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َّوالدينَّةَّاألخالقإشكالي َّ

َّ
ََّّر َّأُث َّ َّأفالطونعنَّحكيم َّبأربعةَّ-ََّّمنَّاألقدمينَّإسمه َّالسالم َّالمسيحَّعليه َّقبل ظهر

الَّبدَّأنَّتكونَّمستعّداََّّسليمااَّلكيَّتحياَّحياةَّحقيقيةَّوتفّكرَّتفكير َّ"ََّّقال:أنهَََّّّ-قرون

َّ:قال..َّولكنَّاألعجبَّمنهَّأنهَّألسماعناَّاليومكالمَّعجيبَّغيرَّمألوفَََّّّدائماَّللموت"

َّيجبَّعلىَّرجلَّاألنَّرجلَّاألخالقَّالَّيهابَّالموتإ" :َّول م  نَّيكونَّخالقَّأ"َّ،فلماَُّسئ ل 

نفسهَّعلىَّالتعايشَّمعَّهذهَّالحقيقةَّإنسانَّيوطّنَّ؟!َّولماذاَّدائماَّعلىَّاستعدادَّللموت..

َّ؛َّالتيَّتتحكمَّفيَّهذاَّالعالمَّالحقيقيةَّ"َّألنَّالشرَّهوَّالسلطةَّ..َّيجيبَّالحكيم:ََّّالموجعة

ََّّ".الَّيمتزجانَّ..َّإنهماَّدائماَّفيَّعداءَّوخصامَّالباطشةواألخالقَّوالسلطةَّ

َّ

رجلَّالسلطةَّالباطشةَّيؤمنَّبأنَّاستئصالَّالقلّةَّالعنيدةَّوتفسيرَّذلكَّكماَّفهمتَّهوَّأنَّ

َّالبشر َّوأفكارهم،َّمن َّسلوكهم َّفي َّعنها َّيحيدون َّوال َّاألخالق َّبمبادئ المستمسكين

هوَّبدونَّاألخالقَّيستحيلَّأنَّيكونَّينتظرونَّمنَّصاحبَّالسلطانَّأنَّيحذوَّحذوهمَّف

َّأنَّ َّويرى ،َّ َّالنخبة َّهذه َّللتخلصَّمن ا َّدائم  َّيميل َّشرير َّوألنه ..َّ ا َّمصلح  َّأو عادال

وهناَّيقعَّالصدامَّاألبديَّ..َّسلطانهََّّهوَّالضمانَّالوحيدَّواألكيدَّالستمراراسئصالهمَّ

الَّيمكنَّأنَّرجلَّاألخالقَّبينَّالحاكمَّالطاغيةَّوبينَّالنخبةَّالملتزمةَّبمبادئَّاألخالقَّ..َّف

يتصورَّالحياةَّخاليةَّمنَّالعدالةَّ..َّفالعدالةَّقرينةَّالحريةَّوالكرامةَّاإلنسانيةَّ..ََّّومنَّ

أيَّيستمدَّقّوتهَّوشجاعتهَّوالَّيعبأَّبأيَّتضحيةَّأوَّتنكيلَّيأتيهَّمنَّجانبَّهذهَّالفكرةََّّ

َّسلطةَّمتجبّرة.

 

َّعاليةَّلكالمََّّالقديمَّقيمةَّنظريةَّيالحظَّفيلسوفَّاإلسالمَّعلىَّعزتَّبيجوفيتشَّفيَّهذاَّا

إالَّقلّةَّضئيلةَّمنَّهذهََّّا؛َّفلمَّيكشفَّالتاريخَّلننَّينقصهَّالجانبَّالعمليَّوالتاريخىولك

التيَّضحتَّبحياتهاَّعلىَّهذاَّالنحوَّالمثاليَّالمجردَّ..َّوحتىَّفيَّهذهَّالنماذجَّالبشريةَّ

لذلكَّرأيََّّبالنفسَّ؛قفَّالتضحيةَّاالحاالتَّالنادرةَّكانَّالدينَّهوَّالظهيرَّالخفيَّوراءَّمو

اَّكانَّأوَّجماعةَّ..َّأنَّالدينَّواألخ َّالقَّمتالحمانَّفيَّعقلَّاإلنسانَّمنَّاألزلَّ؛َّفرد 

َّ

،َّجريمةَّقتلَّوقعتَّفيَّتاريخَّالبشريةعودَّ،َّبهذاَّالتالحمَّالخفّيَّإلىَّأولَّتأنَّكَّويمكن

اَّمنهَّمنَّأبناءَّآدمَّعليهَّالسالمَّ؛َّحيثَّسّولتَّنفسَّأحدهماَّقتلَّأخيهَّبينَّأخَّوأخيهَّ ْقد  ح 

َّهللاَّمنهَّقربانهعلىَّأنَّ َّمنَّدونهَّتقبّل َّفلمَّيخضعَّلمشيئةَّهللاَّوارتكبَّجريمتهََّّ، ؛

شعورَّخفيَّمنَّاأللمَّلمَّيدركََّّقعَّفيَّحيرةَّهائلةَّواشتعلَّفيَّوجدانهوفَّالشنعاءَّ..

َّبضعَّآياتَّمنَّسورةَّالمائدةَّ،،َّوقدََّّلخصَّالقرآنَّهذهَّالواقعةَّالمأساويةَّفيَّكنهه

َّعبّرَّبهاَّعنَّالقصةَّكلهاَّ..ََّّتقول:

ْمَّن ب أ َّ}َّ ل ْيه  اْتُلَّع  ر َّو  َّاْْلخ  ن  ل ْمَّيُت ق ب ْلَّم  اَّو  ه م  د  ْنَّأ ح  َّم  ب اَّقُْرب ان اَّف تُقُبِّل  َّإ ْذَّق ر  قِّ َّب اْلح  م  اْبن ْيَّآد 

َّاْلُمت ق ين َّ ن  َُّم  اَّي ت ق ب ُلَّهللا  َّإ ن م  ََّّۖق ال  َّأل  ْقتُل ن ك  اَّأ ن َّ*ََّّق ال  َّل ت ْقتُل ن يَّم  ك  َّي د  َّإ ل ي  سٍطَّب ب ااَّل ئ نَّب س طت 

َّإ نِّيَّأ خ َّ َّأل  ْقتُل ك  َّإ ل ْيك  َّ*ي د ي  ين  َّاْلع ال م  ب  ََّّاُفَّهللّا َّر  َّف ت ُكون  ك  إ ْثم  يَّو  َّب إ ْثم  إ نِّيَّأُر يُدَّأ نَّت بُوء 

َّ ين  اءَّالظ ال م  ز  َّج  ل ك  ذ  اب َّالن ار َّو  ْنَّأ ْصح  ََّّ*م  ن  َّم  يه َّف ق ت ل هَُّف أ ْصب ح  َّأ خ  ْتَّل هَُّن ْفُسهَُّق ْتل  ع  ف ط و 
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ر ين َّا اس  َّي اَََّّّ*َّْلخ  يه ََّّۚق ال  ة َّأ خ  ْوء  ار يَّس  َّيُو  ْيف  ُثَّف يَّاأْل ْرض َّل يُر ي هَُّك  اب اَّي ْبح  َُُّغر  َّهللا  ف ب ع ث 

ين َّ م  َّالن اد  ن  َّم  يََّّۖف أ ْصب ح  ة َّأ خ  ْوء  َّس  ار ي  اب َّف أُو  اَّاْلغُر  ذ  َّه َٰ ْثل  َّم  ْزُتَّأ ْنَّأ ُكون  ج  ْيل ت اَّأ ع  َّ{.و 

َّ

َّكي َّرأينا َّالشيطانَّلإلنسانَّ،َّوهّونَّعليهَّارتكابَّالجريمةَّ،َّولكنَّوهكذا س  فَّوْسو 

َّليرتدعَّعنََّّشاءت َّويتذّوقَّمرارته َّالندم رحمةَّهللاَّأنَّيبعثَّفيهَّالضميرَّليستشعر

لمنَّيأتيَّمنَّبعدهَّ.َّمصدرَّهذهَّالمشاعرَّإذنَّإلهّيَّ؛ََّّالقتلَّ،َّوليكونَّعبرةَّجريمة

َّ..علىَّاألرضَّفيَّتاريخَّاإلنسانَّاألخالقية/وكانتَّهذهَّبداياتَّالتجربةَّالدينية

َّ

..َّفالَّتوجدَّأخالقََّّاإلنسانَّعلىَّهذاَّالكوكبَّحياةََّّفاألخالقَّوالدينَّمتشابكانَّمنذَّبداية

حقيقيةَّبدونَّدينَّ،َّوالَّدينَّصحيحَّبالَّأخالق.ََّّويبدوَّأنَّشياطينَّاإلنسَّمنَّالطُّغاةَّ،َّ

َّبكلَّوسعهمَّعلىَّإفسادَّالد ينَّوإفسادَّقدَّأدركواَّهذهَّالحقيقةَّفيَّزمنَّالحقَّفعملوا

األخالقَّمع اَّ،َّحتىَّيسهلَّعليهمَّكبحَّزمامَّالبشرَّواستعبادهمَّ..َّولكيَّيمّوهواَّعليهمَّ

َّمقاصدهمَّالشريرةَّابتدعواَّبرامجَّللتعليمَّوالتربيةَّ..َّلتحقيقَّهذهَّالغاية.

 

ََّّت َّحَّْت َّف َّ َّموجة َّالتخويفتأثير َّمن ََّّمصطنعة ََّّاتجاهاتَّظهورمن إرهابيةَّ]إسالمية

َّمستشارينََّّض َّفُرٍََّّ،[بزعمهم َّق بل َّمن َّدراسية َّبرامج َّفيَّمصر َّالتعليم َّوزارة على

؛َّحيثَّمقيمينَّوزائرينَّ..َّبرامجَّخاليةَّمنَّأيَّتوجيهَّدينيَّحقيقيَّوصهاينةَّأمريكيينَّ

ل تَّْ اْلياتَّالقرآنيةَّ..َّواخترعواََّّْتَّمنهاف َّذ َّحَُّالمدرسيةَّبكتبَّأخرىَّكتبَّالمطالعةََّّاستبد 

َّ والَّأحبَّأنَّأخوضَّفيَّتفاصيلَّهذاََّّ..َّالَّدينَّفيهاَّأخرىبدالَّمنَّكتبَّالدينَّكتبا

الموضوعَّ..َّلسببَّواضحَّجداَّسبقَّأنَّأشرتَّإليهَّفيَّكتاباتَّسابقةَّوهوَّأنَّقضيةَّ

فقدََّّالتعليمَّالعامَّفيَّمصرَّقدَّطويتَّصفحتهاَّبالكاملَّوالَّيمكنَّالحديثَّعنهاَّاْلنَّ،َّ

منَّنظامََّّانهارَّالنظامَّالتعليميَّتماماَّولمَّيعدَّأمامناَّإالَّهياكلَّفارغةَّمتهّرئةَّأوَّأطالل

َّفقدَّحلتَّمكانهَّمؤسسةَّغيرَّرسميةَّهيَّ مدّمرَّكانَّاسمهَّالتعليمَّالعامَّفيَّمصرَّ..

َّالخاص َّالتعليم َّاسمها َّأخرى َّومؤسسة ..َّ َّالخصوصية َّالدروس ]محلّىََّّمؤسسة

َّ-وأجنبّي[ ََّّ َّالتجارية َّاالتجاهات َّعليه َّيغلب َّوالهدفَّوالتبشيرية ..َّ َّاألولى بالدرجة

:َّ َّهو ََّّقْصرَّالنهائي َّاالتعليم َّوغيرَّألغنعلى َّللفقراء َّشيء َّوال َّفقط َّوالقادرين ياء

القادرينَّ..َّومنَّالمؤكدَّأنَّهذهَّالمنظوماتَّالتعليميةَّالَّيمكنَّأنَّتأخذَّمأخذَّالجّدَّقضاياَّ

التيَّالَّوالعميلةَّ؛َّالوطنيةَّوالتربيةَّواألخالقَّفيَّهذاَّالوطنَّالتعيسَّبقياداتهَّالجاهلةَّ

ادةَّالسيدَّاألجنبيَّالذيَّيمليَّخطتهَّتعرفَّلهاَّانتماءَّوالَّاتجاهاَّوالَّإرادةَّ..َّاللهمَّإالَّإر

ََّّ..هذهَّاألمةَّإلفسادَّاألجيالَّفىَّرؤيتهَّاالستعماريةوَّيفرضَّ

 

لعّلَّبيجوفيتشَّكانَّيستشرفَّمستقبلَّالمجتمعاتَّالمسلمةَّتحتَّاْللةَّاالستعماريةَّ،َّ

َّ َّإلىَّحقيقةَّالَّيجبَّالتفريطَّفيها َّأنَّينبهنا َّوهيَّتتصلَّبتلكَّالصلةَّ-بأيَّحالفأراد

العضويةَّبينَّالدينَّواألخالقَّإذَّيقول:َّ"َّالَّيمكنَّبناءَّاألخالقَّإالَّعلىَّالدينَّ..َّثمَّ

يتعّرضَّإلشكاليةَّجوهريةَّفيَّطبيعةَّهذهَّالعالقةَّقدَّتؤديَّإلىَّسوءَّالفهمَّأوَّارتباكَّ

َّفقدَّ ..َّ َّاليومية َّالعملية َّالممارسات َّفي َّالخلقي َّالسلوك َّيالحظون َّالذين َّعند الفهم
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وهمَّغيرَّملتزمينََّّونَّسلوكاَّأخالقياَّلهمَّ..َّأوَّأناسَّيسلكيصادفونَّرجالَّدينَّالَّأخالقَّ

َّدينياَّ..

الَّينكرَّعليَّعزتَّبيجوفيتشَّهذهَّالظاهرةَّاالجتماعيةَّ..َّولكنهَّيفسرهاَّلناَّفيقول:َّو

عليناَّأنَّنفهمَّحقيقةَّأساسيةَّفيَّالعالقةَّبينَّاألخالقَّوالدينَّ..َّفرغمَّأنهماَّمتالزمانَّ

فاألخالقَّكمبدأَّالَّيمكنَّوجودهاَّبغيرَّدينَّ..َّأماَّمتساندانَّإالَّأنهماَّليساَّشيئاَّواحداَّ..َّ

َّ..الديناألخالقَّكممارسةَّأوَّحالةَّمعينةَّمنَّالسلوكَّفإنهاَّالَّتعتمدَّبطريقَّمباشرَّعلىَّ

َّ 

ويضربَّعلىَّذلكَّمثاالَّبالثوراتَّالتيَّشهدتهاَّالبشريةَّبصرفَّالنظرَّعنَّمصدرهاَّ

فيهاَّالحماسَّومشاعرَّاأليديولوجيَّ..َّفيَّكلَّهذهَّالثوراتَّكانَّيسيطرَّعلىَّالمنخرطينَّ

َّالمخاطرَّ َّمواجهة َّفي َّوالجرأة َّوالشجاعة َّبالنفس َّالتضحية َّعلى َّواإلقبال األخوة

..َّوكلَّهذهَّالمشاعرَّوالقيمَّمصدرهاَّالحقيقيَّهوَّدينَّماَّ..َّدينَّيؤمنَّبالغيبََّّألهوالوا

والحياةَّاْلخرةَّ..َّوالَّيمكنَّأنَّتصدرَّمنَّأيَّحقيقةَّماديةَّأوَّاجتماعيةَّأخرىَّ..َّفلوَّ

لماذاَّأُقبلَّعلىَّالتضحيةَّبحياتيَّوأناَّالَّأملكَّفيَّهذهَّ"نَّلحظةَّليفكر:َّتوقفَّاإلنسا

َّ-!ىَّأُواصلَّوجودىَّفيهاَّبعدَّالموتَّ؟؟َّوليسَّهناكَّحياةَّأخر!الدنياَّإالَّحياةَّواحدةَّ

لوَّتوقفَّإنسانَّليسألَّنفسهَّهذاَّالسؤالَّلسارعَّبالخرجَّمنَّالمعركةَّهرباَّمنَّالموتَّ

َّ..َّيَّبعدهأخرَّالذيَّينتهيَّعلىَّعتبتهَّكلَّأملَّفيَّحياة

َّ

لو حتماَّإلىَّإنكارَّاألخالقَّ..َّفيقول:َّ"َّيؤديَّاإللحادََّّلناَّبيجوفيتشَّهذهَّالنقطةَّيفصِّ

نَّأيَّبعثَّأخالقيَّحقيقيَّيبدأَّدائماَّبيقظةَّدينيةَّ..َّفاألخالقَّعلىَّحدَّقوله:َّإنماَّألذلكَّو

يعنيَّتحولَّإلىَّمواقفَّإنسانيةَّتجاهَّاْلخرينَّ..َّ؛َّهيَّدينَّتحّولَّإلىَّقواعدَّللسلوكَّ

َّ َّفإذا َّاألخالقي َّواجبنا َّنؤدي َّأن َّعلينا َّلزاما َّمنََّّ-كان َّيواجهنا َّعما بصرفَّالنظر

فإنَّهذهَّالدعوةَّالَّيمكنَّتبريرهاَّإذاَّكانتَّحياتناَّالدنياَّهيَّالحياةََّّ-مصاعبَّأوَّمخاطرَّ

َّالوحيدةَّ..َّوهناَّتبرزَّنقطةَّاالنطالقَّلكلَّمنَّالدينَّواألخالقَّ..

 

َّتأملَّفيَّو َّالذينَّ"إليمانَّوالعملَّالصالح:َّبينَّاالتعبيرَّالقرآنيَّالذىَّيربطَّدائما ...

َّالصالحات... َّوعملوا ََّّ"آمنوا َّأو َّبصيغتها َّتتكرر َّمنَّبإنها َّأكثر َّالقرآن َّفي معناها

خمسينَّمرةَّ،َّكأنماَّتؤكدَّلناَّضرورةَّتوحيدَّأمرينَّاعتادَّالناسَّعلىَّالفصلَّبينهما..َّ

ت(َّكماَّإنَّهذهَّاْليةَّتعبّرَّعنَّالفرقَّبينَّالدينَّ)اإليمان(َّوبينَّاألخالقَّ)عملَّالصالحا

َّتأمرَّفيَّالوقتَّنفسهَّبضرورةَّأنَّيسيرَّاالثنانَّمع اَّجنباَّإلىَّجنبَّ..َّ

 

يكشفَّلناَّالقرآنَّعنَّعالقةَّأخرىَّعكسيةَّبينَّاألخالقَّوالدين،َّفيوجهَّنظرناَّإلىََّّثم

لنَّتنالواَّالبرَّحتىَّتنفقواََّّ}أنَّالممارسةَّاألخالقيةَّقدَّتكـونَّحافـزاَّقوياَّعلىَّالتدين:َّ

فعلَّ"إقول:َّتوإنماَّعلىَّالعكسََّّ"انَّلتصبحَّخيِّر َّ"آمَّ:الَّتقولفاْليةَّهناَّ..ََّّ{مماَّتحبّون

.َّوفيَّهذهَّالنقطةَّنرىَّإجابةَّعلىَّسؤالَّ:َّكيفَّيمكنَّلإلنسانَّأنَّلتزدادَّإيمان ا"َّالخيرَّ

يقّويَّإيمانه؟َّواإلجابةَّهيَّ:َّواظبَّعلىَّفعلَّالخيراتَّلوجهَّهللاَّتقتربَّمنَّهللاَّويربوَّ

 إيمانكَّ...َّ

َّ 
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مَّلناَّنماذجَّمنَّالخبرةَّالعمليةََّّوهكذاَّيمضىَّبيجوفيتشَّليعّمق فكرتهَّفىَّهذاَّاإلطارَّفُيق دِّ

منَّاألمثلةَّعلىَّأخالقيةَّأناسَّالَّيؤمنونَّباهللََّّاكثير ََّّفيَّعالمَّاألخالقَّ..َّحيثَّنرىَّ

حقَّاإليمانَّ..َّفليسَّفيَّاألمرَّثباتَّدائمَّ،َّبلَّيوجدَّانفصامَّبينَّالعقيدةَّاالسميةَّالمعلنةَّ

كاخرىَّنجدَّأناسوبينَّسلوكَّصاحبهاَّ..َّومنَّالناحيةَّاأل سُّ كينَّبالدينَّت م  سِّ َّظاهريّ اَّاَُّمت م 

الدينيَّ،َّومعَّذلكَّالَّتجدَّسلوكهمَّيختلفََّّالحقلبلَّقدَّيكونونَّمنَّالعاملينَّفيَّاَّاشديد َّ

فيَّشيءَّعنَّسلوكَّالماديينَّالعتاةَّ،َّوالعكسَّأيضا َّصحيحَّ:َّفهناكَّأناسَّمنسوبونَّ

تعدونَّللمعاناةَّبلَّللنضالَّإلىَّالتفكيرَّالمادِّيَّومعَّذلكَّيتمتعونَّبإخالصَّشديدَّومس

يُِّرَّعقولََّّمنَّأجلَّاْلخرينَّ. َّالثباتَّتنشأَّالكوميدياَّالعبثيةَّف تُح  م  د  شَّوع  منَّهذاَّالتشوُّ

َّالمفكرينَّالجادينَّ،َّحتىَّأكثرهمَّاستنارةَّ.

َّ 

َّليسَّبالضرورةَّمنَّ َّ،َّفسلوكنا َّوسلوكنا َّتلقائيةَّبينَّعقيدتنا ليستَّهناكَّإذنَّعالقةٌ

رَّعليهَّ..َّإنهَّعلىَّاألرجحَّنتيجةَّالتنشئةَّوالمواقفَّالتيَّاختيارناَّالواعيَّوالَّهوَّقاص

نتيجةَّللمعتقداتَّالفلسفيةَّوالسياسيةَّالواعيةََّّهتشك لتَّفيَّمرحلةَّالطفولةَّ،َّأكثرَّمن

رةَّمنَّمراحلَّالعمر فإذاَّتربّىَّشخٌصَّماَّفىَّطفولتهَّعلىََّّ؛ََّّالتيَّتأتيَّفيَّمرحلةَّمتأخِّ

َّوأنَّيحافظ َّ َّالسنِّ َّعلىَّالناسَّبصعلىَّكلمته،َّوأَّأنَّيحترمَّكبار  فاتهمَّوليسَّنَّيحكم 

ب َّ َّالصدقَّ،َّوأنَّيكرَّبمظهرهمَّ،َّوأنَّيُح  هَّالنفاقَّوأنَّاْلخرينَّويساعدهمَّ،َّوأنَّيقول 

َّبسيط َّ َّإنسان ا َّأ ب يّ َّيكون َّفستكونَّهيَّصفاتهََّّاا َّاألخالقَّالحميدة َّعلىَّهذه َّنشأ َّإذا ..

َّالتيَّ َّاالسمية َّفلسفته َّأو َّاألخيرة َّالسياسية َّأفكاره َّعن َّالنظر َّبصرف ،َّ الشخصية

 ََّّ.يعتنقها

مدينةَّللدينَّومنقولةَّمنهَّ..َّومعنىَََّّّ-إذاَّنظرناَّإليهاَّنظرةَّتحليلية-هذهَّاألخالقياتَّ

إليناَّنظراتَّوفضائلَّدينيةَّأصيلةَّمعينةََّّالأنَّينقَّاقدَّاستطاعَّوالتربيةَّالتعليمَّذلكَّأنَّ

َّالذيَّهوَّمصدُرَّ فيَّماَّيتصُلَّبالعالقةَّبينَّاإلنسانَّواإلنسانَّ،َّولكنهَّلمَّينقْلَّمعهاَّالدين 

 هذهَّاألخالقياتَّ.

َّوالتخلِّيَّعنََّّ َّالدين َّهذا َّالتخلِّيَّعن َّبين َّواحدة َّخطوة َّإال َّتوجُد َّال َّالحالة فيَّهذه

نَّث م َّيظلُّونََّّمنقسمينََّّأخالقياتهَّ..َّولكنَّبعضَّالناسَّالَّيُْقد َّ ُمونَّعلىَّهذهَّالخطوةَّ،َّوم 

ونَّفيَّاتباعهاَّ،َّبرغمَّأنهمَّالَّ بينَّديٍنَّالَّي ت ب عُونهَّوأخالقياتَّهذاَّالدينَّالتيَّيستمرُّ

ْتَّعليهَّهذهَّاألخالقَّ نُونَّباألساسَّالذيَّأٌق ْيم   .يُؤم 

ََّّ

َّ،علىَّاإللحادَّأيَّمجتمعََّّفيَّالَّيُْمك ُنَّبناءَّنظامَّأخالقيومنَّالناحيةَّالتاريخيةَّوجدناَّأنهَّ

َّا َّفيَّالنظام د ث  َّح  ََّّالشيوعيَّّوالمثالَّعلىَّذلكَّما َّالسوفيتيَّ، سِّسَّباالتحاد فلكيَّيُؤ 

ويحافظواَّعلىَّوجودهَّواستمرارهَّكانَّعليهمَّأنَّيطلبواَّمنَّالناسََّّاالماركسيونَّمجتمع َّ

َّنبّيَّمنَّأتباعهَّباسمَّالدينَّ. َّأيُّ  مثالية َّوتضحية َّأكثرَّمماَّط ل ب 

َّ 

:َّسؤالَّبسيطَّمثلَّلىستطيُعَّأنَّيجيبَّععاجزَّومنطقهَّأشّلَّ..َّلماذاَّ؟َّألنهَّالَّيَّفاإللحاد

اَّوأتالشىَّفيَّالترابَّإلىَّاألبدَّ،َّبالَّقيامةَّوالَّسأحياَّاليومَّفقطَّوسأموتَّغد ََّّإذاَّكنتَُّ

َّاستطعتَّإلىَّذلكَّ حسابَّوالَّآخرةَّ،َّفلمَّالَّأعيشَّاليومَّبدونَّقيودَّأوَّالتزاماتَّما

َّتبقىَّالمعاييَّ؟َّ..!سبيال َّ رَّاألخالقيةَّالموروثةَّفحسبَّفيَّوْعيَّالناسَّ،َّوتحافظَّإنما
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َّالنظامَّاألخالقيَّ َّالحالتينَّفإنَّهذا عليهاَّالدولةَّبدافعَّالضرورةَّالمحضةَّ،َّوفيَّكلتا

ََّّالموروثَّمناقضَّلأليدلوجيةَّالرسميةَّوالَّيوجدَّلهَّمكانَّفيهاَّ.

 

األجنبيةَّالمعاديةَّقوىَّبدولةَّقدَّارتضيَُّحّكامهاَّأنَّتعيشَّبالدهمَّتحتَّأقدامَّالَّفماَّبالك

،َّ َّاإلنسانيةَّلدينها َّوكرامتها ََّّولحريتها َّثم َّومن َّتنفيذَّ؛ َّعلى َّوسعهم َّبكل يعملون

ََّّمخططات َّالقوى َّتطويع َّفي ..َّ َّالمستضعفاالستعمارية َّلمشيئةََّّالشعب وتركيعه

هذاَّالقهرَّواالفسادَّالمبرمج،َّبقوةَّالسيفَّ،َّلَّوَّاستئصالََّّالمعارضينَّمنهمَّاألجنبيَّ،َّ

َّوتكميمَّاألفواهَّ،َّوالقتلَّوالتعذيبَّفيَّالسجونَّوالمعتقالت..؟!َّ

َّ َّكثيرلألسفَّهذه َّوفى ،َّ َّاليوم َّمصر َّتجرىَّفي َّالتي َّالحقيقة َّالعربََّّهي َّدول من

مالمَّتأتىَّثورةَّجديدةَّتمحوَّهذاَّالبالءَّمنَّجذورهَّ..َّوتستعيدَّللشعبَّوالمسلمينَّ..ََّّ

َّودةَّوكرامته..!َّوليسَّهذاَّببعيٍدَّعنَّمشيئةَّهللاَّوقدرته.حريتهَّالمفق

َّ
 (/2017إبريل7ََّّفيبجريدةَّالشعبَّ)نشرَّالمقالََّّ

 


