
 اإليمان والوعي

معايير حياتية تعليمات عقائدية وللخضوع ل إن من يؤمن بفلسفة إيديولوجية معينة يجد نفسه مضطرا  

إلى وضع وهذا يقوده من حيث ال يدري . والمستقبل تتحكم في سلوكياته وتحدد مواقفه من الذات والغير

من قادة  على تلك األفكارللمهيمنين  لما يؤمن به من أفكار فلسفية، وتابعا   عبدا  يفرض عليه أن يصبح 

لكن اإليمان بفكرة بل وعي، . لما تجسده الفلسفة من أفكار وتوجهات وزعامات إيديولوجيين، أي عميل  

دون فهم حقيقي لمغزى الفكرة وأهدافها ومراميها، والتبعية لزعيم دون معرفته عن قرب من أي 

يجعل التابع مجرد أداة في من شأنه أن دي به من مبادئ، فمدى إخلصه لما يناميوله الحقيقية وومعرفة 

من طبع الخدم أن يتنقلوا من خدمة سيد آلخر، وأن يغيروا والءاتهم  ولما كان. له يد الزعيم وخادما  

. اقتضت الظروف، فإن الخادم والتابع ال يمكن أن يخلص لسيد أو زعيم أو قضية طويل   كلمابسرعة 

دون معرفة سليمة، فإن التابع يجد نفسه من دون وعي حقيقي، وتأتي التبعية من وحين يأتي اإليمان 

مفرغة ه حيات وهذا يجعل. يتبعه من زعماءفي من فيما يؤمن به من أفكار و مكتوف األيدي، يشك تائها  

الدفاع عنها، ما يدفعه إلى إقناع نفسه بسلمة القيد  تستوجبقضية من هدف نبيل يسعى لتحقيقه و

 .أفضل الطرق وأقصرها لفك قيده وتحرير نفسه البحث عن ، أو إلىبما يترتب عليه من نتائج والقبول

 د إنسان على التبعية، وعدم تعوده على االستقلل، وفشله في تذوق طعم الحرية يجعله قابل  عو  لكن ت  

في حضن زعيم  لإلرتماء قد تكون متناقضة مع األولى، وُمستعدا  أكثر ضبابية للتحول من فكرة ألخرى 

 . للتابعين لعقيدته من األول، وأكثر أنانية واستصغارا   قد يكون أقل اخلصا  و ،أكثر قسوة آخر

إن اكتشاف مؤمن تابع لحقيقة أمره وأمر ما يؤمن به من أفكار ومن يتبعهم من زعماء، يدفعه عادة 

ظ أن البعض ينقلب بسرعة ما نلح كثيرا   لذلك. إلى االنقلب على نفسه وعلى فكره وعلى زعاماته

مذهلة من النقيض إلى النقيض، من اإليمان إلى اإللحاد، من االشتراكية إلى الرأسمالية، من القومية 

وخير مثال . لحرب وممارسة العنف واإلرهابإلى اإلى العنصرية اإلثنية، من السعي للسلم إلى النزوع 

. 7691تباع الحركة القومية العربية بعد عام على انتقال التابع من موقف إلى موقف نقيض ما حدث أل

إذ في ضوء هزيمة العرب في تلك السنة، تراجع زخم الحركة القومية، ما دفع الكثير من أتباعها 

انقلب على الفكرة  ...والمؤمنين بها إلى االنقلب على أنفسهم والدخول قفص التبعية للتيار الديني

تحول من  ...واآلخر العلمانية المنفتحة على اآلخر والعالم لصالح الفكرة الدينية المنغلقة على الذات

وبعد . الدعوة للحرية وفصل الدين عن الدولة إلى الدعوة لللتزام بشريعة غيبية ال مجال لحرية فيها

، شهدت أوروبا الوسطى 7667-7696امي سقوط الماركسية وتفكك االتحاد السوفييتي فيما بين ع



إلى والحرية لعدالة االجتماعية إلى اوالشرقية أكبر موجة هجرة من الفكرة االشتراكية ومبادئها الداعية 

 .النظام الرأسمالي الذي يعمل بوعي على استغلل الفقراء والضعفاء لصالح األثرياء واالقوياء

من النقيض إلى النقيض، ألن خيارات  ومشاعرهتقل بفكره إن اإلنسان العاقل الواثق من نفسه ال ين

إن كل عقيدة، بغض النظر عن طبيعتها وأهدافها، هي بمثابة . وأصالتهاالحياة كثيرة وغنية في تنوعها 

بإرادته متى شاء، وبل نسيم يجدد السجين سجن بل نوافذ تطل على حديقة أو بحر، وبل أبواب يفتحها 

واقع، كلما مكث اإلنسان في سجن العقيدة طويل  كلما أصبح هواء السجن أكثر وفي ال. هواء المكان

السجين  حتى حين تقوم علقة .وتبعية والعلقة مع السجان أكثر فسادا   ارتباكا ،والعقل أكثر  ،تلوثا  

 السجين ولم يعد تعود عليهاوعبودية قيود في هذه الحالة يكون حبا  لحب ال فإنعلى الحب،  بالسجان

إن التعود على السجن يجعل السجين مريضا  بمرض الوحدة، وبالتالي بحاجة إلى . يعرف لها بديل  

، ويرضى عنه مهما بشكل أعمى ويطيع أوامره ،ويتعلق به ،رفيق يثق به، ما يجعله يرتاح إلى السجان

 . فعل، حتى حين يقوم بعقابه بل سبب

رات ذات األلوان واألشكال واألهداف والمتطلبات إن على اإلنسان أن يعي أن الحياة تغص بالخيا

لذلك ال تنحصر خيارات اإلنسان في الحياة بين األبيض واألسود، الخير والشر، العدل . كثيرة التنوع

والظلم، الليل والنهار، الخطأ والصواب، الحلل والحرام، بل تتجاوز كل ذلك لتشمل كل أطياف قوس 

وهذه خيارات تنبع من داخلنا، تعيش في قلوبنا . واالبداع لفن والفكروا وفضاءات العلم والحرية ،قزح

ومع أن الشك يسود كافة الخيارات في الحياة، إال أن الشك هو . وعيوننا ونصنعها بعملنا وفكرنا الخلق

 .ظلمها وظلمهاوتحرير اإلنسان من  السجون العقائدية،المفتاح الوحيد القادر على كسر أبواب 
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