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 .!!(الحريّة تستحق  

 تالزم بشير  سليمان السنغالي اإلسالمي المفكر كما.. وينسبون •
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 شديدة الظروف هذه مثل في مصلحتهم من كان , النبي بيت

 ال بقدر محددة, سلفا   مكتوبة األحداث أن يَّدعوا أن اإلضطراب

 لو حتى ,مهيمنة الجبرية العقيدة أصبحت وهكذا. منه إنفكاك

 وقد.الحرية أطروحة عن مدافعا ظل ـ المتكلمين بعض ـ كان



 على للتدليل دونوها التي األحاديث بعض إلى األمويون إستند

 يزال وال .الرسمية العقيدة هو طويل لدهر أصبح الذي رأيهم

 اإلسالم أن يرى اليوم حتى أيضاـ والغربي ـ اإلسالمي المخيال
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 الدين يعني حين في واالنسان، الطبيعة هو العلم موضوع ،وإن

 موضوع بين فاصال   حدا    غاليلو وضع وهنا...االخالقية بالحياة

 يصلح نظره في "السكوالئي " التقليدي فالمنطق والدين، العلم

 تم التي الحقائق ونقل لألفكار، المنطقية الصحة من للتحقق

 عن ناهيك جديدة، حقائق إكتشاف الى أبدا   اليقود إكتشافها،لكنه

 الكنيسة إتهام دائرة في أوقعه ما وهذا....!جديدة اشياء إختراع

 محاكمته لذلك وجرت ، المقدس الكتاب تعاليم عن بالخروج له
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 (!!!!"وأوهامه ضالالته" من -شكليا   –

 المفكرين أولئك معظم فإن الفلسفية مناهجهم إختالف وعلى •
 المجردةً-البديهيةًً– المعرفة إستفهامات يفككون كانوا التغييريين

 ..!اليقينية الحقيقة الى للوصول التطبيقي والعلم المعرفي بالشك

 

 أفكر إنني ( وبما  )أفكر فإنني أشك أني بما) : ديكارت يقول •

 !)موجود أنا إذن

******** 

 يعيدوا) الذين ولئكأ كل  "االسالمويون العقائديون" يَُكفِّرْ  .1

 يُعِملوا وأن اإلسالمي بالدين ثقافتهم و معرفتهم صياغة



 إعادة)لـ يجتهدوا أو ) فيه القرآنية اآليات تفسير في عقولهم

 ... )القرآنية النصوص أساس على الديني الموروث تنقيح

 يخالفوا الذين أولئك حتى يستبيح ـ والقتل التكفير ـ أن بل

 التي المجتمعات في الموروثة ـ البدائية ـ المحلية العادات

 العالم بلدان مختلف في "التكفيريون" اليها ينتمي

 ذلك ومعنى كافر، فهو ) اإلختالط إستََحلَّ  من :"االسالمية"

 وإال رجع فإن عليه الحجة وتقام فيعرف مرتدا ، يصير أنه

 !( البراك عبدالرحمن الشيخ / .قتله وجب

 اإلسالمية الحضارة ميّز ما أهم أحد الفلسفية البحث تيّارات)رغم إن 

واإلنجاز المعرفي لرموز تلك التيارات  ومازال اإلرث الفلسفي..( سابقا  

الثقافة االسالمية  –ساريا  في حقول المعرفة االنسانية خارج أسوار 

الجبر ) وتُكنّى بأسمائهم أعظم العلوم الطبيعية المعاصرة كـ -!الرسمية

، وتتربع أسمائهم على أكبر الجامعات ومراكز البحث ..(الخوارزميات.

 ..الى يومنا هذاالعالمية 

بالزندقة واإللحاد ولئك المفكرين والفالسفة أمعظم  جرى إتهامفيما 

وتبديد تراثهم الفلسفي في حقب تأريخية مختلفة ، من قبل وتكفيرهم 

 !!المتسلطين خصومهم

 الى سالميةاإل الفترة نتسابإ ا  فيسبب كانوا الذي المفكرين كبار غلبأ إن)و

 خارج - حقيقتهم في كانوا الخصوص، على االنسانية الحضارة مقدمة

الرسمي  االسالمي الدين علماء نخبة"  نظر وجهة من ،-!! االسالم

 :وللمثال ال الحصر"(..!تحديدا  

 .. -سينا إبن - والفيلسوف الطبيب العالم عنف

 :تيمية ابن قال

 على الرد - (باإللحاد المسلمين عند معروفين تباعهأو بيته وأهل هو كان)

 141ص المنطقيين

 :القيم ابنعنه  قالو



 إغاثة - (اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل الكافرين الملحدين إمام)

 2/474 اللهفان

 :الصالح ابن قالو

 1/202 الصـالح ابن فتاوى - (اإلنس شياطين من شيطانا   كان..  سينا ابن)

 :الكشميري قالو

 وشريطة الردى شرك مدى غدا القرمطي الزنديق الملحد سينا ابن)

 .1/111 الباري فيض - (الشيطان

: المهدي قال.. "كليلة ودمنة" صاحب قصة ..رواد األدبأبرز حد أوعن 

 (.المقفع ابن وأصله إال زندقة كتاب وجدت ما)

 صاحب حيان بن جابر وأما:)تيمية ابن قال..علماء الكيمياء  أهموعن أحد 

 بين ذكر له وليس يعرف، ال فمجهول الكيماوية؛ عند المشهورة المصنفات

 .!(والدين العلم أهل

 ختراعإو الرياضيات و المقابلة و الجبر بعلم اشتهرالذي ، الخوارزميوعن 

  :تيمية ابن قال..،"والمقابلة الجبر"

 وعن عنه مستغنية الشرعية العلوم أن إال صحيحا   ِعلمه كان وإن بأنه)

 .!!!!!(غيره

نً  .2  كل لوجود ويتنكرون "القوميون العقائديون" يَُخوِّ

 إقليم في معهم المتعايشة وخاصة ، األخرى القوميات

  ..واحد جغرافي

 ألنهم عربآ ألكورد , العرب من الشوفينيون القوميون إعتبر)  •

 , -!عربية أصول من أنهم - أو....!عربية أراض على يسكنون

 بعض - وحتى المسعودي العربي المؤرخ ذلك إلى أشار كما

 إلى ألكوردي الشعب أصول أرجعوا الذين - أيضآ ألكورد

 للقومية المتنكر النهج هذا وعلى , معاد بن نزار بن ربيعة



 فمسح , أيضآ والفرس أألتراك -العقائديون  – سار الكوردية

 تمتد شعب وتقاليد وثقافة تاريخ قلم بجرة الشوفينيون هؤالء

 صادق ( البشري التاريخ من السنين آالف ألعماق جذوره

 .المتمدن الحوار / اطيمش

ًالعقائديون(يبث  • يقول ..سموم التنافر بين االمم  ) القوميون

عمر ميران الذي إغتيل وهو ابن الثمانين .المؤرخ الكوردي د

، في الطريق بين 2005كانون الثاني  23من العمر ، في 

ن أخطر الجرائم التي قام بها إ -مصيف صالح الدين وشقالوة

  : "القوميونالعقائديون  "

حيث أنهم ، وبدال  من أن ..!هي عملية نشر الوعي السلبي)

يقوموا بالعمل على نشر حب التآخي والسلم الحقيقي وتقويته 

لكونه كان قائما  لقرون عديدة بين شعوب المنطقة فأنهم قاموا 

بعكسه وعملوا على نشر الكراهية وإفشائها بين أبناء شعبنا 

وبالنتيجة فأن ذلك سينعكس .. !تجاه كل ماهو غير كوردي

على سلوكيات شعوب المنطقة وتبدأ تبادل ذلك العداء والكره 

لشعبنا الكوردي البسيط المسالم المحاط بكل تلك الشعوب، أي 

أن نتيجة ذلك العداء سوف يعود سلبا  على شعبنا وأمتنا 

وهذا ماتريده دول الشر في ) (الكوردية ومن كل الجهات

 .بة سهام ميرانالكات/!(العالم

عن آخر لقاء له في طهران بالمرحوم ..يقول امير طاهري •

مصطفى البارزاني قبل رحلته ووفاته بفترة قصيرة في أمريكا 

 :1975عام 

ًقال بارزاني ) ًاآلن ًأدرك ان تجربة العراق المأساوية لم انه

يكن السبب فيها العداء العرقي بين العرب والكرد، وإنما بسبب 

الحكومات العراقية لجميع مواطنيها كأعداء معاملة كل 

لذا شارك الكرد والعرب في النضال من  .حقيقيين او محتملين

عندما ....أجل عراق يعيش فيه كل الناس في حرية وكرامة



يتعلق األمر بأساسيات مثل حقوق اإلنسان، لم يكن نظام البعث 

 يعامل مواطنيه العرب على نحو أفضل من معاملته للكرد

 :وأضاف.....

أصرَّ بارزاني على ان مستقبل الحركة الكوردية في العراق )

يجب ان يكون سياسيا الى حد بعيد على نحو يؤدي الى وضع 

الكرد في طليعة النضال الى جانب كل العراقيين من أجل 

في هذا )وأشار بارزاني .(حرية العراق وسيادة حكم القانون

المصالحً"يعتقد ان السياق، الى سعدي، شاعر شيراز، الذي 

ًالصداقات ًأفضل ًالى ًتؤدي من الواضح ان .. "المشتركة

بارزاني قد ادرك ان الخصوصية الكردية، اذا نظر اليها 

العراقيون العرب كتهديد لدولتهم، ستكون مصدر حرب ال 

  ).!!نهاية لها في العراق

للفتنة اإلفنائية بين األُمم  ( العقائديونًالطائفيون) يَُحراض .3

حول   "العقائديون القوميون "كلما أختلفوا مع  شركائهم 

 - ..تقسيم الغنائم الُمستلبة من جسد الوطن وقوت الشعب 

 -" اللبراليين" مع يتحالفوا لن" عقائدية"  وألسباب ألنهم

طالسم الكراهية اإلثنية ، لينبشوا من  ستنطقونفهاهم ي....

مستخفين بعقول ماليين .."وءتهم التدميرية نب "أدرانها 

لتغييب  ..الناس المنزلقين في هاوية الجنوح الطائفي 

عقولهم في الماضي الحالك كي اليُبصروا آثام الحاضر 

-حثاالت الطبقات   -التي أفرزها اإلحتالل وأعوانه من 

أحد وجوه دولة المحاصصة  (الشيخ جالل الصغير) يقول ..

ًالعقائديون" ..التي تضم  2003بعد إحتالل العراق عام 

 :من

 نينًالطائفيياالسالمي!ًً

 القبلييننًيالقومي!ً

 ويينً-الناتوً–ًنيالعلماني !:-  



إن أول حرب سيخوضها المهدي ستكون مع األكراد، ) 

وانه لن يقاتل أكراد سوريا أو أكراد إيران وتركيا بل 

 .!!!!( أكراد العراق حصراسيقاتل 

 ..مام المهديسرار اإلأيعمل كاتم  -الصغير  -وكأن 

  !!!!!!ورئيس أركان جيوشه..ومستشاره الحربي

4. ً كلًمنًيخالفهمًبالرأيًاوً "العقائديونًالعلمانيون "يَتَهِّم 

ًالدولةً ًفكرة ًلمراجعةًوتقييمًومساءلةًجوهر يَع َملًعقله

ً ًكيفية ًأو ًالمجتمع ًوتحريفيًوإدارة ًمرتد ًبأنه ،ً تطبيقها

 ً!!ومنشق

 )!!منًلمًيكنًمعناًفهوًضدنا)

  !!(نفذًثمًناقش(

تحدد األفكار بإطار فوالذي مغلق ،  ) العقائديةًالحزبية )فـ

وبُعد  ذو نهاية مقطوعة يَستَعبِد عقول األعضاء باإلذعان لـ 

بأن  تجارب الحركات ..مع التذكير )الحزب  -قيادة   (-

السياسية في مجتمعاتنا البدائية التكوين أثبتت ان تلك 

و الحركة نتيجة أالقيادات الحزبية تصعد الى قمة الحزب 

و أالظروف اإلستثنائية غير العقالنية التي يمر بها الحزب 

 منها ، تلك القيادات التي يصنع (المجتمع والدولة

كل إنسان ويتبعه كل  الالّعقالنيون صنما  يتضاءل دونه

حثاالت   -التي تخرج عادة من  -القيادات  –تلك ..شيء

وتعبر عن مصالحها العن مصالح الطبقات   -الطبقات 

من   -المتتالية اإلذعانية  -فتتدحرج هذه ...الُمنتجة الحقيقية

و الحركة الى سفحه الُمتشنج بشعارات العقيدة أقمة الحزب 

بالتطرف ، وصوال  لطبقات ومنه الى قاعدته الموبوءة 

وفئات المجتمع الهشة المسكونة بالوعي الجمعي المتدني 

نمط   -التبعية الالّعقلية  - فتصير ..التي يستهدفها الحزب..

 ..التفكير والتعبير والسلوك السائد في الحزب والمجتمع

  :ويتجلىًذلكًفيًإنتاج



ًرؤىً ،ً ًوبرامج ًوسياساتً، ًوأنظمةً، ًبل وممارساتً،

  !!غيرًعاقلةًحكم

• ً ًالعقائديون ًجميع ًوالقوميونً )يشترك االسالمويون

ً (والعلمانيون ًً -في ًالعقيدة ً،ًً -شخصنة ًواحد بصنم

ً ًالسلطة ًبقوة ًالناس ًعلى ًوفرضها ،ً والسالحًالُمتعسفة

ً ،ً ًوفرضًالُمفسدةًوالثروةالُمنفلت ًعقولهم ًوإلغاء ،

ً "عبادته" ًلمشيئته ًوإخضاعهم ًبأحدً..عليهم ًالموت او

 ..وسائلًاإلقصاءًواإلفناء

 ":ويلوحونًلكلًعقلًمخالفًلهمًفيًالرأيًبـ

ً"!العداءًللدين"

 "ةالعداءًللطائف"وًأ

ًً"!العداءًللقومية" أو

 "!العداءًللحزبً"وأ

حًالحركةًالصهيونيةًالعالميةًبـ..  كماًتُلوِّ  :تماماً 

ً..!"العداءًللسامية"

بوجهًكلًعقلًمنتقدًاوًمتسائلًاوًرافضًلفكرهاًومفاهيمهاً

   !!!!!ونواياهاًوممارساتهاوأساطيرهاً

ًانً • ًنقيضًأبكلً"ًالعقائدية"كما ً"الوطنية"مفهومًلصنافها

ًالعادلة ًلـ..المتسامحة ًالديمقراطيةً"وخصوم ًالوطنية الدولة

ً ًالعاقلة ًالحرً–التنموية ًوالمواطن ًالمستقل ًالوطن "ًدولة

ًالً"الوطن"لـو، ًدونهذو ًيستشهد ًالذي ًالجغرافية ًحدود

 !ويجدًفيهًتأريخهًوحاضرهًومستقبلًأبنائه..ً"المواطن"



ًيسترخص ًًلذلك ًاولئك ًً"العقائديون"كل "ًالوطن"سيادة

ً ًأسواق ًفي ،ً ًشعبه ًوحرية ًووجوده السياسةً"وحدوده

 ً:،ًخلفًكواليسًالعمالةًلألجنبيً"!الموازية

 ـف(ً ًلً(نواالسالمويالعقائديون "ًالوطن"ـينظرون

 !!سيوفًالفتحلإمتدادً

 يرونًفيًالوطنًجغرافيتهمً"ًالقوميونالعقائديونً"و

 !!اإلثنية

 و"ً ًالعلمانيونالعقائديون ًالوطنً" ًبأن يعتقدون

 !!فقطًنًكانًتحتًسلطتهمإ"ًوطنا ً"

 ًًصنمية ًمع ًموضوعيا  ًتتناقض ًالعقل ًحرية ًإن ًنستنتج ًهنا من

 !!!وقيودهاً"العقائد"

واإلفالت من مزالق  "العقائدية "مما يشترط للنفاذ من قيود  •

ًالذيً )التطرف ، والخروج من مهاوي التخلف إعتماد  النقد

ًاإلصطدامً ًأمام ًواليتراجع ًالذاتية، ًإستنتاجاته اليهاب

 ً!!(ًبالسلطاتًالقائمة

ألن الحرية ببساطة هي التخلص من التعصب للعقيدة ،  •

حسب   -والفكرة ، والتخلص من التعميم واألحكام المسبقة 

ًسباتهً :وهذا يعني .. - ايمانويل كانت  ًمن ًاإلنسان خروج

ًفيه ًبنفسه ًنفسه ًوضع ًالذي ًاستخدامً..العقلي ًطريق عن

 !العقل


