● التحرير

التحرير
«ثقافتنا» أمام حتديات جديدة
(الصفحات )82 -9
بعد وقفة في إصدار «ثقافتنا» نعود بإذن اهلل إلى مواصلة الطريق والعوود حمدود
غير حننا في هذه المرملة الجديود وواهوث ثقافوة حمتنوا ومهويروحا الة وادية وةوديات
هديد
من الواضح حن هذه التحديات قد ظحرت لمواهحة الفرص الجديود التوي ظحورت
فووي حووامة حمتنووا بعوود حن مققووه انتصوواراوحا المتواليووة فووي إصووار المقاومووة والصووحو
اإلحالمية
يهووتطيا المراق و حن يوور ل بهووحولة مووا وةووحده الهووامة اإلحووالمية موون واص و
ّ
مخر بة بعد كل انتصار وهذا يةير بوضوح إلى حمرين:

األول :إن قول الطغيوان العوالمي ولوذل موا فوي وحوعحا ّ
لصود حخ وطوو ألمتنوا نةوو

احتعاد وهودها وهويتحا وكرامتحا ومكانتحا الة ادية لى ظحر األرض
الثاني :إن حمتنا بةاهة إلى و وي فوي مقول اللنواث حكنور منوث فوي مقول ال ود إذ
وويحرة القوووول الم و ّ
كووول هووود للواقوووا الفاحووود حو ّ
وواد المحتدوووة بتكوووري الفهووواد
ّ
والتخل إلى إثار زوبعوة ونهويحا حهودافحا الكلور لت ووهووقحا نةوو اللقواث فوي دوافوا
غرائزها ال ابطة من هنا كانه الةاهة إلى و ي متصا د في فتر موا بعود ال ود ت
ومن هنا كان ال د هحادا حصغر واللناث هحادا حكلر
مووا مو ّور لووى حمتنووا بعوود انتصووارات الصووحو اإلحووالمية وانتصووارات المقاومووةت فيووث
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ّ
األهدية يج حن وعيحا حمتنا وودرححا دراحة وعينحوا لوى صريوق
ددوس لى غاية من
احتعاد مهيروحا الة ادية
هووذه الووددوس كنيوور ت غيوور حننووا نق و

نوود ظوواهر (دا و

) ففيحووا حكنوور موون

درست وفيحا حهم درس واصة في وقتنوا الوراهن ميوص وصوا دت وحصولحه الةوغل
الةاغل لةديص الهامة اإلحالمية بل العالمية

حول هذه الددوس حن هذه الظاهر مد ومة من هلحوة ربيوة لريوة ّ
غربيوة هوذا

مووا يووذكره المراقلووون المتللعووون لالفيووات دا و

والمحتدووون بجدووا الوثووائق فووي هووذا

الةأن

ّ
نعتقوود حن العنصوور العلوورخ المتالووي بالصووحيونية هووو الووذخ يهووو العنصوور العرب و

والغر ب و فووي اوجوواه هووذا الوود مت وال ودليل لووى ذل و حن ظحووور دا و

لووي

فووي

مصلحة حخ بلد رب وال غرب ت بل إن المهتفيد األكلر إحرائيل والصحيونية العالمية
يص ّ وداما في مصلحتحا
التي ور ل في ما وةققث دا
وهذا يعني حن حمتنا بل الةعوب ّ
المةلة للعدل والهال هديعحا يجو حن وعوي بوأن
العالم اإلحالمي بل العالم بأهدعوث حووي يلقوى يعوي

حمودا  11حولتدلر وحمودا

الةووروب العنصوورية والةووروب الطائفيووة واألتمووات االقتصووادية والنزا ووات الةدوديووة
مادامه غد الصحيونية الهرصانية متوغلة في ههده
إن معظم المؤحهات الهياحية الةاكدة في العالم وةعر بال زيدة النفهية حموا
الصحيونية العالمية بهل وحديدها وإغرائحوا وإيقا حوا فوي موأز حوالقيوةت لوذل فوإن
ّ
والكل واب والفنووان ت
الصوووت الووذخ يج و حن يروفووا هووو صوووت العلدوواث والمثقف و
فلطالما كان ل ذا الصوت دوره في وةرير الةعوب والق اث لى صواغيوه األرض
هذا الصوت يج حن يتصا د فو صوت قول ال يدنة العالميةت رغم ما ودلكث هذه
القول من إ ال

فصوت المطالل

بالعدالة ومقو اإل نهان ومقار وة الظوالم

هوو
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صوت الفطر ت وحوي يكون لوث حثور النوار فوي ال ةويم إن وصوا د بةوكل منهوام
ّ
وقوخ وبعيد ن دوح ال زيدة
هذا يتطل نح ة المية لى مهتول المالص

من حصوحاب الكلدوة والفكور

والفن والعلم ليأوذوا تما األمور بأيديحم ت وحن ال يتركوها بيد المحزوم
والهاقط

وال عفاث

في شرة الصحيونية العالمية

الم ح الملكي حن كل وةرة ضد هذه ّ
الغد الهرصانية يوحم بأنوث «معوادا

للهامية»!! وهذه من الكوار التي حنزل ا الصحاينة بالقوان

الدولية فحوم يتحدوون

من يعارضحم بالعنصرية بيندا هم لى رحس قائدوة التعصو العنصورخ واالحتلصوال
العرقووي واإلرهوواب الوودولي فووي العووالمت وليهووه محاكدووة دوهيووث غووادودخ المفكوور
الفرنهي ّ
الةر نا بلعيد تفقد موكم وحدين فقط لتةكيكث بالمةرقوة المز وموةت
ومد هذا في بلد يعتلر نفهث ماضن الةرية الفكرية في حودبا
حما الدرس اآلور لظاهر دا

فحو احتحدافحا لكول الةوعارات اإلحوالمية التوي

ّ
يعتز بحا كل مهلم فرايتحا الهوداث الملطخة بالدماث وةدل حقدس موا نود المهولم

من كلدة وهي الةحادوانت واالحم الذخ وضعتث لى نفهوحا مون حقودس موا يةدلوث
المهلدون من حمل في احتعاد وهودهم وهو «الدولة اإلحالمية»ت و المات حصابعحم
ند الذبح ّ
وعلر ن ح ظم ملادخث اإلحال وهو التوميد
كل هذه الكلدات الةليلة إلى قل المهلد

هديعا قد مزهه بقطا الورووس

والتدثيل بالمقتول وبأبةا ما يدكن حن يةد في واديخ اللةرية
وص ّ وداما فيدا وريده الصحيونية حن وعطيوث مون صوور
ثم إن مدارحات دا
ن اإلحال للرحخ العا العالمي امةت والرحخ العا األودب بةكل واص ثدة دوائر
دلووه لقوورون لووى وةووويث صووور الفتومووات اإلحووالمية حمووا األودبيووأن بوول حمووا
المهلد

حي ات لى شكل كلابات ودراحات وحميانا لوى شوكل موروبت ولعول
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موورب «قادحووية صوودا » لووى «الفوورس المجوووس»!! كانووه الندوووذو األوضووح فووي
صرنا بةأن وةويث الفتوموات اإلحوالميةت فحوذه الةورب الظالموة ضود دولوة اإلحوال
في إيران اقترنه باحم (القادحوية)! وصوار المجتدوا المهولم الثوائر المجاهود فوي إيوران
«فارحيا ماوحيا» إمعانا في التةويث وفي إثار العصليات القومية والطائفية
ّ ّ
وكلابات المهتةورق ومون لو لفحوم حوعه لتصووير الفتوموات اإلحوالمية فوي
األ نوودل وفووي شووولث هز يوور الللق ووان بأنحووا م ووروب اقترنووه به ووف الوودماث وه وود
ّ
الووديارتكل ذلووو مووون حهووول بوووص الر ووو فوووي نفووووس األودبيوووأن واألموووريكيأن مووون
المهلد
هذه التةويحات هديعا ونحض بحا اليو (دا

) بأبةا صور وحقول وأثير
وقتوول

قطووا الوورواس بالهوويوي (فووي حووليل اهلل واإلحووال )!! وهوود الكنووائ
النصووار لت وححوور نهووائحم وبو ّ
ويعحن فووي ححوووا النخاحووةت وفوورض الليعووة لووى النوواس

بالتحديد واإلر ابت ووةوكيل محواكم الجلود والقتول كلحوا وعطوي الصوور التوي
يريد حن يعطيحا الصحاينة للغربت كي يلردوا ح دال م اإلهرامية ّ
بةق الفلهطينيأن
ودرس آووور يدكوون حن يتلقوواه المهوولدون موون دا وو

ت وهووو فووي ا تقووادخ حهووم

الددوس يتدثل في حل الترمي وو ولو كان بهيطا وو بحذه الظاهر مون قلول فلوات
من الةلاب المهلد

اللهطاث

هل كل هؤالث مرولطون بالصحيونية؟ ال صلعات فلداذا وهدت هذه الةاضنة؟
األمة إذن حما مهؤولية وطيور هوي حولل وجفيو

هوذه الةاضونة التوي نةوطه

فيحا هذه المهوخ
الةاضنة هذه مري ة نفهيا وفكريا المرض النفهي هو (ال وس الديني)
وهوووذه ق وووية يجو و حن وؤو ووذ بنظ وور اال تل ووار بجدي ووة وام ووة إل ووى هانو و الةووول
العهكرخ
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لقد وطرقه إلى هذه المهألة في ورقة قدمتحا إلى مؤودر اإلرهاب الذخ قد حويرا

في بغداد ميص قله:
«البو ّود موون ونوواول ق ووية دا و

موون الناميووة النفهوويةت وبا تلارهووا موون حمووراض

(ال وس الديني)ت وحذكر في هذا المجال وجربت

قديدة ومديثة:

األولى :يةدثنا نحا حعدخ الةيرازخ من القرن الهابا ال ارخ وهو حدي ياتر
ّ
المةا ر اإل نهانيةت ّ
ويعلر نحا بأحلوب حواذت مهتددا حدبث من وجادبوث الواحوعةت ومون
معاشووروث للعووالم

اإل نهانية

العر بوو واالحووالمي وموون قدروووث لووى الغووور فووي ح دووا الوونف

الثانيوووة :وجر ب ووة رهووول معاص وور وواد د ووره ف ووي ال وود و إل ووى اإلح ووال بأصو والة
ّ
ومعاصر ت و لم ودرايةت و اصفوة و قول واكلوول بنوار المتطرف توبوص هدوموث فوي

كلاب «دحتور الومد الثقافية ب

المهلد »

قلل الدوول في الموضوع البد حن حشير إلى مايلي:

 – 1األمراض النفهية التي ولخذ غطاث الدين كنير منحا:

الوحواس القحرخ ذو األ راض الدينية ومنحا :الاوي من الموتت ومنحا اإلمهواس

بال ووذن الم ووؤدخ إل ووى االكلل وواب وه ووذه حم ووراض ذات ص ووابا ف ووردخت حخ ال ولا وواوت

مظاهرها الهللية غاللا إصار الفردت ومن المدكن معالجتحا في المصوحات النفهوية حو
باولاع ووهيحات صلي نفهي

ومن هذه األمراض (ال وس الديني) الذخ حود الوقوي نودهتويظحور فوي شوكل

زياد مفرصة فوي العلوادات والكوال الكنيور فوي القورآنت والةوحو وحكرر كلدوة

(الةووحو ) فووي د ووو النوواس إلووى الدينتوالةووعور بالفطنووة وحنووث صووام رحووالةت وموون
هووؤالث موون يو ّود ي حنووث المصوولح المنتظوور حو إنووث لووى ارولووال ملاشوور بووثت وهووذه الظوواهر

وةوووكل حميانوووا وطوووور لوووى األم وون االهتد ووا ي والفك وورخ والعقائ وودخت ولك وون

وطوروحا محدود حي ا
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غيوور حن الاطووور ولفوواقم ميندووا ووودول فووي هووذه األدمغووة المري ووة فكوور حنحووا
مكلفة بتطحير األرض من كل من ياالفحا فوي وهحوة نظرهوات ندئوذ ولورت ظواهر
اإلرهاب
 – 8إن د ا الدين يتحدلون مهوؤولية صورح هوذه الموضوو ات بوضووح وصورامة
كي ال ياتلط األمر لى امة الناس بو

(التودين) و بو

األموراض النفهوية ومنحوا

(ال وووس الووديني)ت وحووائر المظوواهر المرضووية التووي ولخووذ صووفة التوودينت إذ المظلووو فووي
هذه الةالة هو التدين والمتدينون
 -3إن األمووراض النفهووية الاطوور التووي ولخووذ صووفة التوودين وهووتفحل غاللووا فووي
ماالت اإلملال واليأست وغياب مالة الةوارتوفرض مالة اإلذال ل لى المجتدعات
 -4الاطاب الذخ ي ّيق إصار الودينت ّ
ويغي المقاصود الكلور ل للرحوالة اال ل يوةت

ّ
التعص ورفض اآلور وينةر دوح الكراهية من شأنث حن يثير كوامن النفوس
ويثير
المري ة فتاد فيث ما يتناح ونواياها ونفهياوحا
بعد هذه المقدمات ححتعرض التاربت

المذكورو :

 – 1جتربة سعدي الشريازي /أدبيًا
حعدخ الةيرازخ (ولد حنة 606هو) بددينة شويرات مون بوالد فوارست وهوو مون رمووت
وموودونا الة ووادية تفحوتإضووافة إلووى وطابووث الووذخ وجوواوت موودود الزمووان والمكووان ووو
احووتطاع حن يقوود الندوووذو الرائووا لالمتووزاو الة ووادخ بو اإليوورانيأن والعوورب كدووا
ّ
يلةر بدةروع من شأنث حن يؤلو بو القلووب ويهوتنير فيحوا دوح الةو ّ
احتطاع حن
والجدالت وينقذها مون الجدوود واليوأس والكراهيوة واألموراض النفهوية واصوة ولو
األمراض التي وللل

بللوس الدين

حذكر هنا قطعة من شعره وحق

ند بعض ما يرولط بدوضوع ال وس الديني:
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يقول وةه نوان( :مكايه) حخ مكاية ما ورهدتث:
1وو قال شيخ ذكي فطن  /وما حهدل وقا كال الةيوخ لى اآلذان!
 -8ذهلووه الووى ه وولة مروفعووة موون بووالد ال نوود  /فرحيووه رهووال ححووود بليوودا صووويال
كأصول ليالي الةتاث

ّ
ّ
قدر/وفتر شفتيحا ن ححنان كالد ّر
 -3وفي م نث فتا كةقة
 -4وقد امت نحا بقو في ول الالوو  /متوى ّ
ولاهوم حمامو صوور الليول وهوو

يغةي النحار
ّ -5
ّ
ووةوول الف وول إلوى نوار حل لوه
ووفاور فوي نفهوي هووس األمور بوالمعروي /
وهداني
 -6رمووه حبةووص هنووا وهنوواة وون صووا وماوور ( /وهادووه ليووث وحنووا حقووول) :يووا
فاقد الاوي من اهلل و ديم الةياث
 -7وبالتةنيا واله ّ وال ايج والزهر  /فصله األبويض ون األحوود كوالفار
(الذخ يتل ّ فيث الايط األبيض من الايط األحود)

ّ
المكفحور مون فوو الروضوة  /وظحورت اللي وة مون
 -2وانقةعه ولو الهوحابة

وةه الغراب

ّ
 -9وموون ضوواياي فو ّور ذل و الغووول العدووال /وهووذه المالئكيووة الجهووم وعلقووه

بتالبيلي

( -10وصرو ْه في وهحوي) :حيحوا المتظواهر بالزهود فوي حواادو وللاحو  /حيحوا

الدنيث الدنيوخ المتاهر بالدين

 -11لقد ق يه العدر وحنا ول ى مغرمة  /بحذا الةخص ونفهي ّ
متلحفة ليث
 -18واآلن وقد ن اه حكلتوي النيلوة  /دودت إلوى حن وارهحوا مون فدوي وهوي

ّ
مار
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ّ
متظلدووةت و ولولووه ّ
ورددت / :حيوون ذهلووه الةووفقة؟! وحيوون غووادرت
 -13صووامه

الرمدة؟!

ّ
شاب ٌ
 -14حال ٌ
شحم  /يأوذ بةقي من هذا العاوت؟!
 -15إنث ال ياال من شيلتث ّ /
فيدد يده الى حتر امرح حهنلية نث
 -16وواصله الصياح وهي ماحكة بثياب  /وحنا ّ
متحير من العوار الوذخ يدكون

حن يلحق ب

 -17وانهلخه فورا من ردائي كالثو (ينهلخ من قةره) /

إذ وةيه من لو الةلاب والةيوخ

 -12وهربه من حما المرح اديا  /فقد رحيه حن ردائوي فوي يودها حف ول مون حن

حكون حنا في قل ة يدها
 -19بعد ّ
مد ّ
مرت ب (ول المرح ) ( /وقاله) حوعرفني ؟ قله :ماشا اهلل
 -80لقد وله لى يدة فإنني  /ال حلجأ إلى الف ول بعد هذا

 -81ال ينلغووي ألموود حن يفعوول مثوول ذل و  /ألن العاقوول موون يحووتم بعدلووث (و يووؤدخ

مهؤوليتث)

ّ
وعلده هذه العظة  /وهي إني ّ
حغض الطوري ّدوا ينلغوي
 -88ومن هذه الةادثة
حن ّ
حغض نث
ّ
 -83وإذا كنووه ذا قوول ورحخ وووودبير وذكوواث  /فقوول مثوول مووايقول حووعدخ وإال
فاحكه

وقفات عند القصيدة:
 – 1إن الذخ يوروخ نوث حوعدخ (والوراوخ صلعوا غيور مقيقوي) قود ذهو إلوى بوالد

ال ندت وصعد إلى ه لة مروفعةت في إشار إلى حنحا منطقة معزولوة ليهوه لوى مورحل

من الناس
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 -8إنث رحل ر هال وامرح في مالة اصفيةت غير حنث يصو

المورح بدوا يودل لوى حن

هدال ا حل قللثت وحح حن وكون في حم ان رهل ححود صويل
 -3إنووث فووي هووذه الةالووة ّ
وفاوور فووي نفهووث (هوووس) األموور بووالمعروي والنحووي وون
المنكرت وحل

الف ول وهدانث

 -4انلر ل انطالقا من هوحث ليرمي الرهل بالةاار وليرشقة باله ّ والعربد

 -5ول

لث بعد ذل حن المرح كانه راضية بل مغرمة بالرهولت ولوم يكون اللقواث

بينحدا ن كراهة
من هذا كلوث يتلو

كيو

حن ال ووس الوديني والغر يوز ال ابطوة اواوذت للواس

الدينت ودفعه هذا المحووس إلى اروكاب مخالفة صر يةة للدين
وحعدخ ب ّ ذل بلغة حدبية فيحا هدال ومو ظة و لر
 -2جتربة الشيخ حممد الغزالي
الةيخ محدد الغزالي بن حمدد الهقات واصص في الد و واإلرشاد ودرس لى
الةووويخ محدووود شوولتوتت والةووويخ محدوووود حبوووو تهووور ت ّ
ودرس فوووي مصووور والهوووعودية
والجزائر وووفى حنة 1416هو1996 /
ّ
يلخص الةيخ الغزالي وجادبث ما المتعصل

وةه العناوين التالية:

انشغال عن عظائم األمور
االنةووغال بالجزئيووات واالحووتغرا فيحووا ينهووي الفوورد والجدا ووة محامحووا الكلوور لت
وهو وطر مابعده وطرت وهذه الظاهر بادت بو

المتودين

فوي المنوا اإلحوالمي موا

األح يقول الةيخ الغزالي« :ولم حر حناحا ملهتحم الجزئيات وغللتحم لى رشدهم
ّ
التعص المذهلي ندنا
مثل صر ى
_______________________________
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ّ
وحظن الهل في ذلو ححولوب وعلويم العووا إن ّ
المودرس يقوول فوي ثقوة :مكوم
ّ
فويظن المهوتدا حن
اهلل كذا في هذه الق يةت رحخ الدين كذا في ذل الموضووع
ما حدا هو مكم اهلل ورحولث
وما ينلغي حن يذكر مكم بحذا الجز إال ما قطوا بوثت حموا االهتحوادات المذهليوة
فينلغي حن يقول المفتي :حر ل الةكم كذات حو الةكم ندنا كوذات حو ّ
صوح الودليل
لدينا بكذات ويترة مااال للرحخ اآلور فال يةرمث من االنتداث إلى اإلحال
و لى األولاع حن يهوتلينوا قيدوة موايؤدون وموا يود ونت فوال يظنووا اإلحوال مكورا
لى مهالكحم ومدها واوتيوار المهولم لموذه موات ال يجووت حن يتحوول إلوى لجاهوة
ومغاضلةت فإن ذل يفهد النية ويدز األمة ويوهى الصلة باهلل حلحانث ووعالى
والموضوع كلث ال مكان فيث لمكابر واحتطالةت إنث حهون من ذل كنيرا
حووألني صوويدلي وون مكووم موون حدرة اإلمووا راكعووا ولووم يقوورح الفاوةووةت حوهووقط
الركعة نث ح يعيدها؟
قلووه :الجدحووور لووى حووقول الركعووة نووثت وهنوواة موون يوور ل ق وواثهات فوواوتر
لنفه ما يةلو
قال :ح ري ذل ولكن حديد مناقةة من ير ل د ق اث الركعة !
قله لث :ما هدول ذل

ما ال وةهن وولرة ما وةهون ؟

لي ؟ ولماذا ولكل

قال  :ما معنى ماوقول؟
قل ووه :حن ووه صووويدليت وهديوووا األدو ي ووة ف ووي دكانو و م وون صووونا الص ووحيونيأن حو
الصووليليأن حو الةوويو يأنت فووإذا وركووه حنووه وتمووالاة هووذا الميوودانت ميوودان صوونا ة
الدواثت واشتغله باللغوت حفتحه ذل يرفع

ند اهلل و نود النواس؟ إنو ل حو

وهحم في حقول األمة ووجعلحا غير هدير بالةيا
قال :إنني حبةص في مكم شر ي وال حشتغل باللغو
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 01



● التحرير

حمورينت ووذ منحدوا ماشولهت

قله :الةكم الةر ي كدا قرره حهل الذكر ب
وال يجوووت حن وةو ّوول الموضوووع إلووى للووان يد ووغث الفووارغون إن كوول مووا يصوورف

وون

ميدان الدواث هو في مقيقتث لص حو ي حو ذن وؤاوذ بث

حمووا حن وؤلو رابطووة نوانحووا «هدا ووة موون يق ووون الركعووة إذا لووم وقوورح الفاوةووة»
ّ
فحذا حخ ما قيدة هذا الرحخ حو ذاة متى يةةى بث قول الناس؟

إن المهلد المعاصرين نهوا ضياع التركهتان والقر ت ولم ينهوا الاالي لى

الجحر باللهدلة حول الفاوةة

لةهاب من وهتنار المةوا ر المةولوبة وراث رحخ فقحوي؟ إن كوان وطوأ حو صووابات

فحو مأهور وماذا يلقى مون مةوا ر النواس بووإتاث العقائود األولوىت والومود الجامعوةت

والتداح في وهث ح داث الينامون متى يق وا لينا ؟

إن التعص لورحل حمود الفقحواث غلواثت ا دول بوث إن شولهت وال وهوتحدق إذا رحيوه

غيرة يعدل ب ده

وإذا وهد ماوال للحوص وهووه النظور وقويم األدلوة ووو لمون يقوددون لوى ذلو ووو فوال

مرو! ثم يصوير كول إلوى موا يور ل إننوي احوتيقنه مون حن التعصو الةوديد لمهوألة
ثانوية يتم لى لى مهاب الدماث واألموال واأل راض وكرامة األمة ومياوحا

وحذكر صحفيا مدون شوحدوا القولض لوى الجدا وة التوي امتلوه الةور المكوي

هذه الهنة(ويقصد حنة 1392هو ) 1972 /ت قال لي :ندما حووذنا صوورا ل وم رحيوه
بع حم يتدلدلت فقله لث :مال ؟ قال ال وصودونا فالتصوير مرا !

قلووه لووث :ووور ل حن التصوووير موورا ت وقتوول األبر يوواث فووي المهوواد وامتحووان قداحووتث

ملامان!!

هوذه هوي قليوة المتةوولث

بولعض األفكوار والفتواولت وذلو موللغحم مون العلوومت

يعدون ن العظائم وال يرون إال ما ي خدون من وهحوات نظورت قود يكوون وطؤهوا

حهلى من صوابحا
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ذل و وقوود ظحوور نوووع آووور موون التعص و ! هدا ووة يتهوودون حهوول الةووديصت يفحووم
حمدهم فوي الالور الموروخ فحدوا معينوات فوإذا والفتوث فوي فحدوث اوحدو بأنو واوال
ّ
الهنةت حو وااصم الرحول(ص)ت وهذا بالث هديد شديد» (دحوتور الومود الثقافيوةت
ص  77و )79
آفة املتعصبني

ّ
التعصوو ت وواهحووث بكوول شوواا ةت
يظحوور حن الةوويخ الغزالووي ووانى كنيوورا موون
ّ
يفكر مليا في مالة المتعصل ت فخرو بدا يليت يقول:
واكلول بنارهت وراح
«لقيووه متعصوول
فوهدت آفت

كنيوورينت ودرحووه وون كن و حموووال م النفهووية والفكر يووةت

وفتكان بحم:

األولووى :العاووز العلدوويت حو قلووة المعرفووة! هووؤالث يةفظووون نصووا وينهووون آووورت حو
ّ
يفحدون دال لة للكال هنات ويجحلون حور لت وهم يةهلون ما حدركوه الدين كلث
ولووو حن هووؤالث اكلفوووا بدنزلووة المووتعلم التووابا مووا ووابحم ذل و كنيوورات فلووي

كوول

مهلم مطاللا بدعرفة هديا األقوال الوارد والدال الت المةتدلة
المصيلة حن يةتغلوا مفت

حو موهح ت وهم بحذا المهتول ال ابط!…

واآلفة الثانية في التعص المذهلي :حوث النيةت ووهود حمراض نفهية دفينة وراث
الهلوة اإل نهان ي المعووت ويغل حن وكون آفات الظحور واالحتعالث حو رذائل القهو
والتهوولط كنووه فووي مالوو

قوورآن وووتم القوواد :فيووث الوووتالو بقولووث :صوود اهلل

العظيم فإذا هال ينوتفض كأندوا لهوعتث قورب يقوول :هوذه بد وة قلوه لوث :ال
حبةوص معو حنحوا بد ووة حو ّ
حونةت وإنو ّوودا ححوال  :مووا هوذا الفووز ع؟ لكأندوا حووقط لووى
رحح مار!! األمر ما يعالج بحذه العاصفة إهل
ّ
هذا الصن من الناس لم يحذب نفهث باألوال التي بعص بحا صوام الرحوالة
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ّ
ليتدم مكارمحا إن صور العلاد

نده غطاث لقل غليظت وغرائز ّ
فاة
للدينت وهو

وهو يجد متعة في ق ايا الاالي ليثور ويفورت وظاهر األمر الغ
ّ
ّ
وون صليعوة معتلوةت ووربيووة ناقصوة حو مفقوود » ( نت ص  74و
فوي الةقيقوة يونف
)75
مرضى القلوب
ّ
وةد الغزالي ن آفة المتعصل
م

لاصحا في آفوة العاوز العلدوي وآفوة حووث

النيةت األولى :لديةت والثانية :نفهية والواقا حن الرهل يحتم بالعامول النفهوي حكنورت
وهذه هي النقطة اللادت في مةروع الةويخ ياصوص فصوال لالنةرافوات النفهوية
واللدني ووةت و ي وور ل حن االنةرافوووات النفهوووية حوطووور مووون اللدنيوووةت فالمعاص ووي اللدني ووة
«شوحوات محودد الاطور و لوى قلححوا وحووث مغلتحوا و فاإلحوراي فوي الطعوا موثالت
ّ
وطلعات ح ّ
يهل المرث ّفتث ّ
شد ضراو ت وما ذلو فحوو حدنوى مون
ودبدا كان لللدن
هنون العظدة حو لاد الذات التي وقود إلى الفر نة وقهو القل وإهال ة الةور
والنهل في حليل المجد الةخصي!!»
« واالغترار بالنف حو الدوران موول الوذات ال يلودو فوي صلو الرياحوة باألحوالي
ّ
ّ
القذر ومه ت كال إنث قد يلودو فوي وونقص رهول معوروي حو ا تنوا رحخ شواذت حو
المكابر في موارت حو ما شابث ذل من مواق

ألناس يعدلون في الميودان الوديني حو

الميدان المدني لى حواث…»
«وفي ميدان التدين وعتلر الطا ات التي يقو بحا هؤالث حتارا لنيات مغةوشة حو
ورهدة معكوحة لما يكدن في قول م اللاصنة »
«وهؤالث ال مرضى بالةذوذ والةقد يكنرون من التالو وصور العلاد ت وينتحزون
الفرص التي ولنف

فيحا صلا حم في ربون ضربتحمت وقد كانوا كنرا في هي

_______________________________
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لي بن حب صال ت ولكنحم شغلوا ليا ن هدفث متى انحز ت وكانه صيحتحم:
ال مكم إال هلل! وكان وعليق لي« :كلدة مق حديد بحا باصل»!! ّإن المتدين من
هذا الصن

الغاد بالث لى الدين و قلة حما امتداده»

ويظحر حن الةيخ الغزالي مثلث مثل كل الود ا المالصو

قود وانى مون مرضوى

النفوس كنيرات ولذل فإنث يةواول حن يلحوص ون هوذور هوذا المورض يقوول« :لقود
ناني من حمر العلل النفهية حو معاصوي القلووب ألنوي اكلويوه بنارهوات ورحيوه مون
حد ياث التدين ما يد و للاز ع»
ويااص هؤالث األد ياث المتزمت

الذين يكيلوون الوتحم لروورينت و يودودون موا

ذواوحم حيندا دارت بلغوة غاضولة فيقوول« :ونةون نعوري حن آبواثكم قتلووا ليوا باحوم
الوودفاع وون الوموود اإلحووالميةت وقتلوووا ثدووان باحووم الوودفاع وون النزاهووة اإلحووالميةت
وقتلوا در باحم الدفاع ن العدالة اإلحالميةت فيا حوالد األفا ي إلوى متوى ولهوترون
باإلحووال ل وورب الرهووال الووذين يعيةووون لووث ويجاهوودون لنصووروث؟! ولةهوواب موون
ّ
وكنون هذه ال غائن ليحمت ووهوعون هاهودين لقيقواع بحوم ووةوري الهولطات
ليحم ؟!»

ويقول حي ا في لغة ّ
ماد « :وهؤالث المرضى المعتوهون يفحدون في المرويات فحدا

مات ثوم يقولوون :هوذا هوو الونص! موا نوراه نةون هوو رحخ اهلل ورحوولثت حخ مكوم اهلل
ورحولث!
ومعنى ذل حن م

وقاومحم وقاو اإلحال نفهث ووةارب اهلل ورحولث وهذا

هو اللالث المل
ونقووول هووادين :إن اإلحووال لوون ي ةكووم وال يجوووت حن يةكووم إذا كووان حولل و
العديان قاد قافلتث والمتحدث

باحدثت فإن حمراضكم النفهية والفكر ية ودحوق

دين اهلل ودنيا الناس لى حواث
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 11



● التحرير

اإلحال نور وهؤالث ظلدةت إنث صحر وهؤالث قذل !!»
ّرد فعل لما وهحوه إليث من إحواثات ت
موق الةيخ الغزالي من هؤالث المرضى لي
بل إنث يأوي فوي إصوار مديثوث ون «الومود الثقافيوة بو المهولد » ّ
ألن «كنيورا مون
الاصومات الفكر ية القديدة في لم الكال كان مظحرا للعلول النفهوية حكنور
»

مدا هو لادمة اإلحال
حهو ّوم مووا يجووول مولوووث فكوور الةوويخ الغزالووي بةووأن حوول االنةرافووات النفهووية هووو
«انعدا اإلوالص» فاإلوالص «دوح الودين وآيوة الصود ت وحوياو العدولت وضودان
قلولث في الدنيا واآلور

وهو نصر نادر ب

الناست ألننا نقصد باإلوالص وجريد

القصد هلل ومدهت وابتغاث وهحث الكريم وحغل الناس يدودن مول حنفهوحم فيدوا
يعدلون حو يتركونت وينةدون مصالةحم الااصةت حو منافعحم العاهلة»
لكن الةيخ ميندا يقرح لار وعنى بهول االنةرافوات النفهوية يلتقطحوات ويروواح
إليحات وينقلحا في كلابثت مثل موا نقول ون مصوطفى حمو

قولوث ون امول الاووي

ووأثيره في حلوة األفراد إذ يقول « :رفوه هلنواث ياوافون مون حشولامحم ويروعودون
ر لووا إذا رحوا فووأرا يجل و

لووى كرحوويت ووهووي مفاصوولحم حمووا غ و

دوود حو

وحديد مأمور!
و رفووه شوواعانا وطووول قووامتحم حمووا العواصو

يثلتووون فووي مواهحووة األ اصووير

يذهلون إلى الموت وكأنحم يذهلون إلى مفلة شاخ!
وكنووه حالمووظ دائدووا حن الجلووان ال يووؤمن إال بنفهووث إل ووث فووي داولووث يتعلوود لووث
ّ
لوى وظيفتووثت
لوى دتقووثت وووائ
ويصولي لوث وال يةورة بووث حبودا ول وذا فحووو ووائ
ووووائ

لووى مياوووثت وووائ

موون كوول شوويثت ال يطدووق إلووى شوويث وال يثووق بةوويث

ول ذا فحو ير ل الجب هو المالأ الذخ يتحصن فيث من حوطار الةيا !
ولم حر في مياوي هلانا وصل إلى المقدمة البد حن يتعلق بذيل صام حلطةت حو
_______________________________
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ّ
صام هاه وهو ليهه لديوث الةواا ة حن يتقود وطوو ت فحوو إذا ّ
قود حواقا حوور
حاقات ول ذا يلقى في مكانث صوويالت وإذا دفعتوث األيوا إلوى األموا

واد صوغيرا فوي

المكووان الكليوورت ويتصووري كدووا يتصووري الصووغار يوودس وال يواهووث ي وورب موون
الال

وال يقاول من حما يحد

وال يرفا صووا ألنث حهب مون حن يعلون رحيوث وهوو

في حغل األميان ال رحخ لثت فحو يقلل لوى الةود

إذا حشورقه و يودير ل وا ظحوره إذا

غربه
وووفث يجعلث يت اثل وير ل وصومث يكلرون ويتعاظدون ولو كان شواا ا
لوورحل النوواس بأماووامحم الةقيقيووة وهووو لووث قامووة وهوواول قامووة النوواست ولكوون فووي
داولووث دود الجووب التووي وجعلووث ية و

حنووث دود صووغير ت ول ووذا يت وواثل ويصووغر

وينكد
والةااع ال يااي إال اهلل إذا مارب موارب فوي النوورت وإذا آمون بورحخ ح لنوث ولوم
يكلدووثت وإذا ا تنووق قيوود قاووول موون حهلحووا والووذين فووي قلوووبحم اإليدووان يةووعرون
بقووو هائلووةت وقووتحم األهوووال ووواهووث األ اصووير ووةتدوول المةوون والاطوووب واإليدووان
يصوونا موون القووز دالقووات والجووب يةو ّوول العدووال إلووى قووز صووغير! اإليدووان يدوونح
اإل نهان هيةا يةارب معث ,والجب يجورد اإل نهوان مون كول حوالحت فيهتهولم قلول
حن يدول المعركةت ويرفا الراية اللي اث نودما وطلوق الرصاصوة األولوى» ( نت ص
 141و )149
احتخلص من ا لتاربت

في هذا المجال ما يلي من ضرورات:

 – 1األوذ بنظر اال تلار العامل النفهي ضدن العوامل المؤدية إلى اإلرهاب
 -8ص وورح المة ووروع اإلح ووالمي بأبع وواده الة وواملةت واص ووة فيد ووا ي وورولط بأهداف ووث
اإل نهانية الكلر لت وبدقاصده الة ادية
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● التحرير

 -3إشا ة دوح الةوار والةفافية والعقالنية والوحطية واال تدال في المجتدا
 -4التركيووز لووى ونديووة األموول فووي النفوووس واقووتالع الةووعور باليووأس واالملووال
وال زيدة النفهية
 -5إشووا ة ثقافووة الجدووال والفوون الرفيووا وغوورس العواص و

اإل نهووانية فووي التربيووة

والتعليم واإل ال » (انتحى ما ذكروث في الورقة)
ّ
والبد من الوقوي ند ولفية حور ل لظاهر اإلرهاب وهي المودو الطائفيت هذا
الموودو الوذخ وصول هووذوره إلوى صوور احوتغال ل الهوولطة الهياحوية الةاكدوة فووي
الع ووالم اإلح ووالمي (االوتال ف ووات) الطليع ووة بو و

الفقح وواث والمتكلدو و

ليحولوه ووا إل ووى

(والفات) ب

امة الناست يناصر الةكا هذه الفلة ضد هذه الفلةت من حهل حن

يةغلوا المهلد

فيدا بينحمتوبوذل وهولم حولطتحم مون غ و النواس ومون التوهوث

إلى ما ينزلونث باألمة من ظلم واضطحاد
غيوور حن ذلوو كلووث مووا كووان يق ووي لووى الةووعور باألمووة اإلحووالمية الوامووود
المتعاونة المتناصر المتعارفة

ّ
لكن األمور اوتلفه في صور االحوتعدار إذ احوتغل المهوتعدرون (االوتال فوات)
ّ
ليدزقوا المهلد إلى حمم وشعوب متصار ة قوميوا وصائفيوا و إقليديوات وفوي هوذا ّ
الجوو
ّ
ة وع االحووتعدار وفو ّور خت وفوورض حوويطروث لووى المهوولد ت وكو ّورس دوح التخل و
فويحمت فظحوور التكفيورت وفتوواول إباموة الوودماث واأل وراض واألموووالت و وراث (دا و

)

فيدا وراثها هو هذا اإلر اللغيض

ّ
والاووروو موون هووذه الةالووة ال وكووون إال بتحقيووق هوودي «ثقافتنووا» وهووو احووتعاد

مهيرونا الة ادية لى مهتول امتياهات العصر
وقد ذكرت في كلاب صدر حويرا وةه نوان« :مهير التقري » العالقة ب
التوهث الة ادخ وب

د و التقري ب

المذاه اإلحالمية ميص قله:
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ثقافتنا

●

ثقافتنا حما وةديات هديد

« مهوووير التقر يووو مقاصووودية التفكيوورت ألنحوووا و وووا نصووو
لةووريعة الهوووداثت فتوور ل حن االوووتالي بوو

ينيحووا األهووداي األحوواس

اللةوور صوووفة صليعيوووة ناوجووة ووون وكووريم اهلل

حلحانث ل ذا الكائنت ميص هعلث صام إراد في وفكيره ووصرفاوثت والبد مون ووظيو
هذا االوتالي لصالح اإلنهان ن صريق التلادل المعرفي ب

اللةورت حو «التعواري» بوالتعلير

القرآني
ومهير التقري رحالية في مركلحات ألنحوا وهوتحدي إنقواذ األموة مون وامول ال وع
التي ونخر فيحا متدثلة في النزاع والةقا والتةرذ والصراع
ومهووير التقر ي و م ووادية ألنحووا ور يوود حن وعووي

األمووة حهوودافحا الكلوور ل المتدثل وة فووي

احتلناي مهيروحا الة ادية حو اإلقالع الة ادخت ليكون ل ا مكانة ب
ومهووير التقر يو وقووو

حمم األرض

لووى ححوواس وطوواب واقعووي ال ويواليت إذ لووم يعوود ووميوود األمووة

ّ
يتصور بع حمت واصة ونةن نةوحد التكولالت العالميوة بو
ضرب من الايال كدا كان
بلوودان لووي

بينحووا مووا يجدعحووا حووول المصووالح الماديووةت بيندووا األمووة المهوولدة يجدعحووا اإليدووان

والفكر والعقيد والعلادات واآلمال واآل آل

ومهير التقري فري ة ّ
نصه ليحا اآليات واألماديوص وحكودت ليحوا حوير الرحوول

وحهل بيتث وصوحابتث والهول

الصوالح مون المهولد ت وال ووهود فري وة بعود التوميود حكود

ليحا اإلحال حكنر من ومد الكلدة والنحي ن التفر
ومهير التقري ضرور ّ
البد منحا حما ما يواهث المهولد

مون وةوديات وموا يكيودون

ل ووم موون مخططووات وهووتحدي إذال ل ووومت ومصووادر هووويتحمت والهوويطر لووى مقوودراوحمت
ّ
وصدهم ن العود إلوى ميواوحم اإلحوالمية ون صريوق هوزيدتحم النفهويةت وإثوار الماواوي
وال واه

بينحمت ومنعحم مون حخ وقود

لدوي ححواست وإثوار مورب م وادية ّ
ضودهم فوي

حدوه صراع الة اراتت بل إ والن مورب صوليلية لويحم كدوا ّ
إصار ما ّ
صورموا بوذل فوي

فلتات لهانحم
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● التحرير

هووذه المهووير اقترنووه بدهووتول و ووي األمووة وامووتال ة إرادوحووا كلدووا احووتيقظه األمووة
ّ
وانفتحوووه لوووى مه ووؤولياوحا الرحوووالية واإل نهوووانية اروفووووا فيحوووا صوووووت التقريووو ت وكلدووووا
احووتطا ه حن ودتلو و تم ووا حمورهووا وش ووعرت بقووودروحا وإرادوحووا اتداد اهتدامحووا بالتقر يو و ت
والعك

صحيح

بعوود كوول انتصووار وةققووث األمووة فووي مقوول مواهحووة التحووديات وفووي ماووال التطلووا نةووو
المهتقلل الوا د ونتةر موهة من د و التقر ي ت لكون هوذه الموهوة ولقوى لوى الهوطح وال
ّ
ولعدق في الجذورت ألن وهوود األموة هو قابول لالوتورا ت فهور ان موا يودول ح وداث األموة
المتواث انتصارها وولديلث إلى هزيدة نفهية
االنتصار يلعص لى ّ
العز ومن ّثم إلى الةيا
ب

ووخ

ومن صليعة الةيا ظحور ارولال
ّ
حهزاث الجهم الةيت ولكن ال زيدة ولعص لى الذلت ومن ثم إلوى المووتت و إلوى وفكو

حهزاث الجهم ّ
الميه

نةوون وقريليووون بقوودر مووا فينووا موون ميووا
الواقا صراع ب

والصووراع بو

التقر يو وح دائووث إندووا هووو فووي

الةيا والموت ونةن وقريليون بقدر ما فينا مون «إحوال » ألن اإلحوال هوو

د و ﴿لما يةيأكم﴾ والةيا كدا ذكرنا مقترنة بالتقري
احتعراض مهير التقري يكة

لنا مقائق لى غاية من األهدية ومنحا:

 – 1حن د ا نح ة األموة هوم د وا وقريو حي وات فوال وجود نح وويا صائفيوات وإذا انزلوق
دا ية النح ة في مط صائفي حر ان ما يعود إلى رشدهت والى انتحاو صريق التقري
 -8مو

يعورض لوى الهووامة المةوروع اإلحوالمي الةوامل فكريووا حو دليوا فإنوث ي ووا

األمة حما مثلحا األ لى الكليرت ويعقلث وجاوت الةالة الطائفيةت وووميد الصفوي
 -3إن قووول ال يدنووة العالميووة وووراهن كنيوورا لووى الطائفيووة لفوورض حوويطروحا لووى العووالم
اإلحوالميت موون هنوا مو

ولورت فووي األفوق ظوواهر ووميود األمووة حو موا يووؤدخ إلوى ووميوود األمووة

فإنحا وهادع لر قنواوحا إلى إثار الزوبعة الطائفية
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ّ
 -4إن مهير التقري رغم وعثرها ورغم ما يواهححا من قلات هائلة بهل التحوديات
الداولية والاارهيةت هي مهير وصا ديةت وذلو مؤشور لوى حن مهوير األموةت رغوم كول
مووا يواهححووات هووي فووي مالووة وكاموول نةووو احووتعاد ال ويووة واحووتلناي المهووير الة ووادية»
(انتحى ما قلتث في مهير التقري )
ّ
وةدخ (دا
بعد هذه الوقفة حما

) نأمل حن يكون االهتدا باحتلناي مهير األموة

الة ووادية لووى مهووتول العصوور حكنوور فووأكنرت فووذل هووو الهووليل الوميوود لتاوواوت حتماونووات
واهلل ولي التوفيق
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