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الغرب مقابل اإلسالم 

سيما  وال  املاضية،  سنني  العشر  يف 
ال  مواجهة  سنواهتا، كانت  آخر  يف 
من  واإلسالم  الغرب  بني  هلا  مثيل 
من  والغرب  اإلسالم  وبني  جهة، 
إال  يوم  مير  يكاد  وال  أخرى،  جهة 
تعليقًا  أو  حتلياًل  أو  مناظرًة  وتشهد 
اإلسالم،  مسائل  من  مسألة  حول 
وإن  أملانيا،  تشهد  األايم  تلك  ويف 
شئت فقل أورواب كلها ما ُيعرف ابلـ 
»جدل حول اإلسالم«، وهناك سؤاٌل 
تلك  يف  طرحًا  األكثر  هو  حموريٌّ 
ينتمي  اإلسالم  هل  وهو:  األوساط، 
ابإلمكان  وهل  األملانية؟  الثقافة  إىل 

احملليني  السكان  بني  بسالم  التعايش 
ميكن  وهل  الوافدين؟  املسلمني  وبني 
للمسلم املتدين أن يلتزم بدستور البلد 
الذي نزح إليه وأقام فيه، ولو مل يكن 

يدين بدينه وحيكم بشريعته؟ 
نقاشات  مثلها  حتُدث  إنه  الواقع  يف 
بعد  ولكن،  السنني،  عشرات  منذ 
سبتمرب  من  عشر  احلادي  أحداث 
منحًى  النقاش  اختذ  قد  الشهرية 
أطروحة  قائمًا على  لإلسالم،  معاداًي 
تناوهلا جبدية، مفادها: هل ابت  يتم 
اإلسالم يشكل خطراً على قيم أنظمتنا 
الدميقراطية  تفريغ  إىل  يرمي  املتحررة، 
يرفعون  املسلمون  وهل  حمتواها؟  من 

دستور  من  أعلى  اإلسالمية  الشريعة 
البلد الذي هاجروا إليه؟ وابلتايل فإهنم 
اجملتمع،  يف  يندجموا  أن  هلم  ميكن  ال 
وبني عشية وضحاها جندهم قد حتولوا 

إىل معاول هدم، ال بناء؟ 

كيف يرمسون صورة اإلسلم؟   
ممن  الغرب  يف  املتشائمون  ويبدأ 
يف  األكرب  العدو  اإلسالم  يعتربون 
دارت  الذي  القدمي،  الثقافات  صراع 
نواقيس  يدقون  طوااًل  قرواًن  رحاه 
احلمقى  بعض  ارتكب  اخلطر، كلما 
وعلى  اإلسالم،  ابسم  إرهابيًا  عماًل 
الدين  أنه  على  للعامل  يقدمونه  ذلك 

طارق هوبش - أملانيا

تعريب: مازن عقلة

اِت ِفي اإلْساَلِم الُحرِّيَُّة وَتْحِقيُق الذَّ
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البشرية  مستقبل  على  خطراً  األكثر 
يف بالد الغرب، إهنم يقدمون أنفسهم 
للعامل على أهنم الغرب الذي يدافع عن 
والعقالنية،  والعلم  اإلنسانية،  النهضة 
ويكافح من أجل أن ينال الفرد كامل 
منظمات  أقاموا  ولذلك  حقوقه، 
حقوق اإلنسان حول العامل، من أجل 
الشخصية،  حريته  اإلنسان  ينال  أن 
خيتار  أن  فيها  الفرد  شأن  من  اليت 
مع  با  يسعد  اليت  احلياة  بنفسه منط 
اخلارجية،  القيود  كافة  من  التحرر 
وحتقيق ذاته بشكل مستقل. هنا، وهنا 
ابلذات يرون أن اإلسالم يصطدم مع 
هلا  ويكون  املتحررة،  الغربية  احلضارة 
هو  ـ  عندهم  ـ  اإلسالم  ألن  ضداً، 
يسعى  والذي  احلرايت،  تقييد  دين 
بكل نصوصه أن يقف اجملتمع حائاًل 
بني اإلنسان وحتقيق ذاته، وإن مجيع 
أوامره ونواهيه ما هي إال أعباًء وقيوداً 
حيملها املرء على ظهره بكرًة وعشيًا، 
تثقل كاهله، وتقصم ظهره، إهنم يرون 
أن الدين اإلسالمي ينظر للفرد نظره 
إىل الغيّب الذي ال حيسن شيئًا، فيقيد 
يتفوه  أن  جيب  ما  له  وحيدد  حريته، 
وما  عنه،  يصمت  أن  جيب  وما  به، 
جيب أن أيكله، وما جيب أال يطعمه، 
اخلمر،  شرب  بتحرمي  يقيده  إنه 
عن  ومينعه  اخلنزير،  حلم  أكل  وحترمي 

زوجته،  تكن  مل  ما  أنثى  أية  مساس 
ابلرجم  ويعاجل  األخدان  اختاذ  فيمنع 
جلدة  مئة  وابجللد  مرة،  املوت  حىت 
وهكذا  احلد،  هذا  يتعدى  من  مرًة 
دواليك، ويف األخري جتدهم يرون أن 
اإلسالم ما هو إال جمموعة من القيود 
وحتول  احلرايت،  تقيد  اليت  واألغالل 
وجتعل  حبياته،  واالستمتاع  املرء  دون 
منه عبداً ذلياًل لتلك التعاليم، وأن إله 
املسلمني شديد العقاب، ُيرعبهم بيوم 
مستعرة  انر  يف  يلقيهم  الذي  القيامة 
تقصرياهتم،   جمرد  أو  ألخطائهم  جزاًء 
يتعلقون  يفتؤون  ال  لكنهم  يقتلهم 

حييدوا عنه، ولكن ذلك من قبيل علم 
الغرب  أن  والغريب  بصنعته،  الصانع 
األيديولوجية  بذه  يلتزمون  أنفسهم 
مصانعهم  تقدم  عندما  صارم  كنظام 
تلك املصنوعات لألفراد حىت يتمكنوا 
مرضية،  بصورة  منها  االستفادة  من 
فيعطوهنم مع تلك السلعة ما يطلقون 
عليه )كتالوج( أو بطاقة تعريف على 
استعماله بصورة  املنَتج، وكيفية  ذلك 
منه  وتنتفي  يتلف،  لئال  صحيحة، 
يتسبب يف اخلسائر  املنفعة، بل، رمبا 
الصانع  على  يعرتضون  فلماذا  أيضًا، 
ـ  لإلنسان  يقدم  عندما  اخلبري  العليم 
الذي هو أعظم املصنوعاتـ ما ُيصلحه 

ويصونه وحيول دون فساده؟! 

نظرة  من  األمحدية  اجلماعة  موقف 
الغرب لإلسلم 

إنناـ  بكل يقنيـ  ننكر التصور أبن الغرب 
يدافع عن احلرايت، وأن اإلسالم ـ يف 
احلقيقة  ولكن  دوهنا،  حيول  ـ  املقابل 
هي أن اإلسالم هو الذي يدعو إىل 
احلرايت مجيعًا، بتحريره للفرد من ربقة 
دون  وحيلولته  واإلكراه،  العبودية، 
بل  فيه،  وحتكمه  عليه،  أحد  سيطرة 
إنه أحّل على أن يرتك اجملتمُع الفرَد حراً 
عبادته  يف  حىت  مجيعًا،  اختياراته  يف 
ْؤِمْن  ْليـُ فـَ َشاَء  ﴿َفَمْن  فقال  سبحانه، 

فلامذا يعرتضون عىل الصانع العليم 

الخبي عندما يقدم لإلنسان ـ الذي 

هو أعظم املصنوعات ـ ما ُيصلحه 

ويصونه ويحول دون فساده ؟! 

منه  يستطيعون  وال  أدمنوه،  ألهنم  به 
فكاكًا، هل مبقدور أحد نكران ذلك؟  

فما الدين إال أفيون الشعوب. 
واحلق أننا خنلص من ذلك كله أننا ال 
يسعنا أن ننكر أن اإلسالم دين يوصي 
الذين آمنوا به أن يلتزموا النهج الذي 
قدمه هلم ليحيوا حياهتم، وألزمهم أال 
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)الكهف 30(  ْلَيْكُفْر﴾  فـَ َشاَء  َوَمْن 
الذين هم  أنفسهم،  أنبياءه  ومل جيعل 
مل  خيارها،  وخالصة  البشرية  صفوة 
فقال  الناس،  على  أوصياء  جيعلهم 
﴿َلْسَت  ومصطفاه  أنبيائه  خلامت 
َعَلْيِهْم مبَُِسْيِطٍر﴾ )الغاشية 23( احلق 
أن اإلسالم حيمي الفرد، ويقوده إىل 
من  لنا  يتضح  وسوف  ذاته،  حتقيق 
الغرب هو  التالية أن  خالل األسطر 
الذي يستعبد اإلنسان ابستعباد فكره 
وتفكريه، ويقيد حرايته حبصرها فيما 
يقيده  بذلك  وهو  ينفعه،  وال  يضره 
حيث  من  استغالل،  أسوأ  ويستغله 
يدعي أنه ُيطلق يده وحيرره، فإننا لو 
الغريّب  للتحرر  املختلفة  الصور  تتبعنا 
فضيلة،  كل  من  حترٌر  أنه  ألدركنا 
وأتشرية دخول إىل أرض كل رذيلة، 
وال تقود حرايته أبي صورة من الصور 
إىل اهلدف الرائع القيم الذي تقود إليه 
احلرية يف اإلسالم، الذي هو التعرف 
كامل  هلا  اليت  العليا  الذات  إىل 
الصفات وكافة احملامد، والذي يدعوه 
أن يتشبه به، ليكون منوذجًا له، وصورًة 
لكل  الفرصة  ويقدم  منه،  مصغرًة 
ـ  للمخلوقات كلها  يصبح  أن  واحد 
با  معطاًء،  رمحااًن  راعيًا،  راًب  ـ  مثله 
رؤوفًا رحيمًا، لشكواها مسيعًا، لبلواها 
جمتمع  معامل  تتحدد  وابلتايل  بصرياً، 

متماسك متآلف، جيتمع أفراده على 
التنافس يف الوصول ملقامات سامية، 
اإلنسان عن  يفرت  حنو ذات عليا ال 
التوق ملزيد من التقرب إليها، والتشبه 
النهاية أن  با، وحيصل لكل فرد يف 
يكون خرياً حمضًا، ال يشم منه جمتمعه 
رائحة سوء، وهذا ما تطمح إليه النظم 

العاملية مجيعًا 
احلداثة  دأب  يزال  وال  كان  لقد 
اإلنسان  الغربية، هو حترير  واحلضارة 
والفكرية،  االجتماعية  القيود  من 
التعاليم  عن  التخلي  بعد  وخباصة 
املسيحية،  للداينة  والغريبة  املتناقضة 
اليت عافها الغرب ولِفظها، ومن هنا 
األوىل  اخلطوة  الغرب خيطو  بدأ  فقد 
من  خبالصه  الصحيح   االجتاه  حنو 
يستطع  مل  اليت  املسيحية،  األساطري 
بل  رموزها،  فك  البشري  العقل 

املسيح  أشاد  قد  واليت  طالمسها، 
اخلطوة  بتلك  السالم  عليه  املوعود 
حيث  األمهية  غاية  يف  هي  اليت 
الغربية  األمم  )إن  حضرته:  قال 
املسيحية  الشرك  بتحررها من عقيدة 
الالعقالنية قد خطت خطوة عظيمة 

حنو قبول وحدانية هللا( 
يضع  أن  استطاع  الغرب  أن  ولو 
يقدمها  احلقيقية كما  الفردية  احلرية 
أسطر،  قبل  قدمناها  اإلسالم، وكما 
ويسعى بكل محاسة وجّدية يف حتقيق 
ذلك، عندها سيكون احلال منطقيًا، 
ُمَولِّيًا وجهته الصحيحة اليت تتفق مع 
»الوحي  ويف كتاب  البشرية،  الفطرة 
العقالنية املعرفة واحلق« للخليفة الرابع 
سيدان مرزا طاهر أمحد رمحه هللا، قد 
استهّل حضرته كتابه إبثبات أن فطرة 
احلرية،  خبيوط  منسوجة  اإلنسان 

اإلنسان  تحرير  هو  الغربية،  والحضارة  الحداثة  دأب  يزال  وال  كان  لقد 

التعاليم  عن  التخيل  بعد  وبخاصة  والفكرية،  االجتامعية  القيود  من 

ومن  ولِفظها،  الغرب  عافها  التي  املسيحية،  للديانة  والغريبة  املتناقضة 

الصحيح  بخالصه  االتجاه  نحو  األوىل  الخطوة  الغرب يخطو  بدأ  فقد  هنا 

رموزها... فك  البرشي  العقل  يستطع  مل  التي  املسيحية،  األساطي  من 
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من  انطالقًا  ـ  اإلنسان  يسعى  حيث 
احلرية  وأن  حريته،  لتحقيق  ـ  فطرته 
هي أغلى ما جينيه اإلنسان من مثار، 
املؤسسات  مجيع  أن  حضرته  ويؤكد 
استحداثها  مت  قد  االجتماعية 
حريته،  وسلب  اإلنسان  الستعباد 
يف  تسرت  الرباقة  الالمعة  أرْديتها  وأن 
ماكرًة  ونوااي  سوداء،  قلواًب  ثناايها 
أبلسنتها خالف  ُتظهر  وأهنا  خبيثة، 
ما تبطن قلوبا، وإننا بكلمات أخرى 
ميكننا أن نقول أن السعي حنو احلرية 
حتقيق  يف  يكمن  واحلقيقية  الكاملة 
الفطرة البشرية، وقد أعلن سبحانه يف 
بكافة  الكتاب  هذا  أن  اجمليد  كتابه 
اتفاقًا كاماًل  يتفق  تعاليمه وتشريعاته 
سبحانه  فقال  اإلنسانية،  الفطرة  مع 
﴿َفَأِقْم  اإلسالم  دينه  تعاليم  خمتزاًل 
الَّيِت  اللَِّ  ِفْطرََة  َحِنيًفا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك 
مما  )الروم 31(  َها﴾  َعَليـْ النَّاَس  َفَطَر 
رسله،  أرسل  ما  وجل  عز  أنه  يعين 
وما أنزل كتبه، وما أملى تعاليمه إال 
ليحقق احلرية احلقيقية الطاحمة إىل أن 
حيقق كل إنسان ذاته الفطرية، واليت 
األمسى  اإلنسان  غاية  فيها  تكون 
التناظر  إىل  قَدرِه  على  الوصول  هي 
ولكن،  ربه،  وبني  بينه  والتماثل 
النوع  هذا  أن  األسف  لألسف كل 
من احلرايت مل يفطن إليه الغرب بعد، 

احلرايت،  بكافة  للفرد  يقر  أنه  مع 
ليعمل  له مبمارستها، فيرتكه  ويسمح 

يف منطها الغريّب »النظرية املتناقضة«، 
وهلذا السبب ذاته نستطيع أن نفسر 
يتظاهر  الذي  الغرب  معاداة  سر 
التحرر  الذي هو  ابلتحرر  لإلسالم 
املعاداة  لتلك  أن  واحلق  احلقيقي، 
يف  الغرب  أن  أمهها  وأسبااًب،  علاًل 
عدائه لإلسالم بذه الدرجة املؤسفة 
وسرت  معايبه،  مواراة  إال  يبغي  ال 
عن  النظر  صرف  أجل  من  عوراته، 
احلالة املزرية اليت آلت إليها احلضارة 
مبا  اإلسالم  ولذلك يصمون  الغربية، 
»رمتين  العريّب  للمثل  مصداقًا  فيهم، 
يصورون  فرتاهم   ، وانسّلت«  بدائها 
لتقييد  جتسيد  أنه  على  اإلسالم 
مواطنيهم  أنظار  ليصرفوا  احلرايت، 
الذي  احلقيقّي  احلرايت  تقييد  عن 

 »النظرية املتناقضة«

»رمتني بدائها وانسّلت«

إىل حتقيق  يصل  ومن مث،  يشاء،  ما 
الذات الذي متنع أن يضع يف مقابله 

أية حدود.

التصور الغريب للحرية
لن نكون من الذين هم يبالغون، وال 
من املخطئني، لو أطلقنا على احلرية 

رؤية الغرب اخلاطئة على أن اإلسلم هو جمموعة 
من القيود واألغلل اليت تقيد احلرايت
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وبذلك  عليهم،  جمتمعاهتم  متارسه 
يزرعون يف قلوب الفرد عندهم صورًة 
فيها كافة  جيمعون  لإلسالم،  عدائيًة 
أن  شأهنا  من  اليت  السلبية  العناصر 
اتمة  بصورة  فيها  اإلنسان  تبغِّض 
واحد  ألقى كل  إذا  بينما  وكاملة، 
سيالحظ  يسرية  أتمليًة  نظرًة  حوله 
املتاح  احلرايت  سقف  يف  هائاًل  فرقًا 
له مقارنًة مع تلك اجملتمعات املتخلفة 
يف بالد الشرق، فيسبح حبمد بالده، 
ويتغىن مبا حيظى به فيها من حتررٍّ ال 
يف  اإلسالم  دين  أتباُع  بنصيفه  حيلم 
ترسيخ  سبيل  يف  وهم  جمتمعاهتم، 
ـ بصورة متكررة  ذلك جتدهم يلحون 
خمتلف  عرب  إعالمية  مواد  بث  يف  ـ 
وسائل اإلعالم املتنوعة، تعرض الظلم 
منه  يعاين  الذي  واالستبداد،  والقهر 
املسلمون يف بالد الشرق، فيبدأ بريق 
إشعاع احلرايت يف بالدهم يف النصوع 
واللمعان حينئٍذ - بال شك - فإمنا 

بضدها تتبني األشياُء.
الفرد يف  أن سقف حرايت  ال شك 
بالد الغرب هو أعلى كثرياً من نظريه 
والذي ساهم  الشرقية،  اجملتمعات  يف 
يف ذلك هو البعد الشاسع بني نظرية 
اإلسالم يف احلرايت وتطبيقها، فنحن 
تعاليم  منارس  أننا  بثقة كبرية  ندعي 
نتكلم عن  اإلسالم وال سيما عندما 

احلرية الشخصية للفرد املسلم، ولكننا 
ال نطبق ما جاء يف التعاليم اإلسالمية 
الظلم  من  فإنه  ولذلك  احلقيقة،  يف 
لتلك التعاليم أن ندعي أهنا هي تلك 

اليت منارسها يف جمتمعاتنا
حتلياًل  أجرينا  أننا  لو  احلقيقة  ويف 
لنا  لتبنيَّ  الغرب،  يف  للحرايت  واعيًا 
القهر  بكل جالء وجود أشكال من 
وسلب احلرايت واإلكراه، يفوق نظريه 
وسلب  انعم،  قهر  لكنه  الشرق،  يف 
اليت  النفس  إىل  حمبٌَّب  وإكراه  ماكر، 
إىل  متيل  مما  أكثر  فجورها  إىل  متيل 
يعزفون على هذا  تقواها، واحلق أهنم 
من  ضرب  النهاية  يف  لكنه  الوتر، 
متاَرس  أهنا  رغم  املقيتة،  االستبدادية 
والذي  للقوانني،  خمالفة  غري  بصورة 
واإلحلاح  الروح،  استعباد  فيها  يتم 
الشهوات  أبواب  فتح  على  املستدام 
على مصراعيه، مما يؤدي إىل احتكار 

النفس،  وتشويه  لألفكار،  الشهوات 
الناتج عن تسلل تلك  التشويه  ذلك 
النفس  أركان  إىل  الشائهة  األفكار 
عليها  متلي  فيها  وقبوعها  اإلنسانية، 
أفعاهلا، عرب الالشعور اخلفّي، لتمارس 
الفرد  احتياجات  على  استبدادها 
ورغباته وتوجهاته، اليت من شأهنا أن 
تولِّد طبيعًة أخرى متامًا ميارس اإلنسان 

من خالهلا طقوسًا حياتية مدمرة.
سبحانه  أمران  )الناس(   سورة  ويف 
تلك  شر  من  به  نستعني  أن  وتعاىل 
إىل  تتسلل  اليت  الشريرة  األفكار 
با  تفعل  البشرية  النفس  أعماق 
األفاعيل، وحتوهلا إىل مسخ مشوه من 
األفكار املضللة، والتوجهات املرذولة، 
﴿ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * ُقْل َأُعوُذ 
ِبَربِّ النَّاِس *َمِلِك النَّاِس * إَِلِه النَّاِس 
الَِّذي  اخْلَنَّاِس *  اْلَوْسوَاِس  ِمْن َشرِّ   *
َوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اجْلِنَِّة  يـُ
وَالنَّاِس )7(﴾  )الناس 1-7(   ولقد 
علمنا من تفسريات مفسرينا أن هلذه 
السورة أمهيًة ابلغًة يف الوقت الراهن، 
اخلفية  املمارسات  تلك  إىل  ابلنظر 
إىل  أنظاران  تلفت  حيث  السالفة، 
اخلطر الذي ينجم عن انصياعنا لتلك 
الشريرة،  الناعمة  واألفكار  الوساوس 
اليت جيب أن حنذرها، ونغلظ عليها، 
ونستعني ابهلل على دفعها، والتخلص 

فمن ذا الذي يف مقدوره أن يزعم 

حر  اإلنسان  أن  ـ  كله  ذلك  بعد  ـ 

يقرر  أن  ويستطيع  كاملة،  حرية 

مصيه بنفسه وأن جميع سلوكياته 

منبعثة من رغبته املطلقة؟! 
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منها، وما دام هللا قد أمران ابالستعانة 
أتثري  الوقوع حتت  عدم  أجل  من  به 
سبيل  فال  والوساوس،  األفكار  تلك 
وقدراته  بقواه  منها  اإلنسان  لنجاة 
قوة  من  بد  وال  وحدها،  البشرية 
عظمى متنعها عنه، أال وهي قوة رب 
األمثل  األسلوب  يعلم  الذي  الناس، 
ميلك  الذي  الناس  ملك  لرتبيتهم، 
السيطرة عليهم وتوجيههم، إله الناس، 
الذي إليه وحده يفزعون يف امللمات، 
ويطلبون عونه فيما ال طاقة هلم به من 

املعسرات.

سورة  يف  إليه  املشار  التأثري  حقيقة 
الناس 

إن اخلطأ األعظم الذي يرتكبه الغرب 
هو اعتقادهم أنه إبمكان اإلنسان أن 
إذا  املطلقة والكاملة  احلرية  يصل إىل 
ما ختلى عن الدين ختليًا كاماًل، وهذه 
مغالطة كربى، ألنه، وبعيداً عن الدين 
تلك  ينال  أن  اإلنسان  مبقدور  ليس 
ن  احلرية الكاملة املزعومة، ألنه لو متكَّ
من أن يكون حراً بصورة اتمة وكاملة، 
الستحق أن يكون إهلًا والعياذ ابهلل، 
ألن احلرية التامة والكاملة ال تكون إال 
هلل تعاىل، ومن لديه مسحة من عقل 
فإنه ليس مبقدوره أن يقيم مقارنًة بني 
حرية هللا وحرية اإلنسان، فاهلل وحده 

اإلنسان  بينما  صمد،  أحد  متفرد 
بقائه  أسباب  يستمد  انقص  خملوق 
من أسباب مساوية وأخرى أرضية، وإن 
شاكته شوكة رمبا مل يستطع إخراجها 
خيرجها  مبن  عليها  فاستعان  بنفسه، 
منه، إنه خملوق ضعيف، وعلى الدوام 
الداخلية واخلارجية.   فريسة للمؤثرات 
لذلك قال علماء النفس أن اإلنسان 
حيىي  فإنه  جمتمعه،  وربيب  بيئته،  ابن 
جبينات وراثية ورثها من  متأثراً  حياته 
آابئه وأجدادها، مث تنغرس يف وجدانه 
واألقربني،  والديه  سلوك  من  أتثريات 
السفلة  أبناء  يف  تلحظ  تكاد  فال 
الناس إال سفولة آابئهم  والسوقة من 
وسوقيتهم، مث بعد ذلك يكون عرضة 
األطفال  رايض  من  كل  لتأثريات 

الرفاق  ومجاعة  والشارع  واملدرسة 
واجلامعة ، مث ما يفرضه عليه اجملتمع 
من الربامج املسموعة واملرئية واملقروءة 
أفالم وموسيقى وجمالت وجرائد  من 
وتتدخل  ذاته،  أسوار  عليه  تقتحم 
تدخاًل مباشراً يف تكوين أفكاره وتربية 
أننا نستطيع أن جنزم  وجدانه، حبيث 
بكل يقني أن تلك املؤثرات كلها هي 
وحدها اليت تكوِّن شخصية اإلنسان، 
طريقه،  معامل  وحتدد  مالحمه،  وترسم 
وتلزمه به فال يستطيع أن حييد عنه، 
ـ  يزعم  أن  مقدوره  الذي يف  ذا  فمن 
بعد ذلك كله ـ أن اإلنسان حر حرية 
مصريه  يقرر  أن  ويستطيع  كاملة، 
بنفسه وأن مجيع سلوكياته منبعثة من 

رغبته املطلقة؟!   )ُيتبع(
 

احلرية املزعومة.. بعيدا عن الدين




