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في البدء: إشارة 

م�سهد النخب في تحولتها..

 ي�سّور المتزلفين بالقلم..

اأو المتلعبين بالقيم..

في الكتابة عنهم:

 ل نروم ت�سجيل حادثة معينة.. اأو تف�سيل واقعة محددة.. 

اأو التعري�س برموز.. اأو اأ�سخا�س

واإنما نر�سم �سورة لعموم الفئة.. ونعر�س ل�سمات ال�سريحة 

فالحديث عنهم:

ت�سخي�س للطبيعة.. وت�سوير للنماذج.

فالعبرة بالمواقف ل بالأ�سخا�س.. وهذا منهج القراآن







) 1 (
مشهد المثقفين
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ال�شقوط المريع 

ـــٌس مــريــٌر، وعــبــرة ظــاهــرة، وتــجــربــة مــوؤلــمــة للذين  در�

تدافعوا تجاه الأجنبي، وارتموا في اأح�سانه، وان�سهروا في 

وثقافتهم. وفكرهم  لدينهم  الــولء  في  وتمّيعوا   اأُنموذجه، 

للمنتمين  المريع  وال�سقوط  لُنَخبنا،  المريرة  التجربة 

لفكرنا، م�ستخَل�س من الت�سريح الأخير للرئي�س الأمريكي 

اأفغان�ستان  على  بـــلده  حــرب  فــي  دوافــعــه  اأن  ـــد  اأّك الـــذي 

والثقافي  العقدي  البناء  خلخلة  مــن  واأهــدافــه  والــعــراق، 

ا�ستجابة  بزعمه-   – هــي  اإنــمــا  الأو�ــســط  ال�سرق  ل�سعوب 

 »لأوامر من الرب« تلقاها من ال�سماء ونّفذها على الأر�س.

ال�سيا�سة،  فــي  باأيديولوجيته  الأمــريــكــي  الرئي�س  �ــســدع 

تولى  حين  اإنجيلية  دينية  غاياته  اأن  الثانية  للمرة  واأعلن 

على  الهجمة  مــعــاونــوه  وقــاد  ــلم،  ــس الإ� على  الــحــرب  ِكبر 

وخّطط  وحــكــومــات،  وجــمــاعــات،  اأفــــــرادًا،  الم�سلمين، 

 م�ست�ساروه للتغيير وفق روؤى الإنجيليين واآمال المت�سهينين.
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اإن ذلك من العدو لي�س عجبًا، نعم لي�س عجبًا اأن نراه واقعًا 

وم�سداق  القراآن،  بها  اأخبر  لحقيقة  ترجمة  فهو  ملمو�سًا؛ 

بها  اأنــبــاأ  مثيلة  لأحـــداث  و�ساهد  ال�سنة،  به  حّدثت  لخبر 

الم�ستدعي  والواقع  العجب-،  – كل  العجب  واإنما  التاريخ، 

والفكرية  ال�سيا�سية  النخب  من  كثير  حال  تتاأمل  اأن  للألم 

والإعلمية التي تواطاأت مع الآخر بالتاأييد الظاهر والباطن 

تاأييد  اآخـــر،  حينًا  التغيير  و�سائل  ودعــم  حينًا،  لأهــدافــه 

م�سحوب بتدافع المهزوم، ودعم م�سنود بتنادي المحموم، 

والعمل. والقول  العتقاد  في  العدو:  اإلــى  التقّرب   لإظهار 

لقد �سهدنا بكل ح�سرة واأ�سى ارتماًء في اأح�سان الأجنبي، 

خوفًا من عقاب، اأو طمعًا في مغنم، ذلك الرك�س اللهث من 

اأقوام من العرب، وِفئام من الم�سلمين نحو الأجنبي المحتل 

كان ح�سيلة انهزام للذات اأثبتت �سعورًا بالنفاق البّين، والتوّدد 

 ال�سافر، خوفًا من دائرة ت�سيبهم، اأو طعمًا في مغنم ينالهم.

على  المح�سوبين  اأفئدة  فيها  تقّلبت  عجاف  �سنوات  اأربــع 

فوة. ال�سّ من  نظّنهم  من  مواقف  فيها  وتبّدلت   الّنخب، 

فكانوا  الأجنبي،  مع  اأقوام  فيها  تواطاأ  �سنوات عجاف  اأربع 
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الثوابت،  في  ت�سكيك  وو�سائل  للمعتقد،  هــدم  معاول  معه 

واأدوات خلخلة للبناء ب�سمائر مهتّزة، وُهوّية متمّيعة، واأفئدة 

يِِّب...{. ِبيَث ِمَن الطَّ َ متقّلبة }ِلَيِميَز الّلُه الخْ

هذه هي الأحداث: امتحان للمواقف، وابتلء لل�سمائر، 

واختبار لل�سرائر، وقبل ذلك وبعده: اختبار للمعتقد والثوابت 

َشى  َرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهمخْ َيُقوُلوَن َنخخْ }َفَتَرى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مَّ
ِعنِدِه  نخْ  مِّ ٍر  َأمخْ َأوخْ  َفتخِْح  ِبالخْ ِتَي  َيأخْ َأن  الّلُه  َفَعَسى  َدآِئَرٌة  ُتِصيَبَنا  َأن 

ُفِسِهمخْ َناِدِمنَي{. واخْ ِفي َأنخْ ِبُحواخْ َعَلى َما َأَسرُّ َفُيصخْ
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الموالون لالأجنبي.. اأنتم اأ�شد رهبة عليهم 

من  متتابعة  مــوجــات  الــيــوم  الإ�ــســلمــي  العالم  يــواجــه 

ي�ستهدف  الذي  والجتماعي  وال�سيا�سي  الثقافي  الع�سف 

الثوابت،  في  والت�سكيك  المعتقد  وزلــزلــة  البناء،  خلخلة 

بدعاوى  مغلف  ــــر  والآخ الــمــواجــهــة،  فــي  �ــســافــر  بع�سها 

ــة، وبــاطــنــهــا مـــن قــبــلــه الـــعـــذاب. ــم ــرح  ظــاهــرهــا فــيــه ال

يجعل  ما  لكن  الإ�سلمي،  تاريخنا  في  بغريب  هــذا  ولي�س 

اليوم هو قدرتها  اأ�سد وطاأة علينا  التغريبية  الموجات  هذه 

البارعة وا�ستخدامها الذكي في توظيف نفر من بني جلدتنا 

في  وي�ستميتون  ر�سالته،  يبّلغون  للأجنبي،  اأدوات  ليكونوا 

غاياتها. لتحقيق  وع�سيًا  بكرة  ويقاتلون  عنها،   الــدفــاع 

ُي�سّخرون اأ�سماءهم، ويوّظفون منافذ التاأثير عبر ال�سحافة 

المحتل. فكر  وت�سويق  الم�ستعمر  لعقائد  للترويج   والأثير 

في كل يوم لهم و�سيلة.. وفي كل اآٍن لهم ق�سية.. من يتابع 
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توقيت الزمان، ويحلل بعمق م�سامين الراأي يجد اأنهم يعملون 

"–بَجَلد الفا�سق- لتنفيذ اإ�ستراتيجّية الختراق من الداخل!!
هوؤلء الذين في قلوبهم مر�س قويت �سوكتهم بدعم المحتل، 

وكثر عددهم في م�ساحات كثيرة من عالمنا الإ�سلمي، وعل 

�سوتهم و�سراخهم في الموؤ�س�سات الإعلمّية التي تمّيعت في 

الُهوّية، فلم تعد تفّرق –مع هوؤلء- بين حق وباطل، بل ربما 

�سرعت لهم الأبواب على م�ساريعها، لتوافق الهوى وتطابق 

 التوّجه، حتى ولو كان ذلك على ح�ساب ثوابت الدين والوطن!!

زيغهم  وك�سف  وتعريتهم،  هــــوؤلء،  مــواجــهــة  كــانــت  ولــئــن 

واأباطيلهم واجبة فيما م�سى، فاإنها اليوم اآكد في الوجوب، 

ولم يعد لذي دين وعقل وعلم وغيرة اأن ينتبذ مكانًا ق�سيًا 

ا�ستطاعته. بقدر  تغييره  فــي  يــراغــم  ول  الم�سهد   يرقب 

تحمل  ــي  ــت ال للنخب  الــيــوم  الــمــواجــهــة  فــي  والـــ�ـــســـدارة 

الموقف. وخـــطـــورة  الــمــ�ــســوؤولــيــة،  وتــــدرك حــجــم  ــهــم،   ال

فرقة  اإ�سلمي  بلد  كل  تنفر من  اأن  الإيمان  واإن من �سعف 

المحتل-  الم�ستعمر  –اأدوات  الم�ستغربين  نتاج  تلحق 
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تجمعه، وتحلله، وتربط اأوله باآخره، وو�سائله بمقا�سده، ثم 

حالته-  اأقل  –في  اأو  ومحاكمته،  مقا�ساته  وتطلب  تعلنه، 

رادع من  لهم  يعد  لم  فهوؤلء  به؛  الملأ  واإعــلم  الرّد عليه، 

دين، ول حياء من مجتمع.. ولن يتوقف تهافت اأطروحاتهم 

اأبناء  من  المخل�سين  اإل  الأجنبي  لثقافة  ولئهم  واأ�ساليب 

َن اللَِّه{. َبًة ِفي ُصُدوِرِهم مِّ نُتمخْ َأَشدُّ َرهخْ الأمة }َلَ



16

تحوالت النخب

ُنخٌب اأ�شُدّ نكو�شًا من اإبلي�س!! 

ما ي�سهده م�سرح الأحداث في العالم الإ�سلمي اليوم هو 

مواجهة �ساملة بين الأمة بعقيدتها واإيمانها، وبين الأجنبي 

المحتل بجنوده وفكره وثقافته.. هي امتداد للم�سير المواجهي 

م�ساهده  لت  وف�سّ المنورة،  المدينة  في  بداأ  الذي  الطويل 

وحقائقه �سورة )اآل عمران(.. نراه اليوم يتكرر، باختلف 

في الو�سائل والأدوات، وثبات في الأهداف والغايات.

جهد،  كل  الأجنبي  فيها  يبذل  )العامة(  المواجهة  هذه 

في  ال�سكوك  ويبث  بالباطل،  الحق  لُيلب�س  ومكيدة،  ومكر، 

المعتقد والثوابت.

اإذا ا�سُطر اإلى ال�سلم والمهادنة وجه النهار، فاإنه يكفر 

بذلك اآخره، واإذا ا�سُطر اأن يلوي ل�سانه بما ظاهره الخير 

)للإن�سان( فاإنه ي�سمر ال�سر وال�سرر، والقو�س الواحدة التي 

يرمي بها الأجنبي واأعوانه هدفها الإ�سابة المتفق عليها.

لي�ستفيد  والباطل  الحق  بين  ال�سراع  في  اهلل  �سنة  هذه 
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منها الم�سلمون درو�سًا تتجّدد �سورها وتبقى اأ�سولها.

ومن الدرو�س الموؤلمة �سور للنخب التي كانت اأ�سّد علينا 

في هذه المواجهة العامة من اإبلي�س يوم بدر.

اإياه، فما  اإجارته للعدو ون�سرته  اإبلي�س  اأعلن     يوم بدر 

م�سيره  يلقي  وتركه  فخذله،  عقبيه،  على  نك�س  اأن  لبث 

َلُكُم  َغاِلَب  اَل  َوَقاَل  َماَلُهمخْ  َأعخْ َطاُن  يخْ الشَّ َلُهُم  َزيََّن  }َوِإذخْ  وحده 

ِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى  ا َتَراءِت الخْ َم ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر لَُّكمخْ َفَلمَّ الخَْيوخْ
 .}... نُكمخْ ِه َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّ َعِقَبيخْ

  اأما النخب المهزومة في مواجهة اليوم فلم تكتف بالذل، 

والحياد الم�ستلب للقيمة والُهِوّية، واإنما ا�ستّوت في �سف العدو، 

واتخذته موؤيدًا وظهيرًا، وُهِرعت اإليه زرافات ووحدانًا، فهو 

نكو�س وانحياز.. نكو�س عن الأمة، وانحياز للعدو!!

كم هي الم�سافة �سا�سعة والمفارقة كبيرة بين هوؤلء و من قال اهلل 

َلُكمخْ  َقدخْ َجَمُعواخْ  النَّاَس  ِإنَّ  النَّاُس  َلُهُم  َقاَل  }الَِّذيَن  تعالى عنهم: 

َم الخَْوِكيُل{. ُبَنا الّلُه َوِنعخْ ُهمخْ َفَزاَدُهمخْ ِإمَيانًا َوَقاُلواخْ َحسخْ َشوخْ َفاخخْ
�سور تتجّدد،  واأ�سول تبقى، ليعلم اهلل والموؤمنون: }َمن 

ُسوَل ِمَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبيخِْه{ !! َيتَِّبُع الرَّ
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َوِرها  بل هي المفا�شلة.. بكل �شُ

ل ين�سط الليبراليون ومن في حكمهم من اأهل البدع والزيغ 

وال�سللة اإل في حالت ال�سعف التي تمر بها الأمة، ول يزرعون 

بذور الفجور اإل اإذا هّبت ريح الأجنبي، وا�ستوقد العدو ناره وزاد 

�سرامها، عندئذ يلتف حولها الأتباع، ويتنادى لها المنافقون، 

اأ�ساء لهم العدو  وي�ستب�سر ب�سوئها الخونة وال�سابئون، فكلما 

طريًقا م�َسْوا فيه، واإذا اأظلم عليهم �سقطوا كه�سيم محت�سر. 

هذا هو واقع الأمة معهم في م�سيرتها، على مر ال�سنين، 

وتعاقب الأحداث، وتقّلب الأمور. واليوم ن�سهد ف�سًل جديًدا 

على  لّفهم،  لّف  ومن  الليبراليين  مع  المواجهة  ف�سول  من 

اختلف في المنهج، واتفاق في الهدف والغاية، لكن واقع 

اليوم غير حال الأم�س، فهم اليوم اأ�سد باأ�ًسا، واأعنف تنكيًل، 

واأعلى مقيًل، فلهم في الو�سول اإلى الهدف والغاية طرائق 

�ستى في الو�سيلة والم�سمون. 

فاأما الو�سيلة فقد ا�ستماتوا من اأجل الهيمنة على و�سائل 
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التغيير واأدوات التاأثير.. متنفذون في دوائر �سناعة القرار، 

وو�سائط  الــعــام  ـــراأي  ال �سياغة  اآلــيــات  على  وم�سيطرون 

توجيهه، ولهم في كل قناة و�سحيفة �سوق ومنتدى، وير�سون 

والكلمة،  الراية  ويــوّحــدون  الجهود،  وين�ّسقون  ال�سفوف، 

الإمكانات،  توظيف  في  ماكرون  الطاقات،  ب�سحذ  حاذقون 

�سفارات  من  الإ�سناد  يطلبون  فاإنهم  الأمــر،  ا�ستدعى  واإذا 

الأجنبي وقن�سلياته. 

وفي الم�سمون كّر وفّر، يركبون مطية الدين بدعوى تجديده 

الوطنية  على  يزايدون  اأُخــر...  تــارات  عليه  ويهجمون  تــارة، 

وهم اأعّق اأبنائها، واألد اأعدائها، ولهم في »الدين« و»الوطنية« 

م�سارب ل ي�ستعذبها اإل العدو اأو من في قلبه مر�س. 

هم اليوم اأ�سد وطاأة على ديننا ووطننا وعلينا من ال�سافر 

عن العداء المميط لقناع الكره والبغ�ساء.. بل هم قد اأ�سفروا 

عن الوجوه اللئيمة، واأماطوا الأقنعة الخادعة، وجهروا ب�سوء 

الطوّية، ودناءة المنهج، وخبث المعتقد. 

الطريق،  منت�سف  فــي  لــقــاء  ل  هــــوؤلء..  مــواجــهــة  فــي 

اأو  المقاربة  ذرائــع  من  اأي  تحت  وال�ستكانة،  الإذعـــان  اأو 

المماحكة، بل هي المفا�سلة بكل �سورها!!
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حواّف النهر 

ركبه،  وال�سائرون في  الليبرالي  الفكر  اأ�سحاب  يزال   ل 

من الرموز والتلميذ، يتنادون للتاأثير في المجتمع باأ�ساليب 

كثر،  باأنهم  المجتمع  اإيهام  يحاولون  عدة،  وطرائق  �ستى، 

يعد  لم  »تــيــاًرا«  يمثلون  اأنهم  يزعمون  كبير..  و�سوادهم 

بالإمكان التقليل من حجمه اأو التوهم بعدم وجوده. 

 نلحظ ذلك في المنتديات الثقافية، في القنوات التلفازّية 

الحكومية والخا�سة، وفي ال�سحافة اليومية.. يعلو �سراخهم 

في هذه الو�سائل لي�سجلوا ح�سوًرا فكرًيا واإعلمًيا وثقافًيا 

يلفت الأنظار، وتعجب لجلدهم في الترتيب والتن�سيق لهذه 

بدعوى  الأمــة  جــراح  على  يعزفون  والنهار..  بالليل  الغاية 

الوطنّية. وينالون من ثوابت الدين با�سم الت�سامح والعتدال 

والو�سطّية.. يفعلون ذلك وهم الغلة المارقون.. حتى ليكاد 

اأحدهم اأن يفرط من منظومة القيم، واأن ين�سلخ من الثوابت 

بدعوى محاربة التطرف والتخلف والأحادية والإق�ساء.. 
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 مثل رموز هوؤلء والمجتمع كمثل الطفيليات التي تكثر على 

حواف النهر.. واأفراخهم كمثل اليرقات التي تحاول اأن تكبر 

وتتكاثر وت�سرخ ليظن الواهمون اأنهم يمثلون »تياًرا« ل يجوز 

تجاهله..  يمكن  ل  الفكرية  المعادلة  في  رقًما  اأو  تجاوزه.. 

بيد اأن هذه الطفيليات واليرقات التي تقتات من الطحالب 

اأو  العملء  هوؤلء  ا�ستنبتها  التي  النهر  حواف  على  القذرة 

قذف الأجنبي ببذورها علينا عبر ف�ساءات ال�سماء ل يمكن 

اأن تحيل الماء الطهور نج�ًسا. 

 ل نزعم اأن مجتمعنا ملئكي، منـّزه عن الأخطاء، �ساكن 

اأن  بل نجزم  التطوير..  يقبل  اأو جامد ل  التغيير،  ل يعرف 

الحراك  باتجاه  �ساملة  انتفا�سة  تفر�س  الواقع  معطيات 

الحا�سر  ومــتــغــيــرات  الع�سر،  بــركــب  للحاق  الــحــ�ــســاري 

والم�ستقبل، لكننا في الوقت نف�سه ندرك اأن هذه النتفا�سة، 

َيِتّما وفق منظومة القيم التي نوؤمن  اأن  وذلك الحراك لبد 

تحددها  التي  الح�ساري  النهو�س  ب�سروط  اآخــَذْيــن  بها، 

ولذلك  ثقافتنا.  وملمح  مجتمعنا،  ومعايير  ديننا،  ثوابت 

اأن  اأو  الركب،  القليلة  ال�سرذمة  هذه  تقود  اأن  نرف�س  فاإننا 
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تاأخذ بخطام الأمة لتقودها اإلى التهلكة تحت مظلة المدنية 

ك�سرط  وم�سايرته  الآخــر  محاكاة  بدعاوى  اأو  المزعومة، 

للتقدم المّدعى. 

ولبد  وجـــود،  لها  يكون  اأن  الــزمــرة  هــذه  تــحــاول  عبًثا   

نبتة خبيثة على  اأن ت�سحو على لحظات فنائها، فهي  يوًما 

التدين؛  حواف نهر جاٍر، يتدفق ب�سفاء الفطرة، وحما�سة 

واإن وعي الغيورين، وجّد النابهين، وجلد المخل�سين كفيل 

بتعجيل لحظات الفناء.. �سنراهم غًدا تدور اأعينهم كالذي 

اأنف�سهم  ولكن  النا�س  وما ظلمهم  الموت..  من  عليه  يغ�سى 

يظلمون. 
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اإ�شكات المرتزقة

التي  النا�سحة  والأقلم  ت�سعد..  اأو  بكتابها  ت�سقى  الأمة 

مداد  من  لتقتات  تكتب  ل  الأ�سخا�س  ل  بالق�سايا  تهتم 

القلم.. بل اإن الفكرة لتعتلج في �سدر �ساحبها حتى تخرج 

تحمل  �سوية،  نا�سجة،  نا�سحة،  �سادقة،  اأ�سلعه:  بين  من 

ر�سالة وترمي اإلى غاية، وعندئذ يكون �ساحبها اأبعد من اأن 

يمتطي  الذي  ال�سم�سار  اأو  المت�سلق،  اأو  بالمرتزق،  يو�سف 

�سهوة القلم ليثير به نقع التبعية في مزاد الفكر والم�ساومة 

على القيم والمبادئ.

وبخا�سة  العربية،  النخب  اإفل�س  ببوادر  ي�سي  مما  واإن 

)الذوات(  عن  بالكتابة  اهتمامها  ال�سحفية  كتاباتها  في 

وتهمي�سها )الق�سايا (، حبًا في الح�سور والتقرب والرتزاق. 

)الكلمة  ال�سحف..  واأعمدة  الــراأي  �سفحات  على  وطفت 

المادحة  المداجية..  المداهنة  تف�سخها..  بكل  المنافقة 

الغا�سة بكل عفنها.. واأرغمت اأقلمها على الولوغ في المداد 
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القذر (.. وجرت األ�سنتها اإلى الوقوع في )�سرنقة المنا�سبات 

والتزلف والمدح، الم�ستدعي لحثو التراب(.

ومنهم  بالأ�سالة..  مرتزق  هو  من  الكتبة  هــوؤلء  فمن 

ال�سياق  هــذا  في  مرتبة  واأعــلهــم  بــالحــتــراف،  المرتزق 

الذميم من جمع بين ال�سواأتين. اأما الأول ف�سواأته جبلة فطر 

الأكثر،  ف�سواده  الآخر  واأما  قلة ميوؤو�س منهم،  عليها، وهم 

اأو  بهيئاتهم،  الأمــة  يخادعون  اأنهم  ذلــك  الأخــطــر.  واأثــره 

باألقابهم، اأو بمنا�سبهم، اأو بغير ذلك اأو جميعه. 

وينتثر  الأقــــلم  �سرير  يرتفع  عندما  الـــداء  ومكمن 

اأو  تغيب  اأن  المجتمع  في   ) الــذوات   ( عن  للكتابة  مدادها 

ال�سحافة  اإذ  الجادة..  الق�سايا  وتهم�س  الأوليات..  تغيب 

�سياقها  غير  في  تاأتي  التي  ال�سخ�سية  لل�سير  منبرًا  لي�ست 

ال�سحيح، اأو بما ينعك�س على ق�سية تهم فئة اأو �سريحة في 

ثقته  العام  الراأي  يفقد  اأن  اأي�سًا  �ساأن ذلك  المجتمع. ومن 

وم�سداقيته في مجهود كان ينبغي اأن ي�ستثمر لبناء فكر، اأو 

ت�سييد ح�سارة، اأو تقويم واقع.

الجادة  الأقــلم  من  الكثير  فهناك  تعميمًا..  ذلك  لي�س 
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الر�سينة التي ت�سرق بالأمل وتبعث الطماأنينة، لكننا ل نريد 

اأن يت�سلل اإلى مجموعها من يخرم القاعدة اأو ينحرف عن 

الرتقاء  – ابتغاء  معه  – ومثله  ذلك  يقال  واإنما  الم�سير. 

بالمهنة، والمحافظة على الت�سور ال�سليم للأ�سياء.

 اإنها دعوة للقيمين على ال�سحف العربية – وهي مراآة 

الأمة – األ يدعوا اأبوابها م�سرعة لت�سول النخب، وتوظيف 

ح�ساب  على  بالفكر  المتاجرة  اأو  الــذوات،  لبناء  اأقلمها 

الق�سايا، فلل�سحافة ر�سالتها، وللت�سول اأبوابه.
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النخلة الم�شخ 

ال�سرب  على  قــدرة  اأكثر  �سجرة  النبات  علوم  تعرف  ل 

بجذورها في اأعماق الأر�س وثباتًا في وجه الريح مثل النخلة، 

وارتفاعها  ب�سموخها  الأ�سجار  اأنواع  تتميز عن جميع  والتي 

والمنافع المرتبطة بكل جزء فيها من الجذع اإلى الثمر.

وهي ال�سجرة التي �سرفت بورود ذكرها في القراآن الكريم 

َل َباِسَقاٍت لََّها  في اأكثر من مو�سع منها قوله تعالى: }َوالنَّخخْ

ال�سجرة  هي  النخلة  اإن  التف�سير:  اأئمة  يقول  نَِّضيٌد{  ٌع  َطلخْ
قوله  في  الطيبة  الكلمة  وعل-  الخالق -جل  بها  �سبه  التي 

ُعَها  ُلَها َثاِبٌت َوَفرخْ َبٍة َأصخْ َبًة َكَشَجرٍة َطيِّ جل وعل: }َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ

َماء{. ِفي السَّ
هذه  ثمار  قيمة  من  اإعلء  المطهرة  النبوية  ال�سنة  وفي 

ال�سحر  من  ووقاية  ودواء  غــذاء  فهي  التمور  من  ال�سجرة 

 � النبي  اأن  ال�سريف  الحديث  في  وجــاء  وبركة،  والح�سد 

هذه  كل  م�سلم.  اأخرجه  اأهله«  جياع  فيه  تمر  ل  قال:»بيت 
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الثقافة  من  جــزًءا  النخلة  جعلت  والتي  والمكانة  المزايا 

واأنا  الخوف  من  ب�سيء  اأ�سعر  جعلتني  الإ�سلمية،  العربية 

العربي«  العقل  واأمركة  »الحرة  بعنوان  كتاب  غلف  اأطالع 

لموؤلفه عبد العزيز بن زيد اآل داود تظهر فيه �سورة للنخلة 

واختفت  اأوراقها  و�ساطت  �سعفها  وابّي�س  نحل جذعها  وقد 

�سباطات التمر، وحل محلها تفاحتان كبيرتان من ذلك النوع 

الذي يعرف بـ)الأمريكاني( بلونه الأحمر القاني.. ف�سارت 

م�سخًا لي�س فيه من النخلة التي نعرفها �سوى بقايا ملمح 

باهتة.

والجينات  الوراثية  الهند�سة  علوم  اأن  نعلم  كنا  واإذا 

الغرب  فيها  يتفوق  والــتــي  الأمينية  الــنــوويــة  والأحــمــا�ــس 

اإنتاج  في  نجحت  الخ�سو�س  وجه  على  المتحدة  والوليات 

فاكهة وخ�سراوات اأكبر بكثير من الحجم الطبيعي ولها اأكثر 

من مذاق ولون، بل ونجحت اأي�سًا في تغيير ال�سكل المميز 

لأ�سناف من النباتات والحيوانات بعد تهجينها باأنواع اأخرى 

اأو حقنها بجينات تك�سبها �سفات وراثية جديدة.. يجدر بنا 

اإعادة  اأو  العقل  هند�سة  محاولت  ت�ستطيع  هل  نت�ساءل  اأن 
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ت�سكيل العقل العربي والتي يتم تنفيذها عبر و�سائل الإعلم 

لقبول  تهيئته  بهدف  والم�سلمين  للعرب  الموجه  الأمريكي 

اأن  الأمريكية  والأفكار  لل�سيا�سات  الإذعان-  بالأ�سح  –اأو 
تجعلنا نرى اأو ن�سدق اأن نخلتنا يمكن اأن تثمر تفاحًا؟ واأن 

هذا التفاح اأف�سل لنا، رغم كل ما ورد في ف�سل ثمار النخيل 

الرتباط  النبوية، ورغم  وال�سنة  الكريم  القراآن  وبركته في 

التاريخي والم�سيري لل�سعوب العربية الم�سلمة بالنخلة على 

عديدة  ومنافع  طيب  لطعام  كم�سدر  طويلة  ع�سور  مــدار 

وباعتبارها مفردة بارزة في البيئة العربية والأهم من ذلك: 

النخيل  تمر  ن�ستبدل  اأن  والم�سلمين  العرب  نتقبل نحن  هل 

الأمريكاني  هذا  يغنينا  وهل  المن�ساأ؟  الأمريكاني  بالتفاح 

هذا  نرف�س  كنا  واإذا  والأ�سيل؟  القيم  ثمارنا  عن  الوافد 

التي ترمز  ي�سلبنا خ�سو�سيتنا الح�سارية  ال�ستبدال الذي 

النخلة، فما هي م�سوؤوليتنا تجاه محاولت حقن عقول  لها 

جعل  والذي  الأمريكاني،  التهجين  بجين  الإ�سلمية  الأمة 

الذي  الكتاب  غــلف  في  كما  ال�سفقة  يثير  م�سخًا  النخلة 

اأ�سرنا اإليه؟ وهل نعرف ال�سورة اأو الطريقة التي ياأتينا بها 
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مت�سللة  اأو  علينا  مفرو�سة  م�ستترة،  اأو  ظاهرة  الجين  هذا 

نخل  ا�ستهدفت  التي  كتلك  ع�سكرية  بقوة  مدعومة  اإلينا.. 

العراق واأفغان�ستان اأم محمولة على موجات ل �سلكية تبثها 

اأبناء  بع�س  لها  يروج  اأو  العربية  بلغتنا  الف�سائية  القنوات 

جلدتنا ممن ا�ستطعموا التفاح الأمريكاني وانبهروا بالقيم 

الأمريكية وانطلت عليهم دعاوى الديموقراطية والليبرالية 

دون  كببغاوات  يرددونها  فراحوا  والمراأة،  الإن�سان  وحقوق 

ح�سارتنا  على  القفز  في  الخبيثة  اأهدافها  اإلى  ينتبهوا  اأن 

وحياتنا  تراثنا  مفردات  جميع  من  وال�سخرية  الإ�سلمية 

وم�سخ ال�سخ�سية العربية الم�سلمة ل�ستيفاء فر�س الهيمنة 

الأمريكية وتعميم النموذج الأمريكي.

الجين  ن�ساط  الموؤ�سرات على  اأو  النذر  تكون هذه  وربما 

الأمريكية  القيم  لقبول  عقولنا  ت�سكيل  لإعــادة  الأمريكاني 

بديًل عن قيمنا الأ�سيلة، التي ت�سكلت عبر قرون طويلة ما 

زالت لم تتجاوز اأعرا�سها بعد الغلف الخارجي لل�سخ�سية 

بم�ساهير  والنبهار  ال�سكل  ق�سور  اأدق  بتعبير  اأو  العربية، 

لفر�سهم  الإعــلم  و�سائل  تلح  الذين  الأمريكي  المجتمع 
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تح�سين  في  التاأخر  اأو  الإهمال  اأن  اإل  به،  يقتدى  كنموذج 

عقول اأبناء الأمة �سد هذا الغزو الجيني الفكري والذي بداأ 

يت�سلل اإلى بيوتنا عبر اأجهزة التلفزيون والإذاعات الموجهة 

ومواقع الإنترنت، ُيعّجل بو�سوله اإلى مجرى الدم وتلفيف 

المخ، فت�سبح �سورة النخلة التي تنبت تفاحًا لي�ست مده�سة 

اأو مرفو�سة من العقل العربي؟!.. ووقتها قد ي�سبح الحديث 

التمر وفوائده وبركته وفق ما جاء في القراآن وال�سنة،  عن 

يكون  فلن  ذلــك  حــدث  ومتى  والتخلف..  للرجعية  دعــوة 

لي�س  جذورها،  من  النخلة  هذه  اقتلع  بمكان  ال�سعب  من 

اأبناء  بع�س  باأيدي  وحتى  بل  وخ�سومها؛  اأمتنا  اأعــداء  بيد 

الم�سلمين.. ذلك اأن �سورة النخلة الم�سخ لن نراها اإل اإذا 

م�سخت عقولنا و�سخ�سيتنا العربية والإ�سلمية؟! 
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نخب )البيوت المحمية(

طلئع النخبة التي تحمل اأعلى الموؤهلت العلمية، وتنت�سب 

ت�ساب  العربية  بلداننا  في  الإن�سانية  الوظائف  اأجــل  اإلــى 

وتاأثيرها  مكانتها  ي�سلبها  اجتماعي  ومر�س  ع�سال  بــداء 

من  النوعية  تلك  وبخا�سة  فيها..  تعي�س  التي  الأو�ساط  في 

النخب التي در�ست وعا�ست في الأجواء الطبيعية للإن�سان.. 

ومار�ست كل طرائق التعبير الحر عن اإن�سانيتها وهويتها.

اأمعاء  وتبتلعها  العربية  الأرا�سي  اأقدامها  تطاأ  اأن  مجرد 

بــازدواج في  النخبة ي�سابون  اأفــراد هذه  اأن  المجتمع نجد 

التي طالما عبروا  الهوية  تلك  �سمات  يفقدهم  ال�سخ�سية، 

بالقلم  نا�سلوا  بل  الحفاظ عليها..  اأجل  عنها وكافحوا من 

اإلى  ال�سامية  معانيها  ت�سل  اأن  اأجــل  من  والفعل  والل�سان 

من  لهم  واإنقاذًا  بهم..  ورحمة  عليهم..  �سفقة  الآخرين.. 

اأوطانها  اإلى  النخبة  تعود هذه  اأن  ما  والم�سلت.  الُمزلت 

وتلبث هنيهة من الزمن حتى تتكيف مع اأ�ساليب العي�س في 
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الرموز..  مع  التعامل  فن  على  وتتعرف  المحمية..  البيوت 

على  الطبيعي  )غير(  دورهــا  وتاأخذ  الطل�سم..  وتفكيك 

على  ويوؤكد  الن�س..  عن  بالخروج  ي�سمح  ل  الذي  الم�سرح 

اأثناء  – على الأقل  اأن تكون ال�سخ�سيات م�ستعارة  �سرورة 

�ساأن  فهو  ذلــك  عــدا  – ومــا  الم�سرح  خ�سبة  على  حركتها 

خا�س.

الطبيعي..  دورهــا  النخبة  تمار�س  ال�ستثناء  هذا  وفي   

ال�سداأ  وقتًا لجتلء  ال�ستثناء  فترة  تكون  اأن  على  وعو�سًا 

م�ساحات  الذي ملأ  الزيف  ركام  واإزالة  بعقلها،  علق  الذي 

اإلى  الحنين  نوعًا من  تمار�س  النخبة  اأن هذه  فكرها، نجد 

و)قد(  لتاريخها..  المتاأنية  والقراءة  اأيامها  من  م�سى  ما 

ي�ساورها �سعور بالذنب وتاأنيب ال�سمير اإذا ما اأح�ست بالفارق 

بين اأم�سها ويومها.. ومع ذلك كله فهي عاجزة عن اأن تحدث 

تغييرًا لي�س لأن الم�سلحة تقت�سي النتظار والتريث.. ولي�س 

والت�سديد  والعــتــدال  والتــزان  العقل  لــوازم  من  ذلك  لأن 

األفت  لأنها  بل  الحكمة..  معاني  من  ذلك  وغير  والمقاربة 

الدور وا�ستكانت له.. فهي اأَعف من اأن ُت�سفر عن مبداأ.. اأو 
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تعلن عن �سخ�سية.. اأو تنا�سل عن هوية.

 اإنها نخبة البيوت المحمية.. تتغذى بتربة غير التربة.. 

وت�ستن�سق هواًء غير الهواء.. وتنتج ثمرًا غير الثمر.

العلن..  في  تبت�سم  التي  المحمية..  البيوت  نخبة  اإنها   

وتتمّعر في الخفاء.
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نخبة )ا�شتحباب العمى(

واأحط  الجهل،  مــنــازل  ومنتهى  العقل،  مــزالــق  اأخــطــر 

م�سالك الهلكة اأن ي�ستحب الإن�سان العمى على الهدى،ويوؤثر 

الغواية على الجهالة، وي�ستبدل بالر�ساد التيه وال�سلل. وقد 

حكى القراآن العظيم ق�سة اأمة باأكملها ا�ستحبت العمى على 

الهدى بعد اأن جاءها الدليل وقامت عليها الحجة، فحلت بها 

َناُهمخْ  َفَهَديخْ َثُموُد  ا  }َوَأمَّ عقوبة الجحود والتنكر وال�ستحمار: 

الخُْهوِن  الخَْعَذاِب  َصاِعَقُة  ُهمخْ  َفَأَخَذتخْ الخُْهَدى  َعَلى  الخَْعَمى  َتَحبُّوا  َفاسخْ
المق�سود  الهدى  اأن  من  الرغم  على  ِسُبوَن{،  َيكخْ َكاُنوا  ِبَا 
الدللة  – هو هدى  المف�سرون  يقول  – كما  الآيــة  في هذه 

لهم  تبَيّن  اأنــه  اأي  وال�سطفاء.  التوفيق  هــدى  ل  والبيان 

بالحجة القاطعة والبرهان ال�ساطع اأن ثمودًا مر�سل من ربه 

اأ�ساب  فاأ�سابهم ما  به  ومبلغ عنه، فجحدوا دعوته وكذبوا 

اأ�سلفهم من العتاة المكذبين والمتكبرين.

 واإذا كان عقاب من تبينت له الطريق، وو�سحت له الحجة 
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متعددة  ب�سيغ  ثمود(  قــوم  عن  الحديث  �سياق  )فــي  جــاء 

والرجفة،  وال�سيحة،  ال�ساعقة،  مثل:  متنوعة  واألــفــاظ 

الذنب،  عظم  يوؤكد  مما  والطاغية  والدمدمة،  والتدمير، 

وحجم الخطيئة مع اأنهم لم يكفروا بعد اإيمان، ولم يرتدوا 

بعد اإ�سلم فكيف بمن يوؤثر العمى على الهدى اإذا كان هدى 

توفيق وا�سطفاء واإ�سلم؟!

 اإن من النخب الفكرية والثقافية في بلدنا من تريد تكثير 

�سواد حملة لواء )ا�ستحباب العمى(، وتنويع قاعدة الأتباع 

النا�سئة  على  التركيز  مع  باأكملها،  المجتمع  فئات  لت�سمل 

العمى(،  جيل   ( �سياغة  منظومة  لتكتمل  القرار  ناع  و�سُ

ال�سخ�سية،  �سياغة  فن  تجيد  نخبة  وهي  التنوير،  با�سم 

وتعدد الأقنعة، وتلون الغايات. تقتات في بيئة الخوف والذل 

في هجومها  و�سريحة  وا�سحة  لكنها  والنك�سار،  ـغار  وال�سَّ

على دعاة الهدى والإنقاذ من العمى.

 فهل ّيعِقل تعدد اأدوار هذه النخبة، وتلّون رموزها، وتنوع 

اأقنعتها من يملك قرار اجتثاثها؟
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يوم مع )التقدميين(

اآذنت ال�سم�س بالغروب.. وقر�سها الدائري الأحمر يوؤذن 

ق�سية  يناق�سون  اآذانهم  اإلــى  غرقى  القوم  الليل..  بقدوم 

الفل�سطينية  الف�سائل  ن�ساط  حول  ويتحاورون  فل�سطين.. 

اأ�سموه  اإنه قد جمعهم موؤتمر  في الأر�س المحتلة.. يقولون 

الوليات  فــي  الديمقراطية  لل�سبيبة  الوطني  )الموؤتمر 

المتحدة(.

الأمريكان..  عند  )الديمقراطية(  كلمة  تعنيه  ما  اأفهم 

لتلك  الم�سطلح  هذا  يعنيه  ما  بعد،  اأفهمه  لم  الــذي  لكن 

ال�سبيبة.. ووجدتها فر�سة منا�سبة في هذا الوقت لأن اأفهم 

تاأكيد ما �سمعته  الأقل  اأو على  ما تعنيه )ديمقراطيتهم(.. 

عنهم.

 قلت لهم: اإن الحوار �سائق ومفيد.. ومحا�سرنا رجل ملم 

بالق�سية الفل�سطينية اإلمامًا جيدًا.. لكنا الآن نريد اأن ن�سلي 

المغرب.. فما برنامجكم ؟ وهل ال�سلة جماعة؟
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 قال لي مقدم الندوة بعد اأن �سمت قليًل وطاأطاأ راأ�سه: 

يا اأخي:

 نحن هنا نطبق مبادئ الديمقراطية.. بل هي �سعارنا.. 

ونوؤمن كذلك بحرية الفرد ) ال�سلوكية (! و�سنعطيكم خم�س 

دقائق نوقف خللها ندوتنا وتوؤدون فيها �سلتكم.

فما �سلى من المنتدين اإل قليل.

اأنف�سهم  ي�سّمون  مــن  هــم  هـــوؤلء  اأن  اأيــقــنــت  عندها   

اإنهم  كبيرهم:  لي  قــال  اإذ  التقدميين.  بالديمقراطيين 

يوؤمنون بحرية الفرد ال�سلوكية.

 فهمت ما قاله.. لأننا في وطننا العربي تعلمنا – اأو هم 

علمونا – فن قراءة ما بين ال�سطور..

اأ�سد  وعجبت  الأمريكان..  طريقة  على  تقدميون  اإنهم   

�سديقنا  اأن  وعلمت  المفاهيم..  في  الخلط  لهذا  العجب 

التقدمي ينا�سل من اأجل حفنة تراب لي�س اإل.. وفات عليه 

�سراع  هو  اليهود  مع  �سراعنا  اأن   – تجاهل  قل  اأو   –
فقط  ولي�س  العقيدة  اأجل  ومن  عقدي..  �سراع  ح�ساري.. 

اأجلها  من  ننا�سل  عقيدة  بل  واإننا  اأر�ــس..  من  �سبر  على 
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�سعب اأجوف خاٍل من كل مقومات الن�سر.

يا ) رفيقي (:

واإن  بعينها..  الرجعية  هــي  تــّدعــي  التي  التقدمية  اإن   

جديدًا  �سياعًا  يمثل  الن�سر  في  العقيدة  لعامل  تجاهلك 

كنت  واإن  قبلكم.  من  اليهود  عا�سه  �سياعًا  ولل�سبيبة،  لك 

والنبوات  المعجزات  اأر�ــس  في  ن�ساأت  الذي  التقدمي  اأيها 

بالغثاء  اأ�سبت  قد  اأي�سًا  فاإنك  عقيدتك  عن  تخّليت  قد 

والدوار وداء الخلط في المفاهيم.. ف�سعب فل�سطين اأيها ) 

المنا�سل ( ياأبى التنازل عن هويته الإ�سلمية اأو اأن تو�سع 

حقوقه التاريخية مو�سع م�ساومة اأو مفاو�سة اأو حتى حوار 

مع عدو لي�س من طبعه الت�سامح اأو التفكير في ال�سلم، لأن 

دولي  لتركيب  �سهيونية  خلخلة  هو  )ال�سلم(  بـ  ي�سمى  ما 

الإ�سلمية  بهويتك  تتقدم  اأن  التقدمي  اأيها  وعليك  معقد.. 

ي�سوه  من  لكل  التحدي  تكون  اأن  اأجلها..  ومن  بها  لتنا�سل 

تاريخ الإن�سان الم�سلم في فل�سطين.

يا�سديقي:

 اإن انت�سارات الم�سلمين ما هي اإل ثمرة النتماء للهوية 
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الإ�سلمية.. واإن كنتم اأيها التقدميون ل تقراأون التاريخ اإل 

من وراء نظارات )الديمقراطية( و)حرية الفرد ال�سلوكية( 

قراءته  تعيدوا  اأن  عليكم  فاإن  م�سطلحاتكم  من  غيرها  اأو 

بتاأٍن.
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الخروج عن الن�س

والح�سارات  الأمم  قد  قديمة  و�سيلة  الكلمة(  )توظيف   

الكريم.  الــقــراآن  فــي  منها  بع�س  ذكــر  جــاء  التي  البائدة 

والتعبير القراآني عن )توظيف الكلمة( جاء ب�سياق ق�س�سي 

مختلف، فقد تحدث القراآن في غير مو�سع عن الكيفية التي 

ومخادعة  الأمة  ت�سليل  في  والم�ستبدون  الظلمة  اإليها  لجاأ 

اإل  الراأي العام عندما ُتكمم الأفواه، وتحكم عقد الأل�سنة، 

الُلّ�سن التي تخفي الحقيقة خلف دعاوى الإ�سلح، والخوف 

على الدين، وعدم اإثارة الفتنة، والق�ساء على الف�ساد.

الإ�سلحية  الحركة  لواأد  محاولته  في  فرعون  قال  فقد   

ُع  ُتلخْ ُموَسى َولخَْيدخْ والتعتيم على الر�سالة ال�سماوية: }َذُروِني َأقخْ

ِض الخَْفَساَد{.  رخْ َ ِهَر ِفي الخْ َل ِديَنُكمخْ َأوخْ َأن ُيظخْ َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف َأن ُيَبدِّ
من يقراأ هذه الآية ويتدبر م�سمونها، ويتاأمل معناها، ويعي 

القراآن  اآيــات  – كغيرها من  الآيــة  اأن هذه  يدرك  مغزاها، 

اأجل  من  ب�سخ�سه  فرعون  عن  لتحكي  تنزل  – لم  الكريم 
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الإخبار فقط، بل ل�ستلهام العبرة منها والتدبر في المعنى 

الذي جاء في �سياق هذه الآية، ونزل فيه قراآنًا يتلى اإلى اأن 

ياأذن اهلل بزوال الدنيا.

مطية  الظالم  ركــوب  من  الم�ستخل�سة  المعاني  ومــن   

اأو  الدعوة،  اإجها�س  اأجل  والإ�سلح من  الخير  اإلى  الدعوة 

المحافظة على مكت�سبات �سخ�سية، اأو المبالغة في التعبير 

عن الولء اأو الن�سهار في بوتقة القوى الخارجية، من هذه 

المعاني اأن لهوؤلء اأعوانًا يفكرون عنهم، وينطقون بل�سانهم، 

ون ال�سفوف حتى ل يبين عوارهم. وير�سُّ

)بالنيابة(  وينفذون  وينطقون  يفكرون  الذين  وهــوؤلء   

ندخل  ولن  عندهم،  متوافر  هو  ما  بح�سب  و�سائلهم  تتنوع 

الو�سيلة  اأجل بيان الفرق بين ماهية  في تحليل تاريخي من 

التي لجاأ اإليها فرعون في محاولته اإي�سال ر�سالته اإلى قومه، 

المذكورة في الآية الكريمة ال�سابقة، وبين الو�سيلة الإعلمية 

المعا�سرة من حيث القوة والنفاذ وال�سطوة والتاأثير، فالعبرة 

بالمعنى المراد ولي�س بالكيفية التي يتحقق بها هذا المعنى.

داعية  اإلــى  الظالم  يتحول  اأن  معنى  اإن  نقول:  ولذلك   
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للإ�سلح والق�ساء على الفتنة هو معنى يتجدد في كل زمان 

هو  والحا�سر  الما�سي  بين  الجوهري  الفارق  لكن  ومكان، 

اأن الو�سيلة الإعلمية الم�سلطة على �سعوب هذا الزمان قد 

نجحت وتفوقت ب�سكل مذهل في نقل هذا المعنى والترويج 

بكل خبث  بهم  اأنيط  الذي  الدور  عليها  القائمون  واأدى  له، 

ودهاء ومكر، خرج في اأحيان كثيرة عن )الن�س( المكتوب 

ا�ستراتيجية  اأجل و�سع  وه �سنين عددًا من  ُمعُدّ الذي ق�سى 

ال�سفر  عناء  اأجله  تكبدوا من  الذي  ال�سيناريو،  لهذه  فاعلة 

والترحال وم�سقة التجول بين الموؤتمرات والقمم، والدورات، 

والندوات، وتبادل الخبرات. وبعد ذلك كله يخرج الإعلميون 

في  )النت�سار(  ن�سوة  اأن خامرت عقولهم  بعد  الن�س  عن 

الق�ساء على )بذور الفتنة( حتى اأوجعوا الأمة ب�سربها في 

و)وعين  ويكون  كان  ذلك  كل  دعوتها.  لإجها�س  عقيدتها، 

الر�سا عن كل عيب كليلة(.

ومر�سد:  واعظ  اإلى  الظالم  فيه  يتحول  لزمن  فواعجبًا   

َأن  َأَخاُف  ِإنِّي  َربَُّه  ُع  َولخَْيدخْ ُموَسى  ُتلخْ  َأقخْ َذُروِني  ُن  َعوخْ ِفرخْ }َوَقاَل 
ِض الخَْفَساَد{. رخْ َ ِهَر ِفي الخْ َل ِديَنُكمخْ َأوخْ َأن ُيظخْ ُيَبدِّ
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النخب الُمـ�شتلبة !!

اإلى  القديم  الم�سهد  ذلــك  ا�ستدعى  الــذي  ما  اأدري  ل   

ذاكرتي، ويمثل اأمام مخيلتي ب�سورة تكرر كل يوم.

كان  عمره  مــن  الثالث  العقد  فــي  عربي  طالب  م�سهد 

يدر�س معنا قبل ثمانية ع�سر عامًا زمن البعثة في الوليات 

المتحدة.

الممرات  في  ويغدو  يروح  الطلب(  في )مركز  اأتخيله   

ت�سي  والحديث  اللبا�س  في  وهيئته  الأمريكان  الطلبة  وبين 

با�ستلب للهوية. وازدواجية في ال�سخ�سية. وا�سطراب في 

الذات. و�سعور بالنق�س والدونية.

�سعر كث طويل مجعد

و )جينز( �سوارعي مرقع مخروق عند الركبتين

يحمل حذاءه في يده

وفكر اأجوف كالآنية الفارغة

التي  الأمريكية(  )الدكتورة  قالته عن  ما  واأتذكر جيدًا   
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�ساهدته ثم اأ�سارت اإليه من طرف خفي قائلة: )نحن ل نحب 

هذا النوع من الطلب. نحب من يحترم ذاته وثقافته(. 

 كلما تخيلت ذلك الإن�سان وهو  فاغر فاه اإعجابًا بالأجنبي.

وترّددت كلمات )الدكتورة( في م�سمعي اأ�سفقت عليه. ورثيت 

( واثقًا في  لحاله. وتذكرت والده الذي ينتظر عودته )رجًلً

منهجه. معتزًا بمبدئه. مدافعًا عن ثقافته. محبًا لوطنه !!

 م�سهد ذلك )الطالب( اأ�سبح يقلقني وقد غدا )دكتورًا 

ا�ستراتيجيًا  ومحلًل  ال�سيا�سية،  العلوم  في  واأكاديميًا( 

العام  ــراأي  ال اإلــى  يتحدث  الف�سائية.  القنوات  ت�ست�سيفه 

كان  يوم  معه  كانت  التي  المنهزمة(  )الــذات  م�ست�سحبًا 

طالبًا يهزاأ به الأمريكان.

 في كل مرة يظهر على ال�سا�سة يجلد العرب، والم�سلمين، 

والقيم، والثقافة، وقد كان من قبل )ُيجلد( بعيون الأمريكان 

من  والــتــبــروؤ  جــلــده  �سلخ  محاولته  مــن  ي�سحكون  الــذيــن 

ثقافته..

و�ساألت نف�سي:

 كم ن�سخة من هذا ال�سقيم )الُم�ستلب( اأبتلينا بها اليوم 
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في بلدنا ؟

بل هم ن�سخ عديدة.. تتفاوت في الدرجات والدركات:

اأدنى  يمّثل  جــاهــل..  �سطحي،  اأخـــرق،  اأحــمــق،  فمنهم   

في  بالآخر  اإعجابه  يتجاوز  ل  تاأثيره  الم�ستلبين،  دركــات 

الماأكل والملب�س ونمط العي�س والحياة.

بها  يبتغي  درجــة..  ال�ستلب  في  )ارتقى(  من  ومنهم   

حاجة في نف�سه، ليقال اإنه )منفتح ومت�سامح(، فيقع عليه 

الختيار لوظيفة اأو من�سب، فاتخذ من )العمى في المنهج( 

طريقًا اإلى ال�سهرة اأو الحظوة في البلط اأو ما دونه !! 

ال�سفتين  جمع  مــن  ال�ــســتــلب  فــي  مرتبة  واأعــلهــم   

اأو دفاعًا عنها  لثقافة الأجنبي،  ن�سرًا  الأوليين، وزاد عليها 

بل�سان الحال والمقال. وهذا ال�سنف في الغّي كثر، نراهم 

في �سا�سة الف�سائيات.. و�سفحات ال�سحف.. يطلون علينا 

نعرفهم  مظلمًا(..  الليل  من  قطعًا  اأغ�سيت  )كاأنما  بوجوه 

ب�سيماهم.. وبلحن القول.. بل وب�سريح الموقف والعبارة.

با�سم  بالن�سهار..  ويــنــادون  التخذيل..  اإلــى  يــدعــون 

من  ثقافتنا  وعلى  علينا  اأ�سد  فهم  والع�سرانية..  التقدمية 
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العدو نف�سه.

هذه ال�سخ�سية الُم�ستلبة الم�ستاأجرة هي الداء الع�سال 

الثقافي  النحطاط  موؤ�سر  وهي  بالمجتمعات،  يفتك  الذي 

على  ياأخذ  من  والعلماء(  الأمــراء  )من  تجد  لم  اإن  للأمم 

يدها وياأطرها على )الهوية( اأطرًا. 

واإن لم يفعلوا ذلك 

تكن فتنة في الأر�س وف�ساد عري�س.
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د تجربة الَتمرُّ

قال وودرو ويل�سون، الرئي�س الأمريكي الأ�سبق )1856 - 

1924(،: )اإن خل�سة الم�ساألة في ح�سارتنا اأنه اإذا لم يتم 

اإنقاذها بالمعنويات فلن ت�ستطيع البقاء بماديتها، ول يمكن 

اأن تنجو اإل اإذا �سرت الروح الدينية في جميع م�سامها. ذلك 

ال�سيا�سية،  ومنظماتنا  معابدنا  فيه  تتناف�س  اأن  يجب  الذي 

ويتناف�س فيه رجال اأعمالنا(.

بْيد اأّن الثقافة لم تع هذا التوجيه، و�سطحت اأخلقياتها 

اإلى م�ستويات اأثارت قلق العقلء والم�سلحين حتى انبعثت 

ال�سحوة الإ�سلحية، ت�سري في م�سام الحراك الجتماعي 

هناك لتعيده اإلى المعنويات بعد اأن طغت عليه الماديات.

والأخلق عندهم،  الدين  بمفهوم  اإ�سلحية  هي �سحوة 

يقودها جيم�س بيكر، وزير الخارجية في عهد الرئي�س جورج 

الدين  بدرا�سات  ُيعنى  معهدًا  بيكر  اأ�س�س  اإذ  الأب،  بو�س 
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والأخلق. ثم اأ�س�س بيل كلينتون )الهيئة الوطنية ال�ست�سارية 

)الآبـــاء  مجموعة  تكونت  ثــم  الأخــلقــيــة(،  القيم  لإحــيــاء 

الجتماعي  للإ�سلح  اأنف�سهم  نــذروا  الذين  الغا�سبون( 

ثم  والف�سيلة،  الأخــلق  قيم  من  التحرر  فو�سى  ومحاربة 

ن�سطت )هيئة الت�سالت الفيدرالية( ب�سغوط و�سكاوى من 

الرذيلة وتجاوز قيم الأخلق  العام لمراقبة م�ساهد  الراأي 

في و�سائل الإعلم.

د على قيم الن�سرانية ثم محاولت يائ�سة  تجربة في التمُرّ

د( ا�ستمرت ع�سرات ال�سنين  في العودة اإليها. مرحلة )التمُرّ

ذاق المجتمع ويلتها فجاهد لتجاوزها والق�ساء عليها.

د(  في نتاج بع�س مثقفينا ما ي�سي با�ستيراد )تجربة التمُرّ

ال�سحف  فــي  اأقــلمــهــم  مــن  تنبعث  الدينية،  قيمنا  على 

وحراكهم الثقافي داخل المجتمع وخارجه. معطيات الظرف 

الدولي كانت مطية هوؤلء في الحديث عن كل �سيء .. حتى 

ولو لم يملكوا اأدوات الحديث عن كل �سيء. المتخ�س�س في 

يف�سل  والإعلمي  ال�سرعية،  الفتوى  عن  يتحدث  الجتماع 
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الريا�سي  والكاتب  �سوال،  من  ال�ست  �سيام  م�سروعية  في 

يتحدث عن الحجاب وحقوق المراأة وتجاوز ع�سر الظلمية، 

واأ�ستاذ التربية يحاكم العلماء والموؤ�س�سة الدينية، ومندوب 

الف�سائيات  وفي  الح�سبة.  واقع  ي�سخ�س  العامة  العلقات 

)عهر على الهواء( يت�سلل اإلى مخدع الفتاة، وم�سامين ت�سلب 

األباب الرجال. ول�سان حال المثقفين: هل من مزيد؟! 

من  اأقــوى  بموا�سفات  لكن  د(،  التمُرّ في  )تجربة  اإنها 

غيرها، اإذ هي عندنا ل تكل من طرق الجدر، والنب�س تحت 

الأ�س�س ولكن باأقنعة: بع�سها م�سفر عن الهوية، وكثير منها 

د(!! لما يزل في )طابور التمُرّ

بين  القا�سم  هي  الفكرية  والمرجعية  الثقافية  القيم 

د: الأ�سلية والم�ستوردة .. تجربتي التمُرّ

ف�سلت  من   - كعادته   - يقتات  الم�ستورد  د  التمُرّ لكن   

الآخرين.
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فلت�شكت اأفواه الم�شتغربين

الم�سجد  دخــل  الكعبة..  راأى  عامًا  و�ستين  اثنين  بعد   

للبيت،  زائــرًا  بالعمرة  محرمًا  الليل  منت�سف  بعد  الحرام 

مبتهًل بالدعاء، رافعًا اأكف ال�سراعة اإلى اهلل، ودخل اأفياء 

الم�سهد  وراأى  الليل  من  الأخــيــر  الثلث  في  المكي  الحرم 

الإيماني:

معتمرين وزائرين يطوفون بالبيت.

ركعًا و�سجدًا خلف المقام.

يهرولون في ال�سعي بين ال�سفا والمروة.

ظماأى على اأعتاب بئر زمزم.

متهجدين يرتلون القراآن في طماأنينة وخ�سوع.

 رفع �سوته اإلى ال�سماء وهو يوؤدي منا�سك العمرة لي�سنف 

تــردد في  الــذي طالما  الــنــداء  ذلــك  الفجر،  بـــاآذان  �سمعه 

ولهيب  ال�سيوعية  نير  الزمن عا�سها تحت  اأذنيه عقودًا من 
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وطاأتها.

اإحــدى  مــن  م�سن  رجــل  عنها  تــحــدث  الم�ساعر  هــذا   

ال�سوفيتي  التحاد  عن  الم�ستقلة  الإ�سلمية  الجمهوريات 

�سابقًا.

الريا�س،  في  قابلته  عمل،  زيــارة  في  المملكة  اإلى  قدم   

واأبدى ا�ستياقًا لزيارة مكة المكرمة والتعرف على الم�ساعر 

مكة  اأهــل  على  بالت�سال  اأجــلء  اإخــوة  فبادر  المقد�سة، 

في  والتجول  العمرة،  منا�سك  اأداء  ويعينوه على  لي�ستقبلوه، 

الريا�س  اإلــى  عــاد  فلما  الــحــرام.  والم�سعر  وعــرفــات  منى 

العالم، ولكن زيارتي  بلد في  اأكثر من مائة  لقد زرت  قال: 

اأن�ساه ما حييت،  اأثرًا لن  للمملكة تركت في قلبي ووجداني 

وقال: )لقد عرفت معنى اأن اأكون م�سلمًا(، وهي عبارة قالها 

�سادقًا كادت عيناه تذرف الدمع وهو يرددها.

في  ال�سيوخ  مجل�س  في  وموؤثر  فاعل  ع�سو  الزائر  هــذا 

المنا�سب  مــن  عــدد  فــي  تقلب  الجمهورية،  تلك  برلمان 

القت�سادية وال�سيا�سية، وعا�س فترة من الزمن م�سوؤوًل في 
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حكومة التحاد ال�سوفيتي ال�سابق، ت�سبع بالنظام ال�سيوعي، 

قلبه  في  بذورها  تزل  لم  للإ�سلم  والنتماء  الفطرة  لكن 

ووجدانه، وكانت هوية لم ي�ستطع اأن ي�سفر عنها اأو يتحدث 

بها اآنذاك.

 اإن اأ�سد ما لفت انتباهه ونال اإعجابه ذلك الهتمام بمكة 

)الحرم(، ومكة )الم�سجد(، والم�ساعر المقد�سة، والأمن 

الذي تعي�سه بلد الإ�سلم، وقال اإن ذلك من نعم اهلل التي 

مّن بها تعالى على بلدكم، اأر�س الر�سالة، ومهبط الوحي، 

وقبلة الم�سلمين، وقد راأيت الإ�سلم في الريا�س كما راأيته 

غاد  بين  والنا�س  اهلل،  ا�سم  فيها  يذكر  م�ساجد  مكة،  في 

ورائح لهذه الم�ساجد، وزاد اإعجابي بكم عندما تجولت في 

المتاجر  اأغلقت  ثم  ال�سخمة  التجارية  والمراكز  الأ�سواق 

البلد  في  اأِعهدها  لم  ظاهرة  وهي  الع�ساء،  �سلة  لأداء 

العربية اأو الإ�سلمية التي زرتها.

البنايات  وراأيــت  الف�سيحة  الريا�س  �سوارع  في  تجولت 

المحجبات.  الن�ساء  وفيها  الفارهة.  وال�سيارات  ال�سخمة، 
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تعي�س  بثقافة مميزة. بلدكم  العالم  في هذا  تعي�سون  اأنتم 

ح�سارة باإ�سلم.

 هذه م�ساعر زائر من ال�سرق. وهو م�سلم لكنه ولد وتربى 

اإلى  قــدم  بوفد  حديثه  ذكرني  ال�سيوعية.  الــثــورة  ظل  في 

المملكة من جامعة هارفارد الأمريكية، قابلتهم في �ساعاتهم 

الأخيرة في الريا�س و�ساألت اأحدهم:

ما النطباع الذي تركته زيارتك؟

قال: الإ�سلم متجذر في حياة ال�سعب. اأود اأن يفهم ذلك 

مثقفو الغرب.

فهل يفهم ذلك الم�ستغربون الذي يعي�سون بيننا؟

)بطر�س(  )عفلق(،  اأتباع  )الرفاق(،  ذلك  يتدبر  وهل 

و)اليازجي(؟

وهل تخر�س بعد ذلك الأ�سوات الموتورة التي تعزف على 

وتر ) المراأة ( كلما حان وقت ووقعت نازلة ؟





) 2 (
مشهد اإلعالميين
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)�شللية(.. اأخطر من الحزبية

في العمل الإعلمي الحزبي - ولي�س في ذلك تزكية له- 

من  العلني  للنقد  ال�سطح..وتتعر�س  على  الأفكار  تطفو 

المجتمع..

نقد للفكرة.. ولل�سخ�س.. وللمرجعية..

عن  ُم�سفرون  الَعَلن..والأ�سخا�س  في  معرو�سة  الفكرة 

وجوههم..

ر الفكرة و�ساحبها - ل تعترف  والمرجعيات - التي ُت�سِدّ

بالأقنعة..

اأو التواري خلف الُجُدر والُحُجب..

في )ال�سللية( مراوغة في الفكرة..ورموز في ال�سخ�سية..

وغمو�س في المرجعية..

للتكاثر..وبيئة  مرتعًا  �سحافتنا  فــي  تجد  جرثومتها 

عليها..وغير  المتفق  المهام  لتنفيذ  للتخ�سيب..وميدانًا 

المجدولة - في الوقت نف�سه -�سللية تعرف اأنها ل تقوى على 
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المواجهة..لكنها تنمو بغذائها المحلي..

كثب.. عن  المجتمع  الم�ستورد..ترقب  بُقوِتها  تن�سط  اأو 

تقتن�س الُفَر�س على حين غفلة من المجتمع..اأو في غيبة 

ُحَماته..

�سنحت  الوطن..كلما  الأمة..وثوابت  ق�سايا  على  تنق�س 

فترة من �سعف..اأو تاأججت نار فتنة..

في الحالة الأولى: توظيف لأخطاء المجتمع..

وفي الثانية: قفز على الثوابت والأركان..

هذه )الزمرة( تتنادى للحديث عن ق�سايا معينة، وكاأنها 

ترتب اأولوياتها..وتكثف الهجوم عليها..حتى تنهزم بقرار.. 

اأو تظفر باآخر..

الــراأي.. اعت�ساف  عملية  يمار�سون  الحالتين:  كلتا  وفي 

وخ�سومة المخالف..وت�سويه الحقائق..

وفي هذا الت�سويه: قفز على المنهج..وتطاول على المبداأ.. 

وتجاوز في الطريق..

اأو �سهوة ُمطاعة..اأو انحراف  ُمَتّبع..  كل ذلك يتم بهوى 

مبين.. يبتغي الَمْيل بالأمة عن المنهج الرا�سد.. والمرتقى 
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ال�ساعد.. والطريق القويم..

َهَواِت  ُكمخْ َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ }َوالّلُه ُيِريُد َأن َيُتوَب َعَليخْ
اًل َعِظيًما{. َأن َتِيُلواخْ َميخْ
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اإعالم )النخر الخفّي( 

من  اأكــون  اأن  يفرحني  ول  المت�سائمين،  من  دوًمــا  ل�ست 

طائفة المحبطين، ول المنتمين اإلى فرق الناقدين، بيد اأن 

الأجواء التي يفر�سها علينا اإعلمنا تجعلنا نتنف�س هواًء ل 

ينتمي اإلى مناخنا، وتجبرنا على الم�سير في غير ت�ساري�سنا، 

وتر�سم لنا –ق�سًرا- طريًقا يقتلنا الظماأ، والماء فوق ظهورنا 

محمول.

هذه حالنا مع الإعلم، ي�سيبنا بالّدوار والغثيان، ويخنق 

اأنفا�سنا بلبو�س لي�س لنا، ول يقابل هذا الطوفان اإل نزر قليل 

من اإعلم يحاول المقاومة ليكون )البديل(. 

اإلى  يرمي  ُمقولب  بع�سها  �ستى،  اأهواء  تتنازعه  اإعلمنا 

هدف وغاية، والآخر يقتلنا بالجمود الذي ل حراك فيه.

ت�سويه  اأو  الهوية،  انتـزاع  في  يجاهد  تغريبي،  الأول: 

ملمحها. 

ل  والثراء،  النت�سار  همه  اأبله،  مرتزق  اإعــلم  والثاني: 
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يحمل ر�سالة، ول ُي�سفر عن مبداأ. اأ�سحابه كبائع ال�سحف، 

كمّيت  اأجـــوف،  باطنه  م�سامينها.  يفقه  ول  منها  يرتزق 

الأحياء، ل يعرف معروًفا ول ينكر منكًرا. 

الأكثر،  لأنــه  ؛  التغريبي(  )الإعــلم  علينا  وطــاأة  الأ�سد 

الرقابة  هداأت  اإذا  لــواًذا،  اأو  جهرة  اإلينا  يت�سلل  والأخطر. 

المجتمعية عليه، اأطل بوجهه ور�سق بالحجارة. واإذا ت�سّدت 

له اأ�سوات الغيارى والنا�سحين تدّثر برداء )النقد( و)حرية 

ليبداأ  الجدار  تحت  خن�س  اأو  المخالف(،  و)حــق  ــراأي(،  ال

مهمة )النخر الخفّي( ويترّقب ت�سّدع البناء. 

في جواب ل�سوؤال: متى تن�سطون؟ 

قال اأحدهم: 

اإذا هداأ )المّد الم�سيخّي(، اإ�سارة للعلماء!!

اإذا  اإذا �سكت العلماء عن فجورهم، ويخن�سون  ين�سطون 

ارتفع �سوت العلماء في الت�سدي لهم، وك�سف باطلهم. 

الذي ناأمله ونرجوه: 

اأهواء  كا�سًفا  بالحق،  مجلجًل  العلماء  �سوت  يبقى  اأن 

لثقافتنا،  المق�سين  اإعلمنا،  على  الجاثمين  المرجفين، 
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الم�ستهزئين بقيمنا، الحاقدين على منهجنا. 

ناأمل ذلك ونرجوه، لأنهم العلماء الذين اإذا عل �سوتهم 

تح�ّس  فل  والتغريب..  والزندقة  العلمنة  اأ�سوات  خن�ست 

منهم من اأحد اأو ت�سمع لمثلهم ركًزا. 
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من يحر�س البّوابة؟ 

يعرف المتخ�س�سون في الإعلم نظرية )حار�س البوابة(، 

فقد ظهرت في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين على يد 

Kurt Lewin عام 1977م، فهو الذي طّور النظرّية، واأثبت 

الجمهور  اإلى  رحلتها  تتعر�س خلل  الإعلمّية  الر�سالة  اأن 

لنقاط تفتي�س، وتمحي�س وتدقيق، وهي عملية تتاأثر بالقوى 

المحيطة بحار�س البوابة. 

هذه النظرّية جميلة جًدا، وفاعلة جًدا، وموؤثرة جًدا، اإذا 

كان )حار�س البوابة( يعي حجم الم�سوؤولّية الإعلمّية، ويدرك 

الم�ستهدف،  الجمهور  هوية  مع  لتتوافق  )فلترتها(  اأهمية 

وتن�سجم مع قيمه وثقافته، وهي – في المقابل- تعي�سة جًدا، 

وخطيرة جًدا، اإذا ا�ستغل هذا )الحار�س( وظيفته في تمرير 

لتت�سلل  )البوابة(  تطويع  اأو  م�سالحه،  تحقيق  اأو  اأهوائه، 

من خللها الأج�سام الغريبة، والأفكار الرديئة التي تقّو�س 

المجتمع، وتنخر في بنائه الثقافي، وتهّدد هويته وفكره. 
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لن  الإعلمّية  بوابتنا  يحر�س  من  �سوؤال  عن  والإجــابــة 

اأو الم�سكونين  تكون محبطة، فل�سنا من ُدعاة )الإحباط(، 

ا-  –اأي�سً التفاوؤل  في  الإغراق  اأن  بيد  المت�سائمة،  بالنظرة 

هو هروب من الحقيقة وقراءة خاطئة لبع�س واقعنا. 

والثقافي  ال�سيا�سي  الظرف  وفــي   – اإنــه  نقول:  لذلك   

الع�سيب الذي تعر�ست له بلدنا من منابر الإعلم الأجنبي 

)ال�سدام  ّناع  �سُ اأحدثها  التي  الدولّية  التحولت  جــّراء 

الإعلمّية  البوابة  )حــّرا�ــس  من  نفر  انبرى  الح�ساري( 

الدولة  دين  على  التمّرد  من  ثــورة  قيام  ليعلنوا  المحلّية( 

وثقافتها وقيمها وثوابتها. 

المحلي  الأمني  والواقع  الدولي  ال�سيا�سي  الظرف  كان 

مطّية للقائمين على الو�سيلة الإعلمّية في بلدنا ليتحدثوا 

)الأوراق(  ركـــام  فــي  وينب�سوا  عــنــه(،  )الم�سكوت  عــن 

)حار�س  فكان  �سيء(،  )كل  عن  فيها  ليتحدثوا  المحترقة، 

م�ستهزًئا  الديار،  خلل  يجو�س  خام�ًسا  طابوًرا  البّوابة( 

على  يحارب  الوطن  فاأ�سبح  البناء،  اأركان  ُمزلزًل  بالدين، 

جبهتين: عدو من الداخل، وعدو من الخارج. 
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اآن  فقد  قليًل،  الخارجي  الــعــداء  جــذوة  خبت  وقــد  ــا  اأّم

وهي  البوابة؟(  )حّرا�س  من  الفئة  هذه  محا�سبة  للغيورين 

الآن  ال�ساحة  لأن  والمثقفين،  العلماء  باأعناق  مناطة  مهمة 

متاحة للحجة البالغة والبّينة اليقين. 

ومن هنا فاإنني اأدعو اإلى جمع نتائج اأولئك القائمين على 

واإزالة  باطله  وك�سف  وتحليله،  وقراءته،  الإعلمية،  البوابة 

ونافقوا،  ظلموا،  الذين  ليعلم  واأهدافه  غاياته  عن  الأقنعة 

وواَلْوا اأّي منقلب ينقلبون، واإنا لذلك لمنتظرون. 
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�شحيفة )الإمبراطور( 

بـ  فالمراد  النتيجة..  ا�ستخل�س  في  اأحــٌد  ي�ستعجلن  ل 

في  التباطوؤ  اأو  الأداء..  في  الإخفاق  لي�س  هنا  )الق�سور( 

المهنة  في  )العور(  اأو  الواجب..  عن  التقاع�س  اأو  العمل.. 

ال�سحافية؛ )الق�سور( يعني ذلك البناء المادي ال�سخم، 

العمل  تقنيات  باأحدث  والمجهز  الأثــاث  باأرقى  المفرو�س 

ال�سحافي.. المدار ببيروقراطية )الإمبراطور(.. والم�سي�س 

بنـزعته الفردية المطلقة في اآليات العمل.. وطرائق الإنتاج.. 

و�سيا�سة الن�سر. 

بلدنا..  في  ال�سحافية  الموؤ�س�سات  بع�س  حــال  هكذا 

يديرها ال�سيد )رئي�س التحرير( بذهنية واحدة.. الحق ما 

يراه.. والباطل ما يتعار�س مع راأيه.. يح�سر يوًما.. ويغيب 

اأياًما. 

في ح�سوره اإلى )الق�سر ال�سحافي(.. يهرع اإلى بلطه 

ال�سحافيون.. في انتظار اإ�سارة الر�سا ليخرج نتاجهم اإلى 
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النور.. وفي يوم ح�سور ال�سيد رئي�س التحرير ترتفع مقايي�س 

وافق  من  ال�سحفيين  من  والمحظوظ  بمزاجه..  التنبوؤ 

وال�سعادة..  الحبور  منتهى  يعني  فذلك  الإجابة(..  )�ساعة 

الحجب،  ــقــرارات  ل لحظات  فــاإنــهــا  الــكــدر(  )�ــســاعــة  اأمـــا 

والخ�سم، واإيقاع العقوبة، ومن كان هذه حظه من )مزاج( 

�ستكون  معه  ال�سحافي  حكاية  فاإن  التحرير،  رئي�س  ال�سيد 

مبثوثة في اأروقة الموؤ�س�سة يتجاذب تفا�سيلها حتى موظف 

ال�سنترال. 

وفي غيابه.. تدار الموؤ�س�سة )بكاريزما( �سخ�سية )الإمام 

تتقم�س  عنه..  بالنيابة  تفكر  ذهنيات  فهناك  الغائب(.. 

ب�سخ�سه..  متلب�سة  وتنفذ  ظله..  وتتخيل  الحا�سر..  دوره 

لكنها لن تفكر مطلًقا اأن تعبر عن راأيها.. اأو اأن تتحرر من 

اأهلية  تلك ال�سخ�سية لتكون )هي ذاتها( بما تتمتع به من 

وكفاءة. 

رئي�س  ال�سحافية..  الموؤ�س�سات  بع�س  حال  هذا  نعم.. 

اإمبراطور يدير المهمة من الق�سر، وما دونه من  التحرير 

هيئة التحرير، وما فوقه من مجل�س اإدارة ومدير عام.. هم 
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رعية في هذه الإمبراطورية ال�سحفية. 

–عبر  النخب  فيه  تنادي  الــذي  الوقت  في  هــذا  يحدث 

الموؤ�س�سات ال�سحافية- بحرية الراأي، والم�ساركة في اتخاذ 

القرار.. وتو�سيع دائرة ال�سورى اأو الديموقراطية اإن �سئتم!! 

الفريق  بــروح  العمل  ودعــاوي  الإ�ــســلح..  خطوات  وت�سريع 

والجماعة. 

ما  اإل  اأُريــكــم  )مــا  يقول:  التحرير  رئي�س  ال�سيد  ل�سان 

اأرى(.. ومن راأى غير ذلك ف�ستكون )محاكم التفتي�س( له 

بالمر�ساد!!

في  العاملين  على  تنعك�س  ل  اأرى(  مــا  اإل  اأُريــكــم  )مــا 

)الق�سر ال�سحافي( فقط؛ بل على الراأي العام كله الذي 

�سيقراأ هذه الروؤية.. ول �سيء غيرها. 

وها هنا الداء الع�سال.. اإذ هي داخل الموؤ�س�سة ال�سحافية 

م�سكلة اإدارية ومهنية.. لكنها على م�ستوى المجتمع م�سكلة 

يرى  عندما  وذلــك  ـــراأي(..  )ال في  وماأ�ساة  )التوجه(  في 

ال�سيد رئي�س التحرير –وبالتالي كل العاملين معه- ق�سايا 

المجتمع بروؤيته هو ويفر�س على الأمة معاييره، ويحدد ما 
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ين�سر لها وفق مقايي�سه. 

التحرير  رئي�س  ال�سيد  يجي�س  عندما  ع�سال  داء  هي 

اأو  طوًعا   – ال�سحفيين  اأقــلم  ويوجه  الكتبة..  جحافل 

كرًها- بالحديث عن ق�سية.. اأو الهجوم على �سخ�سية.. اأو 

ت�سفيه رمز.. اأو تحقير �سيخ.. لتمطر حملته الإعلمية وابًل 

من كلمات التجريح.. وعبارات التجهيل للثقافة ورموزها.. 

برداء  متلب�سة  اأرى(..  ما  اإل  اأُريكم  )ما  نظرية  وليكر�س 

الغيرة اأو متدثرة بلحاف الوطنية.. 

)�سحافة الق�سور( ق�سية منظورة للقلة، غائبة عن العقل 

اأثرها على المدى الطويل �سيطالب  الجمعي للأمة، من يع 

ولي�س  اليوم..  »الإ�سلح«..  اأوليات  في  تكون  باأن  –حتًما- 
غدًا !! 
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رئي�س التحرير.. رئي�س رقباء ! 

نف�سه  يجعل  من  �سحافتنا  في  التحرير  روؤ�ساء  بين  من 

و�سًيا على المجتمع، بل على العلماء والمثقفين والمفكرين، 

وهم نوعان: 

الأول: من عنده ح�سا�سية مفرطة في ا�ستخدام الرقابة، 

العلقة  ذات  الجهات  فــي  الم�سوؤول  �سخ�سية  وتقم�س 

روؤ�ساء  من  النوع  هذا  المجتمع..  في  الن�سر  حركة  ب�سبط 

المادة ال�سحفية من  اأو من في حكمهم مْن يقراأ  التحرير 

اإليه،  اأو ي�سيف  اإلى الخاتمة، فيحذف من العنوان  العنوان 

ثم ي�ستعر�س المتن فيعدل الكلمة، اأو يحذف عبارة فتن�سر 

المادة مبت�سرة ال�سياق، ناق�سة المعنى، �سقيمة المبنى؛ لأن 

قلم الرقيب ت�سّرف في الن�س حتى يطابق موا�سفات ال�سيد 

رئي�س التحرير ومقايي�سه التي لم ي�سدر بها قرار، اأو تقرها 

دار  ال�سحفية  الموؤ�س�سة  وكاأن  نظام،  يعتمدها  اأو  �سيا�سة، 

للحياكة ولي�ست مقًرا للعمل ال�سحفي المهني الذي ينا�سل 
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من اأجل حرية الراأي العام –ف�سًل عن الُنّخب- في الراأي 

والتعبير. 

ويعُظم الأمر عندما ينظر رئي�س التحرير اإلى مادة �سرعية 

ت�سله من عالم كبير، اأو مقطوعة ثقافية ير�سلها مفكر قدير، 

فيحجبها عن الن�سر بدعوى »الم�سلحة«، وكاأنه الأدرى بها 

من مفكرينا، اأو الأغير على الوطن من علمائنا!!

هذا النوع من روؤ�ساء التحرير اإما م�ساب بداء »العظمة«، اأو 

م�سكون بعقدة »الخوف الوهمي«، جعلته يقبع في زاوية �سيقة 

اأن  منه  المرجو  كان  وقد  له،  الممنوحة  الحرية  م�ساحة  من 

يتحرك في كل �سبر من هذه الم�ساحة، بل يطالب باأكبر منها. 

بيد  عــدًدا،  الأقــل  هو  التحرير  روؤ�ساء  من  الثاني  النوع 

اأنه الأكثر خطًرا، اإذ هو يخدم ر�سالة مر�سومة الغايات في 

الخفاء، من�سورة الم�سامين في العلن.. اأبوابهم م�سّرعة لكل 

قلم م�ستغرب، اأو َنَف�س متعلمن، اأو نهج متحرر. 

ينتقدون »الإق�سائيين« وهم الأكثر غلًوا من الغلة. 

على  الن�سر  منافذ  ويغلقون  ــراأي«،  ال »اأحادية  يرف�سون 

الآخرين. 
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يثيرون المجتمع باآراء »اأغيلمة« ي�سلطون عليهم الأ�سواء، 

ويمنحونهم الألقاب لينفثوا من اأنفا�سهم المتعفنة في اأجواء 

الف�سيلة والطهر، حتى اإذا توالت عليهم الردود جمعوها في 

»�سلة المهملت« وهم يمكرون. 

باأعيانهم،  ــا  واأ�ــســخــا�ــسً باأ�سمائهم..  كــّتــاًبــا  يحت�سنون 

ويحر�سون على بقائهم لتقا�سم الأدوار. اأّما كّتابهم الملتـزمون 

فاإن  والمنهج  الغاية  في  معهم  المختلفون  المهنة،  في  معهم 

�سيا�سة »التنكيل طويل المدى« هي الأمثل في التعامل معهم: 

تاأخير في الن�سر.. 

طلبات حذف وتعديل ل تنتهي. 

ليكون الملذ: البحث عن �سحيفة اأخرى. 

واإذا طال َنَف�س الكاتب في المقاومة فهناك توجيه »غير 

خطي« بعدم الن�سر. عندها لن ي�سل اإليه خطاب �سكر، اأو 

ي�سمع كلمة وفاء !!

اإمبراطوريات �سحفية.. 

تقتات من مال المواطن.. 

وتفر�س الو�ساية عليه!!
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تكري�س »الفجور«

 لي�س من �ساأننا اأن نتتبع موؤ�سرات الفجور ال�سحافي في 

قيم  رمــوزه  ولوثت  وتلونت،  فقاعاته  كبرت  فقد  الإنترنت، 

العمل الإعلمي واأخلقياته.

ال�سحفي  )العهر  ظــاهــرة  عــن  الحديث  وتخ�سي�س   

العام( في الإنترنت فيه اإجحاف وظلم لل�سحافة ال�سفراء 

من  الأخــرى  الإعلمية  القنوات  من  هناك  لأن  المطبوعة، 

تبواأ مكانة في الأ�سفلين، وهي قنوات اأمدت عقول الجماهير 

بجرعات مكثفة من الفجور �سوتًا و�سورة!!

 اأما اأن تمتد حرية الفجور لتطال تاأريخ الأمة وتنال من 

وينذر  الخطر،  اأجرا�س  يدق  اأمر  فذلك  ؛  وثقافتها  فكرها 

وملحقة  جــذورهــا،  اجتثاث  ت�ستدعي  اأخــلقــيــة  بكارثة 

اأنفا�سهم،  وكــتــم  عليهم،  الــخــنــاق  وت�سييق  اأبال�ستها، 

ومحاربتهم في كل زمان ومكان، واإنزال اأ�سد العقوبات على 

اأقطابها.
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�سحيفة  في  ُن�سرت  مقالة  ال�سحفي  العهر  هذا  �ساهد   

اإلكترونية، يتتبع كاتبها ظاهرة انت�سار الخمر في مجتمعنا 

ال�سعودي المتدين ؛ ويدعي – زورًا وبهتانًا – اأن كثيرًا من 

الخمر  �سوق  واأن  النخاع،  المجتمع )خمريون( حتى  اأفراد 

فئام  بين  ال�سيافة  لوازم  من  باتت  وموائده  مزدهرة،  فيه 

معينة فيه.

الخمر،  من  معين  نوع  انت�سار  )تاأريخ(  الكاتب  ويتتبع   

اأو  عنها  يكتب  لم  التي  ال�سفهية(  )الثقافة  من  اإنه  ويقول 

)يوؤ�سل!!( لها.

ظاهرة  تناولت  كتابة  اأول  اأن  الفجور(  )مــوؤرخ  وزعــم   

روايات  في  وردت  ال�سعودي  المجتمع  في  الخمر  انت�سار 

)العدامة( و)ال�سمي�سي( التي تحدث فيها كاتبها عن وجود 

هذه الظاهرة في عقد ال�ستينيات الميلدية؟!

في  الظاهرة  هذه  انت�سار  على  المقالة  كاتب  وي�ستدل   

المجتمع بحقيقتين )!!( هامتين هما:

كثرة الكوؤو�س التي تباع في متاجر الأواني المنزلية!

كثرة من ي�ستري )الثلج( في عطلة نهاية الأ�سبوع!
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 هذه المقالة تن�سر في الإنترنت، وقراوؤها اأكثر من قراء 

ثقافة  ه  ي�سِوّ فجور  وم�سمونها  عربية مطبوعة،  �سحيفة  اأي 

المجتمع ويقذف اأفراده بمثل هذه ال�سفات وغيرها.

ن�سر  منع  عن  يعجز  الرقيب  )مق�س(  اأن  في  ن�سك  ل   

افتراءات ف�سقة الأمة ودعاة ال�سللة اإذا كانت الإنترنت هي 

و�سيلة الن�سر، ولكن الرقابة لي�ست فقط على الم�سمون، بل 

على الأ�سخا�س اأي�سًا.

 لو اأن هوؤلء كتبوا في ال�سيا�سة، اأو عن تجاوزات القيادات 

العلمانية العربية، فما ع�سى اأن يكون م�سيرهم؟!

 �سيوؤخذون بالنوا�سي والأقدام، و�سي�سامون �سوء العذاب، 

يق الأر�س عليهم بما رحبت جزاًء وفاقًا. وُت�سَّ

اأهل  دن�س  مــن  ي�سان  بــاأن  اأحـــرى  الأمـــة  ديــن  لي�س  اأو 

الأهواء؟!

اللوث  مــن  ت�سان  بــاأن  جــديــرة  الأمـــة  ثقافة  لي�ست  اأو 

والتدلي�س والت�سويه المتعمد ؟!

األ ي�ستحق تاريخ الأمة اأن ي�سان من �سموم الأقلم ؟!

وتراثها  الأمــة  دين  على  المتمردة  الزمرة  هذه  معاقبة   
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�سرورة، ومطاردتها لزمة من لوازم الأمن، ل فرق في ذلك 

كهوفًا  المزيفة  الثقافة  اأوكار  من  يتخذ  الذي  الإرهاب  بين 

والخنادق  الجبال  و)اإرهــاب( مغارات  ينطلق منها،  وحفرًا 

الأودية؟!
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ل مكان للمتفرجين 

         

قديمًا كان يمكن اأن تقع كثير من الأحداث الهامة في بقاع 

كانت  وربما  عنها،  �سيئًا  نعرف  اأن  دون  العالم  متفرقة من 

بع�س هذه الأحداث ذات تاأثير مبا�سر اأو غير مبا�سر علينا، 

ح�سارتنا،  من  انتقا�سًا  اأو  بم�سالحنا  اإ�سرارًا  تمثل  كاأن 

لم  اأننا  من  ذلك  على  اأدّل  ولي�س  �سريعتنا،  على  تطاوًل  اأو 

التي  والم�سلمين  العرب  نحن  الم�سوهة  ل�سورتنا  ننتبه 

ر�سختها موؤ�س�سات الثقافة والإعلم في الغرب عبر ع�سرات 

ال�سنين.

اأو  رف�سًا  الفعل،  على  القدرة  يملك  ل  يعلم  ل  من  ولأن 

تاأييدًا.. كان هناك مبرر لممار�سة »الفرجة« والكتفاء بفعل 

الم�ساهدة، وفي اأح�سن الأحوال التاأييد اإعجابًا، اأو المتعا�س 

والتاأّفف رف�سًا.

ثورة  اأتــاحــت  بعدما  كثيرًا،  يختلف  فالو�سع  الآن  ــا  اأم

المعلومات والت�سالت لكل فرد في جميع اأنحاء المعمورة 
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ُتتح  لم  بحرية  براأيه  وي�سارك  بل  حوله،  يجري  ما  يعي  اأن 

تاأييده  اأو  لأمر،  رف�سه  يعلن  اأن  باإمكانه  و�سار  للأقدمين، 

عن  يبحث  واأن  كمبيوتر،  �سا�سة  اأمــام  جال�س  وهــو  لآخــر، 

الذين يتفقون معه لي�سكلوا معًا جماعات �سغط اإلكترونية، 

اأو  �سوتها،  يحجب  اأن  ي�ستطيع  من  يوجد  ل  جماعات  وهي 

يمنع اأحدًا من الن�سمام اإليها، حيث ل مقر لها �سوى عقول 

الإنترنت  �سبكة  عبر  وراأينا  اأع�سائها،  وقناعات  وتوّجهات 

منتديات ومواقع يجتمع بها الأفراد ذوو الميول والتوجهات 

اآرائهم  عن  خللها  من  يعلنون  والتي  المتقاربة،  والأفكار 

هذه  من  وكثير  بل  اآخرين،  باأ�سماء  اأو  باأ�سمائهم  �سراحة 

الآراء  لقيا�س  ا�ستطلعات  تجري  والمنتديات  المواقع 

واإح�سائها لتخرج بنتائج تعبر –مثًل- عن الرف�س ل�سيا�سة 

من  خــوف  دون  الأمريكية  المتحدة  الــوليــات  بحجم  دولــة 

ُي�ساق  اأو  للإرهاب،  الداعمة  الجهات  قائمة  على  تو�سع  اأن 

اأ�سحاب هذه الآراء لقاعدة غوانتانامو.

ولم نكن نحن العرب والم�سلمين بمعزل عن هذا التطور 

اأدمن  منا  كثيرًا  لأن  لكن  المعلوماتي،  والنفتاح  الت�سالي 
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ممار�سة »الفرجة« دون الفعل، اقت�سرت ا�ستفادتنا من هذه 

التقنيات الحديثة على اإر�سال »نغمات الجوال« اأو »ممار�سة 

واإطلق  الإلكترونية  الدرد�سة  غرفة  في  والعبث«  النحلل 

»ر�سائل الغرام« عبر �سا�سات القنوات الف�سائية، ومن قرر 

اأن يدخل دائرة الفعل، وجدناه ين�سم لجمعية محبي الرموز 

عبر  ال�سراء  يمار�س  اأو  الإنترنت،  عبر  الريا�سية  اأو  الفنية 

في  كثيرة  ال�سلبي«  »الجمهور  هذا  ون�سبة  الت�سوق.  مواقع 

خالية  التاأثير  و�سائل  من  كثيرة  م�ساحات  وتبقى  �سفوفنا، 

الت�سال  قنوات  عبر  ُيراغم  الذي  الن�سط«  »الجمهور  من 

والمعلومة ليقدم ر�سالة الحق، ويتوا�سل مع »الآخر« لتت�سع 

دائرة الخير الذي جاءت به ح�سارتنا للنا�س اأجمعين.

في عالم اليوم.. ل مكان للمتفرجين الذين يعي�سون على 

هام�س الحياة، ومن ارت�سى اأن يكون كذلك فاإنما هو كميت 

الأحياء.. ل يعرف معروفًا ول ينكر منكرًا!! 
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�شحافة »الحر�س القديم« 

المقربون  بــه  ُيــو�ــســف  م�سطلح  الــقــديــم«..  »الــحــر�ــس 

ال�سلطة..  �ساحب  على  الملتفون  الع�سكري«  »البلط  من 

ال�ساهرون  كيانه..  عن  ل�سخ�سه..المدافعون  الحار�سون 

–اأحيانًا-  اأمنه.. هذا »الحر�س القديم« يقوم بواجبه  على 

اأو  الحماية..  بواجب  القناعة  بحكم  ل  »الوظيفة«  بحكم 

اأحيان  وفي  ال�سلطة..  �ساحب  عن  الدفاع  بواجب  الإيمان 

كثيرة يمار�س الحر�س القديم واجباته باإخل�س؛ لأن بقاءه 

ال�سخ�سية  م�سالحه  لأن  اأو  يحر�سه،  من  ببقاء  مرتبط 

مرهونة ب�سلمة البلط.. ومن فيه.. ومن حوله!!

يدير  القديم..  الحر�س  من  �سيء  �سحافتنا  بع�س  في 

الحر�س  هذا  ويمار�س  القرار..  �ساحب  بروؤية  الم�سوؤولية 

هات النافذين في  اإذا كانت متفقة مع توُجّ مهمة »التمرير« 

اإلى  »الحفظ  اأو  »الحجب«  اأو  »الغربلة«  ومهمة  »التحرير«.. 

حين« اإذا كانت ل تحقق للحر�س هدفًا.. ول تخدم له غاية.. 
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والهدف والغاية هاهنا مرتبطان باأهواء المهيمنين على هذا 

اأو ثوابت المنهج.. ول باأولويات  البلط.. ل بقيم المجتمع 

القارئ.. اأو بم�سلحة المجموع..

هذا »البع�س ال�سحفي«.. تتجاذبه حالتا المد والجزر.. 

كلما عل �سوت  وينكم�سون  نور..  لهم  اأ�ساء  كلما  يتمّددون 

نفذ ل�سحافتهم.. اأو ارتفع نداء بمحاكمتهم!!

يتواَرْون تارة.. وي�سفرون تارة.. هذا التواري وذلك ال�سفور 

محكوم بالخوف من بط�س �سلطة التحرير.. اأو قطع الرزق 

التحرير  هرم  رغبات  تاأتي  ولذلك  القلم..  مداد  من  الآتي 

وق�ساياه  الناجزة..  المجتمع  اأولويات  اأما  ال�سدارة..  في 

الملحة.. وهمومه ال�ساخنة فتبقى حبي�سة الأ�سايير.. ورهن 

تتقدم  اأن  لها  ُيــوؤذن  حتى  التحرير..  في  »ال�سادة«  اأمزجة 

في طابور النتظار.. واإذا ُن�سرت األفيتها غريبة ال�سكل.. اأو 

م�سّوهة المعنى.. اأو ممزوجة بنف�س )ال�سادة( حتى ل تكاد 

تجد للحرف هوية من دين.. اأو للخطاب ملمحًا من قيمة.

بوجود  محكوم  القديم«  ال�سحفي  »الحر�س  هذا  وجــود 

لديها  يغذي  ما  ويــفــرزون  حولها..  ــدورون  ي النحل«  »ملكة 

ال�سعور بالعظمة.. ويعّزز وجود الخلية!! 
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دعوة للتعُقل الإعالمي

للر�سائل  المتابع  يلحظها  ظــاهــرة  الإعــلمــي(  )الغلو 

و  المقروءة  اأنواعها  بكل  العربي،  الوطن  في  الإعلمية 

الم�سموعة والمرئية.

اأو  رديــفــًا  اأو  جــزافــًا  ــاأت  ي لــم  )الغلو(  بكلمة  والتعبير   

يدركها  بل هو حقيقة  الدين،  في  الغلو  قيا�سًا على مظاهر 

كل من وهبه اهلل قلبًا عقوًل يميز به بين الوهم والحقيقة، 

اإلينا  نقل  الــذي  الإعـــلم  هــذا  اإن  ــواقــع.  وال الــزيــف  وبين 

واألب�سها  و)الأ�سولية(  و)التطرف(  )الغلو(  م�سطلحات 

لبو�سًا خا�سًا مف�سًل على الق�سايا والم�سكلت التي تعاني 

منها المجتمعات العربية ورّوج لها لإقناع الجماهير بالمعنى 

المراد بها والمفهوم الذي اختير لها كان اأول من وقع في فخ 

المغالت من حيث التعبير عنها اأو العمل بها.

الفكر فقط، بل   فالغلو لي�س في الدين فقط، ولي�س في 

اأو�سح  في  الغلو  هذا  يتجلى  حيث  الإعــلم  في  اأي�سًا  يكون 
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�سوره واأ�ِسكاله.

وفي �سور هذا )الغلو الإعلمي( تحريف الن�سو�س التي 

والدعاة  والدعاة  العلماء  ل�سان  على  الإعــلم  هذا  ينقلها 

والم�سلحين في الوطن العربي، وغاية هذا التحريف المتعمد 

اأن ين�سجم مع ال�سيا�سة العامة لتلك الموؤ�س�سة الإعلمية اأو 

تحريف  ومنهج  عليها.  تملى  التي  ال�سيا�سة  مع  يتعار�س  ل 

اأجزاء  بتر  اأو  لها،  الأ�سلي  المعنى  بتحوير  يكون  الن�سو�س 

منها حتى تتفق مع ال�سياق العام المراد لها. وهذا النوع من 

الغلو يكثر ب�سكل ملحوظ في ال�سفحات المخ�س�سة للتحليل 

المقروءة  ال�سحافة  في  ال�سيا�سية  ال�سبغة  ذي  الإخباري 

بطريقة تبعث على النفور والتقزز.

ومن �سور هذا الغلو ) الت�سفيق الإعلمي ( في المحافل 

معاني  بكل  المثقل  الت�سفيق  ذلك  ال�سيا�سية،  والمنا�سبات 

التزلف والمراء والمداهنة الذي يجيده فئام من الإعلميين 

حملوا على عواتقهم – بزعمهم – الق�ساء على الغلو بكل 

مظاهره في المجتمعات العربية، الذي ياأتي غالبًا في �سياق 

حديثهم عن الغلو في الدين وحربهم له، وكاأن الغلو ل يكون 
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اإل في الدين فقط. ول�سنا نرى بونًا �سا�سعًا وفرقًا كبيرًا بين 

من يغالي في حب �سيخه وتقدي�سه والتم�سح بُجبـَّته وبين من 

يت�سول  اأو  �سدره  على  �سورته  ويعلق  )الزعيم(  اإلى  يتزلف 

على بلطه وي�ستعطي عند بابه.

ومن �سور هذا الغلو التهمي�س المق�سود للم�سكلت التي 

تعاني منها الأمة العربية وتجاهل الق�سايا الكبرى الموغلة 

في جذور المعاناة، وال�ستغال بق�سايا فرعية تاأتي في ذيل 

وال�سعوذة  ال�سحر  ق�سية  من  فتجعل  المجتمع،  اهتمامات 

انتهت  – الق�سية الأولى، وكاأن م�سكلت الأمة قد  – مثًل 
جميعها ولم يبق اإل مطاردة ال�سحرة والم�سعوذين.

اأي�سًا المبالغة في تحليل  ومن �سور هذا الغلو الإعلمي 

الخبر وو�سفه والتعليق عليه اإذا وافق هوًى في نف�س �ساحبه، 

قرارات  من  المخت�سة  الجهات  من  ي�سدر  ما  وا�ستغلل 

تبحث  موبوءة  و�سميمة  لفكرة مكبوتة  الترويج  في  وبيانات 

من  فتجعل  لها،  والت�سفيق  ن�سرها  يبرر  لها  متنف�س  عن 

هذه القرارات والبيانات الر�سمية مطية لها، يت�سدر تعليق 

العامة  وت�سليل  لتزويقها  الأولى  ال�سفحات  عليها  �ساحبها 



84

تحوالت النخب

اأنف�سهم  وجــدوا  اأقــوام  حذقه  قد  تقليدي  منهج  وهذا  بها. 

كانوا  اأن  بعد  الفكر  ومنافذ  الإعلم  منابر  يت�سنمون  فجاأة 

مرتك�سين في حماأة الفن اأو الريا�سة، واإذا بنا نراهم يمثلون 

المجتمعات  على  فر�ست  التي  والنخبة  ال�سفوة  طلئع 

العربية فكرًا عميقًا اأجوف ل يعرف ثابتًا ول يفقه متغيرًا.

اإنها دعوة للتعقل الإعلمي في مجتمعاتنا العربية للق�ساء 

على مظاهر الغلو في اأجهزته بكل �سورها واأ�سكالها، دعوة 

التي عفى عليها  للواجهات الإعلمية  تنادي بترميم �سامل 

الزمن والتي �سودتها ال�سعارات وطم�ست معالمها التيارات 

الروائح  ومــا  عـــددًا.  �سنين  العربية  بــالأمــة  ع�سفت  التي 

المنبعثة من هذه الو�سائل اإل دليل على امتزاج قيء اأ�سحابها 

بمداد اأقلمهم.

المرحلة،  الفطرة، ومتطلبات  العقل، ودواعي  لوازم  اإن   

ومنطق الحاجة، وا�ستقراء الواقع كل ذلك يحتم ا�ستئ�سال 

الإعلم  اأجــهــزة  في  خ  وفـــَرّ ع�سع�س  الــذي  الأجـــوف  الفكر 

العربي وا�ستبداله بفكر متجذر في عقيدة الأمة، يحمل الهم 

ويدرك الغاية، ي�ستجيب للواقع ويتفاعل مع الحقيقة، ي�سمو 
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واأدران  الزيف  اأو�ساب  من  العربي  العقل  ويحرر  بالمجتمع 

الجاهلية.

 هذه مقت�سيات الدعوة اإلى التعقل الإعلمي الذي تفر�سه 

ظروف المرحلة الراهنة، ونقي�سها يجعل من هذا الإعلم 

العربية وعالة  اليوم وغدًا وم�ستقبًل عبئًا على المجتمعات 

على �سعوبها.
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تقرير الخيانة 

بم يذّكركم )اأحمد الجلبي(؟

اأجزاء �سورته الذهنية عند العرب والم�سلمين )الُخَلّ�س( 

هي مزيج من هزيمة الذات وذوبان الهوية والتنكر للكرامة.. 

اإلى بلده على متن دبابة  نتج عنها خيانة للأمة حين عاد 

ع�سكرية اأمريكية لير�سم الخطوات الأَُول للحتلل: احتلل 

التراب.. والوطن..

العرب  ومعهم  العراقيون،  وذاق  الواقعة..  وقعت  بعدها 

ة الكارثة.. والم�سلمون، طعم الماأ�ساة، وتجرعوا ُغ�سّ

واأْنتن  الخيانة..  في  مرتبة  اأعلى  هو  بمن  اأُنبئكم  هل 

َنَف�سًا في الدناءة.. واأكثر ولوغًا في الحقد والكراهية للأمة 

ودينها.. واأدهى في المكر والخديعة في الت�سلل اإلى العقول.. 

وقلب الحقائق.. وتلبي�س الحق بالباطل؟!

اأفــلم،  قــنــوات  ومجموعة  عربية،  اإخــبــاريــة  قناة  اإنــهــا 

ومو�سيقى، وعامة وغيرها، و�سحيفة دولية!!
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ن�سيجها  في  تاأثيرًا  واأكثر  الأمــة  على  وطــاأة  اأ�سد  هــوؤلء 

في  الجلبي«  »اأحمد  اأ�سباه  من  والأمــنــي  والفكري  الديني 

الفقيه«  و»�سعد  �سوريا،  فــي  ــغــادري«  ال »فــريــد  و  الــعــراق، 

من  جميعًا  المنبوذون  ال�سعودية،  في  الم�سعري«  و»محمد 

قادتهم و�سعوبهم ومن كل ال�سرفاء..في كل اأر�س وتحت كل 

�سماء.

خلل  مــن  ومعنا  بيننا  يعي�سون  الــخــونــة  الإعــلمــيــون 

م�سامينها  ومــن  وبها..  فيها  يتحركون  التي  موؤ�س�ساتهم 

لهم..  الأجنبي  وبدعم  باإرادتهم  الأمــة  ج�سد  في  ينخرون 

بت التقارير اأمر الدعم الم�سبوه لهم ماديًا ومعنويًا،  لقد �َسَرّ

العالية،  التقنية  ذات  الفنية  الأجــهــزة  وتقديم  بالمال، 

القادة  ومقابلة  الإعلمية،  التغطية  في  الأولوية  وَمْنحهم 

والتفوق  )غيرهم(  مناف�سة  من  ليتمكنوا  القرار  و�سّناع 

عليه!! ول يزال القائمون على هذه القنوات يتفيوؤون ظلل 

الدعم، ويتقّلبون في نعيمه، و�سرذمة تلك ال�سحيفة يوؤدون 

المهمة بكل اإخل�س ويقب�سون الأجر بنف�س حقيرة ر�سَيّة..

في هذه )المجموعة( الإعلمية تلمح برامج العمل المعدة 
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في )وزارات( خارجية، لتخدم غايات محددة، منها: 

- خلخلة الثابت والمعلوم من الدين بال�سرورة. 

الم�سلمين،  عند  الديني  المقد�س  نقد  في  التمادي   -

والتواطوؤ مع الأجنبي في ذلك. 

- العزف على اأوتار الظلمية والرجعية. 

- الترويج لم�سطلح )التنوير( ومرادفاته. 

المتفق  اأو  عنها  الم�سكوت  الجتماعية  الق�سايا  اإثارة   -

عليها. 

ل  )اأو  يــخــدم  بما  ال�سيا�سي  الخبر  ــات  ــي اأول ترتيب   -

يتعار�س( مع الم�سلحة الأمريكية. 

- الت�سويق للنموذج الغربي في بلد الم�سلمين، والدعوة 

اإلى تطبيقه واقعًا معي�سًا.

اه وك�سفه  هذه بع�س �سمات وملمح هذا الإعلم الذي َعَرّ

)تقرير الخيانة(.. ولئن جاء »اأحمد الجلبي« واأ�سباهه من 

ورمانا  كثيرة،  هــوؤلء من طرق  فلقد جاءنا  واحــدة،  طريق 

اإعلمهم عن قو�س واحدة.. ي�ستمد زاده من مكر في الداخل 

واإ�سناد من الخارج.. فهم اأ�سد خطرًا على ديننا ووطننا من 
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المنافقين العرب ويهود بني قريظة.. 

الدين..  على  قــفــزًا  الــوطــن:  اأزقـــة  فــي  يرك�سون  اإنــهــم 

وهتكًا للن�سيج.. وتدني�سًا للتراب.. يفعلون ذلك م�ستفيدين 

اأيام  اأنها  لكننا موقنون  الأجــواء..  التي غطت  الغمامة  من 

فتن.. يمتحن اهلل فيها قلوب ال�سادقين، ويمحق المرتزقة 

الخائنين، ويهتك اأ�ستار المنافقين.. ليجعلهم في الأذلين.. 

َلُموَن{.  َثَر النَّاِس اَل َيعخْ ِرِه َوَلـِكنَّ َأكخْ }َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأمخْ





)3(
مشهد المحسوبين على الدعاة
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الأنوثة الفكرية

 ال�سلوك ترجمة للفكر، وكلما كان الفكر اأ�سيًل، خال�سًا 

من ال�سوائب نقيًا من العوالق، و�ساحًا في الروؤية، متجذرًا 

في المنهج اأنتج ذلك �سلوكًا ر�سيدًا، واأثمر تعامًل �سديدًا.

يلحق  اأن  ير�سى  ل  المبداأ  ومعتنق  الفكرة،  �ساحب  اإذ   

بفكرته اأذًى، اأو اأن ي�سوب مبداأه عالقة من نق�س اأو خلل. وهذا 

ما ينبغي اأن يكون، وهو ما كان – ول يزال – عند اأ�سحاب 

والقيم  الم�ستنيرة،  النا�سعة  والمبادئ  الر�سيدة،  العقول 

الم�سيئة. عند اأتباع الحق واأن�سار ال�سنة الم�ستم�سكين بها 

في �سرائهم و�سرائهم.

 وعندما تنخرم هذه القيمة – قيمة توافق الفكر وال�سلوك 

التناق�س  نتوء  ويبزر  بينهما،  الت�سادم  اأعر�س  – وتظهر 
المريب، ويكون الفكر �سلعة في المزاد، ولبا�سًا يلب�س ويخلع 

الم�سابين  زمرة  في  داخل  حامله  فاإن  اإليه،  للحاجة  تبعًا 

بمر�س ) الأنوثة الفكرية (.
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بي�سماهم،  – اأحيانًا  تعرفهم  المر�س  بهذا  الم�سابون   

ِإَلى  اَل  َذِلَك   َ َبنيخْ َذِبنَي  َذبخْ }مُّ القول  لحن  في  كثيرًا  وتعرفهم 

مجتمعاتنا  في  كثيرة  فئام  هم  َهـُؤالء{.  ِإَلــى  َواَل  َهـُؤالء 
على  مح�سوبون  ــهــم  اأن الــكــبــرى  م�سكلتهم  الإ�ــســلمــيــة، 

المتدينين؟! وم�سيبتهم اأنهم – طوعًا اأو كرهًا – ين�سبون 

اإلى ال�سالحين؟! اإما بما�سيهم، اأو بهيئاتهم، اأو باأل�سنتهم، 

اأو باأ�سماء وظائفهم، اأو ببع�س ذلك، اأو جميعه.

وطبقات  ومــنــازل..  مراتب  هم  بل  �سواء..  لي�سوا  وهم   

اللَِّه  ِفي  ُأوِذَي  }َفِإَذا  اأدناهم من قال اهلل عنهم:  ومدارج.. 

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اللَِّه{ واأق�ساهم واأ�سدهم وطاأة من  َجَعَل ِفتخْ
اخْ ِإَلى َشَياِطيِنِهمخْ َقاُلواخْ  }َوِإَذا َلُقواخْ الَِّذيَن آَمُنواخْ َقاُلواخْ آَمنَّا َوِإَذا َخَلوخْ

.} مخْ ِإنَّا َمَعكخْ
– على  بمماحكة  اأو  اأو بجهل  – بعلم  فكم يجني هوؤلء 

الدعوة واأهلها؟!

اهلل  ر�سي  حذيفة  ي�ستحلف  عمر..  يا  عنك  اهلل  ر�سي   

ُه ر�سول اهلل  � من المنافقين.. وهو عمر ؟! عنه: هل َعَدّ

وتاأملوا  الموقف..  الفكرية هذا  الأنوثة  تدبر مر�سى  لو   
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ما فيه من الخ�سية والرهبة والمحا�سبة لهانت عليهم الدنيا 

بمنا�سبها.. ودراهمها.. وكل حطامها. ولكن اأكثر النا�س لبا 

يعقلون.

ول  اإليك..  واأفقرهم  بــك..  خلقك  اأغنى  اجعلنا  اللهم   

تجعل بيننا وبينك في رزقنا اأحدًا �سواك.
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يا دعاة الأمة... ل تكونوا كالحديث ال�شعيف! 

العلماء هم حملة الر�سالة، المبّلغون عن اهلل، وهم بذلك 

مو�سع ثقة مجموع الأمة، واآحاد المجتمع، ننتظر منهم الكثير 

العقيدة،  على  تتطاول  اأ�سواتًا  ي�سهد  الذي  الوقت  هذا  في 

وت�سخر من القيم.. اأ�سوات ذات نف�س ليبرالي عفن، تنطلق 

مناهج  اأجوائنا  في  تنفث  م�ستن�سخة،  علمانية  كيانات  من 

م�ستقاة من حماأة موبوءة، تنخر في البناء العقدي والفكري 

حظيت  ــلم  اأق تقودها  الجمود،  ومحاربة  التنـوير  با�سم 

بمباركة كبار الأبال�سة منهم، فاأفردوا لأتباعهم ومريديهم 

ومن �سار في ركبهم م�ساحة الكتابة وحرية التعبير، وحجبتها 

عن غيرهم ممن يمثلون �سمير الأمة وهوية المجتمع، هذا 

اإلى وقفة  اإعلمي يحتاج  الم�سنود بدعم  الليبرالي  الزحف 

ال�سادقة  كلمتهم  ليقولوا  والــدعــاة؛  العلماء  من  م�سهودة 

النا�سحة في �ساأنهم.

ننتظر منكم اأيها الدعاة اأن تبّينوا خطرهم وعظيم اأثرهم 
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لمن يملك قرار وقف تمردهم والحد من زحفهم، وننتظر منكم 

اأن ت�ساعفوا من الجهد لتحديد موقف الأمة منهم، فلقد ي�سر 

اهلل لكم من و�سائل التقنية للقول الف�سل فيهم ما لم يتي�ّسر 

لأ�سلفكم، واإن كلمتكم �ستبلغ فيها ما بلغ الليل والنهار.

يا دعاة الأمة.. ل تكونوا في وقفتكم تجاه هذه ال�سرذمة 

في  اإل  به  ُيوؤخذ  ل  الذي  ال�سعيف  الحديث  مثل  الليبرالية 

باب الترغيب والترهيب، فلم يعد ينفع مع هوؤلء حديث زهد 

كم بع�سًا، ويع�سد  ول موعظة، وقد اآن الأوان اأن ُيقّوي بع�سُ

كم بع�سًا، وي�سل حديثكم متواترًا اإلى من كلمته اأقوى  بع�سُ

من اأحاديث الترغيب والترهيب.

بقولكم  لُيحتّج  والمعا�سدة  التقوية  و�سائل  اأهم  من  واإن 

عند من لديه القول الف�سل اأن ت�ساعفوا من الر�سد والتحليل 

واأن  ووطننا،  وعقيدتنا  ديننا  عن  الفئة  تلك  من  ُين�سر  لما 

واأهل  الليبراليين  اأن  ليعلموا  القرار،  اأهل  اإلى  به  تتقدموا 

الفجور الفكري والعلمنة الثقافية اإنما هم �سجرة خبيثة في 

بيئة طاهرة يجب اأن ُتجتّث من فوق الأر�س، ول يكون لهم 

مع  المفا�سلة  مراحل  واأهم  اأولى  فهذه  قرار،  مجتمعنا  في 

القوم بكل �سورها.
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نخبة )ال�شرك الخفي(

وهم  والمثقفين  العلم  طلبة  على  المح�سوبين  م�سهد   

ال�سريع،  الرك�س  بــل  الحثيث،  الخطو  عملية  يمار�سون 

والت�سابق المحموم للح�سول على مقعد في طابور الوجاهة 

وال�سمت،  بالوقار،  ال�ستهزاء  في  المنتهى  بلغ  الجتماعية 

خ�سال  من  خ�سلة  كل  ن�سف  وفــي  الأدب،  حــدود  وتجاوز 

المروءة التي هي حلية كل من ينت�سب اإلى فئتهم.

 اإن فئاتًاًً من هوؤلء تقدم لجيل النا�سئة من اأبناء الم�سلمين 

ال�سخ�سية المم�سوخة، الممرغة في م�ستنقعات  نماذج في 

التذلل والمحاكة والمداهنة، ودرو�سًا في كيفية الن�سهار.

 مبدوؤها معرو�س في المزاد، وثوابتها تقبل الم�ساومة.

 لأتباعها اأقنعة يفر�سها ال�سياق، اأقنعة من نوع: )ال�سرك 

يعي  اأن   – غــيــره  بله   – جن�سها  على  ي�ستحيل  الخفي( 

طل�سمها، ويدرك مبتغاها، ويب�سر ما وراء حجبها.

 هم – فيما بينهم – يجيدون تبادل الأدوار، واإن كانوا 
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– في قرارة اأنف�سهم – غير مقتنعين بطريقة العر�س واآلية 
التقديم.

 وهم – مع غيرهم – خيار هذا الغير، الخيار المفرو�س 

هذا  بين  والفرق  معه،  يختلف  الذي  الآخــر  والبديل  عليه، 

)البديل( وذلك )الآخر( هو في مدى القابلية للتفاو�س على 

المبداأ، والم�ساومة على المعتقد، والمزايدة على الثوابت.
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التدافع بالأكتاف والأكعب.. من الم�شتفيد ؟

 الولوغ في الأ�سخا�س والهيئات م�سلك ذميم.. ومن ظلم 

اإما  داأب �ساحبها،  ال�سفة  تكون هذه  اأن  والآخرين  النف�س 

عن غفلة اأو ق�سد، وكلهما مر.

بع�س  اأخلقيات  على  يلحظ  الم�سين  الم�سلك  وهــذا   

المح�سوبين على ال�سالحين

 فاإذا اغتنى اأحد بمال.. ا�ستكثره عليه، وت�ساءل: 

من اأين له ؟ 

وكاأن الغنى حكر على غير ال�سالحين، وغاب عنه: }َذِلَك 

ُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم  ِتيِه َمن َيَشاء{ }َأم َيحخْ ُل الّلِه ُيؤخْ َفضخْ
ِلِه{. الّلُه ِمن َفضخْ

واإذا عمل معه اآذاه وو�سى به، وتجنى عليه بالثلب وال�سلب، 

وزاحمه بالأكتاف والأكعب، وكاأن المكان ل يت�سع اإل له، وغاب 

َتَسُبوا َفَقِد  ِر َما اكخْ ِمَناِت ِبَغيخْ ُؤخْ ِمِننَي َوالخْ ُؤخْ ُذوَن الخْ عنه:}َوالَِّذيَن ُيؤخْ

ِبيًنا {. ًما مُّ َتاًنا َوِإثخْ َتَمُلوا ُبهخْ احخْ
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في  اإل  يكون  ل  والأكعب  والأكتاف  بالأل�سنة  التدافع  اإن   

اأو  اأما اأن يدور في فلك المنفعة ال�سخ�سية  الخير وللخير، 

الم�سلحة الذاتية فيقترف �ساحبه لأجله خطيئة، اأو يكت�سب 

ي�ستدعي  اأمر  فهو  الغير،  اإلى  النف�س  �سرره  ويتجاوز  اإثمًا، 

الحق  على  واأطرها  ع�سفها  وربما  و�سقلها،  النف�س  تهذيب 

راغمة و�ساغية.

 �سح عن النبي  � اأنه قال: ).. اإن اهلل ل ينظر اإلى �سوركم 

واأعمالكم(.  قلوبكم  اإلــى  ينظر  ولكن  اأج�سادكم،  اإلــى  ول 

وقد  كبير،  اأجر  ونبوءة  عظيم  خير  علمة  القلب  و�سلمة 

اأخبر النبي  � عن اأحد ال�سحابة اأنه من اأهل الجنة، فلما 

ى �سحابي داأبه في ليله ونهاره لم يجد كثير عمل غير  تق�سّ

اأنه يم�سي ول يجد في قلبه على اأحد �سيئًا.

 التـُّقى وال�سلح ل ُيحلن التجني على الآخرين واإيذائهم 

والنيل منهم، ولن يكونا �سفيعين ل�ساحبهما اأن يلغ بل�سانه 

بمن  حري  بل  عليهم،  �سيئًا  نف�سه  في  يجد  اأو  �سيرهم  في 

هو في عداد ال�سالحين اأن يكون التقى وال�سلح �سياجين 

ل  التي  والبغ�ساء،  الخ�سومة  واأ�سباب  الإثــم  من  يحميانه 
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يتعدى  اأن  ال�سرر  واأكبر  تجمع،  ول  وتفرق  تنفع،  ول  ت�سر 

الأ�سخا�س اإلى موؤ�س�سات الخير والدعوة.

هو  ال�سالحين  الدعاة  من  كله  ذلك  ي�سدر  اأن  ومعنى   

تجريح للنماذج، وتهافت للرموز.





الخاتمة:
 متى نسمو إلى مكانة هذا الوطن؟ 
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الوليات  ابتداأت  �سبتمبر  من  ع�سر  الحادي  اأحداث  بعد 

هيكلة  لإعــادة  الإ�ستراتيجية  مخططاتها  تنفيذ  المتحدة 

العالم الإ�سلمي وفق م�سالحها الأيديولوجية والقت�سادية. 

في  القائمة  الحكومة  باإ�سقاط  التنفيذ  مرحلة  ابــتــداأت 

اأفغان�ستان، ثم بداأت مرحلة الدعاية ال�سيا�سية لتهيئة الراأي 

العام العالمي للغاية الكبرى: احتلل العراق واإ�سقاط بغداد. 

قبل الحتلل، اأُعدت �سيناريوهات �سيا�سية وع�سكرية لقبول 

الدمار  لأ�سلحة  العراق  امتلك  اأبرزها ذريعة  الحالة، كان 

ال�سامل، وكانت الكذبة الدامية لوزير الخارجية الأ�سبق كولن 

ال�سواهد  بتاأكيد  المتحدة  الأمم  اأعلنها في هيئة  التي  باول 

على هذه الكذبة التي اعترف بها وندم عليها بعد ا�ستقالته. 

ال�سيا�سي  الخطاب  �سيناريو  تغير  بــغــداد  �سقوط  بعد 

ون�سر  الكبير،  الأو�ــســط  ال�سرق  عن  ليتحدث  والإعــلمــي 

اإر�ساء  اأهمها:  كثيرة،  لمفهومات  والترويج  الديموقراطية، 

ونبذ  الت�سامح،  واإ�ساعة  الإن�سان،  حقوق  وتعزيز  العدالة، 

المجتمع  موؤ�س�سات  وتفعيل  الــمــراأة،  وتحرير  الكراهية، 
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المدني، وت�سجيع )الإ�سلم الليبرالي(، وغيرها من ذرائع 

ل تقل في حقيقتها عن كذبة كولن باول الدامية. 

يتحدثون  ال�سعوديون  المثقفون  كان  العراق  احتلل  قبل 

عن تداعيات هذه الأحداث، لي�س على اأفغان�ستان، اأو العراق 

فح�سب، بل حتى على بلدنا، عقيدة، وحكومة، وموؤ�س�سات، 

تفا�سيله  عني  غابت  اأتذكر حديثًا  زلت  ل  و�سعبًا.  واأفــرادًا 

المثقفين  اأحــد  قــال  �سنوات  خم�س  قبل  خل�سته،  وبقيت 

الغرب  اإن  بالم�ستقبل:  ويتنبوؤون  الــواقــع  يــقــروؤون  الــذيــن 

�سيواجه العالم الإ�سلمي ويناور على محورين: 

احتلل  في  يتمثل  اقت�سادي  ع�سكري  الأول:  المحور 

والع�سكري  ال�سيا�سي  بنائه  وتغيير  ثرواته  ونهب  العراق 

ليخدم الإ�ستراتيجية الع�سكرية للغرب، وقد كان. 

اأما المحور الآخر: فاإنه ثقافي معنوي، �سيتوجه بقوة اإلى 

الإ�سلمي،  للعالم  الروحي  الثقل  مركز  بو�سفها  ال�سعودية 

وقبلة اأهل ال�سنة والجماعة، وحا�سنة الحرمين ال�سريفين، 

وراعية �سوؤون الم�سلمين في العالم، وقد كان. 

�سر�سة،  واإعلمية  �سيا�سية  هجمة  اإلى  بلدنا  تعر�ست 
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ال�سرعية،  الــدولــة  وموؤ�س�سات  وال�سعب،  القيادة،  طالت 

وغيرها،  والخيرية،  والإعلمية،  وال�سيا�سية،  والتعليمية، 

ول تزال هذه الهجمة الظالمة م�ستمرة، واإن خفت وتيرتها، 

وخبت جذوتها �سيئًا قليًل. 

كان المفتر�س - بمنطق الدين والعقل والوطنية- اأن ينبري 

الحملة  هــذه  لمواجهة  والإعلميون  والمثقفون  المفكرون 

الغربية الظالمة على بلدنا، وقد �سهدنا �سيئًا من ذلك على 

م�ستوى الأفراد والموؤ�س�سات المعنية، ومن الطبيعي والحالة 

هذه اأن يتداعى النخب والمثقفون لحرا�سة الثوابت التي قامت 

حتى  الحاكمة(  والأ�سرة  والوطن  )الدين  الدولة  هذه  عليها 

وتما�سكه  الداخل  ووحدة  وتتما�سك،  الداخلية  الجبهة  تقوى 

من  �سهدنا  اأننا  بيد  ال�ساملة،  المواجهة  مراحل  واأهــم  اأول 

بع�س المثقفين من اأحدث خروقًا في هذه الجبهة، وركب من 

حيث يدري اأو ل يدري موجة العداء للوطن وثوابته، فاأ�سبحنا 

يزال  ل  الخارج  من  عدو  جبهتين:  على   - فكريًا   - نحارب 

)يق�سف( البناء، وعدو من الداخل ما فتئ )ينخر( بهدوء 

معلن اأو بدهاء ومكر مبطن تحت الأركان. 
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فاإن  ـــرًا ظــاهــرًا،  اأث اأحـــدث  الــديــن  فــي  الغلو  كــان  ولئن 

والثقافية  الفكرية  التوجهات  وتبني  الدين  في  التفريط 

اأثرًا خفيًا  يزال يحدث  الجتماعي ل  ن�سيجنا  الغربية على 

ينخر ليًل ونهارًا، �سرًا وجهارًا ليقو�س البنيان. هذا النوع 

هو من ت�سامن مع الغرب ليغير وجه الدولة والمجتمع، واإن 

العاقل ليتملكه العجب ويحتار: كيف لمن ينتمي اإلى مثل هذه 

البلد: بعقيدتها، وحكومتها، و�سعبها اأن يكون متحرفًا اإلى 

اأو اأر�س دون وطنه وقومه واأر�سه؟  اأو متحيزًا اإلى فئة  قوم 

اأي خذلن اأ�سد واأنكى من اأن يتنكر المرء لدينه وقومه؟! 

والعرب  اأبنائه  نفو�س  في  �سامية  مكانة  له  الوطن  هذا 

والم�سلمين.. هذا الوطن كبير: بعقيدته وقيادته، وعلمائه، 

العرب  �سعوب  مــن  لغيرنا  الــوطــن  ــذا  ه ــان  ك لــو  و�سعبه. 

ونظامه  ال�سرعية،  وموؤ�س�ساته  بمقد�ساته،  والم�سلمين: 

و�سفاء  مواطنيه،  واإيمان  الأمني،  وا�ستقراره  ال�سيا�سي، 

بالنواجذ، ولبذلوا  العي�س لع�سوا عليه  عقيدة �سعبه، ورغد 

الغالي والنفي�س دفاعًا عنه، وحمية لثوابته وثرواته. 

اإن اختلف الروؤى لي�س مذمومًا بعينه اإذا كان اختلف 



108

تحوالت النخب

تنوع، اأما المذموم والم�ستنكر اأن يكون اختلف ت�ساد يجني 

الوطن  عن  الدفاع  كــان  ولئن  المرة،  ثماره  واأهله  الوطن 

يتاأكد في حق  فاإنه  اإليه،  ينتمي  كل من  واجبًا على  وثوابته 

النخب والمثقفين.. فمتى ن�سمو اإلى مكانة هذا الوطن؟! 




