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من املالحظ ان احلملة األوروبية ضد اإلسالم 
في أوروبا قد بدأت تظهر على السطح ولعل هذه 
احلملة فيها نوع من الديبلوماسية، ففي سويسرا 
منعت املآذن حتت حجة ما، وهذه احلجة كانت 
غائبة طول العقود املاضية، وفي فرنس���ا التي 
تعتبر املركز العامل���ي للحريات قامت احلكومة 
مببادرة لعرضها على البرملان الفرنسي للمصادقة 
عليها وهي منع النقاب في فرنسا، وأخيرا بلجيكا 
أصدرت قانونا يعاقب باحلبس أو الغرامة لكل 
سيدة تخرج من بيتها وهي مرتدية النقاب. وفي 
أملانيا قتلت السيدة املصرية احملجبة أمام رجال 
الش���رطة ألسباب غير معروفة من قبل شخص 

أملاني من أصل روسي يقال انه مختل عقليا.
ولو وقفنا وقفة تأمل حول هذه السلوكيات 
اجلديدة والتي اتخذت من النقاب عدوا لها لوجدنا 
ان الدوافع احلقيقية لهذه التصرفات املسؤولة 
تنحصر في احلد من انتشار اإلسالم في أوروبا 
فخالل السنوات القادمة يرى احملللون ان اإلسالم 
س���يكون الدين األول في فرنسا، اما في بلجيكا 
وهولندا واملجر والدمنارك فقد أصبح اإلس���الم 
بالنسبة لهم محل جدل واسع بني األوساط املثقفة 
وق���د أصبح لدى الكثيرين من هؤالء قناعة بأن 
اإلسالم هو الدين املثالي بالنسبة لهم، فاإلسالم 
له س���حر علمي واجتماعي واقتصادي بجانب 
الروحانية الرائعة التي يستشعرها املعتنقون 
له عند التعمق فيه. اما اإلجراءات الوردية التي 
قامت بها احلكومات األوروبية فما هي إال بداية 
خجولة للحد من انتشار اإلسالم في دولهم، ولكن 
قد يصل األمر فيما بعد إلى دخول جميع الدول 
األوروبية في الدين اإلسالمي في يوم ما باملستقبل، 
وتلك هي احلقيقة التي يعرفها املسلمون والتي 
وعد اهلل بها ولكن متى تكتمل اهلل أعلم. ولكن 
كم هو جميل ان تقوم الشعوب األوروبية برحلة 
استكشافية لإلسالم عن طريق اإلنترنت أو عن 

طريق املكاتب الفنية بالكتب اإلسالمية.
فالتاريخ اإلسالمي يؤكد لنا ان اإلسالم دين 
عاملي وليس دينا خاصا بالعرب، وما يؤكد ذلك 
الفتوحات اإلسالمية التي قام بها أجدادنا )أبناء 
الصحابة( فإيران وأذربيجان وإسبانيا واندونيسيا 
والهند والصني واملغرب العربي كانت اللغة العربية 
م���ن العوائق املنطقية الت���ي حتدهم من دخول 
اإلس���الم إذ ان اللغة العربية هي لغة اإلس���الم، 
إال ان ذلك لم يك���ن عائقا جوهريا في اإلعراض 
عن دخول اإلس���الم، بل ان أغلب حفظة القرآن 
الي���وم جندهم ممن ال يجي���دون اللغة العربية 
في احملادثة، بل ان اللغة العربية ليست لغتهم 
األم وم���ع ذلك حفظوا القرآن الكرمي قبل الكثير 
من العرب، وهذا يعني ان الس���مو اإلسالمي في 
املشاعر الروحانية يدفعهم إلى حتدي املستحيل 
من أجل حفظ القرآن الك���رمي، لذلك ومن خالل 
حتليل س���ريع مليكانيكية الفتوحات اإلسالمية 
وروحانية اإلسالم الذي يفتقدها الكثير من أبناء 
الشعوب األوروبية والتي تقودهم إلى االستقرار 
النفسي واالجتماعي ستجعلهم يندفعون وبقوة 
إلى اعتناق الدين اإلس���المي ال���ذي يضمن لهم 
تنظيم حياتهم النفسية واالجتماعية وغير ذلك 

من اإليجابيات األخرى.
فاحلرب الوردية ضد النقاب في أوروبا ما هي 
إال حرب فكرية ال يريد صانعوها انتشار اإلسالم 
في بلدانهم ولكنهم وبالتأكيد لن يستطيعوا كبح 
جماح القناعات األوروبية بحقيقة اإلسالم التي 
تدعو إلى توحيد اهلل والعدل واملساواة واالستقرار 

النفسي واالجتماعي واملالي.
فاليوم النقاب وغدا اللحية وبعد غد الصالة، 
ولكن س���يعلمون فيما بعد ان الدين هلل واهلل 
عز وجل يق���ول وهو خير القائلني )يريدون أن 
يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال ان يتم 

نوره ولو كره الكافرون(.

لم أكن ألكتب بعد 
أن توقفت طوعا خالل 
الفترة املاضية بسبب 
انش���غالي بدراستي 
هذه األيام، لوال أنني 
فجعت بخب���ر وفاة 
األديب الساخر األنيق 
جدا محمود السعدني، 

والذي برحيله تكون الس���احة اإلعالمية العربية 
خسرت أحد أهم أعالمها، بل رمبا يكون من أواخر 

األدباء اإلعالميني احملترمني.
الس���عدني، العلم الباقي في الذاكرة ما بقيت 
احلروف في بطون الكتب، لم ألتق به في حياتي 
س���وى مرة واحدة، بعد أن ق���رأت له جميع كتب 
»مذكراته«، وكان ذلك في صيف العام 1994 خالل لقاء 
عابر مع مجموعة من األصدقاء الصحافيني املصريني 
في القاهرة، لم أجد شيئا أقوله له عند مصافحتي 
له س���وى »أستاذ محمود قرأت كل كتبك« ابتسم 
ولم يعلق سوى بجملة »هو فيه حد لسه بيقرأ؟« 

قبل أن يغيب في زحمة حديث األصدقاء.
الس���عدني الرائع علمني كثيرا عبر كتبه التي 
قرأت معظمه���ا، فهو رائد دمج املف���ردة العامية 
بالفصحى في املقال���ة الصحافية، وأحد املهتمني 
بتبس���يط القضايا السياسية املعقدة وصبها في 
مقالة يفهمها ابن الشارع قبل أن يفهمها املثقفون، 
مؤسسا بذلك مدرسة خاصة به تخرج منها كثير 

من الصحافيني.
ملن لم يقرأ السعدني، عليه أن يبدأ اآلن بقراءة 
هذا الرجل األديب الصحافي الكاتب اخلارق للعادة، 
ال أبالغ في وصفه وال أضع فيه صفة لم تكن فيه، 
فمذكرات الولد الش���قي في املنفى رغم أنها مجرد 
مذكرات حتكي تنقالته بني عدد من الدول العربية 
أثناء رحلة نفيه االختيارية، إال أنها تعتبر عمال 
أدبيا متكامال على غرار روايات األدب العاملية إن 
لم تك���ن أقرب إلى قلوبنا كع���رب لكوننا نعرف 

شخوص تلك الرواية »املذكرات« جيدا..
أما كتابه »مذكرات الولد الش���قي في السجن« 
فهي املذكرات التي كنا نتلقفها كمراهقني جلرأتها 

املفرط���ة، ول���م نكن 
نعرف عن السعدني 
محمود يومها سوى أنه 
كاتب رائع ومعلومة 
تقول أنه شقيق املمثل 
صالح السعدني، عدا 
ذل���ك لم تك���ن لدينا 
أدنى فكرة عن سيرته 

الذاتية املذهلة.
عندما دخل���ت عالم الصحافة الحقا عرفت من 
هو محمود السعدني، وعرفت أنه أحد الصحافيني 
العرب القالئل الذين نالوا شهرة مستحقة لكونه 
صاحب مبدأ، رفض أن يبيع مبادئه حتى وإن أدى 
ذلك إلى كارثة شخصية تلحق به. وبسبب مبادئه 
طاردته احلكومة اإليرانية ألنه أس���س صحيفة 
في اإلمارات بالتعاون مع مالكها محمد املزروعي 
اس���مها »الفجر اجلديد« ووضع شعارها كالتالي 
»جريد الفجر جريدة العرب في اخلليج العربي«، 
وحتس���س اإليرانيون من تلك اجلرأة واحتجوا 
على لفظ »اخلليج العربي« ومعها بدأت املضايقات 
التي انتهت برحيله إلى الكويت ليعمل في جريدة 
السياسة الزميلة، وظل على مبدئه لم يحد عنه، 
كان يؤمن باحلرية املطلقة للصحافة، كان قوميا 
وليس »قومجيا« وشتان ما بني االثنني، فالقومي 
مؤمن مببدئه وسواء اتفقت معه أم اختلفت فليس 
لك إال أن حتترمه، أما »القومجي« فمجرد مدع فارغ 
يبيع مع أول »سوم«. وما أكثر »القومجيني« في 
الصحافة هذه األيام. برحيل الس���عدني خسرت 
الصحافة العربية هرما ولم تخس���ر مجرد علم، 
برحيله غاب قلم حر ش���ريف، قل���م يقطر إبداعا 
حقيقيا، ويكفي أنه وخالل سبعينيات وثمانينيات 
القرن املاضي ورغم عالقته الشخصية بالطاغية 
صدام حس���ني إال أنه وعندما أسس صحيفة »23 
يوليو« في لندن لم يتلق أي مال من النظام العراقي 
لدعم مجلته املعارضة، ويومها كانت أموال النظام 
العراقي متول معظم الصحف الصفراء »الشتامة« 

في شوارع لندن.
Waha2waha@hotmail.com
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مفه���وم  يحم���ل 
»اإلنسانية« في طياته 
ش���يئا من الغموض 
واللبس، ويس���مح � 
بس���بب تداخله مع 
تصوراتنا عن األخالق 
� بتمري���ر الكثير من 
األفكار التي متثل نوعا 

من »كلمة حق يراد بها باطل«، فهو مفهوم مخادع 
وحمال أوجه، يصعب نقده ألنه ببساطة سيحيل 

الناقد إلى شخص متناقض ينفي ذاته. 
ولفهم هذا الغموض في مفهوم اإلنسانية علينا 
أن نع���رف تاريخ املصطل���ح، أو حتديدا احلدث 
الذي تس���بب في ذلك الغموض، فقد نش���أت في 
أوروبا املسيحية خالل العصور الوسطى )عصور 
الظالم( حركة مناهضة لهيمنة الكنيسة التي كانت 
تتحدث وقتذاك باسم اهلل، فتقرر للبشر ما يجب 
وما ال يج���ب فعله في هذه الدنيا. وللخروج من 
تلك الهيمنة نادى فالسفة التحرر )الليبراليون( 
بفكرة أن »اإلنس���ان« قادر بذاته على فهم العالم 
وتقرير مصيره دون احلاجة لوجود إله يقول له 
كيف يتصرف وكيف يدير شؤون حياته، ووجدوا 
ضالتهم في مقولة بروتاجوراس السفس���طائي 
»اإلنسان مقياس األشياء جميعا«، وبدأت مع عصر 
النهضة حركة »انس���انوية« واسعة النطاق في 
األدب »األدب اإلنساني«  Litera Humaniores والفن 
والفلسفة وغيرها، وحتدد بذلك معنى جديد ملفهوم 
»اإلنسانية« والذي أصبح مقابال لإلله، خاصة بعد 
النق���د الالذع الذي وجهه ڤولتير للدين. وارتبط 
املفهوم أكثر مبفهوم »الفردية« الذي يشكل أساس 
الفلسفة الليبرالية، وبات االستخدام أكثر وضوحا 
وتطرفا ومهدا لظهور »العلمانية«، فاإلنسان بهذا 
املعنى ال يقبل بأي س���لطة أعلى من سلطته هو 

وال بسلطان آخر غير 
س���لطان العقل، فهو 
الق���ادر على  الوحيد 
حتدي���د معنى اخلير 
الوحيد  والشر، وهو 
الق���ادر على »صنع« 
منظومته األخالقية، 
وهو الوحي���د القادر 
على إدارة شؤون حياته الدنيوية، واهلل في هذه 
احلالة يصبح مجرد »فكرة زائدة عن احلاجة« كما 
يقول فويرباخ. من هنا نفهم املقصود بالغموض 
والتداخل في مفهوم اإلنس���انية، إذ يستخدم هذا 
اللفظ عادة للداللة على اجلانب األخالقي وما يحمله 
من مضامني تتعلق بحقوق البش���ر والدعوة إلى 
املساواة والعدالة واحلرية واإلخاء وغيرها، وهو 
ما ينبغي احلذر منه حتى ال تختلط املفاهيم ويتهم 
كل من ينادي باملس���اواة وحقوق اإلنسان بتهمة 

اإلحلاد التي أصبحت رائجة هذه األيام. 
في عام 1933 صدر »بيان اإلنس���انيني األول« 
Humanist Manifesto وال���ذي كتبه روي س���يلر 
ورميوند براغ ووقع عليه أكثر من 40 شخصية 
مرموقة، من بينهم الفيلسوف البراجماتي األميركي 
جون ديوي، تضمن البيان 15 بندا ش���كلت منذ 
ذلك احلني وحتى اليوم أهم مبادئ االيديولوجيا 
االنسانوية، من بينها البند األول الذي ينص على أن 
»اإلنسانيني يعتبرون الكون موجودا بذاته وليس 
مخلوقا«، والبند الثاني يقول »اإلنسان جزء من 
الطبيعة«. وللخروج من هذا التداخل املبهم ملفهوم 
اإلنسانية وما حلق به من سوء السمعة، يستخدم 
كثير من املثقفني لفظ »االنسانوية« للداللة على 
املذهب الفلسفي ومتييزه عن كلمة »اإلنسانية« 

التي رمبا يستخدمها كثير منا بحسن نية.
bodalal@hotmail.com

حول مفهوم اإلنسانية

محمد هالل الخالدي

نظرات

عبدالعزيز الكندري

أوباما...فرصة
 تاريخية للعرب!

وجهة نظر

خطاب الرئيس باراك حس����ني أوباما، الذي ألق����اه في جامعة القاهرة 
العام املاضي للعالم العربي واإلسالمي كان خطابا مميزا وحمل في طياته 
أبعادا كثيرة، حيث مثل اخلطاب مبادرة حسن نية من الواليات املتحدة 
األميركية جتاه العالم العربي واإلسالمي، وكان اخلطاب بعد سلفه السابق 
»بوش« االبن، الذي قسم العالم إلى قسمني وفسطاطني »من لم يكن معنا 
فهو ضدنا«، وبني الرئيس أوباما في خطابه دور العرب في نهضة األمة 

والعالم أجمع، حيث إنهم كانوا منارات هدى ورشاد للبشرية أجمع.
ولكن ماذا عن العرب أنفس����هم، وماذا يري����دون من الواليات املتحدة 
األميركية جتاه قضاياهم األساسية واملصيرية، والرئيس أوباما له نوايا 
حس����نة جتاه العالم العربي واالس����المي قد ذكرها في مناسبات كثيرة، 
وعلينا أن نس����تفيد منها، ويج����ب أن نعمل بجد واجتهاد للتعاون معه، 
ودورنا كعرب يعتبر أساسيا إن لم يكن مفصليا، ألننا ال ندري ماذا يخبئ 
املس����تقبل لنا في ظل عدم حتركنا جتاه قضايانا، لقد مد الرجل يده لنا، 
لكن ماذا نحن فاعلون، أين أصحاب السياسة والقرار؟، ملاذا ال يبادرونه 
التحية بتحية أحسن منها، ونحن نرى ونسمع ليل نهار كيف أن الكيان 
الصهيوني الغاصب يعربد في فلسطني، وجعل ينتزع من أصحاب الدور 

دورهم، على مرأى ومسمع العالم العربي.
يجب علينا أن ندرك ونعي جيدا أن احلكومة اإلس����رائيلية املتطرفة 
ال تعجبها سياس����ة البيت األبيض جتاه القضايا العربية والفلسطينية 
حتديدا، وهي حتاول كسب الوقت لتغيير املعادالت داخل الواليات املتحدة 
األميركية، وألنها تعي جيدا أن النظام األميركي قائم على املؤسس����ات، 
فهي تتحرك من طريق »األيباك« وهي اختصار للجنة الش����ؤون العامة 
األميركية � اإلسرائيلية، وهي من أقوى جمعيات الضغط على الكونغرس 
األميركي، وهدفها األساس����ي تقدمي املعونة والدع����م للكيان الصهيوني 
الغاصب في إس����رائيل، ومن أهدافها خدمة الكيان الصهيوني وممارسة 
الضغوط ضد أي توجه ال يتماشى مع سياساتها احلمقاء، وإيجاد قيادات 
للمس����تقبل تتبنى الفكر الصهيوني، واجلدير بالذكر أن بها أعضاء من 
احلزب����ني اجلمهوري والدميوقراطي، كما أن إس����رائيل تعي جيدا أدوات 
اللعبة السياس����ية وخاصة الضغط على أصح����اب القرار، ملاذا ال تكون 
للعالم العربي أدوات ضغط سياسية مشابهة ألدوات الكيان الصهيوني، 

وملاذا ال جنيد السياسة وفن املمكن على األقل؟
العرب اليوم مطالبون وقب����ل أي وقت آخر بالتعاون مع أوباما، ألنه 
يريد إرساء دعائم االستقرار االقتصادي والسياسي على حد سواء، ويريد 
بناء حتالفات وشراكات قائمة على املصلحة بني أميركا والعالم العربي، 
وانه مازال ينهج نهج الرئيس كلينتون في االعتماد على العالقات الدولية 
والقوة الذكية والتركيز على الديبلوماسية وحقوق اإلنسان حول العالم 
أجمع، يجب أن نتوقف عن محاربته في وسائل اإلعالم املختلفة، إن الوقت 
بدأ بالنفاد، والكيان الصهيوني بدأ يوسع املستوطنات، وعلينا أال ننسى 
أن أميركا تريد سحب قواتها من العراق قبل عام 2012، فماذا أعددنا لذلك 

اليوم، لو لم يكن هناك استقرار ال قدر اهلل؟
ويجب أن نتقدم بالشكر ملجلس العالقات العربية الدولية، حيث ذكر 
رئيس املجلس محمد الصقر أن املجلس سيرسل وفدا عربيا إلى الواليات 
املتح����دة األميركية، وذلك لاللتقاء بأصحاب القرار من رجال السياس����ة 
والعالقات العامة واإلعالم، لش����رح القضايا العربية العادلة للساس����ة، 
وه����ذه خطوة أولى في االجتاه الصحيح والس����ليم، ونتمنى أن تتبعها 

خطوات قادمة.
akandary@gmail.com 

الحرب الوردية األوروبية 
على النقاب

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

هجوم التيار الليبرالي على التيار اإلسالمي صار ال يخفى على أحد، 
فليست القضية قضية وطن أو تطبيق قانون أو دولة مدنية أو حرية 
أو مس���اواة، فكل هذه املس���ميات البراقة تذهب أدراج الرياح وال يغدو 
له���ا معنى في الواقع مبجرد أن تتعلق األمور بالتيار الليبرالي وحربه 
املستعرة ضد كل من ينتمي للتيار اإلسالمي فكريا أو تنظيميا أو حتى 
يشتبه به، حتت مبدأ بوش االبن أعقاب أحداث 11 سبتمبر »إن لم تكن 

معي فأنت ضدي«.
حت���ى أقرب لكم الصورة أكثر، فإن كن���ت متثل جهة خيرية دعوية 
ال لك وال عليك، تريد وج���ه اهلل، وتعمل حتت مظلة احلكومة متمثلة 
بوزارة الشؤون والعمل فلن تنجو من مالحقة الليبراليني وتربصهم على 
كل هفوة غير مقصودة تقع منك ولو نلت تزكية مس���بقة وثناء عطرا 
من القيادات العليا في البلد، فيا ويلك ويا س���واد ليلك لو ثبت أن أحد 
موظفي���ك قام بجمع تبرعات نقدية أو توزيع صناديق جمع الصدقات، 
وأما إن أردت إقامة مخيم ربيعي خيري ودعوي فستحتاج إلى »لستة« 
طويلة وعريضة من اإلجراءات، ستمل وحتبط قبل أن تقيم أول عمود 
فيه، في حني لو كنت من دول جنوب أو ش���رق آس���يا فيمكنك جتاوز 
اللوائح والنظم وإقامة حفل صاخب دون أي ترخيص بشرط أال يكون 

جتمعا إسالميا أو حتوم حوله شبهة أن يكون إسالميا. 
القانون يجب أن يسري عليك ألننا في بلد قانون، فمجلدات فتاوى 
اللجن���ة الدائمة وهيئة كبار العلماء ورس���ائل علماء الدعوة ومجموع 
فتاوى ابن تيمية وكت���ب العالمة ابن باز وابن العثيمني يرحمهما اهلل 
يج���ب أال تتجاوز ح���دود الكويت، ويجب على اجلم���ارك مصادرتها، 
ولتنتظر األسابيع الطويلة حتى يفرج عنها، و»روح دورها« بعد ذلك 
في وزارة اإلعالم إن ش���اء اهلل تلقاها، لكن كتبا تطبع في بالد ما فوق 
الش���مال ووراء اخلليج تعبر رغما عن أنف موظف اجلمارك املس���كني، 
والسبب أن التحالف الليبرالي حاليا تقتضي مصاحله تطبيق القانون 

علينا نحن، وتكون روح القانون املزعوم لغيرنا.
أخيرا: اململكة العربية السعودية الدولة اجلارة نساؤها حاليا يبحثن 
قضية جناحات املرأة بكل جدية وقدرتها على متثيل الشعب في مجلس 
الشورى السعودي، فنقول لهن »مهال ال تذهنب بعيدا، وانظرن إلى الكويت 
وكي���ف ذهبت وعود نائباتنا الفاضالت هباء منثورا، بل إنهن أصبحن 
حجر عثرة أمام آمال امل���رأة الكويتية ربة املنزل واملوظفة، واقتصرت 
إجنازاتهن في كرة القدم »اخلشنة« والشرطة النسائية ونقض قانون 
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