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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

يشـ ِّـكل التــاريخ ،بمادتــه الفكريــة ٔاو بموروثــه التربــوئ ،اهــم ٔاســاس مــن ٔاســس بنيتنــا النفســية
مخلفــات "تاريخنــا متفـ ً
والذهنيــة؛ ولعــل العــادات والتقاليــد ٔاهــم صــور َّ
ـاعال مــع حاض ـرنا"؛ وهنــا
يكمــن جــوهر "مشــكلتنا ٔاالخالقيــة"! ومــا القــيم والمبــادئ َ
المنتخبــة"ٔ ،او الباقيــةٕ ،اال صــورة مــن
صور تجارب ا ٕالنسان مع الماضي والحاضر ،وخالصة من خالصاته!
ٔ
ً
واذا ٔتا َّملنا ً
َ
َ
َ
َ
جيدا الدور الحقيقي والـواقعي للتـاريخ فـي حياتنـا التـي نعيشـها وجـب علينـا " ِلزامـا" ان
ٕ
ٔ
َّ
َّ
نــدخل فــي مشــكلة التــاريخ لتســخيره "برمتــه" فيمــا يصــب بمصــلحتنا ولتجنــب مضــار مخلفاتــه
ٔ
ٓ
وترسـباته! وكمــا ٔانــه ال يوجـد تــاريخ نظيــف باكملـهٔ ،او مشــرق ٔاو ســعيد برمتـه ،فاالثــار كــذلك غيــر
ٔ
ايجابيــة بمطلقهــا مــا لــم يــتم التعامــل مــع منشـ ٔـاها تعـ ً
ـامال حكيمـ ًـا دقيقـ ًـا! وهنــا دور االصــفياء،
ٕ
المخلص ــين ل ٕالنس ــانية وخالقه ــا! ف ــالترفع ع ــن ن ــبش الماض ــي والتع ــالي ع ــن المخاص ــمة و ٕاع ــالن
المسامحة واقرار التودد ـ مع جماله ـ ال يكـفي وحـده لكـي يحـل مشـكلة َّ
مخلفـات التـاريخ ٕاذ يجـب
ٕ
ٔ
ّ
على ُ
الخ َّلص من اصفياء الصالحين مراجعة التاريخ والعمل على وضع حـل شـامل ومناسـب لهـذا
العصر ٔواهله!
وكمـا نقـ ّـر بالصــعوبة البالغــة ٕاليجــاد هكــذا حـ ّـل ،ولنجاعــة ممارســته "الملحوظــة والســريعة"ٕ ،فاننــا
ٔ
ٔ
نؤكد على عدم استحالته ٔا ً
ّ
بدا .فقد كانت االمور ٔاعقد من ذلك بكـثير في الجاهلية "القديمـة" فـاتى
ِ
َّ ٔ
ً
ا ٕالسالم وجمـع القلـوب وطهـر االنفـس؛ ف ٕـاذا كـان ا ٕالسـالم مـا زال موجـودا ،وسـيرة "نبيـه" ـ ـ  ـ ـ
ٔ
الشريفة ماثلة ٔامام ٔاعيننا ،ودماء المخلصين من شهدائه لم تجف بعد ً
زودا عنه .فاين االسـتحالة
ٕاذن؟!
ٔ
ٔ
ّ
نسـ ـ ــتطيع ان نسـ ـ ــمع وجهـ ـ ــة نظـ ـ ــر اليائسـ ـ ــين او المتشـ ـ ــائمين ونقـ ـ ـ ِـدر وضـ ـ ــعهم ونعمـ ـ ــل علـ ـ ــى
تسويته،ونســتطيع ٔان نص ــغي ٕال ــى منط ــق العق ــل ونمضــي ب ــالنهج المفت ـ َـرض؛ ويمكنن ــا ٔايض ـ ًـا ٔان
نسـمع ونصـغي ٕالـى غيـر ذلـك! بمعنـىٕ :اذا عكسـنا النظـرة التـي ٔاشـرنا ٕاليهـا ،وهـي الفعـل الطبيعـي
ٔ
الي عاقلٕ ،فانه لن يكون باستطاعتنا فعل شـيء؛ ٔاو ٕاذا بخلنـا بـالثمن! فـال يوجـد شـيء مجـاني،
ٔ
ٔ
وال ُيصنع االمر العظيم بسهولة ،وطوبى لالبطال!
يحتاج ٔا ْم ُر ا ٕالصالح ٕالى نفوس رضية وقلوب صادقة وصدور واسعة وهمـم عاليـة ..كمـا يحتـاج ٕالـى
تضــافر الجهـود واجتماعهــا علــى هــذا الهــدف النبيــل! يجــب ٔان ُينظــر ٕالــى المــادة التاريخيــة ٔاو ٕالــى
موروثنـا الثقـافي والتراثـي مـن النـواحي العلميـة الصـرفة كعلـم الـنفس والتركيبـة ا ٕالنسـانية العامـة،
ٔ
ومــن الجهــة التاريخيــة البحتــة كدراســة تســجيل الوقــائع واالحــداث مــع النظــر فــي ظــروف عصــر
المــؤ ّ ِرخ نفسـه ال الحقبــة التــي يتحـ َّـدث عنهــا فحســب ،ومــن الناحيــة الفلســفية بمــا تفيــده مــن ربــط
ٔ
منطقي لالحداث بتسلسلها وتقاطعاتهأ .اي :يجب ٔان ُيعطى الموضوع ،كل موضـوع وكـل جهـة،
ٔ
حقـه مـن الدراسـة والبحـث! ٕا ًذا االم ُـر صـعب وطريقـه شـاق ،ولكـن ٔاال يسـتحق عنـاق ٔابنـاء ٔاعـداء
ٔ
ٔ
الماضــئ ،او ٔاعــداء االمــس ،كــل جهــد نبيــل وشــريف؟! ٔاال يســتاهل "مجتمــع مثــالي" التضــحية
والفداء؟!
ٔ
ال ُٔا ِّ
سهل الصعب ،وال ُٔاه ِ ّـون االمـور؛ ولكـن ٔانظـر بجـد ٕالـى الحقـائق التاريخيـة ومـا صـنعه عظمـاء
ٔ
ٓ
ا ٕالنسانيةً ،
ابتداء من االنبيـاء والمرسـلين وعلـى ٔراسـهم سـيد الخلـق "المصـطفى" ـ ـ  ـ ـ ٕالـى ا ِخـر
ٔ
ٔ
ً
المصــلحين ،فــي مجتمعــاتهم الضــيقة اوال ثــم فــي ا ٕالنســانية جمعــاء! يمكــن للتــاريخ ان يكــون فــي
ٔ
خدمتنا كما يمكن ٔان يكون في غيـر صـالحنا! االمـر منـوط بنـا! ٕفامـا ٔان نتفاعـل تفاعـل المخلصـين
النسانيتهم ودينهم فنق ٔرا ّ
ونهذب ونعمل بصدق و ٕاخالص ،و ٕاما ٔان نبقى ٔاسرى الجمـود فـي قفـص
ٕ
ِ
العداء وسجن الهوى والعصبية ،بعيدين عن ٕانسانيتنا التي فطرنا ﷲ عليها .
ٔ
ٔ
يستحق االمر نظرة تامل ووقفة صدق مع النفسٕ ،فاما موقف ٕانسـاني طـاهر يتمثـل بوضـع جميـع
ٔ
ا ٕالمكانات في خدمـة هـذا المشـروع ا ٕالنسـاني الراقـي والبـالغ االهميـة ،مـن دعـوة صـالحة بالغيـب ـ ـ
ٔ
وهــذا ٔاضــعف ا ٕاليمــان ـ ـ ٕالــى كلمــة طيبــة َّ
بنيــة صــادقةٕ ،الــى عمــل ٔاو مســاهمة ..و ٕامــا يــاس و ٕاحبــاط
فاستسالم وخسارة!
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