نعم اخترنا االستقاللية
وهــي القاســم المشــترك بين كل
الناس ،ولن نكون إال كما كنا فقط.
نعبر فيه عن شكرنا..
وامتناننا للحياة..

إعالن التجديد
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تــرى جمعيــة التجديد الثقافيــة االجتماعية ،أن االســتقالليةَ هي منه ٌج ضــروري لكل اجتماع
انســاني ،يوائم بيــن ضرورتين؛ ضرورةَ ُحفظ الفرد ،وضرورةَ حفــظ نظام الجماعة ،حيث ال
يوجد مجتمع إال وهو مختلط التوجهات والمصالح .فالقاعدة الجامعة بين الناس المختلفين هي
قاعدة القيم اإلنســانية الكونية ،والتي هي األســاس في خطاب األنبياء ،ال النظرة الخصوصية
لــكل طائفــة وفرقة وملة ومذهب وعقيــدة دينية أو غير دينية ،فهذه تفــرق ،وتلك تجمع ،وال
قيامة ألي مجتمع ،إال إذا قام إنســانه؛ فرادى وجماعات مســتقلين ،ليدخلوا في الســلم كافة،
فهنــاك دائما مشــترك بين الناس ،يجب البنــاء عليه ،إنها دعوة إلى الكلمة الســواء ،والبناء

القاعدة الجامعة بيــن الناس المختلفين هي
قاعدة القيم اإلنســانية الكونية ،هناك دائما
مشترك بين الناس يجب البناء عليه.
عليها.
ترى الجمعية أن ثمة مجموعةٌ من التعاليم الدينية واإلنسانية ،تؤسس لمنهج االستقاللية:
ســ ْل ِم كَافَّةً) ،وثانيها أن
أولها الدعوة للدخول في الســلم كافة (يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ال ِ ّ
ّ
ِين) ،وثالثها العمل بسنّة
يد ِ
تكون حرية االعتقاد مصانة ،إقرارا لآلخر بمصالحه (لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ
سنُ ) ،ورابعها العمل وفق
ي أَحْ َ
التدافع بالتي هي أحسن ،لتحويل العداوة إلى ألفة (ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ِه َ

ــر َما بِقَ ْو ٍم َحتَّى يُغَ ِيّ ُروا
للا َل يُغَ ِيّ ُ
ســنة التغييــر ،التي تبــدأ بتغيير النفوس؛ لتتغيّر األحوال (إِنَّ َّ َ
س ِه ْم) ،وخامسها الوعي الفردي ،ونبذ التبعية العمياء (ال يكن أحدُكم إمعة) ،وسادسها
َما ِبأ َ ْنفُ ِ
االهتمام بالناس ،ونبذ األنانية (من لم يهت ّم بأمور المســلمين فليس منهم) ،وســابعها المرونة
في المطالبة بالحقوق.

بهــذا «المنهــج» يمكن أن تنهض شــعوب ،تجاهد متطلبــات الحياة المتجــددة ،وبه تقام دول
عريقة ،ترتقي على أزماتها العميقة.
هذه حقيقة علمية مدروسة ،وليست خياال أو وهما ،مستخلصا من تمرد فرد هنا ،أو انتفاضة
فئة هناك ،أو حتى ثورة شعب ،أو انقالب عساكر ،فهذه كلها (تمرد ،انتفاضة ،ثورة ،انقالب)
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يمكن أن تهدم حصونًا وقالعًا ،ولكن ســريعا ما يعاد ترميمها ،وبناء أخرى جديدة على أيدي
القادميــن الجــدد ،يملؤها الخوف والرعب من اآلخر ،القريــب قبل البعيد ،وقد ترك لنا التاريخ
أمثلة كثيرة.
وســط هذه الفوضى ،سنجد ظروفا ســانحة ،لنشــأة منظومة تحتنك ناصي ِة اإلنسان ،ووجهتِه
العقائدية ،بل تمزق األوطان إلى طرق متقاطعة متعارضة ،فكل من على هامشــها هو صدامي
غير الذي خرج إليه ،سيجد نفسه مندفعا في مسارات ال
بالضرورة ،ســيجد نفســه وسط اتجاه ِ
خيار له فيها ،سيجد نفسه تلقائيا في مرمى اآلخر ،الذي ال يراه إال عدوا ،بسبب أو بال سبب.
يحــدُث ذلــك في كل مكان ،ألنه يحدُث أوال في الوجدان ،المخترق بفتن سياســية؛ أق ُّل ما يقال
عنها سياسة رخيصة ،ومعادية لإلنسانية ،فهذا النوع من الدنس السياسي المصطنع ،يحاكي
وواجب أعلى يدفعه ،وهو
الحــس العقالنــي ،والخلق المتعالي ،بادعاء أن قيما عليا توجهــه،
ٌ
(الدنــس السياســي) فعال الختــراع البطوالت ،واســتعراض القدرات ،للغايــات التي صنع من
أجلها ،من تشويه اآلخر وانتهاكه ،تستمد طاقتها من الكذب واالفتراء ،واإلشاعات ،وتحريف
الكلــم عن مواضعه ،والتشــويه ،والخداع ،واالســتفزاز ،والعبث ،والمغالطــات ،والتحريض،
وانتهاك الحرمات  ......الخ ،وكلها جرائم محرمة إنسانيا ،قبل أن تكون محرمة عقائديا.
قــال النبــي(ص) محدثا أصحابــه :ال يكن أحدكم إ َّمعــةً ،يقول أنا مع الناس إن أحســنوا ،وإن
أســاؤوا أســأت ،ولكن وطنوا أنفسكم ،إن أحســن الناس أن تحسنوا ،وإن أساؤوا ،أن تجتنبوا
إساءتهم.
فاالنغمــاس فــي أوهام عميقة كانت أو ســطحية  ،فذلك ســيان ،فكلها تصب فــي معنى واحد
ســ ْل ِم كَافَّةً َو َل تَتَّبِعُوا
محظــور إنســانيا قبل أن يكون عقائديا ،يــا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ال ِ ّ
ٍ

اإلستقاللية..
وعي ويقظة..
تمسك بمعالي األمور ..
تالقي مع اآلخر
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ُخ ُ
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم عَــد ٌُّو ُمبِين ..ومتى فعل المرء ذلك مرة ســيفعله مرارا ،وهذا ض ُّد
ــوا ِ
ط َ
ت الشَّــ ْي َط ِ
الفطرة اإلنسانية ،وال يوجد عاقل يعي الحقيقة وال يقبلها.

هناك طرق عديدة للتغيير اآلمن ،وكلها طرق تبدو موحشة لقلة سالكيها ،أولها أن تبدأ مستقال
س ِه ْم َو ِإ َذا أ َ َرا َد
للا َل يُغَ ِيّ ُر َما ِبقَ ْو ٍم َحتَّى يُغَ ِيّ ُروا َما ِبأ َ ْنفُ ِ
بنفسك ،فنفسك هي محور وجودك« ..إنَّ َّ َ
ســو ًءا فَ َل َم َر َّد لَهُ َو َما لَ ُه ْم ِم ْن دُونِ ِه ِم ْن َوا ٍل» ،عندها ســتجد من يعينك على نفســك،
للاُ بِقَ ْو ٍم ُ
َّ
وسترى أنك لست وحدك في الطريق ،فابدأ أنتَ تج ْد هللاَ معك.

االســتقاللية صحوة حب حقيقية ،حب الذات وحب اآلخر الغير مشروط ،وهذا النوع من الحب
يجعلك مدركا بذاتك مؤمنا بحقيقتك ،فأنت العربة وأنت قطارها في الحياة.
فاالســتقاللية ال تعنــي الســكون والجمود ،أو عــدم االكتــراث والالمبــاالة ،أو االنكفاء وعدم
االهتمام ،إلى ما هنالك من معاني المقت ،التي ال تمت لها بصلة ،قال النبي (ص) من لم يهتم
بأمور المسلمين فليس منهم.
وإنمــا هــي وعي ويقظة ،يتمســك بها المرء المســتقل كمنظومة قيم ومبــادئ ،تقود حركته
وسلوكه ودوافعه ،نحو الوسط النقي (أي :الدفع بالتي هي أحسن) ،وتعني الولوج النشط في
معالي األمور وحقول اإلبداع لقضايا أمته وأزماتها ،فاالســتقاللية ضرورة ملحة تهم المســلم
قبل غيره ،ومن له عقيدة أخرى أو دين آخر ،فدينه لن يدعوه إال للوعي واليقظة ،والتمســك
ِين هي طلب للتالقي مع اآلخر على كلم ٍة سواء،
يد ِ
بمعالي األمور ،وقوله تعالى لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ
كل من موقعه ،ال للتدابر واالنفصال.

فاالســتقاللية ال تكــون عفوية ودون بذل جهد نفســي ،وإنما تتطلــب إرادة ذاتية حرة ،وال تتم
بالتبعيــة والتقليــد ،والتهرب من تحمل المســؤولية ،وال باإلمالء بإقحام األديــان والعقائد في
سنُ »« ،فَ ِإ َذا
«و َل ت َ ْ
ســت َ ِوي ا ْل َح َ
ي أَحْ َ
سنَةُ َو َل ال َّ
حراك تقشــعر منه األبدانَ ،
ســ ِيّئ َةُ ا ْدفَ ْع ِبالَّتِي ِه َ
ي ح َِمي ٌم»
الَّذِي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَهُ َ
عد َ
َاوةٌ كَأَنَّهُ َو ِل ٌّ

ومــن الملفت للنظر ،أن الكثير من الناس لألســف ،لديهم القدرة على التضحية باســتقالليتهم
وبدينهم وعقائدهم وكل شــيء ،ألتفه العواطف واألســباب الدنيوية ،هذا الخيار البائس يكون
في العادة نتيجة للخواء العقلي ،كنتيجة حتمية لفقدان البصيرة ،فالبصيرة هي ذاتية مستقلة،
وغير تابعة أو مقَلَدَة ،وهي ثروة تمد صاحبها باألسباب ،واستيعاب الواقع والحال.
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االســتقاللية تســمح للــكل أن يــؤدي
واجباتــه علــى النحــو المطلــوب ،ويقوم
برســالته بفعالية كعنصر مكمل لآلخر،
وليست وثبة عليه

وتحول نحو فضاء واســع ،وبالتالي هي أداة إحســاس المرء
االســتقاللية تمثــل نقطة ارتكاز
ّ
بكيانــه مــن جهة ،ودوره مع اآلخرين من جهة ،فالبصير ال يمكن أن يضحي بإحساســه بذاته
وكيانه ،كأن يشــطب نفســه من الوجود ،فهذه االستقاللية هي سماته الروحية ،المشتملة على
الحقوق األساســية لإلنسان ،والتي تنشــأ عنها عقلية لنظم قيمه ومعتقداته ،والت َ َميُز بها ذاتيا
في الحال ،وفيما وراء الواقع واألفق البعيد.
سيظل األمن ،والتواصل ،والتماثل ،والتعامل ،والتجانس ،والوعي بالمصالح العامة ،والمواقف
المسؤولةُ ،حلما يراود (الحاكم والمحكوم) ،و(الغني والفقير) ،و(المسلم وغير المسلم)( ،أي
ك َّل معني بالسياسة واالقتصاد واالعتقاد) ما لم تكن االستقاللية بعدا أساسيا في حياتهم.
ت اعتباري ٍة معنوي ٍة ما لم
هــذا الثالثــي ال يمكن أن يتماهى منســجما أو مندمجا في اآلخر كــذا ٍ
ينحاز موضوعيا نحو االستقاللية ،وأن يكون على حياد بين طرفيه (الحاكم  -الغني  -الديني)
والعكس كذلك (المحكوم  -الفقير – الالمسلم أو الالديني).
وفي حال االنسجام واالندماج بين هذه األطراف ،سنجد نسيجا من القدرات اإلرادية التفاعلية،
للتعاطــي مــع القضايا بصورة تلقائية ،وأكثر من إيجابية ،فالنتائج اإليجابية المرجوة ال تعكس
تصــورا فرديــا ،بل هي قــدرة مجتمعة ،أو صــورة مجتمعية ،لها كيان قائــم بذاته ،ومقوماتٌ
يتمسك بها الجميع ،فكلما اتضح ميلنا نحو االستقاللية ،سنحافظ على خطواتنا نحو اإليجابية،
أكثر وأكثر ،حفظا للنتائج اإليجابية ،وتعزيزا لكيانها ومقوماتها.
فاالســتقاللية داللــة على التقــدم الواقعي نحو األفضــل ،وليس وه ًما في الفــراغ ،أو التراجع
والتخلف ،إنه تقدم واقعي ،يتنامى ويتطور مع حركة الزمن ،كأسلوب حيا ٍة ُمعاش ٍة ،فاالستقاللية
تســمح للكل أن يــؤدي واجباته على النحو المطلــوب ،ويقوم برســالته بفعالية كعنصر مكمل
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لآلخــر ،وليســت وثبة عليه ،فمن األفضــل للمرء ،أن يكون مصلحا لذاته ،مســتقال بصالحه،
(ال ظهــر فيركــب وال ضرع فيحلب) ،من أن يكون صالحــا للتبعية ،وهذا يتطلب ثقافة عميقة،
تفلســف الوســيلة والغاية ،كخالصة للتوازي بين ما هو عقالني وبين ما هو روحاني في هذا
االتجاه ،فكلما توســعت هذه الثقافة ،كلما تطورت مناعتنا اإلنســانية ،واتسع منظورنا للتغيير،
مــن حــال التبعية العاطفيــة ،والتقليد األعمى ،إلــى فاعلية اإلبداع ،والقيــادة الحديثة ،ووحدة
المصير.
اإلنسان ال يتخلى عن إنسانيته ،ولكن منطقه في الحياة هو ضد إنسانيته أحيانا ،من حيث يعلم
ومن حيث ال يعلم ،فذلك ما يجرده منها ،واإلنسان ال يخسر حقه في الحياة تلقائيا ،إال إذا توقف
عن إثبات حقه في الوجود ،وهذه مغامرة خاسرة قطعا.
فاالستقاللية هي القاسم المشترك (همزة الوصل) بين الجميع.
نعم اخترنا االســتقاللية وهي القاسم المشــترك بين كل الناس ،واالبتعاد كل البعد عن استغالل
عواطف الناس ،والتقوقع في قضاياهم والمتاجرة بها باســم الدين ،ومن ثم إعادة شــحنها أو
توظيفها سياسيا خدمة للمجهول ،ال؛ لسنا كذلك ،ولن نكون إال كما كنا فقط.
فوضها هللا سبحانه وتعالى لإلنسان ،ليختار
االستقاللية هي الوجه العملي
للحرية الذاتية التي ّ
ّ
مجتهدًا براءة الذمة ،تجديدا إلنسانيته ،والعيش بسالم وكرامة ،دنيا وآخرة.

نعم اخترنا االستقاللية وهي القاسم
المشــترك بين كل الناس ،واالبتعاد
كل البعــد عــن اســتغالل عواطــف
النــاس ،والتقوقــع فــي قضاياهــم
والمتاجرة بها باســم الدين ،ال؛ لسنا
كذلك ،ولن نكون إال كما كنا فقط.
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يستحثنا أسالفنا بحكمتهم للقيام بعد السقوط
متمثليــن بطائــر الفينيــق ،إذ ينفــض عــن نفســه
بنفسه رماد الدمار إيذانا باستئناف حياة جديدة.
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الكلمة االفتتاحية للموسم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اء َل َي ْب ِغي َب ْع ُ
يرا ِم َن ا ْل ُخ َل َ
ض»
«و ِإ َّن َك ِث ً
ض ُه ْ
َ
ط ِ
م َع َلى َب ْع ٍ

طوفان
فــي هذه المرحلة الحساســة والدقيقــة من تاريخ األمة ،والتي نقف فيهــا على أنقاض
ِ
ث ارتفعت فيها أمواج الفتن ،وتالحقت عليها النوازل والمحن ،فتغيّرت مالمح المجتمعات
أحدا ٍ
حتى أصبحت مشــوهة بندوب آثارها ،وانحدرت قيم اجتماعها ،ذلك أنّ «الخلطاء» ،وشــركاء
األوطــان واألديان واإلنســانية ،قد بغى بعضهم على بعض .واجتيحت أرض ســام اإلنســان،
اء لَيَ ْب ِغي
يرا ِمنَ ا ْل ُخلَ َط ِ
و«الخلطا ُء» أخوةُ الديانات واإلنسانية يموج بعضهم في بعض َ
«وإِنَّ َكثِ ً
بَ ْع ُ
ض».
ض ُه ْم َ
علَى بَ ْع ٍ

س َ
علَ ٰى أ ُ َم ٍم ِ ّم َّمن َّمعَكَ َوأ ُ َم ٌم
علَ ْيكَ َو َ
ت َ
ــا ٍم ِ ّمنَّا َوبَ َركَا ٍ
بعد انحســار الطوفان «قِي َل يَا نُو ُ
ح ا ْه ِب ْط ِب َ
اب أ َ ِلي ٌم»
س ُهم ِ ّمنَّا َ
َ
سنُ َم ِت ّعُ ُه ْم ث ُ َّم يَ َم ُّ
ع َذ ٌ
وقــف نــوح عليه الســام أمام مشــهد األرض المنكوبة ،يتأ ّمــل هول الخــراب وكأنه انعكاس
لتضاريــس نفــوس األمم التــي ركبت معه ،أ ّمة مؤمنينَ بدعوته؛ ومعَهــم أمم ممن لم يؤمنوا،
لكنهم ركبوا معه طلبًا للسالمة والسالم.
وقــف يتأمــل وهــو متيقن أنّ قدر هــذا الوجود اإلنســاني ليس هذا الخــراب الممتد على وجه
األرض ،وال قــدر اإلنســان مهما كان انتماؤه أن يفقد ســامه ،بل إن قــدره «الحياة» كما أن
قدراألرض إعمارها.
ً
طويل البد من
هــذا مــا كان يــراه نوح ويدركــه ،يرى أنّ الحياة االنســانية التي عطلت دهــرا
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كان واجــب نوح (ع) أن يعيد رســم مشــهد
الوجود اإلنســاني على قيم ومبــادئ أصيلة
صادقة مختلفة جذريا عن تلك التي سادت
عالم ما قبل الكارثة

اســتئنافها ،البد من حياة واعدة جديدة تقوم على أنقاض ما خلفته الفتن وما خربه الطوفان،
حيــاة تبــدأ بإدراك الحاجــة إلعادة بناء العالقات اإلنســانية الضرورية ،وتســتمر بالكدح على
طريــق تلبيــة الحاجات الضرورية األولية ،فكان هذا واجبه االنســاني قبــل الديني ،واجبه أن
يعيد رسم مشهد الوجود اإلنساني على قيم ومبادئ أصيلة صادقة مختلفة جذريا عن تلك التي
سادت عالم ما قبل الكارثة.
كان يضع أسس فلسفة وجود «الخلطاء» ،ومفاهيم حياتهم ،وقيم ثبات يحملها اإلنسان لتحمله
هي للسعادة والنمو واإلزدهار إن أراد النهوض من جديد صادقا.
عرف نوح أنّ المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة ،حدّد الغاية ورسم مسار السعي ،وم ّد يد
«رب أنزلني ُم َ
خير
ع ِل َم
الحاجة لطلب العون ليســتهل به الحياة الجديدة كما ُ
ّ
نزالً ُمباركا ً وأنت ُ
المنزلين».
ِ
قائم على صدق النوايا واإلخالص في السعي ،وااللتزام بالقيم
أفصح عن حاجته لنزو ٍل
ٍ
مبارك ٍ
والعمل وفق مفاهيم إقامة الحياة الكريمة لكل الخلطاء ،نزوال مباركا ينفي عن نفسه ما يقوض
حرم على نفســه اســتعمال الفتن لتخريب العالقات ببث الكراهية،
أســس االجتماع الســليم ،ويُ ّ
ويزدري كل أسلوب يحمل في جيناته البغي والعدوان.
جــودي المحبة ،فالمنزل من
أراد لســفينة الحيــاة التي أبحر فيها أن تنــزل منزال مباركا على
ّ
األرض مهما كان غنيا بالموارد ال يكون مباركا بغير سيادة المحبة.
أس البركة ،بها يتّسع الضيق ،وبها تستعاد نضارة القلوب ،وبها تنشرح الصدور،
المحبة هي ّ
ويستقر األمن وتزدهر المجتمعات.
وبها تعم السعادة
ّ
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ّ
تحل الظلمــة حتى يعقبها
ما أن
فجــر جديد يهمس في مســامع
أرواحنا بالقيام واستئناف الحياة
بأمل أكبر وبارادة أقوى
المحبة التي تدفع اإلنسان ذاتيا للعطاء عوض االستئثار ،ولإليثار بدل األنانية ،وللتسامح نفيا
صب ،ولالنفتاح طلبا للرشد ،واالحترام بدل التكبّر.
للتع ّ
المحبــة التــي تترســخ بها حاجة الك ّل للكل ،الكاشــفة عــن زيف مقوالت التفرقة على أســس
اختالف الدين واللون والعرق والطبقة واللسان.
هكذا أراد نوح أن تكون الحياة بعد الطوفان ،وهكذا أراد نبينا محمد (ص) أن تكون الحياة بعد
عصور الجاهلية .إنّ القصص القرآني ليس تسلية ،وضع لنا لنستوحي من النماذج اإلنسانية
مقاصدهــا العليا ،وخلَد ليرســم لنا مالمح الحيــاة الجديدة كلّما خبــت معالمها ،ويضع خارطة
البناء الذي يجب تشييده ليكون صالحا لحياة اإلنسان مصانَ الكرامة ،وعلى بعث األمة من بعد
موتها ،وغرقها أحقابًا في مستنقع العصبيات اآلسن.
تصر على تعطيل
مجتمــع يقام على أســس الحياة قادر على ص ّد دعــوات البغي والتفريق التي
ّ
الحياة ،وتأجيج الصراعات ،وتبديل القيم ،ليستديم البغي.
في أســاطير القدماء يســتحثنا أسالفنا بحكمتهم للقيام بعد الســقوط متمثلين بطائر الفينيق ،إذ
ينفض عن نفســه بنفســه رماد الدمار إيذانا باســتئناف حياة جديدة ،رســالة محبة الحياة التي
يرسلها لنا األجداد حكمة عابرة للزمان هو عينه ما يوحي به هللا لنا كل يوم بشروق الشمس
وغروبهــا ،مــا أن تحــ ّل الظلمــة حتى يعقبها فجــر جديد يهمس في مســامع أرواحنــا بالقيام
واستئناف الحياة بأمل أكبر وبارادة أقوى.
اء يَ ْب ِغي بَ ْع ُ
ض» ،بهذا البغي ساد ليل غربة اإلنسان
يرا ِ ّمنَ ا ْل ُخلَ َط ِ
ض ُه ْم َعلَ ٰى بَ ْع ٍ
ما قبل الطوفان كان « َكثِ ً
عن إنسانيته ،وبأفول نجوم القيم الهادية في هذا الليل لن نرث إال مزيدا من العتمة والتخبط ،وال سبيل
12

التغيير التي تصنع إنســانا ليس من «الخلطاء الباغين» ،بل
شــمس
للخروج من هذا الليل إال بإشــراق
ِ
ِ
ت َوقَ ِلي ٌل َما ُه ْم» ،القلة التي
صا ِلحَا ِ
من «القلة المستثناة» في قوله سبحانه «إِال الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
تؤمن باهلل ،تؤمن بكرامة اإلنســان مهما كان اختالفه وتمايزه ،تؤمن بوحدة مصير اإلنســانية ،وتؤمن
أن ال سبيل لتحقيق ما تؤمن به إال بعمل صالحٍ دائم ،وال عمل صالح بغير محض المحبة لإلنسان
والتسامح معه والعطاء له والعيش المشترك معه ،من أجل استدامة الحياة الكريمة.

إزاء هذا النداء القرآني البشير النذير ،نجد أنفسنا أمام خاتمتين:
أن نكون كالخلطاء الذي بغى بعضهم على بعض ،فكانت عاقبتهم أن يشقوا وتبيد حضاراتهم.
أو أن نكون من القلة الســاعية الســتئناف ما ت ّم تعطيله من الحياة اإلنســانية ،لنرســم مالمح
حضارتنا الجديدة.
نريــد أن نكــون وإياكم من القلة التي تؤثر «اســتئناف الحياة» وبنا َءها ،نريد أن نكون وإياكم
م ّمن يسقون بذور العمل الصالح بماء المحبة ،ألنّ طريق «استئناف الحياة» صعب مستصعب
يقرر ويسعى لوضع جوهره اإلنساني موضع التحقيق والتنفيذ.
ال يحتمله إال من ّ
ْ
يأذن ألحد بإماتتها ،ألنّه وحده
نبدأ اليوم موسم استئناف الحياة ،إيمانا منا بأنّ خالق الحياة ل ْم
ت والحيــاة» ،وأن لألمة طائــر فينيقها الذي حان أوان انبعاثــه من بين أنقاض
ق المــو ِ
«خالــ ُ
الرماد ،مهما عال صوت البغي واشتدّت محن األمة وتوالت فصولها ،فكان جديدها صفقة قرن
الشيطان ،لبيع وطن بأهله استحالال لمغتصبيه!
للا الَ يُغَ ِيّ ُر
التغيير في األرض كل األرض يبدأ ِ
بك وبي ،وب ِه وبها ..أفرادًا كنا وجماعات و «إِنَّ ّ َ
س ِه ْم»
َما بِقَ ْو ٍم َحتَّى يُغَ ِيّ ُرواْ َما بِأ َ ْنفُ ِ

لألمة طائر فينيقها الــذي حان أوان انبعاثه
من بيــن أنقــاض الرمــاد ،مهما عــا صوت
واشتدت محن األمة وتوالت فصولها،
البغي
ّ
فــكان جديدها صفقة قرن الشــيطان ،لبيع
وطن بأهله استحالال لمغتصبيه!
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ُ
خالق الحياة..لم يأذن ألحد

بإماتتها وتعطيلها
جدا،
ثمة حياة مهدرة شاسعة ً ّ
نزاعات..تشويش..
أفقد اإلنسان حاسة التعرف على
جوهر ذاته وعلى اإلنسان بجواره
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ت َوا ْل َح َي َ
س ُن َع َم ًلاــ )
اهلل (ا َّل ِذي َخ َل َق ا ْل َم ْو َ
م أَ ْح َ
م أَ ُّي ُك ْ
اة ِل َي ْب ُل َو ُك ْ
ق الحيــاة لم يأذن ألحد بإماتتها وتعطيلها ،بل ينتظر منا فقط «تحســين األعمال» في ك ّل
وخالــ ُ
مناحي الحياة ،الموهوبة المشــتركة .أ ّما الذين حكموا بالموت على الحياة ،وعقروا رواحلهم،

فســيعبرهم الزمــن وهم ينتظــرون ،يُن ّ
ظرون للوهــم وال ينظرون إلى ما بيدهم ِمــن جزيل نِعَ ٍم
فرص ج ّمة تنســرب دون أن يســتثمروها ،تحدّيات تنشط وال ينشطون لها ،آما ٌل
و َمواطن ه ّم،
ٌ
تُكتب وتترقّب أعمالها ث ّم تُمحى وال يقرؤونها ،أجيا ٌل تضيع وأخرى تميع ،عوالَم تُصنع ودفق
معلوماتي هائل به نُوضَع أو نُرفع ،وهم في غفلة ساهون.

تطلــب ِمــن اهلل أن يخرجك ِمــن حالة ليســتعملك فيما
حكيــم (ال
قديمــا قال
ْ
ٌ
سواها ،فلو أراد الستعملك بغير إخراج)
فقصص «غير ال ُمســتع َملين» كثيرون ،ينتظرون تبدّل الحال «ليستعملوا» مواهبهم وعقولهم
وجهودهم في اســتنهاض الحياة! ينتظرون تحت أغطية اليأس والكسل موسم البرد أن ينسلخ
الحر أن ينس ّل لينفروا إلى واجبات ّ
عز الحياة ،وحضور الحياة ،والخروج بكلّهم للحياة!
أو
ّ
ألمر لن يأتي؟!
تطوره وتطوير مجتمعه انتظا ًرا
يفوت ُح ٌّر فرص
ّ
كيف ّ
ٍ
قوة الفعل واالستمتاع
انتظار تبدّل ظروفه الشــخصية واالجتماعية والسياسية ،فيفقد اإلنسان ّ
َ
بما بين يديه ،يُغلقون أعينهم ريث تبدّل المنظر!

ُ
خالــق الحيــاة لــم يــأذن ألحــد بإماتتهــا
وتعطيلها ،بل ينتظر منا فقط «تحســين
األعمال» في ّ
كل مناحي الحياة ،الموهوبة
المشتركة.
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النزاعــات قــد تعمــي أعيننا عن أوســع مجاالت
ونعطــل أنفســنا علــى أبوابهــا انتظاراً
ّ
الحيــاة،
أن ّ
فرد منا
كل ٍ
النفراجــة هنــا أو هناك ،ناســين ّ
ٌ
وشريك في صناعة مصائر َمن حوله.
موجو ٌد،
ُ
نبي الحكمة والرحمة ،لك ّنها قاعدة حياة
مما يليك) ٌ
(ك ْل ّ
أدب ِم ْن ّ
فكــ ٌّم هائ ٌل «يلينا» ِمن القضايا والمشــاكل التي تنخر في حياتنــا ،وتنقص ِمن أطرافنا ،ونحن
ي ،قائلين في أنفســنا «ك ْ
ُــن هو» ولن يكون،
نُحــدّق بإصرار كزرقاء اليمامة إلى ســرا ٍ
ب قص ّ

فنغفــل به عن إصالح أنفســنا ،إصالح وإســعاد وخدمة أهلينا ،أبنائنا ،جوارنــا ،حيّنا ،قريتنا،
طلون معطوبون كذبيحة على خ ّ
عالَمنا ،نفقد فعالية الحياة وفعلنا فيها ،ألنا مع ّ
طاف يقتطع منها
ّ
حين قطعة ،وتبقى العينُ الغافلة جاحظةً لتكون آخر ما سيُقلع.
جزار الزمن ك َّل ٍ
عليه،احفر قليال وستراه.
قائده :أين هو خندقي؟ قال :أنت تقف
جندي
سأل
ْ
َ
ٌّ
النزاعــات قــد تعمي أعيننا عن أوســع مجــاالت الحياة ،ونع ّ
طل أنفســنا على أبوابهــا انتظارا ً
ي وهي نعمة ،وإنســانٌ
النفراجة هنا أو هناك ،ناســين أنّ ك ّل فر ٍد منا موجو ٌد وتلك نعمة ،وح ٌّ

ويــا لها نعمة ،وأنّه وحدَه صان ُع مصيره ،وشــريكٌ في صناعــة مصائر َمن حوله ،وله القدرة
رفع شقاء ..الكثيرين م ّمن يَ ِصلهم أو يَ ِصلونه.
رفع ..أو ِ
على اإلسهام في ِ
أن ثمة حياة مهدرة
من هذا المنطلق ،نفتتح موسمنا ببركة اهلل ،لنفتح أعينناّ ،
جدا
شاسعة ً ّ
ومشاكلها وعالجاتها تحتاج التفاتا ً وتواجدا حيّاً ،وأنّ السعادة ممكنةٌ حا َل االمتياز بهذا التواجد
الواعي ،حيث هو واجبُنا الوجودي ،المتّكئ على مواهب هللا ســبحانه فينا؛ لرفع ِة ،وإســعادِ،
وتحسينَ ،من نحن في محيطهم ،أو هم في محيطنا.
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تأمل كتاب اهلل يدلك على مشهد الحياة الذي هوى من عقولنا وذوى من قلوبنا
وانظر من حولك فكم من إنسان قام بواجبه بعد فقه آية فكان هو اآلية ،وانظر لفهرس سوره
لترى رموز ألوان ســعة الحياة ُمعبرا ً عن مجاالتها الحيوية المتنوعة بتنوع أســماء الســور،
سعة الحياة التي ضيقناها بضيقنا بين أسود وأبيض الدين والسياسة.
وحوصرنا بصراعاتها
لقد تضخمت أخبار السياسة ُ
َري
وتض ّخمــت قضايــا االختالفات الدينيــة وابتُلينا بأحكامهــا ،حتى انطحن اإلنســان بين حج ْ
بديع نعمه ،على روح بيئته ،على جوهر ذاته،
التعرف على
رحاهما ،وفقد بالتشــويش حاســة
ّ
ِ
على اإلنســان بجواره ،على ســامة مفاهيمــه الفطريّة ،تضخ ّمت حج َُر الرحى وكبســت عليه

كما تتضخم الحروب العبثية التي أتت على أجمل تلوينات الحياة ،فداســت أطفالها واســتباحت
نســاءها وأتلفت عمر شــبابها وأنهكت شــيوخها وهدّت بالدمار مرافق حضارتها ،وأوحشــت
اإل ْنس وأخلتْهم ِمن أُنسها.
اهتمامات الحياة انضغطت لتكون فقط هموم سياسة أو دين
وكأنه ال مشــاكل مفاهيمية لدينا ،قضايا إنسانية ،معاضل أخالقية ،مجتمعية ،تربويّة ،شبابية،
علمية ،تقنية ،مصيرية ،بيئية ،سلوكية ،اعتقادية ،اقتصادية ،استهالكية...الخ.
حتى مفاهيم نعمة الحياةَ ،خبتْ أو صودرت لتُقاس بمساطر دين وسياسة ،فال صداقة ،أخوة،
حب ،توافق ،ائتالف ...إالّ وهي محكومة بالهويّتين
زمالة ،تعاون ،تشــارك ،تالقح ،شــورىّ ،
الطاغيتين.

لقــد تضخمــت أخبــار السياســة وقضايــا
االختالفــات الدينية حتى انطحن اإلنســان بين
ــري رحاهمــا ،وفقــد بالتشــويش حاســة
حج ْ
َ
التع ّرف على جوهر ذاته ،على اإلنسان بجواره
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)اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴــﺎة( ،ﻫــﻮ ﺧﻄﻮة ﻻﺳــﺘﻌﺎدة
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت و دوارﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ رﺑّﺎﻧﻴ ًﺎ

)اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة( ،ﻫﻮ ﺧﻄﻮة ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت و دوارﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ رﺑّﺎﻧﻴ ًﺎ

(استئناف الحياة) ،هو خطوة الستعادة تلك المجاالت وألدوارنا المرسومة ربّاني ًا،

ΓΩΎόΗγϻˬέϭόηϟΓέ΅ΑϲϓΓΩοϧϣϟϰϠϋΎϬόοϭϭϑΩΎϬϟΎϧΩϭΟϭαϣΗϲΗϟΕΎϣΎϣΗϫϻϙϠΗΓΩΎόΗγϻ
˷

تمس وجودنا الهادف ووضعها على المنضدة في بؤرة الشعور،
الستعادة تلك االهتمامات التي
ّ
ΕΎϗϼϋϭϥϭΎόΗϟϭ˯ΎΧϹϭΔϟΎϣίϟϭΔϗΩλϟΓΩΎόΗγϻˬΓ˯ΎγϹϭϭρ˰˰γϟϥϣΎϫέϳέΣΗϭϡϳϫΎϔϣϟϙϠΗ

ΎϣϳϓΏΎΑηϟρΎηϧϭˬΦϳηϟΔϣέΣϭˬΓέϣϟέϳΩϘΗϭˬΔϟϭϔρϟΡέϓΎϧΗΩΎόΗγϻˬ˷ΩϭϟϭϡΣέΗϟϭϡέΗΣϻ
الســتعادة تلك المفاهيم وتحريرها من السطو واإلساءة ،الســتعادة الصداقة والزمالة واإلخاء
 ΩΣϡϛϧϣΕϔΗϠϳϻϭ ˱ΎϣΩ˵ϗέϳγϠϟˬέΩϛϥϭΩϥΎϧΗϣϻΕΎϳϧϏϭΏΣϟΕΎϳρϋ΄ΑˬΓΎϳΣϟρηΎϧϣϲϓϊϔϧϳ
˷

وعالقات االحترام والتراحم والودّ ،الستعادتنا فرح الطفولة ،وتقدير المرأة ،وحرمة
ϭϣ
ϖϳϘΣΗϭ
والتعاون ˵
˷ γ
˶
الحب وأغنيات االمتنان دون
الشــيخ ،ونشــاط الشباب فيما ينفع في مناشــط الحياة ،بأعطيات
ّ
مو.
كدر ،للسير قُدما ً (وال يلتفت منكم أحد)
وتحقيق ُ
س ّ
ِ

1

2

3

4

5

6

7
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استئناف الحياة – أفتتاح الموسم
حفل اطالق الموسم األول من منتدى التجديد الثقافي.

السلم والحرب (وجوب السلم وكراهة الحرب)
اإلســام جاء للسالم؛ سالم ذاتي ضد التوحش ،وسالم مع
اآلخر ضد القطيعة والفرقة ،وقبول قانون التنوع ،وتنزيه
الدين أن يكون داعيا ً للحرب والعدوان والعداوة والكراهية
واالصطفافات والتمييز والقهر والعبودية الخ.
فضائل االرتباط (التسامح – اإلنصاف – االحترام)
أساســيات في العالقة اإلنســانية واجبة فطريا ً ودينيا ،هي
أولى عتبات التواصل واالجتماع .وكيف ضاعت وســقطت
هذه المفاهيم تحت ذرائع شــتى فلسفية ودينية واجتماعية
وسياسية وعرقية الخ.
كلمة ...أصلها ثابت وفرعها في السماء
الكلمة الطيبة تســاعدنا على احتــراف الحياة ،وحضورها
بين الناس يزيل الشرور ويؤلف القلوب .بممارستها نحفظ
اجتماعنا بالودّ ،فهي دعامة سالمنا النفسي واالجتماعي.
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التيسير والتعسير
الدين جاء لتيسير حياة الناس ،ال لتعسيرها .فلماذا وكيف
تمت توسعة دائرة الحرام واالحتياط؟ الندوة تشمل دراسة
سرين ونظرتهم للحياة ونوعية
تحليلية نفسية لنفسية المع ّ
أفكارهم ومشاعرهم.
كلنا بعين اهلل

(ويَك َ
ُــون ال ِ ّديــنُ ُكلُّــهُ ِ َّل) ماهية الديــن ونظرته للعباد
َ
وعمــوم رحمة الخالق واســتيعابه خلقه .دين غير محتكر
وال مصادر وال موظف وال مه ّمش ألحد وال إلرباء وإعالء
أ ّمة على أخرى.
الشورى بالمفهوم الكوني
نظــرة جديــدة لمفهوم الشــورى وهو لقاح تكبر االنســان
وغــروره ،ينبعث من اليقين بقصورنــا كأفراد وضرورية
وحــب الحــق والســعي للوصول إليــه ،وطلب
التعــاون،
ّ
الصالح العام للناس.
صناعة االنشراح
مواقف مســ ّجلة للخروج من السمت اإلنساني والفشل في
إدارة ضغــوط وتحديــات الحياة بعد الخضوع لالســتفزاز
مشرفة تلقن اإليجابية وتمارس
واالبتزاز .ومواقف أخرى
ّ
قوة اإلرادة وتصفو وتنشرح الحياة بها.
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األسرة الحصن اإللهي
ترســيخ فهم إنســاني جوهري بضرورة تحصين مؤسسة
األسرة لضمان االســتقرار ،وإليجاد بيئة حاضنة صحيحة
لنمــو الخلف الذي يحمل جينات الخير والســام النفســي.
ونظرة تاريخية لتطور األسرة عبر العصور.
آليات هدم األسرة (تحديات الحاضر والمستقبل)
األول لإلنســان ،والبــذرة األولى في
األســرة هي الحصن ّ
نبت إنسانيته واستقامته وصالحه .فكيف عملت المنظومة
الماسونية على تقويض هذا الحصن وتفتيته .واستعراض
بعض آلياتهم (تشــريعات وقوانين ،أفــكار ومفاهيم ،قصص وأفالم
ومسلسالت وأغاني ،مفكرون ومثقفون ،سيناريوهات وخطط ،الخ).

حلقة حوارية مفتوحة
نقــاش مفتوح حول آليات تعزيز آليــات الدفاع عن حصن
األســرة ،وبعض آليات استعادة التماســك لهذه المؤسسة
الربانية ،ودور األطراف المتعددة في هذا السياق.

دار السالم  -تجارب مجتمعية
اســتعراض بعض تجارب ومنجــزات المجتمع المدني في
دعم األسرة.

21

صناعة األقدار
الصوم يد السماء في األمم ،فريضة وقصداً
الصوم في التاريخ اإلنساني يُفصح عن كونية اإلنسان أيّا
كانت أمته وشريعته .نظرة سريعة لتاريخ األمم الصائمة
وشرائعها لتبيين أصالة االعتناء وتعدد الشرائع ووحدة
المقصد.
نموذج الصيام بين اتجاهات اليسر والعسر

(يريــد هللا بكــم اليســر وال يريد بكم العســر) ..هللا
يريــد ،وهللا ال يريــد ..أمران ،وهناك ثالث ال يســر
وال عسر ،فاهلل يريد اليسر فقط ،ويرفض العسر.

أعمال ليلة القدر وأقنعة التفاؤل
ليلــة القــدر مناســبة كونية وهــي محطة تخليــق وإعادة
تخليق إنساني ،هدفها تنظيم مراجعتنا السنوية الستقامتنا
اإلنســانية لتحسين أعمالنا وصناعة قدرنا فرداً ،ومحيطا،
ومجتمعــا ،وأمة ..بعيدا ً عن برامج أقنعة التفاؤل المخدّرة
للفرد.
عيد الفطر عيد الخليقة
مــا هــو عيد الفطر؟ ولمــاذا تحتفل به األمــم؟ وما عالقته
األول لإلنســان؟ ومــا هو المطلــوب من الناس
بالتخليــق ّ
الستعادة المعنى الحقيقي لهذه المناسبة العظيمة؟
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الموهبة  ..جسر عبور
هبات ربانية تصطبغ بها حياة المرء ليصنع لنفســه رؤية
ووجهــة خاصة وليضــع بصمته في الحيــاة ،يمارس بها
دورا انسانيا يرفد به الحياة ويساهم في خدمة اآلخر.

اإلرشاد  ..تأمين النجاح
بيــان أهمية وجود مرشــدين يرجــع لهم اآلبــاء واألبناء
(شــورى) ،لرســم مســار المســتقبل وفقا لميول وقدرات
الجيل الجديد واحتياجات السوق ،الستشراف فرص الحياة
واالنشــغال بمــا ينفع به الفرد نفســه ووطنه واإلنســانية
كلها..
أمة القلم  ..تصحيح المسار
مناقشــة مشاكل التعلم ،وأســباب التخلف الذي نعاني منه.
وكيف يمكن لنا تحقيق االمتياز العلمي والعملي الســتعادة
دورنــا في بناء الحيــاة ،وبناء بيئة قادرة على اســتيعاب
الطاقات والكوادر المبدعة.
التعلم والقراءة  ..بوصلة وخارطة طريق
فــي عصر ازدحــام الذهن بالحصار والرشــق المعلوماتي
الهائــل ،كيف نضع لنا وجهة صحيحة؟ وكيف نحافظ على
تركيزنــا ونتقدم بفعالية؟ وماهي اآلليات الناجحة لتحصيل
علمي صحيح؟
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انهيار منظومة القيم والخطر القادم
انهيار منظومة القيم تجرد اإلنســان من هويته االنســانية
ً
متحفــزا للخضوع الالمتناهي
مأجورا
وتجعله آلــة وعبدًا
ً
للتَّسلط وقهر واستعباد اآلخرين له.

القيم جسر احتراف الحياة
الشــرف هو تطلــع دائم للســمو ينتج عنه اتخــاذ قرارات
أخالقية انســانية صحية .والقيم هي مسار يتألق فيه الفرد
لتحقيق ســعادته واســتقرار مجتمعه وتحصين نفســه من
اآلفات االجتماعية وتحقيق استقالليته وازدهاره.
تألق الفرد منصة إنطالق المجتمع
اســتعراض نمــاذج انســانية مــن قصــص النجــاح مهنيا
وأخالقيا ،فرديــا واجتماعيا ،وتحليلهــا تحليال موضوعيا
واعيــا ،لتدريب العقــول والنفوس على البحث عن المعنى
والتقاط شوارد الحكمة.
القيم في الفنون (سينما ،مسرح ،شعر ،غناء)
عــرض وتحليــل نمــاذج فنيــة ترســخ الخيار االنســاني
واألخالقي القويم ونماذج أخرى تهيج الغرائز والشــهوات
والعدوان وتؤدي لسقوط االنسان.
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العبودية الجديدة ونهم االستهالك
تســليط الضــوء على حبائل االســتدراج نحو نهم اشــباع
حاجات زائفة تُصنع لنا وتُعرض علينا .فماهي دورة خلق
الحاجــات؟ وكيــف نفرق الحاجات عــن الرغبات؟ وما هو
دور االقتصاد والزهد والتقشف والتحدث بالنعمة؟
أسرتي وخطر االدمان الجديد
التطــور الهائل فــي التقنية جلــب معه تحديــات وأخطارا ً
جســاما ً على األفراد واألسر والمجتمعات .وتزامن ذلك مع
موجة عالمية مهووســة تهتم بالجنس واالنحالل والشذوذ
والجري وراء اللــذة والمتعة .فما هو الوباء األخطر على
أبنائنا؟ وكيف نواجهه بوعي وإدراك وحكمة؟
الذكاء االصطناعي لنا أم علينا؟
كيف يوظــف الذكاء االصطناعي؟ ما هــي التطبيقات التي
تخدمنــا؟ وما هي التطبيقات الموجهــة ضدنا؟ وهل توجد
لدينــا خصوصية؟ ومــا الهدف من اختــراق خصوصيتنا؟
وكيف نجعل التقنية تعمل لصالحنا ال ضدنا؟

األخوة االنسانية الضائعة
األخوة اإلنسانية مبدأ راسخ في كل المجتمعات ،قائم على
الطبيعة الخيرة لإلنسان وحاجته لآلخر .فكيف نحافظ على
أخوتنــا المجتمعيــة ونحصنها فــي زمن النميمــة والغيبة
وصناعة الفتن؟ وكيف ساهمت التقنية في خدمة النمامين
والمفرقين بين الناس؟
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