إشكاليَّةَّاألخالقَّوالدين َّ
َّ

أُثَّرَّ َّعن َّحكيم َّمن َّاألقدمين َّإسمه َّأفالطون َّ َّ-ظهر َّقبل َّالمسيح َّعليه َّالسالم َّبأربعةَّ
قرونََّّ-أنهَّقال"ََّّ:لكيَّتحياَّحياةَّحقيقيةَّوتف ّكرَّتفكيرَّاَّسليماَّالَّبدَّأنَّتكونَّمستعدّاَّ
دائماَّللموت" ََّّكالمَّعجيبَّغيرَّمألوفَّألسماعناَّاليومَّ..ولكنَّاألعجبَّمنهَّأنهَّقالَّ:
سئلَّ:ولمَّيجبَّعلىَّرجلَّاألخالقَّأنَّيكونَّ
"إنَّرجلَّاألخالقَّالَّيهابَّالموت"َّ،فلماَّ ُ
دائماَّعلىَّاستعدادَّللموت..؟!َّولماذاَّيوطّنَّإنسانَّنفسهَّعلىَّالتعايشَّمعَّهذهَّالحقيقةَّ
الموجعةََّّ..يجيبَّالحكيمَّ"ََّّ:ألنَّالشرَّهوَّالسلطةَّالحقيقيةَّالتيَّتتحكمَّفيَّهذاَّالعالم؛ََّّ
واألخالقَّوالسلطةَّالباطشةَّالَّيمتزجانََّّ..إنهماَّدائماَّفيَّعداءَّوخصام"َّ َّ.
َّ
وتفسيرَّذلكَّكماَّفهمتَّهوَّأنَّرجلَّالسلطةَّالباطشةَّيؤمنَّبأنَّاستئصالَّالقلّةَّالعنيدةَّ
من َّالبشرالمستمسكين َّبمبادئ َّاألخالق َّوال َّيحيدون َّعنها َّفي َّسلوكهم َّوأفكارهمَّ،
ينتظرونَّمنَّصاحبَّالسلطانَّأنَّيحذوَّحذوهمَّفهوَّبدونَّاألخالقَّيستحيلَّأنَّيكونَّ
عادال َّأو َّمصلحا ََّّ ..وألنه َّشرير َّيميل َّدائما َّللتخلص َّمن َّهذه َّالنخبة ََّّ ،ويرى َّأنَّ
اسئصالهمَّهوَّالضمانَّالوحيدَّواألكيدَّالستمرار َّسلطانهََّّ..وهناَّيقعَّالصدامَّاألبديَّ
بينَّالحاكمَّالطاغيةَّوبينَّالنخبةَّالملتزمةَّبمبادئَّاألخالقََّّ..فرجلَّاألخالقَّالَّيمكنَّأنَّ
يتصورَّالحياةَّخاليةَّمنَّالعدالةََّّ..فالعدالةَّقرينةَّالحريةَّوالكرامةَّاإلنسانيةَََّّّ..ومنَّ
هذهَّالفكرةََّّيستمدَّق ّوتهَّوشجاعتهَّوالَّيعبأَّبأيَّتضحيةَّأوَّتنكيلَّيأتيهَّمنَّجانبَّأيَّ
سلطةَّمتجبّرةَّ .
يالحظَّفيلسوفَّاإلسالمَّعلىَّعزتَّبيجوفيتشَّفيَّهذاَّالكالمََّّالقديمَّقيمةَّنظريةَّعاليةََّّ
ولكنَّينقصهَّالجانبَّالعمليَّوالتاريخى؛َّفلمَّيكشفَّالتاريخَّلناَّإالَّقلّةَّضئيلةَّمنَّهذهَّ
النماذجَّالبشريةَّ التيَّضحتَّبحياتهاَّعلىَّهذاَّالنحوَّالمثاليَّالمجردََّّ..وحتىَّفيَّهذهَّ
الحاالتَّالنادرةَّكانَّالدينَّهوَّالظهيرَّالخفيَّوراءَّمواقفَّالتضحيةَّبالنفسَّ؛َّلذلكَّرأيَّ
أنَّالدينَّواألخالقَّمتالحمانَّفيَّعقلَّاإلنسانَّمنَّاألزلَّ؛َّفرداَّكانَّأوَّجماعةََّّ َّ..
َّ
ويمكنكَّأنَّتعودََّّ،بهذاَّالتالحمَّالخف ّيَّإلىَّأولَّجريمةَّقتلَّوقعتَّفيَّتاريخَّالبشريةَّ،
بينَّأخَّوأخيهَّمنَّأبناءَّآدمَّعليهَّالسالمَّ؛َّحيثَّس ّولتَّنفسَّأحدهماَّقتلَّأخيهَّح ْقداَّمنهَّ
على َّأن َّتقبّل َّهللا َّمنه َّقربانه ََّّ ،من َّدونه َّ؛ َّفلم َّيخضع َّلمشيئة َّهللا َّوارتكب َّجريمتهَّ
الشنعاءََّّ ..فوقعَّفيَّحيرةَّهائلةَّواشتعلَّفيَّوجدانه َّشعورَّخفيَّمنَّاأللمَّلمَّيدركَّ
كنههَّ،وقدََّّلخصَّالقرآنَّهذهَّالواقعةَّالمأساويةَّفيَّبضعَّآياتَّمنَّسورةَّالمائدةََّّ،
عبّرَّبهاَّعنَّالقصةَّكلهاَََّّّ..تقولَّ :
َّ{وا ْت ُلَّعل ْيه ْمَّنبأَّا ْبن ْيَّآدمَّبا ْلحقَِّّإ ْذَّقرباَّقُ ْرباناَّفتُقُبِّلَّمنْ َّأحدهماَّول ْمَّيُتقب ْلَّمن ْ
َّاْلخرَّ
قالَّأل ْقتُلنكََّّۖقالَّإنماَّيتقب ُلَّهللاَُّمنَّا ْل ُمتقينََّّ*َّلئنَّبسطتَّإليَّيدكَّلت ْقتُلنيَّماَّأنَّاَّبباس ٍطَّ
يديَّإل ْيكَّأل ْقتُلكَّإنِّيَّأخَّافُ ّ
َّهللاَّربَّا ْلعالمينَّ*َّإنِّيَّأُريدَُّأنَّتبُوءَّبإ ْثميَّوإ ْثمكَّفت ُكونَّ
صبحَّمنَّ
سهَُّق ْتلَّأخيهَّفقتلهَُّفأ ْ
منْ َّأ ْ
صحابَّالنارَّوذلكَّجزاءَّالظالمينَّ*َّفطوعتْ َّلهَُّن ْف ُ
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ا ْلخاسرينََّّ*ََّّفبعثَّهللاَُّ ُغراباَّي ْبح ُ
ثَّف ْ
يَّاأل ْرضَّليُريهَُّك ْيفَّيُواريَّس ْوءةَّأخيهََّّۚقالَّياَّ
و ْيلتاَّأعج ْزتُ َّأنْ َّأ ُكونَّم ْثل َٰ
صبحَّمنَّالنادمينَّ}َّ .
َّهذاَّا ْلغُرابَّفأُواريَّس ْوءةَّأخيََّّۖفأ ْ
َّ
سوس َّالشيطانَّلإلنسانََّّ،وه ّونَّعليهَّارتكابَّالجريمةََّّ،ولكنَّ
وهكذاَّرأيناَّكيفَّو ْ
شاءت َّرحمة َّهللا َّأن َّيبعث َّفيه َّالضمير َّليستشعر َّالندم َّويتذ ّوق َّمرارته َّليرتدع َّعنَّ
جريمة َّالقتلََّّ،وليكونَّعبرة َّلمنَّيأتيَّمنَّبعدهََّّ.مصدرَّهذهَّالمشاعرَّإذنَّإله ّي َّ؛َّ
وكانتَّهذهَّبداياتَّالتجربةَّالدينية/األخالقيةَّفيَّتاريخَّاإلنسانَّعلىَّاألرضَّ ..
َّ
فاألخالقَّوالدينَّمتشابكانَّمنذَّبدايةَّحياةََّّاإلنسانَّعلىَّهذاَّالكوكبََّّ..فالَّتوجدَّأخالقَّ
حقيقيةَّبدونَّدينََّّ،والَّدينَّصحيحَّبالَّأخالقََّّ.ويبدوَّأنَّشياطينَّاإلنسَّمنَّال ُّ
طغاةََّّ،
قدَّأدركواَّهذهَّالحقيقةَّفيَّزمنَّالحقَّفعملواَّبكلَّوسعهمَّعلىَّإفسادَّالدينَّوإفسادَّ
األخالقَّمعاََّّ،حتىَّيسهلَّعليهمَّكبحَّزمامَّالبشرَّواستعبادهمََّّ..ولكيَّيم ّوهواَّعليهمَّ
مقاصدهمَّالشريرةَّابتدعواَّبرامجَّللتعليمَّوالتربيةََّّ..لتحقيقَّهذهَّالغايةَّ .
حتَّ َّتأثير َّموجة َّمصطنعة َّمن َّالتخويف َّمن َّظهور َّاتجاهات َّإسالمية َّ[إرهابيةَّ
فَّتَّ َّْ
بزعمهم]َّ ،فُ ٍَّرضَّ َّعلى َّوزارة َّالتعليم َّفي َّمصر َّبرامج َّدراسية َّمن َّقبل َّمستشارينَّ
أمريكيينَّوصهاينةَّمقيمينَّوزائرينََّّ..برامجَّخاليةَّمنَّأيَّتوجيهَّدينيَّحقيقيَّ؛َّحيثَّ
حذَّفَّتْ َّمنهاَّاْلياتَّالقرآنيةََّّ..واخترعواَّ
تَّكتبَّالمطالعةَّالمدرسيةَّبكتبَّأخرىَّ َُّ
استبدل َّْ
بدالَّمنَّكتبَّالدينَّكتباَّأخرى َّالَّدينَّفيها ََّّ ..والَّأحبَّأنَّأخوضَّفيَّتفاصيلَّهذاَّ
الموضوعََّّ..لسببَّواضحَّجداَّسبقَّأنَّأشرتَّإليهَّفيَّكتاباتَّسابقةَّوهوَّأنَّقضيةَّ
التعليمَّالعامَّفيَّمصرَّقدَّطويتَّصفحتهاَّبالكاملَّوالَّيمكنَّالحديثَّعنهاَّاْلنَََّّّ،فقدَّ
انهارَّالنظامَّالتعليميَّتماماَّولمَّيعدَّأمامناَّإالَّهياكلَّفارغةَّمته ّرئةَّأوَّأطاللَّمنَّنظامَّ
مد ّمرَّكانَّاسمهَّالتعليمَّالعامَّفيَّمصرََّّ..فقدَّحلتَّمكانهَّمؤسسةَّغيرَّرسميةَّهيَّ
مؤسسة َّالدروس َّالخصوصية ََّّ ..ومؤسسة َّأخرى َّاسمها َّالتعليم َّالخاص َّ[محلّىَّ
وأجنب ّي]َّ َّ -يغلب َّعليه َّاالتجاهات َّالتجارية َّوالتبشيرية َّبالدرجة َّاألولى ََّّ ..والهدفَّ
قصر َّالتعليم َّعلى َّاألغنياء َّوالقادرين َّفقط َّوال َّشيء َّللفقراء َّوغيرَّ
النهائي َّهو َّْ َّ :
القادرينََّّ..ومنَّالمؤكدَّأنَّهذهَّالمنظوماتَّالتعليميةَّالَّيمكنَّأنَّتأخذَّمأخذَّالجدَّّقضاياَّ
الوطنيةَّوالتربيةَّواألخالقَّفيَّهذاَّالوطنَّالتعيسَّبقياداتهَّالجاهلةَّوالعميلةَّ؛َّالتيَّالَّ
تعرفَّلهاَّانتماءَّوالَّاتجاهاَّوالَّإرادةََّّ..اللهمَّإالَّإرادةَّالسيدَّاألجنبيَّالذيَّيمليَّخطتهَّ
وَّيفرضَّرؤيتهَّاالستعماريةَّإلفسادَّاألجيالَّفىَّهذهَّاألمةَّ َّ..
لع ّل َّبيجوفيتشَّكانَّيستشرفَّمستقبلَّالمجتمعاتَّالمسلمةَّتحتَّاْللةَّاالستعماريةََّّ،
فأرادَّأنَّينبهناَّإلىَّحقيقةَّالَّيجبَّالتفريطَّفيهاَّبأيَّحالَّ -وهي َّتتصلَّبتلكَّالصلةَّ
العضويةَّبينَّالدينَّواألخالقَّإذَّيقولَّ"َّ:الَّيمكنَّبناءَّاألخالقَّإالَّعلىَّالدينََّّ..ثمَّ
يتع ّرضَّإلشكاليةَّجوهريةَّفيَّطبيعةَّهذهَّالعالقةَّقدَّتؤديَّإلىَّسوءَّالفهمَّأوَّارتباكَّ
الفهم َّعند َّالذين َّيالحظون َّالسلوك َّالخلقي َّفي َّالممارسات َّالعملية َّاليومية ََّّ ..فقدَّ
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يصادفونَّرجالَّدينَّالَّأخالقَّلهمََّّ..أوَّأناسَّيسلكونَّسلوكاَّأخالقياََّّوهمَّغيرَّملتزمينَّ
دينياََّّ ..
و الَّينكرَّعليَّعزتَّبيجوفيتشَّهذهَّالظاهرةَّاالجتماعيةََّّ..ولكنهَّيفسرهاَّلناَّفيقولَّ:
عليناَّأنَّنفهمَّحقيقةَّأساسيةَّفيَّالعالقةَّبينَّاألخالقَّوالدينََّّ..فرغمَّأنهماَّمتالزمانَّ
متساندانَّإالَّأنهماَّليساَّشيئاَّواحداََّّ..فاألخالقَّكمبدأَّالَّيمكنَّوجودهاَّبغيرَّدينََّّ..أماَّ
األخالقَّكممارسةَّأوَّحالةَّمعينةَّمنَّالسلوكَّفإنهاَّالَّتعتمدَّبطريقَّمباشرَّعلىَّالدينَّ ..
َّ
ويضربَّعلىَّذلكَّمثاالَّبالثوراتَّالتيَّشهدتهاَّالبشريةَّبصرفَّالنظرَّعنَّمصدرهاَّ
األيديولوجيََّّ..فيَّكلَّهذهَّالثوراتَّكانَّيسيطرَّعلىَّالمنخرطينَّفيهاَّالحماسَّومشاعرَّ
األخوة َّواإلقبال َّعلى َّالتضحية َّبالنفس َّوالشجاعة َّوالجرأة َّفي َّمواجهة َّالمخاطرَّ
واألهوالََّّ..وكلَّهذهَّالمشاعرَّوالقيمَّمصدرهاَّالحقيقيَّهوَّدينَّماََّّ..دينَّيؤمنَّبالغيبَّ
والحياةَّاْلخرةََّّ..والَّيمكنَّأنَّتصدرَّمنَّأيَّحقيقةَّماديةَّأوَّاجتماعيةَّأخرىََّّ..فلوَّ
توقفَّاإلنسانَّلحظةَّليفكر"َّ:لماذاَّأُقبلَّعلىَّالتضحيةَّبحياتيَّوأناَّالَّأملكَّفيَّهذهَّ
الدنياَّإالَّحياةَّواحدةَّ!؟َّوليسَّهناكَّحياةَّأخرىَّأُواصلَّوجودىَّفيهاَّبعدَّالموتَّ؟!َّ-
لوَّتوقفَّإنسانَّليسألَّنفسهَّهذاَّالسؤالَّلسارعَّبالخرجَّمنَّالمعركةَّهرباَّمنَّالموتَّ
الذيَّينتهيَّعلىَّعتبتهَّكلَّأملَّفيَّحياةَّأخريَّبعدهََّّ ..
َّ
صل َّلناَّبيجوفيتشَّهذهَّالنقطة َّفيقولَّ"َّ:يؤديَّاإللحادَّحتماَّإلىَّإنكارَّاألخالقََّّ..
ويف ِّ
وذلكَّألنَّأيَّبعثَّأخالقيَّحقيقيَّيبدأَّدائماَّبيقظةَّدينيةََّّ..فاألخالقَّعلىَّحدَّقولهَّ:إنماَّ
هيَّدينَّتح ّولَّإلىَّقواعدَّللسلوكَّ؛َّيعنيَّتحولَّإلىَّمواقفَّإنسانيةَّتجاهَّاْلخرينََّّ..
فإذا َّكان َّلزاما َّعلينا َّأن َّنؤدي َّواجبنا َّاألخالقي ََّّ -بصرف َّالنظر َّعما َّيواجهنا َّمنَّ
مصاعبَّأوَّمخاطرََّّ-فإنَّهذهَّالدعوةَّالَّيمكنَّتبريرهاَّإذاَّكانتَّحياتناَّالدنياَّهيَّالحياةَّ
الوحيدةََّّ..وهناَّتبرزَّنقطةَّاالنطالقَّلكلَّمنَّالدينَّواألخالقََّّ ..
وتأملَّفيَّالتعبيرَّالقرآنيَّالذىَّيربطَّدائماَّبينَّاإليمانَّوالعملَّالصالحَّ..."َّ:الذينَّ
آمنوا َّوعملوا َّالصالحاتَّ "...إنها َّتتكرر َّبصيغتها َّأو َّبمعناها َّفي َّالقرآن َّأكثر َّمنَّ
خمسينَّمرةََّّ،كأنماَّتؤكدَّلناَّضرورةَّتوحيدَّأمرينَّاعتادَّالناسَّعلىَّالفصلَّبينهماَّ..
إنَّهذهَّاْليةَّتعبّرَّعنَّالفرقَّبينَّالدينَّ(اإليمان)َّوبينَّاألخالقَّ(عملَّالصالحات)َّكماَّ
تأمرَّفيَّالوقتَّنفسهَّبضرورةَّأنَّيسيرَّاالثنانَّمعاَّجنباَّإلىَّجنبََّّ َّ..
ثمَّ يكشفَّلناَّالقرآنَّعنَّعالقةَّأخرىَّعكسيةَّبينَّاألخالقَّوالدينَّ،فيوجهَّنظرناَّإلىَّ
أنَّالممارسةَّاألخالقيةَّقدَّتكـونَّحافـزاَّقوياَّعلىَّالتدينَّ{َّ:لنَّتنالواَّالبرَّحتىَّتنفقواَّ
مماَّتحبّون}ََّّ..فاْليةَّهناَّالَّتقول"َّ:آمنَّلتصبحَّخيِّرَّا"َّوإنماَّعلىَّالعكسَّتقول"َّ:إفعلَّ
الخيرَّلتزدادَّإيمانا"ََّّ.وفيَّهذهَّالنقطةَّنرىَّإجابةَّعلىَّسؤالََّّ:كيفَّيمكنَّلإلنسانَّأنَّ
يق ّويَّإيمانه؟َّواإلجابةَّهيََّّ:واظبَّعلىَّفعلَّالخيراتَّلوجهَّهللاَّتقتربَّمنَّهللاَّويربوَّ
إيمانكََّّ...
َّ
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وهكذاَّيمضىَّبيجوفيتشَّليع ّمقَّفكرتهَّفىَّهذاَّاإلطارَّفُيق ِّدمَّلناَّنماذجَّمنَّالخبرةَّالعمليةَّ
فيَّعالمَّاألخالقََّّ..حيثَّنرىََّّكثيرَّا َّمنَّاألمثلةَّعلىَّأخالقيةَّأناسَّالَّيؤمنونَّباهللَّ
حقَّاإليمانََّّ..فليسَّفيَّاألمرَّثباتَّدائمََّّ،بلَّيوجدَّانفصامَّبينَّالعقيدةَّاالسميةَّالمعلنةَّ
سكاَّظاهريّاَّ
سكينَّبالدينَّتم ُّ
وبينَّسلوكَّصاحبهاََّّ..ومنَّالناحيةَّاألخرىَّنجدَّأناساَّ ُمتم ِّ
شديدَّاَّبلَّقدَّيكونونَّمنَّالعاملينَّفيَّاالحقلَّالدينيََّّ،ومعَّذلكَّالَّتجدَّسلوكهمَّيختلفَّ
فيَّشيءَّعنَّسلوكَّالماديينَّالعتاةََّّ،والعكسَّأيضاَّصحيحََّّ:فهناكَّأناسَّمنسوبونَّ
إلىَّالتفكيرَّالمادِّيَّومعَّذلكَّيتمتعونَّبإخالصَّشديدَّومستعدونَّللمعاناةَّبلَّللنضالَّ
منَّهذاَّالتشوشَّوعدمَّالثباتَّتنشأَّالكوميدياَّالعبثيةَّفتُحيِّ ُرَّعقولَّ
منَّأجلَّاْلخرينََّّ.
ُّ
المفكرينَّالجادينََّّ،حتىَّأكثرهمَّاستنارةََّّ .
َّ
ٌ
ليستَّهناكَّإذنَّعالقة َّتلقائيةَّبينَّعقيدتناَّوسلوكناََّّ،فسلوكناَّليسَّبالضرورةَّمنَّ
اختيارناَّالواعيَّوالَّهوَّقاصرَّعليهََّّ..إنهَّعلىَّاألرجحَّنتيجةَّالتنشئةَّوالمواقفَّالتيَّ
تشكلتَّفيَّمرحلةَّالطفولةََّّ،أكثرَّمنه َّنتيجةَّللمعتقداتَّالفلسفيةَّوالسياسيةَّالواعيةَّ
ِّ
ىَّشخصَّماَّفىَّطفولتهَّعلىَّ
ٌ
التيَّتأتيَّفيَّمرحلةَّمتأخرةَّمنَّمراحلَّالعمرَّ؛ََّّفإذاَّتربّ
أنَّيحترمَّكبار َّالسنِّ َّوأنَّيحافظَّ َّعلىَّكلمتهَّ،وأنَّيحكم َّعلىَّالناسَّبصفاتهمَّوليسَّ
بمظهرهمََّّ،وأنَّيُحبََّّاْلخرينَّويساعدهمََّّ،وأنَّيقولَّالصدقََّّ،وأنَّيكرهَّالنفاقَّوأنَّ
يكون َّإنسانا َّبسيطَّا َّأبَّيّا ََّّ ..إذا َّنشأ َّعلى َّهذه َّاألخالق َّالحميدة َّفستكون َّهي َّصفاتهَّ
الشخصية ََّّ ،بصرف َّالنظر َّعن َّأفكاره َّالسياسية َّاألخيرة َّأو َّفلسفته َّاالسمية َّالتيَّ
يعتنقهاََّّ.
هذهَّاألخالقياتَّ-إذاَّنظرناَّإليهاَّنظرةَّتحليليةَّ َّ -مدينةَّللدينَّومنقولةَّمنهََّّ..ومعنىَّ
ذلكَّأنََّّالتعليمَّوالتربيةَّقدَّاستطاعاَّأنَّينقالَّإليناَّنظراتَّوفضائلَّدينيةَّأصيلةَّمعينةَّ
فيَّماَّيتص ُلَّبالعالقةَّبينَّاإلنسانَّواإلنسانََّّ،ولكنهَّلمَّينق ْلَّمعهاَّالدينَّالذيَّهوَّمصد ُرَّ
هذهَّاألخالقياتَّ.
َّفي َّهذه َّالحالة َّال َّتوج ُد َّإال َّخطوة َّواحدة َّبين َّالتخلِّي َّعن َّهذا َّالدين َّوالتخلِّي َّعنَّ
أخالقياتهََّّ..ولكنَّبعضَّالناسَّالَّيُ ْقدَّ ُمونَّعلىَّهذهَّالخطوةََّّ،ومنَّثمَّيظلُّونََّّمنقسمينََّّ
ونهَّوأخالقياتَّهذاَّالدينَّالتيَّيستمرونَّفيَّاتباعهاََّّ،برغمَّأنهمَّالَّ
بينَّدين َّالَّيتب ُع
ُّ
ٍ
ٌ
يُؤمنُونَّباألساسَّالذيَّأق ْيمتْ َّعليهَّهذهَّاألخالقَّ.
َّ َّ
ومنَّالناحيةَّالتاريخيةَّوجدناَّأنهَّالَّيُ ْمكنَُّبناءَّنظامَّأخالقيَّفيَّأيَّمجتمعََّّعلىَّاإللحادَّ،
سسَّ
والمثال َّعلى َّذلك َّما َّحدث َّفي َّالنظام َّاالشيوع َّّ
ي َّباالتحاد َّالسوفيتي ََّّ ،فلكي َّيُؤ ِّ
الماركسيونَّمجتمعَّاَّويحافظواَّعلىَّوجودهَّواستمرارهَّكانَّعليهمَّأنَّيطلبواَّمنَّالناسَّ
َّأيَّنب ّيَّمنَّأتباعهَّباسمَّالدينَّ.
مثاليةَّوتضحيةَّأكثرَّمماَّطلب ُّ
َّ
فاإللحادَّعاجزَّومنطقهَّأش ّلََّّ..لماذاَّ؟َّألنهَّالَّيستطي ُعَّأنَّيجيبَّعلىَّسؤالَّبسيطَّمثلَّ:
إذاَّكنت َّسأحياَّاليومَّفقطَّوسأموتَّغدَّاَّوأتالشىَّفيَّالترابَّإلىَّاألبدََّّ،بالَّقيامةَّوالَّ
َُّ
حسابَّوالَّآخرةََّّ،فلمَّالَّأعيشَّاليومَّبدونَّقيودَّأوَّالتزاماتَّماَّاستطعتَّإلىَّذلكَّ
سبيالَّ!..؟ََّّإنماَّتبقىَّالمعاييرَّاألخالقيةَّالموروثةَّفحسبَّفيَّوعْيَّالناسََّّ،وتحافظَّ
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عليهاَّالدولةَّبدافعَّالضرورةَّالمحضةََّّ،وفيَّكلتاَّالحالتينَّفإنَّهذاَّالنظامَّاألخالقيَّ
الموروثَّمناقضَّلأليدلوجيةَّالرسميةَّوالَّيوجدَّلهَّمكانَّفيهاََّّ َّ.
بدولةَّقدَّارتضيَّح ّكامهاَّأنَّتعيشَّبالدهمَّتحتَّأقدامَّالقوىَّاألجنبيةَّالمعاديةَّ
فماَّبالكَّ
ُ
لدينها ََّّ ،ولحريتها َّوكرامتها َّاإلنسانية َّ؛ َّومن َّثم َّيعملون َّبكل َّوسعهم َّعلى َّتنفيذَّ
مخططات َّالقوى َّاالستعمارية ََّّ ..في َّتطويع َّالشعب َّالمستضعف َّوتركيعه َّلمشيئةَّ
األجنبيََّّ،وَّاستئصالََّّالمعارضينَّمنهمََّّلهذاَّالقهرَّواالفسادَّالمبرمجَّ،بقوةَّالسيفََّّ،
وتكميمَّاألفواهََّّ،والقتلَّوالتعذيبَّفيَّالسجونَّوالمعتقالت..؟!َّ َّ
هذه َّلألسف َّهي َّالحقيقة َّالتي َّتجرى َّفي َّمصر َّاليوم ََّّ ،وفى َّكثير َّمن َّدول َّالعربَّ
والمسلمينَََّّّ..مالمَّتأتىَّثورةَّجديدةَّتمحوَّهذاَّالبالءَّمنَّجذورهََّّ..وتستعيدَّللشعبَّ
حريتهَّالمفقودةَّوكرامتهَّ!..وليسَّهذاَّببعي ٍدَّعنَّمشيئةَّهللاَّوقدرتهَّ .
َّ
َّ(نشرَّالمقالَّبجريدةَّالشعبَّفيَّ7إبريلَّ)/2017
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