
 

 

 
  

  املهندس عدنان الرفاعي
وانتكـاس  .. وتشتت تتبعثر فيه قُـواه  .. التيه ضياع يفقد اإلنسانُ فيه هداه .. 

  ..تزداد فيه اهلُوةُ بني حقيقة عمله ومناه 
ملُشـترك  محصلةٌ لضياعِ ا –على األقلِّ  –أو .. وتيه األمة محصلَةٌ لتيه أبنائها .. 
وبـذلك  .. فيسريون باتجاهات تائهة ، وهم حيسبون أنهم حيسنونَ صـنعاً  .. بينهم 

  .. يكونونَ من الذين يصفُهم اُهللا تعاىل باألخسرين أعماالً 
نْيا وهم الَّذين ضَلَّ سعيهم في الْحياة الد) 103(قُلْ هلْ نُنبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعماالً ( 

نعاً  ص وننسحي منَّه لقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم ) 104(يحسبون أَ و هِمب ر وا بِآياتكَفَر ينالَّذ كأُولَئ
  ) ..  105 – 103: الكهف ( ) فَال نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْناً 

ثُّلِ املُسلمني لإلسالم خاللَ التـاريخ ، وبـني   وبسببِ العالقة العضوية بني مت.. 
العروبة كثقافة وتاريخ ، فإنَّ البحثَ يف أسباب الضياع العريب ، ال خيتلف كثرياً عـن  

فمن املُقدمات إىل النتائج ، نرى تماثُالً يف قواننيِ .. البحث يف أسبابِ ضياعِ املُسلمني 
 اليت تشكَّلت ةالتارخيي ة احلركةةُ واإلسالميةُ العربيةُ الثقافيةُ اهلُويوفقَها ماهي..  

وملّا كانَ الفكر آليةَ التدبرِ والتفاعلِ مع املعارِف ، ومنظار الرؤيـة إىل آفـاقِ   .. 
احلياة ، واملنهج الناظم لطرقِ التعقُّلِ واإلدراك ، والروح الباعثَ خللقِ آليات النهوضِ 
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 ، لِ  احلضاريـبأفضلَ الس دعي ، ةألبناِء اُألم درالفكرِ املُج ةصوصيفإنَّ البحثَ يف خ
  ..لتشخيصِ مكْمنِ الضياعِ الذي حنن بِصدد احلديث عنه 

 ..    ، نـا احلضـاريمن تشخيصِ أسـبابِ ختلُّف دلَّةَ تيهنا ، ال بع صخشوحىت ن
فلو نظرنا إىل أسبابِ ختلُّفنا احلضاري بالنسـبة  ..  ..لتيه كمقدمة من مقدمات هذا ا

  ..لُألممِ اُألخرى ، لرأيناها تنقِسم إىل أسبابٍ خارجية وأسبابٍ داخلية 
  :األسباب اخلارجيةُ ، تتمحور حولُ نقطتنيِ أساسيتني  –]  1[ 
ا إىل حقيقة األمرِ وحبثنا حبثاً ولو عدن.. املؤامرات املستمرةُ على هذه األمة  –) أ ( 

موضوعياً يف أسبابِ جناحِ هذه املؤامرات يف حتقيقِ أهدافها ، لرأينا بناَء جناحها مبنياً من 
   ـةوالطائفي ـةنا املذهبيوخالفات ، هذه املؤامرات واجهةنا ، وتقصريِنا يف مضعف اتلَبِن

  ..واإلقليمية 
وى املطلوبِ يف مواجهة هذه املؤامرات ، ملا حتقّقت أهـدافُها  فلو ارتقينا إىل املُست

 ةأعداُء هذه األم ريدـلُ  .. كما يموالع هو الوعي هذه املؤامرات واجهةفالسبيلُ إىل م
 ةاجلانبي الفاتيف اخل االخنراط ـليمٍ  .. وعدمكرٍ سوكلُّ ذلك ال يكونُ إالّ من خاللِ ف

اُألمة يف بوتقَة واحدة إلنتاجِ لَبِنات بِناِء املواجهة الذي تتحطّم عليـه   يصهر أبناَء هذه
  ..كلُّ املؤامرات 

فلو كان فكرنا سليماً لقدمنا ثقافةَ االتفاقِ فيما بيننا على ثقافة االختالف ، وملـا  
  ..ص لنفِسه تقاتلنا ، وملا كفّر بعضنا بعضاً ، وملا احتكَر كلٌّ منا اخلَال

 هو بعض ةاُألم على هذه ةاخلارجي لَ لنجاحِ املؤامراتاألو ببوهكذا نرى أنّ الس
  ..سلبيات فكرِنا 

السبب اخلارجي اآلخر هو التقدم احلضاري لُألممِ اُألخرى ، يف الوقت  –) ب ( 
بِقُنا اُألممسنا ، وبالتايل تفيه مكان راوحعـن   الذي ن عدافها وال نمواكبت فال نستطيع

ولو عـدنا  .. أنفُِسنا إالّ بأدوات حضارية متخلّفة عن األدوات اليت متلكُها تلك اُألمم 
إىل جذورِ ختلُّفنا احلضاري هذه ، لرأيناها فكريةً ، فعدم اتباعنا لسبلِ العلمِ والنهوضِ 
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.. ذي اتبع فيه غرينا هذه السبلَ ، مسؤوليتنا ، ومسؤوليةُ فكرِنا احلضاري يف الوقت ال
فما زلنا نعتقد أنّ سيف عنترةَ يصلُح ملواجهة الطائرة وكُلِّ التكنولوجيا احلديثة الـيت  

  .. ينتجها اآلخرون 
  :األسباب الداخليةُ ، ميكننا حصرها يف نقطتني  –]  2[ 
مقارنـةً مـع   ( يف العملِ واحناللُ سلوكنا يف الكثريِ من املفاهيمِ  تقصرينا –) أ ( 

سلُوكاً  –مع الزمن  –، وهذا كلُّه سببه اهلشاشةُ الفكريةُ اليت تنتج ) الكثريِ من األممِ 
فاملصلَحةُ الفرديةُ عند الكـثريين  .. هشاً ، ينهار أمام أي عاصفة مهما كانت ضعيفةً 

نا نتمثّلُ قـولَ اِهللا  مبكثريٍ من العملِ ، وكأن أكثر والتنظري ، ةاألم ةٌ على مصلحةمقد
  ..تعاىل 
 ) لُون ا ال تَفْعم تَقُولُون موا لنآم ينا الَّذها أَي2(ي ( لُون ا ال تَفْعتَقُولُوا م أَن اللَّه دنقْتاً عم رب كَ

   ) 3 – 2: الصف ( ) 
أسباب فكريةٌ حمضةٌ ، وذلك باعتناقِ بعضِ األفكارِ اليت ما أنـزلَ اُهللا   –) ب ( 

 وطوائف أبناَءها إىل مذاهب قفروت ، ةاألم طاقات تشتواليت ت ، ا من سلطان تعاىل
  ..اهللا تعاىل ، كلٌّ منها يضع اآلخرين يف خندقِ العداِء الفكري ، وكأننا نتمثّلُ قولَ 

 ) ونفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزراً كُلُّ حب   )  53: املؤمنون (  )فَتَقَطَّعوا أَمرهم بينهم زُ
فاحلضارةُ ، والصناعةُ ، والتطـور  .. إنّ فكر املاضي هو مقدمةُ الوضعِ الراهن .. 

فكر يدفع ثقافةَ األمة ومهّةَ أبنائهـا باتجـاه   بشتى أشكاله ، والقيم الروحيةُ ، يسبِقُها 
وضعها الراهن ، فحالُ األمة نتيجةُ فكرِ املاضي ، وفكر األمة هو مقدمـةُ مسـتقبلها   

 احلضاري..  
من هنا نرى أنه ال ميكن أن يتغير حالُ اُألمة إالّ بتطورِ فكرِها إىل درجة يسموا ا 

فالتغيري الفعالُ يبدأُ .. ألمة إىل ملك إرادة التغيريِ الصادقة للنهوضِ والعملِ البناء أبناُء ا
  ..بالنفسِ ، وذلك متثّالً لقولِ اهللا تعاىل 
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 ) هِمنْفُس   )  11: الرعد (  )إِن اللَّه ال يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَ

 .. كلمة رودويف و)   ـهِم نْفُس ) يف أنفِسهِم ( يف هذه الصورة القرآنية بدالً من  )بِأَ

بِأَنْفُسـهِم  ( دليلٌ على أنّ التغيري املطلوب الذي يغير من حالِ األًُمة هو يف ماهية األنفسِ 
(  وليس يف بعضِ ما حتويه هذه األنفس ، ) يف أنفِسهِم .. (  

ةالقرآني ها  ففي هذه الصياغةحقيقةً مفاد النفسِ : نستشف ةيف ماهي رغيي كرأنّ الف
   ةرات ، فما بـني اسـتمراريوتصو من ثقافة على ما حتويه النفس هتغيري وال يقتصر ،
الفكرِ ذاته زمناً طويالً وبني ماهية النفسِ توجد عالقةُ تأثريٍ متبادلةٌ ، جتعلُ مـن فكـرِ   

 ةها  –مع الزمن  –األمفوسِ أبنائن لون اً يف حتديدمؤثِّراً هام..  
هذا اللونُ الناتج عن فكرٍ موروث لزمنٍ طويلٍ ، والذي يصبغُ النفس بلون هذا .. 

الفكرِ ، يعطي اُألمةَ هويةً مصبوغَةً بذات اللون ، فحىت املولودونَ يف األمـة حيملـونَ   
ةًً أكربم به إمكانيهغَ أنفسبصتوتأيت التربيةُ ل ، حلملِ هذا اللون  ..  

 .. مع قُرون سعةمن ت ألكثر هترِبجعليه السالم ، نتيجةَ ت هذه احلقيقةُ أدركَها نوح
أجيالٍ صبِغت أنفُسها باللون ذاته من الكُفرِ واإلعراضِ عن منهجِ اِهللا تعـاىل ، حـىت   

املولود هذا  أصبح قويتعم ، طويلة لقرون هكرِ آبائنتيجةَ ف ، فيها قريباً من هذا اللون
  ..اللونُ يف نفِسه نتيجةَ التربية يف اتمعِ الذي تتالت عليه تلك األجيالُ 

نَّـك إِن تـَ  ) 26(وقَالَ نُوح رب ال تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراً (  ـلُّوا  إِ ضي مهذَر
  )  27 – 26: نوح (  )عبادكَ وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً 

كالمنا هذا ال يعين ناموساً يلغي الفطرةَ اليت حيملُها املولود ، وال يعين قانونـاً  .. 
مـا  ) تعاىل  الصلة والقرىب من اهللا( عاماً ال استثناَء فيه ، فكُلُّ مولود حيملُ من الروح 

  ..جيعلُه على الفطرة الطاهرة النقية 
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 ) نيط نانِ مالْإنْس لْقأَ خ دب و لَقَهخ ءيكُلَّ ش نسي أَح7(الَّذ ( اللَةس نم لَهلَ نَسعج ثُم
 هِنيم اءم نا) 8(م لَ لَكُمعجو هوحر نم يهف نَفَخو اهوس ا ثُمم يالقَل ةدالْأَفْئو ارصب لسمع والْأَ

 ونكُر9  – 7: السجدة (  )تَش  (  
.. ، ونوح عليه السالم أجنب ولداً كـافراً   كان أبوه كافراًوإبراهيم عليه السالم 

الذي يتم تداولُه فما نعنيه هو أنّ اتمع بإطارِه العام ، تنصبِغُ نفوس أبنائه بلون الفكرِ 
فيه زمناً طويالً ، لدرجة محلِ معظَمِ املولودين يف هذا اتمعِ إمكانيةً أكرب للتلون ـذا  
اللون ، وتأيت التربيةُ فيما بعد لتعمق هذا اللونَ يف نفوسِ معظمِ هؤالء املولودين يف هذا 

  ..اتمع 
 ..التيه الذي نتوارثُه كثرية ، .. أباً عن جد  وهنا مكمن منذُ قرون رفحالُنا ملْ يتغي

وبالتايل ملْ نستفد من التاريخ ، ومـن  .. ألنَّ حقيقةَ أنفُِسنا ملْ تتغير خاللَ تلك القرون 
  .. أخطائنا فيه ، واليت تكاد تكونُ ذاتها 

 ..الذات وحقيقة فاخلطوةُ اُألوىل للخروج من التيه ، هي معرفةُ حقيقة   املوقـف
بعد ذلك تأيت اخلطوةُ الثانيةُ .. الذي تقف به هذه الذات ، وحقيقةُ أمراضِ هذه الذات 

من خاللِ وصف العالجِ السليم ملعاجلة أمراضِ الذات ، ورسمِ أُطُر الطريق السـليم  
بعد ذلك تأيت اخلطوةُ الثالثة من خالل العمل اجلـاد بأخـذ   .. للخروج من هذا التيه 

.. .. ج املُناسب والسري يف الطريق الذي متَّ رمسه للخروج من ظلمـات التيـه   العال
وهكذا تبدأُ رحلةُ اخلروجِ من التيه مبعرفة حقيقة سلبيات الذات ، واليت خنتزلُهـا يف  

ولكـن  .. النقاط التالية ، ليس جلداً للذات كما يتوهم الغارقون يف دياجريِ هذا التيه 
  ..  تشخيصاً هدفُه اخلروج من التيه  نعرِضها..... 
التفاعل مع احلياة من منظارِ األحالمِ والعاطفة ، ورؤيـة اخليـال حقيقـة ،     - *

وهذا يرتب عدم التفاعلِ احلقيقي مع الواقع ، وعدم .. وبالتايل العيش يف احلقيقة خياالً 
  ..ارب التاريخ االستفادة من أخطائه ، وبالتايل عدم االستفادة من جت
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الصفةُ السابقةُ تنتج صفةً أُخرى هي املبالغة يف تصوير إجيابيات األنـا ، ويف   -* 
 صبحي ةإغراقاً يف الذاتي ا خيلقات اآلخر ، ممالذات من  –مع الزمن  –سلبي برزخاً مينع

اً عـن التـاريخ ، ال   تصور –يف املُخيلة  –وخيلُق .. رؤية سلبياتها ، وإجيابيات اآلخر 
  .. عالقةَ له بالتاريخ 

الصفتان السابقتان تنتجان صفةً أُخرى جتعلُ من سيولِ االنكسـار والـذلّ    -* 
والتخلّف واهلزمية ليست كافيةً إلعادة قراءة الذات والتاريخ ، بل تدفع إىل التعامي عن 

  .. هذه القراءة ، والغرقِ أكثر يف دياجري التيه 
  –مـن خميلتـه    –ذلك يكَونُ مشّاعةً يف خميلة اإلنسان ، يلقي عليهـا   كُلُّ -* 

 هتاحلقيقةَ ، ويبقى غارقاً يف ذاتي واجِهلفشله ، حىت ال ي تربيرات .. فدائماً ليس له أي
فاآلخر واملؤامرات وسوُء الطالع سبب كُلِّ فشله ، .. مسؤوليةٌ عن األخطاء والفشل 

  ..ألخطاء فهو فوق ا
تلقَى عليها التربيرات املُصطنعةُ ألخطاء املنظومات  –دائماً  –هذه الشماعةُ  -* 

الفكرية ، وألخطاِء املمارسات الواقعية ، اليت يلغى فيها العقلُ ويحيد اآلخر ، ويسحق 
لى املوروث املصلحة العليا لألمة ، واحلفاظ ع: وكلُّ ذلك حتت أغطية خمتلفة ، مثل .. 

متر من  –دائماً وأبداً  –فاألمةُ .... ، واحلفاظ على الدين ، وعدمِ إعطاء فرصة لآلخر 
  ..منعطف تارخيي ، ومرحلة حرجة ، ال تنتهي إىل قيامِ الساعة 

 *-  إىل تصوير التاريخ مباضيه وحاضره تصـويراً   –مع الزمن  –كُلُّ ذلك يدفع
رببالغاً فيه ، فتمهما كانت ، وتستبدلُ م ، اهلزائم على الورق واملنابر  –ر–  بانتصارات

  ..ومهية ، ال تالمس الواقع أبداً 
الصفات السابقة تدفع إىل عدمِ التجرد يف التفاعل مع املسـائل ، واحلكـمِ    -* 
ربة أمام مـا  فالرباهني واحلجج واألدلّةُ والواقع املُشاهد ليست ذات قيمة معت.. عليها 

  .. هو يف املُخيلة واألحالم 
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هذا اإلغراق يف الذاتية حبيثُ ال يبصر اإلنسانُ ما هو خارج ذاته ، ويلغـي   -* 
يؤدي إىل وضعِ كُلِّ متنورٍ موضوعي يسعى للخروج من مستنقع هذه الذاتية .. اآلخر 

قراءة الذات والتاريخ والواقـع ،  ، يف خندق العداء ، مهما ملك من أدلة وبراهني يف 
  ..وإتهامه باخليانة والكُفُر والزندقة 

  
 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

 املهندس عدنان الرفاعي

www.thekr.net 
  


