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كلمة �لتقو�٢

ال  �إلسالمي    nلعا� من   ��كث �ماكن   p
  ،cملعنو�"  c6ملا� بالتشجيع   ��لتفك rظى 
ال   hأل6با�"  hلعلما� tعل   cلذ� �ألمر 
 ��كث شر�ئح  لد5   xوy ةz" �لكافية.  بالرعاية  rظو& 
"يقمعو}ا  يعا6"}ا  حيث  �لفكر  حرية  من  �لنا@  من 
ككل،  باملجتمع  يلحقوها  �ل�   Aباألضر� مبالني   �غ
 ��لتفك  %( �مليل  يزيل  باألحر5   "� يضعف   cلذ� �ألمر 
تدtAيا   �Aنو ينطفئ   &�  %( �6خله   p صاحبه  فيحبسه 
�لفكر  "مستقلو  �لناقد"&  �ملفكر"&  "يتعر�  "يتالشى. 
�لذين لديهم �جلر�� على �إلعر�� �رية عن نتا� فكرهم 
"�حلرما&.  5Eأل�" "�ملالحقة  للمضايقة   ��كث �ماكن   p

"قد ينشأ p �لوطن �إلسالمي �6يب �" مفكر عظيم تكو& 
"يقضي  "�إلبد��  "�لعبقرية  �لنبو�  على  �6لة  كتابا-  له 
حياته بني ظهر�نينا p هذ� �لدنيا r &� &"6ظى باالهتما> 
�لكاp �" �لتكرمي �لو�جب �" �إلقر�A من جانب �صحا� 
"عبقريته.  �"فكر علمه  بقيمة   �بلد "�فر�6  �لسلطا- 
"yتلف هذ� �حلالة p �لبلد�& �لغربية "Eلك بسبب كثر� 
مؤسسا- �ملجتمع �ملد�، �لعلمية "�لثقافية "�أل6بية "غ�ها 
�ا  يكفل   cلذ� �ألمر   ،Lالستقال�" باحلرية  تتمتع  �ل� 
�ال�6هاA. "يبد" �& ظاهر� )غفاL �لشخص �ملفكر �ملبد� 
�ماكن   p هي  مما  �لغر�   p شيوعا  �قل  تكو&  قد  �لفذ 
�خر5 تقل فيها هذ� �ملؤسسا- "yضع للرقابة. "بالتا� 
حكومية  مؤسسا-  �إلسالمي  �لوطن   p تنشأ   &� tب 
"غ� حكومية،  تقّوc  "سائل �التصاL �جلماه�c، �ل� 
�اال-   p ملبدعني�" �إلبد��  تشجيع  مهامها  من  يكو& 

�أل�6 "�لعلم "�لفكر.
"تشجيعه  �ملبد�  �سم  بإشاعة  �نه  فيه  شك  ال  "مما 
"�لثقة  باالعتز��   cقو  Aشعو لديه  ينشأ   cملعنو�"  c6ملا�

 �Aفكا�  nعا بني  جتا"با  �لق   cلذ� �ألمر  بالنفس، 
معنويا  يكافئه  �ملجتمع  tعل  مما  حوله   cلذ� "�ملجتمع 
.�hعطا  Aيقد"  cلنقد�"  cلفكر�  ��هو6 على  "ما6يا 

�لعلمية  �إلنتاجا-  من  به  بأ@  ال   Aقد  Lا ( "بسبب 
بعض  "�ضطها6  مالحقة   "� �ملبدعة  "�لنقدية  "�أل6بية 
ُمنِتجيها ُ�صيب كث� من �ملفكرين "�لعلماh "�أل6باh ¢يبة 
�يضا  "ُ�صيب  �إلبد�عي  �ندفاعهم  "قلَّ   Gإلحبا�" �ألمل 
 Gباإلحبا مبدعني  يكونو�   &� �لذين كا& ميكن  قسم من 
 cلعلمي "�لفكر� xميا6ين �الستكشا L6خو p 66لتر�"

"�لفلسفي.
"ال شك �& �هم ما تتميَّز به �متنا هو حيويتها "�ستجابتها 
لألحد�¥ حو�ا "لكن p عصرنا �حلا� تفاعل قمع حرية 
�لفكر مع غيا� �لقد"� �لفعالة "�نتشاA �لقد"�- �لفاسد� 
للموضة،  �حلجا� �ضع  �صبح  �ملو��ين؛ ح§   Lختال�"
"�لصال� ُتَؤp 5َّ6 �"قا- �لفر�� نقر� كنقر �لدجا� �جة 
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غريبة  )فر�� حالة   %(  56�  cلذ� �ألمر  عبا�6،  �لعمل   &�
�لتفاعل مع  �ألحد�¥ ح§ �صبحت �لالمباال�  من عد> 
�لسمة �ألساسية p معظم تعامالتنا "طبعت ¢اَتمها على 
 L"اr منصبا  �حد  يتو%   &� فبمجر6  �ألفر�6.  تصرفا- 
� من كل Aقا� من حوله "�ألخذ بثأA بكل �لسبل قطع
من �ساh"� �أل�6 معه. فتجد� يريد للدين �& ينتصر "لكن 
ليس من خالله "Eلك بتقدمي �لتضحيا- "خدمة �إلنسانية 
كما يعلمنا �لكتا� �حلكيم، بل تتسم تعامالته بالغلظة "ال 

�اL لإلخاh "�لر
ة.
"ال يفوتنا �& نذكر p هذ� �ملقا> �& من �هم �سبا� عد> 
مباال� �لنا@ مبا rد¥ حو�م، هو �&  هم �لشاغل هو 
�جلرh�A" c لقمة �لعيش، �يث �صبح �نشغا�م بأc �مر 
Fخر ُيعد ترفا ال يطيقونه "ال يبالو& به. "بالطبع ليست 
مشكلة �ألمة �ليو> – على عكس ما يشيع �لبعض – �لنقص 
�ملاp c6 �ألمو�L "�لعتا6،  بل ُجل �ملشكلة هي �لضعف 

�ملعنوc �لذc �صا� �ملسلمني. فاملسلمو& �ليو> منهزمو& 
6ينهم  بتعاليم  �لتمسك  يعو�هم  لغ�هم،  منقا6"&  نفسيا 
من  �ألمة  على  ُيخشى  ال  �نه  معلو>  بقيمهم.  "�العتز�� 
�لفقر )�E َطُهر- نفو@ �بنائها.. كما قاL �لصاT6 �ألمني 
�: "َفَو �هللا ال �ْلَفْقَر َ�ْخَشى َعَلْيُكْم، َ"َلِكْن َ�َخَشى َعَلْيُكْم 
ْنَيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَ& َقْبَلُكْم،  َ�ْ& ُتْبَسَط َعَلْيُكُم �لدُّ
َ�ْهَلَكْتُهْم".  َكَما  َ"ُتْهِلَكُكْم  َتَناَفُسوَها،  َكَما  َفَتَناَفُسوَها 
 cجوهر ³و  على  مرتبطة  �لسعا�6   Aعتبا� �خلطأ  ملن  )نه 
 Lملا� من  �ملطلو�  أل&   ،Lملا� من  �ملزيد  على   Lباحلصو
سيظل باستمر�A �كثر من �ملعر"�، "من µ فإ& مشاعر 
�حلرما& ستظل مسيطر� على �عد�6 هائلة منا على ³و ما 

نلمسه �ليو> �ينما �جتهنا.
 "p هذ� �خلضم جند �& ما يزعز� كيا& صاحب �ملوقف 
"�لر�c، ""�لرسالة" عموًما هي �لالمباال�.. خصوًصا من 
�لنا@ �لذين يستهدفهم برسالته، "يفتر� �}م معنيو& ֲדا. 
�لعذ�� �ألشد، حينـما tد  فالالمباال� هي ما يعذبـه 
�نه "صـوٌ- صـاp ºٌA �لBيـة" .. لسـا& حالـه 

!!"c6ال حيا� ملن تنا"
�لالمباال�   &�  xيعر بتمعن  �لتاAيخ   @A6 من  &� "ال شك 
�ُملستحكمة كانت �لسبب p هزمية �" yلف �مم، قبل �& 
حالة  فالالمباال�  معلو>  هو  "كما  �لغز��.  عصف  يد� ها 
Eهنية  تتلبَُّس �ألفر�6، �" �جلماعا-، �" �ألمم، لفتر� �" حلقبة 
طويلة..  فتصبح �لطابع �ألساسي لشخصية �لفر6. "عندما 
 �"�النتبا فقط  ليس  تستوجب،  "�"ضا�   Lبأحو� �ألمُم  مترُّ 
" "�ليقظة"، بل �لتعب� بالقوL "�لفعل عن مو�قفها ")�6�Aִדا 
� مانًعا بينها "بني هذ� ��دx �لنبيل فتحكم  تقف �لالمباال� سدًّ
�ألمة على نفسها – قبل �& rكم عليها غ�ها- باإلعد�>. 

�ألمر �لذc تدمي له �لر"À "يبكي له �لقلب.. 

فالالمباالة هي ما يعذبه العذاب األشد، 
حينما \د أنه "صوٌت صارٌخ � ال�ية".. 
لسـان حالـه "ال حيـاة ملن تنـادي"!!


