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أفكارنا الطائشة ..قنبلة موقوتة تفتك باألمان
�إينا�س ال�شيادية

الكاتبة مرمي �آيت �أحمد ا�ستطاعتْ � ْأن َت َ�ضع قلمها بك ِّل عقالنية على واقع نعي�شه اليوم ،يف مقالها «مفهوم الو�سطية واملفهوم الفكري» ،املن�شور يف جملة «الت�سامح»؛
حيث ب َّينت من خالله مفهوم التط ُّرف الفكري� ،أو االنحراف الفكري ،الذي يُعدُّ قنبلة موقوتة تهدِّد �أمن املجتمعات ،خ�صو�صا يف هذه املرحلة من تاريخ العامل التي
م ْيفة وراء ذلك ال يعيها معظمنا ،خ�صو�صا امل�ستمرين بطرح �آرائهم التي تترب�أ منها خ�صو�صيات جمتمعهم وثقافتهم� ،أو
ت َّت�سم بال�صراع احل�ضاري ،وث َّمة حقيقة ُ ِ
حتى دينهم الذي يعتنقون ،من �أن �صراعهم الفكري هذا كفيل ب�أن ين�سف مالمح احلياة التي ين�شدها اجلميع يف �أي جمتمع؛ فال�سالم الفكري يخلق ج ًّوا مُنا�سبا
للنمو والتط ُّور والتقدُّ م واالزدهار ،والتغا�ؤه يعني دب الرعب ،واخلوف ،وعدم الثقة يف �أو�ساط املجتمع ،ومن ثم انعدام الأمن.
ول�ستُ هُ نا لأكتب حتى �أك��ون من �صفوف املنا�شدين
ب�ق�م��ع ال�ف�ك��ر �أو م �� �ص��ادرت��ه� ،أو م �� �ص��ادرة م��ا ن�ف�ك��ر ب��ه؛
فالتفكر والت�أمل والبحث مبد�أ �سليم جدا ،ولكن حينما
ت��راودن��ا �أف �ك��ار ك�ث�يرة ت�ت�ع��ارك بداخلنا ل�سنا ُمربين
�أن نفكر بها ب�صوت مزعج و�صاخب يفتقر �إىل الأدل��ة
وامل�صداقية فنلوث بها ثقافتنا ،ونزعزع م�صداقية ما
منح�ص �أفكارنا قبل �أن نبثها
ن�ؤمن به ،والأ�صح هو �أن ِّ
ل�ل�آخ��ري��ن؛ ف�ه�ن��اك م��راه�ق��ون ُك�ثر و�أن��ا���س م��ن دي��ان��ات
وثقافات �أخ��رى ي�ق��ر�أون ما نكتب ويتابعوننا عن كثب،
فوا �أ�سفاه لو اعتربنا �أحدهم قدوة �أو مثاال لأمة ب�أكملها
ونحن بتلك ال�صورة الفكرية الباهتة .ول�ست مت�أكدة
من �أ َّن «املتثيقفني» اليوم يتعمدون التط ُّرق لهذه الأمور
ل ُي ْحدِ ثوا ال�صخب وال�ضجة حتى تزداد �أعداد متابعيهم
يف ع ��وامل اف�ترا� �ض �ي��ة ،ف��ر��ض��ت نف�سها ل�ي�ل�ت��ف حولهم
معار�ضون ُكرث ،وهذا بال �شك ما �س ُي ْ�شعِرهم بالأهمية.
مل تتط َّرق الكاتبة مرمي �إىل هذا ال�صنف فح�سب ،بل
�إىل �صنف �آخر ،وهو ما �أعتربه �أ�شد خطورة ،وهم الذين
ُيعار�ضون الآخ��ر دينيا �أ ًّي��ا ك��ان داخليا �أم خارجيا ،وهو
�أح��د �أه��م �أ�سباب ظهور العدائية بني املذاهب يف بع�ض
املجتمعات ،وظهور ما ُي�س َّمى باجلماعات املتطرفة ،فهم
ي ��رون �أن احل���ض��ارة جت�ع��ل ال �ف��رد يعي�ش لنف�سه ملبيا
لرغباتها متنكرا للأخالق والف�ضيلة ،وللأ�سف نتج عن
ذلك �أنا�س متطرفون ب�أفكارهم كانت ذواتهم هي �أوىل
ال�ضحايا ،فرغم مظاهر الدين التي يتزينون بها من
حل��ى طويلة و�أث ��واب لي�ست م�سبلة ،وغ�ي�ره� ،إال �أنهم
مل ي�ستطيعوا العي�ش برفقة ه��ذه الأف �ك��ار ،وتع�ش�شت
بداخلهم خمازن للنفاق ت�صدمنا يوما بعد يوم ب�أفعال
ال متت للإميان ب�صلة.
ال�سالم الفكري وما �أدراك ما ال�سالم الفكري؟ يبدو
َّ
هذا امل�صطلح غري ًبا على البع�ض؛ فلقد ع َّرفته الكاتبة

م ��رمي يف م�ق��ال�ه��ا ب ��أن ��ه ي�ع�ن��ي احل �ف ��اظ ع �ل��ى امل �ك��ون��ات
ال�ث�ق��اف�ي��ة الأ� �ص �ل �ي��ة م ��ن م��واج �ه��ة ال �ت �ي ��ارات ال�ث�ق��اف�ي��ة
ال��واف��دة� ،أو الأجنبية امل�شوهة ،وه��و بهذا يعني حماية
وحت�صني الهوية الثقافية من االخرتاق �أو االحتواء من
اخلارج ،كما ذكرت �أي�ضا �أ َّن ال�سالم الفكري هو احلفاظ
على العقل من االحتواء اخلارجي ،وع��ددت الباحثة يف
مقالها �أ�شكاال خمتلفة للعنف الفكري الذي مل حت�صره
على التع�صب الديني فح�سب ،بل ذكرت �أ َّن هناك تع�صبا
ثقافيا مينع املجتمعات من التعبري عن خ�صو�صيتها،
ومي�ن�ع�ه��ا م��ن ال�ت�ع�ل��م� .أم ��ا ال�ع�ن��ف اجل�ن���س��ي فيتمثل يف
احتقار الرجل للمر�أة ،يف حني ين�صب العنف االقت�صادي
ع�ل��ى ن�ه��ب ال �ث�روات وم�ن��ع ال�ف��رد م��ن �أن ي�ك��ون منتجا.
�أم��ا العنف العرقي والقومي ،فيمنع العمل ال�سيا�سي،
ويفر�ض قيمه ،واخلطري يف هذا النوع هو ممار�سته من
قبل امل�ؤ�س�سات �أو احلكومات وو�سائل الإعالم.
ويف احلقيقة :الغزو الفكري ُو ِل��د من رح��م اجتاهات
فكرية معادية لدولة �أو دي��ن ،حماولة بذلك الو�صول
لأهدافها وال�سيطرة على توجهات هذه الدول اجتماعيا
و��س�ي��ا��س�ي��ا ،وت �ت �ف��اوت ال ��دول يف ت ��أث��ره��ا ب �ه��ذه احل ��روب
الفكرية من عدمه ،يف حني ب َّينت الباحثة �أن الظروف
االقت�صادية ال�صعبة بال �شك �ستكون بيئة خ�صبة للت�أثر
بهذه الأفكار واالجنراف نحوها بطرق خمتلفة ،ك�إ�شاعة
اخلوف يف املجتمع ،وهذا ما نلم�سه حاليا حني نقر�أ يف
فرتات متوا�صلة �أخبارا كاذبة من بلد �ضد بلد �آخر بنية
تهديد �أمنه وحتطيم اقت�صاده والت�شوي�ش على العامة،
وهز قناعاتهم ح�سدا من عند �أنف�سهم ،ولإيجاد توجهات
�سيا�سية اجتماعية مغايرة تخدم م�صاحلهم املعادية،
وه� ��ذا م ��ا ي�ج�ع�ل�ن��ا جن�ت�ه��د ل��دع��م اق �ت �� �ص��اد جمتمعاتنا
ب ��الأف �ك ��ار ال �ب �ن��اءة وال ��داع �م ��ة ل ��ه �إع�لام �ي��ا واج�ت�م��اع�ي��ا
و�سيا�سيا.

ف�ق��د َع � َم��د ُغ� ��زاة ال�ف�ك��ر ال��س�ت�خ��دام و� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
امل�خ�ت�ل�ف��ة احل��دي �ث��ة وال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف دع ��م خمططاتهم
ل�ت���ش�ك�ي��ل ت �� �ص � ُّورات ل�ل�م�ت�ل�ق�ين وال �ت�ل�اع ��ب مب�ع��ارف�ه��م
وت�شتيت �أذهانهم ،ومن ثم غ�سل �أدمغتهم لتقهقرهم عن
معتقداتهم ال�سليمة لبنائه مرة �أخرى بح�سب رغباتهم،
ُم�ستخدمني ب��ذل��ك ط��ول باعهم يف ا��س�ت�خ��دام ال�صوت
وال�صورة معا يف التالعب باحلقائق خلدمة م�صاحلهم
إعالمي على مواقع التوا�صل
الذاتية ،كما �أ َّن االنفتا َح ال
َّ
االج�ت�م��اع��ي يجعلنا �أك �ث�ر ح ��ذرا م��ن �أن ن �ك��ون �إح ��دى
�ضحايا ه��ذه احل ��رب؛ فهي كما ت�صفها الباحثة مرمي
�أنفذ من ال�سهام و�أ�شد وقعا يف القلوب .وهنا ،طرحت
الباحثة ع��دة ط��رق لتح�صني جمتمعاتنا و�شبابها من
االجنراف وراء هذه الأفكار؛ من خالل تكاتف امل�ؤ�س�سات
املختلفة كالأ�سرة ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية التي من واجبها
�أن ت�ع� ِّل��م �أب �ن��اءه��ا ط��ري�ق��ة ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي املنطقية يف
ا�ستقاء املعلومات ال�سليمة ،وتنمية �شخ�صياتهم وجعلها
ُمتقبلة للر�أي الآخر ،وا�ستخدام و�سائل الإعالم املختلفة
بطريقة �إيجابية ُم�سخَّ رة لدفع �شر هذه الفنت ولي�س
ت�أجيجها ،والأه ��م م��ن ذل��ك ه��و تر�سيخ ال��وع��ي الديني
والفهم العميق للن�صو�ص ال�شرعية لأن غيابه بات ثغرا
كبريا ي�سهل للعدو نفاذ القلوب والتحكم بها.
َ
«ا ْد ُع �إِ َل َ�سبِيلِ َر ِّب� َ�ك ب ْ ِ
ِال ْك َم ِة َو ْال َ� ْوعِ � َ�ظ� ِة ْال َ�س َنةِ»..
ك��ان��ت ك�ل�م��ات خ�ت��ام�ي��ة مل�ق��ال ال�ب��اح�ث��ة ال�ت��ي �أت �ف��ق معها
مت��ام��ا؛ فنحن �أم ��ة واح ��دة ،وي�ج��ب علينا دع ��وة النا�س
لأدياننا ولتوجهاتنا امتثاال لأم��ره تعاىل بالدعوة �إىل
�سبيله حمبة ورغبة يف �أن ينعم الآخ��رون باخلري الذي
ننعم به ال رغبة بانتهاكهم ،ولنتق �شر �أفكارنا الطائ�شة
يف فرتات ركودنا املعريف فهي حتما قنبلة موقوتة �ضد
الأمان الذي ننعم به.
taj_nwees@hotmail.com

