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إهداء

ا-عن بجث من إفَ؛لا 



المءِمث

٧عام مدخل 

١١.مةيالي اسمأة.صالأول:
١١٠الاJرالي! حرية اداة 

١٦. ................للمرأة؟ بفلر كتف ٠ )اللمراية(. وف فال

١٩. ..............المراة! يحق للملاصمة زور نهود الليبراليون 
١٢١٠ّ . . ٠ ّ . . . ٌ . ّ . . ّ . . . ء ٠ المودية المراة عر اللمرالة الوصاية 

٢٧. ................الودية! المرأة )ائب( في اللمراية فن 
٣• . ..................العالمي! المرأة يوم اللمرالي التزيف 

١٠٤، ٠،... .........المريقة! الثقافة مواجهة فى الودية المرأة 
٦٠٧. ّ . ّ . . . . . . . . . . ء . ء . ّ . ٠ ٠ . ٠ ٠ . ّ . بالجمال! المشمة تشويه 

١؛اصلاهتي:ساسيالي 
٤٣ساكوسالأ.همىا 

٤٦التزيم إلى اكويّ ُن للليبرال؛رن 
٠١اللمرابية؛ لدى الإلحاد إشكالية 
٠٤. ..............أنموذيا.١ الما( )جمال ء ّ اللمرالي الإسلام 

٥٨. ... .........والمرامي! الخامي بين ان( الإن)حقوق مجل 
٦٢اللمرالين؛ عند الفكري الاستدراج 

٦٦. . . ٠ . ّ ّ . . ّ ٠ ّ . . ّ . . . أفد،)اممر(؟ ما )القلقة( نملح محل 
٦٩. ......................الكمر! نوى في الكر زال ال

٧١٠ليبرالية بنكهة مواقف ت الثالث، الفصل 
٧٠بكهةJراJة مواقف 

٧٧. ......حقد؟ حالة أم نقد أزمة . الإمحلامية. الظاهرة من المؤنق 
٨٠. ..........والاتهام! الخقيقة مجال . ٠ والإعلأم الخسة محيثة 

٠



٨٤. ........الغرب! قي و)مية( الشرق في أزواج( • • القاصرات 
٨٧. ....................اللام! تطح محاب أحلام أصغاث 

•٩. ...............اللطان(! ل"مثم في والفنان الكاتب إبداع 

٩٣اللسرار المنطق تهافت الراح الفصل 
٩٥اشرار! المملى تهافت 
٩٨ايراب أسلمت 

١٠١. .............الإسلأب الصحوة -ناول في ١لاJبراJة الزاجة 
١٠٦. ٠ ء . . ٠ ٠ . ّ الوطب! والوحدة الءلاشت مطق ين المرالي الخقف 
١٠٩اللسرالض يتفز نبوي ّؤال 

١١٢نبدأ؟ أين .س الأ^.إصلاح 
١١٦. ................الفكرية! الغفلة كتاب لدى مهج)النك( 

٢١ ١ نمها تناقص ليبرالية الخامس: الفصل 
١٢٣وراوة-تاضفها! 

١٢٦. ...........العقلأسن! )الأتباع( وموقف زيد( أبو )نصر فكر 
٠.وكّاياه الغرب تارخ حول اّبرالمن سامحي  ٠  ١٣١. .........٠

١٣٤ءقلبةالالخماسووف! 

١٣٧اللمّالين محي ثمن للخطايا 
١٤٠فيه! ؤيعيثرن اّصى يرفضون 

١ ٤٣. . . ٠ ٠ . ُ . ٠ . ّ . . . . . . ٌ ّ . اللمرالية الأديان ش بينة( حجة)ال
١٤٦. ......ا ...اا.،الدولة ومرحعية الحرية أدعياء ين الكتب مغ 

١٤٩حلاصة 





الكيانوليس د-رالجسد(ا تقاس المائل كانت إذا المرأة تجاه نفه 
المرفقعلى نحكم بجعلنا الذي الأمر والنفس(، والعمل، )الجد، 
يلتزمالذي ه، نفالقياس حلال ومن ذاتها، يالنظرة المرأة تجاه اللبرار 

الاعتباراتويتجاهل الجنسيه، الإنسان بغريزة مرتبطة )نفسية( اعتبارات 
أوالشاية)حكماض(.العقلية)رأيالقل(، 

أوالجسد(، )حدود عند المرأة تجاه يقفون أيثا اللسراليين أن بمعنى 
لمفهومالرئيسة الفكرة به تشهد ما وهدا الأنثوي(، )اللحم عند أدق يلغة 

)العقائد،مستوى على تحقيقها إلى ويسعون بها ينالون التي )الحرية(، 
هذافي والأفكار( مأش)العقاتد تجاوزا فإن والملوكتات(، والأفكار، 

الالتبراليالوعي بمدى ارتبطت فد )الملوكيان( مسالة فإن الموصؤع، 
تنزعأن فاللخرأة ، منحها وجوب وتاكيده ا الشخصية الحرية لمفهوم 
لأنهحمالها تبرر أن ولها الاجتماعي، رحيارها( صمن يقع لأنه حجابها 

فهذهلحمها تطهر أن ولها بها، الله أكرمها اش البشرية )مقوماتها( صمن 
الذيالخستميت، الدفاع يفسر ما الإنسانية، )حقوقها( صمن س لأته حريتها 

قىتهيالعنا التي البرج(، ورصور التعري( )مشاهد إزاء اللمرالمون يبديه 
طىالفكرية حملتهم مع الفنية، أو الرياضية أو الإعلامية، أوساطنا 

يصفهوالأحر العقل، بحجاب أحدهم يسميه الذي مظاهر)الحجاب(، 
الله(.الأسود)أعزكم ب)كيس(القمامة والثالثينبهه بالطلامةواكخالف، 

يريدلا المرأة( )لحم ْع مأزوم الليبرالي أن استنتاج إلى يودي كله هذا 
الوصايةرقص يؤكد هو لذا الأبواب، تحجبه أو الملابس، تخفيه أن 

معتبدأ مبرراتها~ كانت "مجهما الوصاية هذ0 لأن المرأة، على )اكينية( 
الحجاب،فى يتمثل المرأة حياة محور لأن بل ط به وتنتهي )الحجاب( 

الماطةالأدوار وطبيعة الاجتماعي تحركها مساحات تتحدد لشروطه ووفقا 
الدنية،وتعاملاتها الإنسانية، حقوقها فى المشترك القاسم كونه ، بها 
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رفضبين الليبرالي المنطق تذبذب من تعجب لذلك الوظيفية، وأعمالها 
الشخصيةبالحرية التغني ْع هيئته، ومناقشة يوحويه، والقول الحجاب 

الحجاب.هذا مع ممليقاتها يي تتعارض التي 

الكنعانعيس بن محمد 





اJلمVرانىخرياة الماة.. 

توقع

فيأنفسهم يسمون من إلى سأتطرق الجديدة روايتي ءفي 
،عنها يكون ما أبعد وهم لية باللسرا يتمسبحون لذين ا من سعوديه، لا 

نقمتهلليشرة أساسي مهللب وهذا الاشتاح، وتعني الحرية تعني فاللييرالة 
التنظيريالجانب من اللييراJة إلى ينفلرون لكنهم ا أيصا الإسلامي الدين 
ورق،على كلاما وتعد تتبخر التنظيرات تلك كل الواغ، أرص فعلى فققل، 

للترفيهوسيلة أنها أو تفرخ، ماكينة باعتبارها المرأة إلى ينظرون أنهم كما 
٠أحلاهيهء لا نفلرة لها ؤينظرون فقهل، والجنس والمتعة 

المقرنسمر 

الصوت() جريدة الدااوى، خالد حوار 

٢٢٠الكوبمية،ممآفبروض  ١٠.





ار!تهميخسى

تنظيمأو سياسي، حزب أو فكرى، تيار أي حقيقة معرفة أردت إدا 
التيالقضايا طبيعة إلى فانغلر سعاراته، صينية كشف أردت أو ديني، 

الشعييةالقابلية مدى نس لم وْن يتبناها، التي الأفكار نوعية أو يطرحها 
مجتمعفي حاصه القضايا، تلك ْع الجماهيري التفاعل أو الأفكار، لهده 

كبرى،حضارية تحولات يشهد الذي السعودي، كالمجتمع محانفل 
والثقافة.والفكر الإعلام مستويات على مستمرة تغريبية لحملأت ويتعرض 

منهم اللمرالي(، )التيار بس ما أو الليبراليون بمدو مجتمعنا في 
التنموي،والتحديث الاجتماعي التمدن قاطرة بقيادة الإيهام يحاول 

دعواهمولعل الحضارية، التحولات لتلك والراعي الداعي بصمة والظهور 
الرئيسالمحور باعتبارها المرأة قضايا كل أنارت التي المثقفة، النخبة أنهم 

،مجالاتها بكل الوطنية التنمية في الرجل وشريك السعودية، للعانلة 
الجديدتستقبل الي النخبة، أنهم زعموا كما ، المرأة( )تعليم قضية وأبرزها 

تحضرفي يسهم بما ووعي، عقلانية بكل المادية الحضارة منتجات من 
وطالبتالعامة، الحريات إلى دعت طالما التي الخية، وهم المجتمع. 

الأحرعلى الانفتاح تريد التي النخبة وهم الاجتماعية. العدالة بتهلبيق 
وتعزيزالوطن، دائرة فى مجدهبثا المخالف واستيعاب عقديا، المخاف 

الأحرى.والشعوب الأمم مع الثقافي ح الحضاري، الحوار 
بلعسيرة، ليت، الإجابة صحح؟ الليبراليون يدعيه أو يقوله ما فهل 

فيالوطنية، التنموية المسيرة في التمعن حلال من كالشمس، واضحة إنها 
فيالمشاركة مستوى على سواء المسيرة، هد0 في الليبرالي الحضور مقابل 
هد0تخص قرارات أية توجهات في التأنتر قرة الأقل على أو القرار، صغ 

للقيادةحاصة رؤية وفق ~وتتم~ تمت، الوطنية التنمية أن فالواضح التنمية. 
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التوجهاتيمختالف تعين تلكنها القرار، صاحبة هي التي السعودية، 
نالكمشاركة فى أن رأت ما متى التنمية هذه خضل صياغة فى والشخصيات 
صبيلعالي نفلرنا ولو للفرار. حقيقية إخافة التوجهات أو الشخصيات، 

يلقىكان الذي المرأة(، ل)تعاليم بة ياكالودية القيادة فرار إلى الثال، 
القيادةاتخذته وحكيما حريئا فرارا لوجدناه الإسلاميين، بعض من معارضة 

وليسالومحلن، كمية الخامة رويتها مع المنسجمة الخاصة برؤيتها آنذاك 
لمببحالاجتماعي، وصغهلهم الاليبراليين بفكر تم القرار ذللتا أن صحيحا 

حتىأو أسانا، المحلية الماحة في وجود لهم بكن لم أنهم يسيط 
بحكمفاعل غير كان حضورهم ولكن موجودين، كانوا الذين العلمانين 

فيالودية للاJولان مناوتة وثيوعية وبعثية، قومية، كيارات أغلبهم انتماء 
أنأنكر لا هنا الميلادي. العشرين القرن من والبيات الخمبميات، 

بشكلتكن لم ولكن الديني، اليار جانبح من تح كانالمرأة تعليم معارضة 
المرأة،تعلم مباJأ على اعترافنا تكن لم كما اليار، هذا فبل من عريض 

تقليمه.ؤلريقة على ولكن 

واكحديث،الاجتماعي اكمدن لقاطرة الاليبراليين قيادة ففكرة وعليه؛ 
تبدوالودي، المجتمع في المرأة قضايا أنصار أنهم والزعم اكموي، 

إلىالإسلاميين، و؛الانات خصومهم لأصتل.راج جدلية وحيلة ماكرة فكرة 
اكحا.يث،ذللتح حركة في تأثيرهم وقوة وجودهم، حجم حول الجدل دائرة 

وتأثيرالوجود ط؛ حقيقة حول الفعلي الجدل يكون لا كي المرأة، وقضايا 
بالخيارمي يU المحففل النلهور لأن المزعومة. ١^٠١^^ القوة تلن، 

حرمحبحأيام الميلادية العينيان مهللع في كان الليبراليين أو الليبرالي، 
فكانوالعلني الفعلي فيهورهم أما الثانية(، الخليج )حرب، الكويت، تحرير 
الهجمةاستمالوا حين، ، ٢٢ ٠٠١مثتمبر من عشر الحادي أحدايثؤ عمكؤ 

المراحليشهدوا لم أنهم يعني ما • والإّلامين الإسلام علك، الخربة 



الحديثة،الدولة مفاهيم وفق السعودية العريية المملكة تأسس في الرئيسة 
•فيها يوثروا أن عن خضلا 

ظهورهم-مند فتاريخهم تبنيها، يزعمون التي المرأة قضايا أما 
يحاولونورقة مجرد لهم بالنسبة المرأة أن يكنف اليوم— وحتى الخلني، 

لخغووسيلة لقفاياها، بالانتصار والادعاء المجتمع، تغريب حلالها من 
اللهدا؛ يزعمون. كما عنها وصايتهم رفع أو علتها، التأتتر من الإسلامتتن 

وماوالطلاق، والفقر كالأمية للمرأة، الفعلية القضايا يتبنون اللتبراليين تجد 
حوليدندنون تجدهم إنما تعيشه، ماسوي واقع مجن عليها يترتب 

ولايةو)إلغاء محرم(، بلا و)المفر للسيارة(، المرأة ورفيادة )الاختلاط(، 
الواعأرض على ملي بشكل القضايا هده في تحول أي لأن • الرجل، أٌر 

الشرعيةالضوابهل كل إسقاط حيث مجن يريدونه، ما إلى مباشرة بوئي 
.الاجتماعية العلاقات كافة في الرحل مع المرأة لعلاقة الحاكمة 



سنرابفمحآ..محمس؟
الحرية)تحقيق إلى الوعرة على اؤلة ببالالسراوة الفكرة نة يلتقوم 

نيهي المرأة ولأن والملوك، والفكر العقيدة ت تويات م فى المرئية( 
الفكريالتأكيد من وافر بقدر حظيت فقد الأهلية، كامل )فرد( الأصل 

آفاقلها تفتح التي الاجتماعية، بواجباتها وموازنتها انية الأنلحقوقها 
ظلممن التاريخ مدار على عانت أنها حاصأ الحقانية، الثاركة 
والثقافاتالحضارات من كير في والأعراف والتقاليد الأفكار وامتداد 
أذهانفي ولادتها مند الليبرالية الفكرة أن الليبراليون يرى لذا القديمة، 
انهيارمع الميلادي عنر الرابع القرن ءْللح وتصوراتهم التربيين، الفلاسفة 

القرنأواخر الغريية الأنظمة ممارسة في وافتا نشأتها نم الإنءلاءى، الفلام 
المرأةلحقوق الحضاري الإطار شكلت، فد بعده، وما الميلادي عثر ازبع 

يلالطبيعية، الحقوق هذه تقرير عند يقف، لا لإطار ا هدا وأن ، وواجباتها 
يجعلهاالذي اللمرالي، الوجدان في للمرأة الإنساني المولمر رسم من يبدأ 
التاريخيقول فهل وعلاقاتها، الحياة ميادين كل في الرجل جوار إلى 

فيلموفوبالدات الأوائل؟ الميبرالية فلاسفة تراث أو ذللث، الليبرالي 
المياسيوالفكر التجريبي المالم وهو والأبرز، الأول الليبرالية 
الليبراليةالمنلرية بلور الأي (، ٢١٧٠٤-  ١٦٣٢لوك)حون الإنجليزي 

)الحريةوعن الملكية(، )حق عن فيها ودافع والقانون، الحق لدولة 
حريةتبتدئ عندما تنتهي حريتي )إن ت النهير بالقانون وخرج الفردية( 

الحديث،الديمقراطي الليبرالي الغنام مي مؤ أحد صار حتى الأخرين(، 
فيهاوس وول روجيه البروفور يقول كما الأول موّه يكن لم إن 

الناميةنفلريته في ناقش فد لوك كون لوك،، جون وفكر حياة )صيرة • كتابه 
ُثلءلأتة)الأخلأقالممارية، التمبة في اّبة أّركائز الأيبرالية قته وفل



طبيعةو) الاجتماص(، و)الم؛ثاق الخاصة(، ورالملكمة Jالناjون(، 
إمحافهالامتداد(، لقلم المقاومة حق و) ال3لات<(، الو)نمل الحكومة(، 

بالمعرفةجدير موشح وهو الاجتماص(، ودورها )المرأة من موقفه إلى 
واس■

الهلبيعيةللعلائة نفلرته واغ محن المرأة إزاء لوك جون ، مؤنقيتجلى 
برتأن إلمح، و)الأبدى( الخليقة، بدء مند )الأزلي( ؛بعديها بالمرأة للرجل 

احتياجإلى العلاقة لهذه تصوره في يدهم، حيث ، ومن الأرض الله 
غيالأولى اللبنة مي التي للاصرة، ركيزتين أهم في للرجل المستمر المرأة 

الالمرأة أن فرأيه النشء(، وتربية الإنجاب،، )ندرة ت وهما المجتمع، 
بشكلنوته على تعتمد أنها كما الرجل، دون الإنجاب على القدرة تملك، 
تكونأن العلبيعي من أته لوك حون تتج يوعليه ، النشء تربية في ريس 

منأنه يرى وبهذا المرأة، على نفرته بحكم الرجل يد فى الأسرية السلطة 
الرجلجنس لأن )الزوجة(، المرأة تتطح )الزوج، الرجل يأمر أن المعقول 

هذهفي حلبيعنا لطه تيبدو وعليه والأقدر، الأقوى كونه للرئامة أصلح 
تباينثم ومن والإدراك، الفهم فى المرأة عن يخلف أنه حصوحنا الحالة، 

منفيكون ، إرادتين وجود إلى يودي الذي لأمر ا ، الضاد درجة إلى قدراتهما 
بلالرجل، لمصلحة نافذا فيكون ، يينهما الأخير القرار حم الضروري 

المرأةأن يقرر عندما ، دلك من أبعد إلى لوك جون الليبرالة فيلسوف يذهب 
.كثيرة أحاين في له ورتابعة، ، للرجل مرافقة لتكون حلقت 

وففيلعر نفّري أن لما يمكن هل ؛ المقتضب المرض هذا بعد 
رغمالزكوري(، )المجتمع فكرة يؤيد إنه بوضوح ونقول الأول، الليبرالية 

منكثير نفد محل هي التوجه، هذا بها يزر التي الفكرية الخنهللقات أن 
الأحرىالتيارات، في حمومهم على ينتعون الذين اليوم، لهراليي 
وحقولهامكانتها يصادرون وألهم المرأة، ونهميش المجتمع د)تذكير( 
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ماالذين الليبرانين على إدا • سلطته تحت أر للرجل تابعه يجعلولها عندما 
دعوىتحت وحمونها المرأ0ا عن الفكري( )الدفاع يمارسون انمكوا 
حقيقةيدرسوا أن الرجل، مع التامة اواة يالم لها الفردية الحرية تحقيق 

فربماالأوائل، فلاسفتها حلال من متعمق، بشكل الغربية( )اللسرالية 
منالإسلام رفع كيف ليعملوا مفتوحا المجال فيكون الضجيج، عن يكفون 
نالتفكما المزعومة، المساواة بحاجة تعد لم بحيث المرأة، منزلة 

حمدتأسلمت وعندما رجلاا أكون أن أتمنى اكنت الغربيات إحدى 
.امرأةااا أني الله 

#ه ه 

١٨



المإة؛ُبمن للمأ>ثمح ضدتءرِّ اللمارث 

محاورالغرسة، الحفاؤية والتجربة والمرأة، فة، والفالانية، الأن
المكرية،ونفاتأتهم التلفزيونية، الليبراليين حواراُت، أغال_، في رئيسة 

حديثيفي ماتجاوز وهنا الإعرونية. وتغريدانهم الصحافية، ونحاباتهم 
الغربى،الزاج ب، وح.تلونة لأنهااللمرالمن، كى انية الأنالمسألة 

قتلىأفغانستان فرى وصحابا أبرياء، ستمبر( )أحداث صحابا يجعل الذي 
حمانمهالأن الغربية، الحضارية التجربة مأتجاوز كما بالخطأ، 
وتاييخهاالإسلامية أمتنا واقع على تطق، لا وظروفها الحضايية 
كلفي ركيزة الليبرالي جعلها التي، )المرأة( عند سألم، إنما المجيل، 

يمللا التي و)الفلمة( يثيرها، وطنية قضية أو يناقشها اجتماعية مشكلة 
مناقشةحلال من وذللث، أهميتها، وترديد عتها الحديث، الليبرالي هدا 

الانتصارمزاعمهم حيث، من لليبراليين، الفكري المعلق في ارتباطهما 
ومنالعقل، تحرير في القلقة دور وتأكيدهم حقوقها، من وتمكينها للمرأة 

٠للغربيين، ية بالنحدث كما الحقوؤ، تللث، يقر الذي الحضاري التحول ئم 
المجتمعذللث، في ~إما مجتمعاتها بكل الأمة أن الليبراليون يرى لذا 

منحالة إلى وصلوا المسلمين لأن حادة، حضارية بأزمة تمر المودي" 
الصحيح()الفهم بين التوفيق، على قدرتهم بعدم الخمير، الفكري الخلل 
أفكارتبنيهم عدم عن فضلا الواقع، أرض على المليم( و)اكابيق للدين، 

دينيا،غلوا رأيهم- نا -حالميجة فكانت؛ ، )المتحفرة( المربح وقيم 
مخالئاالإنسان هذا كان سواء والإنسان، للحياة نفلرته في متعلرنا وفكنا 

على)الوت؛( ثقافة وتكريس فكريا، مختلئا أو مذهيثا، مباينا أو عقديا، 
الملبيموفقه عن فضلا الوطنية، على الأممية وتغليب، الحياة، حسابح 

•جتمار الا التغيير محور يرونها التي المرأة، نجاْ 



الااسرالهنيراه الذي الناجع العلاج أو الماعل، الحل ما وعليه 
خلالومن المرأة في يرونه هم )المتعلرف(؟ الإسلامي الفكر لتصحيح 
عندوالفلمنة( )المرأة متلازمة هنا حديثي مناط جعلت لهذا الفلسفة، 

ومحتقره، حقوقيا ومظالومة ، اجتماعنا مقهورة عندهم فالمرأة ٠ الليبراليين 
أنينبغى لهذا الذكورية، وممارماتنا الاجتماعية، ثقافتنا ثب يأنانيا 

قضيةتسقط يحسن، الإنساني، الاعتبار وفق الرجل ّع ذاتها المساواة تنال 
علىواجباتها قبل المرأة حقوق صياغة إعادة وبالتالي الجنسي، الفصل 
الشرعيةالنصوص عن النظر بغض شرعيا فْلريا وليس مائي إناني، أسام، 

التيالغريية، ال>ضاردة التجربة إلى يذك مستندين الفقهية. الأحكام أو 
)أش(،وليس )إنسائا( ؛اعتبارها معها تعاملت عندما المرآة شأن من أعلت 

الإنسانيةالليبرالية القيم أنتجت الغرب عاشها عارمة فلسفية نورة حلال محن 
يثبإلا ؛المرأة ترتق لم التجربة هذه وأن ومساواة(■ وعدالة، )حرية، 
ومجن٠ لها ؤإنصافهم المرأة من )الإيجاثي( الأوروبية النهضة فلاسفة موقف 

أيامالمرأة مجن السلمي الموقف في التحول هذا الغربي المجتمع تقبل ثم 
تبنىيسبب بعدها وما النهضة، عصرر إلى تبلها وما ا الوسطى العصور 
الغريي.العقل ترتبس، إعادة في أسهموا الذين الفلاسفة، وموثم، الفلسفة، 

مراحلقي الفلسفة تدريس وجوب مجن الليبراليين عند بديل فلا وبالتالي 
مستوىعلى ثقافتها إشاعة *ع الأكاديمية، المستويات إلى الأساسي التعليم 

تفتحلأنها الديني، الفكر شهلحات مجن الحد في تسهم أن فيمكن الأسرة، 
اجتماعية،أغلال من العقول تحرر كا الشائكة، الأسنلة لطرح الأفاق كل 

الأحرىالأمم ثقافات إلى الننلر مع متوارنة، ت لملما تعرصت لو حتى 
الفلسفةأن خاصة الديني، المداء ولبس الحضارية الاستفادة ؛منذلار 

او.ناثالمقل لدات L٠ية، الفك صاية( )ال الة متسقط م ينفل 





مهينةبأنوال ينضح الاليبر١نين به يتغنى الذي الفلاسفة تراث إن 
عيثا،تاريخنا ؤيقلبون الواغ، يزيفون كما التاريخ يزررون لكنهم للمرأة، 

حقني سيئ قول خلال من إمام، أو عالم، أو لقب، إدانة عن بحثا 
شيهنانا،المرأة جعلوا الذين الغربيين، فلاسفتهم متجاهلين المرأة، 
المستميتةمحاولاتهم مقابل في الرجل. يطارد ومرصا شر، كل ومصدر 

مننؤع فيها إمام بها شطح عبارة أو ملم عالم به رل ملكا قول إيجاد 
الفقهيموروثنا بتشو0 الإسلامية ثقافتنا إدانة لهدف للمرأة؛ الإساءة 
العفليم.
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اياءالمعردuمحءلمِع الل،مانج ^، ١٠٧١

الرئيسةالمحاور أحد غدت السعودية( المرأة )حقوق إن القول يمكن 
شعوردون عليها العزف يجيدون التي الترنيمة عي بل اللييرالتين، حْلاب في 

الحقوقهذه أن المتواصل تأكيدهم وانع من بالملل، إحساس أو بالكلل 
الخمنابتب ب الاحتماعي للعف أحرى وتارة تارة، للتغييب تتعرض 

علحالعلى تطفو محيما حاصه الديني- يميه -بعضهم التقليدي 
الحضاريالمرأة بدور وثيق ارتباط لها اجتماعية ألة مأو عام، رأى نفية 

أثيرتقضية هنا ندكر ولعلنا الاجتماعية، الخري3لة على تحركها وحْلوات 
)الأنديةأو التجارية( الحال في المرأة )عمل حول كانت الماضي في 

كبرىقضية إزاء الإعلامي الجدل باب فتح الذي الأمر الرياضية(، النوبة 
الممهومهذا وتداحل )الاختلاط(، وهي الاجتماعية السعودية العقلية في 
.محها النهي )الخلوة( وهي محسومة شرعية مسألة مع 

بغضالمسلوبة أو المغيبة، المرأة( )حقوق برئ البعض مطالب إن 
دفاعهأو العلوية، ن، حبأو النية سلامة حيث، من دوافعه، عن النظر 

الأوحد،الحامي وكأنه وعقلا ثرعا المقررة حقوقها عن المتمين، 
حقعلى تعديا أو حقه، في عينا ليس السعودية، اء نقبل من والمعوض 

حعلبةأعفلم ثنايا في جاءت بالنساء( الخيرية )الوصية أن حاصه غيره، 
الوداعحجة في الناس الرسول. حطت، محيما الإنساني التاريخ نهدها 
بأنقول هناك بل ا، حين ء ا بالنأوصى ئد وكان للهجرة، العاثرة بالمنة 

المرنمشارف على وهو العطر، يفح الشر لمانه عالي تكررت الوصية هدم 
ذيلالأحاق؛الرفيقالأش.

ماوتقرير ، )المودية( الملمة المرأة حقوق من غابج بما الطالية إدا 
هيالمرأة كون محه، ينفصل ولا الإسلامي الخطايب، إطار في يأتي قاتم هو 
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)مربيةانية الأنلتها رما في عبث فأي الصلبة، عدتها رنا الأمة مرآة 
يعنيالرحال(، )مشاركة الاحتماشة مهمتها في حلل أي أو الأجيال(، 

لذاككل، ٧^٠^ التنموي دورها وتعطيل الحضاري ارها محرف ببساطة 
أوشرعا( )الممررة السعودية المرأة حقوق عن الدفاع تزعم دعوة فأية 

النقدلمجهر تخضع أن بد لا اجتماعا(، )المسلوبة بحقوقها تء؛لالبا 
السويات:على الدعوة هذه أبعاد في الفكري والفحص الإيجابي، 

الإسلامي(،الشمع )موص والديني السرية(، الفطرة )موتم، الإنساني 
حولي(.الالمجتمع )موقف والاجتماعي 

التقاليدي(أو الديني )الخمياب أن لفكرة ارتهشت، التي الليبرالية ولأن 
استحيتالتي المرأة، حقوق من كسر وتطبيق لتقرير رئيسا معوقا يشكل 

أصالةمجن ونقاه السعودي المجتمع طال الذي الاجتماعي، المملور بفعل 
رداءلبست، قد الليبرالية- : -أي فإنها العمرانية، الهمة إلى اللين 

ذاتهالوقت، فى تشعر، أن دون السعودية المرأة على الاجتماعية )الوصاية( 
الإسلاميينمن حصومها قبل من الوصاية هذه فرض من فيه تحذر الذي 

سواءالمرأة، تجاه الاجتماعية والرؤية الحضارية، الفكرة في )التقليديين( 
الليبراليةهذه صوت فارضر الأدوار، أو الواجبات أو الحقوق مستوى على 

المرأةقيادة كقضية الإعلام، صجج بسبب ومكررة معروفة عدت قضايا قي 
المتداتفي المشاركة أو التجارية، المحال في الممل أو للسيارة، 

إلىمحرم، دون المفر أو الرياضية، التسوية الأندية فتح أو الاقتصادية، 
والحجةالمعودي، الوجدان في يتردد صداها زال ما قضايا من ذللث، غير 

ليسللمرأة(، )حقوق أصلها قي هي القضايا هذه أن ذللث، كل في الليبرالية 
الخانعوجود لدم لياها يسلبها أن ككل الذكوري المجتمع أو للرجل 

حببنصر إلا تحريم لا أنه والقصد الشرعي، الخحفلور أو اكيني، 
المعروفة.الفقهية القاعدة 





بقيادةطالب أن العقل من فهل الواقع، فهم على متى الأولويات ترتب 
عنها،شغلتها أحرى قضايا هناك لأن تملكها؟ لا أصلا وهى للسيارة المرأة 

.لها حما أرام لا ولكن للسيارة المرأة قيادة صد ك بالتاسة 
ء؛دء!د ظل 
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الِإء١لادردخ١رتاديت( ن الدسِإلم1ء، نيح 

التي— عودية الفي الالسراوة إن الواغ يشدنها وبثقة أنول أن أستطع 
ظلامفي تمش — العرية الفكرية الماجة على النيرالية التجليات أحدث هي 

فيتيارا يشكلون أنهم الليبرالمن اعتماد أي التيار(، )وهم أوهام؛ ثلاثة 
معتبرة،نخبة توى لم مل لم أفراد مجموعة أنهم رغم المجتمع، أوساط 
تحولاتفي واضحا فكريا نأثيرا لهم أن اعتمادهم أي التأثير(، و)وهم 

الخمريةالمتجدات فرصتها تحولات أنها رغم الودي، المجتمع 
كثيرتشكيل أعادت التي والإعلامية، التقنية اتل المفي خاصة )المدنية(، 

يهمناالذي التطبيق(، )وهم فهو الثالث الوهم أما وقيمنا، عاداتنا من 
للأفكارالحقيقي( )الحالث، كونه القال، هذا ثنايا في الأولى بالدرجة 

أنيعتقدون الليبراليين أن خاصة احتلمنا، أو معها اتفقنا سواء الليبرالية 
الليبراليةللفكرة الصادق الليبرالي المموذج تمثل وأقوالهم أقالهم 

الحقيقية.

ال٠aكةفى البلدية الانتخابات أسقطته قد الأول الوهم كان فإن 
الإصلاحيةالتوحهأ'ت بيئته الثاني والوهم آم، ٠ ٠ ٥ الخام الأولى بدورتها 

يحفنلبما \ذأوآ,ا وحكم الصر، مدنية بين المزج على القاتمة المودية، 
إصادميلبى بأماس حديثة دولة كونها الريادية، الإسلامية مكانتها للمملكة 

فإنالمربية، بالبيئة المرتبهلة والتقاليد الخدات ائل مفي محاقفل وتعد 
الشخصية،والواقف، الحياتية، الوناع عورته كثفت، قل الثالث،( )الوهم 

بلةتحدثن، طالما ليبرالية شخصيات تبل مجن •" صدرت"ونمير التي 
مجهمّشةيرونها التي المرأة حقوق وبالذات الإنسان وحقوق )الموير(، 

يسببهتياراتالتخلف،والرحعيةوالغللامية،المشاركةوممحوقةالكرامة، 

علىواقعي شاهد أنب ولخل الهجين، اللهرالية ناموس من ذلك غير إر 
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كتابأحد نام عن سنوات، نبل الإعلام وسائل ني تردد ما الوهم سقوط 
اكامتةالقفائة الفوات لإحدى ا مدين يعمل الذي واللسرالمن، التنوير 

العاملاتالسعوديات المدمعات إحدى )دخ( الدقة ثنت، ؤإن صرت(، ئ) 
.بينهما _؟، حاد خلاف إثر القناة محي 

بالزفةلحفت، التي والشماتة، والأمن، التقرح مقالات أكرر لن هنا 
والإعلاميالتك1ب، حقيقة عن تفهم توهي الواثعة، لهذه الإعلامية 
الاجتماعية،ومكانتها المرأة، حقوق عن نحدث طالما الذي الليبرالي 
كيف،أي والضرب، التعدي إلى الحال به وصل كيف الإنسانية، وكرامتها 

و)التطبيقالإنسانية(، بالحقوق )التنظير بين التناقص قمة أنمى إلى وصل 
ربماالتي الوانعة، لفداحف صورة رمم محاولة إنما الجدي(، ؛الإيذاء 

وارتباطالبشري، الخطأ أو ب، الغفآفة بحجة منها التقليل البعض حاول 
تحن،يتقوي ومن بالفرالية تتعلقان مهمتين ألتين بمالصورة تللثج 

فهمحقيقة و) الليبرالي(، الخطاب )أزمة هما ألتان والمعباءتها، 
اللي؛رالثةدبين دينهم هم أنفيسمون من نل من اللبرالة(، 

.المشرقين تعد الحقيقية 

،منها للتةاليل التبريرات كل تبول يمكن لا اش الواقعة لفداحة يالمبة 
قيمحورية( )نقعلة تراعي أن يجب فإنه الاجتماعية، أبعادها مجن التهوين أو 

منبمدر لم )التعدي( أن وهي الإعلأٌي، الوسط في الجديرة الواقعة هذه 
أبقبل من يحدث كما الشرعية، رعايته تحت يقع من تجا0 عادي إنسان 

مديركونه قيادي( )رحل من إنما متهور، أخ أو متسلل، زوج أو متحجر، 
الإنسانيةالحقوق عن يكتب كونه تنويري، تب وركا تلمربوب، قناة 

و)إعلأمجيالمرئية، الصحف كبريات من واحدة محي الحضارية والمبادئ 
المفتوح،المضاء تقنيات عبر فكريا اكنيا يخاطب كونه مموول(، 
إدارته!وتحت معه تعمل أنها ذنبها كل امرأة تجاه ؟ من تحا0 والاعتداء 

٢٨



هيهكذا الملأ. وامام العمل مكان في أي القناة، مقر في أين؟ والمكان 
الليبرالةهي هكذا فتنهلح، تثعلح الغابة، لقانون تستجيب عندما الليبرالية 

حنونئا!فعالها رد يكون انى(! )الإنالتأديب تمارس عندما 

لأنهحقيقية، أزمة فى اللبرالى الخهلاب أن أؤكد زك— —وما كنت لذا 
الفكرحلال س يدعولها التي الحقانية البادئ بين يوفق أن ي—تف، لم 

يجهلأنه والمبب • يمارسها التي الواقعية التطبيقات وبين اللييرالي، 
)الزعةتقرير من وتنهللق للحرية)المؤولة(، تدعو التي الكرالية حقيقة 

ذلككل وقبل لأخرين، ا على التعدي وعدم بالقانون الحكومة الفردية( 
المتعفنة.الأيديولوحيا من النقية بالأنانية عاترة فناعان 
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ابيتءصميىاز؛ناس

الإعلاميةالزفة في الفاعلة المشاركة فرصة الكثيرين فات وربما همام 
المتزوجين(،)عملاء من المرأة أنصار بها يقوم ما عادة الم الخالمية، 
المرأةمع يالتفامن الذكوري(، المجتمع ورمجحاريي الإنسانية(، ورأحرار 

حقوقهاكل ؤإعلأن )المعلمة(، قضاياها عن والتعبير )المسحوقة(، 
الاحتفالحلال من النان، بهيا المكررة الأدبيايتج حب )البدرة( 

مارس،شهر من رالثامن يصادف الذي الخالخي(، ريومها في معها الإنساني 
متعددةصورا نأحد فد الاحتفال مظاهر أن خاصة مياددي، عام كل مجن 

بدلكأوصت كما للزوجة الإفط-ار إعداد قبيل من متنوعة، ت رما ومما 
فيالأطفال أحذ أو يؤتين، الرومي الرثيس ميركل الأزنية المستشارة 

أو، أطفالها مجط٠اردة في المرأة تعيشها التي المعاناة حجم ليعرفوا نزهة 
امرأةتظل لأنها الأغر(، )اليوم هذا في الخزلية الماملة أعمال بكل القيام 

نفيرنهريا راتبا تتقاصى كونها عن النظر بغض اني الأنالأصل ني 
الزفةهذه في الخطورة لكن ا )زفة( مجرد اليوم هذا في فالخالة عملها، 

الصياحإلى تتحول أن التغرسي، الفكر م بالخقوعة )الدممة( الإعلامية 
الفوارقكل إزالة بوجوب المختلفة ووسائل الإعلام، نوافذ شر الطاغي 
أنلحقيقة استغلالا ونفسثا، وجدثا، عقلثا، والرجل المراة بين الفطرية 
بنودلكل مموبة( رغير موافقة عنه ينتج ما كالرجل، ن ا إنالمرأة 

)غيروتأييد التحدة، الأمم هينة رعتها التي الدولية، المكان مؤتمرات 
تحققالتي منها، الإيجابية مواء العالمية، السوية الحركة لهيالمج واع( 

والمرأة،الرجل بين الإنسانية الحقوق في والهللوبة المطقية، المساواة 
.وتعاليمها الأديان شرائع تتجاوز الش المالية أو 

حسبالمرأة بحقوق يهلالب لا المرأة( )يوم أن أعنيها التي الخطورة 
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الميلاديعشو الثامن القرن حلال بريْلا'يا في بدأت الش الكيرى، الصناعية 
حديئةأساليب وظهور المحركات، ذات الألأت تطور مع مذهلة عة ر ب

الصنامةانتثار الميلادي عثر التاسع القرن منتصم، شهد حيث للإنتاج، 
شالأثر أتمر له كان ما وأمريكا، الأوروبية القارة غربي ش واّع نْلاق عر 

فانخرطت،اكاعة، إر الزراعة من الغربي المجتمع من كبير قطاع تحول 
١لا٠الينمن الماحقة الغالية أن حتى والميدانية، المهنية الأعمال في المرأة 

ناصية،عمل ظروف عانين اللاتي اء الممن كن بأمريكا المج نطاع في 
نوعها،من الأولى هي ، ٣١٨٥٧المام نيويورك؛مظاهرة في فخرجن 
فيوقعت الص الظاهرة كانت، الأبرز لكن المملة، ظروفهن عر احتجاحا 

بخفضالطالبات الخاملات آلاف، بخروج ، ٣١٩٠٨المام من مارس( )٨ 
المشاركاتوفح اكدري-ؤ، في الماء وحق الأجور، للم الممل، ساعات 

ويةالنالمنفلمات فيه قررت الذي الخام وهو يامنة، والالاحتماعية 
الخامشهد ففد أوروبا في أما فبراير(،  ٢٢)"في وكان للمرأة بيوم الاحتفال 

بالدانمرككونهاحن في اجنمعت المي الدولية، الاشتراكية قرار ، ٠٣١٩١
بهذامرة لأول الاحتفال نم لذس ونتيجة دولي، بطاع للمرأة يوم إعلان 
جانبإلى والمسا، مرا وسوبألمانيا من كل في ، ٣١٩١١الخام اليوم 

الخامفبراير  ٢٥في مرة أول اليوم بهذا روميا احتفلت، كما الدانمرك، 
•الدول من عترها في التع المقوبم في مارس، )٨ يوافق، الذي ، ٣١٩١٧

هذاحقيقة تعي أن يجن، عام بشكل والمسلمة الودية فالمرأة وعليه؛ 
عنكالخليثi تخديرية بعبارات الغالفة فيه، الموية الاحتفالية وأبعاد النوم 

لث،وتتممرجعيتها تحدد وأن وغيرها، بالحقوق الطالبة أو الحريات، 
بفعاليةبرمن ممن كاسح إن الإعلامية زفته في الانخراط نبل بثوابتها 

المقررةحقوقها بين تفصل بحبثإ إيجابا، واستغلال اليوم بهيا الاحتفال 
الحقوقوبين الموي، الهد في واقعا تجدت الك، والحريات شرعا، 
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منكثير وأدبيات ييانات بها تعج التي الليبرالية، والحربأت الكاذبة 
التغريبممسية في تقع لا كي الغربية السوية والحركات المتثلمان 

الباليةوالتقاليد العادات قيد من فتحرج i الغربية للمرأة مسخ إلى فتتحول 
المتحالة.الغربية التبعية أغادل إلى 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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اريفuمح١التقانخ همرلجؤخ ن المعررخ اراة 

تصغالطينية البيوت غي منزؤية تعد لم المعاصرة عودية الالمرأة 
المعوديه،المربية الخمالكة اسمها تاريخية ملحمة كتبوا الذين الرجال، 

للأمةالحضارية المشاركة إلى للرجل الإنسانية الساندة من تحولت لأنها 
فيوتخصصت الملم، في فبرزت التنمية، دين وميا لنهضة ا لات مجا كل في 

الثقافةفي وتفونت الإعلام، في وظهرت التجارة، في ونجحت، الطب، 
منمجالا تترك ولم الإدارية، المناصب، أدفع وتقلدت والأدب، 

الخيالينمن ميدانا ولا فيه، وأبدعت، لحالته إلا الحضارية المجالات 
٠الإنساني الخطاء بصمة فيه لها كان إلا اكنموية 

معهانداحالت، التي المعودية للمرأة المفليمة المسيرة هده حلال 
~المرأة لهد0 بد لا كان المعودي، الخجتهع في كبيرة اجتماعية تحولات 

تغريبيةتيارات نواحه أن ~ راقيا إنسانيا أنموذجا المسلمة المرأة تمثل المب 
رقيهافي يسهم أن يمكن ما منها عصرية، وأفكارا متعددة وثقافات 

مرحعيتهامجع يتعارض أن دون أشكالها بكل حياتها وتميز الحضاري 
هويتهاطمسي على يعمل أن يمكن ُا ومنها المعودية، وحصوصيتها الدينية 

تاللتحوتيرة تزداد أن الطبيعي من لذا الموية، فهلرتها ومسخ الإسلامية 
الفتوحة،الاتصالات وتقنية المتدفقة، المعلومات ثورة مع الواجهة 

بالموتأيدينا متناول في غدا كما أجمع، للعالم مكشوفين أصبحنا فلقد 
وماثلعبر المرأة عن )الضلل( الخريي الحدين، ظل في حاصه والمورة، 

حلالمن الأهلية، وهيئاته والثقافية المياسية مؤسساته وفي إعلامه، 
حقوقهاإعطائها لأكدوبة الناصح والترؤيج الواصح، الاستغلال 
وغلمانالمربية، التبعية أفراخ كى صداها وجدت التي المسلوبة، 

السعودي.مجتمعنا في الكسيحة اللبرالية 
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والثماناتالتغرسة التيارات لتلك السعودية المرأة مواجهة أن غير 
يتجلىأجنى ذم3ل المريقة(، )الثمافة من أنماؤل ثلاثة إلى انتهت المتنرعت 

التيالغربية، القيم ونق عودين الالمرأة مع نتعاض متعالية( )ثمافة ني 
بثنيهذالغرت< للحياة، العلمانية قة القلعلى الأولى بالدرجة ترتكز 

الديندام ما حضارية نيم بلا أمة أننا يعتقد زال ما والأوروبى( رالأمريكى 
تملةومالدينية، بهويتها كة متم لدينا المرأة دامت، وما ، حياتنا محور 

الثقافةهازه لأحلانية، ا ممارساتها خى ومستقيمة الحقاؤية، ؛شخصيتها 
حلقاتإحدى في قالت، التي ؤينفري، أوبرا الأمريكية المذيعة جدتها 
المرأةتعينه الذي هو العالم ني وصع أسوأ رإن ؛ باسمها الشهير برنامجها 
على، أمريكا في تعيش لأنها الرب تحمد وأنها ، حقوق' لها فليس المودية 

لكن، زوجها يد على للضرب تعرضت، سعودية مذيعة مع أجرته حوار حلمية 
قدوداء الالأمريكية الذيحة هده أن يضحلئ، ما البلية وشر الضحلث، 

تعرضهاعن فضلا ، والدها من متكرر أمري لحنف، حياتها حائل تعرضتا 
■أمها وزوج وابنه عمها نل من الجني، للنحرش 

قاصرة(عربية )ثقافة ني يتمثل المريضة الثقافة محن نمتل هناك أيقنا 
ماثقافة عجلان(، وبن )وضحى فكرة يتجاوز لا الذي للماضي، مرتهنة 

لدرجة، بحقوقها مقهورة ، بواقعها محشورة المودية المرأة أن تعتقد زالت، 
اسممن استغرب قد الوعي، فيهم يفترض الدين العرب المثقمين أحد أن 

العامبلتدن الكوفة ديوان في سحرية أمسية ش الموديات الشاعرات إحدى 
٠ عنتخرج لا الموديات أسماء أن معتقدا )ألماني(، اصم لأنه ، ٣٢ ٠٦

التقدمية،المربية العقلية في التخلغج تعك، التي، البينة، وهين الدوية البينة 
عربيةمثقفة عن ، يعرفعندما الحرب بعض تنتاب التي الصدمة ر يفوهذا 
الثقافةمن المهل لهذا المذر التماس يمكن ذللث، مع . سعودية أنها بارزة 

الذيالعرويي، الماصي، أسر غب، العيم، أو المعرفي،، الجهل بحكم المريضة 

٣٥



تجاوزْالرس•
بخلطالور تريق تمارص تائهة( محلية )تقافة فهو الثالث النمط أما 

)كمالياتهاأو الاجتماب(، حاجاتها ب) للمرأ© الشرب( )الحقوق 
أرونةفي )المتعيجرة( الأرملة أو المهللقة، المرأة تضايا تهم فلا الحياتية(، 

عنها،لأمية ا محو مالة تهم ولا الأسان، حقوق جمعيات نمى أو 
عيشها،لكمسّا جديدة شريفة حلرق عن البحث أو فقرها، معالجة تهم ولا 

يمنحناحتى الميارة تقود أن المريقة( )الثقافة أصحاب لدى المهم 
له)شريكة تكون كي الرحل تخالعل وأن المزيفة(، شهادة)الحفارة العالم 

وأنالغبية(، )المساواة لمبدأ تحقيئا الرحل مكان لأحد وأن لمصير(، اش 
حفقتالسعودية )المرأة إن يقال كي المJيا أقصى إلى وحدها افر ن

بباحثةإشادة التهالكة الثقافة هده أصحاب من نهع لم لدلك العالمية(، 
سعوديةلأستاذة ثناء نقرأ أو مميز، طى بابتكار الخالم فاحات سعودية 

الخلمي،الإبداع في جائزتها تستلم فرسية منصة على بحجابها وشت، 
بالتصفيقمشغولون أسانا لأنهم الراقية، النسوية نماذجنا من وغيرهما 
فيلملإنتاج الرحال زاحمت التي والأحرى طارت التي للمرأة، الإعادمي 

الخْللوبة،ومجالاته الشرعية، Jضوابءله المرأة عمل أرقص لا إني باهتا. 
الأولويات،بمملبيق يكون الواسي( )فقه ولكن الجاد، الفن أعارض لا كما 
حاجاتهاوبتن شرعا، المعتبرة المرأة حقوق بين الخلعل عدم مراعاة مع 

الاجتماعي.التهلور حركة حلال مجتمعها متطلتات وفق تتعحقق الش 
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الجماك.االتمخ تنريص 

الدورةفعاليات ا  ٢٢ ٠٠٧العام )القاهرة( المصرية العاصمة شهدت 
للحنمةردخموة شعار تحت المثالية(، الربي العالم )قناة ابقة لمالثانية 

بينمن وكال عربية، دولة ١ ٦ من فتاة ٢ ٠ شاركت، حيث، ، والجمال( 
فيهامح يالتي الأولى المرة وهمب محجبات(، فتيات )ثلاث المشاركات 

مثاليةفتاة توجتج التكب الفتاة أن والمفارقة بالمشاركة، المهحجية للفتاة 
بلالبحرين، ممِلكة من محجبة كانت العام، ذللئ، في العربي للعالم 

الأولىالدورة في بالمشاركة للمحجبات مح يلم أنه الأءردِ، المفارقة 
وكانبتاجها، فزن الدورة هذ0 في اشتركن حين ولكن لماذا؟ أدرى ولا 

معمرانعها، غير في حتى تنجح نمة( )الأسإن يقول الواقع حال لسان 
باب،من المرأة فيها تستغل التي، المسابقات، من النؤع هذا عش تحفغلي، 
لمةمفتاة أية تبل من فيها المشاركة لفاكرة التام ورفضي العقل، لا الجد 

للحشمة،سقيم فهم أتم، أو الحجاب،، عن مغلومحل نمور أو زعم أي نمتا 
رحمعلى التبرج بمشاهد والمدمجؤغ المزيف،، بالجمال تشويهها يتم التي 

الفاضحة.الإعلام وفلاشان الحارقة، الرحال أنهتار من يخلو لا مفتوح 
التيمنها، لوكية( ويالدات)الالاجتماعية، طومةالأيم العبن، إن 

وتتعكسمتأصلة، بيثية وثقافات وتقاليد، وعادات شرعية، يممحاذير ترتيهل 
نيمبين الصرح الخالهل محاولات حلال من وقفانلتا، أحلاننا مجمل على 

عبروالفضيلة، والحشمة كالجمال الإسلامي، الوجدان في معتبرة 
إلاليس الفنية؛ والمهرجانات الإعلأمبة، والبرامج الأنثوية، المسابقات 

وفضائلناأحلاقنا فتتحول القيم، هذْ تحملها التي السامية، للمعاني تمييعا 
عمرفي المرأة نخاسة سوق، في البعفى تثهرها يوقرصن ماديات إلك، 

.القعد كل عنلى المفتوح العولمة 
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وتداعياتالحدث سياق في وذلك محسومة، شرعية أحكام عن مغلوطة 
الشرعي(،)الحجاب نأصح الإعلامية، التغطية مستوى على المسامة 

ومحددةمعينة يشروط إلا يتحقق لا المرأة لدى عبادة أصله في هو الذي 
حوليلتمه رغيناء مجرد البشرة(، ينف و)لأ الجد( بمف رلأ أن أبرزها 

الجديدةالعلريقة ر يفوهذا حرج! فلا يتعداه أو ذللث، دون وما الرأس( 
الماساتأو الإعلام برامج ني أو الخارج ني غتياتنا لحجاب والعجيبة 

ؤحالرأس شعر ؤيغعلين البنعلمال، ن يلثحيث المحتلمة، والملتقيات 
الشرعي.الحجاب حققن ثل الهيثة بهدم أنهن متصورات *ك؛اجٌارخ، 

أوبرامج، أو مسابقات، ني ت، ليالعلة أن إلى نتتيه أن يجب، لذلك 
وحسالتجارة باب من الإعلام، بها ويْل؛ر اللحوم تجار بمنعها أحداث 

الأحداثتلك؛ طيات بين العلة تكمن إط اّلآيين، تدر التي الإعلانات، 
تشكلمدسوسة أفكار وتمرير مزيفة لقيم تريق من والمسابقات والبرامج 

احتراقيعني الذي الداحلي(، يعرف؛)الاحتراق ما المحافنل واقعنا في 
الملم.للمجتمع الأخلاقية القيم منفلومة 

٠٠٠
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اسل

الاري؛واكلنملمم0 اض 

ترقع

ئدفهي العلماب أما الحر، ان للأنالحقيقي المهلب هي ^١^ ٠٠٧١١٠
تضمنفالليبراب أعنف، استبداد إلى استبداد من بالمجتمع تخرج 

وتدعمالحزبية وبالتعددية الثقافية بالحرية وتلتزم للجمح، الحريات 
.٠ ت ها لانجا ا لكل مماثلة حريات تتح لكنها إ الدين 

اللهيإبرامم 
الرياصس() جريدة اليوم، ثقافة حوار 

. ٢٢* ١ ٠ ديسمبر  ٢٨السعودية، 





المارمحءإاكّوّءت ن

ذهنيةعمالية هى عالمية، أو أدية، أو لكلم،، صحانية المكرية اممأبة 
)انكار،إلى الشخصية والتصورات العقلية المناعات نرحمة في تتركز 
إيجابياتاسترحاع مع المعيش يالواهع ترتبهل ومقترحات(، وآراء، 

تلكتبدو وند أقفل، لحياة المتقبل ؤلريق استشراف ومحاولة الماضي، 
يحكمالمائي الفكر •ع مختلفة وريما متباينة، والمقترحات والأراء الأفكار 

حلفياتأو عية،احتما مؤثرات بفعل أو الكاتب، بها يؤمن دينية تبايات عا 
أنإلا . وعيه تحكم ونلمفية فكرية، توجهانا ونق أو لها، حضع ثقافية 

يجعلالكوني، الكمال تحقيق أو بلؤخ، ص الكاب لى البشري القصور 
أوالمبنى، فى سواء والتنوعة، المتعددة للاحطاء معرضة الكتابة هده 

للفكرةالمتلقي أو للنص، القارئ يجعل الذي الأمر المغزى، أو المعنى، 
مهماللنص(، )المنتج للكاتب العير يلتمس ككل— المجتمع ~بل الرأي أو 

منالنية( رحن هنا الفيصل لأن الثقافي، مستواه أو الفكري، توجهه كان 
الذيالكاتب، ذلك يتجاوز الخذر لكن • بالناس الظن ص فضيلة بات 
مبهمة،يكلمان ملتوية كتابة أويمارس معين، بفكر متعفنة نصوصا ينتج 

أوالمجتمع، تنوير دعوى تحت، فكريا( )تدليسا يمارس عندما لأحعلر وا 
الحياةمع يتنفق بما للدين، ألناس فهم في التتجديد أو الجماهير، تثقيفا 

صرة.المعا 

كتمحلال، من الحق، بنور الفكر ظلام احتلاط هو الفكري والتتدليس 
الكتاباتيعص في كبير بشكل يتمعن وس المعلومة، في والغش الحقيقة 

دنيوية،أو دينية موضوعات وتتناول ليبراليون، يحررها التي الصحافية، 
علىتبدو فهي ، بجلأء ذللث، يلحفل فلسفية حذلقة أو فكرية زاؤية من 

والخلقيةالملقي، البعد ذات الفكرية( )الممهللحات ار ممسارين، 

٤٣



الوثيقالارتباط ذات الاجتماب( )المفاهيم والأخر الغربية، التاريخية 
المكرربالخديث، ينمغ من فتجد الاجتماعي، والتطور الديني، بالوقف، 

هداأبعاد خهلورة ني تنانثه وعندما الغربي، المفهوم ث، ح)التنوير( عن 
دالإسلامية المرجعية مع يتمادم كونه له، يروج الذي الغربي الممطلح 

في)التجديد( يقصد أنه إلى يلتف، الدين( مع والقطيعة العقل شأن )اعلأء 
وليسالمعاملات يخص بما العمر، روح مع ليتواكب الإسلام منهاج 

العبادات.

والليبرالية(،بين)العلمانية التفريق على يمل من على ينسحب، والحال 

الأولىأن رغم الإسلام من الفعلي وموقفهما بالدين علاقتهما منا من 
لأجلليس الشريعة( )تقنين إلى يدعو أومن الأحرى، في ة دنيركيزة 

منظم،إطار في الثريعة نصوصي من المستمدة والقوانين الأحكام تحديد 
كما٠ الثابتة أحكامها مع تتصادم قد الشريعة على وصعية قوانين الحال إنما 
الغربية()التبعية كتاب لدى يتردد ما الواصحة الفكري التدليس صور من أن 
)القراءةتسمى مجا أو الديني، النص فهم إعادة إلى الصريحة الدعوة من 

تركوامن عصور عن عصرنا احتلاف بحجة ، العصر( مقتضيات وفق الدينية 
صامية،والوسيلة نبيلة، الغاية أن فتظن العظيم، الفقهي التراث هذا لنا 

درامةفي الفكرية المناهج بين يفرق لا لدلك يدعو من أن لاحما فتكتشم، 
ملاحدةمائدة على طريا وعقلا مطيعا، تلميدا تجده ربما بل الديتي، النص 
ماحد إلى تماثل المسألة وهذ0 المادية، الفلمة وأدعتاء الماركسي، الفكر 

الفلنحسن فرغم كتابنا، بعض يملنها اش القلقة(، )تدريس إلى الدعوة 
الناشئةلدى العقلي التحرر حانب تعزيز لهدف الدعوة؛ هذه وراء يقفا بمن 

زرعيريد من هناك أن إلا والتفوق، الإبداع نحو الفكرية ملكاتهم لإطلاق 
معالتعامل صور بكل أبناتنا عقول في الفلسفة حلال من الشك، منهج 

هدالأن الشرعية، والأحكام العقائدية والثواست، الدينية، الملمات 



.ياتهاإلا الأحر حفارة من يأحد لا البعض 
فيعديدة نموره الاجتماعية( )المفاهيم ار مفي الفكري التدليس أما 
ذلكتعكس حاصرة جدلية فضية أبرز ولعل المحلي، الاجتماعي مشهدنا 

مفهومحول كتاباته تتمحور من فتجد )الاحتلاهل(، ألة مهي التدليس، 
الاجتماص،المفهوم هدا تطبيقات بين واضح تدلسى في المسألة هده 

بالعملالأخلاط عن فيتحدث الحقيقي، مقصده وبين واحدة حال وكانها 
إلى)الأماكنيشير التحاور في بنما المغلقة(، )الأماكن فاصداوالخلم 

البشرية(،)التجمحات، أو العارض الاخلامحل فيها يتحقق التي المفتوحة(، 
كالمعلارات،وعفوي طبيعي بشكل غالتا الاختلاط فيها يقع التي 

يمللئ،لا الكاتب ذللث، لأن . حكمها ش هو وما والأسواق والمتشفيايت،، 
انقيادحقيقتها فى هى التي بقناعانه، مجتمعه لمواجهة الفكرية الشجاعة 

منكث؛نا ذلك على وقس الفكري، التدليس إلى فيعمي غيره، لأفكار أعمى 
الاجتماسالمفاهيم 



حطابمنها يخلو لا عصرية مقرئات التنوير، الإصلاح، الحرية، 
نحولأستمالثها الراهن، وقتنا في الأمة لجماهير الموجه الليبراليين، 
مأزقهامن الأمة لخلاص به يبشرون الذي النهموي، مشروعهم 
منلمجموعة صحافية كتابات الأحيرة السنوات فى ظهرت لذا الحضاري، 

علىالإجابة حلالها من يحاولون الدين السعوديين، والكتاب المثقفين 
الحضاري،مأزقنا من الخروج كيفية حول يتمحور مهم واقعي موال 

تبددبحيثح عودي، الالمجتمع عن مشرقة بصورة للعالم نا أنفوتقديم 
حاصة، عموما لمين المعن العالمية بالدهنية الممشت، التي، السلبية الصور 

السؤالهذا على الإجابة الإسلامي. العالم قلب، تثكل المماJكة أن 
والأكاديميينالكتاب ببعض دفعت، المعاصر واقعنا في المحوري 

رئيناناقدا )العقل( استثمار أي )التنوير(، عن الحديث، إلى الليبراليين، 
والعلميةوالأدبية، الثقافية، الأعمال طريق عن المجتمع في السائد للفكر 

الترديمن الحقيقي الخلاص محلوات أولى فيكون الحياة، مجالات لكل 
كلتفعيل إلى السبيل هي قة( )القلأن آحر فريق يرى فيما الحضاري، 

الأدكارمن الحقل تحرير حلال من البشرية، الض في الكامنة اسماقات 
عنبحثا الأسئلة لكل والأب،( الداران كل تفتح قة القللأن السادة، 
مح،اللييرالي، الهج ض مح، ص الخلاص أن ثالث زهق يرى بينما إجاباتها، 

بالرأي(،الاستقلال و) الفردية(، )الحرية يحقق النهج هذا لأن الحياة، 
قة()القلعليها تقو،، اكي الأرضية، هي الأمور وهذه الاحتيار(، و)حق 

ئيالهليعي دورْ يأحذ العقل كون المجتمع، أرجاء في )التنوير( ينم حتى 
.المطلوة والمدنية الحضاري البناء 

حقيقةكشف ومحاولة التوجس، إلى يدفعنا الخطاب هدا 
يستخد^اإغراء وساJة مفردة)الحرية( كانت فإذا ! نيفهامن المفردات 

٤٦



كلومطلب ان إنكل حلم الحرية كون الجمامر، تللئه لجذب الليّرالون 
الجماهيربين معلق جر هو الذي )الإصلاح(، على ؤيدندنون حر، 

مصطلحفإن الرؤية، وضوح إلى الظل دائرة من همورْ محاولين والأنفلمة، 
)التدليس>يفة إلى أقرب فهو ثانآخر! له الليبراليين لدى )التنوض( 

هذهمحئل ندغدغيا التي الأمة، لجماهير العلمي( التقليل و) الفكري(، 
أوالتاريأحى بعداها حيث، من بها لجهلها مواء البراقة، المصطلحات 

لحرأو الفللمة، من والخروج بالنور المرتط لفظها لإيقاع أو الفكري، 
٠العربية المنطقة قى العلماني المد انحسار بعد خاصة الحضاري، بريقها 
ببعديه)التاريخىحقيقة)التنوير( كثف، محاولة إلى يدعو الذي الأمر 

منندخله أن لنا يراد الذي التيه، ضحى تبل الرمد تيين نحتى ، والفكري( 
الإسلامي(،رالمنهوم توى منويين، معلى وذللث، الليبرالية، أنفاق 

الحالتضبجن المقارنة نم ومن إزاء)اكوير(، الغربي( )المنهوم ومستوى 
والعربية.الإملامية 

التاريخيالياق في الحركات أبرز من )القلية( اكوير حركة تعتبر 
بشكلالتاريخي والرصد المعرفي البحث، على استحوذت لهذا الربي، 

فيوالمسي، النهمة، قيام في أهميتها رغم الأحرى الحركات بقية يفوق 
للمهمةالهلبيعية والمتيجة الهائية المحصلة مكل )اكوير( أن رأيي 

فيالإنسان اكتشاف، فبعد المربية، الخمارة بناء ثم ومن الأوروبية، 
مكانةوتقدير الخلية(، )الخركة في اللم أهمية ومعرفة الثقافية(، )الخركة 

)الخركةفي المقل ميادة دور حاء الإصلاحية(، )الخركة في اكين 
غربيالمثأة أوروبي مصعللح ( Enlightenment)واكوير اكويرية(، 
عنمعبرا ،(، ١٨٠٤— ١ ^١ ٢ كانهل)٤ إيمانويل وف الفيلأطلقه المضمون، 

التحررمبدأ على تقوم الميلادي، عثر الثامن القرن في فلهرت فلسفية حركة 
والاستقلاليالقل الاعتداد خلال من الدينية، والتقاليد ية الكناللهلة من 

فيحرجة تاريخية فترة يعكس واكوير بالأخلاق، الإيمان مع بالرأي، 

٤٧



— ١٠٦١)بيكون غرنصيس إلى جذورها تعود الحقايية، الغرب مسيرة 
نمومن بالمعرفة، الدين تدحل يفض في بق الله كان الذي (، ٣١٦٢٦
الذيالميلادي، عثر الثامن بالقرن ارتعذ )التنوير( أن همر تماما، امتعاد0 

يمثلونصاروا الفلاسفة المفكرين أبرز أن حتى اكويري، الفكر صعود نهد 
فلاسفةمجموعة بمعرفتهم الأنوار، أو )اكوير( عصر العالم فعرف اكوير، 

عنأخذوا الذين و)هولباخ(، و)ديدرو(، ١ذولتير(، أمحثال،؛ ومنكرين 
ذلكعرف وقد و)لوك(، و)سينوزا(، )ديكاريت،( أمثال; العقليين الفلاسفة 

الإنسانحياة صغ في العقل دور تعظيم نهد لأنه العقل(، ممر ئ) العصر 
الطبيعةاكتشاف إعادة من الإنسان مكن فقد والتأليه، التمجيد لدرجة 

يعتبر)التنوير( أن خاصة الاجتماعي، الموروث أو الديني الفهم بخالق 
الماداتأما الخيال، خلق من هي الأديان من الصادرة الحقائق كل 

الوحيدةهوالوسيلة العقل كان لذا الحالم، شرور فهي المتوارثة والتقاليد 
إقحاءمع والمادحفلة، التجربة خلال من والحقيقة، للمعرفة للوصول 

الخقاثقكل إنكار تستلزم التجربة كون المعرفة، من تماما واستبعاده الدين 
.الصهللحات. )معركة الدينية. الحقائق ومنها والغيبية، الفهلرية 

عمارة(محمد * د 

الميادةتكون عام اجتماعي هومناخ النهائية)التنوير( المحصلة في إدا 
كليستخدم بحبنا وشؤونها، الخياة مناحي كل على للحقل فيه والهيمنة 

منثقافة، أو دين أو جهة من وصاية أو آخر، إنسان توجيه دون عقله إنسان 
عقله،فرد كل يستخدم أن وهو المام(، القلي )التفكير انجاهين خلال 

التخصصأو العالم أو الثقفح الفرد أن وهو الخاص(، العملي و)التفكير 
المقلهيمنة مشكله الاستخدامات هذه كل تتداخل وبالتالي عقله، يستخدم 

والتحليلوالرصد، بالقد الاجتماعي والواقع الإلهي، الوحي على المثري 
والإنتاجالفكري، للإبداع مفتوحا المجال يكون نم ومن الرفض، وحتى 

٤٨



أهمهامن رنة باعتارات إلا ومقبولا؛ تاما يكون لا الضاخ هدا العلمي. 
الحكممقياس هما والملاحظة التجربة وأن الغيب، محل يكون العلم أن 

الفضيلةوليس واللذة، عادة الهما الأخلاق معيار وأن الأشياء، على 
وكونانية، الأنالفطرة من تمية مالأخلاق لأن الروحي، والاحتياج 

وشهوته،بعاطفته مرتبطة دنيوية سعادته نإن الهلبيعة، محن حزءا الإنسان 

العقلصع من )أرصي( تلمعي دين هو اكويري( )الغكر غي فالدين ولهذا 
الياسبة،قته فلللتنوير أن كما ، الغيب، لعالم يخضع مماؤيا( دينا) وليس 
والمحكومين،الحكام بين الاجتماعي( )العقد نظرية تطوير على نامتا اش 

العامالأمريكي الأستقالآل ثورة نادة ألهم الذي هو التنوير هذا فكان 
الثورةنام عوامل أهم من كان أنه كما البريطاني، التاج ضد ، ٣١٧٧٦

.٣١٧٨٩المام ية القرن

مغايراالإسلامي" المفهوم )التنوير( بمدو المقابل؛ في 
نصوصبها حاءتا التي )الإسلام(، نعالهم من الانعللاق فهو نماما، 

أو)النور(، أبرزها من حالهلة معان في الكريم القرآن سواء الوحي، 
يؤمنالحق فالملم لدللثف النير، راج بالالوصون، . الهمح، أحاديث 

الجوهريةالمناع في مؤمن يعقل النفلر يعني الذي فقْل، الإسلامي بالتنوير 
إجاباتهاواستلهام الربانية، أحكامه لفقه وأيصا التقية، وتعاليمه للإسلام 

دربعلى الملم تنوير إن القول، يمكن لذللث، واقعه، في يتجد مجا كل على 
العقلبين الجمع أي والواقع(، النص )فقهي بين الجمع هو الحضارة 

أنلنا يحق أنه إلى أخلص . )المصدر( الرباني والوحي ، )النفلر( البشري 
وترسمبوضوح، مقاصدها تحدد لم مجا )للتنوير( دعوى كل في نثكلث، 

المفهومثا حتنوير )التنوير(، تقرير في خيارين ين بينة خطوطها 
وجعلالمادة، دور في وحصرم الدين مع القعليعة يحلن الذي الغربي، 
المفهومثا حمهللوب تنوير أم الحكم، ؤإله الواقع سيد هو )المقل( 

٤٩



بكلالواغ نحو والمطلق الأمحاب، الركيزة الدين يجعل الذي الإسلامي، 
الالش فالدعوى لذك المرجعة، هو )الوحي( وأن ومتجداه، تشدانه 

.)تزؤير( هى حققتها فى مضيها نحدد 

يرددهاالتي للتتوير؟ الداعية الأراء مع نتعامل لنا يمكن كيغؤ هدا بعد 
أوتبشر، )التنوير( عن تتحدث التي الأفلأم لتلك يمكن كم، بل اليراليون، 

مجتمعقي لإنانية ا وأبعاده الحقاؤية محدداته تضع أن السعودي( ب)التنوير 
فيكما ، العقل( )مرجعية تعارض إشكالية في ندحل لا بحيث محافظ، ديني 

للحياة،الإسلامي التهور في كما الدين( )مرجعية مقابل الغربية العلقة 
تعاليممن )الدين( من أسانا ينْللق الإسلامي المفهوم ني ال—وبر أن حاصه 

محورةألوئ ثألور ننبموله، إم ُؤقاثزأ • تعالى نال، والسنة، القرآن 
حتىة الكنيبمحاربة بدأ الذي الغرب، تنوير محن النفيفى على التغابن، 

يكونأن عن إبعاده لدرجة معه القطيعة ؤإعلأن الدين، معاداة إلى انتهى 
٠انية( الأنالمعرفة )مصادر أحد 

الحودي الالمجتمع في )التنوير( دعاة وكتا؛ا'ت، أدبيات يقرأ من إن 
مكررااستهلاكا إنما الغاية، وحدود العبارة وجلاء الغكرة وضوح يجد 

)التنوير(عن يتحدث فهدا الثقافي، بالأستحراضى يوحي )التنوير( لمفردة 
السائدالفكر في يريده ث، ونالالسينما، في به يهنالب، وآحر التعليم، في 

بهايتم التي الكيمة، نوصيح عن بعيدا وغرب سرق ممن كثتر، وغيرهم 
لتنويرحقيقي فكري امتداد هو هل تدري لا الدي المنشود، التنوير هدا 

هوأم الخاصة؟ ظروفها لها تاريخية لتجربة غبي استنساخ هو أم اوروبا؟ 
منمستمدة عليا دينية بمرجحية المؤمن بعقل الفلر على يقوم إسلامي تنوير 

فقهو) الواهغ(، )فقه بين التوفيق ينم بحيثج النبوية؟ والسنة الكريم القرآن 
فيأجيم لا للأسف ولكن عظيم، ومقصد حميد، تنوير وهذا • النص( 
الاورالي؛ن.كتابات 



اثتافة،جمنميىسسا

اشالندة، ثان القا أو الإعلأب الحوارات طبِعة في السن 
توىم على والعالمانية الليبرالية للتيارات المنتمية المثمنة النخبة محع تجري 
معيناتوجها يلحغل والسعودية، الخليج نخب ذللنإ في يما الربي، العالم 

عننقاشها وأبعاد حديثها حمر في يتمثل النخب،، تللثؤ لدى ومقصودا 
تحولفي المتمثلة المريقة التاريخية لتجربتها الإيجابي الجانب، في الليبرالية 

اللم،نور إلى الكنيسة واستبدال لإقaلاع ا وملعلة الفللأم عصور من الغرب 
لإيجاييا بط الجانوكدللئ، المالم، ومحببادة لانصال، ا وتقنية الصتاعة، وثورة 

المامة،الحريات وتحقيق الإنسان حقوق كتقرير الحضارية، هلثيعتها في 
تماما،السلبي جانبها إغفال مقابل في الديمنرامحلي، العمل وتكريس 
الإلحاديةالمزعة ؤإؤللاق المائي، الفكر تكريس في الجلي دورها وبالدات 

المجتمعاتمن كثير في ظاهرة اليوم أصثحت، التي الخقلأني، الإنسان لدى 
المربية،اللببرالية ومهد المريقة الأوروبية الدولة يريهنانيا خاصة الغربية، 

يعتبرالمسلمة مجتمعاتنا في الإلحاد أن المثقفة الخبؤ تللثج ليقين وذللن، 
بالله،والمياذ المار إلى الإنسان وٍلريق النيaلان، عمل ومن الكفر، فرين 
نفىالرفض هذا كان مراء للكون، إله وجود حقيقة يرفض فكريا موفئا كونه 
كان—مهما )اللحد( الفكر حهلاُب، فان لدا بوجوده، الاعتقاد عدم أو الإله 

المضمون،حين، من ا فاصن يفلل — فيمه في انئا ؤإنأفقه، في حضاريا 
باؤلل.فهو بامحلل على تني ما لأن الأمة كل دى القصد حين، من ومرفوقتا 

ومنصدالممثيل محل ونجعلها بالذات نيا برإلى نشير وعندما 
مهدتعد فلأنها غربية، فناهرة غدت المى الإلحادية، للنزعة الألألة 

شومفصلثا رئينا لما وكانت، المربي الخلم إلى منها انتقالخ، الض اللمرالية 
معالمتسامحة الخلمانية حاضرة ؛ريهلانيا لأن وأيما العاصرة، حضارته 

'ه



تراجعنإن لذلك الكنيسة. رأس هي فالملكة الواقعي، ومثالها الدين 
معدلاتتزايد مع الأوروبي، البلد هدا في الكنائس وهجران المسيحية، 

منالحقل تحرير عر القاتمة الليبرالية الفلسفة عن فصاله يمكن لا الإلحاد 
وقضاياوالشهادة، الغيب عالمي بين للعلأنة الحاكمة الدينية الضوابهل كل 

فيماليوئا ١ ٤ بلغ بريطانيا في الملحدين عيد أن خاصة الراسخة، الإيمان 
أنيؤكد ما ، ٢٢ ٠٠١الخام ملايين لأ كان أن بعد ، ٢٢ ٠١٢الخام إحصاء 
أطلقواالملحدين من مجموعة أن حتى واصحة، ءلاهرة أصبح الإلحاد 

الخافلأت،على ، ٠٢٢ ٠ ٩ الخام حلال ذاتها نيا بريعلما في إعلانية حملة 
عيرالإله )ربما ت شعار منخدة الإلحاد إلى تدعو الأنفاق وقعلمارات 

تدعوإعلانات على ردا بالحياة(، واستمتعوا القلق عن توقفوا . موجود. 

.عليها فظة والمحا المسيحية إر الناس 

فيإلحاد مرجة نشهد أن يمكن هل I حاصتا الموال يبدو وعلبه 
أكبريمارسون لدينا الليبرالمن أن صه حا المودي؟ فيه بما العربي مجتمعنا 

الأولمحاور، ثلاثة على اللخب حلال من الناس لتضلل فكرية كدبة 
علىتندين م بالإلحاد، الديني التشدد ربهل في المستمرة محاولتهم 

بعلمريقةمجعها يتعاملون وحسنا والتنaلما، الغلو، عن شريفة نبوية أحاديث 
ئقافةمحجري الدين تجمل اجتماعية حالات قي ويوحلفونها فجة انتقائية 
عباداتوليس شخصية، وأخلاق الرسمية، بالوتائق يكتب واسم روحية 

تسويقهمالأخر والمحور إسلامية، بمرجعية محكومة ومعاملات مقروصة 
الفكرية،وحقائقها التاريخي، سباقها عن بفصلها اللببرالمة الفلسفة 
إلىحالاته من كثير في يزدي الذي العقلي، باكحرر اليعي وتلازمها 
كانوالو حتى الأ-بمال أحب اكدمم فهو الثالث، المحور أما الإلحاد. 
لأنالدبية المالمات حش والأراء الأفكار كل ونقد مافئة في صاءقين، 

ذلكبعد تتغرب فلا التفي، العقل محن أفضل عندهم الشكي العقل 

٥٢



يطحنونوهم الليبرانين أوكك ونقاشات مقفة نخب لقاءات تسمع عندما 
بالسنةالطعن نم ومن الدين، هذا حملوا بمن التشكيك إلى وصولا بتاريخنا 

المنحرفالفكر صعاليك كل وتمجيد القرآن، مشرية مزاعم ومناقشة 
حالاتظهور وبالتالي بالأمة، الرأي ونادة العصر مفاكري باعتبارهم 

مقدساتنا،على العدى في الغرب جرائم تبرير أو للرسول.، الإساءة 
•الإلحاد إلمح، المودية الفكرية الحرية عتات أور ذهنْ 

الخلج،مستوى —وعلى لدينا الليبرالية المخب تركير نفهم هنا من 
علىالقافية وحواراتها الإعلامية، أحاديثها في المربي" الخالم وصعيد 

تبريرومحاولة وحضارة، نارينا الليبرالية الفكرة في الإيجابي الجاسيا 
اللمراليةإخضاع لأن المربيين، والمنكرين للفلأمفة، الإلحادية المواقف 

فكرتهاينقعل اكاريخي الاستشهاد هع المميقة والماءلة الحر للنقد عمونا 
سياقهابينما الإنسان، سعادة أجل من المقل لتحرير جاءت بانها الحورية 

غيرلريقة aJالإنسان عقل حررت أنها إر تشير الواقعية وتجلياتها الحضاري 
تدفعهابهيمة إر الإنان فتحول الروحي، بالجانب، الصلة مقطوعة منضبطة 

حقيقتهافي الليبرالية الفلسفة أن على يبرهن ما المائة، وتحكمها التهوة 
نهيئكونها الوية، الفطرة وتخالف القويم، اكين تعارض الأصلية 
سوقفي سالهة إلى الإنسان تحويل إطار في للإلحاد الكاملة الأرضية 
المائية.الحاسة 



رمءاكاف\ارذلأ

تشبأو الإسلامي المكر حقل في تعمل التي الجدلية الثخميات 
لدىمعتبرة رموزا تعد الدين فهم في أو فكرية انحرافات ولها له، 

إحفاعفي أهدافهم وتحقق تقللعاتهم، مع تتق كونها اللبمرالهن، 
الحلالحاحز إلغاء مع الرفض، وربما والمساءلة، للقد الدينية النصوص 
حالتانيدي بين القصد يتضح وكي • الحياتية الخمارسات في والمرام 

العليا،وقيمه الإسلام، حقيقة فهم في متباين واقع عن تعثران فكريتان، 
موقففهم يمكن الخالتين هاتين حلال فمن التشريعية، ومرحعيته 

.ادمية الإيالماحة في المدلية للثخصيات وتأييدهم الليبراليين 
الوس3لفي معتبرة دينية شخصية محن ذكية )إجابة( الأولى الخالة 

الأوساحلفي جدلية فكرية شخصية من غريبة )فتوى، والأحرى الودي، 
حميدبن صالح الدكتور الشيخ ان )على جاءت الإجابة . المرية الثقافية 

إحدىهامش على المتامح الإمحلأم حول المرام، الجد وخليي، إمام 
يوجدلا أنه فيها موضحا أم، ' ٠٨العام الإسلامية الجامعة في محاضراته 

مقولةلأن الواحد؛ الإسلام هو فالإسلام ؛ المتسامح( )الإسلام اسمه شيء 
كلامأن آحر جانب، في مؤكدا متندد، إسلام وحري تفترض متسامح إسلام 

.به بمتد لا الإسلام )لبرلة( عن المنمقين 

معرضفى الله( )يرحمه البنا جمال المفكر الغريبة الفتوى أما 
بين)القبلأت( أباح عندما آم،  ٠٠٨المام الفضائية )المائة( لقناة حديثه 

القثلأت،من الثؤع هدا أن معللا المامحة، الأماكن في والفتيات الثبامحب، 
غييدحل الذي البشري(، )الضعف، من هو المتزوجين غير بين تنم التي 
هذه. الذنويس،( )صغائر وهي الكريم القرآن في إليها المشار اللم دائرة 

الزواجبتحقق أفتى أن له بق فالجدلي؛ الفكر لهدا لأولى ا لمت الفتوى 



حضرروشهود هائم ولي إلى الحاجة دون والرجل( )المرأة الطرفين برصا 
صرورةعر وشدد الإسلام، من الحجاب يكون أن أنكر كما متيم، ومهر 

المالية.مدرسته غراب من ذلك غير إر ختلاط، الا 

غيرالخمكر أن )الختفلتة( والفتوى رالختعملة(، الإجابة بين الخفارئة 
يفترضالمنطق بينما يجيب، من هو المرهل والشيخ يفتي، من هو المرهل 

حقيقةفهم في الشخصيتين بين المسافة حجم يعكس ما وهو العكس، 
الرئيمسينالمصدرين تعتمد لا التي التسريعية، مرجحيته وتقرير الإسلام 

إلىيننع رأى كل حميد ابن فالشيخ المهلهرة؛ نة والالكريم القرآن 
الإسلامبين تمازج أن نحاول فكرة أية ألغى كما الإسلام، تشخلية 

القيملتقرير الدعوة في الإسلام مع اللمرالية اتفقت ؤإن حتى والليبرالية، 
بعلمهتماما يدرك الشيخ كون وعدالة(، ومساواة، من)حرية، الإنسانية 
في)المرجعيةيكمن بينهما الإشكال أن الفكري أفقه وسعة الشرعي 

الوحيفي المتمثلة الإسلام مرجعية بين حلي تعارض فهناك نية(؛ الحقا 
في)المقلالممثلة الليبرالية مرجعية وبين الشريفة(، والمنة الكريم )القرآن 

البشرى(.

المصريةفافكارْ القيص؛ على البنا جمال للفكر بالمبة الأمر 
دينإر الإسلام تحويل اتجاه في تنصب الجدلية الدينية وآراوْ المحررة، 

المباداتتحدد التي والحرام(، مسألة)الحلال فيه تقوم بحت( )عقلاني 
فيالمقل حكم على الإنسانية، والملاقات المنيوية والمعاملات الدينية 

مجنالمقل تمكين ر الليبرالية( جوهر)الفلسفة هو وهدا الفرد، مصالحة 
ماديةفلسفة وهي متوياتها، بكل الفردية الحرية وتحقيق خ لوا ا صياغة 
وأصولهاكابتة، عقائده من ٠^٠؛؛( إلى)إملأم الأمر نهاية في متولي حْليرة 

الواقعية،طبيعته ش علمانيا إسلاما يكون بحيث اكينية، واحكامه الفقهية، 

والطقوسالبشرية، النفس من التابعت الأخلاقية الممارسات فى فقهل يتجلى 

٥٥



)الوحي(،المقدس النص فينفصل العبادة، دور ني المحصورة الروحانية 
الحقيقيالواقع هي التي الحي-اةا عن ومصدره الإسلام هوروح الذي 

الحياتيمنهاجه المسالم الفرد فيفقد لأرخى، ا لممارة للإنسان 
المعتبرة.الإسلامية المرجعية 

هوإنما العقلي، الأستاج أو الفكري الانراض نبيل من ليس سيق مجا 
الفكرروية حكمت، التي الفكرية، للتحولأت وفما التوقعة المحصلة 

الجديدرالفقه بدعوى أعلنه الذي الحماري، مشروعه في البنا جمال 
الإسلاميالفقه مجمل عر العقلية الثورة يتبنى مشرؤع وهو للإسلام(، 

يرىأنه الأول محورين؛ خلال من ا مذاهبها بكل الأمة تاريخ امتداد عر 
الأمة،علمام حالف وإ0 الفقيه رأي وحب قيد بلا مجْللئا )الاجتهاد( 

)المصوصفي شل يراها التي الإسلامي، الفقه مصادر يحدد أنه والأخر 
خرافة،بنفلره لأنه فقهثا؛ مصدرا الإجماع مجسسحدا وسنة، قرآن من الدينية( 

أوالصحابي، مذهب، أو نلنا، ىرعمنكان 
القرآنبأنه الديني( )التعس تعريف يعيد أنه غير وغيرها، الذراع سد باب 

الأحاديثفي هي يراها التي المنة وصحة الصحيحة، والمنة الكريم 
تختلمهمعيارا عشر انتى إر تصل وصعها بمعايير لديه ثبتتا التي النبوية، 

جعلهما وهر التهلبيق، أو النهج توى م عر الحديث أهل معايير عن 
استبعادهالنتيجة فكانت، ساملة، وتصفية فكرية JغرJالة النبوية المنة يخضع 

الحديث،علماء بإجماع والمشهورة الصحيحة، النبوية الأحاديث، س كثيرا 
إرذللث، تعدى بل النبوي(، )النص عار اقتصرت، الخقلأنية نورته ولمت، 

التعاملفي جديدا منهجا فابتيع الديانة؛ أصل هو الذي القرار،، )النص 
الكريم،للقرآن المابقة التفاسير كل رقص عر يقوم القرآنية الأيات مع 

القرار،النص فهم في وآلياته قواعده وصع كما الخاصة، تفاصيره واصعا 
فيخاصة رؤية لديه أنتج ذللثج كل اللف، علماء وصعه ما مع تتفق لا الض 



والفائدة)السب( والعلة بالضرورة مرتبطة والحرام(، )الحلال مسألة 
القياسجعل)العقل( في الفرالية للفيفه نمانا وص.ماربة )الشبة(، 

علةلأن محرم فالخمر الحماسة؛ والأحوال الأحكام ص والمرحعمة 
السنن؛أداء عن أضل علمي بحن، إعداد أن كما الحقل(، )ذعاب، التحريم 

أحوالفي الدينية أرائه كل ترحم نجدْ وهكدا الصلاة، تفوق )متقعة( فيه لأن 
إعلامأو اقتصاد، أو سياسة، أو فن، من العصر وقضايا والمرأة، الزواج 

الفردية،المحكوم؛المصلحة المجرد( )العقلاني الفقه بهذا ذلك، غير إلى 
التيحميد بن صالح الدكتور الشيح من القاطعة الإحابة تلك، إلى يعيدنا ما 

•لإسلام ا )لرلة( ترفض 
القواعدمن المتحررة وأفكاره )البنا( لمشرؤع الاستعراض هدا بعد 

الاهتمامفهم يمكن الأمة، عاليها اتفقت، التي الشرعية والاعتبارائت، الفقهية 
محها،بالدفاع والامتماتة الثه(، النا)يرحمه حمال وأفكار اليراليباراء 

التفسيرذريعة تحن، الأفكار هدم مثل إلى يدعون والعلْاسن النيرالض كون 
والصحابةرحال رانحن وفكرة المعاصر، والفقه للقرآن، والعمري الجديد 
حهليرتدليس لكنه الفكري، التدليس من نهمع وهذا وغيرها، رجال• والأئمة 

إلىيودي ما ة، رنيدينية نواعد حلخلة ليحاول فقهية مفاعيم يمس كونه 
—الذيالبتا حمال وأفكار آراء إلى متجرد بشكل نفلريت، ولو الدين. تميع 

اتاليبراليينوأفكار آراء عن ، تختلفلا تجدها الإعلام— بالمنكر يصفونه 
يرنفإعادة ومْلالبة والحرام، الحلال مسألة في السعوديون فيهم بمن 

)الإسادماسمه حطير ووهم كبير تدليس إطار في ذللث، كل . الكريم القرآن 
اللمرالي(•

٥٧



رمقرناماّناثاببثامحامحرايامكءاِمك 

لحقوقالعالمي باليوم وشعوبها انمالم حكومات من كثير يحتفل 
)ميلادي(،عام كل من مبر دب"نهر ْن انماشر يصادف الذي الأسان، 

واحتفال(، ٣١٩٤٨يسمر ١ )٠ ني كان اليوم هذا عن الأول الإعلان كون 
إطارفي الإنسان( رحقوق على التأكيد منطلق من يأتي نوى الالحكومات 

حرحت،لو حتى الحضارية، ومرحعيتها المياصى ونفلامها الوطنية وحارتها 

حفوقبانتهاك تلك، أو ، الدولة هده ندين حقونية وهيئات دولية منغلمات 
الحقوق،هلْ ْع تتعارض أنها ترى باعمال نتهمها الأنل على أو الإنسان، 

الدولةتلك أن رغم وبياناتها، بتماليرها عليها الدولي المجتمع بتأليب فتقوم 
)الملكةمع حصل كما وضعية، أو دينية كانت سواء مرجعيتها، وفق تعملها 

وهيئاتمتصهينة، منغلمات قبل من ماضية صنوان فى الودية( انمربية 
سياساتهاتغيير على الملكة لإحبار محاولة فى عالمية، لدول مرتزقة 

الاجتماعية.أعرافها مع والمنجمة الدينية، تثريعانها من النابعة الداحلية 
أهدافهافي الميالة تزعم منفلمات مع دولتنا حال هدا تمان إذا 

وفقتعمل حقيقتها في وهي تقاريرها، في والزاهة أحكامها في والإنصاف 
الشؤونفي بتدحلها الوطنية السيادة مع تتمارض مكشوفة ساسية أحندة 

لهنلقي أو تستغربه، نعد لم حتى سويا الحال ذلك كان إن أفول الل.احااية، 
وواردهإعلامية، شاردة كل وعند دورى يشكل يتجدد آحر حالا فإن بالا، 

ودانليبرالية، إنها تقول مثقفة( )نخبة ومقالات بكتابات يتمثل حقوقية، 
بالحضارةالمفرط افتتانها عن فضلا الذات، يجلد وموبوءة إنسانية، نزعة 

الإنسان.حفوق كرير الأمحسى ذج 
تهلنطنعندما منه، حظا فنسيت مجملونا التاؤيخ قرأت هجين ليبرالية 

الإنسانحفوق ؤإعلأن تقرير في للغرب الحضارية( )الأمبقية مسألة حول 

٥٨



التاريخمراحل خلال غابت اش ، ٢١٧٨٩العام القرب الثورة أعقاب في 
لأنرغربية، شرفة أمم بين الحضاؤية القيادة دفة تقلب مع اني الأن

بدساتبرفعلثا الحقوق لهذه مقررة تكن لم بنظرها الإسلامية الحضارة 
تاريخحلال واثنا حققتها ؤإن منشورة، عالمية ت نا بيا أو مدونة، رسمية 

حرية،من الإمانية( )القيم في الكبرى النقلة أحدثوا الذين الملمين، 
حفظتنبوية وأفعال دينية نصوصي بتعلبيق ، وغيرها ومساواة وعدالة، 

اللمزمني في والممتا؛كات الأعراض، وصسانت، والأنفس، الحقوق، 
معتقداتمن أرواحهم وحماية الملمين غير حقوق جعلت بل والحرب، 

تعكسالتي الحفليمة، التاريخية الإشرافة هذه المسلمين. وواجبات الدين 
تبدووتطبيقها، الإنسان حقوق تقرير في أسبقيته وتؤكد الإسلام، عفلمة 
إعلانهابيان رتبعل ا التي الحقوق، هذه عن الحديث ثنايا في تماما غائية 

الأسممهامأو السؤال ولكن الأرض، أمم توى م على الغربي العالم بتارخ 
الإنسان،حقوق إعلان بتوم تحتمي وهي المثقفة النخبة تلك تتجاوزه الذي 

محاضراتهاأو الإعلامية، مشاركاتها أو الصحافة كتاباتها حلال من 
علبمعنى النغلري؟ الإعلان *ع الغربي الوانع تُلا؛ز، همل • ص الثقافة، 

تواصاان الإنلحقوق العالمي البيان وئنتإ التي ، بحكومات4 الغرب حقق 
عرثم أولا دولها مستوى على عالمثا وطبيقاتها الحقوق هذْ بض غعلئا 

العالم؟دول صعيد 

التي، ان( الإن)حقوق مبادئ «ع تتعامل الغريبة الحكومات أن برأثي 
حالتماما وتنمها لم، الحال ب)انتمانية( معلنة مادة بثلاثين تتشكل 

وفقبها تتعامل أنها أى تحمى، أن من أكم والشواهد العرب، 
)حقوقنفع بحيث الامتراتيجية، أهدافها وصمن القومية( )مصالحها 

محنالدولية، سياساتها ني معها تختالف دولة أية تجاه نزاعتيا الإيمان( 
إنتقول الإنسان لحفوق الرئيسة المبادئ من الأولى المائة أن الشواهد 
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الأمريكيةالمتحدة الولايات ولكن والكرامة، الأدمية ني متساوون الناس 
المدمرةحروبها في الأفغاني( المدني عن)القتيل المالي التعويض ترى 

عنالمالي التعويض من الخص بته نما يتجاوز لا العشوائي، ونمنها 
إلىيعيدنا ومذا الكبيرة، الغارقة لاحظ الأمريكي(، المحارب )القتيل 

معاملاتهافي أمريكا عانته الذي العنصري، للتاريخ المعللة الصفحات 
آسيالشعوب الأ،تعمارية الغترة في عموما والغرب ود، المواطنيها مع 

بان)طائرة ضحايا لأهالي الكبيرة المالية التعويضات مسألة أو وأفريقيا، 
انماممبر ديفي بإمكتلندا لوكربي بلدة فوق فجرت التي أمريكان(، 

أسقطتهاالتي الإيرانية(، )الطائرة ضحايا يان نمقابل في ، ٢١٩٨٨
نمإنه نتل بل (، ٠١٩٨٨العام يوليو في العربي الخلتح في الأمريكية الحرية 

إنيفاتل يقول، قد اني(، )الإنالحمل بهذا قامت التي الباحرة، ن بلل تكريم 
وفقذلك إن فاقول الإنسانية، الذات عن يعثر لا مادي بمعيار أقيس هنا 

•والأعراق للشعوب الجائرة نفلرته من اكاح ومعياره المائية، الغرب فلقة 
إنسانأي يتعرض لا أن ترى البادئ تاللث، من ة الخامالمائة أيصا 
بأيديغريب( أبي سجون في الراقيين )تعذيب من هذا فأين للتعذيب، 

بإثاعةحمايتها ؤيزعم الإنسان، حقوق عن يتحدث من أكثر هي دولة حنود 
الفضيجرز ءلأ التاسعة المائة تقول كما والديمقراطية، والدالة الحرية 

إسرائيلإن يقول فلين في والواقع نفيه"، أو حجزه أو إنسان أي على 
حكوماتمن شامل ويدعم والقتل، بالجؤع وتحاصر، كاملا، شعتا تحتجز 
الإنسان،حقرق مبادئ إقرار طل ~زورا~ لها ينسب التي الغربي، الخالم 
متهمإنسان كل الإن عشرة: الحادية المائة تقول ها نفالبادئ في كذللت، 

ماوبين بينها نوقهم، فكيف ، تهمته® تثبتا حتى قانوننا بريئا يعتبر بجريمة 

فيرئة الالسجون أو غوانتانامحو، وجزيرة إسرائيل مجون في يجري 
فيالحق شخص الكل ت عشرة التاسعة المائة فى أما الأوروبية، الaلارات 







)الرئة(إلى تمل قد رتهمة( العلماسة بجعل الميلاله الثمانينيات في 
مدانإلى ابمون يتالسعوديين المثقفين جعل ما للأملأم، يمعارصتها 

هذاأ واضحا عالمانيا نمسا يبمحمل بعضهم أن رغم ، منها البراءة إعلان 
الالليبرالية أن متامبة كل فى يوكدون فراحوا الليبراليون استوعبه الدرس 

خصومهممن ونطاع والبسْناء العامة يقبلها كي الإسلام! مع تتعارض 
معتتكيف حياة( )أسلوب مجرد فهي الأديان! تحترم وأنها الإسلاميين، 
صحيح!غير هذا وكل الحرية! تطبيقات حلال س مجتمع كل خصوصيات 

أنهاإلا الإنسانية، للقيم الدموة في الإسلام مع تتفق الليبرالية أن نمع 
كونهالليبرالية التاريخية( )الحالة الأول ة رتبثلاثة لأسباب معه تتعارض 

المعرفة()نسبية الثاني والسبب للدين، تماما رافضة وفلروف بيثة ني نشأت 
والنقدللشك خاضع شيء وكل مطلقة حقائق الليبرالية يي يوجد فلا 

الإسلامفي فهي التشرح(، )مرجعية فهو الثالث، السبّب، أما والمساءلة! 
بالقانونمحددة الليبرالية فى بينمّا والسنة(، )القرآن بالوحي محددة 

أنوالإشكال الرلانى. وانمل الانتخابي الصندوق خلال من الوضعي، 
تتعارضلا الليبرالبة أن أوبجهل بانتاع يردد بالفعل صاد الإملامض بعض 

منهاوالأصح الإسلامية(، أكذوبة)الليبرالية علينا خرجت حتى الإسلام مع 
)الإّلأمالدرالي(.

الفكرية،المبادئ محور في الليمالي الاستدراج لفكرة الثاني المثال 
مقابلفي وجعلها الإسلاميين عند )الأممية( على الليبراليين تركيز هو 

مفهومأن رغم أوطانهم! ضد أنهم على تصويرهم يتم وبذللتج )الوطنية(، 
وواجباتهانطاقها، لها هوية فكل أبدا، الوطنية مع يتعارض لا الأمحمية 

بالمسفينهتما ا الإملاميين على يثنعون تجدهم وعليه ا ومساحتها 
معاداةمن أنفسهم نثرلة في ينشغلون يجعلهم ما الأرض! أصقاع في 

الكي الأممية لمفهوم المكر إلى بعضهم حال يصل أن لدرجة أوطانهم، 
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عبثأن بعد نامما(، رحزاما لأرنحن وا الماوات عرصها وجنة الدنيا الحياة 
المعصومة،النفوس تتل ليبرر الشرعية النصوصن في المزيف الفقه 

الأمنية.المباني إلى السكنية المجمعات س والمهاهدة، والمتآمنة، 

الذيالضال، الفكر هزا في)الفكر(، ص المحورية الاثلمكالية إذا 
الدبيالخوف ثم ومن الدبمية، للصوص ومتطرف خاطئ، فهم من تشكل 

الهم،•الإسلام؛، انمل صور وسره الإرهاب، ساطين ففرخ الأحر، من 
الدماغ،من ينتج )الفكر( يقولون التنوير فلاسفة )فكر(؟ بقولنا نعني فما 
فينزعة أته كما ذهني(، حل )نشا أته أي الكيد من تنتج الصفراء العصارة كما 

اللغةوأهل ثمانية، واعتبارات دينية مفاهيم أية عن بعيدا التفكير 
أوا الشيء في الخاطر هوإعمال الفكر يرون المربية ثقافتنا ز والاصطلاح 

وصعأشمل يشكل هو أو مجهول، هو ما لمعرفة معلوم هو فيما المقل إعمال 
المعززةالمجردة المقلية الروية وفق الحياة أشكال لكل وقتم ومبادئ قواعد 

منحمالة بأنه عماليا )الفكر( فهم يمكن وبدلك * الحقيقية الإنسانية بالتجربة 
وفقالإسانبة والملأنات الحياة لمجالأت المحددة والأراء التصورات 

أوإ دينية نصوصا كانت سواء معتبرة، مرجعية إلى يستند معين منهج 
أنيمكن لهدا وضعية. قوانين أو مادية، قلقات أو انية، إنتجارب 
)الفكرفنقول الفكرية، والمذامب، الاتجاهات من كثبذا نصحف 

تكفيرمن الدينية بمنعللمقاته الخوارج فكر يمارس الدي أي الخارجيرآ، 
الذيأي التخريبي(، )الفكر نقول أو ؛الخنف،، والتغيير الدماء واستباحة 

اللمراليةالمربية الفلسفة وفق الملم المجتمع ومبادئ قيم صياغة إلى يعمي 
وهكذاللحياة، الوصعية الروية حسسب، الفردية الحرية تكريس على القاتمة 

وتمثيله،الفكر لمفهوم المقتفسبج الأستعراخى هذا بعد الفكر. أشكال بقية 
درويما الإسلام، وسطية يلي الذي المتشدد(، الديني )الفكر إزاء حاصه 
كلويهدد الربانيون، الدين علماء قرره بما يعترف ولا الاعتدال، فضيلة 
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بصورتهأو القاتمة، الإرهابية )القصوى( بصررته صواء الحياة، أشكال 
عبرالفكر هذا معالجة يمكن مل الوينية، الأحكام ني المتشددة )الدنيا( 

الأكثركونها الثقاب؟ والمراكز الإعلامية والوماتل اكب المزسات 
ومحبوهاالفلسمة أهل العمرية، الفتات مختلف في الوطن ياجيال ارتباحل-ا 

فيالعلاج أن على يتفقون الحضاري بسحرها والمؤمنون بها والمهتمون 
الأكاديمية،المستويات إلى الأساس التعلم مراحل س الفلسفة( )تدرص 

الحكمة()محبة نعتي اش فالفلممة الأسرة، مستوى على ثقافتها إشاعة ْع 
منالحد في نسهم أن يمكن الحياة، شوون لكل الحقيقة( )معرفة إلى وصولا 

الثاتكة،الأمثلة لمرح كل\لآذ\ق تفتح لأنها شبابنا، شطحاتالفكرلدى 
لماتومبالدين، علاقة لها ليس اجتماعية أغلال من عقولهم تحرر كما 

الأحرىالأمم ثقافات إلى والنفلر وتقاليد، عادات أصلها في هي متوارثة 
؛نظرهمالفلمفة أن كما الديتي، العداء وليس الحضارية الاستفادة بنظار 
مبرمجةعقول إلى الشباب حولت التي الفكرية، )الوصاية( مسالة يسقط 
القيمتعزز الفلسمة أن عن فضلا إ أحرى عقول تأثير تحت تعمل معطلة 

الأحرالرأي واستماع )الحوار(، فضيلة خاصة المجتمع، داخل الإنسانية 
ْنأم يبتر ولكن ٠ الفكري التصادم وليس الشري التكامل نظرية وفق 

بالنصوصيتالح ألذي المتشدد(، )الفكر معالجة قضية في محرري سؤال 
)يمناهجهاالفلسفة خلال من علاجه يكون هل ت التاريخية والأمثلة الدينية 

والإلحادللزندنة >ثا الجماهيرية الذمحية في زالت مجا التي الغربية(، 
بهدمالخرتبهل التغريبي الليبرالي الهلرح ظل في خاصة البهيمية؟ والحرية 
القلقةمراجعة خلال مجن العلاج يكون أم مجميها، بعض يكب يما القلقة 

يكون،وأخيرا أولا العلاج أن أم الدين؟ ٌع تتفق تحنث وتهذيبها الإسلامية 
يعفيه، نعيس الذي عصرنا وفق قراءتها بإعادة نفه الدين نصوص خلال من 

المذهبي؟والتعدي الفقهية المدارس بين الانفتاح فكرة تعزيز 
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ادزاكايِنساصصا

جانبأهم يخص كونه وأشرفها، العلوم أجل من هو الشرعي العلم 
وإذاالفرد، حياة منهجية تكون ذلك ضوء وفي الدين، وهو ان الإنحياة في 

فيوالنفي والجدي الذهني الجهد بذل يتطلب الجليل العالم هذا كان 
المعاهدوفي نة(، وال )القرآن الرئيسة مصادره من تحميله مشوار 

انيةالأنالعلوم في المتقن التبحر مع الإسلامية، والجامعات المتخصصة 
إيفاءهو نلاث٠ نبل الأهم فإن وغيرهما(، واللغة، )كالتارJح، المختلغة 

العظيم:الدعاء ذك المارك الأنر في أنه محي ، ٢٠٠١٧١أي رالفقه( جانب 
علماءبين الفريق أهم أن يعني ما التأويل"، وعلمه الدين، في فقهه ٠لاللهم 
العالموعي مها يكون التي الفقه، درجة هي الشرعي العلم وطلبة الدين، 

لذاالحكم، استخراج نم الواقع(، و)إدراك النص(، )فهم بين الفكري 
والفتوىالدينية والمرجعية العلمية المكانة فى العلماء درحالت، تفاوتت، 

فردحياة بتقرير المرتيطة الفتاوى أو الأحكام، ثان في حاصه الشرعية، 
ُنالاما•

قبلأُيرت ، فضية)كفيرية( على الضوء لتليهل تمهيدا مبق مجا ّطريت، 
النوافذفي تتردد أصدازها بقيته وقد حولي، الالمجتمع في سنوات 

أحدغدت بل طويلا، زمنا السعودية لاحتماعيان ا والأوساط الإعلامية، 
الدينيوالتيار الإسلاميين، اتهام في الليبراليون يستخدمها التي الأدلة 
السعوديينالمشايخ أحد بإحابة تمثلت، القضية تللثإ ؛الإرهاب،٠ عموما

السعوديةالصحف بإحدى نشر قد أنه ٠ فيه جاء ديني سؤال على الفضلاء 
التشويهمن أن كاتبها مر الصراع(، ؤإسلأم النص، )إسلام بعنوان; مقالة 

ونفي؛الaلاغوت الكفر القول؛اقتضائها الله( إلا إله )لا لكلمة والتحريف 
ونشرالله(، إلا بحق معبود )لا ؛ معناهاأن أو والتأويلات، الديانات سائر 



نزرالإسلام( ميزان في )الأحر يعوان: مقالة ءاردآحر في تفها بالصحيفة 
وبينالماص بين حال إذا إلا به. بدين لا من يكز لا الإسلام أن كاسها 

لممن يكثر لا الإسلام دين وأن بها، يدينون المي العميدة، حرية ممارسة 
منعدهم بل الأحرى، العقاند أتباع من أو الكتابيين، من الإسادم يحارب 

اياجض-

دينمن بالضرورة المعلوم من فان كالمالي; الشيخ إجابة حاءنا وند 
لإنس.وا الص للثقلثن بل كلها، للشرية عامه . محمد الة رّأن الإّلأم 

إنهت يقول من مثل الله، رسول محمدا أن سهد فما اله رمبعموم يفر لم فمن 
أنهرّاكه عموم ومقتضى والعاري. اليهود غر أوإلى العرب، إلى رسول 
اليهودالكتابيون ذللث^ في سواء واتياعه. به الإيمان البشر حمح عر يجبؤ 

حاجوك)فإن ت تعار الله قال الأمم. ماثر وهم الأميون أو والممارى، 
والأميينالناب أوتوا للذين وقل اتبعن ومن لله وجهي أسلمت، فقل 

بصيروالله البلاغ علبك فإنما تولوا ؤإن اهتدوا فقد أسلوا فإن أأسل٠تم 
أشرثوز إذ آلنار بنابها •' تعالى وفال • عمران آل محورة بالعباد( 
هجابر حدبن، من الصحيحين ونى ■ الأعراف سورة ؤبكاه لثآًظم 

الماسإر حاصه،وبعثت، قومه إر يبعث الشي روكان نال: ه المي عن 
تقال، ه المص عن ه، هريرة أبي حدين، من لم مصحتح در • عامه• 

ولايهودي الأمة؛ هدْ من أحد بي يسمع لا بيده، محمد نقس *والدي 
.المارا؛أصحاب من كان إلا به أرمالت، باليي يؤمن ولم يمولن، ثم ■ نصراني 

عهيأحدا أن اعتقاد الإمحلأم نواقض من أن العالماء أحد الأصل هدا ومحن 
أوغيرهم أو والمصارى اليهود أن زعم فمن محمد. شريعة عن الخروج 

اتاعه،عليهم بمم، ولا بمحمده، لإيمان ام 
أصافنم الله، رسول محمدا وان الله إلا إله ألا مهد ؤإن كافر فهو 

الإسلامعن الخارجين من يكفر لا أنه زعم أن،)من ي~ين وبهذا ت الشيخ 
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إلاإله ألا نهاية )أن أوزعم حاربه(، من إلا ه، محمدا يه الئه بعن، الذي 
ولاءا؛دوه، ومن منه رايراءة الله، دون من يعبد بما الكفر تقتضي لا الله 

اليهودتكفير عدم نضمن ما الإسلام دين غير دين كل نفي نقنقي 
نوانفسمن نانض في ونع قد يكون فإنه المشركين(، وسائر والنصارى 

وجبؤإلأ ورجع، تابإ فإن • ذللئح عن ليرجع يحاكم أن فيجبا • الإسلام 
ولاعليه، يملى ولا يكمن، ولا يغئل فلا الإسلام، دين عن مرتدا قتله 
تعمىلا فإنها القلومب،، وعمى الخذلان من بالله فنعوذ لمون. الميرثه 

المدور.في الي القلويب، تعمى ولكن الأبصار 
القضاني،تقريرها وفي الدس، حكمها في )الوأصحة( الإحالة هده 

L^uوالأسابة، المحاكمة حين، من الأمر، لولي الأمر احالت، اش 
والإعلاميةالإلكترونية الموانع من كثير وتناقلها الفضائية، القنوايت، بعض 
تلعلى تحرض تكفيرية( )فتوى أنها على لمراليون رأي كتاب ءايها وعلق 

أحدهمابكفر أوقال كانبؤ، أى اسم يذكر لم الشيخ أن رغم الكاتبين، 
)نولانال من أن على فتواه أو إجابته ارتكزن، إنما محدد، بشكل 

منناقص في وخ فقد المقالين في أوورد الموال في ذكر بما اعتماديا(، 
الشرعيالحكم قل والاستتابة المحاكمة توجب، تالتي الإسلام، نواقص 

٠لاحق بيان فى العلماء من مجموعة أيده ذلاثه وعلى الثماني، 

علىالحكم أو ذاك، أو هذا الكاتب، قاله ما مناقشة صدد في ت، لوهنا 
نحوبالمسألة أنحو لكني شرعيا، متخصما ك لأني الشيخ، فتوى 

وجعلالتكفير؟ فتوى مدار في الكاتب، اسم وضع من ت الكبير الموال 
يذكرلم الشيخ أن بمعنى الأفاق، في ٠لارت، حتى ركابها في يغني الإعلام 

ر؛هلأنه أى عام، بشكل الحمدية المسألة أحذ إنما الكاتبين، من أى امم 
كونهعن النفلر بغعس الفرد يقوله الذي المعتمد(، حميمة ب) الديني الحكم 

فعالي(،)حهل عن الخملير القول يقول الناس بعض لأن ذللته، غير أو كانتا 
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فر\لمةستمة محواقس 

تدمحع

وتوص،مصر قي حسروا ١لليير١ليين بأن الاعتقاد هو الأدهى، والخطأ 
الحقيقةالبلدين. في الإسلاميون اكتسءحها التي الانتخابات نتائج على بناء 

تبنتاوتؤنس مصر ، ١^١٠١٣كسبوا ، به بمحلموا لآ سا كسبوا ^يين 
بمبدأوالقبول الانتخابي، ^ثJوق لJ۵فالاحتكام الليبرالي. النكر 

والأنلباتللنساء للجميع، والحريات بالحقوق والاعتراف الحريات، 
الإسلاميةالخيول ظهور على الليبراليون فار لقد ليبرالية. قيم كلها الدينية، 

٠الجديدةاا السياسية العملية في انخرط ممن وغيرها والقومية 
الراشدالرحمن عبد 

المعركة(كسبوا )الليبراليون مقال 

٢٢٠ديسمبر ٢ ١ ، الأوسعد( )الشرق صهحيفة  ١١.





لسالمامحبيِؤخ ُراقنح 

يعصأوجد ص المعا الإسلامي الليبرار الفكري الصراع 
الأحر،وصف في الصراع طرفي ْن طرف كل يتخذها التي والتوصيفات، 

أو، ( رإيديولوجيا مصطلح السعودية الفكرية الساحة شهيته ما أبرر ولعل 
لإيديولوحياوا . أو شخص، أو موثق، لوصف سواء )مودلج( 
يعرفما إلى تطور مفهومه لكن ، الأفكار( )علم يعني فرنسي مصهلالح 

منمنظمة مجموعة فهي الحرة، الموسوعة وحب الفكرية(، برالحقيدة 

تفسيريتم بحيث وشاملة، متماسكة رؤية تشكل التي والمعتقدات الأفكار 
تلكمنطق حلال من الحياتية، القضايا ومجحاكمة الاجتماعية، الفلواهر 

اللهعبد الحربي المفكر ؤيرى • المرجعية باعتبارها والمعتقدات الأفكار، 
وتأويلنادشياء التفلر هي الأدلجة أن الفوائد— صيد موغ —حسب العروي 

وفماالحق أنه الشخص يعتقد ما مع متطابقة دائما تظهر بحيث الوناغ، 
عانه.وقنا لمعقداته 

الفكرية،المواقف بمحاكمة تميز الإسلامي اللمرالي الخلاف ولأن 
بأنهمالإسلاميين من خصومهم يصفون كانوا مجا كثيرآ الليبرانين فإن 

الاجتماعيةالثلواهر مع يتعاملون أنهم أي ، )مودلجة( مواقف أصحاب 
تطورتثم الخنين، الحق هي يعتبرونها دينية منطلقات من ألوقاغ ويوولون 
عدمومع . )مودلج( بأنه الإسلامي وصف إلى الليبراليين أولئك مواقف 

واف؛أن إلا بالمودلج، يوصف أن يمكن من الإسلاميين بين أن إنكار 
لأدلجةا برداء يتسربل من هو الليبرالي التيار يسمى ما أن على يبرهن الحال 
فإنهمثارة مألة أو ساحنة، قضية ول يتنا فعندما مواقفه، كل في فاصح بشكل 

مدىبقياس الليبرالي، للمنهلق إحضاعها إلى  ٤٠٣مجودلجا موقثا منها يقف 
أومحاكمةأيةالليبرالية، الرؤية وفق انية الإنللقيم الخالة طك موافقة 
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مقض؟مالخ  ٢٠١نقص انءصخ الظامحِءاُبء-ارءبص.. من المبمك 

وربماا حديثا مفهوما الكثيرين لدى تبدو الإسلامية( )الظاهرة مقولة 

الظاهرةمقرئة ارتباط إدراك يمكننا ولكن ا ملتبنا نميرا بعضهم لدى تبدو 
الإطارمن الحالة هذه تحول واغ من صره، المعا الإسلامية( ب)الحالة 
إلىخاصة— أفكار أو محددة تجارب أو معينة Jجغراءية "المحكوم الخاص 
ثقافاتحلاله وتتلانح الأديان، ب؛ فيه تلاقى الذي انمام، العالمي الفضاء 

فىالهاتلة الاتصالات تقنية ظل ش الإنسانية، معارفها وتبادل الشعوب، 
واحترسالمياسية، الحدود ألغت حتى تطبيقاتها، فى والجارفة منتجاتها 

واJظاهرةالرممية. القيود من المعلومة وحررت المكرية، دود ال
ونشاطالرسمية، الدينية المؤسسات أعمال يمنظومة عنها يعبر الإسلامية 

وتجاربالمكرية، التيارات ؤإنتاج واكعوية، الخيرية الجمعيات 
وهذاالدعوية، والشخصيات المفكرين وأطروحات المياسية، الأحزاب 

بدأتأن بعد الغربي الخالم في ظهرت التي فوبيا(، رإّلأم قضية يمر 
أنلدرحة اليومية، حباته تفاصيل في تخول الإسلامية الظاهرة تجليات 

التيالإسلامية، القيم أن زعمت أو شعرت الأوروبية الحكومات بعض 
كانواسواء ، يمارسونها التي الدينية العبادات أو الملمون، بها يتعامل 

العلمانيالطام لعلبيعة معارصه صارت مهاجرين، أو أوروبيينا مواطنين 
عنالمعبرة العربية الليبرالية لقيم تهديدا تشكل كما البلدان، تللث، في 

ارتفاعايحقق عالميا الإسلام انمشار معدل أن خاصة العاصرة، حضارتها 
ازديادمشكلة أيقنا يواجه الذي التنصير، معدل صعمج مقابل واصحا 
فىوباليات مخيف، بشكل الغربية المجممات في الإلحاد حالات 
.بريطانيا

منوالأمريكي الأوروبي بثميهأ الغربية الحكومات موف نتفهم قد 
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فهو)الإسلام( هو العالمية الظاهرة هذه مصدر لأن الإسلامية(، رالظاهرة 
الفعليةحقيقته في ض لا الذي الإسلام . تيمهاوباعث الفعلي محركها 

حياةتفاصيل لكل النظم التشريعي المنهاج يثمل إنما الديتي، الإطار عد 
والعقل،والعلم اكلره مع يتقق الذي الدين وهو الأرض، وعمارة الإنسان 
والحياةالأكون في الإنسان اؤلأ>ت، تلكل المضعة الإحاباّت، كل ؤيملك 

تجمعوحقيقية عائلة إنسانية حضارة له يتحفق بحيث، البشرية، والتقى 
تهديدأكر يعني ما والمادي، الإنساني الجانبين مع الروحي الجانب 

التيالمائدة، الليبرالية وهيمها الغرب، حفارة تجاه واقعا يتجسد حقيقي 
واقعمن الإنساني جانبها في إشكالات، ونواحه الروحي، للجانب، تفتقر 

•العالم توى م على العاصرة وممارمحاتها التاريخية، تجاربها 

كانواسواء التقفة، العربية النخبة ، موقفهو نتفهمه لا الذي لكن 
أويساتا هم أنفيرون من و؛الذات، سعوديين، حتى أو حليجيين، أو عرتا، 

بشكلاافلاهرة هذه بشأن صوتهم علا الذين ليبراليون، أنهم يزعمون 
هيحارحه أو المربي، الوطن داخل الإسلامية( ذ)الغلاهرة ممجرج، 

أخطاءهاويمميدون بل ، شلث، موضع في تقدير أقل على أو مدانة بطرهم 
النخبةنللث، هل تدري فلا ا أتباعها نوايا في ويشككون ، عثراتها ويعدون 

التحضرأبجديات بابهل تتمنع أو الراقي، التعامل مبادئ تعرف، رالثقفة( 
للقيموفما العالية النناهرة _، من موقفها في حضارية فتكون الواعي؟ 
تعترأو نقد(؟ )أزمة تعيش الخبة تللث، أن أم حولها، تكلن التي الليبرالية 

العربي،الربح ثورات نمى ما أحداث يعد خصوصا حقد(؟ )حالت عن 
تلكسار في الناظر لأن الإملاميين. جلباب خي أوزارها رصعتا التي 

العالمعممتا التي الإسلامية المعحوة تداعيات من كونها الفلاهرة 
تعاطيأن يلحفل تحديدا، الغربي العالم إلى مؤنواتها وانمملت الإسلامي، 

ودونصايقة بأحكام مرفوعة اللي الإطار عن يخرج لا معها النخبة تلك 
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الوصولفي ونافدة التأثير في فاعلة مجالات ثلاثة على الإعلام يتونع 
الصباح،قهوة مع نرتشمها التي الصحافة هي* المجتمع، أومحاحل إلى 

العالميةوالشبكة استئذان، دون بيوتنا اقتحمت التي الفضائية والفوات 
القيودوتجاوزت الجغرافية الحدود تحطت التي )الإنترنت(، الإلكترونية 
السريعوالخبر المفتوح، للحوار التلاقي جسور مشكلة الرسمية، 
المجالاتهذه الأحر. وبين وبيننا بعثا بعضنا بين اإهلازحة والمعلومة 
منالأسد نصسب، على للأستحواذ محمومة سباقات في دحلت الإءالآمية 

مناقشةحلال من أومتممحا(، ، مشاهدا أو كان، )قارئا المتلقي وقت 
فيالعالقة المشكلات طرح أو العام، الرأي تشغل التي الساخنة القضايا 

الحكومية،أجهزتنا أداء عانى الضوء وساإيهل أو الحضارية، مسيرتنا 
ممارساتناوتكشف عيوبنا تعري بطريقة الأهلية، ومؤسساتنا ومصالحنا 

أومثارة، قضية إزاء وإِع اجتماعيا موقف لتلورة جادة محاولات في ليية ال
المواقفاستعراض  Jboوذللث، محهللة، تنموية برامج أو مطروحة، مشكلة 

أوالسعودي، المجتمع في الناسطة للتيارات المضادة أو المتباينة، الفكرية 
مجايص بحيث الحقيقة، قي نقعلة أبعد إلى المتلقي بهذا الوصول الأقل على 

.ؤإيجابثا وواقعيا وطنيا، يرا٥ الذي موقفه، يبني وعليه يجري 
بهيئةاحتصارا تحرف الي المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر هينة 

^٠١٥^عملها طبيعة كون ا حياتنا في المؤثرة الأجهزة من هي )الحسثة(، 
الموقرةالهيثة هذه زالت ما لذلك المجتمع، فئات لجمع اليومية الحياة مع 

رقاععلى مواء الإعلام، لهذا دسمة مادة تشكل ورحالها ومراكزها ؛رظسته١ 
السنواتفي حاصه الإنترنت، منتديات أو الفضائيات، برامج أو الصحافة، 
والمعلومةالحادة بالعبارة إعلامية مكاشفات سهاست التي الأخيرة، 
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نلك ملتا ، بها صلة ذي حبر كل تلاحق فة لصحا فا الهيثة، وا عن الصريحة 
لهاوالرافضين لمويديها النقاش أبواب فتحت ت والهمانيا ، إيجابا أو 

المنتدياتأما نهلوبرها، وليس الهيثة بإلغاء العلنية المطالبة لدرجة 
وجهةرسمية لرنابة تفتقر فكونها الاجتماعي، التواصل ومواقع الإلكترونية 

الأحرأحدهما سفه فريقين بين أقرب المتطرف الطرح إلى فهي مسوولة، 
علىاجتهاعثا ؤيتفاعل تم ذك كل القاطع. والراص الكامل التأييد بين 

حوادثفي الهيثة رجالات من عدد فيها وثع التي الأخطاء، بعض خلفية 
ووقؤعروفيات( إلى بعضها نتائج وصلت المملكة، مناطق في منفصالة 
.ج١رية فيها والتحقيقات إصابات 

عنوالنهي بالمعروف الأمر هيثة رجال بعضر يقع أن غريبا أو عيبا ليس 
الساعةمدار على يقفلة تتطلب التي أعمالهم، تائية أثناء الخهلأ في المنكر 
السالوكياتبمكاغحة العامة الأداب ؤإثاعة الفضيلة أجواء لفرض 

ومصانعهاالخمور تجارة أو المحرمة، المويةىاللقاءات غير وف 
فيالزلل منهم يبين أو ثابه، وما والشعوذة السحر أوكار أو ا المحلية 
الجنسمبةكالتحرثات الأخلأنية غير السالبية الممارسات معالجة 

ثعلنأن عاليهم تعديا أو فيهم عيبا ليس كما ا الناس ومجضايقة كان والمعا 
الأس،عموم إلى والكتاب المنفض ين لأنش أو الإعلام، في \خ0ذ\ذم 

رائعة،؛عقوبات تطالب أصوات القاش طيات بين من خرجت لو حتى 
الهيثة،من الهائى الفصل أو بالسجن تنتهي حاسمة قضائية ؤإجراءات 

علم من أو فيه المتجيا أو حجمه، كان مهما الخهنأ عليه ثبت لمن مواء 
.واللام" الصلاة "عاليه نبيه إليه وهدى الله، تمع ما وفق الخسبة رسالة 

وعدممجتمعنا على السافر التعدي ينبه بما البتا كل العيب لكن 
الرافضينأو المنتقدين سواء الاليبراليين، هدف يكون أن ، ءقرلا احترام 
اواسعيون في تشويهها بنم كي الأخطاء )تفخيم( ورجالها للهيئة 
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أحطاءوتبرير عنها الدغاع إلى الهيئة مؤيدي من بكثير يدسر ما والنظام، 
أنفالطلوب لدا لطا، إلا تقرأ ولا ّققا إلا تجد لا أنك حى أعضائها، 

وانماتحليل على المك، )التمر( روضة إلى الترير وحل المدافع يتجاوز 
النتائج،كانت، مهما بالأ-حتناء الاعتراف في الشجاعة امتلاك مع للأحداث، 

بالبياناتالإعلام وماثل مع والفوري لسرح ا والتعاني، الفعل ردة أو 
يمسالأولى بالدرجة الهيتة عمل لأن المفتوحة والحوارات الصحافية 

الفراريتخلى أن بجب المقابل ر ولكن - وإن-استه المواطن حرية 
آفةيمارس جعله الذي المودلج موقفه عن لها الرافض أو للهيثة، المنتقد 

منطقيةمعايير وفق )التقويم( مي يما إلى الهيثة، أحطاء لكل التضخيم 
■كالتار هي ة رتيمسائل ثلاث على ترتكز 

هذهودور ، حياتنا خى الربانية الفريضة هده بأهمية ار لإذ ا . . أولا 
المخالفةلوكيات والالآفا'ت، من مجتمعنا سلامة فى العظيمة الشعيرة 

لمالنوي العهد أن بحجة الهيثة يقر لا فالذي للدين، والمحارصة لالفْلرة 
عنوالنهي بالمعروف الأمر ر واحد هم على كانت، الأمة فلأن يعرفها، 
الناس،أنشطة وتنؤع الدولة رقعة اع انفْع الراهن الون—، أما المنكر، 

فالحاجةميتذل، بإعلام المدمؤغ المادي العصر وتيرة اؤع تمع حاصه 
العفليمة.الشعيرة هذْ لتمرير الدولة من مخول جهاز وجود أهمية تفرض 

الأميرالمالكي السمو حب، محا عنها عبر التي بالحقيقة الالتزام . . ئانا 
أجهزةكيقية حكوميا جهازا الهيثة بكون الله(، )يرحمه العزيز عبد بن ، نايف

الأحرى،الأمن أجهزة معر تتكاملر الي الجليلة أعماله له المعتمدة، الدولة 
ولكنيجبأنئ>بالأحطاءحال، كل على الهيتة رحل من وارد فالخنأ 

لهاالرافض أو للهيئة المتقد يركن فلا ^^، الجهاز وليس الأفراد على 
حججهيحزز أو نظر0 وجهة يجاري بما الأحداث انتقاء في للاعلأم 

وكأنالهيئة، إنجازات حجم عن فيه يغفل الذي الوتت، في الباطلة، 

٨٢



للحقيقة.عتا /وليت حاب تصفية المسألة 
وذلكالأشخاص، وليس الأداء عالي النقدي الموثق بناء . . ثالثا 

فيوعالمنا، شرعثا تأهيلا الهيئة في العاملين تأمل وجوب على يالتاكيد 
الحث والمنكر(، )المعروف بجادء تحدد اش الإسلامية العلوم جواب 
وحده،الهيثة لرجل الدينية الخلفية وفق الشخصي للتقدير المسالة تخفع 
وكيفيةالأحرين(، مع التعامل )فن في والإنسانية الخلمية الدورات وكذلك 

فيواحدة سفينة في فكلنا التأييد، ياترة إلى وامقْلاوهم الناس رصا كسب، 
والتراشقللإلغاء، والدعوة الإقصاء، استمرار أما الحياة، هده بحر 

ذات؛قضيق الإعادم ؤنار أو حادثة، وقحت، كلما الفريقين بين والتكديب، 
والأنشغالالجهد، وتبديل الوقت،، إضاعة محن فهذا الهيئة، بجهاز صلة 

العمل.وترك ، ;الجدل، 
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نيالاِجإذرِءارنررريخا رتّءاعا القاصِإث.. 

الاجتماهمةالساحة في النيرار يبرها الي الجدلية القضايا صمن من 
هداأولويات إلى نرق لم المألة هذْ القاصرات(، رزواج مسألة هي 

تمتهنالغرب في لها مشابهة صورة هناك لأن إنساني، منطلق من الليبرالي 
المرأة،حرية صور من صورة يعتبرها بل حفيفك، تثر لم القاصرات فيها 

يينعالذي مجا إدا عام. بشكل والخربية الودية للمرأة تحقيقها ويتمنى 
دافنايكن لم إذا الهمة قضاياه من القاصرات زواج يجعل لأن الليبرالي 

ضدهمموقف وتسجيل بالإسلاميين النكاية هو بتقديري المبب انثا؟ ان
وطلبةالدعاة، من الإسلاميين بعض لأن وصيرها؛ المرأة محامي بطريقة 

تقلالأثل ءر أو الزواج، س النؤع هذا تؤيد مريران لهم الشرعي العلم 
فريقعن أدافع أو القاصرات، زواج أبرد أني على أحسب لا وض • به 

فإنيبالله، والعياذ الليجرالي نفلر وجهة أسى النقيض على أو مؤيديه، 
غيالقاصرامحت، زواج أن نوصح أحرى زاؤية من المسألة عن أتح،دث ّّ

المسيحي،الغرب »ي اكيات،( )حرية عن يختلف وانع الإسلامي الشرق 
•مرراتها كل *ع الحرية تلك من أكرم يعلانه الزواج ذلك أن وربما 

الدولوبالدات الإسلامي الشرق في القاصرات( )زواج الغرب يرى 
امتهانأشكال مجن وشكلا المرأة، حرية صّلب صور من صورة المربية 
)حريةفإن القال وفي الدين، وربما والتقاليد المادات باسم كرامتها 

صورة)الشرنتتن( الملمين نظر في تعسر المسيحي الغرب في القاصرات( 
٠الحديثة المدنية مظاهر كل خى وتسلمها حسديا المرأة استغلال صور من 

ؤيرتيعلطرف، كل يعينه ثقافثا( )واقعا تعكس المتقابلة الناقدة الفلرة هذه 
والمجتمع،والدين، )ألفهلرة، هي رئيسة جوانب من الطرف هدا بموقف 
الإنسانيةورسالتها لأصري ا ودورها الاجتماعية المرأة مكانة بشأن والعالم( 
بدلا القاصرات حرية( أو )زواج سواء وضعية كل تقويم أن بمي ما عموما، 

عنالبمث، ليس القصد أن مراعاة مع الأربعة، الجواب، تلك أبعاد ساول 
تأكيدالقصد إنما ، حريتها؟ أم زواجها هو هل القاصر، حياة في )الأصوب( 
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للجدلالسألة تترك ولا ذلك، إلى وئ الشأن هذا في الشرب عة وال
)رأىمراعاة مع )يزتطي(ن جدل إلى يتحول ند ^، ٠٧اواكهي، الإعلامي 

أدنى،محن لتحديد الفتاة لزواج الأنسب العمر في الهلب وبالدات العلم( 
باّتعراضالمنايثة تدعم كما الفتاة. بلؤخ ٌس قضتة ش ١لباين بحكم 
الاجتمابالظروف لاختلاف وخما القاصرات، لزواج الاجتماعي، رالبعد 

لأمسفبا القرب، والماصي الراهن الوقت بين والتعلمة والاقتصادية 
)الحمايل(،الكبيرة العائلات نظام على تقوم الاجتماعية التركيبة كانت 
ؤإن، مكانثا المنفصلة اكعيرة العائلات لبنات على تقوم أصبحت واليوم 
الاقتصاديةالظروف عن فضلا واحد، عائلي محيعل فى تجتمع كاس 

سنفي بناتهم تزويج على الأهالي من كثيرا ثجبر كانت التي القاسية، 
واميناقض ما والوظيفية، العالمة الفرص انعدام ظل في خاصة مبكرة، 
بل؛ ث، فحللعمل ليس مشرق تقبل مإلى نتهللع التي إ اليوم الفتاة 

الرطيةاكمة ميادين كل فى الفاعالأ والشائكة العب، العلية للدراسة 
العالية.والحقارة 

بحالةورتب3ل كونها نهاتي، بشكل حمها يمكن لا التي الآلة أما 
فهيحدة، على قاصر زواج حالة كل توحد بحيث، القاصر، للفتاة وفتية 

الفتاةآو القاصر، نضج اكتمال وجومحبح تعني التي الأنثوي(، )المضج 
والمفي،)الجدي، الثلأتي التوافق خلال من الزواج، على القبلة 

ثدرلألم وهي الجسمانية البنية وكامالة صحيحة بفتاة تأتيني فلا والقلي(، 
أنالمكن من صعيف نفي وصع في تكون أو ، عقلا الزوجية الحياة معنى 

ترتبهلسرق أنها خصوصا المبرية، الحياة هذه امتحانايت، أول فى تقعل 
إدا. محارمها إلا الرحال من تألف، لم كونها ، عنها غريبا يعتبر بشخص 

أدنى)سنا يحددان واضحين علي ورأي ديني موقف إلى نمل أن ينبغي 
نضجهااكتمال بمدى محكوم ولكنه القاصر، لزواج حدا يكون للزواج( 

ذلكمن أعلى عمرها كان ؤإن للزواج مانعا النضج عدم فنكرن الأنثوي، 
الحد.
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الا>ء؟.اتفح امارم؟آتاج اصغاث 
وقضاياهاالصعبة أمتا أحداث أرحام في المنح منع المحن 

السياسة،الحقائق وكثف الشخصية المواقف فرز حلال من المصيرية، 

منن"—مجموعة الحرية أطول على الإرهابي إصرايل عدوان واقعة ولمل 
صفوففي مذبحة عنه نتج ما ،  ٢٢ ٠١٠مايو ٣ ١ في البحر عرض في 

والمفكرينالكتاب يعضر حقيقة فضح فد غزة، ْع والمتضامين الحقونيين 
الإسرائيليالصليل دروب في تاهوا الذين العرب، النيرالثين والإعلامن 

حقوقوأكاذب العالمي السلام مزاعم عن الأمريكية الدعاية بّب 
الإنسان.

فيالنزيهة بأفلامهم وأحراره العالم شرفاء من الكتاب يتفامن فبينما 
عنالجائر الحصار بفك ^ن المتواصلة، إسرايل جرائم بأحدث التنديد 

أحائمودعاة الاستسلام، صخ كتاب العرب أبناء من يخرج الأبية، غزة 
الفئةالهزيمة وتبث لأمة، ا صفوف في تحذل ملبية بمواقف السلام تطبح 

الغلهليني،الحق ظهر في غدر محلعنة وكأنها بالحياة، عروقها في 
إلكترونيةعربية جريدة أشهر صفحة على نعلن عربي لسرالي كاب فهذا 

محببيعتبر طسمة الفلالفضة أبناء من وآخر إسرانيل، لجريمه تأييده 
ثاكليبرالي وكاتب غزة، تحتل التي المقاومة إنما اصراتيل ليس الجريمة 

يمنهثم أردوغان طيب رحب شخص قي المثرف التركي الموقف يختزل 
الاستعمارعن العربية القومية تحريفامت، تدعنا م الكلامي(، المحارب ئ) 

يديروكان الاليبراليين أقطاب من يعد الذي الرابع الكاسب أما العثماني. 
الجلادبين ساوى خفي الإخبارية، )العربية( المنوايت، كثريايت، مجن واحدة 

للسلام(،)أوباما منرؤع على يالتثاكي الفالفية والضحية الإسرائيلي، 
هؤلاءوبين ْليني. الفل)التهلرف( مقابل الإسرائيلي التهلرف أفثله الذي 
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تحريرناحل تقول بنظرية عالينا حرج الذي الخيالمن، الكتاب أحد يبدو 
لأنناالحضاري والتخلفج والجهل الفقر من نتحرر حتى مؤقتا طين فل

لا وأمة دؤيلة بض تتم لا المقاييس أن وني إسرائيل، نوة أمام صعقاء 
معركةلأن والمتطورة؛ المتحضرة أمريكا هزمت المتخلفة فيتنام أن ني 

وعدمبالحق، الإيمان وقوة المثدأ، ثبالت، على تقوم والوجود المصير 
■المس إر الهزيمة رب ت

الأصيلالأمة صون، حيال وّط الشاز اللهراليون الكتاب ه>لأء 
فيبرروا،( )الاحتلالوهر ايت، ينافشوا لم الإسرائيلي للصالمح الراقص 
ذللث،بين المرير الواقع استنكار حادل، من )المقاومة(، وهي النتيجة 

بقضاياينطق الذي الواسر ذللثج الشريفة، المقاومة وتلك البغيض الاحتلال 
والتشريداليومي القتل وعمليات الخبيث،، والامحتيطان الجائر الحمار 

الأمريكية،المقاييس وفق الصورة قرووا إنما • مات المقل وتدنيس ري قل١ 
لمالذين كوب-هاجز،ا، )جماعة من المطعين ضجة سيان، في كانوا فبالأمس 

هلينيالفلالحق بعض يعيد موف، الذي اللام، مشرؤع عن الحديث يملوا 
لأنهالمقاومة ينهج منددين المنكوب، الثعتج لهذا الكريمة الحياة ويحقق 

يحققلأنه باللام ترغب، إسرائيل أن زعم تحت، إرهاب إلى يقود عنف، نهج 
شعبهاوحياة أمنها تعرض اكي المقاومة أشكال كل ترفض هي لدا أمنها، 

للخطر.

بهذاحرجوا نطقوا ما وكتبوا نهلقوا وءند.ما اليوم؟ صمتوا فلماذا 
فيالعنف، أين مياه)اللام(! فوق، )الحرية( تذبح ، كيفيرون وهم ، التخريق

حقوقودعاة لام النثمناء من مجموعة في المقاومة أض المة؟ مسفن 
كانفربما القبور صمت، صمتوا ليتهم ل مختلفة؟، يات حنمن الإنسان 

صفناستنكروا لكنهم العالم، وأحرار أمتهم صعوب أمام لهم أثرن، ذللث، 
أحرمةتحو لم فن الأن رغم • الدولة لإرهاب وصفقوا المسالمة الحرية 
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الأشالألعاب تكن ولم المتضامنض، الحقونين أحاد حول الفت نامحفة 
•وجين هانا أؤلفال عالي إمحرايل صتها كالتي العنقودية، يالقنايل ملغومة 

حدهمزق الذي ياصين، أحمد أشبا، المعوقين كراسي تحمل لم كما 
غدانيةمواد كانت، لقد المسح. فالق ْع الصّنع أمرياكي إسرائيلي صاروخ 

طالماالتي الإسرائيلية، الجرائم فقحث، متنوعن انية ؤإنطبية وتجهيزات 
غابت،فلماذا الدولية. المنظمايت، أروقة في الغربجة بالواقع، تدثرت، 

حقيقةفي أنهم بس، الحطابهم؟ من والحرية لام والان الإنمفردات، 
الواحلأن الأحلام؛ بأصغامن، أسبه ؛مقالات، الاستسلام تطجع دعاة الأمر 

•اليام بشريعة وليس الثقفلة ْع يتعامل 
٠٠٠
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رمِماللظاثا١ن .ايمءاىاليانتراكاث 

والرواية)الدراما(، ووأحديدا الفني بين العلاقة إشكالية 
معتبرة،تاريخية شخصيات تتناول عندما إلا حاد بشكل تفلهر لا التاريخية 

الوعيفي الشسية والمكانة الحضاري، والإنجاز الديني الأثر حيث من 
أوساطبين عام جدل في الإشكالية هذه تجلت وند للأمة، الجماهيري 

الرأيوكتاب الفن وأهل والاعلامض المثمفين ين فكري وحوار المجمع 
المامرمضان في س الله رضي الخطاب بن عمر ل لمعرض ميل 

لهدمالمتجين 'ضاول حول دور الإشكالية تلاك محور .. ٠١٤٣٣

وافتراضالكاب حيال على تفرم درامية أعمال في المعتبرة الشخصيات 
حياتهاصاحست، التي والفلروف، الشخصية سيرة في وتفاصيل أحداث 

فييكون الطبيعي الشخصية هذ0 مكان بينما ، تاريخها بواع مربطة ليت 
تلكأو الشخصية هذه وسيرة حياة بدقة يستعرض الذي الوناهم،(، رالعمل 

الموثقة.التاريخ كتب روتها كما 
فيهمبمن الليبراليون بها يرمن لا والواعية المتزنة الروية هذه 

طيبرجب بما ما التركي الوزراء رئيس انتفدوا الذين المرئيون، 
الملطان()حريم التركي الخيل إزاء راقصا مجونئا اتخذ لأنه أردوغاز، 

فأردوغانالتركية، التمية حب العفليم( و)الزمن الحربية، المية حسب 
المسلسلهذا فيها انتقد تغريدان مجموعة )تويتر( فى ابه حعبر كتب 

جزتهفي الخمسين تجاوزت ~التي حلقاته حلال من يحكي الذي ا الضخم 
سليمانالعثماني الملطان وغرف وأروقة دهاليز في يجري كان ما الأول~ 

محااللهنان، نساء ومكايد الجواري وحياة القصور مؤامرات من القانونى، 

حيثعثمان، بتي ملاطين أعغلم من يعد الذي لطان اللميرة تشويها اعتجره 
بهاتصويرهم يتم التي الصورة على ليسوا شعبنا )أجداد أردوغان البد نال 



القانونيصان السالطان ف م لا )نحن قال: كما (، JJU1في 
٣٠قضى )السلطان أن مزكيا الميل(، قي قيها يظهر التي الشخصة 

اليوالفتوحات الحروب إطار في الخيول طهر على عمره من عاما 
تصديربأن الرد إلى التركية الثمافة بوزارة دفعت الأنتقادات هده حاصها(. 

منأكثر ؤيثاهدها لتركيا، صخمة مجاليه عواتد يحقق التركية المسلسلات 
هذهدور عن فملأ وخارجه، المربي المالم في شخص ملتون ١ ه٠ 

أنواعه.بكل التركية للجمهورية المناحي الجالم، تعرير في الخلملأت 
الليبرانين،الرأي وكتاب والمثقفين الفنانين من كثير فموثف لهذا 

التركية،الثقافة وزارة موقف عن كثيرا يختلم، لا عربا أو ّعوديين سواء 
تعكسالتي التاريحتة، الدراما مجال محي الأعمال هدْ مثل تأييد حيث من 

الماطان(يم )ح ميل أن خاصة القي، الممل في الإبداعي الجانب 
المتقنوالإحراج العالية الفنية بالجودة تميز تركي درامي عمل أصحم يعتبر 

فيمشاهدته ية نأن كما ، ومحالية)تركية( عالية حوائز عدة حصد أنه بدلالة 
المؤيدينموقف يئن ما ولكن عالية. معدلات حققت المربي والوطن تركيا 
التركية،الدراما في نوعية نقالة يعتبرونه الذي ال1هلان(، )حريم ل لمل
لأغراضذهبية تاؤيحية فترة يشوه أنه بحجة الخلل لهذا الخعارصين وبتن 
فيإليها أشرت اش الإشكالية، تلك تكمن بينهما الإبداع، وبدعوى مادية 

اكاريخية،والراؤية انمرامي الممل بين الخلافة وهي المقال مقدمة 
بكلالتاريخ أن يرى الذي الإبداع، حرية موقف من ينْللقون فالمويدون 
والمرضوالشك والخساءلة للدراسة قاز وظروفه وأحداثه، شخصساته، 

المرتكزالت1ريخية، انمراما مجن الليبرالية موقف يلخص ما وهو والرفض، 
أودينية قيود ودون تطبيقالما بكل الفكرية الحرية ممارمحة على أمحساسا 
بشكلوليس نمي بشكل عموما الحقائق مع تتعامل الليبرالية كون ثقافية، 
التيالاجارية الشخصيات أو التاريخية، بالرمرز تعترف لا وبدللش مطلق، 



إنجازاتهافي التشكيك أو صيرها، في بالهلعن سواء تنتقد، لا أو تمس لا 
عليهافيضيق التاريخية الرواية في الملل كاتب يتدخل لهدا وأعمالها، 

لوحتى ذلكر توعب تالدراما لأن خيالية، ونمص افتراضية أحدايث، من 
الفاضحة.المشاهد نويق إحنار فى كان 

موقففي بينهم— من -وأنا المعارضون ينهللق لا الأحر الجانب على 
وجوبمن إنما البعض، يعتمد كما الشخصية تقديس من ل الللمالرافض 

الصورةتقلب ومشاهد وإصافا>تا تشويه دون التاريخية الحقائق عرض 
حليبرجسا يد الإليه ألمح ما وهدا ، تماما الشخصية هده عن الحقيقية 
)حريمل لمضد القانوني ماليمان اوس،لهلان عن دفاعه في أردوغان 

غرفبين التنقل همه كل شهوانيا حاكما صوره لل المكون السلطان(، 
فيهو بينما الفاضح، الرقص جالسات هع السالءلان وزوجات الجواري، 

بكثيرونام عاما،  ٢٦وعمره السلطنة تولى محتلث، سياسي التاريخ مصادر 
كانكما الخائفة، محمل في الفتن ؤإخماد والإنجازات، الإصلاحات من 

عاما٣ ٠ دامت، التي بغزواته، الشرفية أوروبا بلاد من كثيرا فتح عفلينإ نائيا 
عنفضلا فيينا، حدود على جيوشه ووقفن، المجر، ومملكة المرب كبلغراد 

تعرفهاالتي القرم، يهود من وهي )حزم( روكلأن المالحة زوجته تشويه 
أنهذا كل يعد يهمنا ما . المتعددة الخيرية بأء،مالها التاريخية المصادر 

علىالقائم الإبداع مسألة تتجاوز باحترافية لكن مهللوبة التاريخية الدراما 
الحقيقة.تشوه إنما معلومة، تقدم لا خيالية ونصص التعري مشاهد 

علىؤيحاففل وجدانه ؤيهذب بالإنسان يرتقي الذي هو الحقيقي لإبداع فا 
.اخادفه ومنفلومة فيمه 

ءو-ءإت- أة- 
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اللي؛رانىافطؤح تهأفث 

تدفع

الالنيّة وهذْ حقيقيا، ليبراليا تكون كي بها نومن لييئة تحتاج 
القوليم\كنتي ذلك ومع العربية، الدول من كثير في ولا السعودية ني توفر 
إنسانيليبرالي، دين وجوهره أساسه في الإسلام لأن بها مرمنة إنني 

٠وقيمه، الدين صد اللييرالية أن الجاهلين بعمى يزعم كما وليس علماني، 
منلفرحليمة 

القطرية،)الراية( صحيفة حوار 
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معالتعاطي في حقيقية وعى أزمة ؤإعلامتينا ومثقفينا كتابنا بعمى لدى 
تعقيدا^بكل الواقع أرض على اليوب وتطبيقا^ الاجتماعي، الثان 

حيثمن )متهافتا(، الايبرالي المنهلق تجد لدا المدنية، ومنتجاته الحياتية 
لالمن٠اهيمالمخلوط( و)الهلرح المكرية، للمصيللحات المغلوط( )الفهم 

عنفضلا الاحتمامة، التعلبجقات تلك في تدخل التي الحصانية، 
أبعادهاأو الخصهللحات تلك لخفامٍر الاعتبار دون الفكري(، )التسطح 

فاحتلا إدراك دون وكيلك الفعلية، دلالاتها تحدد التي التاردخية، 
وظروفهاالزمنية، فاتها كيا وفما والشعوب الأمم بين نية الحقا المفاهيم 
تحديدفي الإنساني للمعيار وفما ل وأحرى، أمة بين تمايز التي التاؤيجتة 

إنأو —ببساطة البعضى ذللث، تجد وعليه حضارى، غير أو حضارى هو ما 
علىالحضاري المنهوم أو الفتةري، الص-ه1ااح يسقتل بسداحة— نشتا 

بكلؤيحاول الفكري، مجويفه عليه يبني نم ومن وشجونها، حياتنا شؤون 
الحضارية.رؤيته نحو العام الوعي تلب الإقناعية الطرق 

بهايشهد حقيقية لات حا إنما إنشائثا، حديثا أو تنفلينا ليس كتبته ما 
إليه،أشرت الذي الليبرالي المنطق تهافتج وتعكس العاصر، واقعنا 

تمغربية ممهللمحات فهناك الأخيرة، الخشر المنوات حلال ويالذات 
حولهاالوعي تزييفا تم حضارية ومفاهيم مشوه، بشكل إعلاميا تسويقها 

مرموئامثمنا تجد الخعلموط(، )الفهم حانبج في فمثلا ٠ مكرر بشكل 
علىتساعده سوف الثقافية خلفيته أن فتفترض )الأصولية(، عن يتحدث 

غربيبض الذي المصطلح، لهذا الحقيقي المعنى ين التفريق في الأنل 
الفقهني الأصول( )عالم مصطالح وبين والدلالة، والمضمون النشأة 

نيظهرت النشأة، أمريكية المعتقد، تنتية بروتحركة فالأول الإسلامي، 
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ا'َلمخاللمِس

حولالثمافة الأوساط في كبير جدل وسر الميلادة الثماسات في 
للأدبتمت لا الش الأسلمة لهد0 رافض فبين الإسلامي(، )الأدب مفهوم 
الأدبمن خاص نؤع أنه بحكم له مؤبد وبين انيا، إنمنتجا كونه بملة 
يطعنأدبي ابداع ٢، وجه في ويقف لها، ويدعو الإسادمية القيم بلتزم 

هدأتولكن ينقعلع لم الجدل ذللتح ٠ للمجون وق يأو ؛المقدمات 
الثقافي،الوسط من أوسع وسط داخل استجد آخر جدلا لأن أمواجه؛ 

»عخاصه الإسلامي(، )الإعلام ؛مفهوم يتعلق ؛الجماهير، التصامحا وأكثر 
فيالإسلامية( )المجلات وصحافه الإسادمي(، )النريهل ثقافة انتثار 

فتكررتالفضائيات، عصر وحش الثمانينيات مند الاجتماعية الأوساط 
فناجة؛دلك،أدنى دون الإعادم، هدا معر للأدب الديني؛النسبة التيار مررات 

عنالدين فمل على تؤكد الض العلمانية، ويالدات ى خر لأ ا التيارات فبل من 
من^^١ قطاعا أن غير لقيصر(، لقيصر وما لله لله )فما الحياة مناحي كل، 

مثرؤعمواصلا العلمانية، الاعتراضات ؛تللث، يكترث، لم الإسلاميين 
)القروخىمى نما فظهرت الحياة، مجالات شتى في صلمة أل١ 

ذلكمر إر الإملأبة( و)الاحة الإسلامية(، و)الزيجات الإسلامية(، 

)المنتجعند تفق، لم )الأسلمة( هده أن الملاحنل لكن • الأسلمة صور من 
أو)الإبداعالبنري(كالإعلأمالإسلامي،المائي(كالشريطالإسلامي، 

كالمالمالحياتي( أو)الواسر الإسلامي، كالزواج الاجتماعي( أو)التقاليل 
بهافاصهلبغت، الإنساني(، )الفكر من نماذج على دخلتؤ إنما الإسلامي، 

ومادينها نحو تميل أمة أوساط في نولها تم ومن ويقها، نهل يكي 
التيالإسلأمبة(، أو)الاشتراكية الإسلامي(، ففلهر)اليسار يتموبه، 

•ظتٌ الغفاري ذر أبي الجليل بالصحابي يتمل تاريخيا جدرا لها أن زعموا 
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هذهيي والمصل بينهما الحكم إنما ا عليها متفقان العلاقة طرفي أن نجد 
الإسلاميالفكرين في ثابتة هي اش الحضاردةاا يكون؛-)المرجعية الخلاقة 

تقريروفق الشرى(، )الخقل في تتمثل لليبرالة، بالنسبة فهي واللمرالي، 
للعقلإلا الخقل على سالaلان لا )إنه ت لأمليين ا ودعاته التنوير فلاسفة 
لنفسهمالكا الضمير، حر الأول المقام في الإنسان يبقى حتى وحده(، 
منه،انمزاعها يريد من كل صد والامحفاد، التصرف قي ولحريته ولخقله 

العقلا مدهبئا أو استبدادئا، أو إقaلاعئا، أو دينيا، سالطانا أكان سواء 
وحريته.الإنسان فردية لحماية ؤيثرعها الوضعية( )القوانين بمؤخ البشري 

وسنة(،رقرآن بالوحي متمثلة )دينية( الحضارية فالمرححية الإسلام في أما 
يالنسجةمقيدة أحكاما تنقمن التي والتشرمات، النصوص حلال من 

الإناني.للاعتقاد بالنية متحررة كانت ؤإن البشري، للتصرف 
ونقبلورتها يسهل كي متعيرة( )وميالة ليت فالليبرالية ذلك على 

الحرية)تحقيق هو فلسفي جانب ل فكر هي إنما ا معين مجتمع حاجات 
العقل)تحديد هو حفاري جانب مع مواز بشكل إلا يتم لا القريبة(، 

أمجاالليبرالية، انتفاء يعني الجانبين بأحد إحلال وأي وضعية(، مرجعية 
بالتالييقرر وهذا الإسلام، استبعاد احلة ببفيعني منا اعتمادهما 

الطبيعيةاللوم( )أسلمة يرفض الخقل كان فإن الليبرالية، أسلمة )استحالة( 
كلمنفعته في يشترك عام إنساني إرث العلوم أن منطق من والإنسانية، 

الأفكارأسلمة يرففى أيقنا فهو وغيرهم، المسلمين يشمل الدي البشر، 
الحضاؤيةوالمرجعيات الخاصة، الملسمة الجذور ذات ئد لمقا وا 

للخصوصيةالليبرالية( )أسلمة يرففص وعليه الل«يية، للنصوصن المستبعدة 
.بينهماالجوهري د والتفا واللييرالية، الإسلام بثن الفكرية 



الممرءاماوِاربمحتتارك ن الاسماليخ المنّامخ 

إزاءالنمطة الإعلامية النظرة أسرى أنهم الليبرالمن إشكالات أبرز من 
مصطلحواصحة فكرية بسياجه يرددون فتجدهم الإسلامية، الظاهرة عموم 

أو)متطرفة(، دمية رؤية أو )ملي(، فكري موف كل وصف قى )الصحوة( 
•الإسلامي التيار على المصرمحن بعض عن بمدد )متندد( ممهي تصرئح 

وئؤعحقيقة يلغي لا الفكرية، ذاجة الهذه حيال الاستغراب وجه 
منالكير في - علمهم ومراتب فئاتهم مختلف على - الإسلاميين من كبر 

صدرتأو الزمن، تجاوزها التي الفقهية، والتصورات الدينية الأخطاء 
حتىوالتصورات الأخطاء تلك فتراكم-ت< الأخر، تجاه متشددة بصور 

صفةأتباعه من كير اكتب الذي الديني، للتيار معاينة واقعية حالة شكلت 
سمةغدت أنها لدرحة الناس، بين الإعلام وكرسها الصحوي(، رالتيار 

معالتعاطي في حالي بمصور مرتبطة المذاحة هذه لكن اجتماعية، 
وكتابنامثقفينا لدى إن القاتل الزعم يشت أو يؤكد ما وهذا المصطلح، 

سياقفي توظيفه حدود عند تقف لا حقيقية، مصطلح( )أزمة ومنكرينا 
وبناءالمغلوط الاستنتاج نم ومن ما، فكره تجسيد أو معين موصؤع 
أنلك يحيل حتى أصلا، تحريره قي يكمن الخلل بل الفارغة، الأحكام 
فماالمعرفة، وفيافي الثقافة صحارى محي ليل( حاطب ك) المرموق الكاب٠ 

الكتب،ركام في يقروْ ما أو الاتصال، ووسائهل الإعلام وسائل عبر يتلقفه 
تعليقاتهأو الصحافية مقالاته في تلقائثا يدمججه يقتنيها، التي والروايات 

منعقله لتحرير الوثت، من صثيلأ ولو تدرا تفه يعطي أن دون علامية، إلا 
يالحن،وذللث، يديه، وبين نظره تحت، يقع مجا لكل الفكري )الاستنساخ( 

والأبعادالفكرية المضامين حيث من )الخصطالح(، عن الواعي العلمي 
.منهاحرج التي والثقافة النشأة عن قفلا التاريخية، 



الطريقهمي0 والثفون اماب سكب الض المطلحات 

محوروجعلها كتاباتهم، وتضمنها معها، التعامل سل ني المكري 
،( لفئة الك) إملأمي فمنها ا المصدر ومتنوعة كثيرة تبدو موصوعاتهم، 

إلىهنا أثير أني غير ذلك، على وقس ك)الأصولية(، غربي ومنها 
الوسائلفي وشيوعا الثمانية، الأوساحل في تداولا الأكثر الممطلح 
الخالم،توى م على الراهن الإملامي بالوضع مرتبهلا كونه الإعلامية، 

أو)الإرهاب(، كقخية الطارئة اكولية القضايا زاؤية حلال محن مواء 
)المحوهمصطلح وهو ألا إ عموما الإملامية الظاهرة تجليات 

ناحيةمن ازدواجية ؛علريفة معه التعامل تم ممطالح فهدا الإسلامية(، 
عندضيق دنaلاق يوحد فتارة التاريخية، والخلقية الفكري، التوصيم، 

تناولهيتم أحرى وناره الحلي، الديني للتيار التاريخية( )الخيرة وصف 
ومنهالإسلامي العالم في الديني للتيار العامة الإسلامية الحالة وصم، فى 

.المصطلح( )تحرير صقطات أولى وهدم الدنيا، أرجاء كل إلى 
حالةوصما به فحد غربي محصهللح الإسلامية(، )الصحوة فمصطلح 

هدازعامة تتولى كاتتح التي الثمانية، الدولة ضعف، بعد الإسلامي المالم 
الأفغاني،الدين جمال مثل! نهضوبة لبنية تخصيالت، وظهور المالم، 
الإصلاححركات أو وغيرهم، التوني الدين وحير ، رضا رشيد ومحمد 
ؤإنالماضية، الأربعة المقود في تتمثل أنها عليه التعارف، أن إلا الديني. 

حلالهامريت، حين، • الميلادي عثر الثامن القرن إلى تمتد أنها البعض رأى 
تمثلتالتي الإسلامي(، )الإحياء مرحلة هي الأولى ة، رنيمراحل بارح 

التخلفوتشخيص الأمة وتوحيد العنائدي الإصادح على يالتركيز 
المحوةوصف، الإمادميين المفكرين من كثير يفضل لذا الحضاري، 

إصلاحدعاة بالفعل مهدت مرحلة كونها الإسلامي بالإحياء الإسلامية 
عمالقة.
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حرجةتاريخية ننرة وهى الغربى(، )الاسعمار هى الثانية المرحلة 
نقيةإلى الدينية )الإصلاحية( الفكرة من الديني الخْل تحول نهدت 

المشاريعونول ثب يالمقاومة بعمليات ذلل؛ه وارنماحل الجهاد، 
يعرفبمِا طين فلنى وبالذات الإسلامية المنهلفة إلى الاستعمارية 

التيالإعلامي(، رالشيؤع مرحلة هي الثالثة المرحلة المهيرني. يالمثرؤع 
التيالإعلام، وماتل عبر وأفكارها الصحوة أدبيات نثر تم حلالها من 

الجماهيروبين الصحوة ومفكري وعلماء قادة بين الفعلي التواصل حققتا 
اليومية،والصحافة الإسلامي، والشريهل المنبرية، )الخملب بوامحلة 

الصحوةشيؤع في أمهم ما العامة(، والمحاضرات الديني، والكتاب، 
ماالتي الرابعة، المرحلة أمحا • الأمة حد فى بمري عاما شعورا وجعلها 

أحطرمحن تعتبر التي الداخلي(، )الانكفاء مرحلة فهي أيامها نعيش زلنا 
علىمراء الإمادمى، الداخل إلى تحولت، )الوصلة( كون الصحوة مراحل 

)الفتنأو الدينية(، )الأفكار أو السيامية(، )المشاركات وى ت م
المعتركإلى الإسلاميين لدخول الْلريق فتحت فالأولى المذهبية(، 

مشروعهمأن رغم الانتخابية، والعملية الديمقراحلية، اللعبة عبر السيامي 
منا كثين م تحلم السيامية برامجهم كون بعد، ينضح لم الحضاري 

الإرهابيين،من تشكيادت لفلهور الأرضية هيأت والثانية المهمة، المسائل 
فيالحرب،( وقادة الرأي، وأصحاب، الفتوى، )أهل أنهم اعتقدوا الدين 
إلىذللث، فمهد )التكفير(، فرخ الذي الديني التهلرف فانتهجوا الأمة، 

أماالمسالمين، ديار في إرهاب، إلى تحول الذي يامي، الالعنف، محمارصة 
منأكثر في الئاتفية الفتنة بذرة غرس فى نجحنح حارجية بأيد فكانت، الثالثة 

عنأخرى جهة ومن جهة، من والشيعة السنة غلاة بوامهلة سقتها نم بلد، 
٠الحرب ونصارى الملمين بين المتناقضات على اللعب، ٍلريق 

مقوطمحني )السعودي(، يالمحلي محصورة ت، ليالمسالة إدا 
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الإملار،التيار حركات وظهور الإيرانتة بالثورة مرورا القوٌيا المشرئ 
علىالأمريكية للهيمنة مهد الذي الخالي، الإرهاب ملف بفتح ونهايه 

الإسلأس(،فكرة)الإماء نيها تحولت ترون( هي)٣ بل المربية، المنطقة 
)كيديب با كله الإٌ-لأمي المالم مستوى على راشدة غير إملامثة حالة إلى 

المكرر(.الأصدقاء وخذلان المعدد، الأبناء وجهل المواصل، الأعداء 
المزقالأمة لجسد الديية الروح أعاد الإسلامي( أن)الإحياء ذكر لا 

ربملأعاد كما مجال، كل في حضاريا والمهالك صعيد، كل على ريا كع 
ذاتالإسلامية للصكرة والانتصار الدمية، بثقافما للأمة الجماهيري الفكر 

ماالوضعية المرجعية ذات العربية الليبرالية الفكرة مقال الربانية المرجعية 
كلفي الأمة جماهير استمالة في الإسلاميين بنجاح ١^١^، على انعكس 
مجنالأحرى الفكرية التيارات أتباع مقال انتخاب، أو موقف، أو مجناّحة، 

تتطلبكانتا المودة هذ0 أن عير ويس-ارية، وناصرية، وليبرالية، ءلاذية، 
ومدارسهاأتهلابها بكل الإسلامية الدينية المؤسسات من الجادة الخايعة 

وعدموالفقهية اكينية الخمائر كل من الراشدة الاستزادة مع ، وتفريعاتها 
جمحعلى الواحد الفقهي الرأي تغليب أو الأولين، ميراث عند التحجر 

إعادةفي يسهم بما المربية، الحفارة مع الواعي والتعاطي الذهبية، الأراء 
إسلامية.بمات للأمة الحضاري الخشرؤع بعث 

تبلمن الليبرالية أو للحلمانية المستمرة التبرتة إلى الإشارة بقيت 
عدمحسثا مجن الربي، الخالم في والليبرالية الخلمنة ودعاة الخربتين، 
بهايقوم التي الإنسانية، عير والخواففح )الملبية( التصرفات بكل ارتباطهما 

كالناريةالتاريخية تجاربها من تبرئتها ز علمانية، دول أو تنفليمات أو أفراد 
أوالإسلامي(، )الإحياء حق في يقال أن يمكن مجا وهو وغيرهما، والقاصية 
أوإرهابية أعمال لها المنتسبين بعض من صدر أنه رعم الإسلامية، الصحوة 
الإسلاميين،غلاة مواقف أو الخارجة، والفرق الضالة كالفثات إجرامية 



الظاهرةويعكس بأسرها الأمة عباب يمخر عريفص تيار الصحوة لأن 
أياذإلا الغلاة، أو الفرق، أو الفئات، طك وما عالمثإ، الإسلامية 

وجودهايؤكد بل الصحوة، تمثل ولا الأمة ترفضها متطرفة وعناصر متشددة 
مضى،وت أي من أكثر جادة ومتابعة )ترشيد( إلى تحتاج اليوم الصحوة أن 

الأمة.صحوة في البارز العنوان هو التطرف يكون لا حتى 



اربينشاظاسررس 

بقيامالسالية حقوقها لأحد الدولة ممارصة أن الليبرالون يعتقد 
ئدمذهبنا، المختاف مواطنيها أحد على القبض بإلقاء الأمنية أجهزتها 
فيالمذهبية بحيادسها الذكيك أو ب)الهلائفية(ا اتهام لموجة بمنص-ها 

والعكرية،الأمنية رأحهزتها ا الدنية اتها محرموأدوار الدولة، شؤون 
ب)الراطنة(مرتبط اليوم الحديثة الدولة مفهوم لأن خاطئ، اعتقاد وهذا 

والفرص،والواجبات الحقوق في المواطنين حمح مع للتعامل أمانا 
والأختالآفاتالدينية، التباينات يلغى كما الذهبية، الفروق يلغى الذي 

اليمنفي )يهودى( على اشض فإلقاء العالم• دول أغلب في العرقية 
اليهود!تحارب أو السامية، تعادي اليمن حكومة أن يعنى لا جرٌا ارتكب 
الحكومةأن يعنى لا النظام تجاوز مصر في )قبطي( على القبض ؤإلقاء 

يلتزملم العراق في )صابئ( على القبض ؤإلقاء المسبمحزإ تكرم المصرية 
علىوقس الصابئة، طائفة تضطهد العراقية الحكومة أن يعنى لا بالقانون 

حكومةوهى تركيا حكومة أن بدلالة الأعراق• أو للمذاهب، بالنسبة دلك 
معوسوريا، العراق أكراد مع قات عان لها ومنتخبه ومجتحضرة ديمقراطية 

التركية،الوطنية الوحدة يهدد لأنه الكردستاني، العمال حزب تلاحق ذللث، 
المياسية,الطالبات بحجة ؤإرهات عنف بأعمال ويقوم 

جعلالمبرر ف القلق أو الملي، المامي الاعتقاد ذلك 
أحدامحفال حادثة على التعليق في مترددا اللمرالمين المثقفين بعض 

عندماالهنايفية، دائرة في يع أن حونا مذهبثا معه يختلف ممن المواطنين 
أبرزمجن تعد )الطّائفية( أن يؤمن كونه المعتقل، يدين أو الاعتقال يؤيد 

تحضرهممستوى في وتقدح عموما، المثقفين لدى الممقوتة الممات 
ودعاةالفتن مثيري من يعتبر المعتقل ذلك أن رغم انيتهم، إنوتشوه 



عندحدث ما وهو • صورها يأينع الطاشة يمارس من بياته هو بل العنف، 
المثقففقلم وعليه ،  ٢٦ ٠١٢يوليو ٩ في النمر نمر الشيعي الشيح اعتقال 

مابقدر الأمنية، وأجهزتها الدولة عن دفنا ليس الحالات هده في مطلوب 
يقمالذي والوطن الجمتع، تهم التي الوطنية*؛ الوحدة عن دفاعا هو 

دعاحل،الما التي الحفسارية، القيم من هي )المواطنة( أن خاصة الكل، 
علىالحكم هي الْلادفية بينما العالم، مستوى على المثقف عنها وكتب 

مذهبيةمنهللقات من مواقفهم وتقدير مذهبئا ممحك المختلفين الأشخاص 
.قفلا لهم تحففل ولا بعدل تحكم لا بي-ابفة ونوايا متطرفة، 

أمنهاؤيهمه للمملكة، الوطنية بالوحدة يؤمن من كل على ينبعي لذلك 
المتطرفباعتقال الأمنية أجهزتنا لقيام وتأييدا احتراما يقف أن الداخلي، 

زعزعةوحاول وحدتنا هدد ممن عيره ٌع تم الإجراء فهذا ، النمر( )نمر 
شيعيا،أو الله(، أعادها )لا الإرهاب أيام حدث كما سنيا كان سواء أمننا، 

أومرراته١لإصالآحية، كانت مهما صفنا أوإصماعيلثا، 
كانتمهما الغاية لأن بتحقيقها، بها ينادي التي الوطنية الحقوق 

أسوأ١ستخالم بمن بالك فما أ شريفة بوسيلة إلا قبولها يمكن لا شريفة 
دولتناحسد عن امحاليمنا أحد فصل يريد فهو الغايات، لأمحبث الوسائل 

منالمواطنين ويحرض )خيانة(، علينا أخرى دولة ويستدعي )انشقاق(، 
وأمواناأحياء الدولة رموز على ويتهجم بل )فتنة(، الدولة على المنابر فوق 

٠وشتم( )سب 
الوطنية،مسؤوليتهم استيمروا الذين الشيعة عقادء فحل وخيرا 

والعملالمتطرف الفكر مع يتخندفوا ولم النمر، نمر أطروحات ورفضوا 
الدولةحلم عن0 الذي الكرتوني(، )النمر هذا عليه كان الذي الضال، 
وكأنهالبذيئة، وألفاظه المشينة، وأفعاله التحريضية، خطبه على وصبرها 

والاقتداءمحبتهم يزعم الذين الأمة عظماء سير من واحدا حرمحا يقرأ لم 
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مصير0فكان الفتن، وأنار الإرهاب دروب سلك ممن بغيره يتعظ أو بهم، 
أناعتمد النمر هذا . شروره ْن والدولة الناس يسلم كي السجن غياهب 

يحاكملكي تركته أنها يدرك أن دون حوف، وحلمها صعق الدولة صبر 
لحفلةحانت وعندما يحاكمه! من أول هم حوله من ؤيجعل بقسه، ه نف

فيالعدل لتهلسق الحق تنشد رفعت الدولة يد أن وأيقن المواحهة 
علىيسكت أن المثقف يرصى فهل الفرارإ حاول الفتن ودعاة المحرصين 

منالخوف بحجة الوحلنية وحدتنا ويهدد القانون، على حارج رحل أفعال 
لأنهمالأفعال؛ هذه أدانوا مذهبه من العقلاء أن رغم لعناشة؟ يا الاتهام 
الليبراليونيدركه لم ما وهذا ٠ والهلادفية الوطنية بين الكبير الفرق يدركون 

بالمواطنت.والتغني الوطنية عن الحديث يملون لا أنهم رُهمم 
هه ه 
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كتبريرالفرد استقلال ومحق الحرية ممارصة عن الرأي هذا قبول يمكن 
المرولياتمحي التام القمل ثب يالغربي اللسرالي موقف أو لحالة، 

اجتماعيةعلاقات وجود مقابل محي الواحدة، الأسرة أمحراد بين الاجتماعية 
تملقد الأحرين ح الأفراد هؤلاء توى م على الغربية الحياة في مفتوحة 

تلأبمع تتنافى التي المنحرفة، السلوكيات أو المحرمة العلاقات إلى 
غيرالعلاقات هذه فإن الليبرالي حال في لكن ■ السوية الخْلر؛ أبجديات 
توىم على حتى عقلا، ومستهجنة ثرعا، ومرفوصة واقعا، موجودة 

الأسرةأفراد بين محانم الاجتماعي فالرباءل وبالتالي . تبريرها أو منامحنتها 
عاداتجانب إلى شرعية، بنصوص محكومة إسلامية قيم على السعودية 

ونبيلةغايتها، في شريفة أنها غيره قبل الليبرالي يعرف، متوارثة عربية وتقاليد 
الموصتللئ، سياق في تأتى لأحتلث،؟( )أترصاه فعبارة ولهذا وسيلتها، في 

معمتفقة تمر تكي الاجتماعية، حياتنا في السامية القيم لتعزيز الشرعية 
العبارةتللث، أن كما ٠ الحيوانية الممارسات عن وبعيدة السوية الفهلرة 
باعتبارهاالمسؤولية قيمة تؤكد إنما البوي، الحديث، في التعبيري بسياقها 

الاجتماعي،النسيج اتزان في وارتباطها الحقيقية، الحرية أماس هي 
معه.يتعارض ولا الفرد حق يهضم لا بما الجماعة لملحة وتكريس 

تناقضه، تكثفكولها اللمرالى تستفز لأحتلث،؟( )أترفا0 فعبارة لذللت، 
ماوبين ، سلوكيا يريده ما بين ، )المارسة( والتطبيق( )الحرية( المثدأ بين 

حياته،في غيره حرية وبين غيره حاب على حريته بين اجتماعيا، يعتقدْ 
الاجتماعيةمعتقداته وبين القالقة ه نفمحي الكامنة الحيوانية رغباته بين 

وتقاليدعادات أو دينية، لاعتبارات وفقا بالحارم المس عدم إلى الداعية 
بوبددنالذين اللمراين، من( كثيرين( وجود ر يفهذا وربما • اجتماعية 

فيالاحتلاط مثل المام الاجتماعي الفضاء في تهلبيقها إلى ويدعون أفكارا 
للدراسةابتحالها أو للسيارة، قيادتها أو المرأة، وجه كشف أو الممل، 
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علىأو المحرمات، من تعتبر الأفكار هدء يتما محرم، ياي الملكة حارج 
منجانبا نمى أو لهم الماس بأقرب تتعلق عندما المنوعات من الأمل 

حياتهم.



بءأ؟ايث من امومص.. ,يدع 

عواملنجد التي المجالات نتى في الأمة إصلاح عن الحديث 
قدلدا له، حديث لا من حديث أصح كونه مملا، حديثا يبدو ئد ، نهضتها 

الإصلاح،لبوصلة البداية نقطة تحديد جرئتة في اللهم إلا هنا شيئا أصيف لا 
أوشاردة، يتركوا لم موصوعاته، ناقشوا أو الملف، هدا في كتبوا فالدين 
فييصب احتلائا كونه لديهم، الرؤى احتالفت ؤإن )سطوها(، إلا واردة 
التيالرحمة، هو الاختلاف من النؤع هدا )تضادا(، وليس )تنؤع( سياق 
ولغةالفكر تطرف أو الرصاصي، حديث بدل الأمة، شعار تكون أن يجب 

الإرهاب.

حلولوصع تحاول مستوردة وآراء بآفكار الليبراليون ظهر المقابل في 
التجربةخيار تبتي خلال من الحضاري، مأزقها من ؤإخراجها الأمة لصلاح 

)الأمةتبنته ما الإسلامية(، )الأمة تتبنى أن بمعنى الغربية، الحفاردة 
يثنالجوهرية الفروق يعوا أن دون الديني(، )الإصلاح طريق عن الغربية(، 
والرصيدالتاريحية، والتجربة والخقومات، الدينية الطبيعة فى الأمتين، 

عودةالدين، إلى عودة إنما ليّي إصلاح إلى تحتاج لا أمة لأننا الحضاري، 
)الوحدة(إطار في وتعمل الديني، )التجديد( وتلتزم الرباني )الوحي( تعتمد 

الإسلامية.

قالهاعظيمة بعبارة البوصلة— تلك —لتحديد هنا حديثي أفتتح لدلك 
حالبه صلح بما إلا لأمة، ا هده آخر ل حا يصلح لن لاإنه الهجرة! دار م إما 

الذيالعباسي، العصر في يعيش وهو قالها مالكا الإمام أن لاحفل أولهاو، 
التيالحال بهده المقال فكيف العريقة، الإسلامية الحضارة نهضة يشهد كان 

تياراتاجتاحتتا أن بعد الحضاري، المركب أخر في ننزوي ونحن نعيش، 
ؤإلحادية.نية، عفا وغريية قومية، 
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هوالإصلاح في )المستهدف( لأن إليها، أشرنا التي )الأصول( تلك معاير 
وفكرعلم من دينه بمتعلقات يرضى أنه أزعم الذي الملم(، )الإنسان 

فإنوعليه الفكرية، وتياراته الغرب إفرازات من )أكثر( وغيرها قة وفل
نلازمأن يجب، التي رااتربيةآ في تكمن ليبنا، لإصلاح( )ا أولويات 

الجانبوتعزيز والعرض المائة في الماهح )تطوير( حيث من )التعليم(، 
الملوكفي الراقية الحضارة مفاهيم تكرير حلال محن غيها، التربوي 

الجماعيوالتعاون الراقي، اعي الاجتمِوالتعامل الموي، الثخحي 
لترتكز)التدؤيس(، نقلم تحديث مع الأحر، مع الثقافي والتلاقي الثمر، 

هدااليم! والتوالتلقض الحنو وليس والتجربمِح، والابتكار الإبداع على 
نتوغأن لمكن ذللث، بحد )أحاما(، يبني أن من أكثر )عقولا( يمنع التوجه 
توصالتي )المؤولة(، التمير بحرية نومن متحضرة، )أجيال( ظهور 
نغرسالراني والتعليم الواعية فبالتربية )الثوري(، أو الديمقراطة لثقافة 

المستمر)كالتحين الأحرى التنموية المجالات في ننهللق نم البذرة، 
الفلمتحديث و) المياسة(، في القائم الخلل )تغيير و والصحة(، للتعليم، 

الخلمابو)نحديث الاحنماعى(، الفكر و)تْلوير الافتمادية(، 
وغيرذللت،.الإعادمي(، 

هدهعلى يدب الإنسان دام ما مستمرة عملية أن)الإصلاح( إلى أحلص 
أنهكما الماجة، قيام ْع إلا أوالتوقف الهاية، خاصية له ليس لدا الأرض، 

واعيةامحتجابة إنما التام،المالل لل خش 
كانالعربية التنمية تقرير أن حاصه العالم، بها يمر الش الرحلة لخممللبات 
المربيةالأنتلمة )بعض( كاث إن هنا يهم ولا المقاييس، بكل )كارئيا( 

اليوميتغنى ضن واقعه، صفحة على حرئا تكتب، أن دون بالإصلاح )تتغنى( 
كانلهذا )الأحني(، الإصلاح رح معلى ولكن الرقص إلى غدا سيضهلر 

صاحبئه المزيز عيد بن الله عبد الملك الشريفين الحرمين حائم 



الوطن،هذا من بداية الأمة، توى معلى الاصادح في الأولى المبادرة 
الأمرولاية استلم أن منذ العالمة حريهلته على واصحة تحولات تهد الذي 

الحراس،ؤإحماد أزماتها تجاوز في الأمة نجاح أن يدرك كونه فيه، 
الحضارةآفاق إلى انطلاقها فإن ئم ومن حشاتها، بعض في تنتعل التي 

إلىالداحل من يبدأ الذي الإصلاح، بوابة حلال من إلا يكون لن والدنية 
العض-دلس الخارج 
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لمّكثَثتاجالنفل1محالناَيخإراوثكث،ا منهج 
الإواواعست،الأفكار استحضار ومنحك الكناية الموهية لك الله قدر لو 

وتلفيقحقيقية، وناغ أنها على )الخيالية( القمعس تأليف أمكنك بحيث 
الناسبين تسري حص العادة، خارج أحداث أنها على )الغرية، الحوادث 

العلاقاتوجسور المتعددة، الإعادم ووسائل الخفتوحة التقنية وسائط عبر 
حديثهمسمر أو الفكري، نقاشهم مادة فتكون المتداحالة، الاجتماعية 

منهاتففج وأحرى تصدقها، عريقة صريحة ستلقى حتما فإنك اليومي، 
يكدبهامن القابل في ستجد كما ، تثبتها ولا تنفيها فلا المحايد، موقف 
كلفي وهي وقوعها، باحتمالية يشكك الأهل على أو قطعي، بشكل 

بطريقةصاغها مبيع رأس من )مبتكرة( وحوادث نمص الأحوال 
طابعهمحافظ لمجتمع بالنية طبيعي برأيي هو تجاهها والتباين احترافية، 
اجتماعيةوأنهام متنوعة فكرية نقافات وفق يتحامل أنه رغم إيماني، 
أوبها، سمعت، قصص أو حوادث، عن ذاكرتك تنبس أن ولك مختلفة، 

وطواهاالرياح أدراج فراحت، صحيحة، غير أنها دلك بعد تبين عنها قرأت 
٠بطلانها على هدا يدلل وربما الاجتماعي، المجان 

أمالزلزال، تبعات مثل تبعاتها لأن هتا، إلى الحال تنته لم ذللثج •ع 
هذهانتثسار تبعات بدلك وأعني الأول، الفعل من تدميرا أكثر تكون هد 

معوتفاعلها والمثمفين الكتاب فتة إلى وصولها نم الناس، بين القصصي 
تمرالتي موانفهم، محلى أوإبجاتا سلبا تآثير٠-ا نم ومن الفكرية، نناعاتهم 

والحوادثالغريبة، القصمى تلك عن يسمعون عندما مقالاتهم عنها 
منيالحادئة يشككون أو أبعادها، كل من القصه يحللون لا فهم المجيبة، 

إنماأصلا، صحتها عدم على تدلل ربما التي فيها، الباتنة الوانص حلال 
القارئلإيهام والحوادث القصمى، هده استغلال إلى الكتاب أولتك يعمي 





تحدولم عنانه أطلق إذا مدمرا يعتر )الشك( منهج غإن الجدلية هدْ عن يعيدا 
النفسخفايا ومعرفة الحقالق كشف في الراغبة أمواجه لأن سواحله، 
)الحسبمصدرها الدينية العقائد مناقشة إلى العقل رق تند والكون، 

الإيمانية،الملمات نفض إلى ينتهي حتى ذاته، المقدس( الديني 
إلىانتهرا الذين المفكرين من كثير مع حدث ما وص الغيبية، ن، والثواب
كماتاريخيته، في والشك للنقد حاضنا بشرئا( )نما الكريم القرآن اعتبار 

الذيالشك منهج أن خاصة )خرافة(، الإسلامي اكاربح أن أحدهم زعم 
يقوممنهجه لأن منلمة، يقينية حقانق بوجود ، يعترفلا )ديكارت،( به يقول، 
)الاستنتاج(والثانية واليقين، الشك وهو )الحدس( الأولى ت ركيزتين على 

طارئاكان ؤإن ؛-)الشك( والاسئراء، والتركيب، التحليل، Jمواعد٥ت 

وأتم،شء، كل في بشك فهو الأصل، ص أنه إلا )ديكارت،( لدى وموقنا 
هولذا النفي، أو للاثثايتح سواء يوصله، الذي العقل بنفلر الثحن، ئم ، شيء 
الفهلرية،واعتقاداته المعرفية، باته مكتمن العقل( )تطهير إلى صراحة يدعو 

المرحلةهذ0 إلى العادي الإنسان وصل ؤإذا الهناولة(، ب)مح يعرف، ما أو 
وحلنحو الشيهلان نوازع فيه تتجاذبه منللم نفق فى للدخول، معرض فهو 

ائلالمفي البحث، عن المنهج هذا تحييد الخير من لذلك، الإلحاد، 
خلواهرمن بها يتعلق وما وعقاندها وأحكامها الإسلامية بالشريعة المتعلقة 
كلأن نعلم ونحن بالغيب،، الإيمان الشريعة هذه أس من لأن ، وقضايا 

العقلية.ولم، القلية الأدلة على قائمة الإيمان أركان 
كتابهبعض به بنائي الذي الشلن،(، )منهج في الشك، اورني يلهذا 

يحول،أنه معتقدين المنهج، خطورة عن غفلتهم هنا والغفلة الفكرية( )الغفلة 
لعلريقيوص الذي الشكي(، )العقل إلى مرنه- ي-كما ليمي( الت)العقل 

شكيوبت، يتوهمون، كما المنشودة الكبرى المهمة إلى المودي المعرفة 
البيئية،والنحولاين، العلمية، الحقائق على يركز لا )منهجهم( أن 
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الخامساسل 

ذساحاينافقن ليارالية 

تدمع

يؤمنواأن دون اللييرالأ يدعون الذين اولثك عن الكنف السهل ءمن 
التيبالمفاحآت مليثه الخاصة فحياثمم أنضسهما على يهلبقوها أو بها، 

للموصةمجاراة أر للمسورلين نفايا أو بالشّخصّة ازدواجية تعكس 
السائدة،.

الديرنادين 
الوطن() صحيفة عن نقلا ، نت( العريية ) عوئع 

. ٠٠٢ ٠ ٠ ديسمبر  ٢٩السعودية،







مستقل،ناقد من صدرت الاراء  siUjلأن ، لا غطنا الأمم؟ ين الحضاري 
هولذا عودي، الالمنهي في فكرى يار أي على محسوب غير ومنكر 

تحليهعن فضلا الفكرية، مواثفه من كثير في بالحيادية ينمق 
وتمحريحاتهالثقافية أمحلروحاته في عالية مصداقية اكسيته التي ، بالموصوعية 

الإعلامية.

للوهممتكاملا نوصيما ثكلت، أنها الغذامي محاصرة في المهم الأمر 
هذايتبادلون الذين السعوديين، للمثقفين مولنا واقعا ورصمت، الليبرالي، 

الأمثلةبعض ما3، فقد مجتمعنا، في تسويقه ؤيحاولون الفكري، الوهم 
المثقفينأن ءكما الخن.امجي! يقول الودية، الذاكرة في الخاصرة 

الأنديةفي الأنتخايامت، وقف فرار عن منهم واحد يكنتا لم الليبراليين 
منأن إلى فيشير الفتاوى، تجاه الصراخ إلا يجيدون لا إنهم بل . الأدية• 
الفتاوى،تجاه ممكن صوت بأنسي يصرحون المثقفين بالليبراليين يسمون 

منهم فأبن والأراء الفتاوى تلك حجب يربدون وهم لهم تروق لا الك، 
فيأفلامهم تنثعل كما التعبير، وحرية الرأي، بحرية تنائي الك، اللتير١لتة، 

التعليمية،والمناهج المكر عن والنهي بالمعروف الأمر هينة انتق-اد 
عنبعيدة موضوعات الغذامي برأي وعي وغيرها، المامة والخدمات 

والدكتوراليبرالي. الفكر قضايا على التركيز الأولى لأن اختصاصهم، 
ازدواجيةإمحنار في غيري وكتبه كتبته أن محبق  ١٠يؤكد الأمثلة بهذه العذامي 

؛الانتخاباتٍنالبوا فثالأمس واكليق، المدأ ين اللهرالي الخلماب 
الصفحةوعالي أبرزهم حرج مملحتهم، لغير النتاج جاءت وعندما البلدية 
المجتمعإن نائلا العالي الهيابع ذات الحلية صحفنا لإحدى الأولى 

وصايتهميفرصون الذين بالاخرين ينتعون كما بعد، ينضح لم الودي 
مجنالمرأة، على الوصاية بفرض ذاته الدور يمارسون وهم المرأة، على 

وتجاهلالرياضية، والأناوية للسيارة، المرأة بقيادة قضاياها حمر حلال 



أما. ذك وغم والعقل والنقر، والأب، الأمين الكبرى، نضاياها 
غإنوالدجاجة! السمة حول البيزنهلي الجدل تنبه نمة معها فلهم الفتوى 

غيراعتبروها تعجبهم لم ؤإن بتفعيلها، وؤتالبوا لها صففوا الفتوى اعجثتهم 
لدرجةصاحبه وحاربوا رضوه صارتا)رأتا( ؤإن مجرد)رأى(، لأنها ملرمة 

أزمةأن على تبرهن واقعية شواهد من كثير ذللئ، وغير الإعلامي، الإنماء 
علىيذد • لمبادئها تطيقهم في وماذنهم لفكرها فهمهم في هي الليبرالمن 

وأبرزه، نفالوتت قي يرضونه وما به وْلالبون فيما الفاصح تنانمهم ذللثا 
الدكتورمحاصرة على فعلهم رئة ولعل الفكر(، ذللت،)حرية على مثال 

هذهبخصوص يمارسونه الذي التناقض، حجم على شاهد الغذامي 
تجدهمعلميا، نفاقا أوينانشوه الغذامى، اراء يثندوا أن فبدل الحرية، 

وهابمل.صافر بشكل ها نفتناقض السعوديين ليبرالية هى هكذا يهاجمونه. 
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الثِرضثعإ)١^٠^١^( ذررنصِامرتّبّارمرنمت 

درالأصوليةويذكر الملموة، الفكرية( )الحرية سكي رثائي قالب في 
احتفىالخالدين(، مقابر في المفكرين )تكريم حيمة تحت الإنمائية( 

الدكتورالمصري المفكر بالراحل الليبراليين والإعادميين الكتاب، بعض 
،٠٢٢ ١ ٠ يوليو من الخامس في توفي، الذي عاما(،  ٦٧)زيد أبو حامد نمر 

ثرقإلى رحلة من عودته بعد غريب بفيروس إصابته جراء ممر ومحلنه في، 
حتىغيبوبة في فيحل وعلاحه، تشخيصه الأحلباء يستهني لم حيث، ، اصيا 

مفارقةحفيقته في كان ١^؛(^ الاحتفاء ذللثط . بارئهاإلى روحه فاقت 
يعتبرونممن العقلانيين( د)الأتباع التنويري( )المفكر علاقة في عجيبة 

بالمنكريشيدون الأتباع هؤلاء وكأن تبدو مفارقة وهي ليبرألتتن، هم أنف
عفليمةحارة باءتثار0 وفاته على ويتحرون راسخة، فكرية قناعة عن 

بكلمنددين الحماري، مأزقها من للخلاص الهخوي مشوارها في للأمة 
قفانية،هيئة أو دينية، مؤسسة سواء التنويري، مشروعه طريق اعترضي من 
العامزيد أبو حامد نهر للدكتور حدمث، كالذي ، إسلامية شخصيامحت، أو 

الإسلامعن وجا خ تمثل أنها بحجة العلمية بحوثه رفمتؤ عندما ، ٣١٩٩٣
المطلقة،الديني النمر ّلهلة صراحه تعارض كونها الكفر، حد إلى تمل 

نمربنفي ، ٣١٩٩٥العام انتهت، وقمائية فكرية، معركة إلى القضية لتمملور 
.هولداإلى مصر فغادر زوجته، وينر بينه التمريمح، بعد البلاد حارج زيد أبو 

يسيرونبالفعل الأتباع هؤلاء هل \ السساؤزا يكمن سبق ما صوء في 
الواقعفي هم أم وأطروحاته؟ معتقداته ويريدون الفكري منهجه حهلا على 

ضبابية(مواقف، ب) تترون فيأفكار0؟ لخطورة تاييدْ على يجرؤون لا 
بعقلالفكير إلى والدعوة الدينية، المرجعية حاصه الفكرية الوصاية برففر 

ل)ثقافةيكرسون الواقع في وهم للأخرين، العقول تسليم وعدم حر 
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المناهجبأدوات العامل خلال من مباشرة، غير بطريقة اكايعة( الجماهمر 
تخضعلا التي والتراث، العمدة قضايا دراسة ني الغربية المكرية 

ذلكالغيبية. المائل ومركزية الإيمانية الاعتبارات تراعي أو للقدس، 
الأتباعهؤلاء لدى )التأرجح( حالة كشف علّه الإجابة يمكن التساؤل 

ؤإشادتهمعليه بكائياتهم باستعراض ريي، أبو نصر لفكر بة بالنالعقلانيين 
اليأفكاره، محور إلى والإثارة الفكري بمنهجه التعريف ذلك وثل به، 

أجمع،الإسلامي والعالم بلده لأهل صادمة وكانت مؤلفاته، في بها قال 
وتسليمهرشدي سلمان احتضن كما الغرب يحتضنه أن الهلبيعى من فكان 

وغيرهما.نسرين 

معتعامله حلال مجن زيد، أبو نصر للدكتور الفكري الموقف يتضح 
للصوصالمقلي، رالتأؤيل مدرسة وفق والسنة(، )القرآن الوحي نصوص 

بمم-ْلاحتعرف غربية مدرسة وهي منهجها، يتع التي والتا الدينية 
البروستانتيةالأوساط في ، ٣١٦٥٤لمام ار 

نيماعلتوتaلورتإبانعصورالديني، الإصلاح حركة مع متزامنة 
قواعدبمجموعة عنه يعبر )الهرمتيوطيقا( ومص-هللح الأوروبية. النهضة 
تأؤيلهيتم بحيث الديني، للنص المقمر قبل من اكلبيق واجبة ومعايير 
لاكتشافمحاولة في الحرفي المعنى عن تبتعد ورمزية حياليه بطريقه 

حقيقيشاهد نيد أبو نصر وكتب للنصرص، والخفية الحقيقية، المعاني 
)منتجاالكريم القران يعتمر عندما )التتويري(، الفكري الموقف ذلك على 

معالتي المختلفة، والقراءة الفدية للدراسة يخضع لغويا ونصا _1^1(، 
ءإنت يقول المن( )مفهوم كتابه فمي مرجعيته، تلغي ثم ومن قدسيته عنه 

تحتاجلا بدهية قضية الحالة هده في يكون ئقافي منتج المى بأن القول 
نأملمتواصل تاكيد إلى ثقافتنا في تحتاج القضية هده فإن ذلك ومع لإثبات 

بالنسبةيمثل ثقافي منتج المر بأن القول لكن الدراسة، هده به تقوم أن 
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منتجابعدها النص صار مرحلت وعي والأكتمال التكوين مرحلة للقرآن 
عاليهتقاس الذي المسيطر، المهيمن النص محو صار أنه بمعنى للثقافة، 

نيحيين الر بين الفارق إن ثروعيتها. به وتتحدي الأحرى النصوص 
إمدادهوبين عنها وتميره الثقافة من استمداده بين الفارق هو النص تاينخ 

.لها؛ وتعييره للثقافة 

ولأمبألف هونصا القرآن صار الند ت ذاته الكتاب في يقول كما 
بلالثقافةا<، في يهلر والمالمهيمن النص امحو ت بقول وكدللث، العهد•، 

الحقيقة،الملهلة النص عنوان نحتا يرامحان مجموعة في الرؤية هده يؤكد 
،ه• نفالونت، في وترائا دينا ذاته يوص -القرآن- ه نفافالنص يقول؛ إذ 

بالنصيقصد انه يزعمون الذين العقلانيين الأتباع على يرد بهيا وهو 
فيمتناه كثف، في يمضي أبونيد نمر إن بل يراُت،، والتفالتأؤيلأيت، 

الشافعي)الإمام كتابه ففي عنه، الرجعية دمع ألد"يز، النعس بشرية تفرم 
والانتقالالمراجعة أوان آن روني يقول؛ الوسطية(، الأيديولوجية وتأسيس 

تعوقسلطة كل س بل وحدها، المحوص محالهلة س لا التحرر مرحلة إلى 
يجرفناأن قبل وفورا الأن بهيا نقوم أن علينا عالمنا، في الإنسان يره حم

)الماركسي(المائي النهج أصحاب مع يتفق بهيا ومحو • العلوفازا 
أماالمقدسة. نصوصه مع والتعامل الإسلام من الونفا في ااتاريخي 

الكريم،القرآن س لموقفه مكملا فيأتي السوية المنة من زيل أبو نمر مؤنق، 
الالتزاموأن وليت،)وحما(، الرسول. مل من بشريا( فهويراها)اجتهادا 

إلىله رفع بل ، لام— والالصلاة -عليه الرسول لبشرية إهدار بها 
يولهونبرأيه- — لأنهم الكرام الصحابة على يشنع محو لذا التأليه، درجة 

البوية.الخة من موقفه في القرآنيين *ع يتساوى عنا وهو ه، الرسول 
إلىأنير نيد أبو نصر فكر لحور القتتضؤ الاصتعراصن هذا بعد 
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مقالاتهمني دو، ح الدين اللسرانين، من العقلانيين( )الأتباع موف 
نيدأبو حامد نمر تأمير ارإن ت الكتاب أحد يقول ٠ الصحافية وتصريحاتهم 

عقودا.ثلاثة حلال أطروحاته أحدسهاالى الكبيرة الهزة حلال من يأتي، 
نصرارحل اللامع: الإعلامي ؤيقول الإيجابي، بتقويمها هنا والهزة 

فيالنور من نتديلأ أشعل فهو إحماوهم يمكن لا عليه دموعا والذارفون 
الوحينزول منذ الفكري وانما أن يقرر هكذا ، الحالك٠ الظلام نلب 

القرأنبشرية يمرر الذي أبونيد نمر وأن حالك(، هذا)ظلام يومنا وحتى 
صدونفوا الذين اتهام عن بوان لم الإعلأس هذا إن بل الور، أشعل قل 

أحديزعم كما • الدين على ومزايدون حاقدون بأنهم زيد أبو نمر أفكار 
ماتْلوير محاولة يتجاوز لم نيئ أبو نمر أن الأدبية الأندية أحد في المقال 

عنيقول الذي كتابنا، أحد عن يختلف، لا هنا وهو ير، المفعلم مي ي
حديدةقراءة قا-ءوا الذين العرب، المفكرين أهم أحد إنه أبونيد نمر 

يكونالجديدة القراءة أو المسير تطوير فهل واضح مليح توهذا للنص. 
بكاءفي حفلهم الخرب لليار أيصا الكريم. القرأن عن القيامة بننع 

الإسلاميالفكر حر ا١لقد يقول; أقطابهم أحد فهذا المنويري، الفكر 
يمكنلا حارة زيد أبو حامد نمر بوفاة الإسلاميون والفكرون 

.٠ تعويضها 

الدكتورقل.مه الن.ي الرصين الفكري المءرس يذكرني سبق؛ ما 
)منهجعن الوديين الكتاب من المتحمسين سبابنا لأحد الهويمل حن 

الكاتبوذللث، الهويمل، بين دار حوار حلفية على نيد( أبو نمر وأفكار 
أبونمر منهج أن زعم عندما أدبية، أمية في العلمانن مناهج في الماح 

الهويملالدكتور له فكشف، الخقلأني، المعتزلة منهج عن ، يختلفلا نيد 
اليذاتها المقافة وهي العقلانية، الماهج بين تفرق لا الي نقافته، سطحية 

عقولهمبينما حر(، عقل ب) ينالون الذين العقلانيين، الأتباع تنتج زالمتح ما 
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مواءالفكرية. الغرب مواتي على يقتاتون الذين الُرب، مفكري لدى أسرى 
أنفالشاهد رحيلهم، بعل أو المفكرين أولثك حياة في الأسر هذا كان 

٠تحلح أنهم يوكدون اللبرالين 
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الغِجرنفاُاءتاريخ صرك ننانفتالاسِامحع 

المحثجوانب في خاصة الأمة، يعم الذي الحماري التخلف 
القضاياأبرز إحدى يعد التقني، والطور المناعي، والتقدم العالمي، 
والعلماءوالمفكرين الكتاب من عريقا قطاعا تشغل التي الكبرى، 

الفكري،الخلل مكمن تحديد غي رواهم نمابن الدين والإعلاميين، 
التخلفهذا علاج في الحقيقية البداية أين ومن الحضاري، والتخلف 
مرخرةفي الأمة بجعل لم الذي مأزقه، من للخلاص الرئيس والعامل 

غذائهافي الأخرى الأُم على عالة جعلها بل قعا، الحماري الركب، 
)صعقب تربطها ما الرزى تلك من • حياتها نؤول وكل وصلاحها ودوائها 
حال،به صلح بما إلا آخرها حال، بملح لن وأنه الأمة لدى الديني(، الجانبج 

بالأنظمةالمرتبط السياسي(، الجانب )صعق في ورا0 ى وأخء ، أولها 
تنميةمسيره في إيجاية معدلات تحقق أن تستعلح لم التي القاتمة، السياسيه 

فيتراه لثة رثا عام، كل تصدر التي البشرية، التنمية تقارير بنهاية شعوحا 
الحفارةصناعة في العقل بدور المرتبط المعرفي(، الجانبا )صعق 

علىالمهللقة العقل سيادة حقق الذي الغربي، العالم غرار على الحقيقية 
فكانتاوالدنيوية، الدينية شؤونه كل في المرجعية واعتباره الحياة أوجه كل 

الحضارةتشكيل في والفاعلة ة الرتببمحطاتها الأوروبية النهضة عصور 
الصناعية،والثورة الديني، والإصلاح الإنسانية، )الحركة ت وهي الغربية 
.التنوير( وعصر 

للأنانالمعرفي( الحان٦ا صحف ب) المنكلة شحص الذي الفريق هذا 
فكرةمن ينطلق )المقل(، شان إعلاء في الحل ووحد الملم، الربي 

وصايةلأية يخضع لا بحيح، أولا، المقل هذا تحرير على تقوم محورية 
أوعليه، مقروصة ئوايت أو المات بممحكوما يكون أن أو فكرية، 
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المعرنآغصاء في ينطلق إنما ليمثا(، ت)عقلا وصار عقله بها تشع بدهان 
أنغله والنلش(، والقد، )السؤال، محاور: حلال من اسقه، عن بحثا 

مافي ١^^، يمارس أن وله يعتقد، أن قبل ينقد أن وله تلم، أن قبل أل ي
كوناليقين. إلى يقود الشك منهج لأن يناهد؛ أو يقرأ، ما وني حوله 

والمعتفدان،المكرية، النظم ني أوالثلث،( النشد، أو )الموال، 
ليمي(،الت)العقل تحويل في سهم الدينية والثروحايت، الاجتماعية، 

معرفي()عقل إلى ثم متحرر، نكى( )عقل إلى الأحر بفكر المحكوم 
المدارسفي الفلسفة لتعليم الدعوة إطار في ذللث، كل • ه نفبفكر محكوم 

ندعنا إلى والعلمية، والثقافية، الاعلامية، المؤسساات، في وممارستها 
كامللهم الثكي( دعاة)العقل وهم الفريق هذا لأن منعلقية، الأمور تبدو 

المجتمع.أطياف كل كبقية الحر والتفكير بالرأي، المساهمة في الحق 
وابعم، ازدواجية يعانون كونهم قمح، الحقيقي؛كمن، الإشكال لكن 

ماكل إزاء العقل هذا يخص بما الواقعية الممارسة في ازدواجية الأمر، 
تاريخية،أو محاهرة مواء ومحتقلادث،، ونغلم، وقضايا، فلواهر س حوله 

ليميهونالثلث،، أحضان في ورميه المقل( )تحرير إلى يدعو فالذي 
الحجرالمقل على يفرض من أول هو الحر؛ والند الجرد وال بال

الفلفيالعريس، الحال؛مورويث، يتعلق عندما العرفي والانقياد الفكري، 
المنحهلفؤتعتبر التي التجريبي(، كقضية)المنهج الحماري، وتاريخه 
نهضته،عصور فى الغرب، إلى ثها فينالإنسانية الحضارة لخصار الحقيقي 

علهيفرض أو حفارتهم، عصور أوج في المسلمين إبداع من هي بينما 
ونضاياهالغرب بآسرار الأمر يتعلق عندما التسليم ووجوب الوصاية 

الإنسانمومحل صحة مدى عن ساءل أن س يحق لا ، فمثلا ٠ المعاصرة 
الحقيقيةالأمباب أو ماهانسويررك، نميرات القمر، على 
المؤامرة(،د)نظرية موبوء بنظرهم فأنت العالمية، لاقممادية ا الأزمة وراء 
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شككمن أول هو ه نفالغرب أن رعم الأخرين، إنجازات من التقليل أو 
سناسفي زال~ ~وما شكك من وأول للإنسان، الفضائي الهبوحل بذلك 

تسالملم احتمالات وصع كما آم،  ٠٠١سمبر من عشر الحائي أحداث 
بلمعينة، دول استمارات شفهلت اش الأزمة تلك أسباب بشان الشك من 
أنهارغم اامؤامجر٥(، )نظرية ناحلنا رقصا يرفضون الشكي( )العقل دعاة إن 

مشبوهة،ومواقف لثلواهر ومما ما طرف في )الشك( على تقوم حقيقتها في 
هدهْع التعامل يرفضون أنهم كما ينقضه؟ من أول أنت بمنهج تطالثتي فكيف 

تفسيرفي عاليها يرتكزون يينما وتصرفاته، الغرب مواقف تفسير في التنلرية 
•الإسلأسمن ٌن خصوسأ ومواقف تصرفات كل 
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الاَاشرنإعقي 
لاشخضربمحات ^بب 

علىالعاريات النساء فيها وصف جمعة، خطبة في جاءت الهادلي اادين تاج 
وتبريرالها واسترخاصا للمرأة إهانة اعتبر ما المكشوف،(! ب)اللمحم الشواطئ 

التصربمحاتوصم، "آنذاك— الأسترار الوزراء رئيس ان حتى لاغتصابها، 
وصعت،من هي المتعرية المرأة أن رغم اكوبيخ، تستحق التي بالمروعة 

الأمروليت الهيمنة، للتية سلعة وكأنها المبتذلة الوصعية __، نفسها 
الإعلامية،المؤسسات أحاديث يتجاور ولم أستراليا، حدود عند ترقق 

أنخصوصا السياسية، الأحزاب وتحربمحات الفكرية، المحب ومواقف 
رحعالضجة لتلك كان إنما اليائسة، عالم في بعيدة نقطة قي وقعت الحادثة 
للشيخإدانة حملة إلى نحولت حتى الغربي، العالم أرجاء في الصدى 

الشيخأن عن فضلا المثقفة، ونخبه الغربي الإعلام تصدرها )الفللامي(، 
أستراب.لسلس مجفنا كان الهلالي 

الليبرالية،هذه تأثيرات عن بمعزل الإسلامي العالم يكن لم 
التغريبيةالزعة ذو الليبرالي إعلامه يتردد لم الذي الرثي، الوطن وبالذات 

المشاركةعن الفضائحية وقنواته المتلونة، وصحفه المتهألمنة، بشخصياته 

ثقاخةأدبيات كل إنتاج ؤإعادة الإدانة، موجة وركوب الحملة، هذه في 
كامللها الرحل عن تختلف لا إنسانة باعتبارها للمرأة المزيف، الانتصار 

الببغاءحديث، ترديد مجن يمل لا الإعادم دللث، أن رغم ئ)جسدها(، الحرية 
محاكمةفي الفضيلة متعلق اختفى فاين • المرأة )عقل( احترام وجوب حول 
الحكمتم بحيّثج الشخ؟ نمرح عن الرأي حرية غابت، ولماذا الواقحة؟ تلك 
واسترخاصالشانها، وتقليلا المرأة، على هجوما باعتباره تصريحه على 

هوالمرأة تعري إن تقول الإنسانية للفطرة المرية النظرة بينما لجسدها، 
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يجيبونه.فربما الإناث عن ناهياك للذكور للأطفال اغتصابهم جرائم معدل 
العرىوتبرر للترج تدعو اش ليمالخاش-عآراءايرانين، 

الخافتةالأصواء حن الفارهة الفنادق ئي أو المسالمة، المجتبمعات خارج 
حريةتحت تندرج أنها اعيار على الثقافية، الفعاليات في الشاركة بحجة 

عنبالدفاع المشهورة الكاتبات إحدى أن لدرحة التفكير، وممارسة التعبير 
هيبنفسها، شيء كل لتقرر تترك بأن والطالبة )المسلوبة(، المرأة حقوق 
سعوديةامرأة من احرة حمالصحافة مقالاتها أحد فى كشت التي ذاتها 

علىطلباتها بعرض يقوم هو بينما زوجها خلف ووقفت بالسواد تلحمتا 
البائع.

قضيةمع تماس التي وكتاباتهم، الليبرالين مواقف في المتأمل إن 
اللحمفلك في تدور يجدها عام، بشكل الاحتشام أو الحجاب 

يستهليعونلا ولأنهم الجسد(، رتعهلية فوبيا عن تخرج ولا الكشوف، 
تغطيةبعدم للهلال٠ة يلتقون لدا الجد، كشف في المرأة يحق التصرج 

اختارتلو حتى ااشخصيةأ حريتها تمارس المرأة تترك بآن كيم،؟ أ عقلها 
معالتهلرف،. عن المشوه اكلفريوتي الإعلان ذلك* يقول كما الحجاب عدم 

رمزيةونق حجابها تختار التي المرأة من يسخرون المقابل في أنهم 
مبررنحتا الجد ؛تغطية يقول رأيا ينتقد ممن تحجب أن ولك ٠ التخلف 

المهووسهو نمن • الحرية بحجة الجد كشف يريد س وبين الفتنة، درء 
كتاباته؟تحرك الي عقليته صار حتى المكشوف( دراللحم 
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للالمعرصن عن الشهيرة الفضائية القنوات إحدى امتنعت 
رغماه،  ٤٣٢للعام المارك شهررمضان خلال نمن( الخفض)سطاا 

حيلحلقية على القناة، على للعرض المدرجة المسلسلات صمن كان أنه 
نصإنها نيل التي الملل، هدا حلقات بعمى حول غبار0 ثار إعلامي 

لهاحاؤلتة ممارسات )تنتقد( كونها بالخليج، دينية ءلاتفة معتقدات أحل 
الامتناعمن بدا القناة تللث، تجد فلم الهلائفة، لهدم الزوجية بالأحوال ارتباط 

حليجيل لحمواستبدال ب)الخهلايا(! الدُوغ ل الخلهذا عرض عن 
وذلكللقناة، التلفزيونية المكتبة قى الاحتياط رنوف أحد على كان به آحر 
العام.لداك الكريم الشهر حلول من نليلة أيام نل 

محونفإلى مؤولوها أرجعه الذي القناة، نرار أناقش لن هنا مقالي في 
ليسأنه حاصه القضية، المسلسل من البلد ذللث، في الرسمية الجهات 
فسبقعرضه، مغ يتم الذي الففاش الإعلام توى معلى الأول الملل 

رالعلريقكملل أيصا دينية لأسثايت، سنوات بضع تبل مسلسلات متعن، أن 
القضية،محل لمن، )للخْلايا ملل دهاليز في أدخل لن كما كابل(، إلى 

محنمتءلا؛قة فهي الخليجية، لملأت الخ— نمعلية عن يخرج لن أنه لقناعتي 
عنتخرج لا كونها ، الشيء بعض أفكارها تثاينت، ؤإن العامة الصورة حيث، 
الشعر،وسد الصراخ، يتخللها زوجية، حيانة أو اجتماعية، مأساة قصة 

القرارهذا أجد ولكني الفاحر، والأثاث الأنيقة، الملابس واستعراض 
التعبيرحرية أدعياء غياب عن للسؤال ماسثة حوله، دار الذي واللمهل 

فرارإزاء الليثراليين، محن )الفكر( التفكير حرية أوصياء وصت )الرأي(، 
الل الملأن رغم خاصة، فكرية( نحتا)حجج المسلسل عرض عدم 

لهذا١لملثية المارمات ينتقد إنمّا محدد، بشكل ١لمتعة زواج معتقد يناقش 
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مالةش الشعوب حقوق عن الدفاع من هم فأين الزواج، من النوع 
به،والمطالة محه الحديث غي أسماعنا أصموا الذين الديني، الإصلاح 

يكثفالذي الإعلامي، الإنماج على الفم.بة الوصاية رفض من هم وأين 
يدعوثكل صوتهم غابح لماذا الاجتماعية؟ حياتنا في السلبية الممارسات 

الظن.لسوء الهلريق ويفتح للامابة، 
قضيةفي ًلاغ ي فك• وموقف عال، إعلامي صوت للتيرالثين كان لقل 
مناتثةفي صنوان بضع فبل بدأ عندما الرمفاني، ٍناش( ما )٠لاش ملل 

الحبة،ورجال، القضاء، وأحكام المرأة، كمحرم محددة( دينية انل )م
وغيرهاائل الم_، مناقثة بها نمته التي الطريقة، فكانت المسيار وزواج 

عنالدفاع صف في ازليبراليون فانبرى المشاهدين، من كثير رفض محل 
،تطبيقاتها حلال تحدث؛ التي الملية الممارسات نقد في الفكري(، )الحق 
الكاملالإصلاح حهلوات أولى أن يؤكد الذي الوط-يا )الواجب مبرر تحت 
)التجديدوبحجة سلوكنا، وأنمامحل حياتنا أوجه لكل الشامل بالنقد تكون 

وليسللدين الشخص فهم بملمال النقد لأن بذلك مح يالذي الديني(، 
طريمتهوتمرير )طاش(، مشاهد تثرير في الفلسفي المهلق هذا . ه نفالدين 

هناكالعكس، على بل لمن(، )للخطايا ملل منع إزاء نسمعها لم الفدية 
محن)المنع( فكرة أن رغم المنع، في )الحصيف( الموقف هذا بارك من 

دعاة)حطايا( من الليبراليين عند وهي اللتبرالية، العقلية في الحرمات 
سجمينلا ثقافي أو إعلامي، أو فني، عمل أي إزاء الحياة في الديني الفكر 

الحجرعدم يجب أنه ترى الفلسفي جانبها في اللثبرالية لأف الفكر، هذا لع 
نمدايفي رأيه أومصادرة الحرية، لغير فكره أوتوحمه الإنسان، عقل على 

عندثمنا للخطايا أن غير ديني، وازع من اجتماُعي تصرف أو سلك، سلوك 
تشهيراأو اجتماعيا، تقرينا أو ، نيا قضا عقاتا ثمنها ليس لكن الليبرانين، 

فالمانشةالليبرالي، الرف في الفكرية( نمها)الأنتقائية بل إعلامنا، 
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^^رففيسضخلقاتهأدواراكار
يدحللأنه المار(، )وواج كمضية الدين لأحكام تهليقه وءلريةة الديني، 

الماننة،كلك الرافض الوقف مقابل في الدبمي(، إطار)الإصلاح في 
لأنهالمتعه(؛ )زواج قفية يناءس حلجي ل لملية بالنالنقد ، ذللأو 

أوال۵لائفية( )النزعة أحيائا مرنها يالتي الدينية(، )الفتنة إلى يودي 
.المدهثى( )التعص، 

المنعمبدأ بض اللمبراليض، عند الفعلية( )الازدواجية شمنها أن كما 
فىالإصلاميين، منقصة واعتبروْ عارضوه وطالما الليبرالية ترفقه الذي 

سكوتهمالأقل على أو بمباركتهم، المنع لهذا الفعلي التهلثيق ذاته الوقت، 
الليبرالين،هؤلاء لدى رئيسة نقهلة إلى يعيدنا كله وهدا صوتهم، وغيايتإ 

الحقيقيودورهم الحماري العطاء صحراء في الفكري( )التيه حالة وهي 
تعاطناالإعلامي( )الإنتاج مع تعاطيهم يكون عندما انمامة، الحياة في 

الأولالميدان يعد الإعلام أن رغم الأحر، للطرف وفما لونه يغير حربائثا 
توياتها،مكل على بها والمناداة الحرية تسويق في النمرالي للخءلا'--٠ 

الخءلااّت،،ذلك، فى الأول السقف، هو الذي الفكري(، )المستوى حاصه 
معالجتهاومحاولة السلبية المارسايت، مناقشة في وفاعلية تأثيرا الأكثر وهو 

حضارية.بهلريقة 

أو-ه ه 
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ذباء،.اريعينرث الأصكٍح محنفرث 

رستدمبحضارتجا، تعتز تنفك لا العالم ودول الدنيا أمم كل 
أومنهاواسها، حاصر في دربها نجر ما ماضيها من وتتلهم تاؤيخها، 

لثخصياهآالتذكاريه النصب راللألة ، مستقبلها طرائق امتشراف على 

عملاتهاعلى الحضارJة رموزها صور أو العامة، ميادينها فى التاريخية 
أحزابهامقار أو القومي، فرارها صنع مكاتب في إبرازها أو الورقية، 

مبرزةمطابعها، بهلون من المتدفقة الفكرية المؤلفات عن فضلا السيامية، 
الأفلامعن ناهيك والرموز، الشخصيات كلك والأعمال الحكمة رواغ 

تلكأو البلد لهذا الحضارية التجربة تستعرض التي التاريخية، السبنماية 
والإحراجوالتمثيل التعس مستوى على العالم أذهل عجيب بإتقان الأمة، 

المثال.مبيل على الأميركية كالأفلأم 
كتابنامن مريحة عقول في تلج لم وائعئا المشاهدة الحقيقة هده 

ببساطةلألهم ، سلفنا عن فكريا فصلنا يحاولون الدين الليبراليين، ومثقفينا 
والحضارةيرانج، ٠Jوالفقهبأحداثه، )التارخ الإسلامي بالماصي يومجنون لا 

وصخصيالها،بظروفها، انتهت تاريخية مرحلة بنظرهم فهو ، يإسهامجاثما( 
تلكحول وتكلس ، للوراء عودة الماصي استرجاع أن بحجة وأحدالها، 

فحبأ معينة زمنية مرحلة عند التخشب، لدرحة والشخصيات الغلرونه 
حياةتفاصيل لكل استنساخ حقيقتها قي هي للماضي المودة أن تقديرهم 
التخلفتكريس إلى بوئي ما لمقولهم، عقولنا وارتهان أسلافنا 

ن)الرؤيةوبالتالي الأنحهلاطا عصور مند أمتنا منه تعاني الذي الحضاري، 
إعلانوجوب في نتمثل والمثقفين الكتاب أولئالث، لدى الحضارية(، 

يسهلكي هجريا، قرنا ١ ٤ مدار على الممتد التايخ هذا ْع التامة القعليعة 
لمشارفالحقيقي والأنهللاق العاصر، الوافر في النهوض نحو الميل 



.العصر بأدوات المتمل 
يإن)محترمة( نظر وجهة عن تعبر الروية هذْ أن جدلا محأيترض ابتداء 

وعليهمولها، يتم لم ؤإن بوعي معها التعامل يبض لذا منطقية، غير كانت 
لتللث،الفكرية الممارسات وانع من فيها، الخلل وبيان مناقشتها يمكن 

المشككعوال إجابة تتضح بحت عام، بشكل التاريح مع المثقفة ١لشريحة 
يمكنولا منطقية غير والمتفقين الكتاب أولتك رؤية لماذا المتغرب: أو 

منعموما، التاريخ من الفكري الموقف قي ليس الإشكال لأن قبولها؟ 
وتأثيرهحاصرنا بتفاصيل علاقته حول الاتفاق مدى أو أورده، قبوله حيث 

التيانمترفة(، )الأنتقاتية في الحقيقي الإشكال إنما مستقيا، صيائ في 
الإعلامية،وأطروحانها الصحافية، كتاباتها في اكقفة الفتة نالك تمارمها 
بمابمكيالين(، )الكيل وصف عليها ينطبق انتأناتية وس التقافيةإ وندواتها 

■أحص وجه على والعربية الإسلامية أمتنا قضايا مع الغربي التعامل يشبه 
الغربي،التاريخ مقابل الإسلامي، تاييخنا مع ;مكيالين الكيل يتجلمح، 

الماصيمع القطيعة إعلان وجوب يوكدون الليبراليين أولثلث، أن في 
بالعلمالمتميزة الخصر روح وغنا وظروفه الحاصر بلغة والخيش )التاريح(، 

الماضي،هدا إلى يعودون ذاته الونت، في الخنمارعة، والتقية المذهل 
الإسلاميةالذلاهرة يدين ما كل عن بحثا أيامه ذاكرة صناديق في وينبشرن 

وتاريخناالفقهي، تراثنا في هي \]أوكرو4 مرجعيتها أن اعتبار على العاصرة 
محواندعلى يقتاترن فتجدهم المريقة، وحضارتنا الجيد، الإسلامي 

تضعسلبية أحداثا تحفرون ؤيالتزييف، عبارات فيجترون المستشرقين، 
منيعرفون فلا التخلفه، والأمة والرعاع الهمج حانة في اللين 

والزندقة،الإلحاد باسم البدعين ومحلاحقة الرؤؤس، حز إلا تاريخنا 
ؤإعدامالكتب، وحرق الخلافة، دار في، الفرق وليالي، الجواري، وعصر 

فيالقا؛ل؛. ذاك< وغير الدهبي، والتعصب، الطائفية، والذابح الفلامقة، 



والتغنيالغربي بالتاؤيخ والإشادة الثناء عبارات كل يسطرون تجدم 
وحروبهالتاريخ هذا مخازي لكل تام تجاهل مع ومفكريه، Jفالآمقته 

بكلللمغرب ؤية الحقا التجرة ضستحضرين الدولية، أو الأهلية 
والتموقوالتميز التمجيد جانب فى وأدواتها ، وبواعثها ، مراحلها 

للعالمالمعاصرة الحضارية التجربة تكرار إلى متطيبن الحضاري، 
العريقة.الحضارية لتجربتتا امتدادا وليس غرارها، على الإمادمى 

وفظاتعهالغربي، التاريح مخازي حول تناقشهم عندما أنك والضحك 
تلمكحليات محي الإيجابيات عن بالبحث العقلانية تمارس أن يعلمالبوس 
معتعاملهم في العقلانية بهذه يتحلمون لا أنهم رغم والففنائع، المخازي 

•اعتزازهم ومصدر تاريخهم هو الذي ، تاريخنا 
ساميةوانحرافات ملّية ت رما ومما ئمة محا صور وحول ننكر لا نحن 

ويحكيعديدة، إنجازات يكنز رخ التا هذا أن غير الإسلامي، تاريخنا في 
والمعرفةالعلم الدين ميادين كل في ئرية تجارب عن ويمر حالية، أمجادا 

منواحدة تعتبر عريقة حضارة في تجلت التي وغيرها، والفنون مة يا وال
بناءفي وأسهمت الإنسانية، المسيرة ترين التي الكبرى، الحضارات أبرز 

كماله، امتداد هو بل صبنا ما عن واقعنا ينفصل لا وبهذا الكونية. الحضارة 
جوريذكر قمن تقيا، نحومالطريق تنير التي القيم، نستلهم ماصينا من أنه 

فنتلمسالغربي التاريخ أما ، ذللث، على ومس الفاروق بعدل الحجاج 
تتعارضلا التي المعرفة منه واحد ، حبراسا إلى تضيف التي التجربة مه 
تبعيةفلا . المؤمن صالة فالحكمة ، لإمحلأمئة ا والقيم المفاهيم أبسمل مع 

.العريقة وحضارم لحفليم ١ وفقهه ، المجيد بتاؤيخه لماصيتا إلا فكرية 



الاسِاممامحزريإث ن رالمسخأ مس 

الفئةتلك نبل من المملكة في الإرهابية الأحداث ونعت عندها 
بعضودمرت والمستأمة، المؤمنة الدماء -محت سنيا ا التي W الضالة 

تتذؤعكونها الإسلامي العمل تشويه في وأصهمت الوطنية، الممتلكات 
الوجودعن لها تروج كانت التي أكاديها كل سقطت نم ومن دينية، بحجح 

مناللتبرالمن بين من خرج الدموية، لأفعالها ذريعة ذلك متخدة الأجنبي، 
أودينية، ات ممؤ أو تعليمية، مناهج إلى الفتة هذه ظهور )سب( يحيل 

لهايروج وآراء أفكار تمرير محاولا إّلامية، أنشطة أو حيرية، جهات 
إرهاب،دين بأنه الإسلام يتهم ~ زال وما — كان الذي الغربي، الإعادم 

جماعاتعن الصمت يلزم ينما الإرهاب، هذا حاصنة هي المملكة وأن 
لقتلتدعو التي إسرابل في التعلم مناهج وعن وأوروبا، أمريكا في متطرفة 
أنالله~ "بحمد ام-تطاعت السعودية الدولة أن غير صريح، بشكل العرب 
بهحق ناد الذي الوقت، ففي واحد، ونتح في متعددة حبهايت، على تعمل 

نموصحلال، من )جهادهم(، زيغ، وتكنف جذورهم ونجت الارهايض 
والمزاعمب، الأكاذيتدفع كانت، بينة، فقهية وأحكام واصحة شرعية 

قطعت،وبهذا وجمعتاتها، ومواتها مناهجها عن الغربية الإعلامية 
حدودهاحارج من مواء والإسلام، الممالكة على حاقد كل على الهلريق 
عقاة.مخ الذي للغرب يخفق وقله يتها جنيحمل وممن 

ُع)الإرهاب(التعامل في النيرالي السلوك إن القول، يمكن لذللئ، 
هذابح( )مثإن تقول كانت، الليبرالية فالأد؛يايت، ببية(، )الحجة على ارتكز 

فيومقوماتها، تجلياتها Jمختلمؤ الإسلامية( )الغلاهرة هو الإرهاب 
التيالدينية، لأثرطة وا الصيفية، والمراكز الماجد، وحالقات المناهج 

الإرهاب،جنون أنتج الذي الديني، التaلرذح نحو دفعته حتى الغلو غذيته 

١٤٣



فالضامجاكعمم، الحقيقة وآفة التعميم( د)لغة أحذ لأته حائر وهونول 
والمواتأنفسهم، اللمراليون حش درمها والجميع عقود مذ موجودة 

حالاتوحوي عانل ينكر لا نطنا الدولة، نفلر وتحت نائمة والأننطة 
كتساتمن الإصدارات أو الأنشعلة، بعض في ممملرفة ممارسات أو غلو، 

الذيالفال( ذ)الغكر عاما، أو رنينا، سنا يأتي لا هدا ولكن وأمرطة، 
المحابةعمر إلى يمتد تاريخي بعد له الإرهابية المليان بتللث، قام 

الالفكر هذا رواد ومزاعم إلينا، الدين هذا حملة هم الذين الكرام، 
تا'ويلحيث، من القدامى، الخوارج من سابقيهم مزاعم عن تختلف 

وسفكواالأمر ولاة على حرجوا الذين أفعالهم، لمرير فها وعالنموص 
معتبرة()شرعية وحول عدم ر يفوهو الملمين، حرمحات وأباحوا الدماء، 

محن)الجدد( اليوم خوارج أو الأص، خوارج مع مواء ربامحن، علماء من 
بيقظةئم الله بفضل يوم يعد يوما خلاياها تتكشف الى الضالة، الفثة تلك 

.السعوديه لأمتيه ا حهزة أل١ 

فيمحيجري جرتما، ما ءع اللمراليون مولا، يتعامل لم المقابل؛ في 
إذاوعقلية منهلقية تعتبر التي الحجة بهذه ساخنة قضايا من الإسلأس عالما 
عنه،الحقيقة حجبت الي البريراُت، ّونوا إنما العحح، اعتبارها أخذت 

وفتالتي الدامية، الأحدايث، منال أةردب< ولمل فيه، الوانع ثهادة وأخفت، 
عملاتهمن الفتوح الدم شلال حض للعراق، ١^^، الاحتلال مع 

نواتضد )مقاومة( عماليات أو المراق، في القاعدة زعماء قادها )إرهابية( 
ملالإعلام، فللأم في اختفوا عراقيون بها يقوم الأمريكي الاحتلال 
الاحتلالثح( ب)بوفت هناك القاتمة الأمية والفوضى الدامية الأحداث 

موجودةكائن، التي الشرطة، وسرح العراقي الجيش حل الذي الأمريكي، 
إلىانمناتفية، الفتنة وولادة الفوضى عموم النتيجة فكانت، للأمن، ومحابملة 

منالأبرياء أتونه طريمح، في يأخذ متواصل فتل من اليوم ضاْ ما إلي، ^وت أن 



منوخصومهم )الأمريكيين(، بين سقطوا أنهم ذبهم كل وأطفال، نساء 
شمسفغابث، الحسابات، لتصفية العراق لحلوا ممن وغيرها( )القاعدة 
المخل.تحارب ولكن العرافى هل لا التي والشرفة، الحقيقية الماومة 

هوأن)الاحلأل( يعتقد الفرار يكن لم الدابة الأحداث لك تر 
الرشيدبلد ليتحول المناخ هيأ وأنه المّافى، الدم حمام في الرئيس البب 

تيتفرأسلحة وغاية الأستحيارات، ورحال للتحاصمين مفتوحة متهلقة إر 
الدمويوالواغ القائم، الحلل علاحات أول السب زوال وأن إ يدحلها من 

)المببية(حجة ْع يتعامل أن يريد ممن كان إذا العراق، أهل يعيشه الذي 
الإعلاميةالدعاية أن حاصه الحية، المشاسات فيها تتجزأ لا بواقعية 

الإنسانحقوق وتقرير الديمقراطية، ؤإشاعة الحرية، نشر حول الأمريكية 
بالنتيجةنأخذ المعادلة يقلب وحملته تفكير© ألخن بدرجة حارقة، كانت 

قيميحقق كان إذا )تحرير( هو بل مقبول لاحتلال فا المبب، ؤيترك 
الهلغيانسوات بعد وديمقراطية، ومساواة، حرية، من العليا الليبرالية 

الإدارةراحت عندما طويلا يدم لم اللسرار الفرح هدا أن إلا العش، 
لأولثكفاتضح العراق، ر مشروعها مقررات عن بالتراحع الأمريكية 
وأنالطائفية، إر تبدل الهلغيان أن رقصهم صوت علا الدين الليبراليين 

•إمريالية إل تحولت الفرالة 



المّرلخرمِبمسمح ادّيمح أرمحاك يبث اليشت همتغ 

الجدليالمنهي يتكرر الكتب ومعارض الثقاثية الملتقيات أجواء في 
وبعضاللمرالض ارأى لكتاب المثتمن من كبر محن الإعلأب والخوارات 

أيامخاصة أومصادرتها(، الكنس، )منع هي محورية قضية حول المناخ 
منذاللسراووذ، الرياض، في عام كل يقام الذي للكتام، الدولي العرض 
العارضمن مصادرتها أو الكب، فح لمغ الرافض ، الوقفأصحاب، 
معيتعارضان الصادرة أو الخغ، أن هي ة رتيمحاور ثلاثة من ينطالقون 

للمجتمعالحضارية القيم تكريى إطار في الثقافية( )الحرية مبادئ أسعل 
الجارنل من الأحرين عض، الغكربة( تعزز)الوصاية وأنها الودي، 
الحقيصادر برأيهم— —وهذا يترك ما يقرأ ما يحدد بحيحف المحاقفل، 

حراسةأو للثقافة(، )حراس يوحد لا أنه كما المائل، ان ناينالملبيعي 
التقنيةووسالهل التنوعة، العلومالت، ثورة ظل في خصوصا عاليها، 

والتأليف،الغكر، حاو_، فى انية الأنالمسيرة أن عن فضلا الفترحة، 
إلاوالمخاوف، العتقلار-ت، ياج بتحففل أو ركابها ، يتوقفلم والإبداع 

الكتابلأحد حريثا رأتا هناك إن بل التخنفة، والأمم الشحوب، لأي 
منمصادرتها حضارية أو الكتب،، منع منطقية عدم فيه برى الإعلاميين 

للمقدساُتح،الإساءة أو الإسلام، في الطعن بحجة الكتاب، معرض أحنحة 
سبحانهفالله الإسلام، ض مبرر غير خوف، ذللث، لأن الإسلامية، واكوابت، 

بمعصيةتتعلق آيايت، يضم الذي الكريم، القرآن بحفنل تكمل فد وتعالى 
وهيوالإنس، الجر1 حلمح، من الله لخاية اكنيوي وتحديه للمه اوثّيءلان 

مغلولة،يده بأن غيو الله والعاري اليهود وصف، إلى بالإضافة عبادته، 
أنعلى سبحانه القادر وهو الأوصاف، من ذللث، وغير بناته، والملأتكة 

،مواقفلذكر الحاجة دون وحلاله وحدانيته إثيايته على ٠^^^١ القرآن يكون 



يمكنكيف اتساءلت كماوغيرهم، والتماري واليهود وفرعون الشيطان، 
التيالأوصاف، معفلم آياته في يحمل والقرآن ذاتها، الرقابة مسوغات فهم 

المجنون،نيل من ، واللام— الصلاة —عليه الني على قرص بعض أ٠للقها 
للقرآنعن فغلا وغيرها؟ والأبتر والساحر، والكاهن، والشاعر، 

الكاتب،يعتقد وبهيا الأحرى، والأديان والأنبياء الإسلامي والدين 
لهلةالفي التحول حوف هو مصادرتها أو الكتب، منع مرد أن الإعلامي 
)المثقفالمعرفي إلى القديم(، )المثقف الديني بلرة من المعرفتة، 
.أصنافه يمختالمؤ الحديث،( 

أوالكتب، متع ل) الرافض الموقف، أصحاب، الليبراليين لكن 
ائلم)j\^^، يناقشوا لم الإعادمي الكاتب، هذا فيهم بمن مصادرتها(، 

الكتب،مصادرة قرار أو الواردة الكتب، مع نفلام صواب، ابتداء تحدد مهمة( 
المصادرةفرار أو المنع نفل-ام أن وأهمها ائل المهذه أولى المخالفة. 

دستورهاالكريم القرآن تعتبر التي للدولة، العامة السياسة من ينطلق 
مهلبوعةأو رواية أو كتاب، أي تمنع أن الحق كل فلمها تشريعها، ومصدر 
يهدئأو الثوابت، في يشكلث، أو المقدسات في يهلعن ما سواء ذللت،، تخالفه 
يروجأو الفاحشة يشيع أو السياسي، النفلام أويعارض الوهلنية الوحدة 
الحالم،دول عن بدعا الممالكة به تقوم لا الإجراء وهذا ذللثه، وغير للمرذيلة 

إصدارأي تمغ المتقدمة أو ؛المتحضرة، توصم التي الغربية الدول فحتى 
)الليبرالية(مهد ؛ريaلاذيا عن فسل العلمانية، ومرحعيتها قوانينها ا يخالف

معينةقضايا نص التي الكتب، حال عن وغيرهما التنوير عاصمة ا وفرن
مثقفونايتغنى التي العربية، الدول إحدى أن كما مثلا، تا( ك-)الهولوكو'*

منلaلانفة ء ني لأنها دافنشي(، )ئيفرة رواية توزع أو بيع تمنع بحريتها 
.شعبها

كتابنابعض يتباكى التي الثقافية(، )الحرية قضية هي الثانية المألة 

١٤٧



هذهوأحنحته، المعرض أروقة فى المسكوب لبنها على ١لالمراليين ومثقفينا 
هؤلاءولكن الخامة، انية( الأن)الحرية تطبيقات من تطبيئا تعتبر الحرية 

غير-بطريقة يقرون يجعلهم الاعتراقح لأن عمدا ذلك يتجاهلون المتباكين 
تجاه)الموولية( وأهمها الحرية، هازْ وصرابط يمحددات مباشرة— 
فلاذلك، وغير ومجتمعاتهم وحرياتهم، ومعتقداتهم، دينهم في الأحرين 

الحريةاصبحث، ؤإلأ إنتاجا، أو فعلا أو نولا، حريتهم صد حريتالث، تكون 
أنالميري، الوهاب عبد الم'كتور الكبير المفكر ذلك يرى كما فوصى 
٠فوصى أصثحت، ؤإلأ تحددها بفوايهل إلا تكون لا الحرية 

بهاينادي التي ذاتها الطالة نفية فهي والأخيرة الثالثة الخالة أما 
الكتابمعرصى من مصادرتها عدم أو الكتب، كل بقح مواء الاليبراليون، 

فحيؤيدون هل ت ومحدد واضح بشكل والهم يونلالئ، المكتبات، أو 
تكفرأو الإلحاد، تنشر أو الجريمة، تعلم أو الإرهاب، تثرر التي الكتب، 

بعضمعتقدات في تهلعن أو والنقفين، الكتاب محزن أو انمواة، 
دعاةلا فوصى دعاة فهم رنعم( قالوا فإن ذللا،؟ وغير الإسلامية اكلواتم، 

ثمومن الكتب، تقويم بوجوب يفرون فهم د)لأ( جوابهم كان إن أما حرية، 
إسلاميةدولة قلل ني الحمد ولله ولأنتا منها، الخالق، ومصادرة فسحها 

طريقعن حقها فمن الحياة، شؤون كل في مرجعيتها الإسلام تعتبر 
أوالرواية هدم تصادر أو الكتاب، هدا لحول، تمغ أن المعتمدة مؤسساتها 

الرافضين.حجج كل تقمل وبهذا . ذللا، غير 
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حابعلى الستار أصيل الكتاب، من الأحيرة وعي المحملة دْ هش 
الفكريالجدال أن رغم السعودية، في اللسرالي الواقع تجليات من كير 

وثقافية،إعلامية، السعودية، الأوصاٍل في سيستمر الواقع هذا حول 
مستغرتا،يعد لم )الليبرالي( أو )الليبرالية( ممعللح أن بحكم واجتماعية، 

وحدةالتقنية، وماتهل في المذهل التعلور قلل في الناس، س لكثير مبهما أو 
أنحاصة الاجتماعي، التواصل موانع في الفكرية التيارات بين الصراع 

وأفكارْحواراته كل يمح، مسألتين عر يرتكز عمومه قمح، الليبرالي، الخطان 
ذريعةتحن، و)المرأة( بها، المعيالبة زعم نعتا )الحرية( •' وهما ومبرراته، 
المنثودة.؛التنمية وارتباطهما لها، الانتصار 

منزال~ ~وما كان الليبرالي فعلا هل هوت المحورى السؤال أن غير 
بمنحهاالمرأة أمار وس الفْلرى؟ اني الإنبمفهومها الحقيقية الحرية دعاة 

بها،يالعث، وأوراقا عليهأ، يدندن أوتار ص أم مهنالبها؟ وتحقيق حقوقها، 
الوصولفى )الحرية( تغل يبحيحا يرددها، وكلمات يرفعها، ومحارات 

محنعضرغم بضاعته، هو الذي الفكري التدليس حلال من )المرأة(، إلى 
قضايافي مواقفه وتناقص حضارية، وأطروحان أفكار تيني في المتهافت، 
صاحنة.اجتماعية 

ولاالحرية، دعاة س ليس اللبرالي أن أزعم سؤال، الذللئ، على ردا 
فكريةمغالطة على قاتمة وحديثه أفكارْ أن لسببين؛ المرأة، أنصار من 

طبيعةعن يعبران أو واحدة، علاقة والحرية الليبرالية بين العلاقة بجعل 
قيمةالحرية بينما واحد، فكري ومضمون لغوي جانص، ذات واحدة، 

تكونأن وقبل حياتية، كممارصة الليبرالية *لهور قبل، البشرية عرفتها انية أن
كلمتيبين اللغوية فالدلألة الغربية. التجربة حلال تاريخيا معهلئ الليبرالية 
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