
 ..رة للعقلف  الُمك  "ربيع الناتو"سلطات 

 !على الفرد والمجتمع فرض اإلكراه "عقيدة"من يمكن أن تحرر نفسها  ال

 

 محمود حمد

 

 "!اإلكراه غياب..الحرية"و..

 ..القرآنية ديان اآلية سليمانالمفكر اإلسالمي السنغالي  يفسر

 : قائالا .. البقرة 652(  يالغ   من الرشد تبين قد الدين في كـــراهإ ال) 

 :ثالثة مستويات في اآلية هذه أنقر أن يمكن)

 أول سطحي مستوى: 

 !معين دين عتناقإ على حدأ أي ترغموا ال

 .عمقا أكثر مستوى وفي: 

 أي ،وقبول تصديق لةأمس اإليمان نأل, إليمانمع ا بطبيعته متعارض اإلكراه نإ

 !هلل طوعي إذعان

 ثالث مستوى وفي: 

 افيه تعد لم مجتمعات نحو سائرون ألننا,اآلية لهذه قوية داللة نعطي أن اليوم يتعين

 العالم تطور أن الجلي من , األصوليون يعتقد مام الرغم فعلى، قيود وال كراهاتإ

 خيار مجرد نفسه الدين سيصبح قريب مستقبل وفي،  التعددية مكان كل في يفرض

 !التقليد ثقل فيتراخى ,أخرى خيارات بين من

 القول هي داللتها تصبح ,الراهن السياق في المكتمل معناها اآلية لهذه نعطي فعندما

 كل زالت   فعندما، يارتخإ لةأمس الواقع في يصبح عندما إال يكتمل لن الدين إن إيجابا

 التواطؤ) ةفي  الخ   إلى( والسلطوية والتشريعية الطبيعية ) البديهية من كراهاتاإل

  !(صادقا إذعانا  هلل اإلنسان ختيارإ يصبح عندئذ..(والتقليد

  :إقبال محمد الباكستاني االسالمي المفكريرى و



 لدى العميقة القناعة في يتمثل الذي, "التقدير" ويسميه, "القسمة"لـ كنقيض" القدر") 

 اإلنسان أن نرى وهكذا، وليسوا موضوع القدر القدر أدوات بأنهم األفراد بعض

 األفعال هذه نإو ومسلكياته فعاله في  تماما حر واحد آن في بأنه مؤمن الفاعل

 !(هللا يريده الذي تجاهاإل في سائرة والمسلكيات

  في ..(م998 ـ 928) "العبيد فواهأ من تيأت ال الحرية"قالت الزنج ..ومثلما

 ..واحدة من أعلى صرخات فقراء البصرة في التأريخ

  أي بعد مايقرب ..(م4981 – 4261) كانت إيمانويلالفيلسوف االلماني يقول

 :الصيحة العراقيةمن ألف عام من تلك 

  (هذا أن ويعتقد هو يؤمن كما - يريد هو كما بطريقته إلزامي يستطيع أحد ال 

 !(اا وسعيد فرحا ألصبح -ولآلخرين لي األفضل هو

 له يبدو وكما يريد التي بطريقته هوفرح سعادته عن البحث يستطيع منا كل)

 الشيء في وحقهم اآلخرين حرية الينسى أن شرط. السليم الطريق نفسه هو

 !(ذاته

 لفكرةلو للعقيدة التعصب من التخلصأي ..تحرر العقل هي ببساطة الحريةف)

 !(المسبقة واألحكام التعميم من والتخلص..

  وعي هي الحرية -إن  (4222-4286)سبينوزاويرى الفيلسوف الهولندي 

  -  الضرورة

 يؤدي نأ يمكن نفعاالتاإل سائر على يتغلب نأ يمكن ،الذيالمعرفة فرح نإ)

 !(العظمى الحرية الى نسانباإل

 بل الفكر حرية من تيأ،الي االجتماعي والنظام القويم الخلق مايتهدد ان)يرىو

 !(الحرية هذه من الحد والدولة الكنيسة محاوالت من

  4228 ) هيغل فريدريش فيلهلم غيورغ لمانياأل فيلسوفال فكرةوتتمثل—

 : بأنه  (العظيم اإلنسان) حول( م4984

 قد بإعتباره المستقبل من فعله ويستمد, ريخأالت يصنع الذيذلك  اإلنسان )

 !(المزعومة األقدار ثقل ومن الماضي من تحرر

 من جهة أخرى.. 

 في ريشة مجرد اإلنسان تعتبر األديان معظم ضمن توجهات دائما توجد )

 تظهر التوجهات هذه. شيئا مصيره تقدير قضية في يملك ال الريح مهب

 .(!بالجبرية توصف التي الفرق عند بوضوح

 (اإلنسان عند حرة إرادة وجود تنكر ودينية فلسفية فكرية توجهات الى جانب 

 المدارس فبعض غيبية، أو طبيعية قوى لسلطان أبى أم شاء خاضعا وتعتبره



 هو بالتالي الطبيعة عن والمفارق منفصل غير جزءاا  اإلنسان تعتبر الفلسفية

 !(- الحتمية – الطبيعية القوانين لجميع يخضع

 تلك الجبرية التي: 

ه ال..والمال الفاسد مدججة بالسالح والضغينة ا  عقائدُج ُتنت   (4  ناسُتكر 

 !وبائيا  على اإلذعان لـ ـ ولي األمر ـ حتى وإن كان 

إلكراه الناس على " الغوغاء" والحركات التي ُتجيِّشُ  األحزاب  ُتفرُز و (6

 !إزدرائهو إقصاء العقل

نفُخ  (8 حل التخلف لتكون " األصنام"وت  سيوفا  للتطرف و -رموزا   -من و 

ومفخخات في شوارع ..في رؤوس البشر  هوانا  الذي يتفجر ..لإلكراه 

  !المدن

 ُتق دِّس..بصتيت معصوبي البصيرة،  فتطفح حثاالت الطبقات الى قمة التسلط 

اإلنسان  قك بخناق طرمتد من السماء الى بارود القناص الُممس  المُ .. اإلكراه

  !الحضارةدروب و

 !واإلكراه فريضة فيصير اإلذعان عبادة

 :اإلكراه الى التساؤلقيود مما يدفع العقل المنفلت من 

 !!غيره؟ قيود يكسر أن للعبودية الُمذعن بإمكان هل

قبل  –في الشرق األوسط الكبير ! الفوضى الخالّقة –إصطخاب  ف  ل  مستعرضين ماخ  

 المافيا -إستعارت وتستعير  حيث ..وتداعياتها وإفرازاتها –ربيع الناتو  –وخالل 

كل اإلرث التضليلي اإلكراهي التحريضية التكفيرية بفتاواها  نبشالتي ت – الطائفية

 -النابذة للعقل الطائفية هارموزل - القداسة فكرة تكريسل)اد ، دفي تأريخ اإلستب

 ..(! لهةآ لتجعلها

احين أو قرارات اإلقصائيين قصلة التكفير وسيوف الذبّ ساق مخالفوها بالرأي الى م  ي  لو

 !!التجهيليين

لثقافة  في تحرر العقل من اإلذعان  نحصرتال ساسيةاأل( الحرية) مسألة إن

  ..اإلستعباد فحسب

التي  عوامل القهر الخارجية من( والمجتمعالفرد )تحرر اإلنسان فيبل تكمن 

على الذاتية والموضوعية القدرة تجلي في كذلك و..يفرضها التخلف والتعسف

 !قطفها وليس تفسيربيئة اإلستعباد تغيير 

 :القهر  عواملومن أبرز



 ..شكالهأبكل  التخلف:والأ

 :وُيطفئ فرص الحياة الكريمة د المرء الرؤية السديدةالذي ُيفق  

 :اإلقتصاديالتخلف  .4

 الذاتية لإلمكانات األمثل االستغالل علىالدولة  قدرة عدم ينفضح من خالل و

  :مثل ..في البنية األساسية بمؤشرات قابلة للقياسذلك التخلف وبيان .. المتوفرة

  نتاجيإاقتصاد ريعي وليس.  

 وليست تحويلية ستخراجيةإ صناعية قاعدة. 

  من القوة المنتجة% 48 الصناعة قطاع في العاملين نسبةالتتجاوز. 

 الحياة العامةوفي جميع قطاعات االقتصاد  التخلف التكنولوجي.  

  الكهربائية الطاقة ستهالكإو إنتاجتدني.  

 والصلب الحديد صناعة نتاجإ تدني. 

  (الريعيغير ) امعال الوطني الدخل متوسطتدني. 

ر  في هذه البيئة و في الخفاء يتم  -ربيع الناتو  -ولى قذائف أوقبل إنفجار ..ة الُمدمَّ

بدون رأسمال ، على الطريقة التي جرت في االتحاد  – !محلية –نشاء رأسمالية إ

بمنح سمالية االمريكية أكبرى الشركات الر ومحيث تق..السوفييتي بعد تفكيكه

تتولى  -وهمية  –ون شركات محلية ئينش -!حفاة –لسماسرة محليين هائلة رساميل 

ساسية في مختلف القطاعات بما فيها آبار النفط ومنشآتها شراء البنية االقتصادية األ

من الباطن للشركات  يجري بيعها الحقا  ل..ومصادر الثروة وبنيتها األساسية 

 ! والمتعددة الجنسيات االمريكية

 –رم  العلني او الُمض  إضافة الى إطالق أيدي اللصوص منذ الساعات االولى للغزو )

بتشجيع ..والسالح لنهب البنوك والثروات  -وليبيا العراق أفغانستان وكما حدث في 

ومسلحة ، ،  وميسورة، فاسدة إلفراز فئة طفيلية ، وأمام أنظار قوات االحتالل 

وجسور ..ومتخادمة متعسفة..ملوثةم اقدأمواطئ تكون الحقا  لوخبيرة بالنهب 

القادم لإلستحواذ على مصادر  -االمريكي خاصة  –رخيصة للرأسمال األجنبي 

ومصادر تمويل لإلرهاب الذي يتولى تنفيذ الصفحة ..!(وموارد االقتصاد الوطني

 !األخرى من منظومة الخوف واإلكراه التي جاء بها الناتو

عشرات مليارات الدوالرات في  -!!! الخالّقةالنهب  فوضى - فيإختفت وحيث 

، العراقيين الى جيوب السماسرة مريكية الرأسمالية األات الطريق من أيدي الشرك

والسماسرة العراقيين  -الوسطاء االمريكان   –أوبعد دخولها الى الجيوب وإختفاء 



مبدأ  –تحت عباءة او ، ، او خلف الحصانة االمريكية  وتبدد أثرهم في ذمة الغيب

على المفاسد  على التستر المتبادلالحاكمين  ةالمحاصصأمراء تنافق  -!!

 !!!بإسم المصالحة الوطنية..والجرائم

، وتفشي الفساد المالي والتخلف اإلداري ، وتبديد الثروات ، وإثر تجويف الدولة 

  ..وتهميش القوى المنتجة الحقيقية ، وإشاعة الفوضى في اإلقتصاد 

عجزها عن حل األزمات التي خلقتها أو .. -! دون حياء –علن دولة المحاصصة تُ 

 !!فشلها في توفير الخدمات األساسية للسكانوتبرر فاقمتها 

للسكان من والفريد  الوحيد نقذالمُ  –! اإلستثمارية – جنبيةاأل الشركاتكون تل

تمكين تلك الشركات ل  -في نهج وعقيدة المتحاصصين  -إنعدام الخدمات األساسية 

 يالوطنيين ذو ادعبإلست، وحياة المواطن والوطن بيدها  -طاقة  -إلمساك بـ من ا

 !الكفاءة والنزاهة عن إدارة الدولة

بين – سماسرتهااإلبقاء على بهدف  خ   .في السلطة - !!!!!ديمقراطيا   الُمنت 

في السلطة  –المحليين  سماسرته فاسدة من محليةبيئة حاضنة اإلحتالل  أنشأوبذلك 

 الرمزية -وتتخفى خلف مباخر القداسة والحصانة الطائفية والعرقية  –والمجتمع 

عوامل إستالب مصادر ومقومات حرية األنسان ز الى تكتر.. - !الربوبية

 :كـ..والوطن

 وإستبدالها )الفردية  التحرر من الدكتاتورية..بذريعة  شرعنة إستعباد الوطن

  !!(بإستبداد المتحاصصين

  اإلندماج بالمجتمع اإلنفتاح على العالم وبدعوى الوطن  ةتجويف سيادتبرير

 !!الدولي

  الدكتاتورية المركزية منع عودةتفكيك كيانه اإلقليمي بحجة!! 

أو حتى ..أو محلية الدكتاتورية اليمكن أن تكون إقليمية اإلستبداد ووكأن )

 !!(.أُسرية

  بديال للمنطق ..الغيبي الُمذعنإكراه الناس على التماهي بالوعي البدائي

 !العقلي العلمي التنموي الُمنت ج

 السياسيين  – سماسرةال هرائ  ج  ألُ جنبي وتكريس اإلذعان لسلطة رأسمال األ

 !بحجة  جذب اإلستثمارت.. المحليين -والتسويقيين 

بفعل  –! !اإلستهالكيةدول الرفاهية  -بمثال ماحققته تضليل الناس و

 .. اإلستثمار االجنبي



لع بتإالتي )بتلك الدول  اإلستحواذية دون تنويرهم بما فعلته تلك اإلستثمارات

الكونية  -النفايات  -بصفقات تصدير جنبي موارد حاضرها رأس المال األ

وأجهض مستقبلها بالديون التعجيزية وفوائدها ..لها بمئات مليارات الدوالرات

اإلنهيار االقتصادي وجعلها على حافة هاوية ..التصاعديةالسرطانية 

با  ألزمات اإلقتصاد ..االجتماعي حتقانواإل ك  وجعل من إقتصادها المحلي م 

  !!!(الرأسمالي العالمي

 :ـب الذي يقاس :اإلجتماعيالتخلف  .6

 سنويا دوالر 588 من أقل.. الفردي الدخل متوسط . 

 6 يساوي أو من أكبر .. السنوية الطبيعيةالسكانية  الزيادة نسبة %.  

 سنة25 أقل من.. العمر متوسط .  

 6588أقل من .. اليوم في غذائية حريرات من الفرد عليه يحصل ما مقدار 

 . حريرة

  األطفال عند خاصة التغذية سوء أمراض الناجمة عن الوفيات نسبةزيادة . 

 سكانلل المقدمة الصحية الخدمات نوعيةتردي و األطباء عدد تدني. 

  18كثر من ألاألمية بين السكان إرتفاع.% 

 :التخلف والفساد اإلداري .8

شكال أهو  أسوء ( المحاصصة)إن تقسيم الدولة غنائم بين أمراء الطوائف واألقوام 

وأكثرها خطورة على وبؤرة متفاقمة إلنتاج الفساد بكل اشكاله ، ، التخلف اإلداري 

في  6889عام العراق  ستقرإلذلك )  وجود الوطنحرية وحرية الفرد والمجتمع و

دولة ، ولم يتردى  498وفق منظمة الشفافية العالمية من بين  سلم الدول الفاسدةقاع 

 .(!!دونه سوى الصومال

بقوة السالح والتعسف األجنبي وبوجود متواطئين  (المحاصصة )خاصة عندما تنشأ 

كما جرى في افغانستان والعراق ) يرتبط بقاءهم بتمزيق وخراب الوطن محليين 

ر له في بلدان أخرى من الشرق وُيحضَّ ..ويجري في سوريا اليوم( ن وليبيا واليم

حسب خرائط برنارند لويس  -وسط جديد أشرق  -االوسط الكبير الذي يريدونه 

 !!التفتيتية

من خالل تكريس عوامل بالسلطة  صنائع األجنبي أولئك بقاء وفق حتمية إرتباط

 :مثل..اإلكراه والتخريب لإلنسان والوطن



  في التفكير والتعبير والمساءلة والتغيير ، إستالب حرية المواطن

صابع األماليين  تبررهللشعب ، كإختيار مخادع وفرض إرادتهم 

 !التي أفقدها التخلف بصيرتها، البنفسجية العمياء 

  مدني تنموي حضاري لتلبية خدمات إضعاف الدولة كجهاز

مجالس للهبات والمكرمات وليس ) هم العامةإلدارة شؤونالمواطنين و

والثروة ، للرعية  سالحستحوذ على السلطة والمن ولي النعمة المُ 

 . (!المحرومة خانعةال

في تلك البلدان تتفشى في الدولة والمجتمع ، طفيلية  مافياونشوء 

 والعرقي ستارا   يواالسالم الفكر من وتتخذ مبادئ ذات انها تدعي

 !دارية والماليةومفاسدها اإلعمالتها لألجنبي  تحته تخفي

  من  األمراء المأمورينتفتيت الوطن كإقطاعيات ضعيفة ألولئك

ن بالكراهية لآلخر شريكهم في يمدجج سالطينكها ون، يحكم األجنبي

 للقريب،  البقاء أجل منيعرضون والءاتهم النفعية و..الوطن 

 !!!إالّ للوطن ومواطنيه.. والبعيد

 على مقدرات الدولة  شلليةالطائفية واإلثنية والستحكام تسلط المافيات إ

 االقتصادي بالقرار -!!التهريب  تجار –والمجتمع ، مثلما تمسك مافيا 

 من جراء يحرر االقتصادإي إمنع ت ، التي العراق في والمالي

التي يستحوذ فيها " االستهالكية" السياسةالفوضى اإلستنزافية ومن 

رباح المحيطين بأمراء المحاصصة على األالشركاء وأولئك النفر 

المليارات التي يعلن تهدرأو تسرق و .. السريعة والصفقات الخاطفة

والى اليوم ،  6888عن اختفائها بين الحين واآلخر منذ الغزو عام 

مام قيام اقتصاد انتاجي أإلغالق الطريق التشريعي والتنفيذي 

المحلية العابرة  مافيا، تلك الفي العراق(خدمي. زراعي. صناعي)

 السلطات ومفاصل قمة في مستوطنة سياسية بمافيا مرتبطةللحدود، ال

 !!!(لمصالحه ة  ومنفذ باألجنبي ومرتبطة والتشريعية التنفيذية

 :الفرد والمجتمع إرادةالذي يشل الخوف :ثانيا  

 .المستبدةالدولة وتأبد تسلط  الخوف من .4

 ":االستعباد ومصارع االستبداد طبائع"  في الكواكبي الرحمن عبد يقول

 إلى األعظم المستبد من فروعها كل في مستبدة طبعا   تكون المستبدة الحكومة)

 أهل أسفل من إال صنف كل يكون وال الشوارع، كّناس إلى الفّراش، إلى الشرطي،

 مسعاهم غاية إنما السمعة وحسن الكرامة طبعا   يهمهم ال األسافل ألن ،أخالقا   طبقته



 السقطات ألكل وشرهون لدولته، وأنصار شاكلته، على بأنهم لمخدومهم يبرهنوا أن

 ويأمنونه المستبد يأمنهم وبهذا أعدائهم، أم آبائهم خنازير، أم بشرا   ولو كانت أي من

 االستبداد شدة حسب ويقل عددها يكثر المستخدمة الفئة وهذه ويشاركونه، فيشاركهم

 المتمجدين جيش دةازي إلى إحتاج العسف على حريصا   المستبد كان فكلما وخفته،

 أسفل من إتخاذهم في الدقة من مزيد إلى وإحتاج عليه، المحافظين له العاملين

 المراتب في بينهم النسبة لحفظ وإحتاج ذمة، أو لدين عندهم أثر ال الذين المجرمين

 ،وقربا   وظيفة   أعالهم وخصاال   طباعا   أسفلهم يكون أن وهي, المعكوسة بالطريقة

 . األمة في األعظم اللئيم هو للمستبد األعظم الوزير يكون أن بد ال ولهذا

 : بؤساء يا.. فتقول األمة الدين بإسم المتعاظمين أولئك من فئة وتواسي

ل قّيه فالواجب له، مرد ال السماء من قضاء هذا  إلى واإللتجاء والرضاء بالصبر ت 

 السكينة بأهل قلوبكم وإربطوا والفضول، اللغو عن ألسنتكم فإربطوا الدعاء،

 : وردكم وليكن غيور، هللا فإن والتدبير وإياكم والخمول،

 ونعم حسبنا أنت البالء، عّنا وإكشف أوطاننا، في وآمّنا سلطاننا، إنصر اللهم

 (!!!!!!الوكيل

  :تسلط المجتمع المتعسفالخوف من  .6

 وأمان عقولهم حرية على يخشون نياالسالمي فيهم بمن التنويريين المفكرين إن

 منهم باهلل وإستعاذ عنهم قال الذين ،" الغوغاء" إستباحة من أسرهم وسالمة حياتهم

 ، أمرا يملكوا لم جتمعواإ إذا فإّنهم ، ناعق كلّ  أتباع) (ع) طالب ابي بن علي اإلمام

  (!يعرفوا لم تفّرقوا وإذا ، ويخّربون يضّرون وإّنما

 ويمزقون ، بلداننا يحرقون..بإسم الدين أو العرق – ناعق كل - يتبعون  اليوم وهاهم

 لألجنبي بتخادمهم وجودنا ويهددون ، ثرواتنا ويسلبون ، أوطاننا ويبيعون ، شعوبنا

 !التدميرية مشاريعة لتنفيذ معه وتواطئهم

 : (ص) هللا رسول يقول

 الصادق فيها ويكذب ، الكاذب فيها يصدق خداعات سنوات الناس على سيأتي) 

 وما:  وقيل ،( الرويبضة فيها وينطق ، األمين فيها ويخون ، الخائن فيها ويؤتمن

 !!!(العامة أمر في يتكلم التافه الرجل: )  قال ؟ الرويبضة

 وما أكثر..(وعلى شاشات التلفاز)..في بلداننا –الرويبضة  -وما أكثر هؤالء 

 !!!همونالذين يتبع" الغوغاء"



 :التكفيري واإلقصائيتسلط الماضي الخوف من  .8

 ..زمان ومكانكل ر التجديديون في فَّ ك  ليس غريبا ان يُ 

كثر أبل منذ ، قرون مديدة لكن الكارثة تكمن في سريان ذلك التكفير الصادر قبل 

 طرفةوفئة فكرية مت، وطبقة حاكمة متعسفة ، عام ونيف عن مجتمع بدائي  الفمن 

لمدى صواب عقلنا الفردي والجمعي ،  ويكون معيارا  ، ليمتد الى عصرنا ، 

احين في االرض يدي المتوحشين الذبّ أعلى  - !تكفير السماويةال -ض علينا بقوة فر  ويُ 

 !المتمترسين خلف السلطات الدنيوية الباطشة والدينية الماضوية الجاهلةوعقائديهم 

 ..فإلى اليوم 

على تكفير المفكرين احيهم السرية والعلنية وكتائب ذبّ ي جرؤ أولئك المتفيقهون 

بين األمم والشعوب  –العاقل  –المسلمين الذين إنتشر وذاع صيت اإلسالم 

مع  -اإلسالم  –بإنجازاتهم المعرفية ، وكانوا ثمرة نتاج تالقح الفكرة الجديدة 

 !!التي تسبق العذل زاةوليس بسيوف الغ..مم والشعوبتلك األحضارات 

 ..ففي عقيدة أولئك

نطُ    :أمثال..لقة الفكر التنويري االتكفير والزندقة عمب ع 

 وابن،  سيناء وابن،  والبيروني،  والفارابي،  والكندي،  والخوارزمي،  الرازي)

،  حيان وابن،  والسهروردي،  والعسقالني،  رشد وابن،  الغزاليو،  الهيثم

،  برد بن وبشار،  والمتنبي،  الكواكبي و،  والطبري،  المقفع وابن،  والنووي

،  والمجريطي،  والجاحظ،  العدوية ورابعة،  الفارض وابن،  الخطيب الدين ولسان

،  خلدون وابن،  ماجد وابن،  بطوطة وابن،  والطوسي،  طفيل وابن،  والمعري

وابن والمسعودي ، وعباس بن فرناس ، ومسكويه ، ..والتوحيدي،  قرة بن وثابت

 !!!!(وغيرهمجبير ، وابن البناء ، 

المتخلفة  المعشعشون في البيئة المتطرفة التي تفرزها المجتمعات ؤلئك التكفيريون ا

  :في زمانه قال عنهم الكنديالذين ..

 فهم, ستحقاقإ دون الحق بتيجان توجوا وإن, الحق عن الغربة أهل من هؤالء)

 بل, ستحقاقإ يرغ من نصبوها التي, المزورة كراسيهم عن ذبا   الفلسفة يعادون

 !!!(الدين عدماء وهم, بالدين والتجارة للترؤس



 ، مقدساتيعتبرون فتاوى اولئك التكفيريون  –الغوغاء  –إن  هو األخطرإن 

 كل رونفِّ ك  ويُ  العلوم كل مونرِّ ح  يُ  وهم،  الدين وحجج اإلسالم علماء ويسمونهم

 .. العلماء

 األفكار هذة تنفيذ تمو، هؤالء  اعليه ط  لَّ س  ت   التي ات مجتمعتلك ال تتخيل أن ولك

 !!!!ابهالظالمية 

 :عتمة المستقبل المجهولالخوف من  .1

دورها التأريخي كـ ـ بانية للحضارة وحارسة للعدالة ـ المدنية منذ ان نبذت الدولة 

التعسف ضحية و..المتشعب والمتفشي صبحت الشعوب واألفراد فريسة التخلف أ

 !بما هو أسوءينذر  –رغم مرارة الحاضر  –وبات الغد ..المقنن وغير المقنن

منهجا  لهم وفق عتمة ( !!فناء الدنيا دار)ستعار التكفيريون مفهوم إولما 

 خواءب ..كل من عليهال(  إفناء الدنيا دار)جعل  فإنهم عقدوا العزم على..عقولهم

 !ووسائل إرهابهم ، وشرور وعيدهم، ويباب نصوصهم ، وتحجر قلوبهم ، عقولهم 

 !! دونما يعرفون لماذا؟..فأضحى الناس ُيقتلون في بيوتهم ومدنهم

قتلون دون أن يعرفوا من هم ضحاياهم؟ ل ُة ي    !!والق ت 

 : (ص) هللا رسول قال

 فيما القاتل يدري ال يوم الناس على يأتي حتى الدنيا تذهب ال بيده نفسي والذي) 

 !(قٌتل فيما المقتول وال َقتل

نذيرا  لماهو أدهى و..شواهد حاضرنا..فأمست المجازر التي يرتكبونها بنا كل يوم 

 !!!بيح الحاضرفصار الغد مصدر ُذعر  يخشاه حتى ذ  ..في الغد

 :(ص) هللا رسول قال

 ويقول عليه فيتمرغ القبر على الرجل يمر حتى الدنيا تذهب ال بيده نفسي والذي) 

  !!(البالء إال به وليس القبر هذا صاحب مكان كنت ليتني يا: 

 :التي تبدد القدرة الغربة:ثالثا  

لِّد  اإلستبداد الذي يُ الناجمة عن ..عن النفس الغربة  .4 اإلحباط المتفاقم  و 

 !والمستمر



األنظمة السياسية وتردي األنظمة ضطهاد إنتيجة ..خارج الوطن الغربة  .6

 !االقتصادية

اإلقصاء والتهميش بسبب الفكر او الدين او  نتيجة.. داخل الوطنالغربة  .8

 !القومية او اإلنتماء السياسي

نتيجة سلب جهد العمل او اإلستخفاف بإبداعات الفرد ..عن نتاج العملالغربة  .1

 !الصادح خارج خوار قطيع السلطة

س اإلذعان التي ُتَغيِّب العقلالعقائدية :رابعا    :وُتَكرِّ

  :السياسيةالعقائدية  .4

بَّه ن    :والحرية اإلرهاب بين العالقة الى عشر السابع القرن مفكروا ت 

 ان يجب فالناس ،طوعية تعتبرسلطة أن ،اليمكن باإلرهاب الشعب تقود سلطة إن )

يَّروا بدى بحيث ُيس  ت  يَّرون، وكأنهم لهم ي   لتفكيرهم وفقا يعيشون بأنهم يشعرون بل الُيس 

 (!الخالصة ورغبتهم الشخصي

 :ينطبق ذلك علىو

 الطبقات وحثاالت"  الناتو ينفذه الذي رهابباإل السلطة نتزاعإ نهج (4

  !"االجتماعية والفئات

 !الذي تمارسه األنظمة المستبدة باالرهابوتأبيدها  السلطة تثبيت (6

 - الجوالة الموت فرق تنفذه الذيفرض اإلرادة السياسية باإلكراه  (8

 نظمةاأل من والممولة الناتو من المدعومة - والمستوردة المحلية

 !للديمقراطية المناقضة

 المدجج العقائدي باالرهابالتمزق المجتمعي  ة إدامتفجير و (1

 !لآلخر الكراهيةب

، كانت (توريث.نقالباتإ .ثورات. حروب )جميع التحوالت السياسية  ر  ب  وع  

 !عن الحريات والعدالة والنزاهة للمتسلط الجديد –ناعم  -األحداث تبدأ بخطاب 

ألبسط الحريات  –خشنة  -عقائدية تصفيات من خالل ..اإلكراه الدموي وتنتهي ب

 خاطفةتصفيات ماتكون  غالبا  و..العامة والثروات والجمعية الفردية والحقوق

 ..الى قمة السلطةالجديد لقوة الرافعة للمستبد لو ، أللبطانة السابقة 

وإن ..وإن بدرجات متفاوتة حد من الحكام منهاأستثى سلوك وفق عقيدة مكيافيلية اليُ 

وتقديس أقواله وأفعاله وصوره، د بِّ ست  المُ  تعظيم اإلندفاع نحوبإتجاه هو حدث ذلك ف



الممنهجة ليس  تهبادإلالتهليل ، و ئيةاإلقصا تهسياس لتمجيد -الغوغاء  -وتجييش 

 سرة الحاكمةبعض أفراد األلوربما ..والب طانة ..بل للحلفاء ..فحسبللخصوم 

كنمط للحياة لكل من يريد اإلستمرار في للمستبد  الخنوعوالتمكن من فرض ..ايضا  

  !!!العيش بين جدران وطن الخوف

 :رغم إدراك العقالء بـ

 وأنصار العدل أعداء بأعوانه إال قوة وال له حول ال عاجز، فرد المستبد إن)

 وأن األفراد، بأخالق وُمضر لإلستبداد، دٌ ُمَولِّ  المفرطة، الثروات تراكم وأن الجور،

 (!!!!!الكواكبي - فساد لكل أصل اإلستبداد

 :الدينيةالعقائدية  .6

/ ( اإلسالمية الحضارة حقيقة)كتابه  مقدمة فى حامد بن نصرالشيخ السلفي يقول 

 : اإلسالمية الحضارة فى المحّرمة والعلوم الُملحدين العلماء

 دنيوية وعلومهم ، باقية نبوية دينية المسلمين وحضارة ، زائلة دنيوية حضارتهم)

 !!(ربانية شرعية المسلمين وعلوم ، هنيَّ د  

 :ويضيف

 علوم من الحقيقية اإلسالمية الحضارة فى يوجد وال ، الشرعى العلم غير علم ال)

 األباطيل من فهو لكذ غير هو ما أما ، والتفسير والحديث الفقة علوم سوى

 (!!ورسوله هللا يكرهها والتى والمنبوذات والمكروهات والممنوعات والمحرمات

 - حّران - في. هـ224 سنة ولد) (تعالى هللا رحمه) تيميه ابن قاله ماباإلستناد الى 

 : (!ببالد الشام التي يحتلها األتراك اليوم

 هللا صلى النبي عن الموروث العلم تلقي في سبحانه باهلل يستعين أن الخير جماع)

 فال علما يكون أن إما سواه وما ، علما   يسمى أن يستحق الذي هو فإنه ، وسلم عليه

 أن بد فال نافعا   علما   كان ولئن ، به سمي وإن علما   يكون ال أن وإما ، نافعا   يكون

: المجموع )( منه وخير مثله هو مما عنه يغني ما محمد ميراث في يكون

48/221.) 

 : (تعالى هللا رحمه)الصالح ابن قال

 ، والزندقة الزيغ ومثار ، والضالل الحيرة ومادة ، نحاللواإل السفه رأس الفلسفة) 

 ، الظاهرة بالحجج المؤيدة الشريعة محاسن عن بصيرته عميت تفلسف ومن



 واستحوذ ، والحرقان الخذالن قارنه وتعليما   علما   به تلّبس ومن ، الباهرة والبراهين

 .( 28صـ الفتاوى)  ( الشيطان عليه

 : (تعالى هللا رحمه)القيم ابن قال

 على النصارى استولت بها واشتغلوا والمنطق الفلسفة فيهم ظهرت لما فالمغرب؛.. )

 هللا سلط المشرق؛ ببالد ذلك ظهر لما وكذلك لهم، رعية وأصاروهم بالدهم أكثر

 المائة أواخر في وكذلك عليها، واستولوا الشرقية البالد أكثر فأبادوا التتار عليهم

 هللا اإللحاد؛سلط أهل وعلوم بالفلسفة العراق أهل اشتغل لما الرابعة وأول الثالثة

 الحاج على واستولوا مرات عدة الخليفة عسكر فكسروا الباطنية، القرامطة عليهم

 .(6/286: اللهفان إغاثة)( وأسرا   قتال   واستعرضوهم

 : (تعالى هللا رحمه ) قال ابن تيمية

 (.  الكتب تلك بترجمة المسلمين على أدخله ما المأمون عن يغفل لن هللا إن) 

بت الروم، بالد من المأمون دولة في - الفالسفة أي - كتبهم ُطلبت ثم)  سها فُعرِّ  ودرَّ

 .( 5/418: المجموع)( ظهر ما البدع من ذلك سبب وظهر الناس،

 : (تعالى هللا رحمه) حجر ابن قال

 بن عمارة رواية من الدنيا أبي ابن أخرج ما صريحا   - البناء - ذم في ورد وقد)

 سنده وفي ،"أين؟ إلى فاسق يا: نودي أذرع سبعة فوق بناء   الرجل رفع إذا: "عامر

 يؤجر: "قال يرفعه خباب حديث مطلقا   البناء ذم وفي موقوفا ، كونه مع ضعف

 وصححه، الترمذي أخرجه ،"البناء: "قال أو ،"التراب إال كلها نفقته في الرجل

 حديث من وللطبراني ،"فيه خير فال البناء، إال: "بلفظ أنس عن شاهدا   له وأخرج

ر شرا ، بعبد   هللا أراد إذا: "قال يرفعه جابر  ،"يبني حتى والطين اللبن في له خضَّ

: الباري فتح)( تعالى هللا رحمه قال ما الخ... ومعنى وزنا   حّسن، ؛"خّضر" ومعنى

44/85). 

  (  ن  :  طالب ابي بن علي المؤمنين أمير ُسئ ل ر   ع  ي  ا ال خ    ؟ ُهو   م 

ن   وَ ..َوَولَُدكَ  َمالُكَ  َيْكُثرَ  أَنْ  اْلَخْيرُ  لَْيسَ : ف ق ال   ْلُمكَ  َيْكُثرَ  أَنْ  اْلَخْيرَ  لَك   َيْعُظمَ  أَنْ  وَ  ، ع 

 (!!!...ح ْلُمكَ 

****** 



األسيرة لنصوص .. والعلم للعقل الُمَكفِّرة..في بلداننا "الناتو ربيع" سلطاتإن 

 ..الماضي اإلكراهية

 ..والمجتمع الفرد على اإلكراه فرض" عقيدة" من نفسها تحرر أن اليمكن

الماء والكأل ألنها وليدة إرث الضغائن الممتدة من حروب التسلط والغزوات على 

خضاع إل!" الجهاديين"الى قنابل الناتو ومفخخات ..(م 288)اإلسالمية قبل الدعوة

من أجل ..بالفتن الطائفية والعرقيةوتفتيت األوطان ، بتجويف العقول الشعوب ..

واألسواق  مصادر الطاقةعلى الشركات المتعددة الجنسيات وجيوشها إستحواذ 

 ..العابرة للقارات

ت في مكتب مستشار األمن القومي األمريكي تلك القنابل التي  ز   منذ بريجنسكيُجه 

نور أسحاق شامير وإمع ( مهندس كامب ديفيد ) في عهد الرئيس كارتر  4898

  -خوان المسلمين في مصر محمد مرسي رئيس اإل.دالذي منحه ..السادات)السادات 

فيما يقول في ذات التوقيت .. يامأقبل  - الشرف نجمة ووسام العظمى النيل قالدة

 عليه أطلقت كما بمصر اإلسالمية الجماعة فى القوى - الرجل "طه رفاعي"

 بها، قمنا واإلخوان ونحن.. المصرية الثورة أشعل  الدن بن إن: - ”تايمز نيويورك“

 !!(اإلسالمية الدولة إلقامة السادات وقتلنا

من مخططات برنارد  -! التي باركها اإلسالمويون –الناتو قنابل نطلقت إحيث 

سبتمبر  44لمركز التجارة العالمي في !" القاعديين"تفجير  بالتزامن معلويس 

6884!! 

رفعت الى قمة ..  "سالمويةا"سلطات تلك القنابل التي تمخض دخانها الخانق ..

سايكس في البلدان الواردة في خرائط مابعد " ..الغوغاء"بصتيت السلطة 

  !!حسب أبجدية الخراب الواردة في تلك المخططات والبقية تأتي..بيكو

 :التي تتميز بكونهاو..المرتكزة الى عقيدة اإلكراهالناتوية تلك السلطات 

  المستديمة ..المستقلة أإلرادة (العاقلة العادلة)بناء الدولة موضوعي لنقيض

 ! المنهج والتطبيق التنموية..الوجود

  ل ْعو   ..على مدى التأريخ بّناءلهدم ماأنجزه العقل الوم 

 الذي قد يسترشد ذلك البصيص ..وجداٌر يكتم حتى بصيص الضوء للمستقبل

 !رغم كثافة دخان الحاضر وتعسفه -الحالمون  -به 


