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تمر بنا ذكرى مولد الرسول محمد صلى هللا عليه وآله وسلّم حاملة مالمح 
جهاده في تبليغ الرسالة السماوية الخاتمة لتكون رحمة للعالمين، وناشرة عبق 

كالمه التربوي والتشريعي الذي أطلق عليه المحدثون مصطلح السنة.
فالس��نة: كلم��ا أُثر ع��ن النبي صلى هللا عليه وآله وس��لّم م��ن قول أو فعل 
أو تقري��ر أو صفة خْلقية أو ُخلُقية أو س��يرة س��واء قبل البعث��ة أو بعدها، وفي 
اصطالح األصوليين: ما نقل عن النبي صلى هللا عليه وآله وس��ّلم من قول أو 

فعل أو تقرير مما يصح أن يكون دليال لحكم من أحكام الشرع .
الس��نة إذن أصل من أصول التشريع والعمل بها واجب متى ثبتت صحتها 
عن الرس��ول صلى هللا عليه وآله وس��لّم ال مجال للش��ك في ذلك، إذ هي وحي 

من هللا سبحانه لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلّم،  قال تعالى: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿچ )النج��م( وما يصدق على أقوال الرس��ول صلى هللا 
عليه وآله وسلّم يصدق على أفعاله وإقراره حيث ال فرق، ألن وظيفة الرسول 
الب��الغ المبين عن هللا تعالى فيتعين علينا التس��ليم ب��أن كل ما يصدر عنه فيما 
يختص بالتش��ريع من وح��ي هللا جل وعال، وقد أمر هللا بطاعة الرس��ول فقال 

سبحانه: چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  چ )المائدة( وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة هللا فهو دال على 
أن طاعة هللا ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعَة الرس��ول ما أمر به ونهى 
عن��ه مم��ا جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة هللا 

ع��ز وجل، واآليات به��ذا المعنى كثيرة منها قوله س��بحانه: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ )النس��اء ( وقوله سبحانه: 
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ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ٴۇ   چۈ  
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئچ  )النس��اء ( وقوله عز وجل: چ وئ  
ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی    جئچ 
)األحزاب( فهذه اآليات واضحة الداللة على وجوب طاعة الرس��ول صلى هللا عليه 

وآله وس��لّم باتباع س��نته، وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به رسول هللا وكل 
م��ا أم��ر به ونهى عنه الحق في الحكم بما جاء في القرآن فال بد أن يكون زائداً 
علي��ه()1(، ف��ال ينبغي االلتفات لما أثير ويثار من الدع��اوى الزائفة التي تهدف 
إلى التش��كيك في الس��نة ألن تلك الدعاوى لم تصدر إال عن جهل بحقيقة السنة 
وأهميته��ا، وعدم معرفة طرق نقلها، كما تصدر أحياناً عمن يبتغون هدم الدين 
والني��ل من أصوله. وهو افتراء ال يثبت أمام األدلة الش��اهدة على صحتها عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلّم وصلتها بالقرآن الكريم.
لق��د بذل العلماء منذ فجر التاري��خ جهوداً كبيرة في التثبت من صحة النقل 
ل��م تتوفر ألي خبر عن نبي مرس��ل أو أمة من األمم، ول��م يحظ التاريخ القديم 
والحدي��ث بمثل ما حظيت به حياة الرس��ول الكريم من الدقة والعناية، كالتثبت 
من صحة متن الحديث ومعرفة الرجال الذين رَوْوُه ودراسة أحوالهم من حيث 
الحفظ والضبط والثقة بصدقهم وذاكرتهم، ثم ألفوا في ذلك المؤلفات التي َيعرف 

من يرجع إليها أنها أصح أخبار األمم.
يقول اإلمام الش��اطبي )إن الرس��ول صلى هللا عليه وآله وس��لّم لم يكن في 
قوله أو فعله أو تقريره منفصاًل عن مصدر الوحي الس��ماوي، لذا جاءت السنة 
النبوي��ة مش��تملة على جوانب متع��ددة تربطها بكتاب هللا فه��ي تفصيل مجمله 
وبيان مش��كله وبس��ط مختصره وذل��ك ألنها بيان له وهو ال��ذي دل عليه قوله 

ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    ٿٿ   چٿ   تعال��ى: 
ڦ   ڦچ )النحل( فال تجد في السنة أمراً إال والقرآن دل على معناه داللة 

إجمالية()2(.

1- الموافقات للشاطبي ج4 ص10، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي (.
2- الموافقات ج4 ص9 
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همسة
يف مولد احلبيب 

سيدي يا رسول هللا  في ربيع مولدك بشرنا ربنا برحمتين: أوالهماما ألزم به 
نفسه وكتب على نفسه الرحمة وثانيتهما ما وصف به نبيه ورسالته: چ ک  ک  

گ         گ  گ       گچ]األنبياء[، فكانت الرحمة كساء دعوتك ودثار دينك. 
وكان أول بالغ أنزله ربك: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ ]العلق[، فبلَّغته للناس، 
ونقلته��م به من عب��ادة العباد إلى عبادة هللا، والقراءة ضم الحروف والكلمات إلنتاج 
معن��ى مفي��د، فعرف الجاهلي��ون من األمر بها باس��م ربك وربهم أن القراءة باس��م 

طواغيتهم قد أبطلها الدين الجديد، وأنَّ ما يرجع إلى جاهليتهم نجمه في أفول.
فالقراءة باس��م هللا ال تكون إال بالس��ير على منهجه واالئتم��ار بأمره واالبتعاد 
عّمن س��واه، والقراءة يجب أن تكون باسم الخالق المربّي لمخلوقاته المدبّر ألمرهم 
والقائ��م بإوِدهم،والغن��ي عن خلقه الذي ال يُبِطل س��جاياه جح��ود الجاحدين وإنكار 
المنكرين،والذي أعظم ِنعِمِه تعليم الجاهلين، فزّودهم بما يجب أن يعرفوه، وأقرأهم 
كتابه ليفقهوه، فهو جّل ش��أنه مهت��م بهم وبحاضرهم وبمس��تقبلهم،فأخبرهم أّن إليه 

مرجعهم وأنه سيحاسبهم عما كانوا يعملون.
لقد ذكر في كتابه الرجعى چ ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  چ]العلق[، وتصلح أن تكون منه 
وإليه، فالتوبة واالستقالة من الذنوب رجوع إلى هللا، إذ الرجوع إياب، واإلياب إليه 

توب��ة، والفرار من الذنوب وبالذنوب ال يكون إال إليه: چ ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    

 سماحة السيد عبدهللا عبد اللطيف نظام
رئيس مجمع السيدة رقية 
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جت  حت   چ]الذاريات[، چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے            ... 
ۈ  چ]الزم��ر[، والرجوع إليه رجوع منه جل جالله على عباده بالمغفرة والرحمة، 

وقد تعهد في كتابه أن تسع رحمته كل شيء، وشّرع الشفاعة ويّسر القبول.
لقد عّرْفتنا يا سيدي بميثاق العالقة بيننا وبين ربنا، فبلّغتنا أّم الكتاب وفرضتها علينا 
ف��ي كل صالة، وقد أخبرن��ا فيها أنه الرحمن الرحيم، الذي ال ح��ّد لرحمته التي ال يقدر 
على إحصائها غيره، فالحمد ملكه وكما يستحقه،وأنه منعم في الدنيا ورحيم في اآلخرة.
لقد ربط فيها بين رحمانيّته وبين ملكه ليوم الدين، ليعلن أن الرحمة أساس دينه حتى 
في يوم الحس��اب، ووعده بمغفرة ذنوب عباده وإذنه بالش��فاعة لهم ومضاعفته لحسناتهم 
خي��ر ش��اهد على ذل��ك، ولّما كان كل األمر بي��ده، والمصير إليه، فإن��ه يجب أن يُخّص 

بالعبادة فال رّب سواه،وأن يُخّص بطلب العون منه ألن كل ما في الدنيا راجع إليه.
إن الهداية إلى الصراط المس��تقيم والحصول على سعادة الدارين ال يمنحها إال 

ال��رب الرحيم، ونطلبها منه بقولن��ا:چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ]الفاتح��ة[، أي ص��راط الذين ل��م يعصوك لِتُْتبع 

نعماءك غضبك والذين لم يضلوا عن منهجك.
لق��د وصفك ربك في كتابه الكري��م بقوله: چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ]القلم[، 
وق��ال في ح��ق نبوت��ك چ ک  ک  گ         گ  گ       گ  چ]األنبياء[، وعلّمك 

طريقة الدعوة إليه فقال:چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  
ے  ۓ  ۓڭ  ...  ۅ   چ]النحل[، وذكر في كتابه على لس��انك قانونها: چ ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ    ... گ  چ]يوس��ف[، وأرادك أن تك��ون 

ليّناً تتألّف قلوب الناس فقال: چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ     ... چ  چ]آل عم��ران[، فجعل��ك برحمته ليّناً ألن��ه يريد الخير لعباده 

واالنتشار لدينه فالغلظة والفظاظة منفِّرتان من الدين.
لق��د عاتب��ك ربك في أضعف المؤمنين الذي اقتحم مجلس��ك، وقطع خطابك مرات 
وك��رات ف��ي لحظة كنت ترجو فيها إس��الم قريش فتغيّر وجهك وه��و كفيف ال يراك، 
ليعلِّمك ربك أن أضعف مؤمن أكرم عند هللا من أعظم الكافرين، وأمرك أن تصبر نفسك 

العدد )17(  كانون األول  /  2016 م  ـ   ربيع األول  / 1438 هـ 



9

مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعش��ّي يريدون وجه��ه، ونهاك عن االلتفات عنهم إلى 
غيرهم لرعاية بعض شأنك، وأمرك أن تلزم جانب المؤمنين ولو كان ذلك على خالف 
مصلحت��ك ودنياك فل��م يرض منك مجرد الكينونة، بل طالب��ك بالصبر والتحمل، وبيّن 
ل��ك أن المؤمنين أخ��وة چۈ  ٴۇ  ۋ ... ېچ]الحجرات[، وأّن اختالف الناس في 

ألوانهم وأعراقهم قيمة معرفيّة چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇڇ    ...ژچ]الحجرات[، وأن االختالف فيما وهبهم ربهم من ملكاتهم  وإمكانياتهم إنما 

كان لنظم أمور عيش��هم وأناألكرميةعن��ده بالتقوى چ ... ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئ   ەئ  وئوئ ... ۈئچ ]الزخرف[.

لق��د وص��ف ربك المس��لمين في كتابه فذكر أنه��م أمة واح��دة بعقيدتهم ومنهج 
حياته��م: چ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ]األنبياء[، 
وق��د بيَّنَت لنا أن: »الناس عي��ال هللا، وأحبّهم إلى هللا أنفعهم لعياله«)1( ، ونهيتنا عن 

الفرقة فقلت: »ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«)2(.
لقد بيّن لنا ربك أن الدعوة التي ظاهرها خير قد تكون حقيقتها ضاللة وزيغ: چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ...  ڤ  چ]التوب��ة[، فبن��اء 
المسجد في ظاهره خير والدعوة إليه دعوة إلى الدين، ولكّن نية السوء صيّرته مسجد 
ضرار وكفر،ألن غايته التفريق بين المؤمنين، فالمهم في كل شيء حقيقته وهدفه ال 
الوقوف على ظاهره لذا قلت لنا: »إنما األعمال بالنيات وإنما المرئ ما نوى«)3(. 

سيدي ال أجد ما أقوله بعد رحيلك إلى ربك إال اللجوء إليه.
إلهي أش��كو إليك فقد نبينا، وزيغ قلوبنا وس��وء عملنا، وش��دة الفت��ن بنا، فثبتنا 
على اإليمان بك وطاعة رس��ولك ووفقنا لصالح األعمال وأطيب األقوال وفرج عنا 

كروبنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي ما الذي سيقوله العباد إذا ما وقفوا للحساب بين يديك؟ وقد تفرقت كلمتهم 

همسةفي مولد احلبيب )ص( 

1- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ط4، دار الكتب اإلسالمية، طهران، إيران، 1365ه� ش، ج2، ص 164.
2- البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، اسطنبول، تركيا، 1981، ج1، ص38؛ و:المجلسي، 

محمد، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج32، ص294.
3- العاملي، الحر، وسائل الشيعة، ط2،مؤسسة آل البيت الحياء التراث، قم، إيران، 1414ه�، ج1، ص48.
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وعملوا بالبغي بينهم فس��فكوا الدم الحرام وانتهكوا العرض الحرام واس��تحلّوا المال 
الحرام، وهدموا أمتك الواحدة واستبدلوا اللين بالغلظة والرحمة بالشدة، لقد وصفك 
رب��ك بقوله: چ ک  ک  گ         گ  گ       گچ ]األنبياء[، َفَرَوْوا على لس��ان 

نبيك زوراً »جئتكم بالذبح«)1(. 
لقد أمرتنا يا رسول هللا بعرض الحديث على القرآن الكريم ورفع اليد عما خالفه 
بعد شكواك من كثرة الكذب عليك، ودعانا ربك إلى التعقل والتفكر والتدبر في أكثر 
م��ن مئة آي��ة في كتابه الكريم فلم نعم��ل بذلك وأخذنا بالغث والس��مين، وذكرت لنا 
أن��ه لما خلق هللا العقل قال له: )»أقبل« فأقب��ل، ثم قال له: »أدبر« فأدبر،ثم قال له: 
وعزتي وجاللي ماخلقت خلقاً هوأحب إلي منك، وال أكملك إال في من أحب،أما إني 

إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب()2(. 
فأبطلوا أحاديث العقل ليبقى هنالك متس��ع للتّرهات، وليفتري كل قوم عليك بما 

يشاؤون ويدلّسوه في الخبر الصحيح.
س��يدي يا رس��ول هللا إن أكثر ما أخاف في الحش��ر ش��هادتك علينا، فإن ربك 

ق��د ذكرك في كتابه الكري��م: چ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  چ]األحزاب[.

فأنت الرس��ول المبلغ كلمات ربه، والش��اهد علينا أن قد بلغ، وأن َزْيغنا قدكان 
بسوء اختيارنا، وشهادتك تقطع حجتنا وتنفي عذرنا وتدين إسرافنا على أنفسنا،بعدما 

بشرت المحسنين وأنذرت المسيئين ودعوت إلى هللا بإذنه وكنت السراج المنير.
س��يدي يا رس��ول هللا لقد تمت كلمة ربك بك علينا صدقاً وعداًل، وإننا لنرجوا 

أن ال نكون مم��ن ذكرهم في كتابه: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  کچ ]غافر[.

1. ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط2،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1414ه� 
� 1993م، ج14، ص526؛ و: ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، دار صادر، بيروت، لبنان، ج2، ص218.

2. الكلين��ي، محم��د بن يعقوب، أصول الكافي، تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري، ط5،  دار الكتب اإلس��المية، 
طه��ران، إيران، 1363ه� ش؛ البرقي، خالد، المحاس��ن، تصحيح وتعليق جالل الدين الحس��يني، دار الكتب 
اإلس��المية، طهران، إيران، 1370ه�، ج1، ص 192؛  وفي كنز العمال، المتقي، الهندي، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، لبنان، 1989، ج3، ص383� باختالف يسير.
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ل��م يع��د التكفير اإلرهابي بحاج��ة إلى تعريف فهو أع��رف من أن يعرف، 
وه��و يعّرف نفس��ه بأرق��ام ضحاياه في العال��م، وعدد تفجيراته وم��دى إثخانه 
في أجس��اد األبرياء، من األطفال والرجال والنس��اء، واندياح دائرة إفس��اده في 
األرض، وافتنان��ه في التنكيل بأس��راه قبل قتلهم وبعد قتلهم بأس��اليب هوليودية 
تمأل الشاشات، وتنّغص الهناءات، وتشّوه أحالم األطفال وما فيها من براءات.

كذلك وحدة األمة وال سيما أمتنا وقد ابتليت بهذا الداء فهي أعرف من أن تعّرف 
بل ال تحتاج تعريفاً بعد إذ عّرفها هللا لتشمل مسيرة األنبياء وأتباعهم األوفياء.

قال تعالى: چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇچ )المؤمنون(.
وقال تعالى: چ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ )األنبياء(.
وحس��بنا أن نلقي نظرًة حصيفًة نافذًة حتى ن��درك أّن هذا التكفير اإلرهابي 
بقطبيه المش��ؤومين: التكفير أي إخ��راج من كّفرهم من مفهوم األمة ومصداقها 
لديه مما يعني خروج الكثرة الكاثرة وبقاء القلة القليلة، واإلرهاب أي اعتبارهم 
أهاًل ألن تمارس عليهم فنون اإلرعاب قتاًل وذبحاً وتنكياًلبل اس��تئصااًل، أنه - 
هذا التكفير اإلرهابي - بقطبيه المش��ؤومين مناقض لدود لكل مستويات الوحدة 
في البشرية؛من وحدة العائلة وقد رأينا ابناً يذبح أمه أو أباه بغير ذنب اقترفاه إال 
أنهم��ا نصحاه وردعاه، ها هو ذا فتكه بوطننا وتمزيقه لعراه، ووحدة األمة وها 
هي ذي صارت أمماً وبعضها يفرح لما أتاه ويش��جعه ويتبناه، ووحدة البش��رية 

ها هي ذي معاوله تنقض أي بناٍء لها وتجتث من بناه.

وحدة األمة
في مواجهة التكفير اإلرهابي

 سماحة الدكتور الشيخ نبيل الحلباوي
نائب رئيس مجمع السيدة رقية  للشؤون العلمية
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ولكن عداوته لوحدة األمة أبرز وأوضح ألنها المعادل الموضوعي والخصم 
االستراتيجي وصمام المناعة الحيوي والعالج النهائي لدائه الدوي.

وهي إذن النقيض اإليجابي لقاموس قيمة السلبي:
فهو جه�����ٌل وهي علم.
وهو فس��ٌق وهي إيمان.
وهو فج�وٌر وهي تقوى.
وهو عنٌف وه����ي رفق.
وهو سطحيٌة وهي عمق.
وهو انغالٌق وهي انفتاح.

وكذلك هما نقيضان على صعيد اآلثار:
فوحدة األمة تعمير وهو تخريب وتدمير.
وهي تجميع وتأليف وهو تفريق وتقسيم.

وهي تقوية وتحصين وهو إضعاف وتوهين
وهي إحكام وتوثيق وهو إخالل وتمزيق.

وللمتأمل في قائمة األخطار وهي – على ما تثيره من أوجاع – أبعد من قتٍل 
لعشراٍت من المقيمين والمسافرين والزوار كلما كّر ليٌل وأقبل نهار.

إال أنها توقد غرائز لتشعل بها حرائق تتسع مكاناً وتمتّد زماناً، بألوان كلها 
قات��ٌم بل مظلٌم ظالم م��ن صراع طائفّي وصراع اثنّي وص��راع دينّي وصراع 

سياسّي وصراع اقتصادّي وصراع اجتماعّي وصراع فكرّي.
لكن هذه الصراعات ليست بنات هذا التكفير اإلرهابي فحسب، بل تشي في 
واقع األمر وتكش��ف عن أيٍد خفيات وغرف عمليات يقوم عليها قادة ورادة من 

المستعمرين ورفقائهم الصهيونيين.
وق��د وجد هؤالء بدياًل غبياً يحقق لهم –بزعمهم - ما كانوا أرادوه ولم يحققوه 
م��ن الفتك به��ذه األمة وتحقي��ق ما هو أبعد م��ن مخطط س��ايكس بيكو، ومخطط 
الش��رق األوسط الجديد ومخطط الشرق األوسط الكبير، ويجمع لهم على األمة ما 
أرادوه م��ن الحرب الناعمة والحرب الخش��نة والحرب الظاهرة والحرب الخفية، 
وهكذا يس��تأصلون كما يأملون بضربة واحدة خطر األمة الواحدة على مصالحهم 
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وأطماعه��م وغاياتهم اللئيمة، ويرجعونها قروناً إل��ى الوراء ويبتكرون لها داًء ال 
خالص منه وال شفاء له يستنفد طاقاتها وأحالمها ويجعل بأسها وشّدتها بينها.

ث��م هم في آخ��ر المطاف قادرون – كم��ا يظنون- أن يجعل��وا لهذا التكفير 
اإلرهاب��ي حداً ال يتعداه فال يصل إليه��م وال يعود بالويل عليهم، وأن يحصروه 
حيثما ش��اؤوا وكيفما ش��اؤوا ليبقى في أرضنا ما يشبه أن يكون إسرائيل داخلية 
ف��ي ثي��اب األمة وتحت جلدها، يفتّق لها كل يوم داًء ويس��تنزفها كما يس��تنزف 

دعاته وأدواته دم الضحية البشرية قبل أن يلتهموا كبدها أو قلبها.
وفضاًل عن قاموس التكفيريين اإلرهابيين وما يتضمنه من إدارة التوحش- 
وهو مصطلح يصلح لدراسة مستقلة - فإن الجامع لكل تنظيماتهم على اختالفها 
م��ن قاعدة وطالبان وداعش والنصرة وذيولها في بالد المغرب وليبيا وس��يناء 
والصومال وسواها من دول آسية وافريقية وامتداداتها في أوروبة وغيرها من 
القارات أنها وإن احتكرت مش��روعيًة مصطنعًة لها ووفق فهمها القاصر فإنها 
ال تؤم��ن بدوٍر الختيار الناس وقبولهم في تحقق أي نظام مع أن هذا القبول مما 

يرعاه الدين حتى في تدين الناس.
قال تعال��ى: چ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  
خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ چ    )البقرة(
وت��رى ه��ذه التنظيمات في الق��وة والغلبة والعنف والقهر ول��و من قبل فئٍة 
محدودة مس��تنداً وذريعًة لفرض النظام الذي تش��اؤه على األمة بأسرها، ناهيك 
عما في تصارع تنظيماتها بأس��مائها التي س��بقت من خطر صراع أس��وأ على 
األمة فيما لو اس��تتّب الس��لطان لواحٍد م��ن تلك التنظيمات، وهو م��ا بدا مبّكراً 

ورأينا كوارثه ومصائبه في أكثر من مكان في عدد من البلدان.
وتق��وم دول إقليمية فضاًل عن الدول الكبرى بدعم هذه التنظيمات بعضاً أو 
كاًل بالمال والسالح والتخطيط وغيرها لتحقيق أغراٍض دنيئة لها أو لتلك الدول 
الكبرى: من تدخل وتوسع وإضعاف وتفتيت؛ مما يعّقد الصورة ويخلط األوراق 

ويفاقم الجراح.
ويب��دو الواقع - على امتداد مس��احة األمة حاضراً ومس��تقباًل - بعد كل ما 
سبق عرضه مرش��حاً للمزيد والمزيد من األدواء؛ فهذه التنظيمات تهيمن على 

وحدة األمة
في مواجهة التكفير اإلرهابي
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أش��طٍر من البلدان، وتبث خالياها في أكثر من مكان، وتهيئ لضرباٍت موجعة 
عل��ى طريقته��ا في التفجير االنتح��اري المتنقل في أكثر من م��كان وألكثر من 
زم��ان، وهي تس��تقطب كّل يوٍم بعضاً من الش��ابات والش��بان، وتُعِمل مخالب 
تأثيرها وتدريبها في األطفال والصبيان، وتحاول أن تهتك نس��يج األمة بكل ما 

في جعبتها من أساليب الخرق والتمزيق.
ومما يزيد الطين بلة - كما يقولون - أّن هذا االمتداد السرطاني تمّده حكومات 
وترفده جمعيات ويدعمه ش��يوخ ونواب ومؤسس��ات، وكلُّ ما سبق يحتّم وحدة 

األمة في مجابهة هذا الخطر الذي تنوء بمواجهته قوة دولة هنا ودولة هناك.
وإذا كان المحور المؤتلف من إيران والعراق وسورية وحزب هللا وبعض 
المقاومة الفلس��طينية ومن يؤازرهم بمعونة محس��وبة من الحليف االستراتيجي 
الروس��ي ق��د تحّمل ع��ن األمة عبء مواجه��ة اإلرهاب التكفيري في س��ورية 
والعراق ولبنان عس��كرياً، فإن المواجهة الش��املة والمجابه��ة المتعددة الوجوه 
تنتظ��ر من األم��ة وقواها الحية وتياراتها الداعمة أن تس��تنفر طاقاتها وتحش��د 

رصيدها على أكثر من صعيد.
وف��ي هذا الس��ياق ينبغي التنويه بأبعاد ه��ذه المواجهة أو المجابهة وأس��اليبها 
والبدائل المتاحة ريثما تتحقق وحدة األمة التي تبدو بعيدة المنال في المدى القريب.
أم��ا على صعيد األبعاد فال بد من أن يُش��َفع التصدي العس��كري بنجاحاته 
المتالحقة بعد الصمود االس��تثنائي لمواقفه والتضحيات الجسام ألبطاله بتطويٍر 
ج��ادٍّ للبع��د اإلعالمي ذلك أن اإلرهاب التكفيري اتَّخذت��ه أو اتُّخَذت له منّصاٌت 
إعالمية من عش��رات القنوات التلفزيونية والمتميزة منها والسيما قناة الجزيرة 

بزخمها وخبراتها ومؤسساتها ومحاوريها وكذلك العربية.
وإذا كان��ت الميادين والمنار وبعض القنوات الس��ورية والعراقية واللبنانية 
قد طورت تجربته��ا اإلعالمية، فال يزال محور الصمود والمقاومة بحاجة إلى 

المزيد على أكثر من صعيد.
والخطير في المسألة أن إعالميات اإلرهاب التكفيري اشتّقت لنفسها فضاًء 
آخر نافس��ت فيه وحققت أعظم النجاحات، أال وهو فضاء التواصل االجتماعي 
وقد استطاعت من خالله استقطاب اآلالف فضاًل عن التأثير في مئات أضعافهم.
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وحسبنا شاهداً على ذلك مئات االنتحاريين التفجيريين الذين ال ينقطع سيلهم 
المتدفق في س��احات وس��احات وقد فتكوا باآلالف ال بالمئ��ات، وصار لداعش 

جيشها من عشرات الجنسيات وكذلك النصرة وسواها من التنظيمات.
لك��ن ثم��ة بعٌد أخط��ر ينتظر جهداً أكبر، ه��و البعد الثقافي ال��ذي ال يكتفي 
بإعالم اللحظة والحادثة وإنما ينطلق إلى مواجهة ثقافة التكفير اإلرهابي الساّمة 
المنغلقة على تنظيم أو آخر بثقافة إس��المية ال تكّفر مس��لماً بل تستوعب شركاء 

الوطن وشركاء األمة.
وثقاف��ة التكفي��ر اإلرهابي - إن صّحت تس��ميتها ثقافة - ال تقاَوم بالس��الح 
بل بالثقافة، ثم إّن الثقافة المقاومة تش��مل المجتمع وتصل إلى الجميع بأس��اليب 
مباش��رة وغير مباش��رة، وهي تهيئ أرضية ال غنى عنه��ا لتحصين الناس من 

رة لذلك الوباء الالثقافي في حقيقة األمر. اآلثار المدمِّ
لك��ن التحصين األمنع من ه��ذا الخطر، ال ينهض بعبئه اإلعالم وال تجزئ 
في��ه الثقاف��ة، وال يك��ون إال بالتربية التي تؤّس��س منذ الطفول��ة وخالل مراحل 
الدراس��ة لش��خصية عصية على االختراق بمناهج يق��وم عليها تربويون أكفياء 
وعلماء أتقياء، لتنشأ لدينا أجيال تتوئم العقل بالدين، والعلم باإليمان، وتناغم بين 

األصالة والمعاصرة وتنفتح على البعد اإلنساني.
والقاسم المشترك في اإلعالم والثقافة والتربية ينبغي أن يقوم على ركائز من:

1- تجاوز الذات:
فآفة اآلفات أن ينغلق اإلنسان على ذاته ويجعل من االنتماء إلى مجموعة أو 
دين أو منظمة أو حزب أو قبيلة أو بلد أو لون أو جنس دائرًة مغلقة تعزله وتغدو 
شرنقًة له تخنقه أو سجناً يغّل طاقاته على حين أنه ال نمّو للذات إال بتجاوزها.

مصداق��اً لقول��ه تعال��ى: چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ  )الحجرات(.

احترام اآلخر:  -2
وسواء أكان اآلخر هو اآلخر على الصعد السالفة الذكر فإن احترامه واجب 
والس��يما على صعيد الحوار الذي ينطلق من أرضية المساواة بين المتحاوَرين 

وعدم استعالء أحدهما على اآلخر.

وحدة األمة
في مواجهة التكفير اإلرهابي
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مصداق��اً لقوله تعالى: چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ)سبأ(.

قبول التنوع:   -3
يهدينا اختالف األلس��نة واأللوان واألش��كال والبيئ��ات والعادات إلى قبول 
التنوع على أنه سنة إلهية في الخلق وهو تنوع يدخل إلى إطار األسرة الصغيرة 
فليس ثمة أخ يماثل أخاه شكاًل وصفات بل إن التوائم تختلف قدراً من االختالف 

ولوال ذلك لما تميز واحدها من اآلخر.
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   چں   تعال��ى:  لقول��ه  مصداق��اً 

ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ)الروم(.
تغليب المشتركات:   -4

لك��ن التن��وع ال يغيّب حقيقًة هي أن مس��احًة من المش��تركات قائمة مهما كان 
حج��م المختلفات، ومن الحكمة والحصافة واالنفتاح أن تغلَّب المش��تركات بين كل 
مختلفين على سواها صغرت مساحتها أم كبرت لتكون هي دائرة اللقاء واالجتماع.
مصداق��اً لقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ  

ٹ  ٹ  ٹٹچ)البقرة (.
وتتكف��ل هذه الركائز ب��دوٍر مزدوج أول بعديه: تعزيز وحدة األمة وتجاوز 
عوامل الفرقة والتش��تت والصراع، وثانيهم��ا بعديه: مواجهة التكفير اإلرهابي 

مواجهة عميقة.
ويبقى الس��ؤال المطروح حول وحدة األمة وإم��كان تفعيلها في ظل الواقع 

الذي يشهد حالة من التشرذم والتشتت والتضارب ال نظير لها.
فف��ي حين حفلت الخمس��ينيات من القرن الماضي – وبعد اس��تقالل الدول 
العربية واإلس��المية عس��كرياً- بموٍج ه��ادٍر من حركة الش��عوب ودورها في 
مقاوم��ة محاوالت الهيمنة السياس��ية واالقتصادية والثقافية لالس��تعمار وتقهقٍر 
لدور الحكوم��ات الرجعية الخانعة والضالعة في خدمة االس��تعمار، فإّن مطلع 
القرن العشرين يشهد انكفاًء لدور الجماهير في األمة وتقدماً وقحاً مكشوفاً لدور 
تل��ك الحكوم��ات وكذلك التنظيمات المتناغمة معها س��راً أو علن��اً، وعلى حين 
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كانت مقاطعة العدو الصهيوني تمتّد إلى الدول اإلفريقية احتراماً منها لعالقاتها 
م��ع العرب والمس��لمين إذا بالعالق��ات مع العدو الصهيوني تع��ود إليها حرارٌة 
متجددٌة في الدول اإلفريقية واآلس��يوية تبعاً للحكومات العربية التي لم تعد ترى 
بأس��اً في المجاهرة بتلك العالقات، وصار ما كان يدعى خيانًة ذات يوم مجرد 
وجهة نظر بل حلفاً صريحاً معلناً ولم تعد التنظيمات المعارضة وحتى المسماة 

منها إسالميًة تجد بأساً في التصريح والمباهاة بهذه العالقات.
وبعد أن تقدمت مس��يرة التقريب بين المذاهب اإلس��المية في الخمس��ينيات 
مثاًل وقبلها لتشكل جماعة تقريب من كبار العلماء ولتصدر مجلة رسالة اإلسالم 
الحافل��ة بموضوعات ُكتب��ت بنفس منفتح على احترام المس��لمين لتنوع الرؤى 
الفقهي��ة والتفصيالت العقدية إذا بنبرة الصراع الطائفي تش��تّد ويش��تعل أوارها 
وتتحمل وزرها عش��رات القنوات الفضائية ويهبط مس��توى التعليقات المتبادلة 

على وقائعها ومجرياتها إلى أحّط ما يقال.
ل على اتحاد علماء المس��لمين أن يك��ون اإلطار الجامع  وبع��د أن كان يُعوَّ
للعلماء المتحررين من ربقة الس��عودية ووهابيتها السقيمة المتخمة بالحقد على 
المس��لمين المخالفين النغالقها وتعصبها ونبذها كل الرؤى اإلس��المية األخرى 
بالش��رك، إذا باالتحاد بقيادته القرضاوي��ة يُخرج من صفوفه كلَّ من ال يخضع 
لتهييجه وعدائه وسعيه إلى سفك دماء العلماء الحريصين على وحدة المسلمين.
وبعد أن كانت مؤسسة القدس مثاًل رديفًة ليوم القدس ومسيرته في التعبير عن 
ضمير األمة وحرصها على قدس أقداس��ها واستنقاذه واألرض الفلسطينية كلها 
من دنس الصهاينة الغاصبين، إذا بها تغدو شقين ومحورين كمحوري السياسة 
المتصارعين؛ محور الحكومات الس��عودية والقطرية والتركية والخليجية ومن 
لف لفها في جهة، ومحور إيران وس��ورية والعراق وحزب هللا وشطٍر مهّم من 

المقاومة الفلسطينية في جهٍة أخرى.
لكن وحدة األمة تبقى المالذ والملجأ من عواصف هذا التمزيق والصراع، 

فما السبل المتاحة لها وكيف يستعاد ما أمكن منها؟
السبيل األولى:تصليب المحور الرافض للهيمنة األمريكية ولالغتصاب الصهيوني 

اإلسرائيلي المتبني لتيار المقاومة ومحاولة ضم دول أخرى إليه عربياً أو إسالمياً.

وحدة األمة
في مواجهة التكفير اإلرهابي
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الس��بيل الثانية: تقوية الصيغ الجامعة للقوى القومية واإلسالمية الحريصة 
على التحرر من االستعمار والتبعية كالمؤتمر القومي اإلسالمي.

الس��بيل الثالثة: إعادة الحياة وتوسيع الهيئات المساندة للمقاومة والمناهضة 
للتطبي��ع مع العدو الصهيوني، كما التجربة القائمة في مصر لمس��اندة المقاومة 

ورفض التطبيع برئاسة الدكتور رفعت السيد أحمد.
الس��بيل الرابعة: التبني الجاد لتجمع العلماء المس��لمين من مختلف الرؤى 
الفقهي��ة والتقدمية الداعي إلى وحدة المس��لمين، كمجم��ع التقريب بين المذاهب 
اإلس��المية في إي��ران، وتجمع العلماء المس��لمين، واتحاد علم��اء المقاومة في 

لبنان، واتحاد علماء الشام.
السبيل الخامسة: انفتاح فكري واسع على مختلف التيارات في األمة الملتقية على 

قاسم مشترك هو الحرص على مصالح األمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
السبيل السادسة: توحيد القوى الوطنية في كل بلد من بلدان األمة بما يضمن 

سالمة أرضه واستقالله ويعزز قوته وينفتح به على األمة بمجموعها.
السبيل السابعة: التعويل على الشعوب ونفض اليد من الحكومات المتواطئة 
والتابعة للغرب المس��تعمر، وتحفيز القوى الشعبية لتمارس ضغوطها على تلك 
الحكومات بكل ما يتاح من الوسائل ال ألجل مطالب معيشية فحسب بل لمطالب 
تتعلق باالستقالل والحرية ودعم القضية المحورية لألمة قضية فلسطين وإذكاء 

روح الرفض والمخالفة للعدو الصهيوني.
السبيل الثامنة: االنفتاح األوسع والتنسيق وتوحيد الجهود مع القوى الشعبية 
العالمية المتمردة على السياسة األمريكية الصهيونية كما في بعض دول أمريكا 

الالتينية وسواها.
الس��بيل التاسعة: تش��كيل جبهة عريضة للنخب الفكرية والثقافية في العالم 

الرافضة لهيمنة القطب األمريكي ومن يدور في فلكه.
السبيل العاشرة: إعطاء زخم أدبي فني لكل ما سبق بتجميع التراث الشعري 
والمس��رحي والقصصي المالئم وتقديمه في ندوات ولقاءات ومقابالت ليجري 

في وجدان األمة ويحّرك عنفوانها ويستثير عزتها.
والحمد هلل رّب العالمين.
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نهج البالغة
لإلمام علي )ع(

األستاذ الدكتور ناصر علي 
عميد كلية اللغة العربية بمجمع السيدة رقية

قوة التأثير ورصانة البناء وقدوة البلغاء
ال أح��د ينكر بالغة اإلمام علي  وتناوله مختلف نواحي الحياتين الدنيا 
واآلخرة بأس��لوب مقنع محبب إلى النفوس في أرقى عبارة وأدق تعبير وأشمل 
أس��لوب ال تدانيه��ا بالغة أخرى وال تج��اري ما كتبه أقالم كتب��ت في البالغة 
وأس��اليبها، فنهجه س��يد كالم البلغاء ومنبر الحكماء وملجأ الخطباء أنار دروب 
القاصدين إلى اإلصالح في المجتمعات، وهو القائل  )1(: أيها الناس سلوني 
قبل أن تفقدوني فألنا بطرق السماء أعلم مني بطرق األرض، والقائل أيضاً)2(: 

وإنا ألمراء الكالم وفينا تنّشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه.

مختارات من أقواله  في كتاب نهج البالغة حصراً)3(
الحم��د هلل الذي ال يبلغ مدحته القائل��ون وال يحصي نعماءه العاّدون وال   -
ي��ؤدي حقه المجتهدون الذي ال يدرك��ه بعد الهمم وال يناله غوص الفطن، الذي 

1- نهج البالغة لإلمام علي  إصدار سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق، طبع دار التعارف، 
بيروت، دون تاريخ ص409.

2- نه��ج البالغ��ة ص500، وتنش��بت: علقت وثبتت، والمراد بالع��روق: األفكار العالية والعلوم الس��امية، 
والغصون: وجوه القول في فصاحته وصفاته الفاعلة في النفوس.

3- نهج البالغة ص69-67.
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ليس لصفته حّد محدود وال نعت موجود وال وقت معدود وال أجل ممدود، فطر 
الخالئق بقدرته ونشر الرياح برحمته.

أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده 
وكمال توحيده اإلخالص له وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه، فمن وصف 
هللاَ س��بحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثنّاه ومن ثناه فقد جّزأه ومن جزأه فقد جهله 
ومن جهله فقد أش��ار إليه ومن أش��ار إليه فقد حّده ومن حده فقد عّده ومن قال: 
))في��َم؟(( فقد ضّمنه، ومن قال: ))عالم؟(( فقد أخلى عنه، أنش��أ الخلق إنش��اًء 

وابتدأه ابتداء بال رويّة أجالها وال تجربة استفادها وال حركة أحدثها.
ومم���ا جرى مجرى األمثال قوله  في الخوارج لّما س���مع قولهم: ال 

حكم إال هلل)1(:
كلمة حّق يراد بها باطل، نعم إنه ال حكم إاّل هلل، ولكن هؤالء يقولون:  -

ال إم��رة إاّل هلل وإن��ه ال يد للناس من أميٍر َب��رٍّ أو فاجر يعمل في إمرته   -
المؤم��ن ويس��تمتع فيها الكاف��ر ويبلغ هللا فيه��ا األجل ويجمع به الف��يء ويقاتل 
ب��ه العدو وتأمن به الس��بل ويؤخ��ذ به للضعيف من القوي حتى يس��تريح به برٌّ 

ويُستراح من فاجر.

ومن نصائحه)2(
أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان:   -

اتب��اع اله��وى وطول األمل، فأما اتّباع الهوى فيص��ّد عن الحق وأما طول 
األمل فينس��ي اآلخرة، أال وإن الدنيا وقد ولّت حّذاء فلم يبق إال صبابة كصبابة 
اإلن��اء اصطبّها صابُّها، أال وإن اآلخرة قد أقبلت -  ولكلٍّ منهما بنون – فكونوا 
من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل ولٍد سيلحق بأمه يوم القيامة، 

وإن اليوم عمل وال حساب وغداّ حساٌب وال عمل.
وفي نهيه عن التنجي����م حين قال له أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين إن 

1- نهج البالغة ص 142-141.
2- نهج البالغة ص143، حّذاء: ماضية مسرعة، والصبابة: البقية من الماء واللبن في اإلناء.
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نهج البالغة
لإلمام علي )ع(

سرت في هذا الوقت خشيت أن ال تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، فقال 
:)1(

- أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتُخّوف 
من الس��اعة التي من س��ار فيها حاق به الضّر فمن صّدق بهذا فقد كّذب القرآن 
واس��تغنى عن اإلعانة باهلل في نيل المحبوب ودف��ع المكروه، وتبتغي في قولك 
للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربّه، ألنك بزعمك أنت هديته إلى الس��اعة 
الت��ي ن��ال فيها النفع وأمن الضّر، أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إال ما يُهتدى به 
في َبرٍّ أو بحٍر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالس��احر، 

والساحر كالكافر، والكافر في النار، سيروا على اسم هللا.
ومن بالغته في النحو استخدامه التضمين وهو: إشراب اللفظ معنى لفظ آخر 
وإعطاؤه حكمه لتصير الكلمة تؤدي مؤدَّى كلمتين، فيصير الفعل الالزم متعّدياً)2(:

- أٌنبئُت بُسراً قد اّطلع اليمن.
أراد: بل��غ اليم��ن، فلما ضمنه معن��ى: بلغ عّداه بع��د أن كان الزماً فنصب 

مفعواًل به هو اليمن.
أما رواية النحويين فهي)3(: طلع ِبشٌر اليمن، أي: بلغها وتمكن منها وغشيها 
بجيش��ه، ومثله قولهم: َرُحبتكم الطاعة، أي وس��عتكم، ألن الفعل: رُحب الزم، 
فلما ضمنوه معنى: وسع المتعدي نصب مفعواًل به، هو الكاف المتصل به، ومن 
التضمين أيضاً، قول��ه تعالى: چ... ڈ ژ ژ  ڑ ... ڻ  چ )البقرة(، 
أي: ال تن��ووا، ألن الفع��ل: عزم الزم ال يتعدى إال بح��رف الجر«على« تقول: 
عزم��ت على كذا ال عزمت كذا، فلماضمنه معن��ى: نوى عّداه إلى المفعول به: 

ُعق��دة، ومن التضمين أيضاً قوله تعالى: چڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  
کک    ڱ چ )البقرة( نصب الفعل: سفه المفعول به: نفس، لتضمنه معنى: امتهن 

أو أهلك، كأنه قال: امتهن نفسه أو اهلكها.

1- نهج البالغة ص180-179.
2- نهج البالغة ص117.

3- مغني اللبيب البن هش��ام األنصاري، دمش��ق 1392 ه� 680/2 وحاشية الصبان على شرح األشموني، 
القاهرة 1363 ه� 97-95/2.
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بع��ض الجهلة يدعي أن حواء  هي التي أقنعت آدم  بأكل ما نهى 
عنه هللا تعالى بعد أن أغواهما الشيطان إبليس اللعين، والحقيقة أن آدم هو الذي 
أقدم على ما نهاه هللا تعالى عنه، وإنما هي شاركته األكل ولم تقنعه، قال تعالى: 

چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  
مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يثچ )األعراف (.

قال اإلمام  )1(: اختار آدم عليه الس��الم خيرًة من خلقه وجعله أول   -
جبلّته وأس��كنه جنته وأرغد فيها أكله وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في 
اإلق��دام عليه التع��رض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأق��دم على ما نهاه عنه 
موافاة لسابق علمه فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على 

عباده.
وعندما عوتب على التسوية في العطاء)2(:

أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه! وهللا ما أطور به ما   -
س��مر سمير وما أّم نجٌم في الس��ماء نجماً، لو كان المال لي لسّويُت بينهم، فكيف 
وإنم��ا المال م��ال هللا أال وإن إعطاء الم��ال في غير حقه تبذير وإس��راف، وهو 
يرف��ع صاحبه ف��ي الدنيا ويضعه في اآلخرة، ويكرمه ف��ي الناس ويهيئه عند هللا 
ولم يُضيّع امرؤ ماله في غير حقه وال عند غير أهله إال حرمه هللا شكرهم وكان 
لغيره وّدهم فإن زلت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشرُّ خليٍل وأألُم خدين.

وفيما أخبر به من المالح���م بالبصرة ونفى علمه بالغيب الذي احتفظ هللا 
تعالى به)3(:

كأني أراهم قوماً كأّن وجوههم المجانُّ المطّرقة، يلبسون الّسرق والديباج   -
ويعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على 

1- نهج البالغة ص227، وجبلّته: خلقته.
2- نهج البالغة ص294 ما أطور به، من: طار يطور: حام حول الشيء، أي: ما قاربه، مبالغة في االبتعاد 
عن العمل بما يقولون، وما سمر سمير، أي: مدى الدهر، وما أم نجم في السماء نجماً، أي: ما قصد نجم 

نجماً، وخدين: صديق.
3- نه��ج البالغ��ة ص297-298، المطرقة: التي يط��رق بعضها على بعض كالنعل مطرق��ة، أي: المخصوفة، 
واألحسن أن يقال: التي ألزق بها الطرق وهو جلد يقور على مقدار الترس ثم يلزق به، والسرق: شقق الحرير 

األبيض أو الحرير عامة، ويعتقبون: يحسبون كرائم الخيل ويمنعونها غيرهم، واستحرار القتل: اشتداده.
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المقت��ول ويكون المفلت أقل من المأس��ور، فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت 
ي��ا أمي��ر المؤمنين علم الغيب، فضحك – عليه الس��الم – وق��ال للرجل- وكان 
م��ن قبيلة كل��ب - : يا أخا كلب ليس هو بعلم غيٍب وإنم��ا هو تعلٌُّم من ذي علم، 

وإنما الغيب علم الساعة، وما عّدد هللا سبحانه، بقوله چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  
حئ  مئ  ىئيئ    ىبچ )لقمان(، فيعلم هللا س��بحانه ما في األرحام من ذكر أو أنثى 
وقبيح أو جميل وس��خّي أو بخيل وشقّي أو س��عيد ومن يكون في النار حطباً أو 
في الجنان للنبيين مرافقاً، فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد إال هللا، وما س��وى 

ذلك فعلم علّمه هللا نبيّه فعلّمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري.
ومما جرى مجرى المثل)1(:

- أيها الناس من عرف من أخيه وثيقة دين وس��داد طريق فال يس��معّن فيه 
أقاوي��ل الرج��ال أما إنه قد يرمي الرامي وتُخطئ الس��هام ويحيل الكالم وباطل 
ذلك يبور، وهللا س��ميع وش��هيد أما إنه ليس بين الحق والباطل إال أربع أصابع، 
فُس��ئل  ع��ن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعه��ا بين أذنه وعينه، ثم 

قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت.
ومن تقسيمه الظلم بأبلغ عبارة )2(:

أال وإن الظلم ثالثة: فظلم ال يغفر وظلم ال يترك وظلم مغفور ال يطلب،   -
فأما الظلم الذي اليغفر، فالش��رك ب��اهلل، قال تعالى: چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ       
...ۇچ )النساء(، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأما 
الظلم الذي ال يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص هناك ش��ديد، ليس هو 

جرحاً بالُمدى وال ضرباً بالسياط، لكنه ما يستصغر ذلك معه.
ومن بالغته في كالمه عن هللا تعالى)3(:

ال تدركه العيون بمش��اهدة العيان ولكن تدرك��ه القلوب بحقائق اإليمان   -

1- نهج البالغة ص311، ويحيل: يتغير عن وجه الحق.
2- نه��ج البالغ��ة ص378 ليس هو جرحاً بالمدى وال ضرباً بالس��ياط، أي: لكنه الع��ذاب الذي بعد الجرح 

والضرب يكون صغيراً بالنسبة إليه.
3- نهج البالغة ص382، تعنو: تذل، ووجب القلب: خفق واضطرب.

نهج البالغة
لإلمام علي )ع(
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قريب من األشياء غير مالمس، بعيد عنها غير مباين، متكلم بال روية، مريد بال 
همة، صانع بال جارحة، لطيف ال يوصف بالحاس��ة، رحيم ال يوصف بالرقة، 

تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته.
ومن أبلغ ما وصف به المنافقين)1(:

أوصيك��م عب��اد هللا بتق��وى هللا، وأحذركم أه��ل النفاق فإنه��م الضالون   -
المضل��ون والزالّون المزل��ون، يتلّونون ألواناً ويفتنون افتنان��اً ويعمدونكم بكل 
عم��اد ويرصدونك��م كل مرصاد، قلوبهم دويّة وصفاحهم نقية، يمش��ون الخفاء 
ويدبّون الضراء، وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم الداء العياء، حسدة الرخاء 
ومؤّك��دو البالء ومقنّط��و الرجاء، لهم بكل طريق صريع وإلى كل قلب ش��فيع 
ولكل ش��جو دموع، يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء إن سألوا ألحفوا)2( وإن 
عدلوا كشفوا وإن حكموا أسرفوا، قد أعّدوا لكل حق باطاًل ولكل قائم مائال ولكل 
ح��ي قاتاًل ول��كل باب مفتاحاً ولكل ليل مصباح��اً، يتوصلون إلى الطمع باليأس 
ليقيموا به أس��واقهم وينفقوا به أعالقهم)3(، يقولون فيشبهون ويصفون فيمّوهون 
قد هّونوا الطريق وأضلعوا المضيق)4(، فهم لّمة)5(  الش��يطان وحّمة)6(  النيران 

چ  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب   ىب  چ )المجادلة(.
ومما جرى مجرى األمثال)7(:

تقولون: النار وال العار كأنكم تريدون أن تُْكفئوا اإلس��الم على وجهه   -
انته��اكاً لحريمه ونقض��اً لميثاقه الذي وضعه هللا لكم حرم��اً في أرضه وأمناً 
بي��ن خلق��ه، وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أه��ل الكفر، ثم ال جبرائيل وال 

1- نهج البالغة ص442-443، يفتنون: يأخذون في فنون من القول ال يذهبون مذهباً واحداً، دوية: مريضة، 
ويذبون الضراء يس��رون س��ريان المرض في الجس��م، والداء العياء: الذي أعيى األطباء وال يمكن منه 

الشفاء، ولكل شجو دموع: يبكون تصنعاً متى أرادوا.
2- ألحفوا: بالغوا بالسؤال وألحوا.

3- األعالق: األشياء النفيسة، يقولون فيشبهون الحق بالباطل.
4- وأضلعوا المضيق: يجعلونه معوجاً يصعب تجاوزه فيهلك من سلكه.

5- اللمة: الجماعة من الثالثة إلى العشرة.
6- الحمة: اإلبرة التي تلسع بها العقرب ونحوها، والمراد هنا: لهيب النيران.

7- نهج البالغة ص433-432.
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ميكائيل وال مهاجرون وال أنصار ينصروكم إال المقارعة بالسيف حتى يحكم 
هللا بينكم.

ومثل ذلك أيضاً كتابه إلى عبد هللا بن العباس)1(:
أما بعد فإنك لست بسابق أجلك وال مرزوق ما ليس لك واعلم بأن الدهر   -
يومان يوم لك ويوم عليك وأن الدنيا دار دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك 

وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك.
ومن وصيته لعبد هللا بن العباس لما بعثه لالحتجاج على الخوارج)2(:

ال تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حّمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن   -
حاججهم بالسنة فإنهم لم يجدوا عنها محيصاً.

ومن قوله البنه الحسن )3(:
يا بني احفظ عني أربعاً وأربعاً، ال يضرك ما عملت معهن: أغنى الغنى   -
العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق، 
ي��ا بني إياك ومصادق��ة األحمق فإنه يريد أن ينفعك فيض��رك وإياك ومصادقة 
البخي��ل فإنه يبعد عنك أح��وج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك 
بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالس��راب يقّرب عليك البعيد ويبّعد عليك 

القريب.

ومن وصاياه
أوصيك��م بخم��س)4(: ال يرجَونَّ أحدكم إال ربه، وال يخافن إال ذنبه، وال   -
يس��تحيّن أحدكم إذا س��ئل عماال يعلم أن يقول: ال أعلم، وال يس��تحيّن أحدكم إذا 
لم يعلم الش��يء أن يتعلمه، وعليكم بالصبر فإن الصبر من اإليمان كالرأس من 

الجسد، وال خير في جسد ال رأس معه وال في إيمان ال صبر معه.

1- نهج البالغة ص640.
2- نه��ج البالغ��ة ص643، حمال: يحمل معاني كثيرة إن أخذت بأحدها احتج الخصم باآلخرة، والمحيص: 

المهرب.
3- نهج البالغة ص 658-659، وأحوج حال من الكاف في )عنك(.

4- نهج البالغة ص 666.

نهج البالغة
لإلمام علي )ع(
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كان ف��ي األرض أم��ا ن��ان من ع��ذاب هللا)1(، وقد دف��ع أحدهما فدونكم   -
اآلخر فتمسكوا به، أما األمان الذي رفع فهو رسول هللا  وأما األمان الباقي 

فاالس��تغفار، ق��ال تعال��ى: چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ            ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ)األنفال(.

ومن إرش���اد الناس إلى التمسك بالمثل العليا والخصال الحميدة باستعمال 
)ال( النافية للجنس في النحو وهذا من أبلغ القول)2(:

ال م��ال أعود من العق��ل وال وحدة أوحش من العجب وال عقل كالتدبير   -
وال كرم كالتقوى وال قرين كحسن الخلق وال ميراث كاألدب وال قائد كالتوفيق، 
وال تجارة كالعمل الصالح وال ربح كالثواب وال ورع كالوقوف عند الشبهة وال 
زه��د في الحرام وال علم كالتفكر وال عب��ادة كأداء الفرائض وال إيمان كالحياء 
والصبر وال حس��ب كالتواضع وال ش��رف كالعلم وال ع��ز كالحلم وال مظاهرة 

أوثق من المشاورة.
ومن صياغته التعجب بأبلغ العبارات)3(:

عجب��ت للبخيل يس��تعجل الفقر الذي منه هرب ويفوت��ه الغنى الذي إياه   -
طل��ب فيعيش ف��ي الدنيا عيش الفقراء ويحاس��ب في اآلخرة حس��اب األغنياء، 
وعجب��ت للمتكبر الذي كان باألمس نطفة ويكون غداّ جيفة، وهو يرى الموتى، 

وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء.
ومن تقسيمه الناس بحسب وجود معلوماتهم أو عدم ذلك)4(:

الناس ثالثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل   -
ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق.

ومن استعماله أسلوب المفعول ألجله في النحو بأبلغ تعبير)5(:
فرض هللا اإليمان تطهيراً من الشرك والصالة تنزيهاً عن الكبر والزكاة   -

1- نهج البالغة ص 667.
2- نهج البالغة ص 674، وأعود: أنفع.

3- نهج البالغة ص 677.

4- نهج البالغة ص 683.
5- نهج البالغة ص 703-704، والمجاحدات: جمع مجاحدة وهي اإلنكار والجحود.
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تس��بيباً للرزق والصيام ابتالء إلخالص الخلق والحج تقربة للدين والجهاد عزاً 
لإلس��الم واألم��ر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للس��فهاء 
وصلة الرحم منماة للعدد والقصاص حقناً للدماء وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم 
وترك ش��رب الخمر تحصيناً للعقل ومجانبة الس��رقة إيجاب��اً للعفة وترك الزنا 
تحصيناً للنسب وترك اللواط تكثيراً للنسل والشهادة استظهاراً على المجاحدات 
وترك الكذب تشريفاً للصدق والسالم أماناً من المخاوف واألمانات نظاماً لألمة 

والطاعة تعظيماً لإلمامة. 

نهج البالغة
لإلمام علي )ع(
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ثقافة احلوار
واالنفتاح على اآلخر

الدكتور محمد نظام
نائب رئيس مجمع السيد رقية  للشؤون اإلدارية 

تمهيد
في عصرنا الذي نعيش.. حيث تفّش��ت ثقافة القت��ل وإلغاء اآلخر،وامتألت 
الصدور والدروب بنواتج ومخلّفات التطرف الديني والتعصب المذهبي والتمييز 
العرقي والتباغض القومي، فخيّمت بذلك  الفوضى الخاّلقة التي أرادها وخطط 
له��ا أمريكا وإس��رائيل،وقام بتنفيذه��ا طوابير من الجهل��ة والمغّررين، ومّولها 
ممالك ودويالت لم تلتفت أنّها ستكتوي وتحترق عاجاًل أو آجاًل، بنار قد أوقدتها، 

وفتن قد أيقظتها.
في عصرنا الذي نعيش..عصر الخريف العربي الذي لم يعد أشهراً في عام 
واحد، بل امتد إلى س��نوات في عقد واحد، قابله ربيع مزهر تعيش��ه إس��رائيل، 
وتش��هد فيه عل��ى محيطها القريب والبعيد، تزعزعاً ف��ي النفوس قبل الجيوش، 

وسقوطاً للقيم والتراث قبل الحصون والقالع.
ف��ي عصرنا الذي نعيش.. أصبحنا بحاجة ماّس��ة إل��ى تعزيز الوعي وإلى 
عم��ل وجهد دؤوب غايته صناعة اإلنس��ان العاقل المنفت��ح المتوازن الذي يعي 
كي��ف يتعاي��ش مع اآلخرين تحت س��قف الوطن، وذلك من خ��الل تكريس لغة 

التواصل والحوار، والسير في درب التكامل واالنفتاح.
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عالقة اإلنسان بالحوار
يمتازاإلنس��ان عن باقي الكائنات بالعقل والنطق،ولس��انه ترجم��ان عقله،كماأنّه 
بفطرت��ه وأصل خلقت��ه كائن اجتماعي،يأن��س ويألف اآلخر،ويعتبر الحوار بالنس��بة 
لإلنسان حاجة أساسية وضرورية كالهواء والماء والغذاء، وقد الزمته منذ آدم  
وإلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، بل كلّما تقدمت العلوم والمعارف والحضارات 
وتعّددت الرؤى الفكرية والسياس��ية واالقتصادية على مس��توى العالم بأس��ره،زادت 
الحاج��ة إل��ى الحوار واالنفتاح والتواصل والتعاون س��واء بين األف��راد أو بين األمم 

والشعوب .

كيف يصل الحوار إلى مبتغاه ؟
إّن أّمتنا ومجتمعاتنا أحوج ما تكون  اليوم إلى تفعيل ثقافة الحوار واالنفتاح 
على اآلخر أكثر من أي وقت مضى، وهذا الحوار واالنفتاح ال يمكنه أن يصل 

إلى مبتغاه إاّل بتحقق أمرين اثنين :
أولهما : انفتاح القلب والعقل معاً

فم��ا لم يفتح اإلنس��ان قلب��ه خالل الحوار لن يصل إلى حال��ة التفهم، وما لم 
يفتح اإلنس��ان عقله لن يصل إلى حالة الفهم،وبالتالي كل حوار غير مبني على 
الفهم والتفهم ال فائدة منه وال جدوى بل سيؤّدي إلى نتائج عكسية . ففي الحوار 
المذهبي على صعيد المثال نجد أنّه إذا أقفل القلب س��ّدت أبواب التفهم،ووصل 
األمربين طرفي الحوار إلى التكفير،وإن أغلق العقل سّدت أبواب الفهم،ووصل 

األمر بينهما إلى التجهيل والتسخيف وإطالق األحكام المسبقة.
وثانيهما: االنفتاح على الذات

نعني بذلك ضرورة أن يتعرف اإلنسان على حقيقة آرائه وأفكاره وأن يدرك 
الحجج واألدلة التي يستند إليها قبل أن ينفتح على اآلراء واألفكار األخرى ومن 

ثم يقوم بدور المقارنة والمقايسة واختيار األفضل واألنسب منها.
وف��ي مجتمعاتنا نجد الكثير ممن يكتفون بالمظاهر والقش��ور والموروثات 
االجتماعي��ة دون أن ينفتحوا عل��ى ذواتهم،هؤالء بالذات ما أن الح لهم رأي أو 
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فك��ر يمتلك جاذبية الط��رح وقوة اإلعالن إاّل وتراهم أقبلوا عليه وانش��دوا إليه 
مباشرة، رغم القاعدة التي تقول: 

ليس كل رأي آخر هو األفضل  وليس كل فكر جديد هو األحسن.
وإذا ما عدنا إلى الحوار المذهبي كمثال لتلّمّس��نا حالة حدثت منذ عش��رات 
السنين بين قامتين مسلمتين في عصرهما هما المرجع السيد عبد الحسين شرف 
الدين في لبنان والش��يخ س��ليم البش��ري إمام األزهر الش��ريف في مصر،حيث 
اتفقاعلى تبادل الرس��ائل بينهما تضمنت االس��تفهام والس��ؤال حول كافة النقاط 
الخالفية بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء وبالتالي عرض الحجج واألدلة 
على األجوبة المطروحة، وهذه الرس��ائل جمعت في كتاب سّمي )المراجعات( 
طبع منه مئات الطبعات، ولعل هذه الحالة من الحوار خير مثال على انفتاح كل 

من القلب والعقل معاً مع االنفتاح على الذات.

عوامل تكريس حالة االنغالق وتعطيل الحوار في مجتمعاتنا
إّن ما نعيش��ه اليوم من أزمات واضطرابات وتناقضات ليس وليد الس��اعة 
وال اليوم وال السنة، بل نتيجة طبيعية لمقدمات وعوامل تراكمت عبر عشرات 
الس��نين وس��اهمت في تكريس حالة اإلنغالق والتعص��ب والتطرف بل رفض 

اآلخر،وتتعدد هذه العوامل بتعدد جذورها ومصادرها:
فعل���ى الصعيد التربوي: نجد أّن الكثير من األس��ر وعب��ر تاريخ طويل قد 
ربّ��ت أطفالها على الخ��وف والحذر من اآلخر وتحت عناوي��ن وألقاب متعددة 
) البعبع - الش��رطي - .... الخ ( كما نجد أّن األب أو األم أو كليهما يمارس��ان 
أس��لوب األم��ر والزجر م��ع األوالد دون إعطائهم أي فرص��ة للنقاش أو إثارة 

التفكير.
وعلى الصعيد التعليمي : نجد أّن أغلب األس��اليب التعليمية قد انتهجت 
أس��لوب التلقين وفرض الرأي الواحد وعدم الحرص عل��ى الحالة التفاعلية 
بين الطالب والمدرس،بينما فيما قرأت عن أسلوب التعليم في اليابان أّن مادة 
ت��دّرس في كام��ل المرحلة االبتدائية بعنوان ) طري��ق إلى األخالق ( تهدف 

ثقافة احلوار
واالنفتاح على اآلخر
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إل��ى التربية وغرس المفاهيم والقيم االجتماعية وبناء الش��خصية وليس فقط 
التعليم والتلقين .

وعلى الصعي���د االجتماعي: نج��د أّن العالق��ة بين التكت��الت االجتماعية 
واالنتم��اءات الفكري��ة المختلفة في المجتم��ع الواحد وصلت إلى ح��ّد القطيعة 
والتناف��ر ب��دل حالة التكامل والتنافس اإليجابي،بل نج��د أّن تواصل وانفتاح أي 
فرد من مجموعة مع أفراد من مجموعة أخرى بات يعتبر لوناً من ألوان الخيانة 

للمجموعة األم وتعبيراً عن انعدام الوالء وميوعة االنتماء.
وعلى الصعيدين الديني والمذهبي: نجد أّن معظم التوجيه الديني قد انتهج 
وال يزال أس��لوب التعصب والتشنج،فكل طرف يرى أنّه يمثّل الحق والصواب 
وأنّه الفرقة الناجية وباقي الفرق إلى النار،وهذا النمط من الخطاب المذهبي نجده 
لدى المأجورين في كل األطراف،واألمثلة كثيرة وواسعة ويمكن االستشهاد بما 
يس��ّمى الش��يخ العرعور وأمثاله من جهة وبما يسّمى الشيخ ياسر الجبيب المقيم 
في لندن وأمثاله من جهة أخرى، وهذا النمط لم يكتف بالتش��هير والتش��ويه بل 
وص��ل إلى مقاطعة اآلخر وردعه بكل الوس��ائل المتاحة.واألم��ر يزداد تعقيداً 
وتأثيراً عندما يتخّطى ممارسات األفراد ليصل إلى مؤسسات لها دورها ووزنها 
في العالم اإلس��المي برّمته،حيث أقام األزهر الش��ريف في أواخر العام 2015 
ندوة بعنوان )انتش��ار التش��يع وخطر التمدد الش��يعي( كما طرح مسابقة ثقافية 
كبرى بعنوان )نشر التشيع في المجتمع السنّي،أسبابه،مخاطره،كيفية مواجهته( 
وأعلن عن جوائزللمش��اركين بقس��ميها األدبي والفني تصل إلى 50000 جنيه 

مصري!!.
وعلى الصعيد السياس���ي: نجد أّن األمر يزداد س��واداً ف��ي ظل حكومات 
تقم��ع الرأي اآلخر بل ال تس��مح ألي لون من أل��وان المعارضة،وتعتبرأّن كل 
م��ن يخالفها الرأي والمنهج يس��تحق أقصى العقوبات ألنّه ش��ّق عصا الطاعة، 
ونستش��هد هنا بالشيخ باقر النمر في الس��عودية الذي دعا فقط إلى تحقيق بعض 
اإلصالح��ات لكل المواطنين وليس لفئ��ة أو طائفة معينة وكيف انتهى به األمر 

إلى اعتقاله وقطع رأسه.!!
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وفي هذا الس��ياق نش��ير إلى نوعين من األنظمة في أسلوب تعاطيها مع الرأي 
اآلخر،فمنها من ال يقبل أبداً بتعددية اآلراء ويحاسب على ذلك،ومنها من يسمح بفتح 
باب الحوار والمش��اركة.وبالمقابل فإّن المعارضة تنقس��م ما بين المبالغة في التشّدد 
وأخذ المواقف من الس��لطة واعتبار أي ح��وار معها حالة من التراجع والخيانة وما 
بين الدخول في دوائر الحوار واالنفتاح وكل ما يحقق المصالح العامة للبالد والعباد.

األسباب المباشرة التي تؤّدي إلى محاصرة العقل وعدم االنفتاح
إّن مجمل العوامل واألس��باب التي تعرّضنا لها والناش��ئة بفعل األس��اليب 
الخطأ في مجاالت التربية والتعليم والخطاب الديني والسياس��ي يمكن اعتبارها 
أس��باباً بعيدة أوغير مباش��رة، إاّل أّن هناك أس��باباً قريبة ومباشرة تمنع إطالق 

العقل وتغلق كل األبواب على اإلنسان.
األسباب المباشرة الداخلية : تتعلق بالصفات الشخصية والذاتية للفرد.

الجهل والس���ذاجة: كل من يدرك قيمة العلم والمعرفة تجده يتطلّع إلى   -1
الحقيقة والصواب،ويبحث عن الرأي األفضل واألكمل باس��تمرار،وأّما الجاهل 
الساذج فهو يعيش الشعور باالمتالء واالكتفاء،بحيث يرى أّن ما لديه من قناعات 

وتوجهات هي عين الحقيقة المطلقة والسسقف األعلى للمعرفة.
وقد قّس��مت الروايات الناس إلى أربعة أصن��اف، فمنهم من يعلم ويعلم أنّه 
يعل��م، ومنه��م من يعلم وال يعل��م أنّه يعلم، ومنهم من ال يعل��م ويعلم أنّه ال يعلم، 

ومنهم من ال يعلم وال يعلم أنّه ال يعلم!!! وهم الجهل بعينه.
الالمباالة: صفة تجعل صاحبها غير معني وغير مكترث بتكوين رأي   -2

أو اتخاذ موقف، وكل اهتمامه بشؤونه ومتطلباته الخاصة فقط.
الكس���ل والتبلد الذهني: صفة تمنع صاحبها من تحري��ك الذهن وبذل   -3

الجهد في التمحيص بين اآلراء واالفكار.
ضعف الثقة بالذات: صفة تجعل صاحبها ينظر إلى نفسه أنّه غير مؤهل   -4
لتكوي��ن رأي وغير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب وتجعله بالتالي من 

أصحاب التقليد األعمى.

ثقافة احلوار
واالنفتاح على اآلخر
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الخوف من الرأي اآلخر: صفة تجعل صاحبها يتهرب من أي حوار أو   -5
مناقشة لكونه ال يملك إمكانية الدفاع عن آرائه.

الغرور واالس���تبداد بالرأي: صفة تجعل صاحبه��ا يترفع عن محاورة   -6
اآلخرين العتقاده الراسخ بصوابية رأيه، والستخفافه باآلخرين.

وأّما األسباب المباشرة الخارجية فتتلخص في سببين اثنين:
1- وج��ود تضليل إعالمي مرّكز ومضاد للرأي اآلخر مما يس��اهم في الحش��د 

والتعبئة وإطالق المواقف واألحكام المسبقة بحّقه.
2- وج��ود ق��وة تمارس دور الوصاي��ة والقمع الفكري مما يس��اهم في الحّد من 

حرية الفكر ومنع نشراآلراء المخالفة والمعاقبة عليها.

هل من بديل عن الحوار في مجتمع ساد فيه االختالف؟
عندما يتعطل الحوار يصبح المجتمع أمام أحد خيارين: 

إّم��ا هيمن��ة إرادة معينة أو فكر معين وبالتال��ي خضوع باقي األطراف لتلك   -1
الق��وة واإلرادة خضوع��اً ظاهرياً وقهري��اً يحمل في باطنه الش��عور بالغبن 
والظل��م والتحفز للتمرد والتغيير مما يجعل العالقة بين القوة المهيمنة وباقي 
األط��راف عالقة قلق وترقب وحذر وتوتر ينعدم في ظلّها التعاون البنّاء لما 

فيه مصلحة الوطن العامة.
2- ترس��يخ حالة من التنافر والتناحر بين كافة األطراف التي تؤّدي إلى انغالق 
كل طرف على ذاته مع حشده واستنفاره ضد اآلخرين، إلى أن تجد األطراف 

المختلفة نفسها في مأزق حرب وتصادم ال خروج منه.
إّن غي��اب الح��وار الفاعل والبنّاء م��ن جهة، والحض��ور المكثّف لخطاب 
التط��رف والتعصب من جهة أخرى، هو الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام 
الفتن واالنقس��امات الديني��ة والمذهبية، والصراعات العرقي��ة والقومية.وعلى 
الصعيد األس��ري تنطبق المعادلة نفس��ها، فالكثير من حاالت الطالق أو التفكك 
والخصام، تنجم عن أس��لوب الهيمنة والتفرد في الرأي، وغياب أس��لوب التفهم 

واالحترام والود المتبادل بين الزوجين، أو بين األهل واألوالد. 



35

كيف ينظر اإلسالم إلى الحوار؟
أش��ار القرآن الكريم في العديد من آياته إلى أهميّة الحوار وأنماطه وأهدافه 

وذلك إلرشادنا وتعليمنا ما ينفع حياتنا ووجودنا، نأتي على بعض منها:
حوار هللا سبحانه وتعالى مع المالئكة :  -

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ   ڦچ  )البقرة(
حوار هللا عّز وجّل مع إبليس حول السجود آلدم:  -

چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  چ)ص(

إلى نهاية الحوار الذي وافق فيه هللا عّز وجّل على طلب إبليس
ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  گ   گگ   ک   چک  

ں  ڻ   ڻ   ڻ  چ )األعراف(
الحّض على التشاور في مختلف تفاصيل الحياة،والتشاور ليس إاّل حالة   -

من حاالت الحوار واالنفتاح.
چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

)آل عمران(

چ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ    ڱ   چڳ  
)الشورى(

بل الحض على التش��اور في أدق المسائل الحزئية والصغيرة على الصعيد 
األس��ري،كإنجاب األوالد أو عدم اإلنجاب،وكذلك في مس��ألة فطام الطفل عن 

حليب أّمه.
چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  
ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  
ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  

ثقافة احلوار
واالنفتاح على اآلخر
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حت   جت   ىبيب   مب   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   
خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ىثچ )البقرة(

وأيضاً في حال الخالفات الزوجية:
ژ   ڈ          ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ  

ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  چ )النساء(
دعوة قرآنية صريحة إلى االس��تماع لآلخر مع الدراسة والتمحيص لما   -

يقال والقبول به عند ثبوت صحته.
چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  
چ  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ  

)الزمر(

الدعوة إلى الحوار الحسن.  -
ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    چہ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ 
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  

ۋ  ۅ   چ )النحل(
وبالمقاب��ل هن��اك العديد م��ن اآليات القرآني��ة التي ذّمت واس��تنكرت حالة 
االنغالق الفكري ووصفت أصحابها بصفات س��لبية، نستش��هد منها بكالم النبي 

نوح  :
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې      ۉ       ۉ   ۅ   چۅ  

ەئ  ەئ   وئچ )نوح(
حيث االش��ارة إلى قوم نوح على عدم االس��تماع لدعوته وتغطية وجوههم 

بثيابهم كي ال يروه ويتأثروا بخطابه ووصفهم بالمستكبرين.
وأّما على صعيد الس��يرة واألحاديث الش��ريفة فنجد الكثير من المناظرات 
الت��ي كان يجريه��ا أئمتنا مع أتب��اع الديانات أو المذاهب األخ��رى أو حتى مع 
المالحدة وكلها بالش��كل العلمي والمنهجي والمنطقي المبني على الحجة والعقل 
والبرهان، وقد قام الش��يخ الطبرس��ي بجم��ع هذه المناظرات في كتاب أس��ماه 
)االحتجاج( وهو من أنفس الكتب التي أبرزت حاالت الحوار اإليجابي والبنّاء.
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: »الحكمة ضالّة المؤمن، فخذ الحكمة ولو  وق��د ورد عن اإلمام علي 
من أهل النفاق« ) نهج البالغة / قصار الحكم 80(.

: »خذوا الحق من أهل الباطل وال تأخذوا  كما ورد عن النبي عيس��ى 
الباطل من أهل الحق،كونوا نّقاد الكالم«.  )بحار األنوار ط3 ج2 ص96(

أخالقيات الحوار
في أّي مس��توى من مس��تويات الحوار هناك عدد من اآلداب واألخالقيات 

يجب التحلّي بها من الطرفين للوصول إلى النتائج المرجوة منه.
الهدف النبيل وسالمة المقصد:  -1

يجب أن يكون الهدف من الحوار البحث عن الحقيقة والصواب والوصول 
إل��ى فهم متبادل بين طرفي الحوار،وأّما إذا كان المقصد إظهار الغلبة واإلفحام 
أو الش��هرة أو ممارسة الجدل للجدل،فهذا يعني أن الحوار سيكون عقيماً وغير 

منتٍج.
موضوعية البحث ومنهجيته:  -2

ال ب��ّد في الح��وار من تحديد موضوع البحث والحوار وذلك لعدم تش��عيب 
الح��وار وغياب الفكرة األساس��ية،كما ال بد من تحدي��د المصطلحات والمفاهيم 
واالتف��اق على مدلوالتها،كما ينبغي االحت��كام لألدلة والبراهين واالعتراف بها 

وعدم المكابرة ورفضها.
چ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃچ  )الحج(

االحترام المتبادل وحسن اإلنصات:  -3
ينبغي أن تسود أجواء الحوار درجة عالية من التقدير واالحترام المتبادل،ألن 
أجواء التوتر النفسي والشحن والبغضاء تعّكر استمرار الحوار بل ستؤّدي إلى 

نتائج سلبية وهّدامة.
وقد س��اهمت العديد م��ن القن��وات الفضائية بالتحريض الطائفي وإش��اعة 
الفتن من خالل اختيارها المتعمد ألش��خاص يس��يئون للفكرة ويعّمقون الخالف 

ويرّسخونه.

ثقافة احلوار
واالنفتاح على اآلخر
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وفي هذا الس��ياق نستش��هد بأمر هللا عّز وحّل لنبييه موس��ى وهارون  
مخاطبة الطاغية فرعون بلين الكالم.

چ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  چ  )طه(
كم��ا نستش��هد بأس��لوب ح��وار اإلمام جعف��ر الصادق  م��ع مالحدة 
عصره،حي��ث حّدث المفضل بن عمر أنّه س��مع ذات يوم كالماً إلحادياً من إبن 

، يقول : أبي العوجاء في مسجد رسول هللا 
» فلم أملك نفسي غضباً وغيظاً وحنقاً،فقلت يا عدو هللا،ألحدت في دين هللا، 
وأنكرت الباري جّل قدسه. فرّد عليه ابن أبي العوجاء قائاًل: يا هذا إن كنت من 
أهل الكالم كلّّمناك، فإن ثبت لك حجة تبعناك، وإن لم تكن منهم فال كالم لك،وإن 
كن��ت من أصحاب جعفر ب��ن محمد الصادق فما هّكذا يخاطبنا،وال بمثل كالمك 
يجادلنا،ولقد سمع من كالمنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا،وال تعّدى 
في جوابنا،وإنّه للحليم الرزين، العاقل الرصين، ال يعتريه خرق وال طيش وال 
نزق، ويسمع كالمنا، ويصغي إلينا، ويستغرق حجتنا، حتّى إذا ما استفرغنا ما 
عندنا، وظننا أنّا قد قطعناه، أدحض حجتنابكالم يس��ير، وخطاب قصير، يلزمنا 
به الحجة، ويقطع العذر، وال نستطيع لجوابه رداً، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا 

بمثل خطابه«  )بحار األنوار، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت،1983،ج3،ص58-57(
وكل م��ا ذكرن��اه يؤكد أّن من مقّومات وش��روط نجاح الح��وار، االحترام 
المتب��ادل أي إبداء الترحي��ب بالطرف اآلخر، ومخاطبت��ه باحترام، واإلصغاء 

لكالمه، وعدم مقاطعته، وعدم تجريح شخصيته، أو إهانة رموزه ومقّدساته.
التركيز على المشتركات ونقاط االلتقاء:  -4

ال ب��د في الحوار م��ن تركيز الطرفين على المش��تركات ونق��اط االلتقاء، 
واالنطالق منها إلى معالجة ومناقش��ة القضايا الخالفي��ة والوصول إلى النتائج 

اإليجابية.
چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  
ڤچ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٺ  

)العنكبوت(
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وإذا كانت موارد االتفاق وااللتقاء مع أهل الكتاب كثيرة فهي أكثر بكثير بين 
المذاهب اإلسالمية،ورغم ذلك نش��هد غياب الحوار الهادئ العقالني وحضور 

تبادل اإلتهامات واإلساءات بين الفرق والمذاهب اإلسالمية.
تقّبل تعددية اآلراء والتعايش معها:  -5

ال بد في الحوار من اس��تعداد كافة األط��راف القبول بالتعددية واالعتراف 
باآلراء األخرى،وذلك في حال لم يصل الحوار إلى إقناع طرف آلخر.

فالدنيا تتس��ع للجميع والحياة حق مش��ترك،وحرية العمل والحركة والفكر 
حق لكل الناس.

فعلى الصعيد الديني: ليس كل من ال يؤمن باهلل ليس بإنس��ان،بل له حقوقه 
ويتوجب التعامل معه بالعدل واإلحسان ما لم يمارس الظلم والعدوان.

وق��د ورد ع��ن أمير المؤمني��ن اإلمام علي في عهده إل��ى واليه على 
مصر )مالك األشتر(:

»وأش��عر قلبك الرحمة للرعي��ة والمحبة لهم واللطف بهم وال تكونن عليهم 
س��بعاً ضارياً تغتن��م أكلهم فإنهم صنفان إّما أخ لك ف��ي الدين وإّما نظير لك في 

الخلق«. )نهج البالغة ج3 ص84(
وأّما على صعيد المذاهب فأيضاً ليس المطلوب أن يصبح السنّي شيعياً وال 

الشيعي سنيّاً،بل التفهم واالحترام المتبادل.

الخاتمة
في ختام البحث ال بد من التعّرض إلى ما تمارس��ه داعش منذ س��نوات من 
رفض لآلخر بل اإللغاء وقطع األعناق والتكفير لكل من يختلف معها في الفكر 
والس��لوك،وهي في ذلك تجّس��د ذروة التطرف واإلنغالق،وتضرب في عرض 
الحائط كل القيم واألخالق التي دعا إليها اإلس��الم الحنيف وجّس��دها رسول هللا 

محمد  .
چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  چ )األنبياء(

ثقافة احلوار
واالنفتاح على اآلخر
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من سبل
الوقاية من االفتراق

الدكتور الشيخ عالء الدين محمود زعتري
مدير اإلفتاء العام والتدريس الديني، وزارة األوقاف

االخت��الف والتفرق من مظاِهر الس��لوك البش��ري نتيجة الَحَرك��ة العقلية 
��نن والقوانين التي أق��ام عليها ربُّ العالمين نظاَم الكْون  والِفكرية، وهو ِمن السُّ

والحياة.
وق��د اتفق العقالء من الناس على أن االجتماع واالئتالف مطلب ضروري 

ال غنى عنه ألمة تريد الصالح والنجاح والفالح.
وج��اء الش��رع الحنيف بالتأكي��د على هذا األصل ورعايت��ه، لكن المواقف 
واألح��داث تعص��ف بالناس، ف��كان من الض��رورة بمكان أن يت��م التأكيد على 

المعاني األصيلة لإلسالم، والوصية بها.
ذلكم أنَّ االختالف يعني تبايَن وجهات النظر في قضية ِمن القضايا، أو في 

ر حَدٍث ِمن األحداث. الُحكم على شيٍء من األشياء، أو في تصوُّ
نعم، لقد أفرزت األحداث األخيرة في عالمنا العربي واإلسالمي اختالفاً في 
اآلراء والمواقف، وتبايناً وصل إلى حد الشقاق والفراق، وياُلحظ أن االختالف 
اتسعت رقعته، وزادت شقته، فوصل إلى الخالف والتدابر، واالقتتال والتناحر.
له في ظ��لِّ البغي واتباع الهوى إلى  لك��ن خطورة االختالف تتمثَّل في تحوُّ
ع طائفي، بحي��ث تجعل كلُّ فرقة ِم��ن فكرها واجتهادها  فْرق��ة وانقس��ام، وتوزُّ
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مح��وًرا ترتكز عليه وال تبرحه، وال تس��مح لعقل المنتِمي لها أن يتَّجه لس��واه، 
ل منتمو الفرق إلى طوائف متصاِرعة، ومتش��احنة، يكتنف حياتهم  وهنا يتح��وَّ

جوٌّ من العداء والكراهية.
ل إلى فرقة يتمُّ غالًبا � لألس��ف � في  ولألس��ف أن ه��ذا الخالُف الذي تح��وَّ

ِرح��اب حملة العلم؛ كما ق��ال تعالى: چ...  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ںں    ...ڭچ ]البقرة[.

نعم، ومع إدراكنا أن االفتراق حقيقة ال تنكر، وس��نة كونية متكررة، ولكن 
ف��ي المقاب��ل فإنه ليس من ش��أٍن أعظم ِمن أن يَُوفَّق اإلنس��اُن الجتن��اِب التفرِق 

والخالف.
چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ    ق��ال هللا تعال��ى: 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  ى  ائ  ائ  ەئ      
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  

ی  ی  جئ  حئچ ]آل عمران[.
يق��ول الش��اطبي: )فهذا دليل عل��ى مجيء البيان الش��افي، وأن التفرق إنما 
حص��ل م��ن جهة المتفرقين ال من جهة الدليل. فهو إذن من تلقاء أنفس��هم، وهو 

اتباع الهوى بعينه()1(.
من المهم حين يش��يع خالف تبدو منه بوادر االفتراق أن يسعى المصلحون 
لألخذ بزمام المبادرة، فيبذلون وس��عهم في اإلص��الح، ورأب الصدع، قبل أن 

يتأصل الخالف، وتطول الخصومة.
وما بين العالج البعدي، والوقاية القلبية أذكر جملًة من الُسبل التي تقي من 
االفتراق ابتداًء، أو دوامه واس��تمراره، وأيضاً تس��اعد على عالجه � بإذن هللا � 

فأقول:

)1( االْعِتَص��ام، إبراهي��م بن موس��ى بن محمد اللخمي الغرناطي الش��هير بالش��اطبي )المتوفى: 790ه�(، 
تحقيق ودراس��ة:، الجزء األول: د. محمد بن عبد الرحمن الش��قير، الجزء الثاني: د س��عد بن عبد هللا آل 
حميد، الجزء الثالث: د هش��ام بن إس��ماعيل الصيني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

السعودية، الطبعة: األولى، 1429 ه� - 2008 م، 249/1.



43

أواًل: االعتصام بحبل هللا، وذم االفتراق والتحذير منه.
ثانياً: االلت��زام بمنهج التلقي الصحيح المبني على الوحي الُمْنَزل على قلب 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
ثالث��اً: االلت��زام بمنهج االس��تدالل الصحي��ح المبني على القواعد الس��ليمة 

المراعية للنصوص بالفهم السليم واالحتجاج الدقيق.
رابعاً: الحذر من سلوك طرائق المنحرفين.

هذا اإلجمال، وإليكم التفصيل:

أواًل: االعتصام بحبل هللا ولزوم الجماعة واستصحاب ما ورد من 
ذم االفتراق والتحذير منه

م��ع أن االخت��الف آية من آي��ات هللا في الك��ون، إال أن العاقل يدرك أهمية 
االعتصام بحبل هللا ووجوب عدم التفرق.

يقول سبحانه وتعالى: چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گچ ]آل عمران[.
: چۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ويق��ول ع��زَّ وج��لَّ
ائ  ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئچ ]النساء[.
     ويق��ول تب��ارك وتعال��ى: چ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑچ ]األنعام[.

ِ صلى هللا عليه وآله وس��لم:  فَع��ِن النُّْعَم��اِن ْبِن َبِش��يٍر، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل هللاَّ
»اْلَجَماَعُة َرْحَمٌة، َواْلُفْرَقُة َعَذاٌب«)1(.

وع��ن اْب��ِن ُعَمَر َقاَل: َخَطَبَنا ُعَم��ُر ِبالَجاِبَيِة َفَقاَل: َيا أَيَُّه��ا النَّاُس، إِنِّي ُقْمُت 

)1( اإلبان��ة الكب��رى ابن بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حم��دان الُعْكَبري المعروف بابن 
ة العكبري )المتوفى: 387ه�(، المحقق: رضا معطي، وعثمان األثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن  َبطَّ

سيف النصر، وحمد التويجري، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، 287/1.

من سبل الوقاية من االفتراق
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ِ صلى هللا عليه وآله وسلم ِفيَنا َفَقاَل: »... َعلَْيُكْم ِبالَجَماَعِة،  ِفيُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل هللاَّ
ْيَطاَن َمَع الَواِحِد َوُهَو ِمَن ااِلْثَنْيِن أَْبَعُد، َمْن أََراَد بُْحبُوَحَة  َوإِيَّاُكْم َوالُفْرَقَة؛ َفإِنَّ الشَّ

الَجنَِّة َفْلَيْلَزُم الَجَماَعَة«)1(.
ُ َعْنُه، َقاَل: )َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة  وَع��ْن أمير المؤمنين اإلم��ام َعلِيٍّ َرِضَي هللاَّ

ِشْبًرا، َفَقْد َنَزَع ِرْبَقَة اإْلِْساَلِم ِمْن ُعنُِقِه()2(.
، َقاَل َرأَْيُت النَِّبيَّ صلى هللا عليه وآله وس��لم  وَعْن َعْرَفَجَة ْبِن ُضَرْيٍح اأْلَْش��َجِعيِّ
َوُهَو َعلَى اْلِمْنَبِر َيْخُطُب النَّاَس، َفَقاَل: »إِنَُّه َسَيُكوُن َبْعِدي َهَناٌت َوَهَناٌت، َفَمْن َرأَْيتُُموُه 
ٍد صلى هللا عليه وآله وسلم َكاِئًنا َمْن َكاَن  ِة ُمَحمَّ ُق أَْمَر أُمَّ َفاَرَق اْلَجَماَعَة أَْو يُِريُد أَْن يَُفرِّ
ْيَطاَن َمَع َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة َيْرُكُض«)3(.  َفاْقتُلُوُه؛ َفإِنَّ َيَد هللاِ َعلَى اْلَجَماَعِة، َوإِنَّ الشَّ
 ِ وَعْن أَُس��اَمَة ْبِن َش��ِريٍك، َعِن النَِّبيِّ صلى هللا عليه وآله وس��لم َقاَل: »َيُد هللاَّ
اَة  ْئُب الشَّ َطاُن َكَما َيْخَتِطُف الذِّ ��يْ اذُّ ِمْنُهُم اْخَتَطَفُه الشَّ َعلَى اْلَجَماَعِة، َفإَِذا َش��ذَّ الشَّ

ِمَن اْلَغَنِم«)4(.
وَعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وآله وسلم: »لَْن َتْجَتِمَع 

اَللَِة أََبًدا، َفَعلَْيُكْم ِباْلَجَماَعِة؛ َفإِنَّ َيَد هللاِ َعلَى اْلَجَماَعِة«)5(. ِتي َعلَى الضَّ أُمَّ
، أَنَّ النَِّبيَّ صلى هللا عليه وآله وسلم َقاَل: » آُمُرُكْم  وعن الَحاِرِث اأَلْشَعِريِّ
اَع��ةُ َوالِجَهاُد َوالِهْج��َرُة َوالَجَماَعُة، َفإِنَُّه  ُع َوالطَّ ��مْ ، السَّ ُ أََمَرِني ِبِهنَّ ِبَخْم��ٍس، هللاَّ
َمْن َفاَرَق الَجَماَعَة ِقيَد ِش��ْبٍر َفَقْد َخلََع ِرْبَقَة اإِلْس��اَلِم ِمْن ُعنُِقِه إاِلَّ أَْن َيْرِجَع، َوَمْن 

)1( س��نن الترمذي، محمد بن عيس��ى بن َس��ْورة بن موس��ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس��ى )المتوفى: 
279ه�(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج� 1، 2(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج� 3(، وإبراهيم عطوة 
عوض المدرس في األزهر الشريف )ج� 4، 5(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، 

الطبعة الثانية، 1395 ه� - 1975 م، )2165(، 465/4.
)2( اإلبانة الكبرى البن بطة، )120(، 289/1.

)3( الس��نن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن ش��عيب بن علي الخراس��اني، النس��ائي )المتوفى: 303ه�(، 
حققه وخرج أحاديثه: حس��ن عبد المنعم ش��لبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد هللا بن عبد 
المحسن التركي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة األولى، 1421 ه� - 2001 م، )3469(، 428/3.
)4( المعجم الكبير، س��ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الش��امي، أبو القاس��م الطبراني )المتوفى: 
360ه�(، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية – القاهرة، )489(، 186/1، وكتاب 
الس��نة، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الش��يباني )المتوفى: 287ه�(، 

المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى، 1400ه�/ 1980م، )81(، 40/1.
)5( المعجم الكبير، الطبراني )مرجع سابق(، )13623(، 447/12.
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ِ َوإِْن َصلَّى  ادََّعى َدْعَوى الَجاِهلِيَِّة َفإِنَُّه ِمْن ُجَثا َجَهنََّم«، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل هللاَّ
اُكُم الُمْس��لِِميَن  ِ الَِّذي َس��مَّ َوَص��اَم؟ َق��اَل: »َوإِْن َصلَّى َوَصاَم، َفاْدُعوا ِبَدْعَوى هللاَّ

.)1(»ِ الُمْؤِمِنيَن، ِعَباَد هللاَّ
وما إخبار رس��ول هللا صلى هللا عليه وآله وس��لم ما يكون من هذه األمة من 

االفتراق إال على سبيل التحذير والتنفير منه لينجو المسلمون من الوقوع فيه.
لقد كان ألصحاب النبي صلى هللا عليه وآله وس��لم اعتناء بالغ بهذا األمر، 

وكان الخالف في الرأي يحصل بينهم، ومع ذلك كانت النفوس صافية نقية.
وكان بعضهم يعترف بفضل اآلخر، فالقلوب متفقة على االحترام والمحبة، 
وإن ظهرت بعض الطباع البشرية بين الحين واآلخر؛ من التنافس والمزاحمة.
فالفرقة ش��ر وعذاب وزيغ ع��ن الصراط؛ فإن الن��اس إذا تفرقوا تنافروا، 

وتعاَدوا، وساءت أحوالهم الدينيِة والدنيوية، وبغى بعضهم على بعض.
واالفت��راق مح��رم، كم��ا مرَّ ق��ول هللا تعال��ى: چ ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ ]آل عمران[.
ب��ل هو من صفات المش��ركين، قال س��بحانه وتعالى: چ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ  

ی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب چ ]الروم[. 
ون��زل قوله عزَّ وج��لَّ في اليهود والنص��ارى: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ  چ ]األنعام[.
والمراد: أن ال تقعوا في ما وقع فيه غيركم من األمم والش��عوب، والشرائع 

واألديان.
ودع��ا الق��رآن إلى ضرورة االجتم��اع ونبذ االفتراق، يقول س��بحانه وتعالى: 

چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ    ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ  

)1( سنن الترمذي، )مرجع سابق(، )2863(، 148/5.
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ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۇئ   وئۇئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ېى   ې   ې    ې  ۉ   ۉ   ۅ  
مئ   حئ    یجئ   ی   ی   ىئی   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ  
ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث چ ]الشورى[.

م هللا وجهه، في وصية  من  ومما ورد عن أمير المؤمنين اإلمام علي كرَّ
أجمع الوصايا: الوصية بعدم التفرق، وهو على حال الطعن قبيل استش��هاده، 
جاء فيها: )َوَقاَل َعلِيٌّ لِْلَحَس��ِن َواْلُحَس��ْيِن َرِضَي هللاُ َعْنُهْم: أَْي َبِنيَّ أُوِصيُكَما 
َكاِة ِعْنَد َمِحلَِّها، َوُحْس��نِ اْلُوُضوِء،  اَلِة لَِوْقِتَها، َوإِيَتاِء الزَّ ِبَتْقَوى هللاِ، َوإَِقاِم الصَّ
ْنِب، َوَكْظِم اْلَغْيِظ، َوِصلَِة  َفإِنَّ��ُه اَل يُْقَبُل َصاَلٌة إاِلَّ ِبَطُهوٍر، َوأُوِصيُك��مْ ِبَغْفِر الذَّ
يِن، َوالتََّثبُِّت ِف��ي اأْلَْمِر، َوَتَعاُهِد  ِح��ِم، َواْلِحْل��ِم َعِن اْلَجْهِل، َوالتََّفقُِّه ِف��ي الدِّ الرَّ
اْلُقْرآِن، َوُحْس��ِن اْلِجَواِر، َواأْلَْمِر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْه��ِي َعِن اْلُمْنَكِر، َواْجِتَناِب 
اْلَفَواِحِش، ... ثُمَّ أُوِصيُكَما َيا َحَس��ُن، َوَيا ُحَس��ْيُن، َوَجِميَع أَْهلِي َوَولَِدي، َوَمْن 
َبلََغُه ِكَتاِبي ِبَتْقَوى هللاِ َربُِّكْم، َواَل َتُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْس��ِلُموَن، َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
ُقوا، ... َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْس��ناً َكَم��ا أََمَرُكُم هللاُ، َواَل َتْتُرُكوا  هللاِ َجِميًع��ا، َواَل َتَفرَّ
اأْلَْم��َر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْه��َي َعِن اْلُمْنَك��ِر، َفيَُولَِّي أَْمَرُكْم ِش��َراَرُكْم، ثُمَّ َتْدُعوَن 
َفاَل يُْس��َتَجاُب لَُكْم، َعلَْيُكْم ِبالتََّواُص��ِل، َوالتََّباُذِل، َوإِيَّاُك��ْم َوالتََّقاُطَع، َوالتََّدابَُر، 
َق، َوَتَعاَونُ��وا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّْق��َوى، َواَل َتَعاَونُوا َعلَى اإْلِْث��ِم َواْلُعْدَواِن،  َوالتَُّف��رَّ

اَلَم()1(. َواتَُّقوا هللاَ، ... أَْسَتْوِدُعُكُم هللاَ َوأَْقَرأُ َعلَْيُكُم السَّ
ومن سبل الوقاية من االفتراق:

االستمس��اك بالثقلين؛ كتاب هللا، وآل بيت رس��ول هللا صل��ى هللا عليه وآله 
ا،  ِ صلى هللا عليه وآله وس��لم َخّطً وس��لم ، فَع��ْن َجاِبٍر، َقاَل: َخطَّ لََنا َرُس��وُل هللاَّ
ْيَطاِن، َفَما ِمْنَها َسِبيٌل  َفَقاَل: »َهَذا َسِبيٌل«، ثُمَّ َخطَّ ُخُطوًطا، َفَقاَل: »َهِذِه ُسبُُل الشَّ
َطاٌن َيْدُعو إِلَْيِه النَّاَس، َفإِنََّما أََنا َبَش��رٌ يُوِشُك أَْن َيْأِتَيِني َرُسوُل َربِّي  إاِلَّ َعلَْيَها َش��يْ
، ِفيِه اْلُهَدى َوالنُّوُر،  ِ َعزَّ َوَجلَّ لُُهَما ِكَتاُب هللاَّ َفأُِجيَب��ُه، َوأََنا َت��اِرٌك ِفيُكُم الثََّقلَْيِن: أَوَّ

)1( المعجم الكبير، الطبراني )مرجع سابق(، )168(، 97/1.
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اَللَِة،  َمِن اْسَتْمَسَك ِبِه َوأََخَذ ِبِه َكاَن َعلَى اْلُهَدى، َوَمْن َتَرَكُه َوأَْخَطأَُه َكاَن َعلَى الضَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَْهِل َبْيِتي«)1(. ُرُكُم هللاَّ َوأَْهُل َبْيِتي، أَُذكِّ

ولنا في األمم السابقة والقرون السالفة أخذ العبرة وأخذ الحيطة من االفتراق 
ونتائجه الوخيمة، وآثاره السلبية، وما َيُجرُّ من ويالت ومآسي.

وم��ن االعتص��ام بحب��ل هللا الطلب منه عزَّ وج��لَّ الثباَت عل��ى الحق، مع 
االلتجاء إليه سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على الحق؛ فقد كان من دعاء رسول هللا 
صلى هللا عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فعن أنس َرِضَي 
ُ َعْنُه َقاَل: َكاَن النَّبُي صلى هللا عليه وآله وسلم يُكِثُر أْن َيقول: »اللُهمَّ َيا ُمقلَب  هللاَّ

الُقلوِب َثبْت َقلِبي َعلى ِديِنك«)2(.

ثانياً: االلتزام بمنهج التلقي الصحيح المبني على الوحي  الُمْنَزل على قلب 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

     وهذا الس��بيل التزام الطريقة الش��رعية التي يتم بها تلقي العلم، فالمنهج 
الصحيح ما كان مصدره الكتاب والس��نة واإلجماع المبني على الكتاب والس��نة 

والتسليم بما جاء عن هللا عزَّ وجلَّ وعن رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم.
ومن سبيل الوقاية من االفتراق:

1- الح��ذر من أخ��ذ الدِّين من غير الكتاب والس��نة، كاالعتماد على اآلراء 
: چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   واأله��واء، يقول هللا َع��زَّ َوَج��لَّ
ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ    ...ی  چ ]المائدة[، ويقول س��بحانه: 

چ ... ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ںں  ...ۆ  چ ]المائدة[،.

)1( ش��رح أصول اعتقاد أهل الس��نة والجماعة، أبو القاس��م هبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
الاللكائي )المتوفى: 418ه�(، تحقيق: أحمد بن س��عد بن حمدان الغامدي، دار طيبة – السعودية، الطبعة 

الثامنة، 1423ه� / 2003م، )95(، 90/1.
)2( األدب المف��رد بالتعليق��ات، المؤلف: محمد بن إس��ماعيل بن إبراهيم بن المغي��رة البخاري، أبو عبد هللا 
)المتوفى: 256ه�(، حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

الرياض، الطبعة األولى، 1419 ه� - 1998 م، )683(، 358/1.
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2- الح��ذر ع��ن أخذ الدِّين من كتب األدب اللغوية والفلس��فة اإللحادية، فقد 
َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ِفيَما َذمَّ ِبِه اْلُمَخالِِفيَن: چۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ    

ۅ  ۉ  چ ]المؤمنون[.
3- البع��د من االعتماد عل��ى المكذوبات والموضوعات م��ن المرويات، فَعِن 
ْعُت النَِّبيَّ صلى هللا عليه وآله وس��لم َيُقوُل: »إِنَّ  ُ َعْنُه، َقاَل: َس��مِ الُمِغيَرِة َرِضَي هللاَّ
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«)1(. ًدا، َفْلَيَتَبوَّ َكِذًبا َعلَيَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعلَى أََحٍد، َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمَتَعمِّ

ثالثاً: االلتزام بمنهج االس���تدالل الصحي���ح المبني على القواعد 
السليمة المراعية للنصوص بالفهم السليم واالحتجاج الدقيق

وذلك ب�:
1-البعد عن االعتماد على الرأي الش��خصي في االستدالل؛ فخطأ الجماعة 
وقلم��ا يحص��ل خير من صواب الفرد، والخطأ إلى الجماعة أبعد من الخطأ إلى 

الفرد، ألن احتمال أن يخطئ الفرد أكثر من أن تخطئ جماعة من الناس.
َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: )َقْضُم اْلِمْلِح ِفي َجَماَعٍة َخْيٌر ِمْن أَْكِل اْلَفالُوَذِج ِفي ُفْرَقٍة()2(.
وقال قتيبة بن مسلم: )الخطأ مع الجماعة خيٌر من الصواب مع الفرقة، وإن 

كانت الجماعة ال تخطئ، والفرقة ال تصيب()3(.
وقال الشاعر حافظ إبراهيم:

َرأُي الَجماَعِة ال َتشقى الِبالُد ِبه        َرغَم الِخالِف َوَرأُي الَفرِد يُشقيها
فكي��ف نحقق االجتم��اع دون أن تتحد القل��وب، وتتآلف النف��وس، وتتحدد 

األهداف في العقول وتجتمع السواعد المؤمنة؟
فالفري��ق أهم من الفرد، نعم، خط��أ الجماعة خير من صواب الفرد، عندما 

يملي رأيه ويفرضه بالقوة ويلزمهم به، عندها تفتت الثقة.

)1( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، 
محم��د بن إس��ماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعف��ي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناص��ر، دار طوق النجاة 

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األولى، 1422ه�، )1291(، 80/2.
)2( حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إس��حاق بن موس��ى بن مهران 
األصبهاني )المتوفى: 430ه�(، الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394ه� - 1974م، 305/10.
)3( بهج��ة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوس��ف ب��ن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 

القرطبي )المتوفى: 463ه�(، 455/1.
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أم��ا رأي المجموعة فإنه ينبئ عن التكاتف ويبن��ي الثقة ويعين على تحمل 
المس��ؤولية، ف��إن كان صواًبا فالجميع فيه ش��ركاء وله األج��ر، وإن كان خطأً 

فالجميع يتعلمون ويعينون أخاهم على النهوض.
2- الح��ذر من تحريف األدلة عن مواضعها، وأخطر ما يكون االس��تدالل 
بغي��ر الم��راد األصلي، وذلك بأن َيِرَد الدليُل ق��د ورد على مناط، فيُْصَرَف عن 
ذلك المناِط إلى أمر آخر؛ بدعوى أن المناطين واحد، أو يتكلف في االس��تدالل؛ 
ويل��وي أعناق النص��وص ليؤكد فكرته، لكونه ليس من أهل العلم رس��وخاً في 
معرف��ة كالم الع��رب والعلم بمقاصدها، وكذا لعدم رس��وخه ف��ي العلم بقواعد 

األصول التي من جهتها تستنبط األحكام الشرعية)1(.
3- الحذر من االستدالل بالمتشابه من القرآن والسنة من غير َردٍّ له إلى المحكم، 

يقول هللا تعالى: چ...  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ    ...ائچ ]آل عمران[.
4- ترك التعلق باألقوال أو اآلراء أو المواقف الشاذة، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: )أََمَر 
، َوأَْخَبَرُهْم أَنَُّه  ، َوَنَهاُهْم َعِن ااِلْخِتاَلِف َواْلُفْرَق��ةِ ُ َتَعالَ��ى اْلُمْؤِمِنيَن ِباْلَجَماَع��ةِ هللاَّ

.)2( )ِ أَْهلََك َمْن َكاَن َقْبلَُهْم ِباْلِمَراِء َواْلُخُصوَماِت ِفي ِديِن هللاَّ

رابعاً: الحذر من سلوك طرائق المنحرفين
 فإن السعيد َمن ُوِعَظ بغيره ال َمن ُوِعَظ بنفسه

َعْن ُمَجاِه��ٍد، في قوله تعال��ى: چ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ 
بَُهاُت( )3(، ويندرج تحت هذا عدة أمور: ڑچ ]األنعام[ َقاَل: )اْلِبَدُع َوالشُّ

1- الحذر من الجدل والخصومة والمراء في الدين، َقاَل أَبُو اْلَعالَِيِة: )َتَعلَُّموا 
َراِط  اإْلِْساَلَم، َفإَِذا َتَعلَّْمتُُم اإْلِْساَلَم َفاَل َتْرَغبُوا َعْنُه َيِميًنا َواَل ِشَمااًل، َوَعلَْيُكْم ِبالصِّ
اْلُمْس��َتِقيِم، َوَعلَْيُكْم ِبُس��نَِّة َنِبيُِّكْم، َوالَِّذي َكاَن َعلَْيِه أَْصَحابُُه، َوإِيَّاُكْم َوَهِذِه اأْلَْهَواَء 

الَِّتي تُْلِقي َبْيَن النَّاِس اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء()4(.

)1(االعتصام، الشاطبي )مرجع سابق(، 69/2.
)2( اإلبانة الكبرى البن بطة، 275/1.

)3( االْعِتَصام، الشاطبي )مرجع سابق(، 83/1.
)4( الس��نة، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي )المتوفى: 294ه�(، المحقق: س��الم 

أحمد السلفي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، الطبعة: األولى، 1408، ص 13.

من سبل الوقاية من االفتراق
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2- االحتراز من اتباع الظن، وفيه:
أ-البعد عن الجهل والظلم واإلعراض عن دين هللا تبعاً للهوى، واالنغماس 
َل  ، َقاَل: ُس��ئِ ُد ْبُن اْلُمَهاِجِر اأْلَْنَصاِريُّ في المعاصي والذنوب واآلثام، فعن ُمَحمَّ
 ، ِعيَس��ى اْبُن َمْرَيَم، َعِن اْلُفْرَقِة َوااِلْخِتاَلِف، َما يُوِقُعُهَما َبْيَن النَّاِس؟ َقاَل: )اْلَبِغيُّ
ِة ِمَن النِّْقَمِة( )1(. ُ َتَعالَى ِباْلَعامَّ َواْلَحَسُد، َوَما ياَُلِئُمُهَما ِمَن اْلَمْعِصَيِة، َوَما يُِريُدُه هللاَّ
ب- البع��د ع��ن اإلعجاب بال��رأي، ومحور ه��ذه الصفة ه��و تعطل روح 
الجماع��ة، وتوق��ف تبادل الخبرات والمش��ورة. وينتج عن ذل��ك بروز ظواهر 
التعصب للرأي، والعجب والكبر والتعالم على اآلخرين، وإمالء الرأي وفرضه 
عل��ى الناس. ويكون م��ن نتائج ذلك ب��روز مجتمعات الكراهية وفق��دان الثقة، 
وشيوع الحسد وانعدام التعاون والوحدة، وتفرق الكلمة، والتستر على األخطاء 

والنواقص والعيوب.
وإلى هذا المصير يش��ير قوله تعال��ى: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ   ...ېچ ]األنع��ام[. 
ولق��د فس��ر ابن عباس قول��ه تعالى: }ِمْن َفْوِقُك��ْم{ من أمرائك��م. و}َوِمْن َتْحِت 
أَْرُجلُِكْم{ من َسَفلَتكم، و}َوَيْلِبَسُكْم ِشَيًعا{ األهواء واالختالق. و}َويُِذيَق َبْعَضُكْم 

َبْأَس َبْعٍض{ يقتل بعضكم بعًضا)2(.
وال ش��ك أن معاني اآليات تتطور في األزمن��ة واألمكنة والتكنولوجيا. فقد 
يكون من مظاهر: }ِمْن َفْوِقُكْم{ الطائرات والقذائف الصاروخية الناس��فة، وقد 
يكون من مظاهر: }أَْو َيْلِبَس��ُكْم ِشَيًعا{ األحزاب والمنظمات المتحاربة من أجل 

غايات مختلطة يحوطها اللبس والغموض، والدسائس الخفية.
فمظاه��ر الع��ذاب تتطور بتطور أدوات��ه، أما القوانين والس��نن فهي خالدة 
مترابط��ة،  دون أن توقفه��ا أه��واء أو تح��د من هوله��ا، وعواصفها عصبيات 

ونزعات.
ت-الح��ذر من الغل��و والتنطع في الدين )فال إف��راط وال تفريط(، والمؤمن 

)1( اإلبانة الكبرى البن بطة، 277/1.
)2( الطبري، التفسير ج�7، ص221-220.
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الح��ق معتدل، ال إفراط لديه وال تفريط، وال تحمله ردود األفعال على إنكار ما 
ثبت.

ث- الح��ذر م��ن مخالطة أه��ل األه��واء ومري��دي االفتراق ومجالس��تهم 
واالستماع لهم.

وال شك أن العمل بهذه القواعد يعد من السبل التي تقي من االفتراق، وكذلك 
من وقع منه االفتراق فإنه يعالج بهذه الس��بل، فإنه متى ما استخدمها والتزم بها 

فإنه يعافى بإذن هللا من هذا المرض العضال.
دت بنزول  ة س��عِ فااللتزام بالدِّين دون فْرقة وِش��قاق مطلٌب إلهي من كلِّ أمَّ

شْرع السماء، وما فيه ِمن هداية ورشد.
فاالختالف الناش��ئ عن تعدد وجهات النظر، ينبغي أالَّ يفس��د قضية الود، 
ولنعل��م أنَّ اإلس��الم بطبيعته حريص عل��ى تجميع القلوب، وتالُحم المش��اعِر، 

ويرفض التفرق والتشرُذَم.

من سبل الوقاية من االفتراق
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جريمة الدعاية اإلعالمية 
لحرب العدوان

األستاذ الدكتور محمود ترمانيني
رئيس قسم الحقوق في مجمع السيدة رقية 

إن الع��دوان م��ن الجرائ��م الدولية التي تعصف بالس��لم واألم��ن الدوليين، 
فنستطيع أن نقتبس تعريف جريمة العدوان من مشروع التقنين الخاص بالجرائم 
ضد س��الم وأمن البش��رية وإن لم يتفق العالم على تعريفها في المادة الثانية منه 
بأنها: )كل فعل عدوان بما في ذلك اس��تخدام س��لطات الدولة القوة المسلحة ضد 
دول��ة أخرى ألغراض غير الدفاع الش��رعي � الوطن��ي أو الجماعي � أو تنفيذا 

لقرار أو تطبيقاً لتوصية هيئة مختصة من هيئات األمم المتحدة. 
والعدوان يشمل ليس فقط القوة المسلحة العسكرية من دولة ضد دولة أخرى 
ب��ل ينضوي تحته كل فعل يمث��ل عدواناً كالعدوان االقتصادي، أو األيديولوجي 
أو حرب التجويع من حصار غير مش��روع لش��واطئ أو حدود الدولة المعتدى 
عليها. صادر هذا القعل عن كبار المسؤولين أو القادة في دولة ضد دولة أخرى، 
وكثيراً ما يسبق هذا العدوان من تجييش اإلعالم في إثارة النفوس وتعبئة الرأي. 
إن الفتن��ة نائمة لعن هللا من أيقظها وهي أش��د من القت��ل، لذا كانت جريمة 
الدعاي��ة اإلعالمي��ة لحرب العدوان والرتباطها بالع��دوان إن وقع أو لم يقع من 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقد جرت محاوالت عديدة لتجريم الدعاية 

اإلعالمية كحرب العدوان نستعرضها في مكانها لضمها إلى الجرائم الدولية.
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إن وسائل الدعائية اإلعالمية عديدة قد تكون مكتوبة، أو تكون غير مقروءة 
)مرئية أو مس��موعة( كالتلفزيون والس��ينما والمسرح واإلذاعة، وحديثاً وسائل 

التواصل االجتماعي بعضها ومضيفها. 
إن هذه الوس��ائل اإلعالمية والدعائية من المصادر المهمة للثقافة وس��الح 
مزدوج ذو حدين فإما أن تكون وسيلة نشر محبة وسالم وتآخي بين الشعوب أو 
وس��يلة هدامة بنشر روح التباغض والعداء والكراهية وبث الفرقة وإثارة الفتن 

والتناحر بحسب القائمين عليها واألهداف التي يرومون تحقيقها منها. 
م��ن هذه المقدمة يمكن أن نس��تجلي أهمية هذه الوس��ائل اإلعالمية في 
الدعاية للعدوان من خالل توجيه الجماهير وتعبئة الرأي العام ضد الس��الم 
وذلك في بث  الفتن وإثارة النعرات )القومية والدينية( بين الشعوب وتوجيهها 
نح��و العدوان ماهي إال عمل تحضيري عاقب عليه القانون الدولي الجنائي 
حيث نصت على ذلك المادة الثانية من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد 
س��الم وأمن البش��رية الذي أقرته لجنة القانون الدولي من الجريمة الخامسة 
منها التي نصها: )مباشرة أو تشجيع سلطات الدولة للنشاطات اإلعالمية في 
دولة أخرى أو سماحها لنشاطات منظمة معدة بقصد ارتكاب أفعال إرهابية 

في دولة أخرى. 
لق��د كان مش��رعنا يقظاً وفطناً في ذلك في تجري��م كل فعل يهدف إلى إثارة 
الح��رب األهلي��ة أو االقتتال الطائف��ي واعتبرها من الجرائ��م الواقعة على أمن 
الدولة وذلك في المادة 298 من قانون العقوبات الس��ورية لخطورتها على أمن 
الدولة والمجتمع. وكذلك جرم المشرع دس الوسائل لدى دولة أجنبية أو معادية 
لدفعها إلى العدوان على سورية كما في المادتين 265 و 266 من القانون النافذ 

نفسه.
وهنا تصنيف جديد لجريمة الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان بأنها تعتبر 
م��ن الجرائم المانع��ة، أي أن من الجرائم التي تمن��ع المجتمع الدولي من أمٍد 
طويل تجريم حرب العدوان ألهوالها وخسائرها في الحربين العالميتين وفي 
الوقت نفسه تجريم الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان. ألنها المقدمة الخطيرة 
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والممه��دة للعدوان. وق��د بدأ تلمس هذا االتجاه العالم��ي فبيان مجلس االتحاد 
الدول��ي للب��ث)1( الذي صدر عام 1925 حيث جاء يه أنه يجب أن يبتعد البث 
عن أي عدوان على روح التعاون الدولي وحسن النوايا الدولية التي هي من 

األسس الضرورية للبث الدولي. 
كذل��ك في المؤتمر الثامن والعش��رين الدولي للس��لم ال��ذي انعقد في بلجيكا 
)بروكس��ل( عام 1931 حث على هج��ر كل دعاية إعالمية للحرب وأن تدخل 
الدول في قوانينها الوقائية التدابير الكفيلة بقدر اإلمكان منع وقمع كل من يسعى 
بالكلمة أو بالقلم أو بأية وسيلة أخرى للتحريض على الحرب، كما كانت معاهدة 
جني��ف الموقعة ف��ي 1939/9/23 أول محاولة جدية في تجريم حرب العدوان 
الخاصة بتنظيم الدعاية أو وقفها عن البث دون تباطؤ من قبل كل دولة تبث من 
أراضيه��ا إذا كان هذا البث يضر بالتفاهم الدولي حتى إن كان تحريض س��كان 
أح��د الب��الد على مخالفة النظام الداخلي للدولة أو ماس��اً بس��المة أراضي دولة 

أخرى مع التعهد بالتعاون على مراقبة ما يذاع من محطات اإلذاعة الوطنية. 
وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنش��اء منظمة األمم المتحدة تقدم االتحاد 
السوفييتي آنذاك من خالل مندوبه بالجمعية العامة لألمم المتحدة بمشروع يهدف 
إلى تجريم الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان وصدر المشروع بعد تعديل طفيف 
بق��رار رقم 110/11 في 1947/11/8 ع��ن الجمعية العامة، إضافة لقرارات 

أخرى جرمت الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان)2(. 
كم��ا أن الم��ادة 20 من االتفاقية الدولي��ة المتعلقة بحقوق اإلنس��ان المدنية 
والسياس��ية الص��ادرة عن األمم المتح��دة في 1966/12/16 تن��ص على أنه: 

)تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب(. 
ومما س��بق وحس��ب المعاهدات والمواثي��ق الدولية يمك��ن تعريف جريمة 
الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان بأنها: )كل نش��اط إعالمي مقصود تخطط له 
وتنفذه الس��لطات المسؤولة عن النش��اط اإلعالمي في الدولة أو تقبل به، يكون 

1- االتحاد الدولي للبث منظمة غير حكومية. )للبث اإلذاعي والتلفزيوني(
2- صدور قرارين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في عامي 1949 و 1950.

جرمية الدعاية اإلعالمية حلرب العدوان
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الغرض منه الحث على الحروب أو األعمال العدوانية أو إنهاء العالقات السلمية 
والودية بين الدول)1(.

وم��ن ه��ذه المقدمة المطولة )عذراً( ال بد من اإلش��ارة إل��ى ما تتعرض له 
س��ورية الحبيبة من تجييش اإلذاعات والقنوات التلفزيونية )العربية واألجنبية( 
في إثارة الفتن بين أبناء ش��عبنا وبث روح التفرق��ة واالقتتال الطائفي والعرفي 
وأوضح مثال مباركة المس��ؤولين في تلك الدول التي تبث من أراضيها مفبركة 
كل أنواع األكاذيب والتضليل في تزييف لحقائق الدامغة في وطن االلفة والمحبة 
والس��الم و... الصمود والمقاومة س��ورية األبية. ويكفين��ا أن نذكر مثالين على 
تلك القنوات التلفزيونية )الجزيرة والعربية( إضافة للقنوات الطائفية والمذهبية 
إذاعية وتلفزيونية وفتاوي ما أنزل هللا بها من سلطان )باسم اإلسالم( واإلسالم 
منها براء في تحليل س��فك دم المس��لم وقتله بحس��ب الهوية المذهبية أو القومية 
أو ... ف��ي بلدنا أو غيره من البلدان متناس��ية الع��دو األول )الكيان الصهيوني( 
ف��ي حث أبناء الوطن لالقتتال فيما بينهم أو بتحريض األمريكي أمام الس��واحل 

السورية عام 2014.
وجريم��ة الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان تتألف من ثالثة أركان )الركن 

المادي، والركن المعنوي، والركن الدولي(.
نتناول هذه األركان بشيء من التفصيل.

أواًل: الرك����ن المادي: إن الركن الم��ادي في الجريمة يتك��ون من ثالثة 
عناص��ر: )الفعل، والنتيجة، والرابطة الس��ببية( ولنس��قط ذلك على الجريمة 

موضوع بحثنا هذا. 
فالفعل في جريمة الدعاية اإلعالمية لحب العدوان ينجم عنه إثارة الجمهور 
وتقبل��ه فك��رة العدوان والح��رب وهي )الع��دوان( وهذا الفع��ل يتحقق في هذه 
الجريمة بأية وسيلة لها قوة التأثير في الرأي العام، )صحافة، إعالنات عامة...( 
توجه إلى الجماهير إلثارة الهمة وتجييش وتعبئة النفوس للعدوان سواء كان من 

1- علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، ص98.
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مدنيين أو عس��كريين، وس��واء كان من مسؤولين )حكام( أو محكومين )رعية( 
مادام��ت الدعاية اإلعالمية عامة الفرق بينهم وع��ادة ما يتم الفعل الجرمي في 
هذه الجريمة من خالل اإلغراءات المرتقبة والمكاسب التي سيجنيها الشعب أو 
ممكن أن يحصل عليها فيما لو تمت الحرب وحدث العدوان، وكما يظهر بجلي 
االس��تجابة لها. وهنا تلعب وس��ائل الدعاية اإلعالمية سباًل شتى ما دامت الغاية 
تس��ّوغ الوسيلة س��واء كانت تضلياًل إعالمياً خداعاً وتش��ويهاً للحقائق أو كانت 
حقيقية وس��يلة تحقيقها بالعدوان من خالل هذه الدعاية وليس الطرق الحضارية 

باتباع سبل سلمية وحوارية الحتوائها وتجنب ويالت الحرب والعدوان. 
وفعل الدعاية اإلعالمية للعدوان على الدولة من دولة أو دول أخرى موجه 
م��ن قب��ل خارج إقلي��م الدولة المجني عليه��ا أو من خالل الوس��ائل الحديثة في 
التواصل االجتماعي أو عن طريق األقمار الصناعية ولنا في ذلك مثال القنوات 
التلفزيونية الموجهة على س��ورية الحبيبة س��واء من دول مجاورة أو إقليمية أو 
غير إقليمية. توجه بثها التلفزيوني إلى ش��عبنا الصامد والمتآلف في إثارة الفتن 

بين صفوفه. 
فعل��ى الدولة التي يتم البث )التلفزيوني أو اإلذاعي( من أراضيها أن تكون 
الراعية والمش��رفة والموجهة لهذا البث باالبتعاد عن إثارة الفتن لدى الش��عوب 
األخرى في الدول األخرى وإال تحقق الفعل اإلجرامي بسكوتها أو رضاها وعدم 
مساءلة من يجيش لحرب العدوان وفعل الدعاية اإلعالمية لحرب العدوان يسأل 
عنه كذلك أي موظف في الدولة حتى لو لم يكن من كبار القادة أو المسؤولين. 
النتيج��ة: العنصر الثاني ف��ي الركن المادي تتحقق ف��ي الجريمة موضوع 
بحثن��ا في إثارة الجمهور فعاًل حتى وإن ل��م ينتج عن الدعاية اإلعالمية عدوان 
فالجريم��ة هنا الدعاي��ة اإلعالمية في زرع بذور الفتنة وش��حن النفوس لش��ن 

العدوان واالقتتال المذهبي والطائفي والعرقي و....
الرابط��ة الس��ببية: العنص��ر الثالث في الرك��ن المادي. إذ يج��ب أن تكون 
متواف��رة هنا في الجريمة بأن يكون بين فع��ل الدعاية اإلعالمية وما تحققه من 
خالل ذلك رابطة س��ببية )بين الفعل والنتيجة( وإن تخلفت الرابطة الس��ببية هنا 

جرمية الدعاية اإلعالمية حلرب العدوان
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رأي بس��بب كان خارجاً عن إرادته انهدام الركن المادي في الجريمة يمكن أن 
يسأل الجاني في هذا الخصوص عن مشروع في تنفيذ فعل الدعاية.

ثاني���اً: الركن المعن���وي: المقصود ب��ه القصد الجرمي وال��ذي يتألف من 
عنصرين أساس��يين هما )العلم واإلرادة( وإن جريمة الدعاية اإلعالمية لحرب 
الع��دوان من الجرائم المقصودة بوع��ي وإدراك إلبعادها، وال يمكن أن تتم عن 

طريق الخطأ. 
فالعلم في هذه الجريمة يتوافر عندما يعلم الجاني بأن فعله بالدعاية اإلعالمية 

م ومعاقب عليه ويقدم على ارتكابه بوعي وإدراك. لحرب العدوان فعل مجرَّ
أم��ا اإلرادة: فه��ي أن تتوجه إرادة الجاني إلى ارت��كاب الجريمة من خالل 
الدعاي��ة اإلعالمي��ة لحرب العدوان وهن��ا يظهر بأن الجاني ف��ي هذه الجريمة 
يريد الفعل ويريد النتيجة وبشكل مقصود وبإدراك واٍع وحر من دون إكراه أو 

ضغوط.
ثالث���اً: الركن الدولي: ال بد في الجريم��ة الدولية من توافر هذا الركن وإذا 

انتقى هذا الركن قد نكون أمام جريمة داخلية حسب توصيفها. 
إذ ال بد أن تكون الدولة )الجاني، الفاعل( موجهة دعايتها اإلعالمية الخبيثة 
ض��د دولة أخرى تهيئة للعدوان عليها من خالل خطط إعالمية معدة ومحضرة 
بش��كل حرفي ومدروسة ترجمة لتوجهها العدواني اآلثم إن تم العدوان أو لم يتم 
وتوقف عند إثارة الهمم وش��مس النفوس وتهيئتها للعدوان على الدولة أو الدول 
األخرى )كمجني عليهم( وذلك من خالل كافة وسائل اإلعالم فيها. وال فرق في 
الدعاي��ة اإلعالمية هنا إن كانت من خالل مؤسس��ات إعالمية عامة )حكومية( 
أو من خالل مؤسس��ات إعالمية خاصة )غير حكومية( مادامت الدولة. اما أن 
تك��ون قد منحت ترخيصاً لها بالبث م��ن أراضيها ضد دولة أخرى أو تجاهلت 
بثها عن عمد وتغاضت عن ذلك. وقد يكون النشاط في الدعاية اإلعالمية لحرب 
العدوان صادراً عن مسؤول في الدولة أو له مركز قيادي فيها )في الحكومة( أو 
كمسؤول حزبي ينشط على أراضي تلك الدولة بعلمها ورضاها ضد دولة أخرى 
حتى إن كانت دولته كما هو شأن كثير من معارضتنا في الخارج التي تبث الفتن 
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وتثير الحماس في العدوان على سورية لكن بعلم ورضا إن لم تقل بدعم وتأييد 
م��ن تلك الدول��ة والمتواجدين على أراضيها. إذ تعتبر تل��ك الدولة التي يتم بث 
الدعاي��ة اإلعالمية لحرب العدوان من إراضيها بعلمها ورضاها مس��ؤولة عن 
هذه الجريمة وال يمكن أبداً تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة التي 
يتم بث ونش��ر الدعاية اإلعالمية من أراضيها وبرضاها أن تتذرع بحجة حرية 
التعبي��ر. ألن حرية التعبير دائماً تكون خاضعة لدس��تور أو قانون أو نظام عام 
وليس��ت مطلقة بل مقيدة بحدود وإال كان��ت حرية التعبير هذه فوضوية وهدامة 
وعل��ى الدول��ة واجب ضبطها أو منعه��ا في بث الدعاية للع��دوان ولدق طبول 
الحرب ضد دولة أخرى وإال فإن المسؤولية تقع عليها كجاني في هذه الجريمة 
من خالل س��كوتها أو رضاها أو توجيهها الوجهة التي تناس��ب وتتماش��ى مع 
نهجها السياسي وهنا عندما نتكلم عن الركن الدولي في هذه الجريمة تسأل عن 
الجريمة القادة والمسؤولين في الدولة كأشخاص طبيعيين وليس الدول كشخص 
معن��وي، وس��واء كانا فاعلي��ن أصليين أو ش��ريكين )متدخلي��ن( أو محرضين 
وال يمكن االعتداء بالصفة الرس��مية لألش��خاص وال أثر لتلك الصفة على قيام 
المس��ؤولية الجنائية. إذ ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرامية الخاصة التي 
قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص دون مساءلته أو تقديمه للمحاكمة ومحاكمته 
وهذا ما أكدته المادة 27 من النظام األساس��ي للمحكمة الجنائية الدولية. وهنا ال 
بد من اإلشارة إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه الجريمة إنما 
يكون ضمن اختصاصها غير االستش��اري )التكميلي(. إذ الوالية القضائية أواًل 
للمحاكم الوطنية في المحاكمة والحكم تجاه الجناة لترفع المس��ؤولية عن قادتها 
ومس��ؤوليها وه��ذا ما أكدته مقدمة النظام األساس��ي للمحكم��ة بأن اختصاصها 
مكم��ل للواليات القضائي��ة الجنائية الوطنية وكذلك تم ذكر هذا االختصاص في 

المادة األولى من هذا النظام. 
الخاتم���ة: إن تناولنا هذه الجريمة ال يأتي بالش��يء الجديد من خالل تحليل 
الجريمة إلى أركانها لكن الش��يء الجديد الذي أروم من ورائه أن لهذه الجريمة 
الدولية ركناً خاصاً بها يسمى نطاق الجرائم الداخلية يضاف إلى نطاق الجرائم 

جرمية الدعاية اإلعالمية حلرب العدوان
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الدولية كما أننا نكشف من خالل الدراسة القانونية لهذه الجريمة عن خطورتها 
وما تس��ببه من إهدار حقوق المجتمع الواحد أو الش��عوب بنشر وبث كل أنواع 
البغض��اء والحقد والتعصب واإلقصاء لآلخر بدعاية إعالمية خبيثة هدامة غير 
أخالقي��ة ويحث الجمهور وبث الحماس للعدوان على األخر وقيمه ومؤسس��اته 
وحضارته بوس��ائل غير قانونية أصاًل. وإن لم نقل بوسائل بعيدة عن اإلنسانية 
والحضارة. وختاماً لهذا البحث أتوجه ومن خالل كتابته إلى أن تتنبه هذه القنوات 
اإلعالمية الحكومية من خالل المسؤولين فيها أو القائمين عليها وكذلك القنوات 
اإلعالمي��ة الخاصة عن ه��ذه الدعوات والتضليل إلى االعت��دال وذكر الحقائق 
باختالف أنواعها )حوار، مصالحة، مس��اٍع حميدة، وس��اطة ...( وإظهار ديننا 
اإلسالمي بوسطيته واعتداله وإنسانيته كالدين المسيحي ال بالتطرف والتعصب 

واإلقصاء لتنعم البشرية بأمن وسالم. 
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النشاط العلمي
جملمع السيدة رقية عليها السالم

إع����داد:  عام��ر النح�اس
مدير الشؤون اإلدارية في مجمع السيدة رقية  

ش��هد النش��اط العلمي لمجمع الس��يدة رقية عليها الس��الم تقدماً في اإلطار 
األكاديمي فيما يتعلق بنيل شهادات عليا.

مناقشة رسالة ماجستير
أقيمت في مجمع الس��يدة رقية فرع معهد الش��ام العالي للعلوم الش��رعية 
واللغة العربية والدراس��ات والبحوث اإلس��المية في تمام الس��اعة الحادية عشرة 
والنصف من صباح يوم األحد الواقع في 2016/10/30م. جلسة المناقشة العلنية 
لرس��الة الماجس��تير في أصول الفقه التي تقدمت بها الطالبة مؤمنة ياس��ين الزين 
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بعن��وان »حجي��ة الظنون في أص��ول الفقه بين جعل العلمي��ة وأهمية المالك خبر 
الواحد بين الشيخ النائيني والشهيد الصدر أنموذجاً«.

 حي��ث ضمت لجنة الحكم كاًل من األس��اتذة الدكتور تيس��ير أبو خش��ريف 
عميد معهد الش��ام العالي والدكتور عبد المنعم الس��قا نائب عميد كلية الش��ريعة 
في جامعة دمش��ق والدكتور حسن جمعة من قسم الفقه اإلسالمي وأصوله بكلية 

الشريعة في جامعة دمشق.
وقد حضر هذه الجلس��ة س��ماحة الس��يد عبد هللا نظام رئيس مجمع 
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الس��يدة رقية فرع معهد الش��ام العالي والدكتور الشيخ نبيل طالب 
الحلب��اوي نائ��ب رئيس المجم��ع للش��ؤون العلمية والدراس��ات العليا 
باإلضافة إلى عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في المجمع 

وعدد من الطالب.
وبع��د االس��تماع إلى دف��اع الطالبة ومناقش��تها أوصت اللجن��ة بقبول هذه 
الرس��الة والحكم باإلجماع على أهلية الطالبة لنيل درجة الماجس��تير في أصول 
الفقه اإلس��المي من كلية الشريعة في مجمع السيدة رقية بتقدير »الشرف« 

ودرجة )95(.  
أس��رة مجمع الس��يدة رقية فرع معهد الشام العالي تبارك للسيدة مؤمنة 

الزين نيل درجة الماجستير.

النشاط العلمي جملمع السيدة رقية عليها السالم
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تأمالت
بالغية قرآنية

الدكتور رياض المونس
محاضر في علوم القرآن الكريم في مجمع السيدة رقية  

القرآن الكريم معجزة نبينا محمد  الخالدة حيث تحدى به اإلنس والجّن 
عل��ى اإلتيان بمثله أو بس��ورة من مثله أو بعش��ر س��ور مفتري��ات فعجز بلغاء 

العرب وفصحاؤهم عن اإلتيان بسورة من مثله.
إن الق��رآن الكريم معج��ز بذاته ، قال تعالى چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ ڇ    
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ )النساء(  وليس بوسع مخلوق أن يأتي 

بكالم غير مشتمل على االختالف.
وم��ن وج��وه اإلعجاز القرآن��ي : اإلعج��از البالغي واإلعج��از باإلخبار 
بالمغيب��ات واإلعجاز بالتش��ريع واإلعجاز العلمي بمختل��ف أنواعه كاإلعجاز 

الطبي والفلكي والجغرافي واإلعالمي والعددي وأنواع أخرى كثيرة.
ج��اء في مخطوط ف��ي مكتبة »عارف حكمت« ف��ي المدينة المنورة يرجع 
تأليف��ه إلى الق��رن األول الهجري، ينق��ل فيه عن جماعة كيفي��ة عدهم حروف 
ُه: )وروي عن بعضهم أنه قيل له كيف أحصيتم ذلك؟ قال  القرآن الكريم ما َنصُّ
ذلك بالش��عير، وروي أنهم عدوه في أربعة أش��هر ، وعن��د أهل المدينة نصف 
القرآن في سورة الكهف عند قوله تعالى »ما لم تستطع عليه صبراً« ... وسألهم 
الحج��اج : أخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فنظروا فأجمعوا على 
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أن��ه في س��ورة الكهف قوله تعال��ى: »وليتلطف« التاء م��ن النصف األول من 
القرآن والالم من النصف اآلخر من القرآن وهللا أعلم بالصواب(.

ومن منطلق أحد وجوه اإلعجاز القرآني س��أذكر متفرقات لغوية من خالل 
كلمات وآيات القرآن الكريم.

الرحمن ذو الرحمة وال يوصف بها غيره سبحانه .   -1
الرحيم عظيم الرحمة  ويوصف بها غيره سبحانه .  

االلتفات في علم البالغة :  -2
االنتقال من الغيبة إلى الخطاب أو العكس :

چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ )الفاتحة(
)من الغيبة إلى الخطاب(

چ... ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ...    گ  چ )يونس(
)من الخطاب إلى الغيبة(

چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ ...    ٴۇچ )فاطر(
)من الغيبة إلى التّكتم(

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ    ... ڤ  چ)البقرة (.  -3
السمع داخل في حكم الختم وليس الغشاوة  لقوله تعالى: 

چ ...  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ...  ڤچ)الجاثية(.
چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ    ... ٿچ)البقرة( .  -4

جاء التمثيل بالمفرد وليس بالجمع ألن مثلهم )قصتهم( شبهت بقصة المشبه به. 
مث��ل :چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گگ  

... ڻچ)الجمعة( .
وقوله: چ ...   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ     ... ڦچ)محمد(.

لذلك لم يقل : المغشي عليهم -كمثل الحمير تحمل أسفاراً – الذين استوقدوا 
ناراً .

چ ...  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ... ڇچ)البقرة( .  -5
الرعد والبرق مصدران ، والمصادر ال تجمع وإن أريد بها الجمع. 
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چ ... ائ  ائ   ەئ  ەئ    ... ېئچ )البقرة( .  -6
چ ...   ۇ      ۆ ... ۉچ )يونس( .

قوله )من مثله( أبلغ من قوله )مثله( وبآية البقرة بلغ التحدي مداه.
چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ... ۀ  چ)البقرة(.  -7

)م��ا( مزيدة ومعناها التوكيد كما في قول��ه تعالى: چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺٺ    ... چ  چ )آل عمران( 

ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   چ   -8
ې  ى  ى  ائ  ائ  چ)البقرة(.

واو )وكنت��م( واو الح��ال وإضمار )قد( جائ��ز إذا كان في الكالم دليل عليه 
ومثله قوله تعالى: }أَْو َجاُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم{ )أي قد حصرت صدورهم( 
وإنما وجب إظهار - قد- في هذا أو تقديرها ألن الماضي ال يكون حااًل. وقد إنما 
تك��ون لتقريب العهد ولتقريب الحال فبدخولها يصل��ح أن يكون الفعل الماضي 
ح��ااًل، ول��م تدخل واو الحال عل��ى }كنتم أمواتاً{ فقط ب��ل دخلت على جملة ما 
بعدها إلى قوله }ترجعون{ ، كأنه قيل : كيف تكفرون باهلل وقصتكم هذه وحالكم 
أنك��م كنتم أمواتاً ف��ي أصالب آبائكم فجعلكم أحياء ثم يميتك��م بعد هذه الحياة ثم 

يحييكم بعد هذا الموت ثم إليه ترجعون. 
چ ... ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی   چ)البقرة(.  -9

ق��ال اهبطوا بالجمع والمخاط��ب اثنان آدم وح��واء .ألن المخاطب مع آدم 
وح��واء ذريتهما ي�دل على ذلك قول�ه تعالى : چ ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  

ې  ېې  ې  ى  ى  ائ     ... ۆئ  چ )طه( .
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   10- چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ)البق��رة(. إذا كان قوله - فال خوف عليهم - جواباً لقوله 

-فمن تبع هداي، فأين جواب الشرط األول  وهو : فإما يأتينكم مني هدى ؟ 
جواب الشرط األول هو الشرط الثاني مع جوابه  كما تقول : إن جئتني فإن 

قدرت أحسنت إليك.
11- چ ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆچ)البقرة( .

تأمالت بالغية قرآنية
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الضمير هنا من باب إطالق المفرد وإرادة االثنين منه . )أمثلة أخرى( :
ژ...     ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   چ...  

ک  چ)التوبة(.
چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ...  ک   چ)الجمعة( .

  ... پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  چ 
ڀچ)التوبة( .

چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   چڦ    -12
چچ)البقرة(.

قال )أربعين ليلة( ولم يقل أربعين يوماً ألن العرب كانت تراعي في حسابها 
الش��هور واأليام واألهلة فأول الشهر الليالي )لعشر خلون ولخمس بقين(. وهي 

ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد ذكرت في سورة األعراف چ ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ ...ے  چ.

ڭ   ڭ   ڭ         ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   چھ    -13
ۇ  ۇ   ۆچ )البقرة(.

كلم��ة جه��رة هنا تؤكد الرؤية على التحقيق، وألن��ه من دون ذكر جهرة قد 
تك��ون الرؤية كالرؤية في الن��وم كقوله تعالى: چ ... ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  

...  حجچ)الصافات( .
14- چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ...  ڳ  چ)البقرة( .

أنتم مبتدأ ، هؤالء منادى تقديره يا هؤالء، وجملة تقتلون خبر المبتدأ . 
ڀ   ڀ   ڀ    پ  پ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   چٱ    -15
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤچ)البقرة( .
ا َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِه{. ا َجاءُهم مَّ جواب لّما محذوف يدل عليه قوله }َفلَمَّ

كم��ا حذف جواب )ل��و( من قوله تعال��ى: چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     
ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ...  ےچ )الرع��د(، تقدي��ره ولو أن قرآناً غير هذا 

القرآن سيرت به الجبال لسيرت بهذا القرآن.
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ومثل هذه اآلية : چ يث  حج  مج     جح  مح  جخ       ...   خض   چ )األنعام( . 
ومث��ل :چ ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ )البق��رة( . ج��واب الش��رط محذوف 
تقدي��ره )قل من كان ع��دواً لجبريل فليمت غيظاً ف��إن جبريل نزل الوحي على 

قلبك يا محمد(.
16- چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  چ)البقرة( أعاد ذكر جبريل وميكال لعظيم فضلهما وعلو منزلتهما.

كما في قوله تعالى :چ ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  چ )الرحمن(.
وقوله : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ...  پ  چ  )البقرة(.

17- چ ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ...      حج   چ )البقرة( و)إبراهيم : 35(
بلداً آمناً - البلد آمناً، النكرة إذا كررت صارت معرفة، ومثل ذلك: 

چ ...ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ...  حئ  چ)النور( .
18- چ ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ...   چ  چ)البق��رة( .اس��تعمل فع��ل زي��ن 
بصيغة المذكر مع أن نائب الفاعل مؤنث )الحياة(، ألنه فصل بين الفعل ونائب 
الفاع��ل بقوله )للذين كف��روا( وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين االس��م بفاصل 

حسن تذكير الفعل، ألن الفاصل يغني عن تاء التأنيث .
19-  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ...  ۀ  چ)البقرة ( .

ثالثة قروء : منصوب مفعول به ، التقدير  مضيَّ ثالثة قروء.
    أو : منصوب مفعول فيه، التقدير  مدة ثالثة قروء.

20- چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  
...   ڤ  چ )البقرة( .

كلم��ة الذي��ن مبتدأ خب��ره مح��ذوف تقديره )وي��ذرون أزواج��اً، أزواجهم 
يتربص��ن( وقد يحذف المبتدأ كم��ا في قوله تعال��ى: چ ...  ی  ی  جئ      حئ   

مئىئ  يئ    ...     حتچ )الحج( أي هو النار .
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعال��ى:  وقول��ه 

ٺ  ٺ  چ)البقرة( ، أي )هم أموات بل هم أحياء(.

تأمالت بالغية قرآنية
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21- چ ...ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ...ڻ  چ)البقرة(.

المعنى : ال تعزموا عليهن عقدة النكاح، ألن فعل عزم مرتبط بحرف على بعده.
22- چ ...  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ...  ڍ  چ)البقرة( .

الوج��ه أن يقال : إنما الربا مثل البيع، ألن حل البيع متفق عليه، فهم أرادوا 
أن يقيس��وا عليه الربا، ومن حق القياس أن يش��به محل الخالف بمحل الوفاق. 
وبم��ا أن غرضهم أن الربا والبي��ع متماثالن من جميع الوجوه المطلوبة، فأيهما 

قدم أو أخر جائز .
23- چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ...  مئ   چ)البقرة(.
ى( ليعلم أن م��ن حق األجل أن يك��ون معلوماً كالتوقيت  فائ��دة قوله )مس��مَّ
بالسنة واألشهر واأليام. ولو قال إلى رجوع الحاج، أو إلى وقت الحصاد وغيره 

من أمثال هذا فإنه ال يصح، لمكان الجهالة. 
  ... ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   -24

مئچ)البقرة( .
قول��ه )تداينت��م( يغني عن قوله بدي��ن ! إنما قال )بدي��ن( ألن التداين يكون 
لمعنيي��ن. أحدهما التداين بالمال، واآلخ��ر التداين بمعنى المجازات، من قولهم: 

كما تدين تدان. والدين الجزاء، فقال )بدين( لتخصيص أحد المعنيين. 
25- چ ... ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ...  مئ   چ)البقرة ( .

لم��اذا كررت كلمة إحداهما وه��ال قال )أن تضل إحداهما فتذكر األخرى(. 
والمعنى: أن تضل إحدى الش��هادتين، أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين 
األخ��رى، لئ��ال يتكرر لفظ إحداهما بال معنى. ويؤيد ذلك أنه ال يس��مى ناس��ي 

الشهادة ضااًل ويقال أضلت الشهادة إذا ضاعت.
26- چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ...  مت   چ )البقرة ( .

لَِم خص الخير بالكسب والشر باالكتساب ؟
في االكتس��اب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس كانت في تحصيله 
أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولما لم تكن كذلك في الخير، وصفت بما 

ال داللة فيه على االعتمال .
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27- چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  
...  ائ  چ)آل عمران(.

المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن به لوضوحه )أي ما لم 
تشتبه معانيه( .

المتش��ابه ما ال يعل��م المراد بظاهره من غير قرينة تقترن به )ما اش��تبهت 
معانيه(. 

اآليات المحكمة بمجموعها أصل الكتاب أي أم الكتاب وليست كل آية محكمة 
هي أم الكتاب وأصله، ألنها جرت مجرى شيء واحد في البيان والحكمة . 

ومثل��ه قول��ه تعال��ى: چ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڻ  چ)المؤمن��ون(. ولم يقل 
آيتين، ألن شأنهما واحد في أنها جاءت به من غير ذكر. فلم تكن اآلية لها إال به 

وال له إال بها. ولو أراد أن كل واحد آية على التفصيل لقال آيتين. 
ولو جعل هللا القرآن كله محكماً التَّكل الناس كلهم على الخبر واستغنوا عن 

النظر. 
وق��د وصف هللا س��بحانه جميع القرآن بأنه محكم بقول��ه: چ گگ  ڳ           ڳ  
ڳ  ...  ں   چ )هود(. ووصف جميعه بأنه متشابه بقوله: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ        ڤ  ...  ڑ  چ )الزم��ر(، وه��ذا ينافي قوله ف��ي آية آل عمران چ ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ائ  چ.
الجواب : 

معن��ى اإلحكام: اإلتقان والمن��ع، أي هو ممتنع بإتقان��ه وإحكام معانيه عن 
اعتراض خلل فيه.فالقرآن كله محكم من هذا الوجه. 

معنى التشابه: أي يش��به بعضه بعضاً في الحسن والصدق والثواب والبعد 
عن الخلل والتناقض، فهو كله متشابه من هذا الوجه. 

28- چ ی  ی   ی   ی  جئ      حئ    مئ  ىئيئ  ...  يب   چ )آل عمران(
التقدير: جامع الناس للجزاء في يوم ال ريب فيه .

ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ     ... چ   -29
ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ)النساء(

تأمالت بالغية قرآنية
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الشرح : في أول اآلية فضل هللا المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر 
درجة. ثم قال: وفضل هللا المجاهدين على القاعدين غير أولي الضرر درجات. 
ى{ يدل على أن القاعدين لم  فال تناقض ألن قوله تعالى }َوُك�اّلً َوَعَد هللّاُ اْلُحْس��نَ

يكونوا عاصين، وإن كانوا تاركين للفضل. 
30- أمثلة على الباء الزائدة : 

- چ ... ڀ  ٺ  ... کچ )المائدة(  
- چ...  ڄ  ڄ  ...  ڃچ )المؤمنون(  
- چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ )العلق(  

- چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ...    پچ )اإلنسان(  
- چ ی  ی  ی  ی  ...  يئ   چ )مريم(  

- چڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ )القلم (  
- چ ...  پ    ڀ   ڀ  ...  ڌ  چ  )الممتحنة(  

- چ ... ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ...  ڄ   چ )الحج(  
31- أمثلة على حمل المفرد على الجماعة :

- چ ...  ٿ  ٿ ٿ  ٹٹ   ...  ک   چ )المائدة (  
- چ ...  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ )التحريم(  

- چ ... ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ )الحجر(  
- چ ...  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ )الشعراء(  

- چ ... ۓ   ۓ  ...  ۈئ   چ )الحج(  
- چ ...  ۆئ  ۆئ         ۈئۈئ  ...     ىئچ )المنافقون(  

- چ ...   ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ )النساء(  
32- چ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ...  ک  چ  )المائدة(

المثوبة مختصة باإلحس��ان لكنها وضعت هنا مكان العقوبة اس��تهزاًء بهم 
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{ مثوبة تمييز . على حد قوله تعالى }َفَبشِّ

  ... چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ    -33
ھ  چ)المائدة(
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المعن��ى : إن ص��ح أني قلت��ه فيما مضى فقد علمته. ال بد م��ن هذا التقدير، 
ألن الش��رط ال يصح فيما مضى. ووقف ق��وم على قوله »ما ليس لي« وجعلوا 

»بحق« قسماً. وهذا ال يصح ألن جواب القسم 
ال يكون ش��رطاً وج��زاًء. ال يجوز: وهللا إن تأتني آت��ك. لكن يقال وهللا لئن 

تأتني آلتينك. فلو كان قوله »بحق« قسماً لكان: بحق لئن قلته لقد علمته . 
34- چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  

گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ)البقرة(
أي قصده األفعال المشروعة، أو اعتمرأي أتى  الشرح : فمن حج البيت 

بالعمرة بالمناسك المشروعة.
فال جناح عليه أي ال حرج عليه أو ال إثم عليه.   

قال الصادق  : كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل 
الجاهلي��ة فأن��زل هللا هذه اآلية، وإنما قال فال جن��اح عليه أن يطوف بهما، وهو 
واج��ب أو طاعة عل��ى الخالف فيه ألنه كان على الصفا صنم يقال له إس��اف، 
وعلى المروة صنم يقال له نائلة، وكان المش��ركون، إذا طافوا بهما مس��حوهما 
فتحرج المس��لمون عن الطواف بهما ألجل الصنمين فأنزل هللا تعالى هذه اآلية 
جهم عن  )ع��ن كثير من العلماء(. فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى تحرُّ
الطواف بهما ألجل الصنمين ال إلى عين الطواف، كما لو كان اإلنسان محبوساً 
ف��ي موض��ع ال يمكنه الص��الة إال بالتوجه إلى ما يكره التوج��ه إليه فيقال له ال 
جن��اح عليك بالتوجه في الص��الة إلى ذلك المكان، فال يرج��ع رفع الجناح إلى 
عين الصالة ألن عين الصالة واجبة، وإنما يرجع إلى التوجه إلى ذلك المكان . 

ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ              ڈ  ژ  ژ   ڈ   چڎ    -35
گ  گ  گ  چ)الحج ( .

على كل ضامر في موضع نصب على الحال، أي يأتوك رجااًل وركباناً. 
ويأتي��ن في موضع ج��ر ألن المعنى في قوله }وعلى كل ضامر{ على إبل 

ضامرة آتية من كل فج عميق. الضامر : البعير المهزول . 
36- چمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   چ )الكهف(

تأمالت بالغية قرآنية
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اس��طاعوا )التس��لق يحتاج إلى خفة(، اس��تطاعوا )نقب الجدار يحتاج إلى 
جهد(.

37- ألف العزة )العباد( چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ...  ۋ  چ)الفرقان (.
يقصد بها على األغلب المسلمون العابدون له. 

38-  ياء الذلة )العبيد( چ ...    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ )آل عمران(  
عن كفر اليهود.

چ ...  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ )األنفال(. عذاب الكفار عند االحتضار.
چ ...  ک  ک  گ   گ    گ  گ  چ )الحج(.  عذاب الكافر .

چ ...  جح  مح  جخ  حخ  مخ   چ )فصل��ت( إيق��اع الع��ذاب بالكاف��ر ومنح 
الثواب للمحسن.

چ ...  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   چ )ق( عدل هللا في تعذيب الكافر .
39- الم اإلخالص : چ ۈ  ۈ  ...ې  چ )الحديد(.

ما بعد الفعل اسم مجرور لفظاً منصوب محاًل ألنه مفعول به لفعل سبح .
40- الم التبلي��غ :چ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      ...  

خب   چ )آل عمران( .
هي الالم الجارة الداخلة على مجرور والتي سبقت بإحدى اشتقاقات )القول(.

)الفتح(. 41- هاء الرفعة  : چ ...  ٹ   ٹ  ...ڤ  چ 
42- هاء الخفض: چ ...   ڦ      ڦ  ڦ  چ )الفرقان( . 

43- ت��اء الخف��ة  :چ ... ک  ...  گ  چ )الكهف ( وجود ثقل نفس��ي يعيش��ه 
موسى. 

چ ...   ی  ...   جئ  چ)الكه��ف( زوال الثق��ل النفس��ي بع��د أن علل الخضر له 
حقيقة األحداث.

44-  واو : عالمة المذكرين في لغة طيء :
چ ...  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ...  ڃ  چ )األنبياء(

چ ...  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ...  ٿ  چ )المائدة(
چ ...  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ...  ڤ  چ)النساء(
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45- آية العذر : چ ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ...  ۇئ   چ )النور(
46- آية الكف: چ ڈ  ڈ   ژ  ژ   ...  ۈ  چ )النساء(

47- آية المناجاة : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ...   ٹ  چ )المجادلة(.
48- آيات الشبكة : )األنفال: 75/74/73/72( .

49- السور المفتتحة بأحرف )ألم( :
مجموعة أولى : سورتان متواليتان : البقرة -آل عمران.

مجموعة ثانية : أربع سور متوالية: العنكبوت/الروم/لقمان/السجدة.
50- الس��ور المفتتحة بأحرف )ألر( : س��ت س��ور متوالي��ة: يونس/هود/

يوسف/الرعد/إبراهيم/الحجر.
51- السور المفتتحة بأحرف )طس وطسم( : ثالث سور متتالية: الشعراء-

النمل-القصص.
52- الس��ور المفتتحة بأحرف )حم(: س��بع س��ور متوالية: غافر-فصلت-

الشورى-الزخرف-الدخان-الجاثية -األحقاف .
53- السور المفتتحة بالتسبيح :

سبحان اإلسراء    
سبح الحديد -الحشر-الصف  
يسبح الجمعة -التغابن   
َسبِّح األعلى    

54- الَجهد - الُجهد
- الَجهد : المبالغة والمشقة .  

- الُجهد : الطاقة والقدرة .  
55- چ ...  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ...  ائ  چ )ص( .

چ ...    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  چ )طه( أاّل تتبعن �������� ااّل زائدة.
چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ...           ۈئ   چ )التوبة( .

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  ...  ٿ  چ )األعراف(.
معناه : ما دعاك إلى أن ال تسجد ؟ 

تأمالت بالغية قرآنية
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ما أحوجك إلى أن ال تسجد ؟
ما منعك أن تسجد. مثل قوله تعالى لئال يعلم ������ معناه أن ال يعلم.

56-  ديناً قيماً : مخففة وصف مبالغة ، َقيِّماً )فيعل( من قام ك� َسيِّد من ساد.
57- الجوب : قط��ع الَجْوبة -قطع كل أرض چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چچ)الفجر(
58- جائر : عادل عن المحجة )ومنها جائر(. 

59- الحصور : الذي ال يأتي النساء إما من العنة وإما من العفة واالجتهاد 
في إزالة الشهوة.

60- آيات متشابهة :
چ ...  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                 ۇۆ  ...  ې  چ )النساء(.
چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ...  ۇئ   چ )آل عمران(.

چ...  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ )الكهف(.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ...  ڤ  چ  )آل عمران(.

ڌ    ڌ     ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   چ 
ڎ  ڎ    ڈڈ  ...  ڳ  چ)البقرة(

جت   يب   ىب   مب      خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ      جئ   ی   ی   ی   ی   چىئ   
حتخت  ...  ىث   چ)آل عمران(

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  ڦ  چ)النساء(
چ مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب        يب    جت  حت  خت   چ)األحزاب(

61- چ ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ...  ىئ   چ)األنعام(
إعراب)من( مفعوال به.  

62- چ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ...  ىئ چ)األنعام(
��ر وهو )أتل( بما حرم ال يمنع عطف األوامر  أن )مفس��رة( وتعليق المفسَّ
علي��ه، لرجوع التحريم فيها إلى أضداده��ا. وإن جعلت ناصبة فهي منصوبة ب� 
)عليك��م( عل��ى اإلغراء، أو البدل م��ن )ما( على زي��ادة )ال( أو مجرورة بالم 

مقدرة. 
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63- مقارنة:
* ما أدراك : وردت )13( مرة في القرآن .

معناها : أنه لم يوجد أحد قد أدراك معناها قبل اآلن، ولكن هللا سيدريك   
اآلن. 

* ما يدريك :
معناه��ا : إن��ه لم يوجد أحد ق��د أدراك معناها في الماض��ي ولن يدريك في 

المستقبل. أي أن ذلك من مكنونات الغيب وأن هللا ال يدريك بها.
64- ألم تر : تأتي في القرآن بمعنى ألم تعلم )ألن وس��ائل العلم عند البش��ر 

الحواس أواًل وبعد الحواس تأتي المعقوالت(. 
العلم يأتي بالسماع ويأتي بالرؤية، السماع يبقى من رؤية اآلخر وقال لك، 
لكن الرؤية تجربتك الشخصية، إذن فأقوى وسائل العلم ما تراه، فالذي يقوله لك 

الحق يجب أن يكون قوياً كما تراه. 
65- مقارنة:

* إّن كيدكن عظيم.
* إّن كيد الشيطان كان ضعيفاً.

إن الذي يلجأ للكيد واالحتيال والمكر  الضعيف عن المواجهة. ول�و ك����ان 
ق��ادراً عل��ى المواجه��ة لما صنع هذا. فكي��د المرأة حين يك��ون عظيماً عن كيد 
الش��يطان معن��ى ذلك أن ضعفها ف��ي المواجهة كبير ولذل��ك ال تنجح إال بالكيد 

واالحتيال، وهذا دليل ضعف وليس دليل قوة. 
66- قراءات:

أأعجمي :چ ...  ۋ   ۅۅ  ...  ېئچ)فصلت( .
1( بتحقي��ق األولى وتس��هيل الثانية مع إدخال ألف بينهم��ا ����� قالون، أبو 

عمرو، أبو جعفر.
من غير إدخال ألف بينهما ����� حفص،ابن كثير ،ابن  ذكوان، رويس.

آ- مثل حفص 2( ورش : وجهان  
ب-  إبدالها ألفاً مع المد المشبع     

تأمالت بالغية قرآنية
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3( هشام : إسقاط األولى وتحقيق الثانية . 
4( الباقون : تحقيق األولى والثانية من دون إدخال. 

ق��رأ حفص بتس��هيل الهمزة الثاني��ة بين بين أي بين الهم��زة واأللف وجهاً 
واحداً من جميع طرقه الختالف بين الشاطبية والطيبة في ذلك . 

فائدة: األعجمي من ال يفصح ولو كان عربياً .
العجمي من جنسه العجم )خالف العرب( وإن أفصح. 

والحمد هلل رب العالمين
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الخبير اإلعالمي ميسر سهيل

  الوعي الوطني أمر يتطلبه وجود األمم والشعوب على مختلف أوضاعها 
السياس��ية واالجتماعي��ة ، والوعي كلمة تعبر عن حال��ة عقلية يكون فيها العقل 
بحال��ة إدراك وتواصل مباش��ر مع محيطه الخارجي ع��ن طريق منافذ الوعي 
التي تتمثل عادة بحواس اإلنسان الخمس. كما يمثل الوعي عند العديد من علماء 
النف��س الحالة العقلي��ة التي يتميز بها اإلنس��ان بملكات المحاكم��ة المنطقية لما 
يدور حوله من إيجابيات وس��لبيات ، وال يمكن أن يحقق ش��عب التقدم السياسي 
واالجتماعي من دون تحقيق الوعي الذاتي  الذي يحدد هويته ويميزه من غيره، 
ويشمل ذلك وعي الذات الفردية والجماعية، ومن شأن تحقيق الوعي في األمة 
أن يفضي إلى تحقيق أهدافها أو لقسم من أهدافها، وأن يفضي أيضاً إلى معرفة 
مصلحتها بالمعنى الجغرافي والنفس��ي واالقتصادي. ومن هذا المنطلق تستطيع 
األمة أن تضع برنامج عملها وأن تحدد أولوياتها وسياس��ات التنفيذ ، وأن تقرر 
ما هو ضار بها وما هو نافع لها حسب تصورها ومنظورها، وأن تضع التصور 
لمستقبلها ولدورها السياسي والحضاري. وعند تحقيق الوعي ال بد من  وجوب 
إدخ��ال التغييرات الالزمة في حياة األمة بما يتفق مع مقتضيات مصالحها التي 
تظهر معالمها عند تحقيق الوعي، وعندئذ ال بد من أن يتضح أن المصلحة األهم 
ه��ي المحافظة على بقاء األرض التي نس��ميها الوط��ن ، والذوُد عنها بما أوتي 

الوعي الوطين
 يف مواجهة العدو
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اإلنسان من قوة، وعدُم جعلها مرهونة إلرادات أخرى لها مطامعها  ومصالحها 
الت��ي تتناق��ض مع مصلحة الوطن، وذلك يس��توجب أن نخوض معركة الوعي 
ف��ي أمتنا ومعركة الوعي عند عدونا وأن تك��ون الذاكرة عنصرا مهما في هذه 

المعركة التي نخوضها جميعاً.
إن الوعي ليس من أسس أو شروط المعركة فقط، وإنما هو الشرط  األساسي 
أو الشرط األول، ألن الوعي هو شرط الوجود الذي يتطلب أن يستيقظ اإلنسان 
ويع��ي من هو وأين موطُئ قدم��ه ومحط عينيه وإلى أين يجب أن يتجه وما هو 
اله��دف، وإاّل ال يمك��ن له أن يتح��رك، وإذا تحرك فإن حركته س��تكون حركة 
عش��وائية ال هدف واضحاً لها وال خط س��ير وال مراحل واضحة لها، وبالتالي 
يخبط في الحياة خبط عش��واء، فالوعي ش��رط وجوٍد، خاص��ة لتحديد الهدف، 
ووس��يلة الوص��ول إلي��ه، ألن الغفلة ف��ي أي مرحلة من مراح��ل معركة األمة 

وجهادها قد تؤدي إلى االنحراف واالنجراف. 
والوعي ش��رط كماٍل أيضاً ألنه بمقدار ما يقوى هذا الوعي ويتجّذر ويشتد 
نوعاً وكماً سيس��اعد ويُس��ّرع إنجاز الوصول إلى الغاية والهدف . والمحافظة 
على الوجود تقتضي تحديد العدو للعمل على خوض المعركة ضده وبناء حركة 
المقاومة المناسبة سواء الحكومية أو الشعبية  للتغلب عليه وإحباط مخططاته. 
إنني أعتقد أن كل القيادات وحركات المقاومة عملت على إيجاد الوعي بقوة 
ألن تأهيل الجنود أو اس��تقطاب مجموعٍة من المقاتلين والمناضلين والمجاهدين 
الذين بهم قوام المعركة ال يمكن أن يكون إال على أس��اس الوعي والمعرفة من 
قب��ل ه��ؤالء لما يقومون به ولما يقدمون عليه . وه��و وعي تحتاجه األمة لقوام 
المقاومة بمقاتليها ومجاهديها، ووعي تحتاجه على المستوى الشعبي الحتضان 
الش��عب لحركة المقاومي��ن ألن طبيعة الصراع القائم ال يمكن أن تحس��مه فقط 
حركة المقاومين وإنما تحسمه األمة من خالل تكامل تعاونها، وتضافر جهودها، 

ووحدتها تجاه عدوها المحدد بوضوح تام .
فاإلس��رائيلي مث��اًل كان دائماً في موض��ع الهجوم فهو الذي يش��ن الحرب 
النفس��ية والح��رب اإلعالمية وه��و الذي يف��رض علينا أنماط تفكي��ر معينة أو 



81

تقويم��ات معينة أو اس��تنتاجات معين��ة لما لها من تداعيات عاطفية وش��عورية 
واتخاذ مواقف بناء عليها.   

في معركة الوعي يجب أن ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وهنا 
المعركة اإلعالمية والنفس��ية والسياس��ية تواكب بدقة وبعقل ذكي وبإرادة ثابتة 
وبجه��ٍد كبير المعرك��ة الجهادية الميدانية، التي يصنع فيه��ا المجاهدون مالحم 

تاريخية .   
نح��ن نملك ف��ي معركتنا مع الع��دو الصهيوني أواًل قوة الح��ق في القضية 
الت��ي نقاتل من اجله��ا بمواجهة االحتالل، فهي قضي��ة عادلة ألنها قضية حق، 
وه��ي قضية مش��روعة ال غبار عليه��ا  وهذه نقطة القوة، فهن��اك أحياناً قضية 
مصطنع��ة، مختلق��ة، مخترع��ة كالقضي��ة الصهيونية، فهم كان��وا يبحثون عن 
أي وطن ليك��ون كياناً صهيونياً، وكانت األرجنتي��ن مطروحة، وكانت أوغندا 
مطروح��ة، كان يوجد أماكن عديدة من العال��م مطروحة، ولكن عندما اقتضت 
مصلح��ة القوى الكبرى في العالم وخصوصاً االس��تعمار اإلنكليزي، أن يزرع 
في قلب منطقتنا العربية كياناً معادياً يشكل ثكنة متقدمة لقوى االستكبار الغربي، 
فالظروف السياس��ية وتقاطع المصالح جاء بالصهاينة إلى فلس��طين، ومن أجل 
أن يقوم الكيان في فلس��طين أخرجوا له نظرية، وتم فتح حكاية ال3000 س��نة، 
وأرض الميع��اد والحق التاريخي واإللهي لبني إس��رائيل في هذه األرض، إلى 
آخر المزاعم، ولكن لو أن التقاطعات السياس��ية أو المصالح السياس��ية الكبرى 
أخ��ذت هؤالء الصهاين��ة اليهود إلى األرجنتي��ن مثاًل، فمن المؤك��د أنهم كانوا 
سيبحثون عن نظرية أخرى غير نظرية أرض الميعاد ووعد هللا سبحانه وتعالى 

»بزعمهم« إلبراهيم وإسحاق ويعقوب وما شابه ذلك .         
إذن النظرية والفكرة لقيام كيان إس��رائيلي في فلس��طين مبنية على باطل، 
وحي��ن تقرر األمة تحديد العدو وتقرر مقاومة هذا العدو الغاصب ال تبحث عن 
تقاطع مصالح سياسية كبرى أو عن موقف َتخترع له نظرية،  فقضية المعركة 
مع العدو تس��تحضر حقاً واضحاً جلياً بكل المعايير، هناك أرض عربية وهناك 
شعب فلسطيني يعيش على أرض فلسطين منذ آالف السنين، وهذا الشعب مالك 

الوعي الوطني
 في مواجهة العدو
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ه��ذه األرض ويملك قرارها وصاحب الح��ق األول بتقرير مصيرها، وقد جاء 
من يريد أن يبتلع وطن هذا الش��عب، ورمى به في مخيمات الالجئين وفي دول 
الش��تات، ومارس فيه القتل وارتكب بحقه المجازر، ومنعه من ممارسة حقوقه 

الطبيعية، وأقام على أجساده وأشالء أطفاله دولة سماها دولة »إسرائيل« . 
بكل المعايير الدينية والسماوية والشرعية، ومعايير القانون الدولي والمعايير 
األخالقية واإلنس��انية، في أي معيار من معايي��ر الدنيا المحقة والمنصفة، نحن 
أمام قضية واضحة المعالم ال غبار عليها . وهنا أود أن أقول إن من أهم عناصر 
قوة  المقاومة سواء في وعيها أو صنعها للوعي، أو ممارستها الجهادية الميدانية 

أنها تنتمي إلى حق واضح، ال ريب وال لبس وال شك فيه، وال غبار عليه .
 إذا فتش��نا اليوم الك��رة األرضية كلها، وكل ما يج��ري من صراع في أي 
بلد من بلدان العالم بين ش��عب وش��عب أو دولة ودولة، أو بين فئات في ش��عب 
من ش��عوب هذا العالم، أو بين محور ومحور لن نجد قضية أوضح وأنصع في 
حقها وش��رعيتها وعدالتها وإنس��انيتها وأخالقيتها، من قضية مقاومة هذا العدو 
الصهيوني، والمش��روع األمريكي في المنطقة ، فهناك وضوح مطلق في هذه 
النقطة وعندما  يصل اإلنسان إلى وضوح مطلق في مسالة الحق حينئذ ال يبالي 

أوقع على الموت أم وقع الموت عليه .   
لذل��ك عندم��ا يتس��اءل العالم في ه��ذه األيام عن س��ر الثبات األس��طوري 
لمجاهدي المقاومة في لبنان وفلس��طين ولش��عب المقاومة في لبنان وفلس��طين، 
وع��ن تحملهم للمجازر وللتضحيات الجس��ام دون أن تهتز له��م إرادة، يجد أن 
الس��بب الحقيقي هو خلفية الحق والعدل التي ينطلقون منها والتي أسست إلرادة 
جهادية استش��هادية، فصار شبابها وكهولها يواجهون الموت دون خشية ودون 

تردد . 
النقطة الثانية من نقاط القوة في صنع الوعي  وفي تطوير الوعي المصداقية، 
والقدرة الفعلية على إثبات سالمة الهدف الذي ندعو إليه في مقاومة العدو وهو 
قضي��ة تحرير األرض والمقدس��ات واألوطان، والمقاومة العس��كرية الجهادية 
الميداني��ة تمثل رأس الحربة ف��ي هذه المقاومة الش��املة، وينبغي أن يكون إلى 
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جانبه��ا الفكر والمعرفة والعلم والسياس��ة والتعبئة واإلعالم . قد ال يكون صعباً 
علينا في المعركة أو المقاومة ، أن نقنع شعوب امتنا العربية واإلسالمية بعدالة 
قضيتنا، باعتبار أن الذين يروجون لثقافة االستسالم مع إسرائيل، والذين وقعوا 
معاهدات ما يس��مى بس��الم مع إس��رائيل، ال يجدون أي دليل شرعي أو قانوني 
لقيام كيان إسرائيلي على جزء من أرض فلسطين، نظراً لوضوح األدلة بعدالة 

القضية . 
إذن ه��ذه مرحلة م��ن مراحل معركة الوعي، وباعتق��ادي أن هذه المرحلة 
األس��هل، أم��ا المرحلة األصعب فه��ي مرحلة اإلقناع بالخيار ال��ذي يخدم هذه 
القضية، أي اإلقناع بالمس��ار، وهذا ليس س��هاًل ألن هناك الكثير من الناس كان 
تشخيصهم للهدف صحيحاً واختيارهم للمسار خطأ، فتاهوا وضاعوا، لعشرات 
الس��نين . وتج��اه العدو ال نتكلم ع��ن ضياع فرد أو مجموع��ة صغيرة، بل عن 
ضياع أمة، ألنه عندما ينحرف ش��خص عن مس��اره يمكن بس��هولة أن يصحح 
المسار، أما إذا انحرفت أمة عن مسارها فمن الصعوبة بمكان تصحيح المسار 
وتحت��اج إل��ى جهود كبيرة وزم��ن طويل قد يفوت فيه الكثي��ر من المصالح في 
استعادة صحة الخيار وتصحيح االنحراف . فالمسألة الرئيسة في معركة الوعي 
تحديد العدو وانتخاب الخيار الصحيح الموصل إلى الهدف، وإذا لم نحدد العدو 
وننتخ��ب الخيار الصحيح س��نضيع ف��ي الطريق، ولن نصل إل��ى الهدف على 
اإلطالق وس��يزداد عدون��ا قوة وعلواً ومنع��ًة واقتداراً وتج��ذراً وتثبيتاً لقواعد 

مشروعه .  
إن حال األمة العربية واإلس��المية ينوس في ضبابية وعدم وضوح تحديد 
الع��دو والهدف، وينطب��ق عليها المثل الذي يقول: ما ضاق��ت على فقيه حيلة ، 
وذل��ك يعني أن ال��ذي يريد أن يقاتل العدو الصهيوني، يس��تطيع أن يجد فتوى، 
وال��ذي يريد أن يقعد عن قتاله يجد فت��وى أيضاً، والذي أراد أن يعقد صلحاً مع 
هذا العدو وجد لنفس��ه فتوى بكل سهولة واس��تطاع أن يقول : فإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وانتهت الحكاية . هل هذا االس��تدالل صحيح ؟  تذكروا قصة »العين 
ال تق��اوم المخرز، ومقوالت نحن ضع��اف، إمكانياتنا وقدراتنا محدودة«، هكذا 

الوعي الوطني
 في مواجهة العدو
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كان المنط��ق، وكانت المش��كلة في الوعي  والذاك��رة واتخاذ الخيار الصحيح . 
إن الح��رب التي انتصرت فيها المقاومة في لبنان وفلس��طين ونالت من الوعي 
الصهيوني ليست حرباً قائمة على مثل هذه االفتراضات وإنما كانت حرباً قائمة 
على الوعي الناصع في تحديد العدو والهدف والوس��يلة، وربنا س��بحانه قال لنا 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأولها الوعي.
والنقط��ة الثالث��ة م��ن نقاط الق��وة التي يج��ب التركيز عليه��ا، القدرة على 
التعبئ��ة المتاحة ، باعتبار أننا أبناء هذه األرض وهذه األوطان وهذه المنطقة ، 
كانت آلبائنا وأجدادنا، ونحن ننتمي إلى حضارتها ودياناتها الس��ماوية وثقافتها 
الغنية وكرم أخالقها، ونعتز ببطوالتها وش��جاعتها وأنبيائها ورس��لها وأوليائها 
الصالحين ومجاهديها الكبار وش��هدائها العظام ، فإن لدينا من اإلرث والتراث 
والغنى الفكري والثقافي والعقائدي والنفس��ي، ومن الثروة على هذا الصعيد ما 
يُمّكننا من خوض معركة وعي حقيقية قائمة على تلك األسس بكل ما للكلمة من 

معنى وهذه من أهم عناصر قوة المعركة.
ال ش��ك أن الخطاب القرآني الذي يدخل معركة التعبئة له تأثير بالغ وكبير 
ج��داً في اندفاع المقاتل والمقاوم وفي احتضان الش��عب لجنوده ومقاتلي عدوه، 
كما له تأثير في تحمل الناس وصمودهم أمام الخس��ائر والتضحيات، وفي رفع 
معنوياته��م تجاه ما أصابهم تثبيتاً لهم في المعركة واس��تمراِر المواجهة، كقوله 

سبحانه چھ  ھ   ھ  ے  ےۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ ...  ې  چ ) النس��اء(، وقوله س��بحانه چ ...  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ )محم��د(، وقوله عز وجل چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ    ... ىئ  چ )األنفال( ،حتى الس��يد المسيح عليه السالم أمر أتباعه أن يُعدوا 
ما اس��تطاعوا من قوة وس��الح حين ش��عر بتآمر اليهود العنصريين فقال عليه 
الس��الم: »أّما اآلن فمن عنده مال فليأخذه أو كيس فليحمله ومن ال س��يف عنده 
فليبع ثوبه ويش��تري س��يفاً)1(«، ورغم أنه قال عليه السالم »وفي الناس المحبة 

1- إنجيل لوقا 22:36
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وعلى األرض السالم« إال أنه رفض سالم االستسالم وأعلن مشروعية الجهاد 
المس��لح لمقاومة المعتدي��ن والمتآمرين عل��ى الحق ، والتع��دي على اآلخرين 
محذراً من الخلود إلى السكينة والخنوع وإيثار الحياة اآلمنة في إطار سالم مذل 
واستسالم مخٍز، هذا ما قصده السيد المسيح عليه السالم لتحقيق العزة والكرامة 
لإلنس��ان . وسيدنا موس��ى عليه السالم حين واجه المس��تكبرين والظالمين دعا 
أتباعه لمقاومتهم وقتالهم لكنهم خذلوه وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا 
قاعدون . فجميع األنبياء والرس��ل الكرام حملوا دعوة الس��لم والمحبة لكنهم في 
الوقت ذاته دَعْوا لمكافحة الفس��اد والعدوان حتى تنُعم البش��رية بالسالم الحقيقي 

العادل واآلمن .
مم��ا ال ش��ك فيه عندما نملك ثروة بهذا الحجم فه��ذه من عناصر القوة التي 
تس��اعدنا في المعركة التي نخوضها، إن التربي��ة الدينية عموماً التي تدعو إلى 
الثب��ات واإلف��ادة من كل عبر التاريخ . يروي لنا القرآن الكريم قصصاً بدءاً من 
آدم وح��واء وإبلي��س وأوالد آدم ونوح وهود وصالح وكل األقوام التي س��بقت، 
ألن التاريخ عبرة واستنتاج ومدرسة، ومن يتعلم من ألف سنة في التاريخ كأنه 
عاش ألف سنة، ومن يتعلم من خمسة آالف سنة كأنه عاش خمسة آالف سنة .  
ثم يأتي رابعاً دور ش��حذ الذاكرة ، ذاكرِة بداية الصراع مع العدو والذاكرة 
التاريخية لهذا الصراع ، وما تحمله من مجازر وحش��ية واعتداءات مس��تمرة 
وقتل لألطفال والنس��اء والشيوخ، وقوُة  األمة في استحضار مجريات األحداث 
لتنش��يط  الذاكرة بشكل دائم، ألن العدو يراهن دائماً على النسيان، وبالتالي فإن 
ضعف ذاكرة األمة والنس��ياَن الس��ريع جزء أساس��ي من المشروع الصهيوني 
ال��ذي يس��اعد عليه عرب كثيرون، حيث يرتكب الع��دو المجزرة فيهب العرب 
أليام فقط، ثم يأتي منه تصريح مخدر، بعضهم ينس��ى وبعضهم يتناس��ى وكأن 
جريمة لم تقع، وهذا ما يش��جع المجرم عل��ى التمادي في ارتكاب أقصى حدود 
الجريم��ة، وبعدها يش��ن هجوماً عل��ى الذاكرة ضمن تحوي��ل الصراع إلى حد 
كبي��ر على الوعي والذاكرة معاً فال يكتف��ي بتحريف الوقائع بل يحاول تحريف 
التاريخ المتعلق بس��لب الوطن الفلس��طيني، وإن إس��كات التاريخ يش��كل محواً 

الوعي الوطني
 في مواجهة العدو
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للمكان الفلسطيني والحقوق السياسية كاملة، وليس أفظَع من اغتصاب األرض 
إال محاوالت اغتصاب التاريخ، وال أش��د من التهجير القس��ري من الوطن إال 
مح��اوالت تهجير الوطن من الذاك��رة، وليس أخطر من الصراع على األرض 

إال الصراع على وعي األمة في تحديد عدوها الحقيقي .
فال بد إذن من تنش��يط الذاكرة ألنها األس��اس في الوع��ي الذي نتكلم عنه، 
م��ن هن��ا عل��ى الفضائيات العربي��ة وكل وس��ائل األعالم ومراكز الدراس��ات 
والتحقيق��ات، وف��ي المدرس��ة والجامعة وجميع النش��اطات الثقافية أن تس��اهم 
ف��ي تنش��يط الذاكرة فهذه معركة أساس��ية، حت��ى المفتاح الذي بدأن��ا نراه بقوة 
في الس��نوات األخي��رة في أيدي المهجرين الفلس��طينيين يج��ب أن يتحول إلى 
رمز، يتربى عليه األطفال ويش��ب عليه الصغار والكبار. نحن يجب أن نواجه 
الصهاين��ة من نقاط قوة المقاومة وعندما تكون هناك مقاومة تحفظ هذه الذاكرة 
وال تتنكر لها، بل تحترمها وتعتز بها وتُنصفها،  فهذه الذاكرة تساعدنا إيجابياً، 
كما ينبغي تنش��يط الذاكرة حول كيفية إقامة هذا الكيان تاريخياً،  والمؤامرات، 
والتواطؤ، واالعتداءات والمجازر الوحش��ية التي مارسها، وأن ندرس ما يهدد 
بممارس��ته خالل األعوام المقبلة، هذه أمور يجب أن تبقى حاضرة في الذاكرة 
الت��ي تصنع الوعي، وعلينا أن ندرك األولوي��ات عند التخطيط للمعركة، وهذا 
جزء أساس��ي من تكوين الوعي ومس��ألة رئيس��ة في صنع الوعي والدعوة إلى 

المسار الصحيح . 
وبن��اء على نق��اط القوة هذه، التي يجب أن نمتلكه��ا، نواصل العمل لتحديد 
الهدف والوسيلة، فالتحدي الحقيقي اليوم في معركة الوعي مسألة تحديد العدو، 
وقد اس��تطاعت المقاومة في لبنان وفلس��طين خالل س��نوات طويلة أن تكرس 
بوضوح أن إس��رائيل هي العدو وأن المش��روع اإلس��رائيلي المدعوم والمتبنى 
بالمطلق وبالكامل من أميركا هو العدو، وهو الخطر على األمة وعلى الشعوب 
العربية وحتى على الحكومات العربية ، لكن منذ س��نوات هناك جهد »أميركي 
-غربي - إس��رائيلي« يتقاطع مع بعض الجهد العربي االستس��المي، يحاول أن 
يختل��ق لألمة عدواً وهمي��اً ليحرفها عن العدو الحقيقي وعن المواجهة الحقيقة ، 
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وهذا العدو الوهمي تارة اسمه اإلرهاب الذي تم على خلفيته احتالل أفغانستان، 
وتارة أخرى القاعدة أو طالبان، إلى امتالك أس��لحة الدمار الش��امل المزعومة 
ونت��ج عن ذلك احتالل الع��راق، وتبذل جهود حثيثة إلقن��اع بعضهم بأن العدو 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ويتلقف اصحاب المصالح الشخصية لدى بعض 
القي��ادات هذا الوهم ليحرف المعركة عن مس��ارها الصحي��ح فيريح الصهاينة 
عن جهل مطبق تارة، وتارة عن علم وس��ابق إصرار، انس��جاماً مع ارتباطات 

بعضهم هذا المشبوهة .
 وف��ي الوقت الذي تتمس��ك بع��ض األنظمة بالمعاه��دات الوهمية مع 
الصهاينة يتنكر الكيان الصهيوني لجميع االتفاقيات والحقوق حتى المبادرة 
العربي��ة التي يتمس��ك بها المستس��لمون، ويس��تمر في بناء المس��توطنات 
وتهويد القدس وتهجير ما تبقى من الفلس��طينيين، ويوهم العرب أن إيران 
تش��كل تهديداً لهم، إذن على إسرائيل والعرب أن يتعاونا بمواجهة التهديد 

اإليراني المزعوم . 
إي��ران الحليف االس��تراتيجي لس��ورية، في مواجهة الع��دو الصهيوني 
والمخطط��ات األمريكي��ة الغربية التي تدعمه، إيران الت��ي أعلن إمامها يوم 
الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك يوماً عالمياً للقدس، لتبقى القدس 
ف��ي الذاكرة،إيران التي غيرت التحالفات االس��تراتيجية ف��ي المنطقة عندما 
أس��قطت الش��اه الداعم للصهاينة وأقامت أّول سفارة لفلسطين في العالم على 
أرضها في طهران، وهي التي لم تتوان عن دعم الشعب الفلسطيني وحركات 
المقاوم��ة الفلس��طينية والعربي��ة، وس��ورية ال تنفك توثق عالق��ات التعاون 
اإليران��ي في معركتنا المصيرية ضد االحت��الل الجاثم على أرض العرب، 
وتدعو جميع الدول العربية واإلس��المية أن تمد يد الدعم والمساندة على كل 
صعيد لحركات المقاومة في لبنان وفلس��طين كما تفعل إيران وسوريا. هناك 
ف��رق بين التحالف مع من يقف إلى جانب الحق العربي ويدعمه بكل ما لديه 
من قوة وبين التحالف مع الشيطان األكبر وأذنابه في المنطقة للتفريط بحقوق 

األمة العربية واإلسالمية . 

الوعي الوطني
 في مواجهة العدو
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إن التحالفات النابعة من مصالح األمة هي الوطنية، أما النابعة من مصالح 
الصهاين��ة فهي الش��يطانية، وكل ما تفرح ب��ه أمريكا والكي��ان الصهيوني من 
مستجدات في المنطقة وتهلل له وتكيل له المديح يصب في خانة الشيطان، وأما 
ما تقوم قيامتهما ضده وتحشدان له المؤامرات وسموم اإلعالم والعمالء، يعني 

أنه في مصلحة األمة والوطن . 
 الي��وم ه��ذا هو التح��دي، إن هؤالء الصهاين��ة ال يهمهم من ه��ذه المنطقة 
ومن ش��عوبها وسكانها وطوائفها وأقلياتها وأكثرياتها إال حماية مشروعهم، وال 
تربطه��م أي��ة عالقة إنس��انية أو أخالقية مع أي إنس��ان أو طائف��ة أو فريق في 

المنطقة .
 والمعرك��ة األخيرة التي يخوضها المش��روع األمريكي – الصهيوني في 
المنطقة ، مش��روع الش��رق األوس��ط الجديد ، معركة إحداث صراع عرقي أو 
مذهبي، وكل ما يؤدي إلى التفرقة، فإذا أفشلناه في هذه المعركة وهذا الصراع 
بإنعاش الوعي والذاكرة تنتهي أس��لحة الش��يطنة، وس��وف نصب��ح جميعاً صفاً 

واحداً أمام معركة واضحة في مواجهة هذا المشروع. 
  معرك��ة الوع��ي اليوم ه��ي في مواجه��ة مخطط الفتنة، وإفش��ال مخطط 
اصطن��اع ع��دو وهمي وتجهيل الن��اس وتضليلهم عن الع��دو الحقيقي، وتغيير 

مسار األمة إلى معركة ومواجهة ال يفيد منها إال العدو الصهيوني .
 إن الوعي الوطني بمتطلباته األساسية من قوة الحق الذي نناضل ألجله، 
والمصداقي��ة والتصميم على بلوغ اله��دف، والقدرة على التعبئة المتاحة له، 
وش��حذ الذاكرة باستمرار، هو الرافعة األساسية في المعركة لمقاومة العدو، 
وعلينا أن نخوض معركة الوعي في تحديد الهدف والمس��ار والوسيلة بثقة، 
وأن نعت��ز ونمت��ن التحالفات التي تحقق ذلك كله،  حتى النصر والتحرير إن 

شاء هللا .



89

الدكتورة ماجدة حمود
قسم اللغة العربية بجامعة دمشق

تشكل لغة الحب بكل مشتقاتها ومرادفاتها حقاًل داللياً للرحمة، وجذراً أساسياً 
ألس��ماء هللا  الحس��نى، إذ يالحظ أن  كثيرا منها مش��تقا من الرحمة )الرحمن، 
الرحي��م...( أو مما يكافئ الرحمة في الداللة )الرؤوف، الودود، الغفور، العفّو، 

التّواب...(
وحي��ن نتأمل اس��م الجاللة المش��تق من جذر الرحمة )الرحي��م( نجده أكثر 
األس��ماء وروداً في الخطاب القرآني بعد لفظ الجالل��ة )هللا( وإذا أخذنا باهتمام 
صيغة )بس��م هللا الرحمن الرحيم( في افتتاحية كل س��ورة )ماعدا سورة التوبة( 

لهذا يمكن القول بأن اسماً آخر )الرحمن( يشاركه في كثرة الورود.
ونظ��راً ألهمية هذين االس��مين )الصفتين( فإنهما يردان في س��ياق صفة، 
ل��ن نجد أحداً يش��اركه بالذات اإللهي��ة: الوحدانية والفردانية؛ وكي يرّس��خ هذه 

الصف��ات الثالث في وعي عامة المتلقي��ن يخبرهم بصيغة الخطاب: چی  
ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خبچ )البقرة(.

وحت��ى حين يعّرف الخطاب القرآن��ي الذات اإللهية عبر صفتين مالزمتين 
لها، نجد أحدهما الرحمة واألخرى العلم چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   

ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ چ )الحشر(

لغة الرمحة
وأمساء اهلل احلسنى
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يالحظ ورود الصفة المشبهة )الرحمن( مفردة دون )الرحيم( لتشير إلى بثبوت 
داللة الرحمة في اس��م هللا تعالى وش��مولها چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ) طه( 
ويبيّن ابن عربي في تفسير هذه اآلية أن الرحمة اإللهية هي األصل، وحين تستقر 
»ف��ي العرش الحاوي على جميع أجس��ام العالم، فكل م��ا يناقضها، أو يريد رفعها 
من األس��ماء والصفات، فعوارض األصل لها في البقاء، ألن الحكم للمستوي وهو 

الرحمن، فإليه يرجع األمر كله.«)1(
وحين ترد عبارة األس��ماء الحس��نى في الخطاب، فإن المتلقي يالحظ ذكر 

ْحَمن( مما يشير إلى تكافئهما الداللي چ ژ  ژ   ڑ  ڑ     /الرَّ اسمين أساس��يين )هللاَّ
ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ...  ڻ  چ)اإلسراء(.

كما ورد هذا االس��م في س��ياق رحماني يعّزز في المخيل��ة في أثناء التلقي 
تحق��ق وعد هللا وثوابه چۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىى  ائ       ائ         ەئ    ەئ  
وئ  چ)مري��م( حي��ث تكافئ لغة الث��واب )الجنات( في اآلخ��رة وعد الرحمن في 
الدنيا، فتتجس��د رحمته يوم القيام��ة، فيعيش المؤمنون طمأنين��ة الحياة، بفضل 

اإلحساس باألمل والثقة بصدق الوعد اإللهي؛ مما يسبغ عليهم قوة داخلية.
كما يعّزز الخطاب داللة الرحمة في هذا االس��م في مش��هد أخروي، حيث 

يق��ف المؤمنون بين ي��دي چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک چ ) النبأ(
يعايش المتلقي في هذا المش��هد لحظة مهيبة يوم القيامة، حيث يتجلى )َرّب 
��َمَواِت َواأَلْرِض َوَم��ا َبْيَنُهَم��ا( فيصعق الن��اس حتى إنه��م )ال َيْملُِكوَن ِمْنُه  السَّ
ِخَطاباً( لش��دة وطأة تلك اللحظة، وقد زاد من مهابتها مش��هد جبريل والمالئكة 
يقفون )َصّفاً ال َيَتَكلَُّموَن( فهم يعيشون الهول نفسه، الذي يعيشه البشر، ثم يأتي 
ْحَمُن( لكن  االس��تثناء بفض��ل رحمة هللا، التي هي اس��م ل��ه )إاِلَّ َمْن أَِذَن لَ��ُه الرَّ
الخطاب يبيّن عجزهم، لوال رحمة هللا وما امتازوا به من صدق اإليمان والقول 
ْحَمن( من وطأة هول ذلك المش��هد، مما  )َوَق��اَل َصَواباً( وق��د خّفف تكرار )الرَّ

1- ابن عربي »الفتوحات المكية« مجلد2، ص357
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يضفي نوعاً من األمل في النفوس، ويس��بغ إحس��اس األمن في القلوب، لينتقل 
بعد ذلك إلى لحظة دنيوية )َفَمن َش��اء اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َمآًبا( فحّل اس��م الجاللة ال� 
ْحَمن( ليش��ير إلى امتالك  )َرّب( مح��ل االس��م الذي يحمل دالل��ة رحمانية )الرَّ
اإلنسان حرية اختيار مصيره، فإذا اختار طريق اإليمان، فستنتظره يوم القيامة 

الجنة، التي تكافئ الرحمة من حيث الداللة چ ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ) آل عمران( فيصبح اس��م الجاللة )الرحمن( منسجماً مع 
تلك النتيجة، التي يصل إليها المؤمنون، بعد أن اختاروها بملء إرادتهم؛ وبذلك 

وجدوا الداللة الرحمانية لهذا االسم بانتظارهم.
ويالحظ المتلقي تكرار هذا االسم في سياق أخروي مع استثناء يمس البشر 
ال المالئكة، كما لوحظ في آية )39/ النبأ( إذ إن قبول الشفاعة سواء من المالئكة 
أو م��ن البش��ر يحتاج إلى الرحمة اإللهية، مثلما يحت��اج إلى صفات الصدق في 

اإليمان، الذي يتجلى في العمل والقول چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  
ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ًچ)طه(. 

مثلم��ا لوحظ تكرارهذا االس��م في س��ياق دني��وي، بعد أن ُس��بق بمضاف 
ي��دّل على المؤمني��ن چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ) الفرقان( .
ْحَمِن( صفات إيجابية، امت��ازوا بها، فهم متواضعون،  وق��د ُمنح )ِعَب��اُد الرَّ
واس��عو األفق، ي��رّدون بتس��امح  القول الجميل عل��ى أولئ��ك الجاهلين، الذين 
ْحَمِن( وبدا المتضايفان  يس��يئون لهم؛ لهذا أُضيفوا في الخطاب القرآني إلى )الرَّ
مكافئين لهذه الصفات، وقد اكتس��ب قولهم )َسالماً( دالالت رحمانية من اسمين 

لل��ذات اإللهية: الرحمن والس��الم چ ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  
ۇ...ۉ  چ)الحشر(.

ْحَمِن(  وفي سياق آخر عّرفنا الخطاب القرآني على فئة أخرى من )ِعَباد الرَّ
ليست من البش��ر چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆۆ  
ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ      ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   

ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئچَ ) الزخرف(.

لغة الرحمة وأسماء اهلل احلسنى
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ْحَم��ُن َما َعَبْدَناُهْم(  ما يدهش المتلقي س��ماع صوت الكافرين: )لَْو َش��اَء الرَّ
ْحَمن( فكأنهم يقّرون في ال ش��عورهم بدالالت��ه الرحمانية،  فيس��تخدم اس��م )الرَّ
ليتبعها بكذبهم، حين يسندون عبادتهم للمالئكة إلى مشيئته تعالى، ليتنصلوا من 
مس��ؤولية ش��ركهم؛ فيتعّمد الخطاب إبراز جهلهم وكذبهم؛ لهذا لن يفوزوا بتلك 

الرحمة. 
وفي س��ياق دنيوي آخر، يالحظ المتلقي ادعاء )أََحدُهْم( بأن المالئكة بنات 
ْحَمِن( ال يكتفي بذلك، بل يتصرف تصرفاً منكراً، ال يصدر إال عن إنس��ان  )الرَّ

جاهل، أس��ير نظ��رة تقليدية جاهلي��ة چڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ          ۀ  چ )الزخرف( .

��َر( ليخب��ر عن والدة األنثى،  يس��تخدم الخطاب فعاًل ذا داللة رحمانية )بُشِّ
ّداً( إذ يصيبه الهلع والغضب،  ثم يبرز رّد فعل األب الجاهلي )َظلَّ َوْجُهُه ُمْس��وَ
ال��ذي يصبغ مالمحه بالقتامة، ويطلعنا عل��ى أعماقه، فقد امتأل قلبه هماً وغيظاً 
ْحَمِن( قد أُس��ند ألحد لكافر؛ لهذا غابت  )َوُهَو َكِظيٌم( وبما أن الفعل )َضَرَب لِلرَّ

عنه الداللة الرحمانية لالسم .
ومن أس��ماء هللا الحس��نى )َرُءوف( ويالحظ تكراره في صحبة اس��م يعّزز 
دالل��ة الرحمة في الوجدان )َرِحيم( عبر صيغة نك��رة، تمنحها إيحاء مطلقا في 

عدة سور )البقرة/134، الحج/65، الحشر/10، النحل/47/7، الحديد/9...(
يأتي هذا االس��م مسبوقاً بأداة )لَْوال( تحّض المتلقي على تأمل سياق لغوي، 
يؤس��س لج��ذر الرحمة وما يكافئها م��ن داللة الفضل، ويمه��د لصيغة )َرُءوٌف 

َرِحيٌم( أي الس��مين من أس��مائه تعال��ى چىب   يب  جت  حت  خت  مت  
ىت  يت  جث  مثچ)النور( مما يرّسخ في وعي المتلقي الداللة الرحمانية السم 

آخر من األسماء الحسنى.
ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   چۆ  
ۇئ       وئۇئ   وئ    ەئ   ەئ      ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ)التوبة( فتتجلى الرأفة التي يحملها اس��م )َرُءوف( في 
س��ياق يبرز ضعف فريق من المسلمين، فقد ُس��بق هذا االسم بتكرار فعل يؤكد 
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ُ...ثُمَّ َت��اَب َعلَْيِهْم( ثم يعّزز ذلك بجملة اس��مية، يجد  رأفت��ه تعال��ى بهم )َتاَب هللاَّ
المتلقي تأكيداللداللة الرحمانية في  كل حرف وكل ضمير واس��م فيها )إِنَُّه ِبِهْم 

َرُءوٌف َرِحيٌم(. 
وقد يأتي هذا االس��م )َرُءوف( مالزماً للبش��ر چڤ  ڤ  ڤ  چ   
)آل عم��ران( بفض��ل باء االلتصاق، فحيث ثمة بش��ر ثم��ة رحمة إلهية؛ مما 

يخل��ق فض��اء مطمئناً، يحس فيه المتلقي أن ثم��ة رأفة إلهية ال حدود لها، 
ترعاه، وتبث السكينة في نفسه. 

كما يعّد )الودود( من أس��ماء هللا الحسنى ذات الداللة الرحمانية، فهو مشتق 
من الود أي المحبة الثابتة، التي يغمر بها عباده؛ لتثبت في قلوبهم؛ وبذلك تصبح 
محبت��ه تعالى س��ابقة لمعاصيهم، فحت��ى لو أخطؤوا، يفتح تعال��ى أمامهم أبواب 
الرحمة؛ لهذا تش��يع هذه اللغ��ة الرحمانية لدى األنبياء، إذ يأمر النبي )ش��عيب( 
قوم��ه چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ چ)ه��ود( وق��د 
انتق��ل من صيغة الخطاب )َربُّكْم( إلى المتكل��م )َربِّي( ليحّفز قومه على اإليمان 
برب يؤمن به، مؤكداً لهم بأنه )َرِحيم َوُدود( فيحس المتلقي باتس��اع داللة هاتين 
الصفتين، حتى تحولتا إلى اسمين من أسماء هللا الحسنى؛ مما يرسخ في وجدانه 

داللة الرحمة والمحبة للذات اإللهية. 
وق��د تأتي إلى جانب )َوُدود( صفة مكافئة للرحمة هي )اْلَغُفوُر( في س��ياق 

يش��ير إلى إعجاز صفات ينفرد بها تعالى چ ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   
ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  چ )البروج( فأدى تكرار الضمير العائد عليه تعالى )َوُهَو( 
إلى تأكيد انتس��اب هاتين الصفتين له، أما صيغة التعريف )اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد( فقد 

أفادت، هنا، تخّصصهما بالذات اإللهية، التي تتفرد بهما.
 لن تغمر اإلنس��ان هذه الداللة الرحمانية المستمدة من أسمائه الحسنى، إال 

إذا جّسد إيمانه بالعمل الصالح چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ    پ  پ  ڀ  چ)مري��م( فكان��ت المكافأة الرحمانية نتيجة لهذا التجس��يد، وقد 
جاءت في صيغة مس��تقبلية )َس��َيْجَعُل( لتفسح المجال أمام المتلقي، ليغيّر نفسه، 
ْحَمن(  حتى ينال تلك المكافأة، التي أُس��ندت إلى اس��م من أسماء هللا الحسنى )الرَّ

لغة الرحمة وأسماء اهلل احلسنى
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الذي يتناس��ب داللياً م��ع المكافأة )ُوّداً( التي جاءت مص��دراً مطلقاً، مما يعّزز 
فاعلية حضورها وإطالق داللتها الرحمانية في ذهن المتلقي. 

كما أن ثمة صفة )اللَِّطيُف( قد تحولت إلى اس��م من أس��ماء هللا الحسنى 
چ ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٿ     ٿ  چُ)المل��ك( لت��دّل على إعجاز إلهي، يجمع بي��ن المعرفة )ما يخفي 
اإلنس��ان في ضميره وم��ا يظهره( وبين الرحمة، التي يس��بغها تعالى على 
عب��اده بعد اطالعه عل��ى أدق التفاصيل؛ لهذا جاءت )اللَِّطيُف( لتش��ير إلى 
الرقة والرأفة معاً، وقد تكررت هذه الصفة مرة أخرى في س��ورة )األنعام/ 

.)103
يوجه ابن عربي النظر إلى أن تعلق اإلنسان بهذه األسماء دليل افتقار المرء 
لداللتها وحاجته إليها، فالرحمن، تش��ير إلى افتقاره الرحمة، التي هي الس��عادة 
األبدي��ة، وال��رؤوف توحي بافتقاره للرأفة والرحمة ف��ي النفس وفي غير ذلك، 

وكذلك الودود)2(. 

2- ابن عربي »المس��ائل إليضاح المس��ائل«  تحقيق قاس��م محمد عباس، دار المدى، دمشق، ط1، 2004، 
ص161-164، بتصرف



95

بقلم : سلوى روماني
باحثة تربوية

        
منذ زمن، وعندما كنا على مقاعد الدراسة، كان زادنا الذي نتلقاه  من بيوتنا 
ومدرس��ينا و مجتمعن��ا غنّي بالقي��م و الفضيلة، مما جعلن��ا قادرين على متابعة 

مسيرتنا العلمية دون أي عوائق تذكر.
لك��ن لألس��ف أينما نتوجه اآلن نجد أنفس��نا أم��ام قيم مادي��ة مضللة كالقوة 
والمال و  الوسامة و الثروة و المنصب و هي أمور تحجب اإلنسان عن حقيقته 
اإلنسانية وعن رسالته الربانية، تحجبه عن سر وجوده. وغاية وجوده ، لقد قّل 
االهتمام بالصفات  اإلنس��انية التي أوصى بها ديننا اإلسالمي في برنامجه لبناء 
اإلنس��ان وتنمية وجدان��ه األخالقي ، مما أوصل مجتمعاتنا نحو طريق الفس��اد 
و االنح��راف و أصبحت قيمنا في وضع يرث��ى له من االضطراب و االختالل 
خاصة مع تصادم الخطأ بين اإلس��المي والعلماني ال��ذي أدى لجعل مجتمعاتنا 

تعيش حالة من تشويه الوعي و باألحرى تغيب الوعي .  
وطالما أن خيارنا اإلس��الم كمنهج للحياة يحتوي منظومة قيم كاملة لتنش��ئة  
األجي��ال عليها، وأم��ام هذا الوضع المت��أزم على المس��توى األخالقي المتمثل  
في االنس��الخ الحاصل في الهوية اإلس��المية ، تكمن الحاجة إلبراز ما تحتاجه 

مجتمعاتنا للتصدي لهذه األزمة . 

القيم
ودور األسرة يف إغنائها
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ونجد نفس��نا أمام أس��ئلة مهمة كيف نستطيع أن نغرس هذه القيم في وجدان 
ه��ذه األجيال لتوفير مناعة قيمة ضروري��ة لمواكبة العصر بكل ندية وكفاءة و 
كيف نحول هذه القيم إلى س��لوك في ظل ه��ذه المتغيرات الكثيرة في المجتمع؟ 

وعلى عاتق من تقع هذه المسؤولية ؟ 
قبل اإلجابة عن هذه األسئلة البد أن نبين ماذا يعني مفهوم القيم؟  وما أهمية 

القيم في حياة الفرد والمجتمع ؟ 
تمثل القيم الجانب المعنوي في الس��لوك اإلنس��اني ، كما أنها تملي أحكاماً 
معياري��ة يت��م بموجبها تقويم س��لوك الفرد والجماع��ات س��لباً أو إيجاباً  حيال 
بعض األشياء  وتدفعنا إلى تفضيل سلوك على أخر وهي متغيرة بتغير الزمان 
والمكان، ومرجعيتها اإلنسان، فالقيم اإلنسانية هنا تمثل قناعات فكرية بمجتمع 
معي��ن والتحل��ي بها من ط��رف الفرد تزيد من ش��أنه داخل مجتمع��ه. أما القيم 
بالمعنى اإلس��المي : هي القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة ثابتة ال تتغير 
بتغير الظروف هدفها بناء شخصية اإلنسان وفي إطار هذه  القيم تتحدد معايير 
الس��لوك وآداب التعام��ل ، كم��ا تنظم العالقة بين الناس على أس��اس من الخلق 
والفضيلة . فالقيم اإلسالمية بما تمثله من مرجعيات لها تعتبر دستور حياة للفرد 

المسلم. 
ما ضرورة الحديث عن القيم وتعزيزها في الفرد والمجتمع ؟

1- إن الغزو الثقافي الذي يقتحم أبناءنا والذي يهدف إلى محو هويتنا اإلسالمية، 
يحتم علينا االهتمام بمنظومة القيم اإلس��المية بعيداً عن كل تعصب وتطرف 
بفرض المحافظة على الهوية الحضارية اإلسالمية ومبادئها بغرض المحافظة 
على الحضارة اإلسالمية ومبادئها الثقافية و األخالقية لتكوين مواطن صالح 

مؤمن بهذه القيم .
2- إن الممارس��ات العبثية التي باتت توجه حياة أبنائنا وتطغى على سلوكياتهم 
أدت إلى تفش��ي العديد من الظواهر الس��لبية في مجتمعاتنا و جعلتنا أحوج ما 
نكون لتعديل هذه الممارس��ات و االهتمامات بترس��يخ القيم و إحياء الرقابية 

الذاتية عند األفراد . 
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3- إن عملي��ة التربي��ة على القيم ينبغي ان تكون بش��كل دائم لتعمل على تكوين 
الف��رد و تنمية وعيه ومعرفت��ه بما عليه من حقوق وواجب��ات لالنخراط في 

مجتمعه بشكل صحيح .
4- إن التربية على القيم حصيلة مجموعة من الجهود التي تقوم بها مؤسس��ات 
المجتمع وهي مسؤولية يتحملها الجميع دون استثناء وتعتبر أكبر تحد لقدراتنا 
للحف��اظ عل��ى مجتمعاتنا من الذوبان و االنس��الخ عن حضارتنا بما يس��مى 

العولمة. 

أهمية القيم بالنسبة للفرد
تس��اعد القيم في بناء ش��خصية اإلنس��ان و تحديد أهدافه ، ووسائل تحقيق 
هذه األهداف في إطار معياري صحيح، و تعمل على ضبط س��لوكه من خالل 
تحكمها بتصرفاته في حياته العامة و الخاصة ، و تمثل أحكاما معيارية يعتمدها 
الف��رد في تقويم س��لوكه وس��لوك اآلخرين . كما أنها تلع��ب دورا مهما في حل 
الخالفات و اتخاذ القرارات عن األفراد، و تمكنه من التكيف مع ضغوط الحياة، 
فقيمة اإليمان بالقضاء والقدر تساعد الفرد على تحمل مصاعب الحياة والرضا 
بما يأتي من عند هللا عز وجل ، و أيضا للقيم أهميتها في تحقيق الصحة النفسية 
لألفراد فهي عامل من عوامل الوقاية من األمراض النفسية ألن القيم المرتبطة 
بذات الفرد تشكل وجهة نظره في الحياة و بالتالي تحدد طريقته في التعامل مع 
محيطه و من ثم تحقيق التكيف النفسي،  فالصراع القيمي لدى األفراد يؤدي إلى 
حدوث اضطرابات في الش��خصية وس��وء في التوافق االجتماعي . وللقيم دور 
مهم في اعتزاز الفرد بنفس��ه وحمايته من التناقض و االضطراب ألنه يس��تعين 

بهذه القيم على مواجهة ضعفه اإلنساني . 
أهمي���ة القيم في المجتمع : تحفظ تماس��ك المجتمع وتحدد له أهدافه ومثله 
العليا . وتحدد الفلس��فة العامة للمجتمع . فالقيم الس��ائدة ف��ي المجتمعات الدينية 
تختلف عن تلك الس��ائدة ف��ي المجتمعات العلمانية ، كم��ا تعمل في المجتمعات 
عل��ى توجي��ه الفكر نحو غايات محددة حيث إن وح��دة الفكر المرتبط بمنظومة 

القيم ودور األسرة في إغنائها
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القيم هو الذي يس��تطيع االرتقاء باألمة لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدف 
إلى تذويب قيمنا و إبدالها بسلوكيات فردية أوجماعية وفق النمط العربي، ونبذ 

العنف و التمييز العنصري . 
القي��م ه��ي التي تبن��ي األم��م والحضارات وهي مؤش��ر عل��ى نضج هذه 
المجتمع��ات ووعيها ولو رجعنا إلى الماضي وجدن��ا أننا كنا في قمة الحضارة 

عندما كانت القيم اإلسالمية مطبقة بالشكل الصحيح .

دور األسرة في إغناء قيم الطفل 
إن عملي��ة التنش��ئة االجتماعي��ة التي تبدأ مع األس��رة تعتبر م��ن العمليات 
األساس��ية في حياة الفرد فمن خاللها تتبلور ش��خصية الفرد ليصبح قادراً على 
التعام��ل م��ع محيط��ه االجتماعي و االنضب��اط في ضوابطه، وتعتبر األس��رة 
المس��ؤول األول ع��ن غرس القيم االيجابية أو الس��لبية في نف��وس األبناء. كما 
تعتبر سنوات الطفولة األولى محطة أساسية لبناء القيم النبيلة في شخصية الفرد 
و كلما  تداركنا الطفل في طفولته المبكرة وغرسنا فيه القيم الفاضلة ساعدنا ذلك 

على تكوين شخصية صالحة مستقباًل: 
1- إن مالحظ��ة الطف��ل تك��ون دقيقة الس��تجابات األه��ل وردود أفعالهم على 
سلوكياته التي يمارسها ، و يتعامل معهم على هذا األساس ، فإن كانت ردود 
أفعالهم غير مبالية لسوء تصرفه يصبح هذه السلوك الخطأ جزءاً من سلوكه 

فيما بعد .
2- ع��دم وجود خبرات عميقة وأحداث مؤثرة ف��ي حياة الطفل ومعنى ذلك 
أن أي قيم��ة أخالقية أو س��لوك جيد يعززه األهل يت��رك أثراً واضحاً في 
ش��خصيته.  فالطفل هنا صفحة بيضاء يخطط لها األهل ما يش��اؤون سلباً 

أو إيجاباً . 
3- قلة مصادر التلقي : فالطفل هنا لديه قدرة وحيدة هي الوالدان. وعندما يكبر 
تتس��ع دائرة الق��درات لديه ، ويقل تأثي��ر الوالدين. إذن من هن��ا تبرز أهمية 
األس��رة ف��ي تعزيز القيم ل��دى األبناء خاصة في الس��نين المبكرة األولى من 
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عمره  التي تعتبر الس��نوات الذهبية لغرس القيم، ولألسف  فان معظم أولياء 
األمور ال يفطنون لهذا األمر ظناً منهم أن ابنهم مازال صغيراً. 

والبد أن ننتبه إلى القدوة الحس��نة التي تتمثل في الوالدين بحيث إّن تطابق 
أقواله��م م��ع أفعالهم يعتبر من أهم الوس��ائل التي يمكن من خالله��ا تنمية القيم 
وغرس��ها في نف��وس األبناء وأن التأكي��د على مبدأ الق��دوة الصالحة يجعل من 
عملي��ة التربي��ة عملية فعال��ة ومحدثة لألثر المطلوب منه��ا . فليس من المنطق 
مثال أن نطلب من أبنائنا احترام اآلخرين ونقوم على مس��امعهم باالستهزاء من 
اآلخر وما يقوم به الوالدان من سلوك أكبر مشجع لألبناء ليقتدوا به .. و قد دلت 
الدراسات على أن تبني الطفل قيم ومعايير الوالدين اإليجابية معتمد على مقدار 

الدفء و الحنان الذي يحاط بهما االبن في عالقته بوالديه . 

دور المؤسسات التربوية
المدرس���ة : القيم ليست سلعة تباع أو تشترى ، بل هي شيء غير ملموس، 
يكتسبه الطالب ، والمدرسة مدعوة بالعناية بالطفل ورعاية الناشئة ، ويشكل نظام 
القي��م حلقة من حلقات هذه الرعاية ، فنظ��ام القيم المرتبط بالمعايير االجتماعية 
يش��كل اإلطار المرجعي للسلوك، و بقدر رعاية المدرس��ة لهذه الطفولة يرتفع 
مس��توى تش��كيل و بن��اء القي��م . وتعتبر من أهم المؤسس��ات التربوي��ة لتوجيه 
الس��لوك لما فيها من فعاليات تحتم أن يكون هذا الوس��ط بيئة صالحة تنمو فيها 
بذور األخالق الحميدة . فالمناهج بما فيها من دروس، واألنش��طة االجتماعية ، 
وإشاعة روح المحبة و األلفة بين الكادر التدريسي و الناشئة تجسد أهم الوسائط 
التي يمكن من خاللها تنمية القيم في نفوس المتعلمين السيما إذا كانت قائمة على 
أس��س س��ليمة و مربين يعرفون كيف ينمون القيم في نفوس التالميذ إضافة إلى 
أن التعاون بين األسرة والمدرسة ضروري لتكوين اتجاهات يحولها الناس إلى 

سلوك حياتي يرتقي في سلوك الطفل ليصبح مواطناً صالحاً. 
دور العبادة : يعتبر المسجد من المؤسسات التي لها دور كبير في المجتمع 
اإلس��المي يتلقى األفراد من خالل��ه العلم و المعرفة الديني��ة فضاًل عن أدواره 

القيم ودور األسرة في إغنائها
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االجتماعية  التي نّمت من خالله تحقيق روابط وأواصراألخوة بين المس��لمين، 
و الدين بشكل عام يهتم بطهارة القلب و الوجدان و تعميق قيم المحبة و األخالق 
الفاضل��ة الت��ي تبنى على عقيدة اإليمان و العمل الصال��ح. و تحذر من الركون 

إلى القيم الفاسدة .
والمس��جد و دور العب��ادة من خ��الل الخطيب على المنبرتق��وم بدور بارز 
ف��ي تنمي��ة القيم اإلس��المية ، و تقوية الكيان الروحي لألم��ة ، و بيان ما للتعليم 
و الوحي الس��ماوي من ش��أن في الحكم على قيم األش��ياء التي تعتبر أساس��ية 

الستقرار المجتمع و تماسكه .
اإلعالم : يعتبر اإلعالم المرئي أحد الركائز األساسية التي تساهم في تكوين 
المعرفة االجتماعية و الس��لوك االجتماعي و من ث��م ترتيب القيم و االتجاهات 
المرتبطة بها من خالل ما تعرضه من مش��اهد على التلفزة و مواقف و ندوات. 
لتقدم بذلك لألفراد القدوة الحس��نة واإلقناع العقلي والعاطفي والخبرات الكثيرة  
الت��ي يتفاع��ل معها المتلق��ي ، ويبني القيم ف��ي داخله ، وعلى أساس��ها  تتبلور 
االتجاه��ات و تظه��ر بش��كل مواقف ثابتة ، و لكن لألس��ف نش��هد اآلن غياب 
الصناع��ة اإلعالمية التي تهتم في غرس القي��م و المبادئ المثلى ، ليحل محلها 
برام��ج يش��وهها التردي و اإلس��فاف ، و ال بد من التحذير ف��ي هذا المجال من 
خطورة و س��ائل التواصل االجتماعي ومالها من تأثير كبير في نفوس الناش��ئة 
بم��ا تزرعه من مفاهيم و أفكار ق��د تختلف عن المجتمع الذي ينتمون إليه بقيمه 
و تقالي��ده ، و بالتال��ي قد تكون هذه األفكار المرجعي��ة الثقافية و القيمية لهم مما 
ينعكس س��لباً على ارتباطه��م و انتمائهم لمجتمعاتهم . لذلك ال بد من التأس��يس 
لبرامج جادة و مس��ؤولة تقوم بدور إيجابي في تنشئة جيل تسيره ذهنية التفاعل 

اإليجابي مع قيمه.
جماعة الرفاق : اإلنس��ان بطبيعة الح��ال ميال إلى االختالط و ال 
ش��ك أنه يواكب غيره ويتفاعل تفاعاًل إيجابياً مع من يعاش ، وجماعة 
األقران جماعة اجتماعية يشبع فيها الفرد دوافعه االجتماعية ، جماعة 
مؤثرة في س��لوك الفرد و قيمه فه��ؤالء األقران يحدثم و يعيش معهم، 
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وه��ؤالء يثبت��ون قيم��اً ويغيرون أخ��رى في نفوس م��ن يصحبهم . و 
باعتبار األقران عاماًل مؤثراً  يجب على األس��رة تخير األقران الذين 

يعاشرهم االبن .
النوادي : مؤسس��ات اجتماعية كثر انتشارها في اآلونة األخيرة و هي في 
الغالب ثقافية رياضية اجتماعية ، يلتقي فيها مجموعة من األفراد يجمعهم هدف 
مش��ترك ، وتقدم هذه النوادي إمكانات جيدة لحياة اجتماعية يقبل عليها الناش��ئة 
باختياره��م . و في أجواء هذه األندية هن��اك فرص متعددة لتكوين عالقات بين 

هؤالء األفرادواالقتداء بهم و بسلوكياتهم . 
تحويل القيم إلى س���لوك : كثيراً ما نالحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً بين القيم 
التي نؤمن بها و الس��لوك الذي يترجمها على المس��توى العلمي و مرد ذلك أننا 
نهت��م بتعليم القيم أكثر من غرس��ها، و يمكن بيان الفرق ف��ي ذلك أن تعليم القيم 
يك��ون أش��به بعملية التلقين أما غرس القيم فإنها تتج��اوز مرحلة تعليم القيم إلى 
مخاطبة الجانب الوجداني و من ثم نقلها إلى الجانب السلوكي لتصبح جزءاً من 
ش��خصية المتلقي . لذل��ك أصبحت قضية التفريق بين تعليم القيم وغرس��ها من 
القضاي��ا الملح��ة في عالم التربية ، وكان ال بد من وضع برامج تنفيذية تس��اعد 
عل��ى تبني خطوات عملية تقوي من أداء الناش��ئ و ممارس��اته بما يتطابق مع 

قيمه قواًل وفعاًل . 
آ لي���ات تحويل القيم إلى س���لوك : دلت الدراس��ات أن أكث��ر االنحرافات 
الس��لوكية تنم��و في بيئة تجاف��ي الدين ، وأن التربية الدينية س��واء في البيت أو 
المدرس��ة تترك أثرا في تعديل الس��لوك و بناء منظومة قي��م عند األفراد، لذلك 

البد من :
- التأكي��د في المراحل العمرية المختلف��ة على امتالك الثقافة المعرفية التي 
تشير إلى أن الشريعة اإللهية مصدر القيم ، والمشرع هو هللا . وأن الشريعة هي 

التي تنظم رغبات اإلنسان و قيمه و ترشده إلى السلوك األفضل . 
-إظه��ار القيم��ة للعمل و الس��لوك أفضل م��ن ابحاث مطول��ة تعتمد على 
المحاض��رات والتلقي��ن، والتركيز على األنش��طة التطبيقي��ة فرصة كي يحول 

القيم ودور األسرة في إغنائها



102

العدد )17(  كانون األول  /  2016 م  ـ   ربيع األول  / 1438 هـ 

المتلقي مكنوناته الذاتية الى س��لوك عملي ، ألن األش��ياء التطبيقية تعلق بالذهن 
أكثر من المعارف الكمية.

- إكس��اب الطف��ل القدرة على التمييز بين قيم الفضيل��ة و الرذيلة . وتعليمه 
المعايي��ر الت��ي يتم بموجبها اعتماد هذه القيم، وإفهامه بأن مصلحته الش��خصية 

المباشرة تكمن في اعتماد هذه القيم.
- إكس��اب الطفل القدرة على اعتماد السلوك الصحيح المرتبط بالقيم وليس 

السلوك السهل بالعمل على تقوية إرادته و تعزيز ثقته بنفسه . 
- إقامة الشعائر الجماعية و إحياء المناسبات اإلسالمية  التي غالباً ما تترك 

بصماتها على األفراد بترسيخ قيم ومعتقدات تتفاعل في وجدانهم . 
- تعري��ف الطف��ل عل��ى نماذج طيب��ة وناجحة من األش��خاص، و التركيز 
عل��ى قيمهم و معتقداتهم التي كانت س��بباً في نجاحه��م ، ومن ثم نقل الطفل من 
مرحلة التعرف على هؤالء الناجحين إلى مرحلة اإلعجاب الذي هو بداية الحب 

لصفاتهم و قيمهم و العمل على االقتداء بهم . 
- تعريف الطفل بأن القيم تش��كل منظومة شاملة في آثارها االجتماعية مما 
يتوجب التعامل معها كوحدة متكاملة وعدم التصرف بانتقائية ومزاجية. وأخيراً 
المدخ��ل الرئيس لتطبيق ه��ذه المفاهيم الحب والحزم الذي نحيط بهما الفرد منذ 
أن يك��ون طفاًل وهما يعتبران المفتاح الحقيق��ي لمجموعة القيم التي توفر النمو 

الخلقي السليم لدى األفراد. 
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الدكتور معتز الُمَوقِّع الحسيني
كلية الدراسات العربية واإلسالمية - معهد الشام العالي

دراسة أدبية فنية

الرس��الة ن��ص من األدب النثري، يوّجه إلى ش��خصية مف��ردة أو جماعة، 
تتضمن خواطر وأفكاراً إسالمية في قضية من القضايا الحياتية)1(، ولها تاريخها 
ف��ي األدب اإلس��المي، حتى ص��ار لها ديوانه��ا الخاص في الدول��ة، وأدباؤها 

المختصون، ومؤلفاتها الهادفة لالرتقاء بالفن والمهنة. 
وتتن��وع المراس��لة )أو ما يمكن َدرْ ُجه بمس��مى: المكاتب��ة(؛ فإما أن تكون 
ه إلى شخص معيّن من كبار موظفي الدولة والمسؤولين  ))كتاباً إدارياً(()2( يوجَّ
اإلداريين )واٍل، عامل، قاٍض، قائد، إلخ(، أو إلى ش��خصيات متميزة )جماعة، 
مجتم��ع، دولة، إلخ(، يطلب إليهم العمل بموجب وظائفهم الرس��مية أو األهلية، 
وبحس��ب مراكزهم االجتماعية؛ وإما كتاباً سياس��ياً أو عس��كرياً )أو حربياً، أو 
أدب المع��ارك(، إلى داخل المؤسس��ة اإلس��المية أو إلى خارجه��ا مع األعداء 
وس��واهم، ومنها: الرس��ائل في أدب المش��اورة العس��كرية)3(؛ وإما كتاباً علمياً 
)رس��الة ثقافية(، يأتي في معرض الحديث العلمي والتعليم والرّد على األس��ئلة 
العلمي��ة)4(، في ميادين الفق��ه والعقائد واألخالق والسياس��ة واالجتماع واألدب 

من رسائل أئمة البيت
)عليهم السالم(

)1( الكات��ب األديب محمود البس��تاني: تاري��خ األدب العربي في ضوء المنهج اإلس��المي، مجمع البحوث 
اإلسالمية، بيروت، 1410ه�.
)2( المصدر السابق: ص 300.

)3( رسالة من أحد قادة اإلمام ) أو اجتماع مسؤوليه العسكريين ]المصدر السابق: ص326 و379[.
)4( المصدر السابق: ص 300.
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والبالغة والنحو. وهناك الرس��الة االجتماعية، التي تطالب ش��خصاً أو جماعة 
م��ن المواطنين بس��لوك اجتماعي ما، أو تس��ّجل ظاهرة اجتماعية؛ والرس��الة 
التربوية، وسماها البستاني: العبادية، حين المطالبة بسلوك إيماني أو أخالقي أو 
عبادي ما؛ والرس��ائل اإلخوانية، بين الخاّلن، والرسائل الشخصية، التي تجّسد 

خواطر اإلمام  في رسالة)1(.
وقد تأخذ الرس��ائل طابع المس��اجلة )أو التراّد)2(، كما سماه البستاني(، مثل 
الرس��ائل المتبادلة بين علّي- عليه الس��الم- ومعاوية. والمساجالت كالرسائل، 
تتن��وع مس��مياتها بتنوع أهدافه��ا، وقد تتضمن ش��يئاً من الش��عر)3(؛ ف� ))أدب 
المس��اجالت(( عل��ى خ��الف الرس��ائل اإلدارية، الت��ي يطغى عليه��ا العنصر 

التقريري )أو الجانب السردي، أو اللغة اإلخبارية()4(. 
والرسالة تستهّل- في اإلسالم، منذ رسائل النبي عليه الصالة والسالم وعلى 
آله- بصياغات خاصة، من نحو: بسم هللا الرحمن الرحيم... من عبد هللا... إلى... 

أما بعد...؛ ثم تسرد الموضوع، الذي صيغ الكتاب )أو الرسالة( من أجله. 
وعن��د أئم��ة البي��ت عليهم الس��الم، يبق��ى هيكل الرس��الة- كما ه��و طابع 
جمي��ع األش��كال األدبية عندهم- خاضعاً إلحكام هندس��ي، تراع��ى فيه صياغة 
ج والتنامي، والس��ببية،  الموضوع��ات، وبث العواطف، في س��يروراِت: التدرُّ
والتجان��س، ونحوها م��ن متطلبات البناء الفني للنص، س��واء أكانت الرس��الة 

صغيرة الحجم ال تتجاوز األسطر أم ذات حجم يبلغ صفحات عدة. 
ولغة رسائلهم- في األعم- لغة مترسلة، على خالف لغتهم في الخطابة، ألنّها 
في ص��دد تعيين وظائف تتطلب لغة واضحة خالية م��ن التركيب الصوري)5(. 
وإن ُوجدت السمات الفنية، فتأتي متسمة بالترّسل وبالوضوح على نحو يتناسب 

)1(  تجسد النثر اإلبداعي ]المصدر السابق: ص685 و687[.
)2( أي ردود )رسائل( بين طرفين أو أكثر ]المصدر السابق: ص 174، 273- 275[. 

)3( أو تكون شعراً خالصاً )مساجلة شعرية( ]المصدر السابق: ص 166[. 
)4( المصدر السابق: ص178. 

)5( يكتب البس��تاني ]ص 149[: »وتتفاوت الرس��ائل في لغتها األدبية تبعاً لمتطلّبات الس��ياق«. وما يميز 
الصور- الموجودة في رسائل األئمة عليهم السالم- أنها تناغمت في تركيبها مع اللغة المترسلة.
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مع اللغة المترس��لة؛ فالمالَحظ أّن سمة ))االسترسال(( تطغى على نحو بكشف 
عن ))فّن خفي(( يتحسسه القارئ من دون أن يجد نفسه في حاجة إلى أن يلتمس 
جم��ال الص��ور واإليقاعات، ب��ل إّن ))الصورة المباش��رة(( )1( هي التي تحتل 
مهمة ))الصورة المجازية(()2(. إذن، تبقى الحقيقة الفكرية المستهدفة أساساً في 

أي نّص شرعي، ويوّظف الفّن من أجل توضيحها فحسب. 
وق��د اخترنا- لتقييد الع��دد في كلمات المقال في المجلة- رس��االت متنوعة 
الغاية، لعدد من األئمة عليهم الس��الم، وليس كل الرس��االت، وليس كل األئمة. 
وللس��بب نفسه، نحينا جانباً الدراسة التاريخية واإلرث المعاصر ألدب الرسالة 

في أزمنة أئمة البيت عليهم السالم، لتكون مبحثاً مستقاًل في زمن آت.

أدب الرسالة اإلدارية عند أمير المؤمنين 
، تحتّل الرسائل موقعاً ضخماً،  في النصوص المأثورة عن اإلمام علي 
حتى تكاد تضارع حجم الخطب مثاًل، ما دامت طبيعة المسؤولية الرسمية- التي 

تسلّمها  أواخر حياته- تفرض خّط الكتب اإلدارية والسياسية. 
ولنقف عند رس��الته  إلى األش��تر، التي تَُعّد وثيقة سياسية اجتماعية، 
لها أهميتها العظيمة في تنظيم ش��ؤون الدولة في مختلف مؤسس��اتها )السياسية 
واالقتصادية والتربوية، إلخ(، وهي ال تُعّد رسالة إلى شخص مسؤول فحسب، 

بل إنّها ))وثيقة(( أنموذجية، وقوانين عامة يتم االسترشاد بها كل حين.
وقد تس��ابق إل��ى درس هذه الوثيقة ع��دد كبير من الباحثي��ن، الذين يُعنون 
بش��ؤون المجتمع البشري، وعّدوها من أفضل الصياغات، التي عرفها اإلنسان 
في تأريخ المجتمعات قديماً وحديثاً. وما يعنينا منها الطابع الفنّي في صياغتها، 

من جهة عناصرها وبنائها. 
بدأت الرسالة بمطالبة الوالي باتّباع أوامر هللا تعالى، وبمخالفة هوى النفس؛ 

)1( الجملة غير الصورية، التي تعنى بنقل ما هو مرئّي حّسي، أو صيغ مع ما هو فنّي قائم على العالقة بين 
الظواهر ]المصدر السابق: ص143[. 

)2( مثل: االستعارات والتشبيهات ]المصدر السابق: ص 707[. 

من رسائل أئمة البيت )عليهم السالم(
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 : ث��م طالبت��ه بأن يعمل بمث��ل ما يأمله هو من الوالي ل��و كان غيره.. قال 
»فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح. فاْملُْك هواك، وشْح بنفسك عّما 
ال يح��ل لك«)1(.. وهنا، ربطت الرس��الة اتّباع أوام��ر هللا ومخالفة النفس باتباع 

أوامر ولي األمر ومراقبة النفس.
: »وأشعر قلبك بالرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم،  ثم قال 
وال تكونّن عليهم س��بعاً ضارياً، تغتنم أكله��م«.. وهنا ربط العمل بمثل ما يأمله 

فه بالرعية.  من الوالة بتلطُّ
ونتابع الصفحات الطوال لهذه الرسالة، فنجدها على هذا النسق من الطرح 

الموسوم بدقة وسببية تنظم هيكلها العام. 
 - وف��ي المجم��ل، إذا وقفنا عند لغة الرس��ائل- التي يكتبه��ا اإلمام علي 
 ، وجدناها تمضي مترّس��لة لمتطلبات الموقف، وهي ليست على نسق خطبه 
التي لم تكد تخلو جملة واحدة من عناصر الصوت والصورة)2(. ولكننا نجد رسائله 
 موّش��حة بلغة فنية الفتة. وكل ما في األمر أنّه  يعّوض عن عناصر 
اإليقاع والصورة- إن قلّت- ب� ))عناصر أُس��لوبية(( أو ))عناصر لفظية((، تحقق 

اإلثارة الوجدانية نفسها المطلوبة في الفّن)3(.
وفي لعة الرس��الة إلى األش��تر، تمضي فقراتها مترّسلة، من نحو: »واعلم 
أّن الرعي��ة طبقات ال يصلح بعضه��ا إاّل ببعض، وال غنى لبعضها عن بعض؛ 
فمنه��ا جن��ود هللا، ومنها كتّ��اب العامة والخاص��ة، ومنها قضاة الع��دل، ومنها 
فق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومس��لمة  عّم��ال اإلنصاف والرِّ
الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة الس��فلى من ذوي الحاجة 

والمسكنة«. 
وف��ي أثناء الرحلة الطويلة- التي تقطعها هذه الرس��الة- تس��توقفنا محطات 

)1( نه��ج البالغ��ة )الجام��ع لخطب اإلمام أمي��ر المؤمنين علي ب��ن أبي طالب  ورس��ائله وحكمه(: 
ص517 و540. الشريف الرضي، شرح ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 

الكتب العربية، 1378ه�.
حة، لكفانا! )2( البستاني: ص 232. وأعتقد لو قلنا: لغة مترسلة موشَّ

)3( البستاني: ص 232. 
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صوري��ة وصوتية، منها: »وال تكوننَّ عليهم س��بعاً ضاري��اً تغتنم أكلهم«، فهو 
- عندم��ا يطالب الوالي ب��أن يلُطف بالرعية- يرس��ل طلبه في ))صورة 
تمثيلية(()1(: صورة الس��بع ال��ذي ينتظر أكل الناس، وه��ي صورة معبرة عن 
أدّق س��مات التس��لط في أكل حقوق الناس وأكل ما يملكون؛ فيحذره  مما 
يصنعه معظم الوالة. وكذلك عندما تتحدث الرس��الة عن الجنود، ترس��م صورة 
تمثيلية: »فالجنود- بإذن هللا- حصون الرعية، وزين الوالة، وعّز الدين، وسبيل 
األمن«، ونالحظ أّن هذه الصورة تتس��م باأُللفة والوضوح، حتى إنّها لتتجانس 
مع لغة الرسالة المتّسمة بالوضوح واأُللفة حيث استدعى الموقف، وهي صور 
مألوفة، ما دام الحديث عن الجنود، الذين يش��كلون القوة التي تحمي الدولة من 
الع��دوان، ومفهوم ))الحماي��ة(( ال يتبلور إاّل في صور تركيبية، مثل: الحصن، 
��دان مفهوم الحماية والمنعة أكثر مّما تفعله اللغة  الس��بيل.. فهاتان الكلمتان تجسِّ

التقريرية المباشرة. 

الرسالة العلمية الثقافية واإلمام الحسن 
 ، إّن ))االقتصاد)2( اللغوي(( س��مة ملحوظة في معظم رسائل اإلمام 
على اختالف أنواعها. ونلمح هذا القصد اللغوي حين وّجه إليه الحسن البصري 
سؤااًل عن ))الَقَدر((، فأجابه  مكاتبة، في ما يسمى ))الرسائل العلمية((؛ 
إذ عل��ى الرغم م��ن أن قضية فلس��فية )أو كالمية(- مثل الق��در- تتطلب جواباً 
مفصاًل، فإّن جوابه  اتّسم بالقصد في ُجمله: »أّما بعد: فمن لم يؤمن بالَقَدر 
خيره وشّره أّن هللا يعلمه، فقد كفر. ومن أحال المعاصي على هللا، فقد فجر. إّن 
هللا ل��م يَُط��ع ُمكَرهاً، ولم يُعَص مغلوباً، ولم يُهمل العباد س��دى من المملكة، بل 
ه��و المالك لما ملّكهم، والقادر على ما عليه أقدرهم؛ بل أََمرهم تخييراً، وَنهاهم 
تحذي��راً. فإن ائتمروا بالطاعة، لم يجدوا عنها ص��اّداً. وإن انتهوا إلى معصية، 

)1( الصورة التمثيلية )المرّكبة( إما أن تكون استعارة تمثيلية، وإما تشبيهاً تمثيلياً. 
)2( اصطلح مصطفى صادق الرافعي- في كتابه إعجاز القرآن والبالغة النبوية ]مطبعة المقتطف والمقطم، 

مصر، 1928[- تسميتها ))القصد((.

من رسائل أئمة البيت )عليهم السالم(
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فش��اء أن يمّن عليهم بأن يحول بينهم وبينها، فعل. وإن لم يفعل، فليس هو الذي 
حمله��م جبراً، بل مّن عليهم بأن بّصرهم وعّرفهم وحّذرهم وأََمرهم وَنهاهم، ال 
جبراً لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالمالئكة، وال جبراً على ما نهاهم عنه«)1(.
وتَُعّد هذه الرسالة وثيقة عظيمة األهمية؛ إذ إّن كاتبها- في نظر المؤّرخين- 
من أبرز الشخصيات، التي عرفها الزمن الذي نؤرخ له؛ إذ على الرغم من علم 
الحسن البصري، فهو يعبّر عن حيرته في ))الَقَدر((، ويطلب من اإلمام  
المعونة في المعرفة، وهذا يعني أّن تفّرد اإلمام  بالعلم لم يخَف حتى على 

. االتجاهات الفكرية، التي لم تنخرط في الخط السياسي لإلمام 

السجاد  والكتابة السياسية
واكب األدب معظم األحداث السياس��ية التي ش��هدها ذاك العصر، بدءاً من 
، والصراعات السياس��ية، التي واكبت سلطة معاوية في  بيعة اإلمام علي 
الشام وعمرو بن العاص في مصر، إذ كان التوتّر بينه  وكبار الشخصيات 
االجتماعية على أش��ّده، على نحو عزز ميالد ))أدب الرسائل السياسية((، ذات 
الطاب��ع الصراعي الفكري، الذي واكبته وقائع عس��كرية، مثل: معركة صفين 
بين جماعة اإلمام  وجماعة معاوية، ومعركة الجمل.. مروراً بصراعات 
، وانتهاء بمعركة الطّف في زمن  سياسية عسكرية في زمن اإلمام الحسن 

. يزيد، واستشهاد الحسين 
وم��ا دام االنحراف أخذ بفرز خيوطه بوضوح في العصر، الذي نؤرخ له؛ 
فالمتوّقع من اإلمام الس��جاد )زين العابدي��ن(  أن يمارس وظيفة التوعية 
اإلسالمية تجاه السلطة الزمنية المنحرفة، وتحذير المسلمين من التعاون مع تلك 
الس��لطة، مثل م��ا يحّذرهم من االنحدار في الفت��ن واالضطرابات التي واجهها 

ذاك العصر. 
فف��ي إحدى توصياته  يقول: »كفانا هللا وإيّاك��م كيد الظالمين، وبغي 

)1( تحف العقول: عن آل الرسول: ص232،  233، الحسن بن علي بن شعبة الحراني، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، 2002، ط7.
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الحاسدين، وبطش الجبّارين. أيّها المؤمنون: ال يفتننّكم الطواغيت وأتباعهم من 
أه��ل الرغبة في الدني��ا، المائلون إليها، المفتونون به��ا، المقبلون عليها، وعلى 
حطامه��ا الهامد، وهش��يمها البائد غداً.. وإّن األمور ال��واردة عليكم في كل يوم 
وليلة من مظلمات الفتن، وحوادث البدع، وسنن الجور، وبوائق الزمان، وهيبة 
الس��لطان، ووسوس��ة الش��يطان، لتثبّط القلوب عن نيّتها، وتذهلها عن موجود 
اله��دى، ومعرفة أه��ل الحق، إاّل قلياًل مم��ن عصم هللا )عز وج��ّل(؛ فليس يعرف 
تص��ّرف أيامها، وتقلّب حاالتها، وعاقبة ضرر فتنتها، إاّل َمن عصم هللا، ونهج 
س��بيل الرشد، وسلك طريق القصد؛ ثم اس��تعان على ذلك بالزهد، فكّرر الفكر، 
واتّعظ بالعبر وازدجر.. وإيّاكم وصحبة العاصين، ومعونة الظالمين، ومجاورة 

الفاسقين.. احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم«)1(.
لنُْنِع��م النظ��ر في الفقرات- الت��ي وردت في النّص الس��ابق- من نحو: كيد 
الظالمين، بطش الجبّارين، ال يفتنّنكم الطواغيت، س��نن الجور، هيبة السلطان، 
صحبة العاصين، معونة الظالمين، مجاورة الفاس��قين، احذروا فتنتهم، تباعدوا 
من ساحتهم.. إنّها جميعاً تكشف عن أّن اإلمام  كان حريصاً- كل الحرص- 
على توعية المس��لمين، وتحذيرهم من االنقياد وراء متاع الحياة الدنيا، وبهارج 
الس��لطة والجاه؛ إذ إّن الس��لطة تخلّ��ت تماماً عن االلتزام- ولو ش��كلياً- بمبادئ 
الرس��الة اإلس��المية، التي حملها الجمهور في األزمنة الس��ابقة وكانت تستأثر 

باهتمامه.

السيرة الذاتية والحوار في رسالة اإلمام 
، حينما بلغه أّن أحد  هنا سنتدبر هذا النص الذي قّدمه أمير المؤمنين 
القضاة اش��ترى داراً، فذّكره بمسؤولية الشراء وما يترتّب عليها من الجزاءات 
اأُلخروية: »هذا ما اش��ترى عبد ذليل من ميّت قد أزعج للرحيل، اش��ترى منه 
داراً من دار الغرور، من جانب الفانين وخطة الهالكين. وتجمع هذه الداَر حدوٌد 

)1( بحار األنوار الجامعة لُدَرر أخبار األئمة األطهار: ج50/ ص103؛ محمد باقر المجلسي، تعليق: علي 
الشهرودي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 2008.
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أربع��ة: الحد األول ينتهي إلى دواعي اآلف��ات، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي 
المصيب��ات، والح��د الثالث ينتهي إلى الهوى الم��ردي، والحد الرابع ينتهي إلى 
الشيطان المغوي، وفيه يُشَرع باب هذه الدار. اشترى هذا المغتّر باألمل من هذا 
المزع��ج باألجل هذه الدار، بالخ��روج من عز القناعة، والدخول في ذل الطلب 

والضراعة..«)1(. 
في هذا ))النّص الحواري(( مجموعة من الخصائص الفنّية، منها: 

»انتس��ابه إلى ))َقصص السيرة الذاتية((، التي تلجأ إلى ))كتابة الرسائل(( 
بداًل من ))العرض الوصفي((..

وجعل الرس��الة لس��اناً عن حال كاتبها، في كونها ))حواراً داخلياً(( موّجهاً 
إل��ى النف��س، لكن بالكتابة وليس بالنطق أو التفك��ر؛ بمعنى أّن هناك نمطين من 
الحوار الداخلي: أحدهما  النطق أو التفكر بالش��يء، واآلخر كتابة ذلك الشيء. 
غاته الفنية، والمس��ّوغ الفنّي لكتابة الحوار الداخلي- بداًل من  ولكل منهما مس��وِّ
النط��ق ب��ه أو التفكر ب��ه- أّن طبيعة الفك��رة )أو الموضوع( الت��ي يهدف إليها 
النّص تتطلب حوار الكتابة ال غير؛ فالدار- مثاًل- حينما تُشترى، يقترن شراؤها 
بتس��جيل الدار حتى تصبح وثيقة غير قابلة للتالعب بها، وهذا ما جعل الحوار 

الداخلي لهذا النص يقترن بالكتابة ال بالنطق أو الفكر«)2(!

الرسالة التربوية بقلم الجواد 
هناك أكثر من رس��الة- أو مكاتبة- فرضتها سياقات متنوعة تعّرض اإلمام 

 لها..
منها- مثاًل- كتابته إلى أحد األشخاص، الذي حمل له متاعاً، ففقد، فعلّق على 
ذلك كاتباً: »إّن أنفس��نا وأموالنا من مواهب هللا الهنيئة، وعواريه المس��تودعة، 
يمتّع بما ُمتِّع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة. فمن 

غلب جَزعه على صبره، حَبط أجره«)3(.

)1( للرسالة تتمة ]نهج البالغة: ص444[.
)2( البستاني: ص243.

)3( المصدر السابق: ص497.



111

إّن هذه الرسالة القصيرة تتضمن بُعداً فنّياً فكرياً، ال بّد من مالحظته؛ فهي- 
أواًل- تقتب��س م��ن أحاديث النبّي  أكثر من جملة أو مفهوم )مثل: المواهب، 
والع��واري(؛ وهذا التضمين)1( أمر نلحظه بكثرة عند األئمة عليهم الس��الم؛ إذ 
يستش��هد اإلمام الالِحق باإلمام الس��ابق، تأكيداً للحقيقة الذاهب��ة إلى أّن األئمة- 

عليهم السالم- جميعاً يصدرون عن نبٍع ُملهم واحد. 
و))اللغة الفنّية(( تطبع هذه الرسالة المرّكزة في ))عنصر الصورة(( وهو 
، ونعني به��ا ))صورة المواهب((  ))االس��تعارة االقتباس��ية(( لكالم النبّي 
و))ص��ورة العواري((. وعلى الرغم من أّن النبي  صاغ هذه الصورة في 
فقد بشر عزيز، فإّن اإلمام  صاغها في فقد المتاع، ما دام الحديث مرتبطاً 
بفقد ما له أهمية )األنفس واألموال(. وهو أمر يكشف أّن االقتباس جاء فنّياً يأخذ 
))السياق(( بالحسبان )المتاع( وليس بالمناسبة السابقة )النفس(. وكذلك تضّمن 
: »يمتّع  الحقيقة الفكرية- التي صيغت االس��تعارة م��ن أجلها- وهي قوله 
بما ُمتّع منها في س��رور َوِغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحس��بة«؛ إذ إّن 
جمال االس��تعارة وأهميته��ا يكمنان في ارتكانها إلى ه��ذه الحقيقة، التي ذكرها 
، من أّن الش��خصية ينبغي أن تستجيب ))للمواهب والعواري(( بالعاطفة 
)االنفعال( ))الُمس��ّرة((، بصفتها من معطيات هللا تعالى، وأن يستجيب لفقدانها 

بالعاطفة ))الصابرة، المحتسبة(( بصفتها من المعطيات التي سلبها تعالى...
إذن، حتى صياغة الصورة تتّم- في نتاج األئمة عليهم السالم- في الحرص 
على ))واقعيتها(( حرفياً، على نحو يبقى ))الهدف الفكري(( األس��اس في اللغة 

الفنّية...
فن الرسالة التربوية لإلمام العسكري 

- تُعّد امتداداً لنصوص سائر  يمكننا أن نظفر بنصوص أدبية- لإلمام 
األئمة، في ميدان الرسالة.

وتوش��يح لغ��ة الرس��الة ب��� ))أدوات فنّي��ة((- لفظي��ة وأس��لوبية وإيقاعية 

)1( أدباً مع كالم هللا )القرآن الكريم( وكالم النبوة )الحديث الشريف( سّماه بالغيون ))االقتباس((. والالفت 
أن البستاني استعمل مصطلح ))االقتباس(( عوض التضمين حيناً.

من رسائل أئمة البيت )عليهم السالم(
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وصورية- أمر يمكن مالحظته في الرس��الة، التي وّجهها العسكري  إلى 
. أحد أصحابه- إسحاق النيسابوري- جواباً لرسالة بعثها هذا إلى اإلمام 

ج��اء في الرس��الة: »نحن- بحم��د هللا ونعمته- أهل بيت، ن��رّق على أوليائنا، 
ونس��ّر بتتابع إحس��ان هللا إليهم، وفضله لديهم، ونعتّد بكل نعمة ينعمها هللا تبارك 
وتعالى عليهم؛ فأتّم هللا عليك- يا إسحاق، وعلى من كان مثلك، ممن قد رحمه هللا، 
وبّصره بصيرتك- نعمته. وأنا أقول: الحمد هلل أفضل ما حمده حامد إلى أبد األبد، 
ل س��بيلك على العقبة. وأيم  بما مّن هللا عليك من رحمته، ونجاك من الهلكة، وس��هّ
هللا، إنّها لعقبة كؤود، ش��ديد أمرها، صعب مسلكها، عظيم بالؤها، قديم في الزبر 
األولى ذكرها. فاعلم يقيناً- يا إسحاق- أنّه من خرج من هذه الدنيا أعمى، فهو في 
اآلخرة أعمى وأضّل س��بياًل. يا إسحاق: ليس تعمى األبصار، ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور؛ فأين يُتاه بكم؟ وأين تذهبون كاألنعام على وجوهكم؟ عن الحق 
- واألوصياء  تصدفون وبالباط��ل تؤمنون، وبنعمة هللا تكفرون؟! لوال محمد 
من ولده- لكنتم حيارى كالبهائم، ال تعرفون فرضاً من الفرائض. وهل تدخل مدينة 
إاّل من بابها؟ رحم هللا ضعفكم وغفلتكم، وصبركم على أمركم. فما أغّر اإلنس��ان 
بربّ��ه الكريم. ولو فهمت الصّم الصالب بعض م��ا هو في هذا الكتاب، لتصّدعت 

قلقاً وخوفاً من خشية هللا، ورجوعاً إلى طاعة هللا«)1(.
إّن ه��ذه الرس��الة- على الرغ��م من لغتها المترّس��لة- تحف��ل بعناصر فنّية 

متنوعة: إيقاعية وصورية ولفظية.
وأّما العناص��ر واألدوات اإليقاعية فيمكن مالحظتها في الجمل المقّفاة)2(، من 
نحو: إليهم، لديهم، عليهم؛ ومن نحو: لو فهمت الصّم الصالب بعض ما هو في هذا 
الكت��اب. وهذا اإليقاع في النص ))إيقاع خارجي((، تولّد من الفواصل الس��جعية، 
بصف��ة أن الفاصلة هي قافي��ة النثر، إذا صح هذا التعبي��ر؛ وتناغم مع العاطفة في 

الرسالة أكثر من أشكال ))اإليقاع الداخلي((، من تجانس الفواصل وتوازنها.
 وأّما اللفظية، فإّن تكرار التس��اؤل وحوار المناقشة من العناصر الملحوظة 

في هذه الرسالة، مثل: فأين يتاه بكم؟، وأين تذهبون؟، فما أغّر اإلنسان؟

)1( تحف العقول: ص513- 515.
)2( ما يسمى بالغياً ))السجع((.
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وأّما صورياً: فإّن الرسالة تحفل بتنوع عنصر الصورة؛ إذ نلحظ ))الصورة 
االقتباسية(()1( على نحو الفت، وبخاصة االقتباس من القرآن الكريم، من نحو: 

چ ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  چ ]البل��د[، چڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋچ ]اإلسراء[، چڦ  ڦ  ڄچ ]الروم[. وكذلك 
االقتب��اس م��ن الحديث النبوي، مثل: »أن��ا مدينة العلم، وعل��ي بابها«)2(، ومن 

النص العلوي: »كالمكم يوهي الّصّم الّصالب«)3(. 
وكذلك نلحظ- في هذه االقتباسات وسواها- تنّوعاً في الصورة، من: تشبيه، 
نح��و: أين تذهبون كاألنعام، لكنتم حي��ارى كالبهائم؛ وتمثيل)4(، نحو: إنّها لعقبة 
كؤود؛ واس��تعارة، من نح��و: صعب مس��لكها؛ ورمز)5(؛ واس��تدالل)6(، نحو: 
وه��ل تدخل مدينة إال م��ن بابها؛ وفرضية)7(، نحو: ل��و فهمت الصّم الصالب. 
وهذا التنوع في الصياغة الصورية- فرضية واس��تداللية وتمثيلية واس��تعارية 
وتش��بيهية- يكس��ب الرس��الة مزيداً من الجمال الفنّي. واألهم م��ن ذلك أّن هذه 
الصور صيغت صياغة تلقائية فرضها الس��ياق الفكري، وليست محض تنميق 
وتزوي��ق. فعندما يصوغ نّص اإلمام صورة فرضية أو اس��تداللية، إنّما يهدف 
به��ا توضيح حقيقة تش��كل جوهر الرس��الة، التي تتحّدث عن مبادئ اإلس��الم، 
والتمّس��ك بأهل البيت، ما يتطلب صوراً توصل للعقول والقلوب هذه المفاهيم. 
وكذلك عندما يس��وق اإلمام  صورة اقتباسية، إنّما يهدف إلى إبراز مبادئ 

)1( أعتقد هو مصطلح بالغي تفرد به البستاني، نحته من كونه اقتباساً وأن في هذا االقتباس صورة. ومثلُه 
نحتُه- رحمه هللا- مصطلح: االستعارة االقتباسية. 

 . )2( أخرجه الترمذي في سننه، 5/ 637، كتاب المناقب، باب مناقب علي 
)3( نهج البالغة، الخطبة 29: ج1/ ص42 ]مؤسس��ة العروة الوثقى، قم، إيران، 1414ه�، ط2[. والصم 

الصالب: الحجارة الصلدة.
)4( التمثيل: إحداث عالقة بين ش��يئين بجعل أحدهما تمثياًل أو تجس��يماً للشيء اآلخر ]البستاني، ص120، 

.]746
)5( الصورة الرمزية: يحذف فيها أحد طرفي الصورة ويرمز لها بالطرف اآلخر؛ والرمز يقترن بشيء من 

التأمل الذهني الستخالص داللته ]المصدر السابق، ص148[.
)6( الص��ورة االس��تداللية: يذك��ر فيه��ا الط��رف األول، ويس��تدّل عل��ى اآلخ��ر بالرمز بداًل م��ن الحذف. 
وتتكّفل هذه الصورة بتوضيح الداللة بتقديمها ظاهرة حّسية للتدليل على الشيء. إذن، هذا هو الفارق بين 

الصور الرمزية والصورة االستداللية ]المصدر السابق، ص148[.
)7( الفرضي��ة : إح��داث عالقة بي��ن طرفين من خ��الل جعل أحدهما بمثاب��ة افتراض ]المصدر الس��ابق، 

ص127[.
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السلوك اإليماني، التي خلق هللا اإلنسان من أجلها، لمعرفة هذه المبادئ والعمل 
ل مسؤولية الخالفة، لكنها تتصّدع إن  بموجبها؛ والصم الصالب غير مكلّفة بتحمُّ
أنيط بها حمل هذه المس��ؤولية، فكيف باإلنسان؟ إذن، يجيء استعمال الصورة- 

- توظيفاً فرضته ضرورة فكرية كما لحظنا. عند اإلمام 
ه الرسالة إليها، كما نلحظ ذلك في مجموعة  وياُلَحظ أّن الشخصية- التي تُوجَّ
من أصحاب األئمة عليهم السالم، مثل: الباقر والصادق والكاظم عليهم السالم- 
تماثل ))البطل في القصة((، ولكن في صعيد المخاطبة؛ إذ يش��ّكل ذلك أُس��لوباً 
يتكرر فيه اس��م الش��خصية المخاَطبة، كما هو طابع الرس��ائل بعامة، مع األخذ 
بالحسبان أّن تكّرر االسم والمخاطبة ينطويان على سّر فنّي، هو شّد االنتباه من 

جانب، وطرد الملل من جانب آخر)1(. 

تميز وفرادة
كم��ا نكّرر دائم��اً، فإن طبيعة النصوص- التي يس��وقها أه��ل البيت عليهم 
الس��الم- َتميز من س��ائر نصوص البش��ر، ألنهم ال يعنون بالف��ن لكونه تزويقاً 
للكالم، بل لتوظيفه فكراً يوضح الدالالت. ولذلك نجد نصوص األئمة- بحس��ب 
س��ياقها وتداعياتها- مترّسلة حيناً، وموّش��حة بالفن حيناً آخر، ومكثّفة بالفن إلى 

درجة ملحوظة حيناً ثالثاً.
إن الرس��ائل- التي س��قناها آنفاً- تكش��ف عن نمط من الحقائ��ق الفكرية التي 
يس��تهدفها األئمة عليهم السالم؛ إذ لم يوّش��حوها بالجمل التقليدية )من جهة الفّن(، 
بل كتبوها واضحة، مألوفة، واقعية، على نحو ناسب بين ))الواقع(( و))الجملة((، 

فجاءت الجمل مسترسلة كاسترسال الواقع الذي هدف إليه األئمة عليهم السالم.
، من جهة كونهم عترته، وصل  وسائر األئمة يبقون امتداداً لشخصية النبي 
إليه��م مي��راث النبوة من العلم واألدب. وقد أتيحت لكل منهم ظروفه في نش��ر الفكر 
اإلسالمي، ومنها اللغة الفنية لهذا الفكر، من جهة النتاج الصادر عنهم عليهم السالم. 
وقد خَبر رج��ال الثقافة، وأولهم خصومهم- الذين عاصروهم - المس��توى 

المتفّرد الذي يطبع شخصياتهم )عليهم السالم( الفكرية والفنية..

)1( المصدر السابق، ص558. 
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بقلم :عماد كامل زلزلة 
كاتب وباحث

 
مقدمة  ومدخل 

مررنا في العدد الماضي بجولة سريعة ..  تعرفنا من خاللها على حلقة من 
حلقات علم قد يكون من أهم العلوم في عصرنا الراهن .. ) اإلدارة ومواصفات 
المدي��ر الناج��ح ( .. وس��نتابع في هذا الع��دد حلقة أخرى من حلقات��ه .. أال هو 
التخطيط ، لنتابع في أعداد قادمة ما بقي من أركان اإلدارة ) التنظيم .. الرقابة.. 

والتوجيه(.

مفاهيم وتعاريف 
• وظائف المدير: التخطيط ، التنظيم ، الرقابة ، التوجيه.

• دور الم��دي�����������ر : اتخ��اذ القرار ، والقرار ه��و االختيار ، وال يتحقق 
االختيار إاّل إذا كان هناك عدة خيارات وبدائل ، ) الخيار = البديل (.

• البدائ���ل : الخيارات التي من خاللها يمكن تحقي��ق الهدف ، فقد تكون ..  
أس��لوب ، وس��يلة ، مكان ، شخص ، ..... ، لكنه يحقق الهدف ، وال يكون بدياًل 

عنه .

) أوصيكم بتقوى اهلل
ونظم أمركم ( 

اإلمام علي 

التخطيط 
الركن األول من أركان اإلدارة
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• التخطيط : عملية تفكير ، نتوقع من خاللها للمستقبل ، ونتحكم من خاللها 
بالمستقبل ، لتحقيق األهداف المطلوبة.

• الخط���ة : مجموعة األفكار التي توقعناها خ��الل عملية التخطيط )مخرجات 
عملية التخطيط، األجوبة عن كل األسئلة المطروحة: ماذا أريد ؟ »أهداف« .. ماذا 
أحقق من الهدف؟ » سياسات«.. متى أبدأ ؟ »توقيت«.. ، واإلجابة عن هذه األسئلة 

جزء من الخطة ، وقد تكون الخطة عشرات بل ومئات وماليين القرارات(.

التخطيط عمود اإلدارة 
1- إن ُقِبَل ُقِبَل ما بعده .. وإاّل فال ، ألن مخرجاته مدخالت غيره.

2- هو أمٌر ضرورٌي للمدير وواجٌب عيني.
3- يجنب االرتجال والعش��وائية ، ويجعل ردود الفعل رش��يدة ، ويجنب المدير 

اعتماد سياسة الخطأ.
4- يجعله صانعاً لألحداث ) ليس عملية رد فعل .. بل هو فعل(.

5- مفهوم ) اإلنس��ان ال يتعلم إال من كيس��ه ( مفهوم خطأ ، والصواب أن نتعلم 
من أخطاء غيرنا )ال يلدغ المؤمن من جحٍر مرتين(.

6- توق��ع المش��اكل ووضع الحلول له��ا ) درهم وقاية خير م��ن قنطار عالج( 
نجبرها قبل أن تكسر.

7- من يخطط .. يرسم الصراط المستقيم باتجاه الهدف الذي يصبو إليه )اْلَعاِمُل 
ْيِر إاِلَّ بُْعدا(  ِريِق اَل َتِزيُدُه ُسْرَعُة السَّ اِئِر َعلَى َغْيِر الطَّ َعلَى َغْيِر َبِصيَرٍة َكالسَّ
اإلم��ام الصادق  تح��ف العقول، يقول أحد الظرفاء : )من ال يس��تخدم 
عقله قلياًل .. يستخدم قدميه كثيراً( فالتفكر يغني عن التعب )ساعة تفكر خير 

من عبادة سبعين سنة(.

فوائد التخطيط وأهدافه
1- اإلف��ادة القص��وى من الموارد المتاحة ) أقل كلفة وقتية .. مالية .. بش��رية.. 

للوصول إلى الهدف (.
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2- نركز جهودنا في تحقيق الهدف ) لما ينتج من خطط مترابطة ومنسجمة(.
3- يسهل وظائف اإلدارة األخرى وبالخصوص )الرقابة (.

4- مواجهة حالة عدم التأكد.
نتيجة

- م���ن يخطط: يعرف مكانه ؟ ، ويعرف كيف يتصرف ؟ ، وكيف يُحس��ن 
التصرف ؟.

- من ال يخطط: ال يعرف أين مكانه ، ويتصرف بعشوائية ، وردة فعل.

مبادئ التخطيط 
المس���اهمة في تحقيق األهداف : ال ضمانة لتحقيق األهداف بالتخطيط   -1

وحده بل يجب المتابعة بالتنظيم والرقابة والتوجيه.
أولوي���ة التخطيط : األس��اس لبقي��ة أركان اإلدارة »التنظي��م والرقابة   -2

والتوجيه« والمتقدم عنها.
شمولية التخطيط :  وظيفة لكل مدير مهما كان مستواه.  -3

االس���تمرارية : يجب أن ال نخطط وننام ، يجب أن نكون مستعدين في   -4
كل لحظة لتغيير التخطيط .. ألننا نعيش في بيئة ديناميكية متسارعة.

الكف���اءة والفعالية : التوازن بين الكلف��ة والنتيجة ، فتحقيق أكبر نتيجة   -5
بأقل كلفة أمر مهم ، لكن األهم تحقيق الهدف .

المرونة : الخطة ليس��ت مقدس��ة ، هي وس��يلة ، وليست حجراً أصم ،   -6
يجب تعديلها عند الضرورة لكن دون تكاليف باهظة.

كلما كان عندي قدرة أكثر على التوقع أكون ذا مرونة أكثر.
الس���رية : يجب عدم إطالع غير المعنيين عن خططنا ، ألننا نعيش في   -7

بيئة حامية الوطيس.
السر .. ما يمكن تحقيقه للمنظمة من التفوق على منافسيها به.

المشاركة : أن يش��رك الرئيس مرؤوسيه المباشرين بالتخطيط واتخاذ   -8
القرار.

التخطيط 
الركن األول من أركان اإلدارة
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الس��رية ال تتعارض مع المش��اركة .. ألن المشاركة تكون مع المعنيين في 
األمر ال مع غيرهم.

چ... ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ)آل عمران(
) من ش��اور الرجال .. ش��اركها في عقولها .. ومن استبد برأيه هلك ( نهج 

البالغة � الحكمة 158
وكما يقال في األمثال : عندما أشارك .. فأنا أم الصبي ، وعندما ال أشارك.. 

هرب الصبي.

فوائد المشاركة في التخطيط
التأييد والحماس المتبادل بين الرئيس والمرؤوس.  -1

زرع روح الفريق ) كالجسد الواحد ( في النجاح والفشل.  -2
مدخل مهم لإلبداع.  -3

أقرب الخطط للواقع .. وأسهل لفهم المسؤول ألنه شارك.  -4
تأمين قدر أكبر لإلبداع.  -5

تخفيض حاجة المدير للمستشارين.  -6

من يقوم بالتخطيط ؟
المدير : وظيفته التخطيط ، مهما كان حجمه ومستواه.  -1

لجان التخطيط : فاللجنة تغني المشاركة.  -2
أجهزة التخطيط المس���اعدة :  لجنة تقترح الخطط كمشاريع ، ومن ثم   -3

تقرها اإلدارة.

أنواع أجهزة التخطيط
أجهزة غير متخصصة:  -1

إضافة إلى عملها األساسي فإنها تقوم بالتخطيط.  -
أجهزة متفرغة ) عملها التخطيط ( :  -2

مركزية : تتبع ألعلى سلطة في المؤسسة.  -
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ال مركزية : موزعة في المؤسسة.  -
مشتركة : تدمج فيها اللجان المركزية مع اللجان الالمركزية.  -

مالحظات :   -
يستحسن وجود جهاز مساعد للتقويم في كل مؤسسة ، مع االلتفات ألن   o
ال تك��ون ه��ذه األجهزة مكاناً لمن ليس له عمل ، فهو عقبة في المؤسس��ة إن لم 

يكن يمتلك المهارة الالزمة واللياقة المطلوبة.
وض��وح األخطاء والمالحظ��ات لدى من هم خارج دائ��رة العمل أكثر   o

بكثير ممن هم في الدائرة نفسها .

مستويات التخطيط 
الهدف ) أهمية التخطيط( :   -1

هدف استراتيجي : في لغة الحرب .. معناه خوض الحرب ، استراتيجي   -
.. ه��و مصيري ، حس��اس ومهم ، وتأثيره مصي��ري ، إذا ُضربنا به .. يصعب 

القيام مرة أخرى.
ه��دف تكتيك��ي : في لغة الحرب .. معناه خ��وض معركة في الحرب ،   -

وهو تطبيق لالستراتيجية في زمان ما ، ومكان ما ، وظرف ما.
هدف لوجستي :يعني التشغيل ، أي تأمين المستلزمات والتكميالت.  -

الزمن :  -2
طويل : أكثر من خمس سنوات.  -

متوسط : من سنة إلى خمس سنوات.  -
قصير : دون السنة.  -

م��ع مالحظ��ة .. أن��ه ال يُغني أحدهم ع��ن اآلخر، فالقصي��ر في خدمة   -
المتوسط والطويل ، والمتوسط في خدمة الطويل ، وهكذا.

الموضوع :  -3
تخطي��ط تربوي ، تخطي��ط ثقافي ، تخطيط مدن��ي ، تخطيط زراعي ،   -

وهكذا ...
ذلك حسب مجاالت التخطيط.  -

التخطيط 
الركن األول من أركان اإلدارة
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تبعاً لمكان انطالق التخطيط:  -4
من األعلى إلى األسفل.  -
من األسفل إلى األعلى.  -
تبعاً لدرجة المركزية:  -5

مركزية : قد تعقد العمل.  -
المركزية : قد تضيع العمل.   -

فالمس��ائل الت��ي تؤثر عل��ى مصير المؤسس��ة اس��تراتيجية مركزية ،   -
والمسائل التي ال تؤثر إال بشكل محدود ) تكتيكي ( فهي أقل مركزية.

يجب أن يوجد هناك تكامل خططي ، وتنسيق أفقي حتى ال يوجد هناك   -
تكرار وتضارب في الجهود ، وأن يكون هناك تنس��يق عمودي تحت التخطيط 

األعلى وفي خدمته. 

مشاكل وعقبات التخطيط
نقص المعلومات :  -1

يؤدي إلى حالة عدم التأكد ، وبالتالي إلى صعوبة التوقع.  -
الخلل في أنظمة المعلومات:  -2

لتقصير منا في األدوات مثاًل ، فالورقة عوض عن الحاسوب ، والذهن   -
عوض عن الورقة. 

ال بد أن يكون لدينا نظام معلومات مناس��ب ، يخزن في مكان مناس��ب،   -
ألمور مناسبة ، )معلومات صحيحة وسليمة وحديثة(.

ضعف اهتمام اإلدارة في التخطيط:  -3
إذا كان رئيس دائرتي ال يهتم بالتخطيط ، وال يعمل به ، فما فائدة عملي   -

به؟!
االهتمام بخطط دون أخرى:  -4

االهتم��ام بالخط��ط ذوات المدى القريب واالس��تغناء عن غيرها ذوات   -
المدى المتوسط أو البعيد.
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عدم وجود أنظمة تحكم عملية التخطيط:  -5
مم��ا يجعل مرجعية األمر للمدي��ر ، فإن كان راغباً ومحباً للتخطيط قام   -

بذلك، وإن لم يكن كذلك لم يخطط.  
عدم الموضوعية:  -6

كاتهام اآلخرين في حال فشل الخطة.  -
ضعف القدرات والمهارات:  -7

فمن ال يتقن التخطيط ويتذوقه كمن يطبخ طبخاً مراً.  -
الدوافع الشخصية للمدراء وخوفهم من التغيير:  -8

عندم��ا تتع��ارض نتائج التخطي��ط مع بعض الم��دراء ، فإنهم يحاولون   -
التأثير عليها ليبقوا في مناصبهم ومراكزهم. 

نظام الحوافز القصير األمد:  -9
كالتركي��ز في نظ��ام الحوافز على الخطط واالنج��ازات القريبة األمد ،   -

وتجاهل البعيدة منها. 
10- البيئة التنظيمية البيروقراطية:

التي من مقوالتها المشهورة : نفذ ثم اعترض ، هذا ليس من عملك.  -
يعتبرون استشارة الرئيس لمرؤوسيه عيباً وذنباً ال يغتفر.  -

مدخالت عملية التخطيط :
رسالة المؤسسة :  -1

من الواجب على كل من يعمل في مؤسس��ة ، التعرف على رس��التها ،   -
للعمل وفق تلك الرس��الة  ، وإال فإن عدم معرفته برس��التها  قد يس��بب أضراراً 

بالمؤسسة. 
يس��تدل على رسالة المؤسسة )من اسمها ، وشعاراتها ، واألهداف التي   -

تسعى لتحقيقها(.
رسالة المؤسسة تتربع على هرم األهداف، ولها بعدان .. األول غرضي   -
) هدفي ( : تشتق أهدافاً ، والثاني قيمي ) فلسفي ( يحكم مسألة الحالل والحرام.

التخطيط 
الركن األول من أركان اإلدارة
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وظيفة الوحدات :  -2
من الواجب على كل من يعمل في مؤسسة ، معرفة مكانه فيها ، مهامه،   -

سلطته ، واجباته وحقوقه.
التطلعات العليا :  -3

من الواجب على كل من يعمل في مؤسسة ، االلتزام بما وضع له ، فال   -
يكون فوق أو دون تلك التطلعات.

المعلومات التاريخية:  -4
ال يمك��ن أن نتوق��ع للمس��تقبل إن لم ننظر للماض��ي ، يمكن اإلفادة من   -

تجارب غيرنا.
إني ما ُعمرت ما ُعِمر غيري.. لكنني نظرت إلى الماضين حتى صرت   -

منهم. 
المعلومات الميدانية :  -5

عن البيئة التي أعيش فيها:   -
داخلية : إمكانيات بشرية .. ثقافية .. اجتماعية .... .  o

وس��طى : كيفية جم��ع الجماهير ، وما إمكانياتهم ، من المنافس��ون ؟ ،   o
ومن الداعمون؟.

خارجي��ة : معرفة السياس��ة أو التكنولوجيا أو الظ��روف األخرى التي   o
تعيق وتعرقل العمل أو تنهض بالعمل به.

العلم بالزمان :  -6
أمر ضروري .. فكيف لمؤسس��ة أن تقوم بمع��زل عن علمها بظروف   -

الزمان والمكان.

عناصر عملية التخطيط
األهداف :  -1

النتائج التي أس��عى إلى تحقيقها ، ومن الضروري تحديدها بش��كل واضح 
ودقيق دون الوقوع بأي خطأ ، فهي اإلجابة عن السؤال : ماذا أريد ؟
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تحديد األولويات :  .2
االلتف��ات إلى األهداف المهم��ة ، وتحييد األهداف غي��ر المهمة ولو كانت 

ملحة ، فعلى المدير تقديم األهداف األكثر أولوية على غيرها. 
عن اإلمام علي   : )من اشتغل بالفضول فاته مهّمه المأمول(  الغرر � 2/336

التنبؤ والتوقع :  -3
جوهر التخطيط ونكهته الخاصة ، واإلنسان بفطرته محب للتنبؤوللمجهول، 
وه��و وضع توقعات للمس��تقبل وفق معلوم��ات قد تقع وقد ال تق��ع ، وقد يكون 

التوقع سلبياً وقد يكون إيجابياً.
تحديد البدائل :  -4

مثال : هدفي إحياء ليلة المولد النبوي الشريف .. يوجد بدائل كثيرة لتحقيق 
هذا الهدف  .. ) مولد ، احتفال ، ندوة ، بطولة رياضية ، مسرحية هادفة ، ... (.
ع��ن أمير المؤمنين  في عهده لمالك األش��تر : )وْلَيُكْن أََحبَّ اأُلُموِر 

ِعيَِّة( َها ِفي اْلَعْدِل ، وأَْجَمُعَها لِِرَضى الرَّ إِلَْيَك أَْوَسُطَها ِفي اْلَحقِّ ، وأََعمُّ
تقويم البدائل :  -5

تصفي��ة أولي��ة ..  المش��روعية ) القيمي��ة ، القانوني��ة ( .. الموضوعية   -
)إمكانية التنفيذ(.

دراسة جدول التكاليف والنتائج .  -
اختيار البديل األنسب:  -6

البديل األكثر كفاءة وفعالية ، الذي يملك أكبر قدر من نقاط القوة ، وأصغر 
قدر من نقاط الضعف.

عملية الخطط المشتقة )التخطيط التكميلي(
إعداد الموازنة التكميلية :  -1

ترجمة مالية للخطط ) نفقات وايرادات ( ، والموازنة أساس الرقابة المالية 
ألنه��ا تظهر أرقام وتوقعات مالية  ش��به حقيقية ، ويمكن تعديل الموازنة خالل 

إعدادها في حال ظهور العجز.

التخطيط 
الركن األول من أركان اإلدارة
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البرمجة الزمنية :  -2
اإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال ) متى ؟ ( ، فف��ي كل حركة تقوم بها المؤسس��ة من 

الواجب عليها معرفة : متى تبدأ؟ ، ومتى تنتهي ؟ ، وما الوقت المناسب لها؟
التخطيط للطوارئ:  -3

التخطيط لمواجهة األحداث المتوقعة ) الفروض التخطيطية ( التي قد تطرأ 
في أثناء تنفيذ الخطة األصلية.

وبما أن التخطيط يحتاج إلى وقت وجهد ، فينبغي الجدية في الموضوعات، 
واالقتصار على األحداث المتوقعة ذوات التأثير المصيري والخطير.

صياغة مشروع الخطة:  -4
1- الغالف والفهرس   6- أساليب العمل � سياسة وبرامج

2- االسم والعنوان    7- الموارد المادية والبشرية
3- مواقع معدي الخطة   8- الموازنة التقديرية

4- مسوغات وضع الخطة   9- الجداول الزمنية
5- الهدف الرئيس    10- خطط الطوارئ � عالج أحداث متوقعة 

عناصر الخطة
الهدف :  -1

توجد خطة من دون هدف ، فهو النتيجة التي نسعى إلى تحقيقها.  -
نحدد جودة الهدف .. بالسؤال عنه ب� : كيف ؟ )الزمن، والكم، والمواصفات(.  -

السياسة :  -2
منهجية تصرف تبين لنا كيف نتصرف لتحقيق الهدف.  -

إحدى وسائل تحقيق الهدف.   -
قد يكون لهدف واحد عدة سياسات ، أو سياسة واحدة تخدم عدة أهداف.  -
مثال : چڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  چ )طه(  السبب الموجب ،  چہ    -
ہ      ھ  ھ     ...ۓ  چ  )طه(  منهجية تصرف � سياسة � ،  چ...   ھ  ھ     ے       ے  

ۓ  چ )طه( لتحقيق الهدف .
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مث��ال : چہ  ہ   ہ  ہ ...چ �  ه��دف � چ ... ھ   ھ    -
ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ...چ   �  سياسة �  )النحل125(

اإلجراءات:  -3
المراحل واألنشطة التي تقوم بها للوصول إلى الهدف ) ترجمة تنفيذية   -

للسياسات (.
القواعد :  -4

األوامر والقوانين التي تحدد الواجبات والمحرمات ) يجب كذا .. ويمنع   -
كذا .. (.

وه��ي الت��ي تحافظ على أجواء جدي��ة انضباطية عالية تخ��دم الهدف ،   -
ووجودها يمنع حصول المشاكل. 

البرامج:  -5
مرادف��ات للخط��ط ، أي خطط فرعية ف��ي داخل الخط��ط .. لها هدف   -

وسياسات وموارد وموازنة وجدول زمني خاص بها .
الموارد:  -6

تتمثل في الموارد التي تحقق الهدف مالياً وبش��رياً ، وتتحدد في جدول   -
يبين النوع والكم.

والموارد البش��رية تذكر بش��كل عام ف��ي أثناء التخطي��ط ، أما التحديد   -
التفصيلي فهو من عملية التنظيم.

الجداول الزمنية:  -7
الخرائط والرسوم البيانية التي تبين تسلسل اإلجراءات وتوقيت كل منها.  -

خاتمة
هك��ذا .. وم��ن خالل ما تم عرضه آنفاً .. نكون قد مررنا بجولة س��ريعة ..  
تعرفنا من خاللها على حلقة أخرى من حلقات علم اإلدارة .. على أن نتابع بقية 
حلقات��ه ف��ي التنظيم  والرقابة والتوجيه .. نكون حينها قد اس��تكملنا جولتنا على 

اإلدارة وأركانها األربعة.

التخطيط 
الركن األول من أركان اإلدارة
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بقلم: صفاء الصباغ  
حافظة لكتاب هللا

جاء الصدق في أحاديث الرس��ول الكريم  على أنه سبيل الوصول إلى 
البر وهو جماع الخير كله وسبيل الفالح في الدارين، فقد روي عن ابن مسعود 
: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر  رضي هللا عنه قال:  )قال رس��ول هللا 
يه��دي إلى الجنة وإن الرج��ل ليصدق حتى يكتب عن��د هللا صديقاً، وإن الكذب 
يه��دي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى الن��ار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب 
عن��د هللا كذاباً()1(  والحديث يبين منهجي��ن متغايرين تماماً، منهج الصدق الذي 
هو س��بيل المؤمنين ومنهج الكذب الذي يتجنب��ه المؤمنون، كما يتضح ذلك من 
حديث صفوان بن س��ليم رضي هللا عنه قال:  )قلنا يا رس��ول هللا أيكون المؤمن 
جباناً ؟ قال:  نعم، فقيل له: أيكون المؤمن بخياًل ؟ قال:  نعم، فقيل أيكون المؤمن 

كذاباً؟ قال: ال )2(.
ول��م يكتف النبي صلى هللا عليه وس��لّم بإبراز ه��ذه الصورة الواضحة، بل 
عل��م أصحابه ضرورة االلتزام بالصدق والبعد عن أدنى درجات الكذب لما في 
ذل��ك من االنحراف عن منهج اإلس��الم الذي ال يبني أحكام��ه إال على الحقائق 

ذكر الصدق
 يف

اهلدي النبوي الشريف

1 - البخاري ومسلم وقال السيوطي:  حديث صحيح ، الجامع الصغير 1، 275، رقم2044
 2-  أحمد في مس��نده 1، 200،والترمذي وابن حبان عن الحس��ن بن علي رضي هللا عنه ، حديث صحيح:  

الجامع الصغير 1، 569رقم 4213. 
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المطلق��ة الراس��خة، وقال النبي  صلى هللا عليه وس��لّم )دع م��ا يريبك إلى ما ال 
يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة()1(  )وحيرة البشر وشقوتهم ترجع 
إلى ذهولهم عن هذا األصل الواضح وإلى تس��لط أكاذيب وأوهام على أفكارهم 
ش��ردت بهم عن الحقائق التي ال بد من التزامها()2(، وهذا ما جرى للمسلمين إذ 
فرقهم التضليل إلى ش��يع متخاصمة في أباطيل لم يتم التثبت منها،  فالصحافي 
الذي ينش��ر على الناس خبراً باطاًل والسياس��ي الذي يعطي صوراً مقلوبة عن 
المس��ائل الكبرى والعالم الذي يكتم حقائق من التش��ريع، هؤالء يقودون الناس 
في غير الطريق الصحيح، ولهذا كان اعتبار اإلسالم هذا التصرف خيانة لألمة 
سواء من فرد أو جماعة أو هيئة، وقد روى سفيان بن أسد الحضرمي رضي هللا 
عنه قال:  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم يقول )كبرت خيانة أن تحدث 

أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب()3(  
ولقد كان من دقة الرس��ول صلى هللا عليه وس��لّم في غرس فضيلة الصدق 
أنه حرص على ذلك حتى بالنس��بة لألطفال حتى يشبوا على الصدق، وقد ألفوه 
في أقوالهم وأفعالهم، ونهى أن يعامل الطفل بالكذب مهما كانت األسباب الداعية 
إلى ذلك، فعن عبد هللا بن عامر قال:  )أتانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم في 
بيتن��ا وأنا صب��ي، قال فذهبت أخرج أللعب فقالت أمي: يا عبد هللا تعال أعطك، 
: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً، فقال رس��ول  فقال رس��ول هللا 
هللا صلى هللا عليه وس��ّلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة()4(، وال شك أن 
هذا التوجيه الكريم والنهي عن الكذب يشمل كل تصرف مع األطفال وكل عمل 

إعالمي موجه إليهم كي ينشؤوا على الصدق ويتنزهوا عن الكذب.
ث��م إن الصدق ف��ي األقوال يؤدي إل��ى الصدق في األفع��ال والصالح في 
األصول، فإن حرص اإلنس��ان على التزام الصدق فيما تنبس به ش��فتاه ولسانه 

1- أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي والسيوطي.
2- خلق المسلم محمد الغزالي ص34

3- البخاري في األدب وأحمد في مسنده 4:  183، والطبراني في األوسط وأبو داوود.  
4- أحمد في مسنده، 3:  447
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يجعل ضياء الحق يس��طع على قلبه وفكره فيتجسد الصدق في أعماله، والعمل 
الصادق هو الذي ال ريبة فيه ألنه وليد اليقين وال هوى معه ألنه قرين اإلخالص 
وال ع��وج في��ه ألنه ينبع من الحق، وإن نجاح األمم في أداء رس��التها يعود إلى 
جمل��ة ما يقدمه بنوها من أعمال صادق��ة، فإن كانت حصيلتها من صدق العمل 

كبيرة سبقت سبقاً بعيداً وإال سقطت وخسرت.
ولم يغفل النبي صلى هللا عليه وسلّم بعد هذه التوجيهات جانباً مهماً في هذا 
المج��ال ه��و أن االلتزام بالص��دق ال يعني أن يتحدث اإلنس��ان بكل ما يعلم من 
الحقائ��ق إذا كانت الظ��روف العامة أو الخاصة تتطلب ذلك، فالمس��لم ليس آلة 
صماء وإنما هو ذكاء متقد، فهو يعلم أن التزامه بالصدق ال يتنافى مع عدم إذاعة 
الحقيق��ة إال في إبانها، كما ال يتعارض مع عدم إذاعتها إذا تعلقت بذلك مصلحة 
الجماعة، بل إن الحديث في هذه الحقائق يعتبر أشنع من الكذب، فقد قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وس��ّلم )كف��ى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما س��مع()1(، وهذه 
لفت��ة إعالمية مهمة جداً تجعل المس��لم مع التزام��ه بالصدق واعياً لما ينبغي أن 
يتحدث به وما ينبغي أن يكتمه، ومتى يتحدث بما لديه ومتى يمسك عن الحديث 
ولم��ن يفضي بالخبر ولمن ال يفض��ي به، مراعياً بذلك ظروف الكلمة وأبعادها 
المختلف��ة واعياً لما للحديث من نتائج قد تتعدى أثارها األفراد والجماعات حتى 
تش��مل األمة بأسرها، والسيما ما يسمعه المرء من أنباء الخوف والخطر سواء 

م��ع عدو متربص أو نازلة كونية أو انتش��ار وب��اء، قال تعالى: چژ  ژ  
ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ  
ھ   چ)النس��اء( فإن الكلمة حينئذ توزن بموازين دقيقة يعرفها الرس��ول صلى هللا 
عليه وسلّم حين كان فيهم ويعرفها أولو األمر من المسلمين من بعده، فيضعونها 
في مواضعها حتى تؤتي ثمارها اإليجابية دون ما قد ينش��أ عنها من س��لبيات، 
وقد حذر النبي صلى هللا عليه وس��ّلم من إلقاء الكالم دون تبين نتائجه الس��لبية، 

1- مسلم والسيوطي في الجامع الصغير،2:  228 رقم6242 وقال حديث صحيح،

ذكر الصدق
 في الهدي النبوي الشريف
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فق��ال صلى هللا عليه وس��لّم )إن العب��د ليتكلم بالكلمة ما يتبي��ن فيها يزل بها في 
النار أبعد ما بين المش��رق والمغرب()1(  وقد أرش��د النبي صلى هللا عليه وسلّم 
إل��ى أن ظروف األمن العام وخصوصاً في الحرب يجوز فيها الكذب مع العدو 
المح��ارب فيما يخدم مصلحة األمة ويعين على النصر، ألن الكالم وس��يلة إلى 
المقاص��د ف��كل مقصود محمود يمك��ن تحصيله بغير الكذب يح��رم الكذب فيه، 
وإن ل��م يمك��ن تحصيله إال بالكذب جاز الك��ذب لتحقيق مصلحة ال ضرر فيها، 
فيج��وز في الحرب وفي كل ما يحقق مصلح��ة بين األفراد حين يكون الغرض 
منه إصالح ذات البين أو إرضاء الزوجة، قال صلى هللا عليه وس��ّلم )ال يصلح 
الكذب إال في ثالث، كذب الرجل على امرأته لترضى عنه، أو كذب في الحرب 
ف��إن الح��رب خدعة، أو كذب في إصالح بين الن��اس()2(، وهنا ال بد من التأكيد 
عل��ى قص��د اإلصالح وأن يكون خالي��اً من الضرر وأال يطم��س حقاً أو يخفي 
معصي��ة، فقد قال  صلى هللا عليه وس��لّم )ليس الك��ذاب بالذي يصلح بين اثنين، 
أو ق��ال: بي��ن الناس، فيق��ول خيراً أو ينمي خيرا()3(  ففي ه��ذه المواطن تتضح 
المصلح��ة العامة وال يترتب أثر س��لبي على األمة، وم��ا عداها فقد بلغ حرص 
النبي صلى هللا عليه وسلّم أن يلتزم اإلنسان بالصدق في جده وهزله وحذر من 
اس��تخدام الكذب حتى في إضحاك الناس قال صلى هللا عليه وس��لّم )ويل للذي 
يكذب بالحديث ليضحك به القوم ويل له ويل له()4(  وقال صلى هللا عليه وس��ّلم 
)إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلس��اءه يهوي بها من ابعد من الثريا()5( 
وبل��غ م��ن حرصه صلى هللا عليه وس��لّم تأكيده أن الكذب ف��ي الرؤيا من أعظم 
الفرى، فقال صلى هللا عليه وسلّم )من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا)6(  

1- متفق عليه ، وأحمد،2، 279 والسيوطي في الجامع الصغير 1:  277 رقم2061،
2- أحمد في مسنده ج6ص459 و461

3- متف��ق علي��ه وأب��و داوود والترمذي وأحمد في مس��نده، 6: 403و404والطبراني ف��ي الكبير وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير 2:  389رقم7581

4- أحم��د ف��ي مس��نده،5:  3 5و7 وأب��و داوود والترم��ذي والحاك��م وقال الس��يوطي حدي��ث صحيح،2: 
620رقم9648

5- مسند أحمد ج2،ص402
6- البخاري وأحمد في مسنده،2: 96و119
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والرؤيا نوع من الخبر الذي ال س��بيل للتثبت منه إال عن طريق الراوي فيحمل 
صاحب��ه تبعاته وإثمه، وهذا التنبيه النبوي يحق��ق للكلمة التي تقال في المجتمع 
نقاءها فال تشوبها شائبة تخرم الثقة بين األفراد، وال يتسرب الشك إلى ما يتناقله 

األفراد من أخبار.
وكم��ا أم��ر النبي صلى هللا عليه وس��لّم بالتثبت مما يس��مع المرء، فقد أمر 
بالتبيّن فيما يقول مشيراً إلى خطورة الكلمة وما يترتب عليها من نتائج في الدنيا 
واآلخ��رة، فقال صلى هللا عليه وس��ّلم )إن العبد ليتكلم بالكلم��ة ما يرى أن تبلغ 
حيث بلغت يهوي بها في النار س��بعين خريف��اً(، وفي رواية أخرى )إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة ال يرى بها بأس��اً يهوي بها س��بعين خريفاً في النار()1( ولكي تبقى 
الكلم��ة الطيبة س��ارية في األمة اإلس��المية بين النبي صلى هللا عليه وس��لّم أن 
الكلمة الطيبة سبب رفعة اإلنسان عند هللا فقال صلى هللا عليه وسلّم )إن الرجل 
ليتكل��م بالكلم��ة من رض��وان هللا تعالى ما كان يظن أن تبل��غ ما بلغت يكتب هللا 
ل��ه بها رضوانه إلى ي��وم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من س��خط هللا تعالى 
ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا له بها س��خطه إلى يوم يلقاه()2(  ولنا أن 
نتصور بعد هذا التوجيه النبوي كيف تنقل الحقائق مقروءة ومس��موعة ومرئية 

في مجتمع ملتزم بالصدق هذا االلتزام وما الصورة التي يراه العالم فيها؟.
وحت��ى يتجلى هذا التصور بش��كل أوضح نس��تنير بنبذة من حياة رس��ولنا 
الكري��م صلى هللا عليه وس��لّم الذي دعا إلى هذه الُمثُل وأن��ه قدوة عملية بالتزام 
الصدق قبل البعثة وبعدها، وما أعطاه التزامه صلى هللا عليه وسلّم من مكانة في 
قل��وب الناس، فكان لها أكبر األثر في تصديقه وقبول دعوته، ألنه كان معروفاً 
بالصدق ولم يجرب عليه الكذب أبداً، تروي الس��يرة )عن ابن عباس رضي هللا 
عن��ه قال:  لما نزل قول��ه تعالى: چڇ  ڇ  ڇ  ڍچ)الش��عراء( أتى 
النب��ي صل��ى هللا عليه وس��لّم الصفا فصعد عليه ثم نادى:  ي��ا صباحاه، فاجتمع 
:  يا  الناس إليه بين رجل يجئ إليه ورجل يبعث رس��وله، فقال رس��ول هللا 

1- أحمد في مسنده،2:  355 و636 والترمذي وابن ماجه والحاكم في الجامع الصغير،1: 267رقم1983
2- مسند أحمد، 3:  469 وموطأ مالك صلى هللا عليه وسلّم 838 رقم190
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بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني كعب أرأيتم لو أخبرتكم أن خياًل بس��فح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا نعم، قال:  فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب ش��ديد()1(، وقولهم نعم يعني أن تلك اآلذان والعقول قد اعتادت أال تس��مع 

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم إال الحق والصدق.
وع��ي المس��لمين اللتزام الص��دق: أدرك المس��لمون أهمية الت��زام الصدق 
خصوص��اً في نق��ل األخبار وتلقيها امتث��ااًل ألمر هللا تعالى وأمر رس��وله صلى 
هللا عليه وس��ّلم، وعبروا عن هذا االلتزام قواًل وعماًل، )عن عمرو بن مرة قال: 
س��معت أب��ا عبيدة بن عبد هللا بن مس��عود يقول:  قال ابن مس��عود: إن الكذب ال 
يح��ل منه جد وال هزل اقرؤوا إن ش��ئتم: يا أيها الذي��ن آمنوا اتقوا هللا وكونوا من 
الصادقين قال:  كذلك هي قراءة ابن مسعود)من الصادقين( فهل ترون في الكذب 
رخص��ة؟. قال أبو جعفر: والصحيح من التأويل الذي ذكرناه عن نافع والضحاك 

وذل��ك أن رس��وم المصاحف كله��ا مجمعة عل��ى چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ)التوب��ة( وه��ي القراءة التي ال أس��تجيز ألحد القراءة 
بخالفه��ا()2(،  فالصحيح »مع الصادقين«. وأم��ا التعبير العملي عن هذا االلتزام 
فيتجلى من خالل حياة الفرد المس��لم وفي حياة الجماعة، ومثاله في حياة الفرد ما 
رواه الصحابي الجليل كعب بن مالك حين تخلف عن الخروج إلى تبوك، وكيف 
وفق��ه هللا وصاحبيه)3(  للص��دق، وأنزل هللا فيهم آية تتلى إلى ي��وم القيامة تحمل 
ش��هادة توبة هللا عليهم اللتزامهم مبدأ الصدق، ولم يعتذروا كما اعتذر المنافقون 

قال تعالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  
ڦ    ڦ  ڦ  چ )التوب��ة( وق��د ذكر كعب بن مالك أنه تخلف عن تلك المعركة 
وهو قادر على التجهز لها، ثم أدرك أن تخلفه من دون عذر سيس��خط رسول هللا 
عليه، وازداد ش��عوره بالمس��ؤولية عندما علم أن رسول هللا قفل راجعاً من تبوك 

1- السيرة النبوية ، ابن كثير ج1 ص456
2- تفسير الطبري ج1 ص560.

3- )مرارة بن ربيع العامري وهالل بن أمية الواقفي(
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وص��ور ما كان يصطرع في نفس��ه بي��ن الصدق والكذب فق��ال: )فلما بلغني أن 
رسول هللا قفل راجعاً من تبوك حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا 
أخرج من س��خطه غداً ؟ وأس��تعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن 
رس��ول هللا قد أظل قادماً انزاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنُج منه بش��يء أبداً 
فأجمعت صدقه()1(  هذا هو شأن المسلم ينتصر الخير في نفسه على الشر وتنجلي 
معركة الحق والباطل في نفسه عن استعالء الحق فالحق أحق أن يتبع، والصدق 
ه��و الحق دائم��اً مهما كانت الظروف المحدقة فال بد من التزامه حتى لو كان في 
ظاه��ره عدم النجاة، وكعب كان يرى المنافقين وقد جاؤوا يعتذرون إلى رس��ول 
هللا صلى هللا عليه وس��ّلم بش��تى األعذار الكاذبة، فيقبل منهم عالنيتهم ويس��تغفر 
لهم ويكل س��رائرهم إلى هللا تعالى، فيدرك كعب بحسه اإليماني أن هذا القبول ال 
يغني عنهم عند هللا شيئاً، ويصور مشهداً نابضاً بالحركة تبرز خالله الحقيقة التي 

أدركها في لقائه برسول هللا صلى هللا عليه وسلّم وما دار فيه من حوار. 
م تَبّسَم المغضب ثم قال لي:   )يقول كعب: حتى جئت، فلما س��لمت عليه تَبسَّ
تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ 
فقلت: يا رس��ول هللا إني لو جلس��ت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج 
من س��خطه بع��ذر لقد أعطيت ج��داًل، ولكني وهللا لقد علمت لئ��ن حدثتك اليوم 
بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن هللا أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق 
تج��د عل��ي فيه إني ألرجو عقبى ذلك عند هللا ع��ز وجل، وهللا ما كان لي عذر، 
ما كنت قط أفرغ وال أيس��ر مني حيث تخلفت عنك، قال فقال رس��ول هللا صلى 
هللا علي��ه وس��لّم أّما هذا فقد ص��دق فقم حتى يقضي هللا في��ك()2(. وينتظر كعب 
قض��اء هللا فيه وفي أثناء ه��ذا االنتظار يمر كعب وصاحباه بامتحان رهيب من 
مقاطعة رسول هللا لهم ومقاطعة إخوانهم المسلمين ثم اعتزالهم لنسائهم، فكابدوا 
من الهم والغم الش��يء الكثير، وهم مستمس��كون بما يأمر به المنهج الرباني من 
الت��زام الصدق حتى قض��ى هللا فيهم بقضائه وأنزل توبته العامة الش��املة على 

1- ابن كثيرج2،ص 397
2- ابن كثير، ج2، ص397- فتح الباري، ج8،ص79

ذكر الصدق
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النبي صلى هللا عليه وس��ّلم والمؤمنين الذين اتبعوه في ساعة العسرة مكافأة لهم 
على استجابتهم ألمر رسوله الكريم، وتوبته الخاصة على الثالثة الصادقين من 

الذين تخلف��وا عن الغزوة، قال تعالى:چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   
ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ )التوبة(
به��ذه الدقة تفصل اآليات من تش��ملهم التوبة وه��م النبي  والمهاجرون 
واألنصار الذين اس��تجابوا لغزوة العس��رة ، والثالثة الصادقون الذين ُخلفوا عن 
الغزوة فقط، مستثنية أولئك المنافقين المعتذرين بأعذار كاذبة من شمولهم بالتوبة 
فقد حاق بهم سوء عملهم وحرموا توبة هللا عليهم ألنهم لجؤوا إلى الكذب وخالفوا 
اتب��اع المنهج الربان��ي في التزام الص��دق، بينما تنزلت التوب��ة على الصادقين 
مؤك��دة للفرد المس��لم والجماع��ة المؤمنة أن التزام الصدق هو الذي ينس��جم مع 
عقيدة المس��لم وإيمانه، وكان هذا الدرس العملي مفيداً للمسلمين عموماً، ولكعب 
ب��ن مال��ك خصوصاً فتوج��ه إلى)1(  رس��ول هللا قائاًل: يا رس��ول هللا إن هللا إنما 
أنجان��ي بالص��دق وإن من توبتي أال أحدث إال صدقاً ما بقيت، قال فما أعلم أحداً 
من المس��لمين أباله هللا من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول هللا صلى 
هللا عليه وس��ّلم أحس��ن مما أبالني هللا تعالى، وهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلّم، وإني ألرجو أن يحفظني هللا فيما بقيت(. 
يظهر من هذا كله ما كان عليه المس��لم الصادق اإليمان من التزام الصدق 
في كل شؤونه، فهذا كعب بن مالك رضي هللا عنه يتذكر الكذب لكنه ال يجد فيه 
النجاة وقد تربت نفسه على رفضه، فيعتزم الصدق راجياً عقبى ذلك عند هللا عز 
وجل، ثم إنه يتقبل حكم رس��ول هللا صلى هللا عليه وس��ّلم، ويتحمل نتيجة خطئه 
حت��ى يتنزل القرآن بتوبة هللا عليه فيدرك أن نجاته إنما كانت بالتزامه الصدق، 
فيرس��خ هذا المعنى عملياً في مس��لكه الحياتي ويحدث به المسلمين ليكون أسوة 

1- »ابن كثير،ج2،ص398 والبخاري ج8،ص93«.
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حس��نة لهم، فيقول:  يا رسول هللا إن هللا إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أال 
أحدث إال صدقاً ما بقيت.

ويتجل��ى التعبي��ر العملي اللت��زام الصدق ف��ي حياة الجماع��ة في حرص 
المس��لمين على التثبت في نقل األخبار قبل قبولها، والسيما إذا شكوا في صدق 
الناقل لها، وظهر بناء على ذلك علوم مختلفة منها موضوع اإلسناد، وهو ذكر 
رواة الخب��ر ودراس��ة أحوالهم وأهمية ذلك في قبول الخب��ر ورده، فقد جاء في 
مقدمة صحيح مس��لم )عن ابن س��يرين قال:  لم يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما 
وقعت الفتنة قالوا س��موا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر 

إلى أهل البدع فال يؤخذ حديثهم()1(. 
)وبن��اء عل��ى أن الخبر ال يقبل إال بعد معرفة س��نده فق��د ظهر علم الجرح 
والتعديل والكالم على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من األسانيد ومعرفة 
العلل الخفية وظهر الكالم في بعض الرواة ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر 
البح��ث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبط��ه وكيفية تحمله وأدائه 
ومعرفة ناس��خه ومنس��وخه()2(، وهكذا نش��أ علم الحديث الذي يضع الضوابط 
، ولم يطل��ق على الحديث  الدقيق��ة للتثب��ت من صدق النقل عن رس��ول هللا 
صف��ة الصحيح إال بعد التأكد من صفات كثيرة تتعلق بالرواة وأحوالهم، وقس��م 
العلماء الحديث إلى ثالثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف ووضعوا تعريفاً دقيقاً 
للحديث الصحيح هو:  )الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير 
ش��ذوذ وال علة(.  فالعدالة أن يكون الراوي مس��لماً بالغاً عاقاًل سليماً من أسباب 
الفسق سليماً من خوارم المروءة. والضبط أن يكون الراوي غير مخالف للثقات 
وال سيء الحفظ وال فاحش الغلط وال مغفاًل وال كثير األوهام. وبناء على أسس 
ه��ذا العلم صنف العلماء كتب الصحاح وبذلوا فيه��ا جهداً وعناية في التثبت لم 
ت��رق إليه أي أمة في أرق��ى مراحل التصنيف العلمي الحدي��ث، وكان الحديث 

الشريف أصح أثر تناقلته األجيال بعد القرآن الكريم في جميع العصور.

1- صحيح مسلم ج1، ص84 المطبعة المصرية
2- تيسير مصطلح الحديث – د. محمود طحان
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مفهوم احلرية

الدكتور حسن البحري
 أستاذ في كلية الحقوق – جامعة دمشق

ش��غلت الحري��ة La Liberté الكثير من الفقه��اء، باعتبارها إحدى الكلمات 
العصية على التعريف، ألنها تملك من القيمة أكثر مما تملك من معنى.

كم��ا أن مفه��وم الحرية ليس مفهوماً ثابتاً، فما يعتب��ر حرية في مكان ما ال 
يعد كذلك في مكان آخر، فالنس��بية صفة أساسية للحريات)1( تجعل أمر تحديدها 
أم��راً صع��ب المنال، وقد عبَّر الفقيه الفرنس��ي مونتس��كيو ع��ن ذلك منذ زمن 
طويل، حيث يقول: »ليس��ت هناك كلمة اكتس��بت معاني مختلفة عديدة، وأثَّرت 
على األذهان بأكثر من طريقة، مثل كلمة »الحرية«. فبعضهم َفِهَمها باعتبارها 
سهولة عزل َمْن تمَّ تمكينه من سلطة استبدادية، وبعضهم اآلخر اعتقد أنها َملَكة 
��روها عل��ى أنها الحق في  انتخ��اب َم��ن يجب عليهم الخضوع له، وآخرون فسَّ
التس��لح والقدرة على ممارس��ة العنف، وآخرون اعتبروها الحظوة المتمثلة في 
خضوعهم لحكم حاكٍم من أمتهم أو لقوانينهم الخاصة، وفهمت بعض الش��عوب 
الحري��ة ولمدٍة طويلٍة على أنه��ا عادة إطالق اللحى الطويل��ة. وآخرون أطلقوا 
اس��م الحرية على ش��كٍل معيٍن من الحكم، واس��تثنوا أش��كااًل أخرى. أما الذين 

) 1 ( عبر عن ذلك الرئيس األمريكي لنكولن بقوله : » نعلن جميعاً أننا من أجل الحرية، لكن عند استخدامنا 
ل��ذات الكلم��ة فإننا ال نرغب أن نعني ذات الش��يء .... ذلك أن الصياد عندما يس��تخلص الحمل من حلق 
َره، بينما يستنكر ذلك الذئب لذلك اإلجراء باعتباره  الذئب فإن ذلك سبب ألن يشكره الحمل، باعتباره محرِّ

هادماً لحريته، فمن الواضح أن الحمل والذئب ال يتفقان على كلمة الحرية « .
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خب��روا الحكوم��ة الجمهوري��ة، فقد أطلقوا اس��م الحرية عليه��ا، والذين تمتعوا 
بالَملَكيَّة أطلقوه عليها. ونس��تنتج أنَّ كلَّ طرٍف أطلق اسم الحرية على الحكومة 
التي انس��جمت م��ع عاداته وميول��ه. وبما أنه في الجمهورية ال نس��تحضر كل 
وس��ائل الشرور التي نش��تكي منها، وبما أنَّ القوانين نفسها تتحدث عنها بشكل 
يخالف كثيراً حديث منفذي القوانين عنها والذين يتحدثون عنها بشكٍل أقل، فإن 
الحري��ة تُقَرن بالجمهوريات وَتْبُعد عن الَملَكيَّات. وأخيراً، وبما أن الش��عب في 
الديمقراطيات يفعل تقريباً على ما يبدو ما يريد، تمَّ وضع الحرية في هذا النوع 
من الحكومات، وتمَّ الخلط بين سلطة الشعب وحرية الشعب. صحيح أن الشعب 
في الديمقراطيات يفعل على األرجح ما يريد، ولكن الحرية السياس��ية ال تكمن 

في أن يفعل الناس ما يريدون. 
ف��ي الدولة، أي في المجتم��ع الذي تحكمه قوانين، تكمن الحرية فقط في أن 
يريَد الناُس فعَل ما تجُب إرادُة فعله، وأن ال يجبرون على فعِل ما ال تجُب إرادُة 
فعل��ه. يجب توضيح ما تعنيه كل من االس��تقاللية والحري��ة. فالحرية هي الحق 
في   فعل كل ما تس��مح به القوانين، وإذا كان بإمكان مواطن أن يفعل ما تمنعه 
القوانين فس��يحرم من الحرية، ألن اآلخرين س��يملكون أيض��اً هذه القدرة على 

خرق القوانين «)1(. 
ومن أجل الوقوف على مفهوم الحرية، يجب علينا أواًل أن نلقي الضوء في 
المطلب األول على حقيقة اختالف هذا المفهوم باختالف الزمان والمكان، وهو 
ما يطلق عليه نسبية مفهوم الحرية، واستناداً إلى هذه الحقيقة نحاول أن نقف في 

المطلب الثاني، على التعاريف المختلفة للحرية .

نسبية مفهوم الحرية
ال ش��ك أن مفهوم الحرية مفهوم نس��بي، يختلف باختالف الزمان والمكان، 
فمفه��وم الحرية ف��ي النظام اليونان��ي القديم يختلف عن مفهومه��ا لدى مفكري 

) 1 ( كتاب الحرية؛ سلسلة دفاتر فلسفية، العدد 16، إعداد وترجمة : عزيز لزرق ومحمد الهاللي )المغرب، 
الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة األولى سنة 2009(، ص77، 78.
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الثورة الفرنسية، وهذا األخير يختلف بدوره عن مفهومها في القرن العشرين. 
وفي هذا الصدد، فقد كانت الواليات الش��مالية في أمريكا تحارب الواليات 
الجنوبي��ة إبان الح��رب األهلية األمريكية، وكل منهم��ا يحارب من أجل مفهوم 

معين للحرية، يختلف عن مفهوم الطرف اآلخر)1(. 
ونظراً ألهمية هذا الموضوع س��وف نلقي الضوء عليه في الفقرات األربع 

اآلتية:
أواًل �� مفهوم الحرية في  العصور القديمة

ام«،  ف��ي العص��ور القديمة، كان يقصد بالحرية »الحماية م��ن طغيان الحكَّ
وه��ذا ما تحدث عنه »جون س��تيوارت ميل« في كتاب��ه »في الحرية« الصادر 
 The struggle س��نة 1859م بقول��ه :    » إن الص��راع بين الحرية والس��لطة
between Liberty and Authority أح��د الصف��ات األكث��ر وضوحاً في أجزاء 
التاريخ المألوفة لدينا منذ القدم، وال سيما في اليونان وروما وانجلترا. ولكن في 
العصور القديمة، كان هذا الصراع بين المواطنين � أو بعض طبقات المواطنين 
 Protection والحكومة. كان يقصد بالحرية الحماية من طغيان القادة السياسيين �
against the tyranny of the political rulers. كان ينظ��ر إليه��م )م��ا عدا في 
بعض الحكومات الش��عبية Popular Governments في اليونان( على أنهم في 
وضع عدائي بالضرورة، أو في موضع الخصم من الناس الذين يحكمونهم. كانوا 
يتكون��ون من الحاكم الواح��د، أو القبيلة أو الطائفة الحاكمة، مهما كانت التدابير 
االحترازية المتخذة ضد ممارس��تهم القمعية. كانت قوتهم تعتبر ضرورية، لكن 
خطيرة جداً أيضاً، بوصفها س��الحاً يحاولون اس��تخدامه ضد أبناء شعبهم، كما 
يس��تخدمونه ضد األع��داء الخارجين. وألجل حماية الضعف��اء من بين أعضاء 
المجتم��ع م��ن أن يكونوا فريس��ة لعدد ال حصر له من الكواس��ر، كان ال بد من 
وجود حيوان مفترس أقوى من اآلخرين، مهمته أن يسيطر عليهم. ولكن بما أن 
ملك الكواس��ر ليس بأقل نزعة الفتراس القطيع من أي مفترس صغير آخر، ال 

) 1 (: د. عب��د الحمي��د متولي؛ الحريات العامة، نظرات في تطورها وضماناتها ومس��تقبلها )االس��كندرية؛  
منشأة المعارف، طبعة سنة 1974(، ص9، 10.
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 .Claws ومخالبه Beak مناص من اللجوء إلى موقف دفاعي دائمي ضد منقاره
لذلك، كان هدف الوطنيين هو وضع حدود للس��لطة التي س��يعاني المجتمع من 

ممارسة الحاكم لها، وهذا التحديد هو ما قصدوه بكلمة الحرية«)1(. 

ثانياً �� مفهوم الحرية في   النظام اليوناني القديم
ل��م يكن مفهوم الحرية في الديمقراطي��ات اليونانية القديمة يعني وضع قيود 
على س��لطة الحكام لضمان احترام الحريات، فقد كان الفرد � كما يقرر األس��تاذ 
»كوليار« � خاضعاً للدولة في كل ش��يء دونما شروط أو قيود)2(. وكانت سلطة 
الدولة إزاء حقوق األفراد، سلطة استبدادية مطلقة ال يحدها حد أو قيد. ومع ذلك 
كان اليوناني يعد نفسه حراً في ذلك الوقت، ال لشيء إال ألن مفهوم الحرية كان 
يعني في ذلك الوقت أن الفرد يتمتع بالحرية إذا كان تصرف الدولة ال يميز بين 
األف��راد بصدد تطبيق أو تنفيذ قاعدة عامة وضعت لجميع األفراد على الس��واء. 
ر العميد »ديجي« � مشتقاً من المساواة )3(. فقد كان هذا التعريف للحرية � كما يقرِّ

ثالثاً �� مفهوم الحرية إبان الثورة الفرنسية
 La )4(»عرف��ت الم��ادة الرابعة من »إع��الن حقوق اإلنس��ان والمواط��ن
أصدرت��ه  ال��ذي   Déclaration des droits de l›Homme et du citoyen

 John Stuart Mill; On liberty )First edition، London: John W. Parker and Son، 1859(،: في التفاصيل ) 1 (
                                                                                                                              .the Pennsylvania State University، Electronic Classics Series، Copyright © 1998(، pp.3، 4
) 2 ( Claude Albert Colliard; Liberates pupliques، 5eme- edition، Precis-Dollaoz،1975، pp.26، 27.                                                                                                                        
د. س��عاد الشرقاوي؛ نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني )موسوعة القضاء والفقه،   

الجزء 76(، ص15، 16 . 
) 3 ( د. عبد الحميد متولي؛ الحريات العامة، مرجع سابق، ص15.

) 4 ( ال ب��د أن نق��ف بعض الش��يء عند تس��مية هذا اإلع��الن، حيث اعتبر بعض الباحثي��ن أن االزدواجية 
الظاهرة في التس��مية )حقوق اإلنس��ان والمواطن ( يقصد بها أن حقوق اإلنس��ان هي حقوق س��ابقة على 
نشأة المجتمع، أما حقوق المواطن فهي تلك الحقوق التي ال يمكن تصور وجودها إال بعد قيام المجتمعات 
السياس��ية.إن ذل��ك يعني أن اإلع��الن إنما انطلق من الت��زام نظرية الحق الطبيعي الت��ي ترى أن حقوق 
اإلنسان كامنة في األفراد وراجعة لصفتهم اإلنسانية، والتي كان من أبرز دعاتها جان جاك روسو الذي 
سعى في كل كتاباته إلى تحرير اإلنسان من مظالم المجتمع المتمدن، لقد الحظ أن اإلنسان يولد حراً في 

الطبيعة ولكن أنظمة المجتمع والدول هي التي تفسده .
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الجمعية التأسيس��ية الوطنية إبان الثورة الفرنسية الكبرى في 26 أغسطس/آب 
ع��ام 1789م الحري��ة بأنها : » قدرة المرء عل��ى القيام بكل ما ال يلحق ضرراً 
باآلخرين. وهكذا، فإنه ال حدود لممارس��ة الحقوق الطبيعية لكل إنس��ان إال تلك 
التي تكفل لألعضاء اآلخرين في المجتمع أن يتمتعوا بهذه   الحقوق ذاتها. وهذه 

الحدود )أو القيود( ال يجوز فرضها إال بموجب  قانون«)1(.
ومنذ الثورة الفرنس��ية وطيلة القرن التاس��ع عش��ر كان ينظ��ر إلى الحرية 
على أنها تورد قيوداً وحدوداً على س��لطة الدولة، وأنها وس��يلة لمقاومة سلطان 
الح��كام، وانطالق��اً من هذا المفهوم للحرية تق��ررت لألفراد حريات مختلفة في 
الديمقراطي��ات الغربي��ة، وفي مقدمتها الحرية الش��خصية وأهم عناصرها حق 
األم��ن وحرية الُمْلكي��ة وحرية الرأي وحري��ة العقيدة ...)2( التي تس��مى أيضاً 
الحريات المدنية، التي تختلف بدورها عن الحريات السياس��ية التي تخول الفرد 

انظر في التفاصيل: د. محمد س��عيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق اإلنس��ان )لبنان، جروس بروس(   -
ص47.

     وتج��در اإلش��ارة إلى أن مواد هذا اإلعالن صاغها الماركي��ز دي الفايت Marquis de Lafayette وتبنته 
الجمعية الوطنية، وقد ُوِضع كي يش��كل أساس��اً لالنتقال من حكم ملكي مطلق إلى حكم ملكي دس��توري. 
هدف��ت العديد من مواد اإلعالن إلى إلغاء بعض مؤسس��ات النظام القديم لفرنس��ا ما قب��ل الثورة. عمليّاً، 

تحّولت فرنسا إلى جمهورية وأصبح اإلعالن من وثائقها األساسية. 
     وتعتم��د مب��ادئ اإلعالن على عدة مبادئ فلس��فية وسياس��ية من عص��ر التنوير، مث��ل : الفردية، العقد 
االجتماعي كما عّرفه جان جاك روس��و، الفصل بين الس��لطات بحسب مونتسكيو. وربما افاد الفرنسيون 
م��ن إعالن اس��تقالل الواليات األمريكي��ة الصادر في 4 تموز س��نة 1776، وإع��الن فرجينيا للحقوق 
 George Mason ال��ذي صاغ��ه رج��ل الدولة األمريكي جورج ِمْيِس��ن Virginia Declaration of Rights

وتبناه المؤتمر الدستوري المنعقد في والية فرجينيا في 12حزيران عام 1776.
) 1 ( وفيما ياتي النص الحرفي للمادة الرابعة من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي :

Article 4 : »La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi، l’exercice des 
droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi «.

) 2 ( نص��ت الم��ادة الثانية من إعالن حقوق اإلنس��ان والمواطن الفرنس��ي الصادر س��نة 1789 على أن : 
»الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ حقوق اإلنسان الطبيعية التي ال تزول وال تسقط بمرور الزمن، 

وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية واألمان ومقاومة الظلم واالستبداد «.
Article 2 : »Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et im-

prescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté، la propriété، la sûreté، et la résistance à 
l’oppression«.

مفهوم احلرية
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أن يش��ترك في شؤون الحكم � سواء أكان بطريق مباشر أم غير مباشر � والتي 
تش��مل حق االنتخاب والتصويت في االس��تفتاء والترش��يح لعضوي��ة الهيئات 

النيابية، كالبرلمان والمجالس المحلية)1(. 

رابعاً �� مفهوم الحرية في الحرب األهلية األمريكية
عندم��ا اندلعت الحرب األهلية األمريكي��ة American Civil War)2(، كان 
الس��بب األس��اس لها مش��كلة العبيد أو الرقيق، حيث كانت الواليات الش��مالية 
تح��ارب م��ن أجل إلغاء نظام الرق، بينما كانت الوالي��ات الجنوبية تحارب من 

أجل الحفاظ عليه، وكل فريق منهما يدَّعي أنه يحارب من أجل الحرية)3(.

) 1 ( د.سعاد الشرقاوي؛ نسبية الحريات العامة ....، مرجع سابق، ص17، 18. 
) 2 ( الحرب األهلية األمريكية )1861 - 1865( : حرب أهلية نشبت في الواليات المتحدة األمريكية بين 
الحكومة الفيدرالية التي عرفت ب� »االتحاديون« مقابل إحدى عش��رة والية جنوبية متمس��كة بالعبودية. 
أسست هذه الواليات ما سمي الواليات الكونفدرالية األمريكية Confederate States of America وأعلنت 
انفصالها عن باقي الواليات الش��مالية. تسلم قيادة الواليات الجنوبية الرئيس جيفرسون ديفيس، أما قوات 
االتح��اد فكانت تحت قي��ادة الرئيس المنتخب أبراه��ام لينكولن والحزب الجمه��وري الذي كان يعارض 
توسيع العبودية ويرفض أي إعالن باالنفصال للواليات الجنوبية. وبالرغم من اسم الحرب األهلية، فإن 
الق��وات الكونفدرالية الجنوبية انحصرت رغبتها في االنفصال وليس الس��يطرة على الحكومة المركزية 

)الفدرالية(.
  تركي ضاهر؛ أش��هر القادة السياس��يين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر )بيروت؛ دار الحسام 

للطباعة والنشر، الطبعة الثانية سنة 1992(، ص29.
) 3 ( ف��ي عهد أبراهام لينكولن Abraham Lincoln � الرئيس الس��ادس عش��ر للوالي��ات المتحدة األمريكية 
� المنتخب س��نة 1861م، نش��بت الحرب األهلي��ة األمريكية بين واليات الش��مال )الصناعية( وواليات 
الجن��وب )الزراعية( ح��ول إلغاء نظام الرق، حيث كان الش��ماليون ال يس��تخدمون العبيد في مصانعهم 
اآللي��ة، بينم��ا الجنوبيون يعتمدون عليهم في الزراعة وخاصة زراع��ة القطن. ومع إلغاء نظام الرق في 
أوروبا كان البد لهذه الدعوة من أن تصل للقارة الجديدة، حيث انقس��م األمريكيون إلى ش��طرين: القس��م 
الشمالي حيث رفع شعار إلغاء هذا النظام، والقسم الجنوبي الذي تمسك باالستمرارية فيه حيث مصلحته 

االقتصادية.
تركي ضاهر؛ أشهر القادة السياسيين، المرجع السابق، ص29.  

     وش��كل وجود واس��تمرار نظام الرق في الجنوب أحد العوامل التي أس��همت في اندالع الحرب األهلية، 
 Dred Scott v. فلق��د حك��م القرار الش��ائن الصادر س��نة 1857 في قضية دريد س��كوت ضد س��اندفورد
Sandford بأن كل السود، عبيداً كانوا أم أحراراً، ليسوا مواطنين؛ ومن ثم فليس لهم حق في رفع الدعوى 
أمام محكمة فيدرالية. كما زعم القرار أيضاً بأن الكونجرس ليس��ت له أية س��لطة للس��يطرة على انتشار 
نظ��ام الرق في األقاليم الجديدة. وبذلك اس��تقطب »دريد س��كوت« األمة عل��ى نحو أكبر، وأضعف على 
ما يبدو سلس��لة التس��ويات السياس��ية بين الواليات التي تأخذ بنظام الرق وتلك التي ترفضه، األمر الذي 
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وه��ذا ناتٌج من اختالف مفه��وم الحرية لدى الفريقين، فق��د كانت الواليات 
الشمالية ترى أن الحرية تعني تحرير زنوج الواليات األمريكية الجنوبية أسوة 
بالواليات الش��مالية، وبينما كانت الحرية تعني في الواليات الجنوبية اس��تقالل 
حكومتها وحريتها في التصرف في ش��ؤونها الداخلية ومنها مسألة الرق، وذلك 

دون تدخل من جانب حكومات الواليات الشمالية)1(. 
وق��د عبَّر الرئيس »أبراهام لينكولن« عن هذه المفارقة والتضاد في مفهوم 
الحرية حينما قال: » لم يكن لدى العالم على اإلطالق تعريف جيد لكلمة الحرية، 
وإن الشعب األمريكي اآلن في حاجة ماسة إلى هذا التعريف، فنحن نعلن جميعاً 
تأييدن��ا للحرية، ولكن عند اس��تخدامنا للكلمة ذاتها فإننا ال نعني جميعاً الش��يء 
ذاته، إن الش��مال كان يحارب من أجل حرية كل إنس��ان في أن يصنع بشخصه 
وبثم��رة أعماله م��ا يريد، أما الحرية ف��ي نظر حكومات والي��ات الجنوب فقد 
كان��ت تعني حرية بعض الرجال في أن يصنعوا ما يحلو لهم باآلخرين وبثمرة 

أعمالهم«)2(.

خامساً �� مفهوم الحرية في العصر الحديث
لح��ق مفهوم الحرية في العص��ر الحديث تطور كبير، فل��م يعد ينظر إليها 
على أنها مجرد وس��يلة لمقاومة س��لطان الدولة ووضع القيود عليها استناداً إلى 

 Emancipation أح��دث في النهاية صدعاً سياس��ياً. ومع اندالع الحرب األهلية، أدى إع��الن التحرير
Proclamation ال��ذي وضعه لنكول��ن )1863( إلى تحرير الرقيق في الوالي��ات المتمردة. وفي عام 
1865، ألغى التعديل الثالث عش��ر للدستور االتحادي للواليات المتحدة األمريكية نظام الرق إلغاًء تاماً. 
وأكد التعديل الرابع عش��ر )1868( على تمتع كل األش��خاص المولودين أو الذين حصلوا على جنس��ية 
البالد بحقوق المواطنة. ونصت فقرته الرئيس��ة بصدد الحقوق المدنية على أنه ال يجوز ألي والية » أن 
تنكر على أي ش��خص في إطار اختصاصها الحماية المتس��اوية أمام القانون«.كما أكد التعديل الخامس 
عش��ر )1870( عل��ى أنه ال يج��وز ألي والية أن تنكر عل��ى أي مواطن حق التصويت »على أس��اس 

العنصر أو اللون أو وضع الرق السابق«.
الري إلويتز؛ نظام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض )القاهرة؛ الجمعية   

المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية األولى سنة 1996(، ص248.
) 1 ( د.سعاد الشرقاوي؛ نسبية الحريات العامة ....، مرجع سابق، ص19. 

) 2 ( جيمس م.ماكفيرسون؛ أبراهام لينكولين والثورة األميركية الثانية، ترجمة فايزة الحكيم & أحمد منيب 
)الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، الطبعة األولى سنة 2001(، ص63، 64.
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ام،  االعتقاد الذي كان سائداً فيما سبق، في أن مصدر الظلم واالضطهاد هم الحكَّ
وأن س��لطة الدولة شرٌّ ال بّد منه، وإنما أصبح تدخل الدولة في مختلف الميادين 
وخاصة ميادين النش��اط االقتصادي واالجتماعي، أمراً مقبواًل وضرورياً حتى 
في أكثر الدول الليبرالية، لمعالجة ومواجهة األزمات كالتضخم والبطالة والقيام 
باألعم��ال التي يتطلبها الصالح العام، بل أصب��ح التقدم االقتصادي في العصر 

الحديث مستحيل التحقيق عن طريق األفراد وحدهم دون تدخل الدولة)1(. 
ونخل��ص إلى الق��ول بأن مفهوم الحري��ة أصبح التزاماً عل��ى الدولة يجب 
الوفاء به وتحقيقه بكافة الضمانات والوس��ائل، بل أصبحت كفالة الحرية أساساً 
وله��ذا قيل �� بحق ���� أن الحرية ال تزدهر إال إذا قامت  لشرعية السلطة ذاتها. 

السلطة برعايتها والدفاع عنها .

تعريف الحرية
أواًل � المعاني المختلفة للحرية :

ورد في المعاجم المتخصصة بشأن المعاني المختلفة للحرية اآلتي)2(: الُحّر 
ضد الَعبد، والُحَر: الكريم، والخالص من الشوائب، والُحّر من األشياء أفضلها، 
ق، وحرَّ فالن  ومن القول أو الفعل أحسنه. تقول حرَّ العبُد َحَراراً َخلَُص من الرِّ
ق،  ُحريًة كان حر األصل ش��ريفه. فالحرية هي الخلوص من الش��وائب، أو الرِّ
أو اللؤم، فإذا أطلقت على الخلوص من الشوائب، دلَّت على صفة مادية، يقال: 
ق، دلت على صفة  ذه��ٌب حرٌّ ال نُحاس في��ه، وإذا أطلقت على الخلوص من الرِّ
اجتماعي��ة، يق��ال: رجٌل حرٌّ أي طليق م��ن كل قيد سياس��ي أو اجتماعي، وإذا 
، أي  أطلق��ت على الخلوص من اللؤم، دلت على صفة نفس��ية، تقول: رجٌل حرٌّ

كريم ال َنقيصَة فيه. 

) 1 ( د. عبد الحميد متولي؛ الحريات العامة، مرجع سابق، ص13، 14.
) 2 ( في ذلك : د. جميل َصليَبا؛ المعجم الفلس��في، الجزء األّول، مرجع س��ابق، ص461- 465؛ أندريه الالند؛ 
موسوعة الالند الفلسفية، المجلد األول، مرجع سابق، ص727 وما بعدها؛ د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون، 
موس��وعة السياسة »الجزء الثاني«؛ )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األولى 1981(، 

ص242 وما بعدها؛ المعجم الوسيط ) القاهرة؛ مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة 2004(، ص165.
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وعلى ذلك، فالحرية تجيء على ثالثة معاٍن:
1( المعن���ى العام : الحرية خاصة الموجود، الخالص م��ن القيود، العامل 
بإرادته أو طبيعته. من قبيل ذلك قولهم: تظهر حرية الجس��م الساقط في هبوطه 
إلى مركز األرض، وفقاً لطبيعته بس��رعة متناس��بة مع الزمان، إال إذا صادف 
في طريقه عائقاً يمنع س��قوطه. وإذا أطلق هذا المعنى على أفعال اإلنس��ان، دل 
على الحرية المادية، يقال ليس للمريض والس��جين حرية، ألنهما ال يستطيعان 

أن يفعال ما يريدان.
2( المعنى السياس���ي واالجتماعي : الحرية بهذا المعنى قس��مان: نس��بية 

ومطلقة. 
أ� أما الحرية النسبية، فهي الخلوص من القسر، واإلكراه االجتماعي، والحر 
ه��و ال��ذي يأتمر بما أمر به القانون، ويمتنع عما نهى عنه. من قبيل ذلك ما جاء 
في المادة /11/ من إعالن حقوق اإلنسان )في فرنسة( لسنة 1789 : إن حرية 
اإلعراب عن الفكر والرأي أثمن حقوق اإلنسان، ولكل مواطن الحق في حرية 
الكالم، والكتابة، والنش��ر، على أن يكون مس��ؤواًل عن عمل��ه في الحدود التي 
يعينها القانون. ومن قبيل ذلك أيضاً ما جاء في المادة /29/ من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنس��ان: يخضع الفرد في ممارس��ة حقوقه وحرياته للقيود التي يعينها 
القانون. والغرض من التقييد بالقانون ضمان االعتراف بحقوق غيره، واحترام 
حرياته، وتحقيق ما يقتضيه النظام العام من شروط عادلة. والحريات السياسية 
هي الحقوق المعترف بها في الدولة: كحرية الفكر، والرأي، والضمير، والدِّين، 
والتعبير، وحرية االش��تراك في الجمعيات، وحرية االس��هام في إدارة ش��ؤون 

الدولة مباشرة، أو بوساطة ممثلين يختارهم المواطن اختياراً حراً.
ب � وأم��ا الحري��ة المطلق��ة، فهي حق الفرد في االس��تقالل ع��ن الجماعة 
التي انخرط في سلكها. وليس المقصود بهذه الحرية حصول االستقالل بالفعل، 
بل المراد منها اإلقرار بهذا االس��تقالل، واستحس��انه، وتقديره، واعتباره قيمة 
خلقي��ة مطلقة. وفرقوا بي��ن الحرية المدنية Liberté civile والحرية السياس��ية 
Liberté politique، فقال��وا: الحرية المدنية اس��تمتاع األف��راد بحقوقهم المدنية 

مفهوم احلرية
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في ظل القانون، أما الحرية السياس��ية فهي استمتاع األفراد بحقوقهم السياسية، 
واش��تراكهم في إدارة شؤون بالدهم مباش��رة، أو بوساطة ممثليهم. وإذا أطلقت 

الحرية السياسية على الدولة نفسها، دلت على سيادتها واستقاللها.
3 ( المعنى النفسي والخلقي : 

أ � إذا كانت الحرية مضادة لالندفاع الالش��عوري أو الجنون والالمسؤولية 
القانونية والُخلقية، دلَّت على حالة شخص ال يُْقدم على الفعل إال بعد التفكير فيه 
سواء كان ذلك الفعل خيراً أو شراً. فهو يعرف ما يريد ولَِم يريد، وال يفعل أمراً 
إال وه��و عالٌِم بأس��بابه. لذلك قيل: إن الحرية الحد األقصى الس��تقالل اإلرادة، 

العالمة بذاتها، المدركة لغايتها. 
ومعن��ى ذلك أن الفاعل الحر الذي يقيد نفس��ه بعقله وإرادته، ويعرف كيف 
يس��تعمل م��ا لديه من طاقة، وكيف يتنبأ بالنتائ��ج، وكيف يقرنها بعضها ببعض 
أو يحك��م عليها، فحريته ليس��ت مجردة من كل قيد، وال ه��ي غير متناهية، بل 
تابعة لشروط متغيرة توجب تحديدها وتخصيصها، وتسمى هذه الحرية الحرية 

األدبية أو الخلقية.
 ب �  وإذا كان��ت الحري��ة مضادة لله��وى والغريزة، والجه��د، والبواعث 
العرضية دلت على حالة إنسان يحقق بفعله ذاته من جهة ما هي عاقلة وفاضلة. 
فالحرية بهذا المعنى حالة مثالية، ال يتصف بها إال من جعل أفعاله صادرة عما 
في طبيعته من معاٍن س��امية. لذلك قال )ليبني��ز( إن هللا وحده هو الحر الكامل، 

أما المخلوقات العاقلة فال توصف بالحرية إال على قدر خلوصها من الهوى.
 Libre ج � وإذا كان��ت الحرية مض��ادة للحتمية دلت على حري��ة االختيار

arbitre، وهي القول إن فعل اإلنسان متولد من إرادته.
د � وحري��ة الضمي��ر Liberté de Consciene الش��عور بالحرية في إبداء 

الرأي واعتناق المعتقدات. 
ثانياً � المحاوالت الفقهية لتعريف الحرية :

لم��ا كنا قد انتهينا، فيما س��بق، إلى أن مفهوم الحرية مفهوم نس��بي يختلف 
باختالف الزمان والمكان والحرية، لذا لم يكن لها تعريف ثابت ومحدد، فقد نحا 
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الكت��اب والفقهاء إلى اتجاهات مختلف��ة في تحديده، على الرغم من اتفاقهم على 
عناصر معينة فيها، ويمكن التمييز بين اتجاهين مختلفين في هذا الصدد)1(:

األول : يذه��ب إل��ى أن الحرية التي يتمتع بها الفرد في ظل نظام معين تلك 
الحريات التي يعترف بها ويحددها هذا النظام. 

ومن أنصار هذا االتجاه الفيلسوف االنجليزي »جون لوك«، الذي يرى أنه 
» حيث ال وجود للقانون، ال وجود كذلك للحرية«، و»حيث ينتهي القانون يبدأ 
االس��تبداد، أي بمجرد ما يخرق القانون على حس��اب االخرين. كل ش��خص له 
مس��ؤولية تتجاوز سلطة ما يس��مح به القانون، ويستعمل القوة التي تحت إمرته 
د فعله هذا من كل شرعية،  لكي يفرض على الرعايا ما ال يسمح به القانون، يجرِّ
ويتصرف آنذاك خارج المسؤولية، وبذلك تمكن مقاومته مثلما يتم ذلك تجاه أي 
ش��خص يعتدي على حق غيره «، ولهذا فإنه ينتهي إلى تعريف الحرية بأنها : 

» الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين«)2(. 
وكذلك الفيلسوف »جان جاك روسو«، حيث يرى في الحرية أنها : »عبارة 
ع��ن طاع��ة إلرادة عامة«، ويضيف إلى ذلك : »إن أح��د المهام التي تقع على 
عاتق النظرية السياس��ية أن تحس��م األم��ر بين مطالب الحرية والس��لطة، وأن 
تعيِّن الحدود المناس��بة. ومن ثم فإن اإلك��راه القانوني ثمن يدفع مقابل الحريات 

اإليجابية التي من هذا النوع ألننا نتنازل عن القليل فقط لنستعيد المزيد«. 
وكذلك تعريف الفقيه »مونتس��كيو« للحرية، بأنها : » الحق في فعل كل ما 
تس��مح به القوانين، وإذا كان بإمكان مواطن أن يفعل ما تمنعه القوانين فسيحرم 
من الحرية، ألن اآلخرين س��يملكون أيضاً هذه القدرة على خرق القوانين «)3(. 
ل��ذا تب��دو الحرية وفقاً لوجهة نظ��ر أصحاب هذا االتجاه وكأنه��ا منحة من قبل 

السلطة، لهذا يختلف ويتغير مفهومها باختالف األنظمة السياسية السائدة)4(.

) 1 ( د. طعيمة الجرف؛ نظرية الدولة واألس��س العامة للتنظيم السياس��ي )القاهرة؛ مكتبة القاهرة الحديثة، 
طبعة سنة 1964(، ص470، 471.

) 2 ( كتاب الحرية؛ سلسلة دفاتر فلسفية، العدد 16، مرجع سابق، ص71، 72.
) 3 ( كتاب الحرية؛ سلسلة دفاتر فلسفية، العدد 16، مرجع سابق، ص78.

) 4 (  د.كريم يوس��ف كش��اكش؛ الحريات العامة في األنظمة السياس��ية المعاصرة )االس��كندرية؛ منش��أة 
المعارف، طبعة سنة 1987 (، ص24، 25. 

مفهوم احلرية
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االتجاه الثاني : يرى أنصاره أن الحرية تستمد من الطبيعة اإلنسانية، سواء 
اعترفت بها األنظمة الوضعية أو لم تعترف. 

ومن هذا القبيل تعريف الفقيه الفرنس��ي »أندري��ه هوريو« الحرية » بأنها 
س��لطة، ولكن قبل أن تكون س��لطة على اآلخرين، إنها س��لطة على الذات. وإن 

اإلنسان حر ألنه بفضل عقله سيد نفسه «)1(. 
ومن هذا االتجاه أيضاً تعريف د. ماجد راغب الحلو الحرية بأنها: »إمكانيات 

يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية أو نظراً لعضويته في المجتمع«)2(. 
وكذلك تعريف د. زكريا إبراهيم الحرية بأنها: » الملكة الخاصة التي تميز 
اإلنسان من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو، ال عن أية 

إرادة أخرى. فالحرية تعني انعدام القيد الخارجي «)3(.

) 1 (  أندريه هوريو؛ القانون الدس��توري والمؤسس��ات السياسية »الجزء األول«، ترجمة علي مقلد وشفيق 
حداد وعبد الحسن سعد )بيروت؛ األهلية للنشر والتوزيع، طبعة سنة 1974(، ص173 .

) 2 ( د. ماجد راغب الحلو؛ القانون الدستوري )االسكندرية؛ دار المطبعات الجامعية، طبعة سنة 1986(، 
ص385.

) 3 ( د. زكري��ا إبراهيم؛ مش��كلة الحري��ة ) القاهرة؛ مكتبة مصر، طبعة س��نة 1971 (، ص18؛ د. كريم 
يوسف كشاكش؛ الحريات العامة، مرجع سابق، ص28، 29.
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اإلدارة اإللكترونية

وإعادة ابتكار احلكومة اإللكترونية

إعداد : الدكتور سامر حسين المصطفى 
كلية االقتصاد – جامعة دمشق 

تقف اإلدارة الحكومية اليوم على مفترق طرق بسبب دخولنا عصر ما بعد الصناعة 
أي عص��ر المعلوماتي��ة والمعرفة وبش��كل أدق عص��ر الرقميات واالتص��االت إليجاد 

المعلومة واستثمارها بالشكل األفضل .
ونحن في س��ورية نس��عى للتخلص من تعق��د االجراءات وطول مدته��ا للمواطنين 
ف��ي مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعي��ة والتعليمية وغيرها وذلك قبل االزمة و 
الي��وم في ظل االزمة التي تمر بها س��ورية أصبحنا بحاجة ماس��ة لالعتماد على مفهوم 
إعادة ابتكار الحكومة االلكترونية بما يس��اهم في ايجاد حلول س��ريعة لتجاوز التحديات 

والصعوبات التي تواجهها مختلف أجهزة الحكومة ومؤسساتها في مختلف المواقع .
والب��د هنا من االش��ارة إلى أهمية فكرة إعادة ابتكارحكوم��ة الكترونية جديدة رغم 

االزمة لتساهم في تحسين االداء في المؤسسات المختلفة .
الواقع تنطلق فكرة إعادة ابتكار حكومة جديدة من المبادئ اآلتية :

1- إن الحكومة ليس��ت ش��راً البد منه كما يتصور الكثيرون فهي ضرورية ومهمة لكل 
المجتمعات المتحضرة.

2- إن حكومات عصر الصناعة بمركزيتهاوبيروقراطيتها وطرقها الروتينية المتشابهة 
ال ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التي تواكب عصر المعلومات .

3- إن العاملين في الحكومة ليس��وا  أهم أس��اس المش��كلة في تراجع اإلنتاج والخدمات 
ولك��ن النظام اإلداري هو الس��بب .ألن كثيرين ممن يفش��لون ف��ي اإلدارة الحكومية 

ينجحون في القطاع الخاص .
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4- إن المش��كالت التي يواجهها القطاع العام في العصر الحالي ليس��ت بس��بب اإلدارة 
الليبرالية وال اإلدارة المحافظة بل بسبب افتقاد تلك اإلدارة للفعالية .

5- إن نجاح أي حكومة في مس��عاها للتطور ال يتأتى إال من خالل هدفها األس��مى وهو 
العدالة وتكافؤ الفرص.

لكن هل انتهى دور اإلدارة الحكومية التقليدية ؟ 
يعتق��د أغلب الناس في بعض الدول أنه نعم انتهى ، والس��بب أن الطرق التي تعمل 
به��ا الحكوم��ة التقليدية من تخطيط وتنفيذ تتم من دون فعالية . فمثاًل الحكومة تعيد تنظيم 

التعليم وتصرف مليارات الدوالرات والتعليم يزداد سوءاً والصحة والبيئة والغذاء . 
والحل كيف يكون في المستقبل ؟

الواقع أن ما نراه من قادة العمل الحكومي للحل بطريقتين ال ثالثة لهما :
• إما بفرض الضرائب ورسوم جديدة .

• أو خفض اإلنفاق الحكومي .
• ويتجاهل��ون الخيار الثالث الذي يركز على إمكانية الحصول على خدمات أفضل 

بمخصصات اإلنفاق الحالي أنُفسها .
فمث��اًل ل��و ش��بهنا الحكومة برج��ل ذي وزن زائد فالبد من خفض وزنه بممارس��ة 
الرياضة، واالقتصاد في الطعام، وال داعي لش��فط الدهون بطرق صناعية أو إلى قطع 
أصابع��ه وخلع حذائه.  فالحكومة عليها رفع لياقته��ا البدنية وزيادة فعاليتها، وهذا ال يتم 

إال باالفادة من ثورة المعلومات واالتصاالت في التوجه البتكار الحكومة االلكترونية.
لكن هناك عدة أس���ئلة تطرح قبل البدء بالتعريف بالحكومة االلكترونية أو إعادة 

ابتكار الحكومة االلكترونية :
1- هل إعادة ابتكار الحكومة االلكترونية أمر ممكن ؟

2- ه��ل يمكن أن نغير قطاع��اً حكومياً بيروقراطياً مترهاًل ومتج��ذراً في تربة الروتين 
ونجعله صديقاً للسوق واالستثمار ؟ 

3- هل نستطيع تحويل الحكومة في جهاز إداري فضفاض إلى آلية مرنة وفعالة ومبتكرة 
تحسن في جودة قراراتها وخدماتها للمواطنين؟  

وقب��ل اإلجابة البد أن نوضح أهم االس��تراتيجيات الناجح��ة إلعادة ابتكار الحكومة 
االلكترونية وهي االنحرافات )االتجاهات( الخمسة عن إعادة اختراع الحكومة: 
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 نستطيع أن نقول اآلن أن الفهم العميق للمرتكزات واألسس التي يقوم عليها القطاع 
البيروقراطي الضخم خمس��ة مرتكزات : الغاية  والحوافز  وتحديد المس��ؤولية  وهياكل 

السلطة  والثقافة .
ولتغيير هذه المرتكزات البيروقراطية في إعادة ابتكار الحكومة البد من االس��تعانة 
بخمس اس��تراتيجيات إلزالة ش��بح البيروقراطية وهي باختصار هدفها التوجيه والقيادة 

ووضع السياسات التي تخلق رؤية مستقبلية بعيدة المدى .

االدارة االلكترونية وإعادة ابتكار احلكومة االلكترونية
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االستراتيجيات الخمس إلزالة البيروقراطية:
االستراتيجية المحورية التي توضح الغاية الحقيقية في وجود الحكومة  -1

تهدف هذه االس��تراتيجية إلى القيام بالتوجيه والقيادة ووضع السياس��ات التي تخلق 
رؤية مستقبلية بعيدة المدى .

مثال : التخلص من بعض الوظائف التي ال تخدم مشروعاً أو هدفاً محدداً للحكومة، 
ويمكن تفويض القطاع الخاص بها . مثل بيع المؤسسات الخدمية ) النقل – االتصاالت..(.  
استراتيجيات ) التبعات (التي تطور نظاماً للحوافز واألداء لموظفي الحكومة.  -2

مث��ل تحديد معايير األداء والمكافأة على اإلب��داع والمعاقبة على التقصير, وبمعنى 
أخر اإلدارة بأسلوب القطاع الخاص والمنافسة في السوق لتحسين األداء .

استراتيجية المواطن ) العميل(التي تؤدي إلى تحمل المسؤولية تجاه المجتمع .   -3
بمعنى ترك المواطنين يوجهون الدفة للسفينة ) الحكومة ( إلجبار الهيئات الحكومية 

على التغيير لتحقيق الرضا للمواطنين والجودة في الخدمة لهم .
استراتيجية التحكم التي تعيد هيكلة النظام اإلداري وتلغي المركزية .   -4

وتتم من خالل وضع مزيد من السلطة أسفل الهرم اإلداري، فالمعتاد أن الموظفين 
الحكوميي��ن يكتفون بإطاعة األوامر ويخضعون الس��تجواب النواب وتش��ريعاتهم وهذا 
ي��ؤدي إل��ى خصومات أكثر مما ي��ؤدي لمميزات . وبالتالي يج��ب إعطاء الموظف قوة 
تمكي��ن لتحس��ين الخدمة التي يقدمها بنفس��ه للمواطني��ن، أي تمكي��ن الموظفين وتمكين 

المجتمع ) المؤسسات االجتماعية ( .
استراتيجية الثقافة التي تستهدف عادات وسلوكيات موظفي الحكومة.  -5

 أي تغيي��ر ثقافة الجم��ود ) التحجر ( ثقافة تحث على االبتكار وروح المبادرة وقيم 
على غرار القطاع الخاص هدفها التنفيذ والمتابعة .

إذن النتيجة النهائية أن االس���تراتيجية األولى هدفها القيادة والتوجيه للسياسات 
واالستراتيجيات األربع هدفها التنفيذ والمتابعة .

والحقيقة أنه عند التطبيق في س��ورية نحتاج للمزاوجة بين االس��تراتيجيات الخمس 
وخاص��ة في ظل االزمة الحالية . بحيث تس��اهم الحكومة اإللكترونية في وضع أرضية 
لنجاح هذه االستراتيجيات الخمس في سرعة الوصول للنتائج وتخفيض التكاليف والوقت 

بما يحقق أهداف الحكومة والمجتمع بنوع من التوازن. 
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ويمكن اآلن توضيح مفهوم الحكومة االلكترونية :
أواًل :مفهوم الحكومة اإللكترونية

• تعني تقديم الخدمات الحكومية وإدارتها عبر شبكات المعلومات الدولية )اإلنترنت( 
وغيرها من الوسائط اإللكترونية األخرى .

• تع��د الحكوم��ة اإللكترونية النس��خة االفتراضية عن الحكوم��ة الحقيقية مع بيان 
أن الحكوم��ة االلكترونية تعيش محفوظة في الخوادم )الس��يرفر( الخاصة بمراكز حفظ 
البيانات )Data Center( للش��بكة العالمي��ة لإلنترنيت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية 

والتي توجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.
نشأة فكرة الحكومة اإللكترونية

ترجع نش��أة فك��رة الحكومة اإللكترونية إل��ى نائب الرئيس األمريكي الس��ابق )آل 
ج��ور(، وكان ذلك ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول 
على الخدمات الحكومية بأنواعها بش��كل آلي إضافة إل��ى إنجاز الحكومة ذاتها بمختلف 
أنشطتها باعتماد شبكات االتصال والمعلومات لخفض التكاليف وتحسين األداء وسرعة 

اإلنجاز وفعالية التنفيذ .
إذن تسعى الحكومة اإللكترونية إلى تقديم كافة الخدمات والمعامالت الحكومية عبر 

وسائط إلكترونية سواء كانت عبر شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت أو غيرها
لكن ما هو تعريف الحكومة اإللكترونية

تعريف الحكومة اإللكترونية: 
ال يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة اإللكترونية نظراً لألبعاد التقنية واإلدارية 

والتجارية واالجتماعية التي تؤثر عليها.
وهناك عدة تعريفات للحكومة االلكترونية من أكثر من جهة دولية. 

عرفت األم��م المتحدة الحكومة االلكترونية في 2002بأنها : »اس��تخدام اإلنترنت 
والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين«.

كم��ا عرفت منظمة التع��اون والتنمية في المجال االقتص��ادي )OECD( في عام 
2003، »الحكومة اإللكترونية بأنها:

اس��تخدام تكنولوجيا المعلوم��ات واالتصاالت وخصوص��اً اإلنترنت للوصول إلى 
حكومات أفضل«. 

  بينما اعتمدت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعريفاً للحكومة اإللكترونية، بأنها : عملية 

االدارة االلكترونية وإعادة ابتكار احلكومة االلكترونية
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استخدام المعلومات العريضة واإلنترنت، واالتصال عبر الهاتف الجوال المتالكها القدرة على 
تغيير وتحويل العالقات مع المواطنين ورجال األعمال ومختلف المؤسسات الحكومية

إذن تشير الحكومة اإللكترونية إلى استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، مثل شبكات 
ربط االتصاالت الخارجية ، مواقع اإلنترنت ، ونظم الحاسب اآللي بوساطة الجهات الحكومية

كم��ا أن تبني مفهوم الحكومة اإللكترونية يؤثر على العالقة األساس��ية بين الجهات 
الحكومية من جانب، والمواطنين وأعمالهم من جانب آخر من خالل مايأتي :

1- إعادة ابتكار األعمال واإلجراءات الحكومية بوساطة طرق جديدة إلدماج المعلومات 
وتكامله��ا وإمكاني��ة الوصول إليها عن طريق موقع إلكتروني والمش��اركة في عملية 

الشراء وأداء الخدمة.
2- إعادة ابتكار األعمال واإلجراءات الحكومية بوساطة طرق جديدة إلدماج المعلومات 
وتكامله��ا وإمكاني��ة الوصول إليها عن طريق موقع إلكتروني والمش��اركة في عملية 

الشراء وأداء الخدمة.
إذن الحكومة اإللكترونية ليست هي الحل:

لك��ن الحكومة االلكترونية في الواقع ، التي تس��هل وتس��رع م��ن ضرورة معالجة 
العوائق والصعوبات المحدودة أو الواسعة النطاق.

 مث��ل النظ��م التعليمية الس��يئة، ارتفاع أس��عار االتصاالت ، ش��بكات المواصالت 
غي��ر الموثوق بها ،االس��تثمارات الضعيفة وباألخص للنش��اطات االقتصادية الصغيرة 

والمتوسطة.
  كم��ا تفرض الحكومة اإللكترونية تحديات ومتطلب��ات جديدة لها عالقة باتفاقيات 
الملكية الفكرية، الخصوصية ، الضمان ، ش��بكات المعلومات ، والمنافس��ة مع شركات 

خدمات اإلنترنت.
ثانياً : الحاجة للحكومة اإللكترونية

تنبع الحاجة للحكومة اإللكترونية من :
بعض ما يواجهه المواطنون وأصحاب األعمال من حاجتهم إلنجاز أعمالهم.  -1

بعض األعمال في الدوائر الحكومية .  -2

أو لليروقراطية
المتفشية

لفشل
الجهود التنموية

أو للروتين
الحكومي

أو للحكومةغير
الديمقراطية
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استخدام الكثير من األوراق والمستندات .  -3
الحاجة لتعبئة نماذج  بيانات موجودة في أنظمة المعلومات الحكومية فعال .  -4

صعوبة تحديد الدائرة الحكومية المسؤولة عن بعض األعمال أحياناً .  -5
الحاجة لمراجعة عدة دوائر حكومية إلنجاز عمل واحد .  -6

طول فترات االنتظار في الصفوف أو مواعيد المراجعة .  -7
وغيرها .  -8

وبالتالي يمكن استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في األجهزة الحكومية :
لدعم األعمال الحكومية .  -
والتفاعل مع المواطنين.  -

وتقديم الخدمات الحكومية  -
ثالثاً : أهداف الحكومة اإللكترونية

بناء على ما س��بق يمكننا القول إن الحكومة اإللكترونية في سورية يجب أن تسعى 
إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة :

1- تجمي��ع كافة األنش��طة والخدمات الحكومية بأنواعه��ا المختلفة في موضع واحد هو 
موق��ع الحكومة الرس��مي على ش��بكة اإلنترنت ) بوابة الحكوم��ة االلكترونية ( ، في 

نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية . 
2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ) 24 ساعة في اليوم 7 أيام في األسبوع 365 يوم 
في السنة ( ، مع القدرة على تأمين كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطن . 
3- تحقيق س��رعة وفعالية الربط والتنس��يق واألداء واإلنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها 

ولكل منها على حدة .
4- تحقيق وفرة في اإلنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من األنش��طة 

الحكومية ذوات المحتوى التجاري. 
وهناك أهداف فرعية إلنشاء الحكومة اإللكترونية منها :

1- تقليل التزاحم وعدد مرات التردد للمواطن على األجهزة الحكومية.
2- تحقي��ق مب��ادئ العدالة والش��فافية الكاملة للحصول على الخدمات من خالل النش��ر 

اإللكتروني.
3- التركيز على عامل الجودة في تقديم الخدمات.

4- تقليل زمن الحصول على الخدمة.

االدارة االلكترونية وإعادة ابتكار احلكومة االلكترونية
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5. نشر عملية استخدام شبكة اإلنترنت بين المواطنين.
6. تطوير نمط الحكومة في سرعة إنهاء المعامالت.

7. إمكانية تقديم الخدمات الحكومية والمعلومات لمدة 24 ساعة في سبعة أيام/أسبوع.
8. تقديم خدمات حكومية متميزة لرجال األعمال. 

والحقيقة علمياً يضم مشروع الحكومة االلكترونية أربعة نماذج أساسية للخدمة :
طبيعة الخدمات متعددة لكن بصورة رئيسة فهي تنقسم إلى النماذج اآلتية:

األول) G2G( وه��و نم��وذج التعامل اإللكتروني داخل أجه��زة الدولة( . الخدمات 
المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها(.

والثان��ي  )G2B( للتعام��ل اإللكتروني مع القطاع التجاري . الخدمات المتبادلة بين 
الحكومةواألعمال »الشركات والمؤسسات التجارية«. 

أما النموذج الثالث) G2C( فهو للتعامل اإللكتروني مع األفراد. ) الخدمات المتبادلة 
بين الحكومُةوالمواطن (

 .)G2E( �الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها ويعرف ب .)G2E ( والرابع
هذه النماذج تمكن المواطنين والقطاع الصناعي والتجاري من الوصول إلى المواقع 
اإللكترونية لمشروع الحكومة االلكترونية بوساطة »متصفح« مدعوم باللغة العربية من 

أي مكان في العالم. 
ولقد أدى ظهور المجتمعات االلكترونية، مثل ظهور الشركات اإللكترونية والتجارة 

اإللكترونية ، التي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.
وأما في مجال تقديم الخدمات اإللكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء 
الكثي��ر من الفعالية في تقديم الخدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم 

تقديم الخدمات معرفياً من خالل :
1( معرفة طبيعة اإلجراءات المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها. 

2( معرفة من المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت الالزم للحصول عليها؟. 
3( معرفة موقع تقديم الخدمات االلكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن. 

4( معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه. 
رابعاً تحديات الحكومة االلكترونية السورية :

الواق��ع تواجه الحكوم��ة االلكترونية الس��ورية تحديات اجتماعي��ة وتحديات أمنية 
وتحديات تقنية وتحديات إجرائية ونظامية وسنشير اليها باختصار :
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أواًل : تحديات اجتماعية
تشمل التحديات االجتماعية النقاط االتية :

1( األمية المعلوماتية لدى المواطن
2( عدم القدرة على االفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

3( عدم توافر الموظفين ذوي المهارات
4( عدم القدرة على االرتقاء بمستوى التقنية في المجتمع

ثانياً : تحديات أمنية
تتمثل التحديات األمنية باالتي :  •

عدم توافر الثقة في التعامالت اإللكترونية    -1
عدم وجود جهات متخصصة في أمن المعلومات   -2

ثالثاً :تحديات تقنية : 
يبين الشكل االتي التحديات التقنية للحكومة اإللكترونية :

رابعاً : التحديات اإلجرائية والتنظيمية
1( عدم وجود معايير وآليات واضحة لشراء معدات تقنيةالمعلومات، والبرمجيات.

2( غياب القوانين المنظمة للتعامالت اإللكترونية
3( السياس��ة الداخلية لبعض المؤسس��ات تعرق��ل كل الجهود الرامية إلى تحس��ين تقنية 

المعلومات. 
4( البيروقراطية )القوانين والنظم واللوائح غير متماش��ية مع التوجه نحو تحقيق هدف 

الحكومة اإللكترونية(
إذن يتطلب مشروع الحكومة االلكترونية  في سورية العمل على تحقيق مايأتي :

1( تهيئة الجهات الحكومية داخلياً وخارجياً للتحول اإللكتروني. 
2( رفع كفاءة الجهاز الحكومي عن طريق أتمتةنظم العمل في الحكومة. 

3( توفير بعض الخدمات التي تهم قطاعاً كبيراً من الجمهور والمس��تثمرين على ش��بكة 
اإلنترنت أو على خط الهاتف أو على الجوال. 

4( إتاحة معلومة دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمر. 
ويتم ذلك من خالل :

- تمكين ترابط الجهات الحكومية إلكترونياً.   
- تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية إلكترونياً.   

االدارة االلكترونية وإعادة ابتكار احلكومة االلكترونية
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 - تسهيل تنفيذ التعامالت بين الجهات الحكومية إلكترونياً.
 - والبد قبل االنتقال إلى العالم الرقمي من إعداد استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكالته 

) تشخيص الواقع (العتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة اإللكترونية.. 
 - اس��تراتيجية تنطلق من دراس��ة الواقع القائم ومش��كالته المتعددة ، حتى ال يؤدى هذا 

االنتقال في المقابل إلى انتقال عيوب الواقع الحالي إلى البيئة اإللكترونية
خامساً : اإلجراءات المسبقة لبناء الحكومة اإللكترونية

القضاء على التعقيدات الزائدة والكم المبالغ فيه من اإلجراءات.  )1
تسهيل الهياكل التنظيمية واالعتماد على الهياكل المتنوعة بدياًل عن الهرمية.  )2

تحقيق الالمركزية.  )3
تطبيق الحكومة اإللكترونية تدريجياً على بعض الخدمات الحكومية.  )4

وض��ع بناء تنظيمي أوهرمي للخدمات التي تق��دم للجمهور من حيث أهميتها ،   )5
والبدء في اإلجراءات التي تكون لها األولوية في التطبيق.

•  أما الخدمات الحكومية التي ال تتطلب إجراءات معقدة 
فهذه يمكن تقديمها في الشكل التقليدي إلى أن يتم تقديمها  للمستخدمين إلكترونياً. 

إذاً نحتاج لوجود  إدارة الكترونية فعالة تعمل على إدارة األجهزة الحكومية لتحقيق 
أهداف الحكومة االلكترونية .

سادساً :عوامل نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية:

نص

نص

نص
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 والس���ؤال األخير األن بعد هذا العرض ما اإلدارة اإللكترونية المفترض تطبيقها 
في هذه الحكومة ؟

اإلدارة اإللكترونية : بال ورق و بال مكان و بال زمان و بال تنظيمات جامدة .
وهذه النقاط تمثل عناصر اإلدارة االلكترونية .

عناصر اإلدارة اإللكترونية 
1- إدارة بال مكان : تتمثل في الهاتف المحمول والهاتف الدولي الجديد )التليديسك( 

والمؤتمرات اإلليكترونية والعمل عن بعد من خالل المؤسسات التخيلية. 
2-إدارة بال أوراق : تتكون من األرشيف اإللكتروني والبريد اإللكتروني 
واألدل��ة والمفكرات اإللكترونية والرس��ائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة 

اآللية. 
3- إدارة بال تنظيمات جامدة : تعمل من خالل المؤسس��ات الش��بكية والمؤسس��ات 

الذكية التي تعتمد علي صناعة المعرفة.
4- إدارة ب���ال زمان : تس��تمر 24 س��اعة متواصلة ففكرة اللي��ل والنهار والصيف 

والشتاء هي أفكار لم يعد لها مكان في العالم الجديد
وبالتالي تنطلق توجهات اإلدارة اإللكترونية للحكومة من :

االدارة االلكترونية وإعادة ابتكار احلكومة االلكترونية
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إذن اإلدارة اإللكترونية تشير لعدد من الحقائق :
1( تقوم بتهيئة فرص ميسرة لتقديم الخدمات لطالبيها من خالل الحاسب اآللي .

2( تعم��ل على تخفيف حدة المش��كالت الناجم��ة عن تعامل طال��ب الخدمة مع موظف 
محدود الخبرة أو غير معتدل المزاج .

3( تعد اإلدارة اإللكترونية وسيلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة وليست بدياًل أو إنهاء لدورها .
وهناك العديد من األنظمة اإللكترونية الالزمة لإلدارة اإللكترونية منها:

1- أنظمة المتابعة الفورية وأنظمة الشراء اإللكتروني .
2- أنظمة الخدمة المتكاملة 

3- النظم غير التقليدية األخرى وتشمل :
نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم   - النظم الخبيرة والذكية  -

نظم تطوير العملية اإلنتاجية    -  نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع وتشمل :  -
نقاط البيع اإللكتروني، نقطة التجارة اإللكترونية، نظم إدارة عالقة العمالء.

نظم تطوير العالقة مع مؤسسات التمويل ومنها:  -
- البنوك الدولية - البورصات العالمية  - بورصات السلع  - مواصفات المدير اإللكتروني 

4- نظام الذاكرة المؤسسية:
 يقوم هذا النظام بربط العاملين الموجودين بالمؤسس��ة ببعضهم ، بغض النظر عن 

موقعهم الجغرافي بما يمكنهم من اإلطالع علي أنشطة اإلدارات األخرى .
أخيراًيمك��ن القول بأنه ال يخفى عل��ى الجميع مدى أهمية تنفيذ التعامالت الحكومية 
بش��كل إلكترون��ي في س��ورية وخاصة في ظل االزم��ة ؛ لما في ذلك من تيس��ير تقديم 

الخدمات للمستفيدين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات حكومية أو خاصة. 
ولقد كرس��ت أغلب الحكومات والدول جهودها في سبيل تنفيذ وإطالق مشروعات 
التعامالت اإللكترونية الحكومية )أو ما يسمى ب� »الحكومة اإللكترونية«( ومنها سورية 

لتحقيق العديد من المزايا والمنافع. 
وهذه الفوائد ليست حكراً على المستفيد أو طالب الخدمة فقط، بل تمتد إلى الجهات 

الحكومية التي تقدم هذه الخدمة.
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