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 !!دـــالم واحـــاإلس

  
في واقع الحال هناك دفع 
بإتجاه اإلستثمار في الفرقة 

ألنها , والتناحر والتنافر 
السوق األربح لترويج البضائع 
العدوانية البغضاوية الدموية 
 التي تحقق بيعا وفيرا للسالح 
 
 

أن بيع  من المعروف
األسلحة عماد إقتصاد الدول 
الكبرى في هذه الدنيا 
 المتقاتلة األطراف

 
 
لكي يتم وضع البنى 
التحتية الراسخة لحروب 

ال , وصراعات طويلة األمد 
يوجد أحسن من الدين للقيام 
 بهذا الدور الخطير والمرير 
 
 
يتم تضليل وتغرير 
األطراف وتأجيج عواطفهم 

ام وذلك بالقي, ومشاعرهم 
بأفعال ذات تأثيرات إنفعالية 
نارية قادرة على إعماء 
 البصيرة وخداع العقول 
 
 
المسيرة التأريخية للدين 
اإلسالمي ال ترعى هذه 
اإلنحرافات واإلنحدارات 
 واإلنبعاجات التدميرية للدين

 
 

وبعد , وكان الحديث عن اإلسالم في دنيا المهجر , ا متنوعة من المجتمع يافكنا في جلسة تجمع أط
ال : إقترب مني أحد األخوة المعروفين في الثقافة والفكر وهو يقول, أن إنتهى المتحدث من كالمه 

  !!اإلسالم واحد, ذا وإسالم كذا يوجد إسالم ك

  !!هذا هو المطلوب من الجهتين: قلت 

  !!المشكلة مشكلتنا: قال 

ألنها السوق األربح , وفي واقع الحال هناك دفع بإتجاه اإلستثمار في الفرقة والتناحر والتنافر 
ك ينتعش اإلقتصاد وبذل, لترويج البضائع العدوانية البغضاوية الدموية التي تحقق بيعا وفيرا للسالح 

ومن المعروف أن بيع األسلحة عماد إقتصاد الدول الكبرى في هذه الدنيا , في الدول المنتجة للسالح 
  .وبسبب ذلك لن تهدأ األحوال في المجتمعات النفطية أو التي عندها ثروات, المتقاتلة األطراف 

ال يوجد أحسن من الدين , د ولكي يتم وضع البنى التحتية الراسخة لحروب وصراعات طويلة األم
وغيرها , ويكون برفع شعارات المظلومية واإلقصائية والحرمانية , يام بهذا الدور الخطير والمرير للق

, من آليات تحشيد المشاعر واإلنفعاالت السلبية الالزمة لتحقيق أعلى درجات اإلنفجار السلوكي 
  .والتفاعل العدواني ما بين أبناء المجتمع الواحد

وذلك بالقيام بأفعال ذات , وتأجيج عواطفهم ومشاعرهم  ولهذا يتم تضليل وتغرير األطراف
وتحوبل البشر إلى كرات جمر , تأثيرات إنفعالية نارية قادرة على إعماء البصيرة وخداع العقول 

  .متدحرجة وفقا إلرادة العابثين بمصير البالد والعباد

نها قد إنطلت على نسبة رغم أ, لن تنطلي على جميع األجيال , لكن هذه اللعبة الدينية الفتاكة 
ألن المسيرة التأريخية للدين اإلسالمي ال ترعى , لكنها ستندحر وتزول , كبيرة من الجيل المعاصر 

  .هذه اإلنحرافات واإلنحدارات واإلنبعاجات التدميرية للدين

وليس , وهي من ضرورات الحياة وقوة الدين , فالدين واحد والمذاهب متنوعة والمدارس متعددة 
وسبب قوة الدين اإلسالمي وديمومته , فالقوة في التنوع وليس في التقولب في صندوق أظلم , عكس ال

  .في إرادات التنوع والتعدد والسعي  لصيرورة الدوحة الدينية الوارفة
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ال مشكلة في شجرة 
ألنها , الوجود اإلسالمي 
لكن , تتوافق وإيقاع الحياة 

صان والفروع العيب في األغ
التي يتم قطعها وحرقها قرب 
  الشجرة اإلسالمية المباركة

والفروع متنوعة ومتعدد مختلفة بأشكالها وأحجامها , والتربة واحدة والساق واحد , فالجذر واحد 
فال مشكلة في شجرة الوجود , وتبقى تتفرع وتتجدد لكي تتواصل مع الحياة , وراق وما تحمله من أ

لكن العيب في األغصان والفروع التي يتم قطعها وحرقها , ألنها تتوافق وإيقاع الحياة , اإلسالمي 
 !!وجودها وتخنق أغصانها بالدخان فتؤذي, قرب الشجرة اإلسالمية المباركة 

  

  !ن؟ــب ديــل أن المذهــه

  
  
كل دين فيه مذاهب أو 
, مدارس وتشعبات متعددة 
, وال يخلو أي دين من ذلك 

وخصوصا األديان السماوية 
 الثالثة 
 
 
أن تفرع األديان إلى 
, مذاهب سلوك طبيعي 
, وضروري إلستمرار الدين 

والمذهب في حقيقته مدرسة 
ورؤية وإقتراب وفقا لوعي 
 وإدراك معين

 
 
يكاد جميع أئمة المذاهب 

يتفقون , دارس الدينية والم
على أن المذهب عبارة عن 
عمود من أعمدة الدين 
 .الذي يكون خيمتها جميعا

 
 
أن المذهب ال يمكنه أن 

وإنما تعبيرا عن , يكون دينا 
الدين وفقا لمنظار ورؤية 
ذات معايير وضوابط وأدلة 
 وبراهين

 
 
المذهب طريق لدين 

وسبيل لمعرفة , وليس دين 
الصادق مع  والتفاعل, الدين 

جوهر القيم والمفاهيم 
 .األساسية للدين

 
 
ترى الناس تتمترس في 

مما يؤدي إلى إنحرافات , دين والمذهب يتحقق إضطراب مقصود في تأزيم العالقة ما بين ال   
.سلوكية وتداعيات ضارة بالمذهب والدين  

وخصوصا , وال يخلو أي دين من ذلك , وكل دين فيه مذاهب أو مدارس وتشعبات متعددة     
.أما غيرها من األديان ففيها من التفرعات والتعددات ما ال يخطر على بال, األديان السماوية الثالثة   

وإنما هي معروفة في األديان , ليست جديدة , ب الدين الواحد ومسارات المذهبية فيه وتشع   
وغيرها من ديانات األرض , وفي الديانات المصرية , في سومر وأكد وآشور وبابل , القديمة 
.السالفة  

فاألحزاب تتفرع أو كما يقال , وال يزال هذا السلوك مرافقا ألي منطلق عقائدي وإجتماعي   
والعشيرة كذلك ولهذا فيها األفخاذ وغيرها من , والعائلة الواحدة تتفرع , صل فيها إنشقاقات تح

.المسميات  

والوطن تعدد , وأصبحنا نعيش في قارات وأوطان , واألرض الواحدة تعددت وتنوعت جغرافيا   
.ما فيه بتقسيمات إدارية متنوعة  

وربما تكون , نما جميع المخلوقات األرضية تلك حالة سلوكية خلقية ال تشمل البشر وحسب وإ  
وفقا لنواميس , قانون كوني وثابت وجودي يتحكم بإرادة الديمومة والتواصل والبقاء المحكم المنضبط 

.نعرف بعضها وال نعرف الكثير منها  

والمذهب , وضروري إلستمرار الدين , وفقا لهذا فأن تفرع األديان إلى مذاهب سلوك طبيعي و  
ويتم , ينطلق من فرد أو مجموعة أفراد , في حقيقته مدرسة ورؤية وإقتراب وفقا لوعي وإدراك معين 

ذي البناء عليه وتطويره والبحث في معانية ومنظاره وآليات تفاعله وفهمه ضمن منظومة الدين ال
.أوجدته  

يتفقون على أن المذهب عبارة عن عمود من , ويكاد جميع أئمة المذاهب والمدارس الدينية   
.أعمدة الدين الذي يكون خيمتها جميعا  

وإال فأن الدين سيضيع في متاهات التالحي والخسران , وال يمكن للمذهب أن يكون خيمة لوحده   
وإنما تعبيرا عن الدين وفقا لمنظار ورؤية ذات معايير  ,أي أن المذهب ال يمكنه أن يكون دينا , 

.وضوابط وأدلة وبراهين  

والتفاعل الصادق مع جوهر القيم , وسبيل لمعرفة الدين , والمذهب طريق لدين وليس دين   
.والمفاهيم األساسية للدين  
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وتحسب أنها , مذاهبها 
صاحبة الحقيقة المطلقة 
 وغيرها على ضالل وإنحراف

 
 
تم اإلستثمار في هذه 
اإلنحرافات الفكرية 
والتعبيرية عن هذه المدرسة 

وفقا لمجتزءات , أو تلك 
تعمي الناس عن رؤية 

 األساسية للدينالمفاتيح 
 
 
أي أن التفاعالت الجارية 
بسبب اإلنحرافات اإلدراكية 
العقائدية يتم توظيفها إلعطاء 
المبررات والتسويغات 
 الالزمة لإلنقضاض على الدين

 
 
هل سنرعوي ونتعلم أن 

ال دين , المذهب قوة للدين 
!!  يهدم الدين

  

      .وفي مجتمعاتنا يتحقق إنحراف وتشويه لمعنى المذهب والدين

وتحسب أنها صاحبة الحقيقة المطلقة وغيرها على ضالل , ترس في مذاهبها فترى الناس تتم
وتدمير , من تكفير وتضليل ورجم بالغيب , مما دفع إلى سلوكيات ال تمت بصلة للدين, وإنحراف 

.للبالد والعباد  

ات وفقا لمجتزء, وتم اإلستثمار في هذه اإلنحرافات الفكرية والتعبيرية عن هذه المدرسة أو تلك   
وتدفعها إلى الغلو والتطرف والقيام بأعمال السوء , تعمي الناس عن رؤية المفاتيح األساسية للدين 

.وهي تدعي الدين, النكراء   

وأن الدين آثم ألن أبناءه يتقاتلون , إال أن هذا يمثل الدين , واآلخرون من غير الدين ال يفهمون   
.حمة والمحبة واأللفة والسالم والتسامحوكأنهم ال يؤمنون بالر, ويدمرون ويخربون   

وهو يقول ويبشر بأن أبناء هذا , وهذا يعطي صورة سلبية عن الدين ويوظف العدوانية عليه   
.الدين هم أعداء دينهم فكيف بالذين ليسوا بالمنتمين لهذا الدين  

إلعطاء المبررات  أي أن التفاعالت الجارية بسبب اإلنحرافات اإلدراكية العقائدية يتم توظيفها  
.والتسويغات الالزمة لإلنقضاض على الدين  

تعبر عن معاني الوحدانية والرحمة , وإرادة توحيدية , ورؤية واضحة , فهل من صراط مبين   
بعيدا عن السلوك المتصاغر المتجاهل لقيم ومبادي الدين العريقة السمحاء , والرسالة اإلنسانية للدين 

!!البشر كافة؟ التي جاءت لهداية بني  

  !!ال دين يهدم الدين, وهل سنرعوي ونتعلم أن المذهب قوة للدين 

  

  مقاربات سيكولوجية... في الدين والحياة

  
المجتمع العربي مضغوط 
ما بين قوتين دينيتين شرقية 
 وغربية 
 
 
هذا العامل األساسي في 
ما يحصل في الواقع العربي 
له تأثيراته القوية على توليد 
طاقات ردود األفعال 
 الشديدة 
 
 
في الوعاء المضغوط تحشى 
الخطط والبرامج والمشاريع 

إلثارة العواطف , المدروسة 
لة بتنفيذها واإلنفعاالت الكفي

على أحسن وجه وأفضل 
 صورة ممكنة 

وهذا الضغط المتزايد هو الذي , المجتمع العربي مضغوط ما بين قوتين دينيتين شرقية وغربية 

ت الدينية القاسية في الوعاء الذي يتعرض لدرجات عالية من الضغط التي تتسبب أوجد التفاعال

  . بإرتفاع درجة الحرارة والغليان

وهذا العامل األساسي في ما يحصل في الواقع العربي له تأثيراته القوية على توليد طاقات ردود 

الكفيلة بتأجيج الصراعات المتنوعة في وعاء تغلي عناصره وتفور بما يتوافد إليها , األفعال الشديدة 

  .من قدرات المحق والتدمير الفتاك

إلثارة العواطف  ,المشاريع المدروسة وفي الوعاء المضغوط تُحشى الخطط والبرامج و

والوصول بها إلى أقصى النتائج , واإلنفعاالت الكفيلة بتنفيذها على أحسن وجه وأفضل صورة ممكنة 

ولهذا فأن التفاعالت المتصاعدة , الالزمة إلنطالق مشاريع أخرى ذات آليات إمحاقية دائبة وقاهرة 

عاء المضغوط قد أوجد عناصر ذات قدرات عالية على والعلة أن الو, ستتوالد والصراعات ستتعقد 

لكنها مغرية ومؤثرة , واإلستثمار فيه لتحقيق أعلى المنافع الشخصية قصيرة األمد , إستلطاف الضغط 

  .وجذابة إلدامة السلوك المحقق لألهداف والغايات العلنية والخفية
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المحنة يمكن تلخيصها بأن 
الضغوط الواقعة على 
محتويات الوعاء من جوانبه 
تتسبب بتأسيس ضغوطات 

وتكورات متناطحة , داخلية 
متصارعة تحقق إنسكابات 
 عنيفة لمحتويات الوعاء 
 
 
حققت األطراف الضاغطة 
أهدافها ومساعيها الكفيلة 

ير الربحية العالية بتوف
التي , واإلفتراسية السهلة 

تضمن لها الهيمنة والسيادة 
 وتقرير مصير محتويات الوعاء 
 
 
أن السلوك الزئبقي من 
ضرورات البقاء في 
المجتمعات التي تحولت إلى 

يتم , حشوات سندويجية 
أكلها على موائد اإلفتراس 
الحضاري اللذيذ إلدامة قوة 
  .وطاقة القوى المفترسة

اء من جوانبه تتسبب بتأسيس فالمحنة يمكن تلخيصها بأن الضغوط الواقعة على محتويات الوع

وهذا , وتكورات متناطحة متصارعة تحقق إنسكابات عنيفة لمحتويات الوعاء , ضغوطات داخلية 

من قدرات وطاقات يلفظها الضغط المتنامي في المركز , يفسر التقيؤ الشديد لما يحويه الوعاء 

  .والمحيط

وتؤسس لتفاعالت تكفيها , وتخطط  وبما أن الضغط المحيطي يدير لعبته الضاغطة بعقول تفكر

فأن التواصل حتمي ما , وتوفر لها العناء واألموال بل وتجعلها ذات ربحية فائقة , الجهد واإلجتهاد 

  .دامت األرباح متنامية وتتوارد إلى أرصدة الالعبين بال كلفة

واإلفتراسية  وبهذا حققت األطراف الضاغطة أهدافها ومساعيها الكفيلة بتوفير الربحية العالية

الذي تضغط على جوانبه , التي تضمن لها الهيمنة والسيادة وتقرير مصير محتويات الوعاء , السهلة 

  .بأقصى قوتها وتغذيه بآليات تفكيرها الغابية الطامعة بإلتهام فظيع

, وعليه فأن مفردات المحتوى المضغوط عليها أن تتعلم مهارات المقاومة الحضارية المعاصرة 

أي أن السلوك , تحول إلى صيرورات زئبقية ال يمكن اإلمساك بها وتسخيرها لإلحتكاك ببعضها لكي ت

يتم أكلها على موائد , الزئبقي من ضرورات البقاء في المجتمعات التي تحولت إلى حشوات سندويجية 

  .اإلفتراس الحضاري اللذيذ إلدامة قوة وطاقة القوى المفترسة

ورات التفاعلية التي ال يمكن تقدير أعدادها وحجوماتها وكيفيات والزئبقية تعني تحقيق التك

وهي لعبة حضارية بحاجة إلى عقول وطنية حريصة على هويتها وقيمتها , تواصلها وتعاضدها 

التي عليها أن ال تفرط بها أو تتنازل عنها تحت أي المغريات والمعززات الخطيرة , الجوهرية 

 .المنطلقات

  إرتباطات ذات صلة
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