . و اإذا كنت اأت�قع فناء فكر الغل� فماه� ت�قعي للم�صايخ والتن�يريني واملثقفني احلقيقي�ن؟!  الدنيا و الآ

�صالميـــ�ن واأت�قع اأن حتدث بينهم معارك جانبية كثرية  جتمـــع الفئات الثالث م�صطلحًا واحدًا األ و ه� الإ

و�صيحاول اآخرون)من ل اأبا لهم( ا�صتغاللها ولن يفلح�ا ، و�صتنتهي هذه املعارك باأن ي�صبح بع�ص امل�صايخ 

مثقفني حقيقيني وبع�ص املثقفني احلقيقيني �صي�صتفيدون من بع�ص مهارات التن�يريني ، و�صيقتنع كثري من 

التن�يريـــني بالطـــرح الفكري للمثقفني احلقيقيـــني بعد اأن يتاأكدوا من اأن حماولة اإقنـــاع اأو ا�صر�صاء قادة 

�صـــالم دون اأن ي�صبح�ا م�صلمني  لي�ص اإل جمرد �صـــراب »ولن تر�صى عنك اليه�د  الفكـــر الغربي مبنهج الإ

يـــة  واأت�قع اأن تزداد جذور املثقفني احلقيقيني اأكرث خالل هذه الطفرة ولكن لن يظهروا  ول الن�صـــارى « الآ

ك�صجـــرة كبرية اإل بعد اإنتهاء الطفرة نف�صها ، وبعد الطفرة �صيك�ن�ن ك�صجرة ي�صتظل حتتها املجتمع اأجمع 

مـــن الناحيـــة الثقافية، اأما البقية مـــن امل�صايخ الذين ي�صرون على م�قفهم اأُحـــادي  التفكري �صيجدون من 

يعطـــف عليهـــم ويقدرهم ويحرمهـــم ويجاملهم يف اآخر حياتهـــم، ولكنهم لي�ص�ا عقيمـــني مثل الليرباليني 
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�صل�ب الغربي  �صالم بالأ و�صيكـــ�ن لهم ذرية �صعفاء ، اأما بع�ص التن�يريني الذيـــن ي�صرون على ممار�صة الإ

�صرخاء . للثقافة ف�صيظل�ن م�ج�دين دائمًا كمالذ اآمن لذوي الهمم ال�صعيفة وحمبي الإ

اأت�قـــع اأن يبقـــى امل�صتقل�ن كما هم،  ففي كل �صاحة ثقافيـــة هناك من ل ي�صتطيع�ن العي�ص مع اجلماعة 

نتباه ثم ي�صكت�ن  ويحب�ن التحليق خارج ال�صرب ، �صن�صمع �صرخات وزعيق من ه�ؤلء كل فرة فقط جللب الإ

عندمـــا ل يلتفـــت اإليهم اأحٌد .اإننـــي اأت�قع اإذًا اأن تنتهـــي الطفرة الثقافية متامًا كما انتهـــت الطفرة املادية 

و�صينتهـــي كل من ح�صدال�صهرة فجاأة متامًا كما اأفل�ـــص كل من ح�صد املال فجاأة ، و�صيتمتع البع�ص باملجد 

الـــذي �صنعه لنف�صه يف الطفـــرة الثقافية متامًا كما ا�صتمتع باملال من جمعه مـــن الطفرة النقدية ، اأما من 

�صيبقى م�ؤثرًا فاعاًل فه� ذو تاأثري اإيجابي يف اإحداث تغري اجتماعي هم املثقف�ن احلقيقي�ن .. واهلل اأعلم .   
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دعاء و�ضكر...!

ربي اغفر يل و ل�الدي و اأرحمهما كما ربياين �صغريًا.

ربي اأ�صاألك اأن جتزي والدي عني خري اجلزاء فمن اأف�صاله الكثرية اإنه علمني كيف اأك�ن رجاًل و لقنني 

درو�صًا كثرية يف الرج�لة ،فاللهم اغفر له و ارحمه.

دب و ح�صن  لـــك  اأن تبـــارك يف والدتي وجتزيها عني خري اجلزاء،  كما علمتنـــي كيف يك�ن الأ ربـــي اأ�صاأ

اخللق.

نهن يربهنَّ دائما اأن احلياة فيها ما ي�صتحق اأن يعمل من  ربي اأ�صاألك اخلري اجلزيل لزوجتي ولبناتي،  لأ

اأجله، واأخ�ص بال�صكر اإبنتي اإميان فقد كانت خري ع�ن يل.

َت يل اأفا�صل الرجال ليعين�ين.   اللهم اأ�صكرك اأن َي�صرَّ

                                                                                           حممد بن عابد باخطمه
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