تأمـــــــــــــالت فـــي
كرامـــة اإلنســــان

ﱹﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ
صدق اهلل العظيم

]اإلرساء[70 :

إهداء
• إىل أمــي التــي كانــت يل خيمــة بحنوهــا
وحبهــا وعطائهــا الــذي ال ينضــب.

• إىل زوجتــي التــي رافقتنــي الــدرب بصــر

وعنــاد ال يباريــان.

• إىل كل شهداء احلق واحلقيقة.

تأمالت في كرامة اإلنسان

مقدمة
كرامــة اإلنســان هــي موضــوع اهتاممــي يف هــذه التأمــات ،وأظنــه
موضو ًعــا يف غايــة األمهيــة ومنتهــى اخلطــورة كونــه األســاس الــذي عليــه
تبنــى العالقــات مــا بــن اإلنســان وأخيــه ،وكونــه األســاس الــذي عليــه يقــوم
البنــاء االجتامعــي ألي شــعب كان ،وإذا مــا أصيــب هــذا األســاس باهلشاشــة
والضعــف فــإن املجتمــع برمتــه مهــدد بالوبــال واالهنيــار عــى رؤوس اجلميــع،
ومــن هنــا تكتســب كرامــة اإلنســان أمهيتهــا ورضورة احرتامهــا للمجتمعــات
اإلنســانية كافــة.
أيضــا املــادة احلافظــة التــي حتمــي إنســانية اإلنســان ،أ ًيــا كان هــذا
وهــي ً
اإلنســان؛ إذ بدوهنــا تكــون العالقــات اإلنســانية هشــة واهيــة وتفتقــر للعمــق
اإلنســاين وللوشــيجة املتينــة املديــدة التــي تصــل بنــا إىل أبينــا آدم عليــه الســام،
والتــي تربــط بــن مجيــع بنــي البــر ،وتبقيهــم يف دائــرة إنســانيتهم إذا حافظــوا
عليهــا ومحوهــا؛ إذ أنــه متــى دبــت بينهــم اخلالفــات واملنازعــات فــإن (كرامــة
اإلنســان) إذا مــا التزمــوا هبــا ،فإهنــا حتفظهــم مــن الســقوط يف هاويــة التحلــل
التفسـ د والتعفــن ،وتعصمهم عند
والتفــكك واخلــراب وتصــون إنســانيتهم مــن ّ
األخــذ عــى يــد املجــرم أو معاقبــة اجلــاين أو مغالبــة العــدو مــن االنحطــاط إىل
مــا دون كرامتهــم باإلهانــة واإلذالل ،وجتعلهــم يعاملوهنــم بالقانــون والقانــون
العــادل فقــط.
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وهــي أشــد عصمــة هلــم متــى اختلفــوا يف الــرأي أو املوقــف فــا يصــل
هبــم االختــاف إىل تســفيه اآلخــر أو حتقــره أو إهانتــه بــل يســمع ويناقــش،
حيــاور وجيــادل ،ثــم يقبــل أو ال يقبــل ،وإن ســمع مــا يضيــق بــه الصــدر أو
يرفضــه العقــل يقابلــه باحللــم والصــر وســعة الصــدر ،بــا غمــز أو ملــز أو
انتصــارا للنفــس.
ازدراء،
ً
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إن مــا دعــاين للكتابــة حــول هــذا املوضــوع هــو مــا نــراه مــن حولنــا
يف كل شــارع ،وكل حــارة يف بلداننــا العربيــة مــن اســتخفاف مهــن بحيــاة
اإلنســان وإزهــاق ألرواحهــم ألتفــه األســباب؛ إذ لــو كان إحساســنا بكرامــة
اإلنســان عمي ًقــا ويســكننا يف كل جــزء مــن أرواحنــا ومشــاعرنا وحلمنــا وعظمنــا
ونتنفســه يف صباحنــا ويف مســائنا الرتعشــت األيــادي قبــل الضغــط عــى الزنــاد
وانعقــدت األلســنة وانكفــأت قبــل التجريــح وكيــل اإلهانــات التــي لطاملــا
كانــت ســب ًبا لكثــر مــن اخلصومــات واملشــاحنات ،ولســادت بيننــا مناخــات
االحــرام والتضامــن والتكافــل والتــي هــي مــن روافــد املجتمــع اآلمــن والقــادر
عــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات التــي تطــال األرض واملســكن واهلويــة
واالنتــاء.
ثــم لألســف إن هــذا املوضــوع اجللــل (كرامــة اإلنســان) مل يلـ َـق االهتــام
الــكايف واملطلــوب مــن قبــل مفكرينــا ومثقفينــا ومل يعطــوه مــا يســتحقه مــن
ـارزا يف آيــات الكتــاب الكريــم
تأمــل وتفكــر وتدبــر رغــم تبوئــه مكا ًنــا مهـ ًـا وبـ ً
وســنة رســول اهلل ﷺ العمليــة ،فــا عجــب بالتــايل أال تتجــاوز هــذه العبــارة
حناجــر باقــي النــاس إىل أعــاق وعيهــم حتــى تســتغرقه كلــه أو عــى مشــاعرهم
ووجداهنــم حتــى تتخللهــا كلهــا.
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لــذا مل تفــرغ لــه املســاحات الالئقــة بــه واجلديــر باســتحقاقها يف أدبياتنــا
عرضــا علـ ًـا بــأن مــن مقاصــد القــرآن الكريــم
العربيــة واإلســامية إال ملا ًمــا أو ً
تقريــر كرامــة اإلنســان ورعايــة حقوقــه املاديــة واملعنويــة؛ إذ إن حفــظ كرامــة
اإلنســان تــأيت يف املرتبــة الثانيــة يف قائمــة الــرورات اخلمــس بعــد حفــظ
الديــن ملــا تكتســبه مــن أمهيــة وخطــورة مــن وجهــة نظــر اإلســام ،بــل حتــى
إن الديــن والرشيعــة أتيــا حلاميــة وتأمــن كرامــة اإلنســان وســعادته وتطــوره،
والنفــس _كــا هــو معلــوم_ ُتفــظ ماد ًيــا بحاميتهــا مــن التلــف واهلــاك ُ
وتفــظ
قصاصــا
معنو ًيــا بحاميــة كرامتهــا ورعايــة حقوقهــا؛ فقــد تســلب حيــاة القاتــل
ً
وقــد تســلب باحلبــس جــزا ًء ،لكــن كرامتــه ال تســلب منــه البتــة وال بــأي حــال
مــن األحــوال.
يف هــذه التأمــات أحســب أننــي قــد أجبــت عــى أســئلة لربــا كانــت
ختتلــج هبــا صــدور كثــر مــن النــاس دون أن يطيلــوا التوقــف عندهــا والنظــر
فيهــا ،أســئلة مــن قبيــل :مــا هــي الكرامــة؟ وملــاذا اإلنســان دون غــره حيظــى
بالكرامــة؟ ومــا هــو مصدرهــا؟ وهــل تُســلب الكرامــة مــن اإلنســان حتــت
ظــروف معينــة؟ ومــن الــذي يتمتــع هبــا؟ وهــل هــي حكــر عــى أحــد أو عــى
طبقــة أو عــرق أو جنــس أو ديــن؟
ومــا ســتجدونه يف هــذه التأمــات هــو خالــص اجتهــادي ،وقــد أكــون
مصي ًبــا ،فيكــون التوفيــق مــن اهلل  ،وقــد أخطــئ يف كلــه أو بعضــه فهــو يقينًــا
مــن نفــي ،لكــن رقــي اإلنســان العــريب يف ســلوكه وفكــره ووجدانــه كان
مقصــدي وتطلعــي.
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وال أخفيكــم أن هــذا املوضــوع كان وجعــي الــذي تقلــب فيــه داخــي

واعتلــج بــه صــدري وال هيــدأ اضطرابــه إال بعــد أن ســكبت عــى هــذه األوراق

مــا اســتقرت عليــه تأمــايت وخالصــايت.

يف هــذه التأمــات ســوف أدعــي أن للكرامــة اإلنســانية تعبرييــن ،أحدمها

ذو عالقــة باملشــاعر وبالوجــدان وأعــاق النفــس ،وثانيهــا ذو عالقــة بوعــي
اإلنســان ونضجــه الفكــري ،وينقســم إىل قســمني :األول :الوعــي بالكرامــة

(وعــي اإلنســان بكرامتــه) ،والثــاين :الوعــي للكرامة (وعــي اإلنســان لكرامته)،
التعبــر األول للكرامــة ســميته يف تأمــايت (لبــاب الكرامــة) وهــو مولــود مــع
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اإلنســان ،ويشــرك فيــه مجيــع البــر والــذي عــر عنــه اخلليفــة عمــر  بقولــه:
ـرارا» (.)1
«متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدهتــم أمهاهتــم أحـ ً

وكــا عــر عنــه جــان جــاك روســو ( )2بقولــه« :ولــد اإلنســان حـ ًـرا ،وهــو

يف كل مــكان مكبــل باألغــال».

أمــا التعبــر الثــاين للكرامــة ،والــذي ســميته وعــي الكرامــة عــى شــقيه،

فهــو مكتســب مــن اإلنســان ،ويتحصلــه بكــده واجتهــاده وطــول تأملــه.

وإننــي ألعــرف أن حديثــي عــن كرامــة اإلنســان يف جمتمعــات تصــان
ً
جيــا عــن جيــل سيحســبون أننــي أتبالــه أو
فيهــا كرامتهــم ،ويتوارثوهنــا
أهــذي أو أتســاذج؛ إذ إن حاهلــم معــي ســيكون كمــن يــرح هلــم أن اإلنســان

( )1عبد الستار الشايخ ،اخللفاء الراشدون ،ص.158 :
( )2جان جاك روسو ،فيلسوف سويرسي ،فرنيس ،كاتب يف عرص التنوير ،وكان له أثر كبري
عىل األحداث السياسية يف أوروبا.
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بــا تنــاول املــاء يمــوت أو إن عليــه أن يــأكل كــي يعيــش! فألهنــم يعيشــون
الكرامــة اإلنســانية يف تفاعالهتــم اليوميــة ،وخلجاهتــم النفســية فهــي عندهم من
البدهييــات واملســلامت ،واملعروفــة هلــم مــن امليــاد حتــى املــات ،فــا عجــب إ ًذا
أن يســتهجنوا حديثــي معهــم عنهــا ويســتغربوه وال ألومهــم.
أمــا املنهــج الــذي اتبعتــه يف تأماليت للوصــول إىل اخلالصــات واإلجابات
عــى التســاؤالت الســابقة فــكان منهــج املالحظــة واالســتنتاج؛ إذ إن الســجن
وفــر يل الفرصــة ألعيــش مــع أرسى آخريــن يف حيــز ضيــق طــوال  24ســاعة
يف اليــوم لعــرات الســنني ،وكانــت أعــار هــؤالء األرسى تــراوح مــا بــن 18
عا ًمــا و 74عا ًمــا ،ومــن شــتى مناطــق فلســطني بــا حيملونــه معهــم مــن تــراث
وتقاليــد وعــادات خمتلفــة ،فكنــت أالحظهــم مالحظــة علميــة دقيقــة يف حزهنــم
وفرحهــم ،يف غضبهــم وحلمهــم ،يف طيشــهم ورشــدهم وأراقبهــم عــن كثــب
وبشــكل وا ٍع ودقيــق ور ّدات فعلهــم وســلوكهم عــى مــا يواجهونــه مــن حتديات
وإشــكاالت حتــى باتــت نفوســهم أو نفــوس الكثــر منهــم مكشــوفة يل ،وبــت
إىل حــد كبــر أتوقــع ســلوكهم وأتكهنــه.
لــذا ال تســتغربوا إذا مــا أوردت الكثــر مــن الوقائــع واحلــوادث التــي
كانــت حتــدث معــي أو أمامــي يف الســجن كتأييــد ملــا ذهبــت إليــه يف هــذه
الدراســة ،ومــن ثــم اعتمــدت أســلوب االســتنباط ،وال ســيام اســتنباط املعــاين
والــدالالت مــن آيــات الكتــاب الكريــم ،وأحاديــث رســول اهلل ﷺ.
وما توفيقي إال باهلل
األسري /حممد سعيد حسن إغبارية
سجن ريمون
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تعريف الكرامة
ً
أول :معنى الكرامة يف اللغة
ـيء
ش ٌ
ف يف الـ َّ
الــكاف والــراء وامليــم أصـ ٌـل صحيــح لــه بابــان :أحدمهــا َ َ
يف ِ
ـرس كريــم،
نفســه أو
ٌ
رشف يف ُخ ُلــق مــن األخــاق .يقــال رجـ ٌـل كريــم ،وفـ ٌ
ٍ
ـأوالد كــرام .واس ـ َتك َْرمَ َّ :
اتـ َـذ ِع ْل ًقــا
الرجـ ُـل ،إذا أ َتــى بـ
ونبــات كريــم .وأكـ َـر َم ّ
كر َمـ ٌة للنَّبــات ،إذا كانت ج ِّيدة
ـحاب :أ َتــى بال َغيــثٌ .
السـ ُ
وأرض َم ُ
كريـ ًـا .و َكـ ُـرم ّ
الصفــح عــن ذنـ ِ
ـب ا ُملذنــب .قــال عبــدُ اهلل
النبــات .وال َكـ َـرم يف اخلُ ْلــق يقــال هــو َّ
ِ
الصفــوح عــن
الصفــوح .واهلل تعــاىل هــو الكريــم َّ
بـ ُن مســلم بــن ُقتيبــة :الكريــمَّ :
ـاده املؤمنــن ،واألصــل اآلخــر ال َكــرم ،وهــي ِ
ذنــوب عبـ ِ
القــادة(.)1
ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
الَ ْ ِ
ــر ْ
ــر اجلَــوا ُد
كــرم :الكَريــم :مــ ْن ص َفــات اهلل و َأســائهَ ،و ُه َ
ــو ا ْلكَث ُ
ا ُملعطِــي ا َّلـ ِـذي َل ينْ َفــدُ َعطــاؤه ،وهــو ا ْلك َِريــم ا ُْل ْط َلـ ُـق ،والك َِريــمِ ْ :
ـع ألَنــواع
الامـ ُ
َ ُ َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ـرف َوا ْل َف َضائـ ِ
ي َمــدَ ،فــاهللُ َعـ َّـز
ـم َجامـ ٌ
ـع ل ـك ُِّل َمــا ُ ْ
اسـ ٌ
ـل .والكَريــمْ .
الَـ ْـر والـ َ
وجـ َّـل ك َِريــم َحِيــدُ ِ
الفعــال َو َر ُّب ا ْل َعـ ْـر ِ
ش ا ْلك َِريـ ِم ا ْل َعظِيـ ِمَ ...قـ َ
ـال ا ْبـ ُن األَعرايب:
َ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُجـ ُـل
َكـ َـر ُم الفـ َـرس َأ ْن َيـ ِـر َّق ج ْلــدُ ُه و َيلــن َشـ ْع ُر ُه وتَطيــب َرائ َح ُتـ ُهَ .و َقــدْ َكـ ُـر َم َّ
الضــم ،كَرمــا وكَرامــةَ ،فهو ك َِريــم وك َِريم ٌة ِ
وك ْر َمـ ٌة و َم ْكـ َـرم و َمك َْر َمة(.)2
َُ
َ
َ َ
ـر ُه ،بِ َّ ِّ َ ً
َو َغـ ْ ُ
( )1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،ج ،5ص.172 - 171
( )2لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،12ص.510
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ثان ًيا :حقيقة الكرامة يف القرآن الكريم

بعــد أن أوردت معنــى اجلــذر الثالثــي للكرامــة يف أمهــات الكتــب
ومعامجهــا األساســية ،أردت أن أورد معــاين االشــتقاقات هلــا يف القــرآن الكريــم،
ووجــدت الســمني احللبــي( )1أوردهــا يف كتابــه عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف
األلفــاظ ،وهــذا أبــرز مــا ورد يف عمــدة احلفــاظ:
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قــال تعــاىل :ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [اإلرساء ،]70 :عــن ابــن عبــاس:
جعلناهــم يأكلــون بأيدهيــم ويتناولــون غذاؤهــم هبــا ،وحكــي أن أبــا يوســف
احلنفــي  أكل مــع الرشــيد يو ًمــا فأحــر مالعــق ،فقــال :يــا أمــر املؤمنــن
بلغنــا أن جــدك عبــد اهلل قــال يف تفســره :جعلنــا هلــم أيد ًيــا يأكلــون هبــا ،فــرك
املالعــق وأخــذ بيــده ،وقيــل :جعلناهــم منتصبــي القامــة وغريهــم منحن ًيــا،
وجعلنــا هلــم نط ًقــا ومتييـ ًـزا خــاف ســائر احليوانــات.
وأصــل الكــرم ســاحة النفــس ببــذل املــال ،وقيــل :حســن اخللــق ،ثــم
ـم إلحســانه وإنعامــه املتظاهــرة ،وإذا
الكــرم إذا وصــف بــه البــاري  فهــو اسـ ٌ
ـم لألخــاق احلميــدة واألفعــال اجلميلــة الظاهــرة؛
وصــف بــه البــر فهــو اسـ ٌ
ـم إال إذا اشــتهر بذلــك وظهــر منــه ظهــور متعــارف ،قــال بعــض
فــا يقــال :كريـ ٌ
أهــل العلــم :الكــرم كاحلريــة ،إال أن احلريــة تقــال يف املحاســن القليلــة والكثرية،
والكــرم ال يقــال إال يف الكثــرة ،كــا فعــل عثــان  يف جتهيــز جيــش العــرة،
وكمــن يتحمــل محالــة حيقــن هبــا دم قــو ٍم.
قولــه :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ

[احلجــرات]13 :

( )1السمني احللبي :أبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم ،تويف سنة
756هـ.
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إنــا كان كذلــك ألن الكــرم مــن األفعــال احلميــدة ،وأكثرهــا مــا قصــد بــه أرشف
الوجــوه ،وأرشف الوجــوه مــا قصــد بــه وجــه البــاري تعــاىل ،وال يفعــل ذلــك إال
ٍ
رشف يف بابــه
األتقيــاء ،فمــن ثــم كان أكــرم النــاس عنــد رهبــم أتقاهــم لــه ،وكل
يوصــف بالكــرم ،وعليــه قولــه :ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ [الواقعــة ،]77 :وقيــل :معنــاه
جــم الفوائــد وكل ذلــك مــراد.
قولــه :ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ
ﭪﱸ [األنبيــاء ]26 :أي جعلهــم كرا ًمــا.

[الشــعراء]7 :

ﱹ ﭨﭩ

قولــه :ﱹ ﮃ ﮄ ﱸ [االنفطــار ]11 :وصفهــم بذلــك لرشفهــم يف أبنــاء
جنســهم ،ونخلـ ٌة كريمـ ٌة أي طيبــة احلمــل أو كثريتــه ،وشــا ٌة غزيــرة اللبــن.
أي منزهــن

قولــه :ﱹ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ
أنفســهم عــن ســاعه وعــن قولــه .وقيــل :معرضــن عنــه قــد أكرمــوا أنفســهم
بعــدم الدخــول فيــه ،وقيــل :غــر مؤاخذيــن قائلــن كقولــه :ﱹ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﱸ [الفرقــان.]63 :
[الفرقــان]72 :

قولــه :ﱹﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [األنفــال ]74 :كرمــه أن خلــص مــن

متعبــات الدنيــا يف حتصيلــه ،ومــن الشــبه املقرتنــة باملكاســب واألرزاق ،ومــن
األســقام العارضــة مــن تناولــه عنــد اإلفــراط فيــه ومــن احلــرص عليــه والشــح به
عــى مســتحقيه .وقيــل :أكــرم عــا يف الدنيــا مــن االنقطــاع والتنغيــص والفســاد.
قولــه :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [النمــل ]27 :قيــل :خمتــو ٌم ،وكــرم
الكتــاب ختمــه ،وقيــل :كرمــه كونــه مــن عنــد كريـ ٍم .وقيــل :لبداءتــه فيــه بســم
اهلل الرمحــن الرحيــم.
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ثال ًثا :خالصة معنى الكرامة
يقــول الدكتــور أمحــد عمــر( :)1هــي احــرام املــرء ذاتــه ،وهــو شــعور
ّ
ويتــأل إذا مــا انتقــص َقــدْ ره.
بالــرف والقيمــة الشــخص ّية جيعلــه يتأ ّثــر
ّ

ـي ُيقـ ِّـرر ّ
أن اإلنســان ينبغــي أن يعامــل عىل
وكرامــة اإلنســان :مبــدأ أخالقـ ّ
أ ّنــه غايــة يف ذاتــه ال وســيلة ،وكرامتــه مــن حيــث هو إنســان فــوق ِّ
كل اعتبــار(.)2
وقــال الباحــث واملفكــر املــري الدكتــور راغــب الرسجــاين( :)3كرامــة
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اإلنســان هــي رس وجــوده يف هــذا الكــون ،كــا هــي رس حياتــه وإنتاجــه وإبداعــه
وأســاس كرامــة اإلنســان هــي محايــة حقوقــه وممتلكاتــه وعــدم املســاس هبــا أو
وخلقــه ُ
االنتقــاص منهــا؛ ألهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن طبعــه َ
وخلقــه.
مما تقدم أستطيع أن أخلص إىل التعريف اإلمجايل لكرامة اإلنسان:

حــل اإلنســان ممــا ُيمــد عليــه مــن الصفــات الربانيــة
هــي جممــوع مــا ُ ِّ
واملعــاين اجلوانيــة املالزمــة لــه ،مــا جعلــه أفضــل مــن كثــر مــن املخلوقــات،
بحيــث املعــاين اجلوانيــة تكــون روحيــة وعقليــه ونفســية فيــا صفاتــه الربانيــة
تكــون صورتــه وهيبتــه ونطقــه املبــن ،ويولــد معــه بالــرورة منــذ الــوالدة
الشــعور املتنامــي باالعتــزاز بالنفــس وتقديــر الــذات.
( )1أمحد عمر :أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،أستاذ سابق للغة العربية بكلية دار العلوم  -جامعة
القاهرة ،تويف عام 1424هـ.
( )2معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد عمر ،ج ،3ص.1923
( )3راغب الرسجاين :ولد عام 1964م بمرص ،وحصل عىل شهادة الدكتوراه عام 1998م،
يعمل أستا ًذا يف كلية الطب يف القاهرة.
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منشأ كرامة اإلنسان
لقــد أراد اهلل  أن جيعــل لــه يف األرض خليفــة :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﱸ [البقــرة.]30 :
وقــد وقعــت إرادة اهلل  عــى آدم ليكــون هــو خليفتــه يف األرض ومــا
عليهــا ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [األعــراف.]69 :
ولكــي يســتطيع هــذا اإلنســان خليفــة اهلل يف األرض النهــوض بأعبــاء
وتكاليــف اخلالفــة مل يرتكــه يف فــراغ وفضــاء ٍ
خــاو ال حيلــة لــه فيــه وال قــدرة؛
بــل طـ َّـوع لــه مــا يف الســموات ومــا يف األرض مــن مقــدرات وخــرات وطاقــات
يســتعني هبــا يف مهمــة االســتخالف يف األرض ،وهــذه اخلــرات املختزنــة يف
األرض والســموات ميــرة االكتشــاف واالســتخراج ،ومــن ثــم توظيفها بجهده
وعقلــه ألجــل النهــوض بمســؤولياته وتلبيــة حاجاتــه ﱹﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ [لقــان.]20 :
وعمليــة اكتشــاف طاقــات األرض وخرياهتــا حتتــاج إىل مكتشــف أو
دوافــع لالكتشــاف حتركــه وتدفعــه دف ًعــا نحــو البحــث والتقــي والتعلــم
للوصــول للحقائــق والقوانــن التــي تشــبع فضولــه وجوعــه.
إن املكتشــف هــو اإلنســان خليفــة اهلل  يف األرض ،وبشــكل أدق عقله
وقوتــه املفكــرة فيــه؛ إذ يشــكل عقلــه الــذي بــه جيمــع وينظــم ،حيلــل ويركــب،
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خيطــط وجيــرب ،يســتدل ويســتنتج ،مدفو ًعــا بــا فطــر عليــه شــغفه الكتشــاف
املجهــول وخــوض غــاره كحامــل قنديــل إضــاءة يف وســط عتمــة موحشــة
يبحــث وينقــب عــن عزيــز مفقــود.
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ذلــك كلــه يف ســبيل إعــار األرض ومحايتهــا مــن اخلــراب والدمــار الــذي
وأيضــا يف ســبيل بنــاء
يســببه جشــع بعــض األقويــاء الذيــن ال يعرفــون الشــبعً ،
كل مــا حيتــاج إليــه اإلنســان لتأمــن احليــاة الكريمــة العفيفــة والعامــرة باألمــن
والطمأنينــة والســعادة حتــى يتســنى لــه الوصــول للحقائــق الكــرى بحريــة،
وأجلهــا وأرشفهــا معرفــة اهلل  ووحدانيتــه؛ ألنــه متــى مــا توفــرت لإلنســان
حاجاتــه املاديــة املرحيــة ســيجد الوقــت الــكايف للبحــث والتعلــم والتأمــل
للوصــول إىل احلقائــق والعلــوم التــي تعينــه عــى اخلالفــة يف األرض ومواصلــة
العــارة البانيــة قــال تعــاىل ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ [هــود،]61 :
أيضــا مــن القــرآن أن النهــوض بمســؤوليات اخلالفــة يف األرض
ويتبــن لنــا ً
بأمانــة واســتقامة والقيــام بأعــال ونشــاطات اإلعــار لتأمــن ســعادة الدنيــا
واآلخــرة لإلنســان الفــرد والبرشيــة قاطبــة ،يعــد متاه ًيــا مــع إرادة اهلل  وعبــادة
مــن أجــل العبــادات ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الذاريــات.]56 :

فــأي يشء يصــدر عنــك أهيــا اإلنســان بقصــد النهــوض بمســؤولية
اخلالفــة وعــارة األرض واملــي هبــا قد ًمــا نحــو الكــال والســعادة يف الدنيــا
واآلخــرة طاعــة وعبــادة هلل  ،فأيــا فكــرة أو رأي أو عمــل مــن إصــاح أو
تصليــح أو بنــاء أو تطويــر أو إبــداع أو إنتــاج يقــع يف ضمــن إطــاري اخلالفــة
والعــارة هــو مــن العبــادات والطاعــات هلل  باملقابــل فــإن التخريــب والتدمــر
والفســاد يف األرض واألرضار باألمــاك أو األفــراد أو اجلامعــات هــو إذا
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عصيــان هلل  ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [األعــراف.]56 :
فــا حيســب َّن أحــد أن اخلالفــة يف األرض منحــرة وخمتــرة عــى مــن
يشــغل منصــب رئيــس الدولــة أو اخلالفــة أو اإلمــام ،وبــا ريــب إن كل فــرد يف
املجتمــع منــوط بــدور اخلليفــة؛ ألن الفــرد هــو املخاطــب واملكلــف بالنهــوض
هبــذا الــدور ،وكل تب ًعــا لطاقتــه ،فاخلليفــة الــذي يقــوم بمنصــب رئاســة الدولــة
تتســع مســؤولياته وواجباتــه لتشــمل ليــس ســائر مواطــن الدولــة وكل مــا يقع يف
نطــاق دولتــه وليــس نفســه فقــط.
ولذلــك وحتى يســتطيع اإلنســان أن يفي بمســؤوليات اخلالفــة واإلعامر
يف األرض فقــد كرمــه اهلل وزوده ربنــا  كــا قلنــا بآلــة العلــم والفهــم واإلدراك
(العقــل واحلــواس) ،ويتجــى هــذا التكريــم آلدم عليــه الســام مــن اآليــة
الكريمــة ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ [البقــرة ،]32 - 31 :اهلل  علــم آدم  األســاء كلهــا
أيضــا كلمــة (كلهــا) يف قولــه
بــا أودع فيــه مــن آلــة للعلــم والتعلــم ،وليالحــظ ً
تعــاىل :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ ،أي أن اإلنســان وهــب مــن القــدرات
العقليــة والذهنيــة مــا يســتطيع هبــا أن يســتقيص كل يشء علـ ًـا.

أيضــا نوعــان مــن اإلشــارة بــأن اإلنســان ســيكون توا ًقــا
ونالحــظ هنــا ً
دو ًمــا لإلحاطــة علـ ًـا ومعرفــة كل يشء يالحظــه وحيســه ،وحتــى إنــه يتحــرق
شــو ًقا ملعرفــة كل مــا وراء احلــس والطبيعــة (امليتافيزيقــا) ،أو الــذي ال يــزال يف
عــامل اإلعــام أو اخليــال أو مــا ورائهــا.
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وأفضــل مــن عــر عن هــذه النزعة التــي لدي اإلنســان الكاتــب الربيطاين
الشــهري جــورج برناردشــو« :أنتــم تــرون األشــياء وتســألون ملــاذا؟ أما أنــا فأحلم
()1
باألشــياء التــي مل تكــن ً
أصل وأســأل ملــاذا ال؟».
فــا غــرو إن وصــل اإلنســان بفضولــه وتطلعــه إىل مــا ال تــراه العــن
املجــردة كالــذرة ومــا دوهنــا ،والكواكــب واألجــرام الســاوية البعيــدة عــن مدى
اليــد وبــر العــن.
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أي إن اهلل  قــد اســتخلف آدم  يف األرض دون أن ينقصــه شــي ًئا
ألجــل القيــام باألمانــة الكــرى يف اخلالفــة واإلعــار عــى أكمــل وجــه إذا مــا
تســلح بالتواضــع واالســتقامة.
فاختصــاص اهلل  آدم  باخلالفــة يف األرض ،وبالعقــل وبملكاتــه
النفســية والقلبيــة مــن عزيمــة وإرادة حــرة وبالتــايل بإعامرهــا هلــو تكريــم عظيــم
مــن اهلل  لإلنســان وأقــول لإلنســان؛ ألن تكريــم اهلل  مل يكــن آلدم 
وحــده وإنــا آلدم  ولبنيــه مــن بعــده لقولــه تعــاىل :ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟﱸ [اإلرساء.]70 :
وســيبقى هــذا التكريــم مــن اهلل  جلنــس اإلنســان مــا بقيــت الشــمس
والقمــر؛ إذ إن اآليــة الكريمــة واضحــة أشــد الوضــوح بتقريــر هــذه احلقيقــة،
فمطلــع اآليــة يقــول :ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ وبنــو آدم هــم املتوالــدون
واملتكاثــرون مــن بعــده إىل يــوم الديــن ،وقولــه ﷺ« :كلكــم مــن آدم وآدم مــن
تــراب» [رواه أمحــد].
( )1اهيود أوملرت ،يظهر املتكلم ،ص .575

تأمالت في كرامة اإلنسان

إن مــا ذكــر أعــاه مــن اختصاصــات مكرمــة آلدم  ،والتــي ميزته عن

باقــي املخلوقــات بــا تنــازع مــا هــي إال تبــع للتكريــم األكــر واألعظــم واألجل

لإلنســان ،وهــو تفــرده ومتيــزه بالنفخــة العلويــة املباركــة التــي أودعهــا اهلل  يف
اجلســد املــادي ،املخلــوق مــن الطــن ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [ص.]72 - 71:

ـي،
هبــذه النفخــة ارتفــع هــذا اجلســد مــن مســتوى وضيــع إىل مــكان عـ ّ

روحــا وجســدً ا ،يتطلــع دو ًمــا إىل الرقــي والعلــو؛
وهبــا صــار اإلنســان إنســانًاً ،

إذ إن النفخــة التــي فيــه وهــي الفــرع تشــده وتدفعــه دف ًعــا إىل االتصــال باألصــل،
وإىل ذلــك الســمو وإىل ذلــك الكــال ،وكلــا ســا بروحــه وترفــع بأخالقــه وعــا

بأفعالــه كان بربــه أعــرف وإليــه أقــرب وبإنســانيته أكمــل.

فبفضــل مؤهالتــه هــذه التــي قــد ترفعــه مكانًــا عل ًيــا ،أمــر اهلل 

مالئكتــه بالســجود آلدم  ،فســجدت املالئكــة آلدم  ســجود تكريــم،
أيضــا نــوع مــن االعــراف بعلــو منزلتــه  وعلمــه حيــث تســكن فيــه
وهــو ً

نفخــة مــن روح اهلل .

هبــذه النفخــة اجلليلــة متيــزت طريــق اإلنســان عــن ســائر الكائنــات احليــة
ســالكًا هبــا طري ًقــا يتعلــم فيهــا ويغــر ويبنــي فيهــا ويطــور ،صعــو ًدا ورق ًيــا نحــو

بلــوغ الكــال اإلنســاين يف هــذه احليــاة إن هــو أراد ،فيــا الكائنــات احليــة األخرى
تــراوح مســتواها احليــواين ال تتعــداه(.)1
( )1سيد قطب يف ظالل القرآن ص .2140
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صحيــح إن اإلنســان يتفــق مــع احليــوان يف خصائــص العنــر الطينــي
فالطرفــان خلقــا مــن عنــارص األرض ،لــذا فيها يشــركان يف احلاجات اإلنســانية
لتأمــن بقائهــا عــى هــذه األرض مــن طعــام ورشاب ومســكن وجنــس.
غــر أن اإلنســان بفضــل متيــزه بالنفخــة العلويــة خيتــص بمطالــب
وحاجــات أساســية أخــرى غــر موجــودة لــدى احليــوان :وهــي روحيــة وعقليــة
متميــزا ،ولكــي يبقــى كذلــك ينبغــي تلقيــه هــذه
ونفســية ،مــا جيعلــه إنســانًا
ً
املطالــب أو احلاجــات وتأمينهــا لــه حتــى يتســنى لــه اجتيــاز طريقــه واســتمرار
تطــوره وبالتــايل أن يتحمــل تبعــات اختياراتــه.
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وإن مــن أهــم جتليــات وآثــار هــذه النفخــة العلويــة :العقــل ،لدرجــة
ُــرم عــن الكثــر مــن
أن بعــض املفرسيــن يــرى أن اإلنســان صــار إنســانًا ،وك ِّ
املخلوقــات بالعقــل ألنــه هــو منــاط التكليــف(.)1
مــن هنــا يتضاعــف وجــوب محايــة العقــل مــن االعتــداء والســعي
املتواصــل عــى رعايتــه وتنميتــه الســيام عنــد الناشــئة حتــى حتمــي إنســانية
اإلنســان التــي أرادهــا اهلل  لــه فبالعقــل يفكــر اإلنســان وخيتــار ،ومــن خــال
حقــه الــذي منحــه لــه خالقــه  بــأن يتمتــع بحريــة التفكــر واإلرادة والــرأي
واالختيــار والتعبــر عنهــا بحرية _ال جيــوز مصادرهتــا_ ألن يف مصادرهتــا اعتداء
عــى إنســانيته التــي هبــا خصــه اهلل  وميــزه عــن ســائر خلقــه ،وبالتــايل هــو
حــرا يف إرادتــه،
حــراً ،
اعتــداء عــى إرادة اهلل ؛ ألن اهلل  أراده أن يكــون ً
حـ ًـرا يف اختياراتــه ،حـ ًـرا يف تفكــره ،وحـ ًـرا يف رأيــه ،وإن أمــره بــأن يتبــع منهجــه
ورشيعتــه ونظامــه يف إدارة احليــاة وتنظيمهــا لكــي ينــال ســعادة الدنيــا واآلخــرة،
بيــد أن اهلل  أبقــاه حـ ًـرا يف اختيــاره مــع حتمــل مســؤولية هــذا االختيــار.
( )1سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ص .2141
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أليــس هــذا بأعظــم تكريم لإلنســان وأرشفــه بأن تركــه حـ ًـرا يف اختياراته؛
بــل هــو مــن أعظــم وأجــل تكريــم أن يتــاح لــه وحــده دون غــره مــن املخلوقــات
حريــة االختيــار ،ومســؤوليته وحــده بتحمــل تبعــة اختيــاره ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﱸ [فاطــر ،]18 :ﱹ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﱸ [النجــم.]41 - 39 :
واإلنســان حيلــل ويميــز بعقلــه احلــر ويــوازن ،ثــم يقــرر وخيتــار األفضــل
لــه واألنســب بمحــض إرادتــه وحصيلــة قناعاتــه دون فــرض أو إكــراه مــن أحــد
حتــى ال خيتبــئ وراء دعــوى أن حقــه يف االختيــار قــد ســلب منــه در ًءا بنفســه عن
تبعــة اختيــاره وحتمل آثــاره.
ونحــن هنــا نعــي أمهيــة وجــوب تأمــن احلريــة للعقــل اإلنســاين حتــى ال
يتبقــى لــه حجــة أمــام النــاس ،ثــم أمــام ربــه  يــوم احلســاب األعظــم.
ومكافحــا
كادحــا
ً
نســتطيع أن نقــول إنــه كتــب عــى اإلنســان أن يكــون ً
خصيصا
منــذ والدتــه ،عليــه أن يشــق طريقــه بنفســه بوســائل خاصــة منحــت لــه
ً
هلــذا الغــرض :عقلــه وحريتــه يف التفكــر واالختيــار مــزو ًدا بقــوى نفســية
وروحيــة تعينــه عــى حتقيــق تطلعاتــه وخياراتــه بــا فيــه إرادتــه وعزيمتــه.
مــا عليــه إال أن حيشــد هــذه الوســائل ويســتنفرها حتــى أقــايص طاقاهتــا،
فعليــه ً
أول أن يفتــش عــن البيئــة التــي حتمــي هــذه الوســائل وحتــرص عليهــا وأن
يناضــل يف ســبيل توفرهــا ،وعــى املجتمــع ثان ًيــا أن يؤمنهــا ألفــراده.
وإننــا لنــدرك أن ثمــة مــن ال يؤمــن بالــروح وال يقــر بالنفخــة العلويــة،
بيــد أنــه يف حلظــة تأمــل صادقــة جتــده يقــف منبهـ ًـرا ذاهـ ًـا أمــام مــا يتمتــع بــه
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اإلنســان مــن قــدرات عقليــة ونفســيه فــذة ،ويقــر معرت ًفــا بتفــرد اإلنســان هبــذه
القــدرات الفائقــة التعقيــد عــن ســائر املخلوقــات ومتيــزه عنهــا.
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واملنصــف منهــم غــر املتعجــرف أو العنــري يشــعر نفســه مســكونًا
رغـ ًـا عنــه يف صميــم أعامقــه باحــرام غريــب هلــذا الكائــن الفريــد ،الكائــن الــذي
ال يعلــوه مجــال البتــة يف تصميمــه التشــكييل الــذي قــرره اهلل  لإلنســان؛ إذ
لــو خــرج عنــه اإلنســان قيــد أنملــه ســيفقده مجالــه وهبــاءه ،فــاهلل  قــد خلــق
اإلنســان بيــده ،وســواه وصــوره عــى أحســن هيئــة ،ولن حتصــل صورة اإلنســان
مهــا أعملــت فكــرك وخيالــك أفضــل مــن اهليئــة التــي خلقــه اهلل  عليهــا،
ولطاملــا مــن بــاب التجربــة التخيليــة حاولــت أن أعــدل وأبــدل وأغــر يف هيئــة
اإلنســان وتصميمــه بحيــث يكــون فيهــا عــى صــورة أفضــل وأمجــل وأحســن،
فلــم أجــد نفــي إال عاجـ ًـزا مذهـ ً
ـول أجــر ورائــي أذيــال اخليبــة واهلزيمــة.
حاولــت ذات مــرة أن أجعــل لــه عينــن مــن اخللــف مــن رأســه إضافــة
إىل العينــن األماميتــن أو بدوهنــا أو عــى اجلبــن ،فوجــدت نفــي قــد شــنعت
صورتــه وشــوهت هيئتــه ،ونابتنــي قشــعريرة مشــمئزة مــن صورتــه املســتحدثة
ـارا إىل صورتــه األصليــة التــي خلقــه اهلل  عليهــا،
ختيل ًيــا ،وعــى التــو عــدت فـ ً
ـلم بعجــزي.
ـلم ومسـ ً
مستسـ ً
وإنــك إن رأيــت تفاو ًتــا يف اجلــال بــن البــر فإنــك مــن حيــث صــورة
اإلنســان وهيئتــه لــن حتصــل عــى تصميــم يعلــو مجـ ً
ـال وحس ـنًا للصــورة التــي
ُخلــق عليهــا اإلنســان مهــا بلغــت مــن قــوة التخيــل.
ويتجــى تكريــم اهلل  آلدم عــر تســويته هبــذه الصــورة أنــك ال تــرى
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اإلنســان عــى ســبيل املثــال ال احلــر يتنــاول غــذاءه مــن فيــه مبــارشه مــن عــى
األرض ،كــا احليــوان ،وإنــا يعاجلــه ويطبخــه حتــى ينضــج ويتهيــأ ويغنيــه
باملتبــات واملقبــات ،ثــم يضعــه يف صحــون مناســبة مرتبــه عــى نحــو مجيــل
عــى مائــدة الطعــام مزدانــة برششــف خــاص ثــم يتنــاول غــذاءه ،ويــزداد املشــهد
مجـ ً
ـال وإرشا ًقــا إذا مــا قارنتــه بخيالــك بصــورة احليــوان وهــو يــأكل كــا يعــرف
احليــوان والفــرق عظيــم جــدُ عظيــم.
وهــل حــدث أن حاولــت ذات مــرة أن تتنــاول غــذاءك مــن فمــك مبارشة
مــن عــى األرض أو حتــى مــن الصحــن املوضــوع عــى املائــدة؟ كيــف ســيكون
منظــرك وأنــت عــى هــذه الصــورة؟ ومــاذا ســيكون موقــف مــن يشــاهدك مــن
ً
أصــا
النــاس؟ بالطبــع لــن تلقــى منهــم غــر الضحــك والســخرية ،وأنــت
ســتأنف وتســتنكف حتــى عــن املحاولــة؛ ألن كرامتــك ال تســمح لــك بذلــك
ســواء كنــت خمتل ًيــا أو أمــام النــاس.
وإذا مــا حــدث أن حاولــت إجبــار أحــد عــى تنــاول غــذاءه مبــارشة بفمــه
مــن عــى األرض ،فإنــه ســرفض وســيثور عليــك ثــورة ال تعــرف اهلــوادة؛ ألنــه
يعتــرك أهنتــه وجرحــت كرامتــه بمجــرد أنــك فكــرت بطلــب ذلــك منــه ،فــا
ظنــك لــو أجربتــه ح ًقــا فإنــه لربــا يقاتلــك قتـ ً
ـال ال يبــايل معــه إن كان الســجن
أو املــوت مصــره.
ومــرة أخــرى ســوف أســوق مثـ ًـا وقــع فعـ ًـا معنا يف الســجن ،الســجون
الصهيونيــة منــذ احتــال الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة عــام 1967م،
وهــي تعــج بــاألرسى الفلســطينيني الذيــن قاومــوا االحتــال وتــم اعتقاهلــم
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وأرسهــم ،جممــوع األرسى مــن مجيــع الفصائــل الفلســطينية ،والذيــن اصطلــح
واختصــارا احلركــة
عــى تســميتهم باحلركــة الوطنيــة الفلســطينية األســرة،
ً
األســرة ،يشــكلون حالــة نضاليــة منظمــة موحــدة قــادرة ،ولطاملا هنضــوا بأعامل
نضاليــة مجاعيــة ناجحــة النتــزاع حقوقهم كأرسى سياســيني من الســجان ،وبعد
عــدد مــن النجاحــات للحركــة األســرة ضافــت هبــم مصلحــة الســجون ذر ًعــا،
فعمــدت إىل نقــل وعــزل الكثــر مــن كــوادر وقيــادات الفصائــل الفلســطينية
املوزعــة يف الســجون ومجعتهــم يف قســم منفــرد ومعــزول عــن باقــي األرسى
وعــن العــامل اخلارجــي وذلــك يف ســجن هداريــم وســط البــاد.
26

ويف حماولــة منهــا لكــر الــروح النضاليــة لــدى هــذه القيــادات وهتشــيم
معنوياهتــم؛ كانــت قــد وضعــت كرامتهــم هد ًفــا هلجمتهــا عليهــم؛ إذ إن نظــام
الســجون قائــم عــى أن يتنــاول األرسى وهــم يف غرفهم أطبــاق الطعام املخصصة
هلــم عــر فتحــه صغــرة تســع ملــرور األطبــاق تقــع يف وســط البــاب ،أي ال حيتــاج
األســر ألن ينحنــي كــي يتنــاول طعامــه منهــا ،بيد أنــه يف هذا القســم كانت الفتحة
موجــودة يف أســفل البــاب ،ولكــي يتنــاول األســر حصتــه مــن الطعــام كان عليــه
أن ينحنــي ويتنــاول أطباقــه مــن حمــاذاة قدميــه وقدمــي الســجان أو عامــل املطبــخ.
بالطبــع فــإن األرسى بشــموخهم ال يســعهم تقبــل هــذا اإلجــراء املهــن
الــذي يطــال أعــاق لبــاب كرامتهــم الشــخصية والوطنيــة حلظــة واحــدة ،فــا
مفتوحــا عــن الطعــام ضــد إدارة الســجن
كان منهــم إال أن أعلنــوا إرضا ًبــا
ً
حتــى ختضــع ملطلبهــم العــادل والوحيــد ورد االعتبــار لكرامتهــم ،وفعـ ًـا بعــد
أيــام معــدودة مــن اإلرضاب اضطــرت اإلدارة أن تســتجيب وختضــع ملطلبهــم
والوحيــد ،فأقــرت بفتــح البــاب عنــد تنــاول الطعــام ثــاث مــرات يوم ًيــا ثــم
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إغالقــه ،وهــذا حــدث يف شــهر مايــو (أيــار) مــن العــام 2004م.
هــذه احلادثــة الالفتــة تربهــن عمــق حساســية الشــعور بالكرامــة لــدي
اإلنســان ،وجهوزيتهــا الدائمــة واليقظــة للثــورة مــا ْ
إن تتهــدد أو تتعــرض
لإلهانــة ،لقــد انتفــض األرسى وأرضبــوا عــن الطعــام ملجــرد إجبارهــم عــى
االنحنــاء لتنــاول حصصهــم مــن أطبــاق الطعــام مــن الفتحــة يف أســفل البــاب،
ولــك أن تتخيــل مــاذا ســتكون ردة فعلهــم لــو حاولــوا إجبارهــم عــى تنــاول
غذائهــم مبــارشة بأفواههــم مــن عــى األرض!
أيضــا بــأن خصــه خالقــه  بتلــك الصــورة
نــال اإلنســان هــذه الكرامــة ً
واهليئــة اجلميلــة املتناســقة ،وأفــرده هبــا مــن دون باقــي الكائنــات احليــة .ففــي دنيا
النــاس إذا كان شــخص مــا مفضـ ًـا عــى غــره لــدي شــخص آخــر فإنــه يكرمــه
بــيء خيصــه بــه ويميــزه عــن اآلخريــن فســيقول مــن حولــه إنــه كرمــه وفضلــه
علينــا أو يقولــون إنــه حيبــه أكثــر منــا.
فاإلنســان إ ًذا أ ًيــا كان هــذا اإلنســان كريــم عنــد اهلل مفضــل عــى كثــر من
خلقــه وإال ملــا ميــزه وأفــرده عــن ســائر املخلوقــات يف أحســن هيئــة وصــورة.
ولذلــك نجــد إبليــس هيتــاج وحيتــج عــى تكريــم اهلل  آلدم عليــه الســام
وعلــوا ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
واســتكبارا
حســدً ا
ً
ً
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [اإلرساء.]62 - 61 :
فإبليــس لعنــه اهلل يقــر أن آدم  قــد كرمــه اهلل  لكنه اســتكرب وعىص،
ويف ســورة أخــرى املــوىل  خياطــب إبليــس :ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [ص.]75:
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يظهــر بذلــك ســبحانه وتعــاىل تكريـ ًـا آخــر آلدم  بيديــه ســبحانه مــا
يســتوجب ســجوده لــه ،كــا ســجدت املالئكــة آلدم  مــن قبــل.
فــا أعظــم هــذا التكريــم وأشــده وق ًعــا عــى القلــب مــا إن يســتحرض هــذا
اإلنســان يف حلظــة صفــاء يف هــدأة ليــل املســحة الربانيــة بــأن خلقــه بيديــه 
إال وتــري يف بدنــه حتـ ًـا قشــعريرة الرهبــة واملهابــة واخلشــوع واملحبــة هلل 
ـعورا عمي ًقــا بكرامتــه عليــه ســبحانه.
ويزيــده شـ ً
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ـرا يف الســن والقــدر
ولتقريــب املعنــى :فلــو أنــك زرت عزيـ ًـزا عليــك كبـ ً
_عمتــك مثـ ًـا_ ثــم غابــت وعــادت وهــي حتمــل لــك كو ًبــا مــن الشــاي فإنــك
لــن ترفضــه عندمــا تســمعها تقــول لــك :إنــه مــن صنــع يــدي ،صنعتــه بيــدي
خمصوصــا لــك مــن دون باقــي الضيــوف ،ملعزتــك وحمبتــك عنــدي ،أتــراك
ً
ترفضــه؟ أم ُتـ َـر وحتتســيه ســعيدً ا وتشــكرها؛ ألهنــا خصتــك بــه دون غــرك،
ـري لإلنســان أن
وكرمتــك علنًــا بعنايتهــا اخلاصــة! أليــس هــذا خط ًبــا جلـ ًـا حـ ٌّ
يعمــق التأمــل فيــه؟
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كرامة اإلنسان :شعو ًرا ووع ًيا
إن الكرامــة كــا تــم تعريفهــا آن ًفــا هــي بمثابــة أصــل الكرامــة بحيــث
يتســاوى فيهــا النــاس ،فاإلنســان أ ًيــا كان هــذا اإلنســان :ذكــر أو ُأنثــى ،أبيــض

أو أســود ،مؤمــن أو غــر مؤمــن ،يولــد أو تولــد معــه كرامتــه.

وألصل الكرامة تعبريان:
األول :لــه عالقــة بمشــاعر اإلنســان ووجدانــه وانفعاالتــه ،والــذي
أســميته (لبــاب الكرامــة) أو الشــعور بالكرامــة.
وهــذا اللبــاب الــذي لــدى اإلنســان هــو الــذي يشــكل قاعــدة عواطفــه
ومشــاعره؛ إذ منهــا تنبعــث دوافــع اإلنســان وانفعاالتــه ،وتســاهم يف حتديــد
ترصفاتــه واجتاهاتــه ،وهــذا اللبــاب هــو الــذي ُيولــد مــع اإلنســان ،ويتســاوى
فيــه مجيــع البــر.
الثــاين :وهــو الــذي لــه عالقــة بوعــي اإلنســان ،مكتســب مــن قبــل
اإلنســان ،وينقســم إىل قســمني:
أ .الوعي بالكرامة ،أي وعي اإلنسان بكرامته.
ب .الوعي للكرامة أي وعي اإلنسان لكرامته.
وهــذا الوعــي عــى بعديــه ينضــج مــع مــرور األيــام والســنني ،ومرهــون
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باجتهــاد اإلنســان وهــو عــى كل حــال يتأخــر يف حتصلــه عــن الشــعور بالكرامــة
(لبــاب الكرامــة).
ومــن شــأن الوعــي للكرامــة أن ُيعقلــن وهيــذب اندفاعــات (لبــاب
الكرامــة)؛ إذ هلــذا اللبــاب لــدى اإلنســان تعبــرات اندفاعيــة وانفعاليــة تلقائيــة
حتصــل لــه منــذ طفولتــه وهــو ال يعــي بعــد كنههــا ،وقــد تبقــى اندفاعيــات (لباب
الكرامــة) مســيطرة عــى ســلوك اإلنســان أو غالبــة عــى ترصفاتــه مــا مل يتحصــل
لــه الوعــي بكرامتــه والوعــي لكرامتــه.
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وهــذا مــا ســأتناوله الح ًقــا يف الفصــول التاليــة -إن شــاء اهلل ،-لكننــي
أســتبق وأزعــم أن قلــة مــن النــاس مــن حققــوا الوعــي لكرامتهــم ،وقلــة القلــة
منهــم الذيــن وصلــوا الوعــي لكرامتهــم (كــا ســأعرفهم الح ًقــا) ،وهــم صفــوة
النــاس وخيارهــم .أمــا اآلن فلســوف أســلط ضــوء تأماليت عــى (لبــاب الكرامة).

▌ لباب الكرامة:

ُيولــد اإلنســان وتولــد معــه كرامتــه ،فالطفــل ينمو وينمــو معــه يف كينونته
وتركيبتــه النفســية شــعور بأمهيتــه وبعــزة نفســه واعتــداده هبــا وبرغبــة ناميــة يف
رســوخها يف تلقــي احــرام وتقديــر اآلخريــن لــه واهتاممهــم بــه ،ويتوقــع ذلــك
منهــم وينتظــره وهــذا مــا أحــب أن أســميه كــا أرشت ســاب ًقا (لبــاب الكرامــة)،
وهــذا اللبــاب يصــل إىل درجــة الفريضــة وجيــب أن نحميــه ونرعــاه ونصونــه
باإلنســان منــذ طفولتــه ونعمــل عــى ترشــيده وهتذيبــه؛ ألنــه ُيعــد مــن أهــم مــا
ُيولــد مــع اإلنســان وملــا لــه مــن أثــر وتداعيــات عــى مســتقبل الشــخص نفســه
وعــى جمتمعــه.
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ونقــول إن محايــة (لبــاب الكرامــة) فريضــة؛ ألن هــذا اللبــاب قــد يتهــدد
بالســجن مــن جهــة خارجــة عــن ذات اإلنســان والتــي تتمثــل يف انتهــاكات
االحتــال مثـ ًـا وإجراءاتــه املذلــة واملهينــة للخاضعني حتــت وطأتــه ،واهلادفة إىل
ســحق (لبــاب كرامتــه) وطمــس شــخصيته كطريقة االعتقــال املهــن ،واالنتظار
عــى احلواجــز واملعابــر لســاعات طــوال واملامطلــة والتقطــر يف إعطــاء التصاريح
واألذونــات لــكل يشء ال تتســهل احليــاة إال بــه ،وغريهــا الكثــر الكثــر؛ لكــي
يفقــد اإلنســان الفلســطيني بالتــايل تقديــره لذاتــه ،وإذا مــا فقــد اإلنســان تقديــره
لذاتــه( )1فبالــرورة ســتكون إســقاطاته الســلبية باجتاهــن داخــي وخارجــي:
داخل ًيــا :نحــو املجتمــع إذ إن هــذا اإلنســان الفاقــد تقديــره لذاته ســيضيق
خلقــه ويتضــاءل حلمــه عــن ســاع اآلخــر املخالــف لــه أو املختلــف معــه،
والســيام مــع أهــل بيتــه ،فيصــب عليهــم نقمتــه وحنقــه الــذي تراكــم يف داخلــه،
مهــا أنــه
كمحاولــة منــه إلعــادة توازنــه النفــي وتقديــره لذاتــه ،حيــث يظــن وا ً
هبــذه الطريقــة لربــا يرمــم وجيــر مــا كــره االحتــال يف داخلــه ،أو ملجــرد
التنفيــس ملــا خيتلــج يف صــدره مــن شــعور نقــص أو كبــت أو قهــر ،بينــا اإلنســان
دون التقديــر العــايل لذاتــه يشــعر أنــه قــوي داخل ًيــا ،ومقتــدر عــى التســامح مــع
اآلخريــن وحتمــل انتقاداهتــم أو أخطائهــم بمرونــة ظاهــرة وبنفــس كبــرة مــن
غــر تصنــع أو متثيــل.
وخارج ًيــا :وإن بــدا ظاهر ًيــا قو ًيــا ال ينكــر ،وكانــت هتافاتــه رنانــة
وملهبــة باحلــاس ،غــر أنــه يتحاشــى الصــدام واملواجهــة ،وإذا مــا اضطــر
( )1تقدير الذات :هو مصطلح نفيس ،وله مستويان ،األول تقدير عال للذات والثاين ،تقدير
منخفض للذات ،والتقدير العايل للذات بعني أن تكون نظرة الشخص للذات إجيابية بأنه قوي
ويمتلك قدرات ،مؤهل لكل مكاره مرموقة ،حمرتم ومقدر
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أن يواجــه أو يقــاوم مــا يلبــث أن يرتاجــع وينكــر؛ ألنــه ال يرتكــز عــى الثقــة
بالــذات التــي مــن املفــرض أن يمــده هبــا تقديــره لذاتــه الســليب.
ثــم إن االحتــال حيصــل مــن حالــة فقــدان التقديــر للــذات لــدى أبنــاء
الشــعب الفلســطيني أن هــؤالء تب ًعــا لنظريــات علــم النفــس( ،)1ســيكونون
أدوات طيعــة وسلســة االنقيــاد وســهلة االتبــاع ،يرضــون احليــاة املحايــدة عــى
طريقــة املثــل «امــي جنــب احليــط وقــول يــا رب الســرة» أو «مــايل وماهلــم».
وال حيتــاج االحتــال أكثــر مــن هــذا حتــى يؤمــن بقــاءه واســتمرار إخضاعــه
وســيطرته عــى الشــعب واألرض بأقــل التكاليــف.
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وكذلــك قــد يتهــدد (لبــاب الكرامــة) بصــورة خارجيــة مــن ذات
اإلنســان مــن قبــل الوالديــن إذا تعاملــوا مــع طفلهــم بالعنــف والشــتم
واإلهانــة ،بــدل أن يلفــوه وحييطــوه باألمــن واألمــان واملحبــة والرعايــة احليوية
كلهــا لنمــوه النفــي الســليم .وهنــا ح ًقــا تكمــن خطــورة أن يرتعــرع الطفــل يف
حميــط ُأرسي يســوده اخلــوف والبــؤس والعنــف كأن يتعــرض الطفــل للــرب
الدائــم وللشــتم واإلهانــة عــى نحــو مســتمر الــذي يصيــب (لبــاب الكرامــة)
بمقتــل وســتكون لــه آثــار كارثيــة وتدمرييــة لشــخصيته ،بــكل جوانبهــا يف
مراحــل عمــره الالحقــة ،ولــو ســئل الطفــل حينئــذ عــا يشــعر بــه يف داخلــه
ملــا تســنى لــه القــدرة عــى حتديــد هويــة الــيء الــذي تــرر يف داخلــه ،لكــن
الشــك أن تعبرياتــه املتفجــرة عن ًفــا ســتتجىل بكامــل طاقتهــا وســخطها الح ًقــا
وال يلــوم الوالــد حينهــا إال نفســه إذا مــا حتــول ابنــه حاملــا يكــر إىل وحــش
كارس ال يعــرف الرمحــة ال بأبيــه وال بمجتمعــه ،كــرد فعــل عــا تعــرض لــه يف
( )1رايض الوقفي ،مقدمة يف علم النفس ،دار الرشوق للنرش والتوزيع ،2004 ،ص.347
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صغــره  ،وكمحاولــه منــه إلعــادة االعتبــار لكرامتــه ولشــخصيته التــي ديســت
آنــذاك.
يف الســجن التقيــت مــع بعــض األرسى ممــن كانــوا قــد تعرضــوا يف
صغرهــم للــرب واإلهانــة املتواصلــة مــن آبائهــم لســبب أو لغــر ســبب،
ويصــف يل أحدهــم كيــف أن أبــاه كان يفتعــل أي ســبب لرضبــه وإهانتــه أمــام
والدتــه التــي ال حــول هلــا وال قــوة إال بــاهلل ،وأمــام إخوتــه وكيــف أنــه حينهــا
كان ال يعــرف مــاذا يفعــل ،فهــو يف هنايــة املطــاف يقــف أمــام والــده ويظــل
واق ًفــا كاألبلــه الــذي يبــدو ال يعــرف شــي ًئا ويشــعر أنــه ال يشء وبــا كيــان وبــا
شــخصية ،وكان يشــعر أنــه صفــر ،ثــم اســتفرد معــي برصيــح العبــارة كيــف
متــت بداخلــه الرغبــة اجلاحمــة يف االنتقــام ليــس مــن والــده فحســب ،وإنــا مــن
املجتمــع ومــن عــادات املجتمــع الالمبــاالة لديــه ،وأنــه ملــا كــر قليـ ًـا واشــتدّ
عــوده تبلــورت يف نفســه إرادة التمــرد عــى كل يشء ،عــى كل حمــرم ،عــى كل
حمظــور ،وعــى كل يشء مرفــوض يف حارتــه وبلــده.
ـورا اجتامع ًيــا أو قانون ًيــا إال اقرتفــه وانغمــس
وفعـ ًـا مل يــرك شــي ًئا حمظـ ً
ـأرا لطفولتــه املتهمــة واملهمشــة ونكايــة باملجتمــع بــا اســتثناء ،إىل أن هــداه
فيــه ثـ ً
اهلل  ،وقصــة هدايتــه وتوقفــه عــن الســقوط والتهشــم الكامــل حمفوظــة لــدي
وال حاجــة لذكرهــا هنــا ،لكــن مــا أحــب أن أضيفــه هــو أن تعـ ُّـريف بــه عــن كثــب
مكننــي أن أســر غــوره وأستشــعر أنــه ال يــزال يعــاين مــن كدمــات ورضــوض
رواســب املــايض يف أعامقــه ،وأننــي بــا ريــب الحظــت آثارهــا يف ســلوكه
وترصفاتــه بالرغــم مــن حماوالتــه التســر عليهــا.
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ومــع ذلــك ،فــإن اإلنســان إذا مــا تــم ســحق لبــاب كرامتــه مــن جهــة
خارجــة عــن ذاتــه ،فهــذا ال يعنــي البتــة أن جــذوة لبــاب كرامتــه قــد انطفــأت
لألبــد ،بــل تبقــى ثاويــة وقابعــة حتــت مــا خلفــه القهــر والعنــف والبطــش مــن
رمــاد ،تتطلــع إىل االنبعــاث مــن جديــد ،وإن بــدا ال يشــعر بــه صاحبــه أو ال يعــي
وجــوده.
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لكــن مــا إن يستشــعر هــذا اإلنســان املســحوق ملســة احلنــان واالهتــام
والعنايــة حتــى يتناثــر الرمــاد وتأخــذ اجلــذوة طريقهــا نحــو االشــتعال ،وال
يرتيــث لبــاب الكرامــة حتــى يبــدأ يتعــاىف عــى مهــل وبتــؤدة ،وينمــو اهلوينــى
كنمــو النبتــة التــي تشــق طريقهــا مــن حتــت ركام األنــا املهدمــة صــوب نــور
الكرامــة املســتعادة وتقريــر الــذات.
وربــا جتــد تارخي ًيــا مــن اســتمرأ فقــدان لبــاب كرامتــه كالعبيــد ً
مثــا،
لدرجــة أنــه مل يفكــر حتــى باهلــرب لكــن جــذوة اللبــاب التــي تقبــع داخلــه وإن
كانــت راجعــة مؤق ًتــا ،فهــي تتــوق دو ًمــا إىل الكرامــة احلــرة والتــي لباهبــا أصــا
مولــود معــه ،فــا إن حتدثــه عــن حقــه بكرامتــه وحريتــه حتــى تنبعــث مــن طويتــه
أنــاة الشــوق للكرامــة وتتســابق مــن مقلتــه عــرات احلنــن الســاكن يف أعامقــه
ً
متصــا بأبينــا آدم  uأول إنســان حــر
اإلنســانية واملمتــد عــر القــرون الغابــرة،
كريــم عــى وجــه هــذه األرض.
وإذا مــا تــم حتريــر هــذا العبــد ،وعــادت لــه كرامتــه التــي تراكــم عليهــا
فرحــا وســعا ًدة ال تضاهيهــا ســعادة عىل وجه
الــذل واهلــوان ،مــا يلبــث أن يبكــي ً
األرض؛ ألنــه باختصــار عــاد إلنســانيته األوىل األصيلــة والنبيلــة ،فلإلنســانية
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احلــرة طعــم ســام علــوي ال يعرفــه إال مــن تذوقــه بعــد حتــرره وانعتاقــه وانبعاثــه
مــن جديــد.
لكــن الســؤال األهــم :هــل مــن املمكــن أن يســحق لبــاب الكرامــة مــن
داخــل ذات اإلنســان؟ نظـ ًـرا لعلمنــا أن اإلنســان يولــد وتولــد معــه كرامتــه عــى
بعدهيــا :الشــعور بالكرامــة ،واســتعداده لوعيــه بكرامتــه.
أظــن أن ثمــة حالــة واحــدة يصــدر ســحق (لبــاب الكرامــة) مــن داخــل
ذات اإلنســان ،فــا يبــايل بعدهــا باإلهانــة أو االحــرام ،بــاالزدراء أو التقديــر،
وهــو أصـ ًـا ال يميــز بينهــا ،وذاك مــن ولــد جمنو ًنــا ال عقــل لــه أو قــد ُّجــن يف
حياتــه ومل يعــد لــه عقــل يعقــل بــه.
بمعنــى آخــر :ال يوجــد ثمــة عاقــل يتخــى طو ًعــا أو مــن داخــل ذاتــه
عــن كرامتــه .فلإلنســان إ ًذا حساســية مفرطــة للبــاب كرامتــه وكلــا كــر كــرت
معــه حساســيته لكرامتــه ،لذلــك تــرى الطفــل منــذ طفولتــه األوىل ،بفضــل هــذا
اللبــاب يتأفــف أو ينفــر أو يرفــض بالــراخ والبــكاء إذا مــا أكــره عــى يشء ال
ـرا
يريــده أو ال حيبــه حتــى وهــو رضيــع تــراه يشــاكل برجليــه ،وبكلتــا يــده تعبـ ً
لرفضــه وانتفاضتــه دون أن يــدرك هــو كنــه رفضــه بعــد بينــا الكبــر يف العمــر
لفــرط حساســيته للبــاب كرامتــه يغــايل يف احــرام ذاتــه ،وحفــظ قدرهــا أشــد
احلفــظ مــن اقــراف مــا ال جيمــل وال يليــق هبــا ويصوهنــا بحميــة شــديدة ممــا قــد
حيــط مــن قدرهــا وينتقــص مــن قيمتهــا ،فتجــده يأنــف ويســتنكف مــن مزاولــة
عمــل أو إطــاق قــول قــد يعيبــه ويشــينه ،والســيام أمــام غــره ممــن يعــرف أو ال
يعــرف ،وبعضهــم يســتنكف خمتل ًيــا لفــرط وعيــه لكرامتــه.
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ومــع ذلــك جيعلــه شــعوره بكرامتــه إذا مــا حــاول أحــد أن يفــرض عليــه
مــا ال يريــده أو ال يقتنــع بــه عقيــدة كانــت أو فكــرة أو رأ ًيــا أو ً
فعــا أو عــاد ًة
أو ً
قــول أو أي يشء أن ينتفــض انتفاضــة تــري رجتهــا يف أنحــاء جســده ال
يكبحهــا عــن التمــرد والثــورة يشء ،لكــن إذا مــا كان املكــره أقــوى منــه ويقدر أن
را غــر أن الضغينــة
يبطــش بــه إن رفــض فإنــه لربــا خيضــع لإلمــاء
ً
مكرهــا وجمـ ً
واحلقــد ال يكفــان عــن التنامــي والتعاظــم يف داخلــه جتاهــه ،ويضمــر لــه العــداء،
ويقلــب لــه ظهــر املجــن ،ويرتبــص بــه الدوائــر حتــى ينقلــب عليــه عنــد أول
ـأرا لكرامتــه.
فرصــة ســانحة ثـ ً
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وألن اإلنســان ال حيــب أن يكــون مغلو ًبــا عــى أمــره ،وأصـ ًـا هــذه الثورة
تنفجــر فيــه عــى نحــو تلقائــي ،وكأهنا خــط دفاعــه األمامــي ،فلبــاب الكرامــة إ ًذا
أيضــا إذا مــا نزلــت بــه إهانــة
أقــوى أثـ ًـرا يف النفــس مــن كل شــعور ،وقــد يثــور ً
جارحــه مــن أحــد أو مــن جهــة مــا ،وإن ثورتــه لكرامتــه قــد جتعلــه يقــف وجهــا
لوجــه مــع غريــزة البقــاء ،فإمــا كرامتــه وإمــا حياتــه؛ إذ مــا هيمــه يف هــذه احلالة رد
االعتبــار لكرامتــه التــي شــعر أهنــا قــد ديســت وســحقت مــن اآلخريــن.

إ ًذا يمكننــا القــول أن لبــاب الكرامــة هــو الــذي ينتفــض وهيتــاج يف داخــل
اإلنســان ،وقــد يتــرف هــذا اإلنســان حينهــا ترص ًفــا خيالــف فيــه احلكمــة
واملنطــق ممــا قــد جيعلــك تتســاءل متعج ًبــا :أهــذا العاقــل الرزيــن الــذي أعرفــه
يتــرف عــى هــذا النحــو؟ ألنــه كــا قلنــا إن هــذا الــيء فيــه لبــاب الكرامــة
عندمــا يتعــرض إلهانــة مــا ينطفــئ حينهــا يف اإلنســان كل أنــوار احلكمــة والعقل
لديــه ،وإذا مــا كان ثمــة يشء مــا بمقــدوره أن يلجمــه وحيجــزه عــن ارتــكاب
محاقــة أو ســفاهة مــا؛ ليــس غــر يشء واحــد وهــو مــدى عمــق وعيــه لكرامتــه.
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لــذا ال نبالــغ إذا قلنــا إن اإلنســان متــى أكــره عــى يشء أو نزلــت بــه إهانــة
فــإن جــز ًءا مــن إنســانيته قــد حتطــم وتصــدع ،وال يشء جيــره ســوى االنعتــاق
ورد االعتبــار ،ويشــعر بجــزء آخــر مــن إنســانيته قــد هتــدم وهتشــم إذا مــا منع من
التعبــر عــا يعتمــل يف داخلــه أو خيتلــج بــه ضمــره مــن رأي أو قناعــة أو فكــر؛
فإنــه إن مل يســتطع أو مل يــرد أن يتمــرد عــى اإلكــراه أو املنــع ،فهــو بــكل وضــوح
قــد خــر خرسا ًنــا مبينًــا حيــث إنــه قــد خــر جــز ًءا مهـ ًـا مــن إنســانيته إذا مــا تــم
اســتعباد هــذا اجلــزء فيــه.
فاإلنســان الــذي ختــى عــن إرادة التمــرد أشــد إيال ًمــا وأبعــد ســقو ًطا مــن
اإلنســان الــذي ال يســتطيع أن يتمــرد عــى اإلكــراه أو املنــع ،فإنــك يف احلالــة
ـوها عــى غــر طبيعتــه ،يمــي بيننــا عــى هيئــة
ـخصا مشـ ً
األوىل ســوف تــرى شـ ً
حــرا أو
إنســان ومــا هــو بإنســان؛ إذ إن اإلنســان ال يكــون إنســانًا إال إذا كان ً
مكافحــا لنيــل حريتــه ،وال يــرىض بحالــة تغ ّيــب إرادة التمــرد إال عبــد.
ً
أمــا اإلنســان يف احلالــة الثانيــة الــذي ال يســتطيع التمــرد مــع اضطــرام
نــران إرادهتــا يف داخلــه فيبقــى حماف ًظــا عــى إنســانيته حتــى وإن قمــع جــز ًءا منهــا
وبــدت مالمــح االســتعباد عــى وجهــه إال أهنــا مل تتغلغــل إىل داخلــه كــا يف احلالة
األوىل ،ولســوف تلتقــط فلتــات لســان تــي بحالتــه وإنــه مــا إن جيــد الفرصــة
الســانحة واألجــواء املناســبة حتــى يتمــرد ويثــور ثــورة حلريتــه وكرامتــه.
ويف الســجن قــد عــاش بيننــا يف الســنوات األخــرة أفــراد مــن الذيــن
ينتمــون إىل «داعــش» وكان مــن رشوط قبــول دخوهلــم إىل األقســام التــي نقطنها
أال يعــروا عــن أفكارهــم وال يدعــوا إليهــا يف أوســاط األرسى ،وتــم االتفــاق
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بــن كافــة الفصائــل عــى إلــزام أفــراد «داعــش» هبــذا الــرط دون اســتثناء؛
إذ إن أفــكار «داعــش» ومنهجهــا قوبــل بإمجــاع الفــت عــى نبذهــا وحماربتهــا،
وهــم قــد قبلــوا هــذه الــروط عــى مضــض بـ ِّـن؛ ملــا ملســوه مــن وســط شــبه
معــاد ملــا حيملونــه مــن فكــر ومنهــج ،وكان مــن نصيــب الغرفــة التــي أســكنها أن
تســتوعب أحدهــم ،وقــد أبــدى هــذا األســر التزامــه بالــروط وهــي رشوط
تســلبه حريــة الــرأي والتعبــر ،وكنــت كلــا أختلــس نظــرة إىل وجهــه يف اللحظــة
التــي ال يســتطيع فيهــا أن يتوســع يف حديثــه عــا خيتلــج بــه داخلــه مــن آراء نابعــة
مــن أفــكاره أرى االحتقــان يعتــر وجهــه والقهــر يلجــم فمــه ،وبالرغــم مــن
معارضتــي الشــديدة والشــاملة ألفكارهــم ومنهجهــم فلــم أكــن أشــعر بارتيــاح
ملــا حيــدث معــه ،وكان حيتلنــي التســاؤل هــل مــن حقنــا ســلب حريتــه؟ أليــس
هــذا شـ ً
ـكل مــن أشــكال االســتعباد؟ فــكان املوقــف يزعجنــي جــدً ا ويضيــق بــه
صــدري والســيام أن اســتيعابه يف غرفتنــا قــد واكــب لــدي اكتــال عمليــة اختــار
ونضــوج طويلــة ملوضــوع كرامــة اإلنســان كحــق إنســاين أصيــل ،وقــد تعمــق
فيــه حــي ووجــداين واســتغرقني كيل ،ورصت أمقــت أي رضب مــن رضوب
ســلب احلريــة ألي إنســان ،والــذي يســلب وجيــرد اإلنســان مــن حرياتــه أ ًيــا كان
هــذا اإلنســان تتجــى فيــه أشــنع وأقبــح امتهــان لكرامــة اإلنســان.
وذات مــرة قلــت لــه :مــا دمــت يف هــذه الغرفــة لــك احلريــة أن تقــول مــا
تريــد ،فشــعرت بأســارير وجهــه قــد انفرجــت وأنوار لبــاب كرامته قــد بانت عىل
ســحنته وأرشقــت ،وشــعرت بــه خيــر فرحــة االنعتــاق ،وصــار يتحــدث بحريــة
دون خشــيه أو حماذيــر وحتســبات ،غــر أنــه كان قــد حتــرر مــن احلــذر حتــى وهــو
خيالــط اآلخريــن مــن خــارج الغرفــة ،ومل خيطــر ببالــه أن يصنــع لنفســه ضوابــط
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خــارج الغرفــة حلساســية موقفــه ،فوصــل بــه األمــر إىل التــادي والتطــاول عــى
اآلخريــن بآرائــه املتطرفــة واملتشــددة التــي مل تــرا ِع القواســم الوطنيــة املشــركة
للفصائــل كافــة.
وح ًقــا حتــى يف معايــري املتســاحمة إنــه قــد جتــاوز واعتــدى ،ويف نظرهــم
أنــا مــن يتحمــل املســؤولية عــن ترصفاتــه؛ ألنــه يعيــش يف غرفتــي ،وملــا راجعتــه
واحلــزن يطوقنــي عــرف مــدى الــرر الــذي ســببه يل فقــرر أنــه يريــد أن خيــرج
مــن القســم ،وعــى الفــور أخرجــوه مــن القســم إىل قســم آخــر ليبــدأ رحلتــه
مــن جديــد ،وبالرغــم ممــا ســببه يل مــن إحــراج ولــوم مــن اآلخريــن غــر أنــه مل
خيالطنــي ولــو ذرة نــدم واحــدة كــوين شــعرت بانســجام كامــل مــع إيــاين العميق
بكرامــة اإلنســان رغــم مــا دفعتــه مــن أثــان مقابــل ذلــك.
وملــا خلــوت بــذايت وغصــت يف أغــوار نفــي أتلمــس وأتقــى جــذور
موقفــي اإلجيــايب حيــال حريتــه؛ تبــن يل أن لبــاب كرامتــي هــو الــذي دفعنــي
دف ًعــا للتعاطــف والتضامــن معــه دونــا اكــراث ملــا قــد يلحــق يب مــن أذى.
ـتحكم يف أعــاق
فلبــاب الكرامــة الشــعور بالكرامــة الــذي يســكن مسـ
ً
مجيــع بنــي اإلنســان األول؛ ينشــئ حالــة طبيعيــة مــن التضامــن املتبــادل ،فــا
أحــد يقــف بليــدً ا غــر مبـ ٍ
ـال إذا مــا شــاهد إنســانًا آخــر يتعــرض لإلهانــة بســبب
أو بدونــه ،وإن مل يكــن يعرفــه أو يعــرف شــي ًئا عنــه فإنــه سيشــعر أن غض ًبــا عار ًمــا
جييــش يف داخلــه عــى املعتــدى وتنفجــر إىل جنبهــا مشــاعر تعاطــف قويــة مــع
اإلنســان املعتــدى عليــه ،ويــود لــو أن يبطــش بالظــامل املعتــدي وينقــذ املظلــوم
مــن خمالــب عدوانــه وأنيــاب غــروره حتــى لــو حلــق بــه األذى ،وهــذه صــورة
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مجيلــة مــن أمجــل مــا تفرزهــا العالقــات اإلنســانية وهــي التعاطــف اإلنســاين أو
التضامــن اإلنســاين.
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وقــد اتفــق وأنــا ال أزال أعالــج هــذه التأمــات أن التقيــت يف عــام
2017م يف ســجن جلبــوع مــع أســر يشــهد لــه اجلميــع بالنقــاء الثــوري وحســن
الســرة وطيــب الســمعة ،ووجدتــه ينطــوي عــى صــورة ســلبية وموقــف غــر
ودي حيــال أســر آخــر كنــت أظنــه عــى غــر تلــك الصــورة ،تبــن يل أن هــذا
املوقــف الســلبي حيالــه مل يتكــون جــراء تــرف يسء منــه جتاهــه شــخص ًيا ،وإنام
ألنــه كــا قــال كان يتعامــل مــع اآلخريــن بتعـ ٍ
ـال وكــر ،وكأن اآلخريــن ال يشء
أمامــه ،فــكان إذا طلــب مــن أحــد شــي ًئا يكــون طلبــه عــى صيغــة األمــر اخلاليــة
مــن عبــارات املجاملــة واالحــرام وتنطــوي عــى إهانــة اآلخــر ،فكــون عنــه
آنــذاك املوقــف الســلبي جتاهــه ،وقــال يل أمــام دهشــتي الباديــة خمتتـ ًـا كالمــه:
«احرتمنــي تكســبني وإذا مل حترتمنــي ال تلــم إال نفســك».
وال شــك أن كالمــه هــذا نابــع مــن حســه القــوي بالتضامــن اإلنســاين
اجلميــل ،لكــن عــى العمــوم إن الــذي ال يتعاطــف إنســان ًيا مــع املظلــوم ألي
ســبب كان كأن يكــون املعتــدى عليــه مــن لــون آخــر أو ديــن آخــر أو مــن مذهــب
أو قــوم آخريــن؛ فــإن ثمــة عط ًبــا وخلـ ًـا ال حمالــة قــد خالــط إنســانيته ،وأخشــى
أن يكــون جــزء مــن إنســانيته قــد مــات أو انكــر عــى األقــل ،أو أنــه مســجل يف
عــداد املــرىض إنســان ًيا فيكــون بحاجــة إىل العــاج بالعنايــة املركــزة أو باملصحــة
النفســية إىل أن يشــفى وينجــر؛ ألننــا نخــاف عــى املجتمــع منــه أو باألحــرى من
اجلــزء املريــض مــن إنســانيته ،وســيكون املجتمــع أول ضحايــاه بعــد القريبــن
منــه ،وإن مل يســارعوا يف معاجلتــه وإخضاعــه رسي ًعــا لعمليــة إحيــاء وابتعــاث
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متجــدد للتضامــن اإلنســاين فيــه النابــع مــن لبــاب الكرامــة املوجــود لــدى كل
إنســان فينــا.
حمطــا كل ًيــا أو جزئ ًيــا يتفاعــل
والنظــر إن مل يكــن شــعوره بالكرامــة
ً
ويتعاطــف فرد ًيــا مــع نظــره يف حــاالت يــره أو عــره ،فرحــه أو حزنــه ،فــا
عجــب البتــة إن رأيــت أحــد املتخاصمــن يطــرح خصومتــه جان ًبــا أو حتــى
ينســاها ويتعاطــف مــع خصمــه إذا مــا نزلــت بــه شــدة أو مصيبــة ،وال يتباطــأ
عــن مــد يــد العــون لــه وقــت احلاجــة دونــا تــردد.
أال تــرى مثـ ًـا إذا مــا تــم االعتــداء جســد ًيا عــى معلــم يف املدرســة مــن
أحــد تالميــذه كيــف ينهــض باقــي املعلمــن يف املدرســة أو حتــى يف الوطــن كلــه
احتجاجــا عــى العنــف ضــد املعلمــن ،وتضامنًــا مــع املعلــم وكيــف ســيربرون
ً
احتجاجهــم أن االعتــداء عــى املعلــم هــو بمثابــة اعتــداء عــى مجيــع املعلمــن،
فهــم يتضامنــون مــع جنــس رشحيتهــم إذا مــا تعــرض أحدهــم لالعتــداء ،وهكذا
اإلنســان يدفــع شــعوره بالكرامــة (لبــاب الكرامــة) للتضامــن مع جنــس رشحيته
مــن املخلوقــات ،مــع أخيــه اإلنســان اذا مــا تعــرض لإلهانــة أو األذى ،ربــا
رشحيــة املعلمــن مصلحتهــم هــي التــي حتركهــم للتضامــن املهنــي بينــا اإلنســان
حيركــه شــعوره بالكرامــة للتضامــن مــع نظــره يف اخللــق ،مــع أخيــه اإلنســان
دون أن ينتظــر حتقيــق مصلحــة ســوى باســتجابة لالندفــاع الداخــي األصيــل،
وأذكــر كيــف أننــا كأرسى فلســطينيني سياســيني عمدنــا يف عــام 2002م إىل
بلــورة قــرار إرضاب مفتــوح عــن الطعــام ليــوم واحــد تضامنًــا مــع أرسى حــزب
مفتوحــا عــن الطعــام لتحقيق
العــال الكردســتاين الرتكــي الذيــن أعلنــوا إرضا ًبــا
ً
مطلــب عــادل واحــد وهــو نقلهــم إىل ســجون قريبــة مــن مــكان ســكناهم؛ لدفع
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معانــاة ومشــقة الســفر عــن أهاليهــم حــن زياراهتــم ،وأذكــر أن بعضهــم قــى
نحبــه جــراء ذاك اإلرضاب.
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الحــظ ،كيــف أننــا أعربنــا عــن مشــاعر التضامــن والغضــب كأرسى
سياســيني مــع معانــاه وحمنــة أرسى سياســيني آخريــن ال نعرفهــم شــخص ًيا،
وإنــا لكوهنــم أرسى مثلنــا يف «املعانــاة والدوافــع السياســية» ،لــذا أرى مــن
حقــي أن أكــرر أن اإلنســان يتضامــن ويتعاطــف مــع مــن هــو مثلــه ،أي مــع
اإلنســان أ ًيــا كان هــذا اإلنســان ،ثــم إنــه قــد يتعــدى تضامــن اإلنســان مــع أخيــه
اإلنســان النابــع مــن شــعوره بالكرامــة إىل غــر جنســه مــن املخلوقــات ،فــراه
يتفــق ويتعامــل برمحــة مــع باقــي املخلوقــات مــن حيوانــات بريــة وبحريــة وحتى
الشــجر أو بشــكل عــام مــع البيئــة ومــا حــوت ،ثــم إن الوعــي بالكرامــة جيعلــه
يتــرف مــع الطبيعــة ومــا شــملت مــن منطلــق املســؤولية واألمانــة جتــاه كل مــا
عــداه ،وهــذا مــا ســنقابله الح ًقــا.
إنــه الشــعور بالكرامــة إ ًذا وإنــه لشــعور مجيــل جــدً ا أن ينطــوي عليــه
اإلنســان وحتتاجــه البرشيــة أيــا احتيــاج ،وهــو مــن أغــى مــا يملكــه اإلنســان
ممــا ال يســتغني عنــه وال يــرىض عنــه بديـ ًـا ،وال يملــك أصـ ًـا عنــه حتويـ ًـا ،وال
يضاهــي غالوتــه شــي ًئا؛ إذ بــه صــار إنســانًا متميـ ًـزا بــه ،يغضــب عندمــا ُيعتــدى
عليــه أو عندمــا ُيعتــدى عــى غــره مــن منطلــق التضامــن اإلنســاين الــذي يولــد
هــذا الشــعور.
إ ًذا يف ســبيل مصلحــة اإلنســان واملجتمــع واإلنســانية والطبيعــة ينبغــي
محايــة وصيانــة لبــاب الكرامــة لدي اإلنســان منــذ طفولتــه وإىل أن يــوارى الثرى،
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والوســيلة األهــم حلاميــة لبــاب الكرامــة هــو االحــرام ،واإلنســان يريــد فقــط أن
حترتمــه ،واإلنســان حيــب الــذي حيرتمــه ،عارضــه ،اختلــف معــه ،انفصــل عنــه،
فارقــه ،لكــن إذا كان هــذا عــى قاعــدة االحــرام فإنــك ســتنال حمبته وإذا شــاعت
املحبــة شــاع الســام وســاد الوئــام.
فكــم هــو مهــم احــرام الشــعور بالكرامــة ،احــرام كرامــة اإلنســان حــق
أصيــل مقــدس لــكل إنســان وجيــب احرتامــه ،لكــن مــا هيمنــا اآلن هــو التشــديد
عــى ممارســة االحــرام ،احــرام اجلميــع للجميــع ألي كان ومهــا كان ،ســواء
صغــرا ،قو ًيــا أو ضعي ًفــا ،ذك ًيــا أو بســي ًطا؛ ألن
كبــرا أو
فقــرا،
أكان غن ًيــا أو
ً
ً
ً
لــكل أحــد أ ًيــا كان احرتامــه بنفســه واعتــداده بذاتــه ،وهــذا هــو لبــاب اللبــاب،
باالحــرام تســتخرج أفضــل مــا عنــد اإلنســان ،بــل يعطيــك اإلنســان أفضــل مــا
عنــده عــن طيــب خاطــر ونفــس ســخية.
وقــد جربــت عمل ًيــا فضيلــة االحــرام يف الســجن مــع األرسى ،ورأيــت
ً
ســهل واملســتحيل
بــأم عينــي عجائــب االحــرام وكيــف أحالــت الصعــب
ممكنًــا ،وكيــف كشــفت يل شــي ًئا مــن أرسار اإلنســان وثمــة أمثلــة حصلــت معــي
أردت أن تشــاركوين فيهــا:
إنــه أســر معــروف بســوء العــرة وصعوبــة العيــش معــه ،وكان األرسى
يرفضــون اســتقباله يف غرفهــم «يــرون العمــى وال يرونــه» ،كان مثــل اهلــم عــى
القلــب ،والــكل يدفعــه عــن نفســه وعــن غرفتــه دف ًعــا ،إىل أن وقــع مــن نصيــب
الغرفــة التــي أقطنهــا ،تعاملــت معــه باحــرام كــا اآلخريــن ،لكــن مــع بعــض
االهتــام والرمحــة أو أســتطيع أن أقــول تعاملــت معــه باحــرام الفــت ،وإذ يب
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وبينــا ونحــن حتــت ســطوة الدهشــة نتفاجــأ مــن ترصفاتــه التــي ال يمكــن أن
نعيبهــا أبــدً ا ،بــل كان دو ًمــا حيــاول أن يبقــى ســبا ًقا يف فعــل اخلــر واملبــادرات،
وطــوال عــام كامــل مل يصــدر منــه إال مشــكلة واحــدة مــع أحــد األشــخاص،
وحتــى يف هــذه املشــكلة الوحيــدة حيمــل الشــخص اآلخــر القســط األكــر مــن
الــوزر ،طب ًعــا بينــي وبــن نفــي عرفــت أنــه كان ينقصــه االحــرام ،وحيتــاج مــن
اجلميــع أن يتعاملــوا معــه باحــرام والســيام مــن املســؤولني.
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ً
وفعــا أفضــل مــا عنــده :هــدوء وتعــاون
باحرتامنــا لــه أعطانــا ح ًقــا
فجــر فيــه كل معــاين اخلــر واألمــل التــي كانــت هاجعة
وإخــوة ،أي أن االحــرام َّ
يف داخلــه وترتقــب الــذي يوقظهــا عــى نحــو صحيــح ،واتضــح يل فيــا بعــد مــن
خــال تأمــي حالتــه وعالقتــه مــع األرسى أن األرسى أنفســهم يتحملــون جز ًءا
مهـ ًـا مــن طبيعــة عالقاتــه هبــم؛ إذ إن األرسى كباقــي النــاس يتأثــرون باألخبــار
واإلشــاعات دون تبــن وحتقــق مــن صحتهــا ،ومــا أرسع انتشــار اإلشــاعات!
ليــس اخلطــأ أن يســمعها اإلنســان إنــا اخلطــأ أن يصدقهــا دون حتقــق ويتــرف
تب ًعــا هلــا.
معظــم األرسى مل يعايشــوه يف غرفــة واحــدة ،لكــن أنبــاءه وصلــت
قبلــه ،وإذا مــا دخــل غرفــة يتــرف أرسى الغرفــة معــه تب ًعــا ملــا حيملــون عنــه
حمــارصا فيضطــر
مــن أفــكار :اإلعــراض والتجــايف واخلشــونة ،فيجــد نفســه
ً
أن يتعامــل باملثــل فترتســخ عندهــم األخبــار وتكتســب املصداقيــة ،لكنهــم لــو
جربــوا أن يتعاملــوا معــه باحــرام دونــا جفــاء أو إعــراض لربــا وجــدوا إنســانًا
آخــر كــا وجدنــاه ،ولعلمــوا بالتجربــة أنــه ضــد مــا ســمعوه وســمعناه.
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وثمــة أســر أخــر شــبيه بــاألول ،ويف فــرة خمتلفــة دخــل الغرفــة التــي
أقطنهــا ،وال أبالــغ إذا قلــت إننــي مل أتعامــل بأكثــر ممــا أتعامــل مــع غــره مــن
االحــرام ،وإذ يب أســمع أحــد األرسى مــن خــارج الغرفــة يقــول يل متعج ًبــا :يــا
أخــي مــاذا تفعــل معــه حتــى صــار يقــول إنــك مثــل أمــه يف تعاملــك بــل أحن من
األم؟ قلــت لــه مســتغر ًبا :إننــي مل أتعامــل معــه إال مثلــا أتعامــل مــع اآلخريــن.
جل ْو َعــة كــا قلنــا
لكننــي متيقــن أن يف داخلــه َج ْو َعــة لالحــرام وهــذه ا َ
ســاب ًقا إهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن لبــاب الكرامــة ،وحينــا القــى االحرتام الــذي هو
أمــر طبيعــي والــذي كان يفتقــده مــن اآلخريــن حســبه حنــان أم ،وكأن الرجــال
طابعهــم اخلشــونة وإن احلنــان فقــط مــن طبائــع األمهــات!
وثمــة أســر ثالــث دخلــت أنــا هــذه املــرة إىل غرفتــه ألشــاركه الســكن
فيهــا ليــس باختيــاري ،والغرفــة كــا هــو معلــوم تســع مــن ثامنيــة إىل عــرة
أرسى ،وقبــل أن أهنــي أول يــوم فيهــا قــال يل بعض األرسى حمذريــن ومنبهني إن
هــذا األســر لــن حتصــل عــى الراحــة بالعيش معــه ،وأخذوا يعــددون يل ســلبياته
وشــططه ،ومنهــا أنــه دائــم التأفــف ويدقــق عــى كل يشء ،وقلــا يعجبــه يشء
ومتطلباتــه كثــرة ،باختصــار صــوروا احليــاة معــه جحيـ ًـا ،لكــن كعــاديت التــي
دأبــت عليهــا ،تعاملــت معــه باحــرام مــع مراعــاة منــي ملــا يتطلــب عيــي معــه
مــن اســتحقاقات جتــاه عمــره ومــدة مكوثــه بالســجن إذ عمــره فــوق اخلمســن
ولــه قرابــة الثالثــن عا ًمــا يف األرس.
وهــو كــا يبــدو كان يقبــع يف داخلــه االقتنــاع أنــه جــراء مدتــه الطويلــة
يف األرس وكهولتــه يســتحق احرتا ًمــا يناســب معاناتــه وعمــره .مــن ناحيتــي
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أحطتــه بــكل هــذا االحــرام؛ ألنــه ح ًقــا هــذه قناعــايت وإيــاين يف التعامــل مــع
ً
وأصــا مل
مــن ضحــى كل هــذا العمــر ألجــل أهــداف عامــة ســامية ونبيلــة،

يكلفنــي شــيئا ســوى أن أحرتمــه ،فاحرتمتــه كــا كنــت أحســب أن اجلميــع
ينبغــي أن يترصفــوا هبــذه الطريقــة ،ومــا رأيــت منــه جعلنــي أســتغرب حتذيراهتم
وتنبيهاهتــم فــأرسرت يف نفــي كــم خيــر العــامل مــن قلــة االحــرام.
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انظــروا إىل هــذه العجيبــة التــي أكــدت يل اقتنا ًعــا ال يســاوره شــك أن
االحــرام أداة لتفجــر ينابيــع اخلــر يف داخــل اإلنســان ،وهــذا املثــل هــذه املــرة
أراين أن اإلنســان كمنجــم الذهــب كلــا تعمقــت معــه باالحــرام واالهتــام
اســتخرجت منــه ،بــل ســيغدق عليــك أنفــس مــا فيــه مــن ذهــب وأغــاه،
وهــذ األســر الــذي أنــا بصــدده قــد ذهــب بدهشــتي إىل أقاصيهــا وهــو مــن
بلــدة اشــتهر أهلهــا بالعنــاد والعصيــان عــى االنقيــاد واالمتثــال ،فكنــت أعاملــه
باحــرام مــع بعــض االهتــام واحلنــان ،والســيام أن هــذه أول جتربــة اعتقــال
لــه ،وتــرك وراءه زوجتــه وابنــه الوحيــد الــذي يــرف يف حبهــا أيــا إرساف،
فكنــت أحيا ًنــا أجالســه وأحــاول أن أخفــف عنــه بشــكل منتظــم وليــس ملــرة
واحــدة؛ ألننــي أعــرف أن األشــخاص يف مثــل حالتــه بحاجــة إىل تربيــت باليــد
عــى الكتــف ،كلــات تشــجيع وغريهــا مــن اللفتــات املحببــة ،وإذ بــه ذات يــوم
يفاحتنــي بــاآليت :أتــدري كيــف عالقتــي معــك! قلــت لــه كيــف؟ أجابنــي بجدية
باديــة لــو أن املســؤولني يف التنظيــم ،املســؤولني عنــي وعنــك جــاؤوا وطلبــوا
منــي فعــل يشء لربــا أرفــض ،ســكت برهــة ثــم اســتطرد قائـ ًـا :أمــا أنــت وأنــت
لســت بموقــع املســؤولية فمهــا تطلــب منــي فــإين ســأنصاع لــك ،ســأنصاع ملــا
تطلــب منــي فعلــه بــدون تــردد.
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ـرا أو بســي ًطا ،إنــا يف جوعــة االحــرام التــي
وهــذا اإلنســان ليــس صغـ ً
تســكن دواخلنــا فتميــل إىل مــن يلقمهــا االحــرام ميـ ًـا يصــل هبــا إىل درجــة
املحبــة ،ويف حالتنــا األخــرة بلغــت لــه املحبــة حــدً ا متطر ًفــا؛ إذ مــا زاد دهشــتي
اســتخدامه عبــارة انصــاع ومل يقــل مثـ ًـا :أســتجيب لك أو أســمع كالمــك وآخذ
بــه أو حتــى عبــارة أطيــع بــل كلمــة أنصــاع لدرجــة أننــي ضقت هبــا ذر ًعــا! إذ كام
أننــي ال أقبــل االنصيــاع ألحــد فــا أقبلهــا منــه ألي كان.
فعلمــت حينئــذ أن فضائــل االحــرام واالهتــام واحلنان من أهم أســباب
النجــاح يف العالقــات بــن النــاس بإشــاعة أجــواء املحبــة والســام والوئــام،
رسا
وتشــكل القاعــدة الصلبــة للتعــاون والتضامــن بينهــم ناهيــك أهنــا منحتنــي ً
آخــر مــن أرسار االحــرام.
ـرا جديــدً ا ليشــاركنا احليــاة فيهــا ،وهو
ذات مــرة أحــروا إىل غرفتنــا أسـ ً
يف العرشينــات مــن عمــره ،ويتصــف بمســتوى ٍ
عــال مــن الطيبــة والبســاطة،
وعــى عكــس الســابقني فــكل الغــرف تســعى الســتقبال أنــاس مثلــه ،فــكان
كثــرا وأحيانًــا يبالغــون يف
باقــي األرسى يف غرفتــي يســتلطفونه ويامزحونــه
ً
املــزاح معــه لدرجــة االســتخفاف بــه ،أمــا أنــا يف داخــي فأضيــق ذر ًعــا مــن
إرسافهــم يف املــزاح دون مراعــاة مشــاعره (شــعوره بالكرامــة) ،لكننــي كنــت
أراه جيارهيــم يف الضحــك والتلهــي ،فأقــول يف نفــي إن كان هــذا املــزاح يلقــى
هــوى يف قلبــه ويرضــاه فليكــن ،فإننــا عــادة نســعى ألن نخفــف عــن أنفســنا
ً
وعــن األرسى بالدعابــة ،لكــن ذات ليلــة وإذ يب أتفاجــأ مــن ردة فعلــه العنيفــة
عــى مزاحهــم األجــوف حيــث وصــف رده بالقنبلــة املنفجــرة وســط الغرفــة،
وعــى الفــور انحفــرت يف صــدري حكمــة الليلــة :مهــا كان اإلنســان بســي ًطا إىل
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ـي يــرزق» ،يتطلــع ويتــوق إىل االحــرام
حــد الســذاجة فشــعوره بالكرامــة «حـ ّ
والتقديــر ،فاندفــع نحــوي شــاك ًيا جتاوزاهتــم الرعنــاء يف مزاحهــم معــه ،فكانــت
كلامتــه قذائــف تندفــع مــن قــوة حنجرتــه بصــوت راعــد صاخــب اعتربهتــا
رصخــة مظلــوم!! حينهــا تبــن يل أنــه مل يكــن يضحــك معهــم وإنــا جيــر نفســه
ـايرة إىل أن وصلــوا معــه إىل نقطــة الطفــح فصــب
عــى الضحــك حتامـ ًـا ومسـ ً
عليهــم جــام غضبــه.
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هــذه األمثلــة مــا هــي إال قليــل مــن كثــر ،ومجيعهــا تــي بعلــو قيمــة
االحــرام وبأثارهــا اإلجيابيــة يف منظومــة العالقــات بــن األفــراد ،ومــن ثــم
بتداعياهتــا املهمــة لصالــح املجمــوع ،فكــا أن قلــة االحــرام واإلهانــة تفجــر يف
اإلنســان كل طاقــات الــر القابعــة يف داخلــه مــن حقــد وضغينــة وثــأر وانتقــام،
ومــن ثــم مــا يليهــا مــن تداعيــات هدّ امــة ملعــاين التضامــن والرتاحــم والتعــاون
بــن النــاس مــا يصــدع وخيلخــل متاســك اجلامعــة واملجتمــع ويوهــن وحدهتــم
وعزيمتهــم عــن مواجهــة التحديــات بقــوة وحــزم وثبــات ،أمــا االحــرام
وممارســته بــن النــاس فهــو عــى ضد ذلــك؛ إذ أنــه يفجــر يف اإلنســان كل طاقات
اخلــر لديــه مــن حمبــة وتعــاون وتســامح وعطــاء مــا يؤســس لقاعــدة صلبــة مــن
التضامــن والتكافــل والتكامــل مــا يعــزز فــرص النجــاح يف االحتــاد والتامســك
والتضافــر عــى مواجهــة حتديــات اجلامعــة واملجتمــع بقــوة وحــزم ال يلينــان.
لذلــك تكتســب فضيلــة االحــرام أمهيــة بالغــة عــى األفــراد وعــى
املجتمــع برمتــه ،وأقصــد هنــا احــرام لبــاب الكرامــة لــدى اآلخريــن واحلــرص
املتشــدد عــى جتنــب حماولــة إهانــة أو إذالل هــذا اللبــاب ،فاإلنســان أي إنســان
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حتــى لــو رضبتــه بكلتــا يديــك دون أن تقصــد إهانــة شــعوره بالكرامة كــردة فعل
عــى يشء ،أو بســوء فهــم قــد جتــده مســتعدً ا ألن يســاحمك ويتجــاوز مــا حــدث،
لكنــه ال يقبــل البتــة حتــى لــو رضبتــه بيــد واحــدة عــى أن يفكــر بمســاحمتك إذا
مــا شــعر أنــك قصــدت إهانتــه وإذالل لبــاب كرامتــه ،فســيقول كــا يــردد وعــى
ـي» .فــإذا مــا ســمعت هــذه العبارة
ألســنة كثــر مــن النــاس« :ال أقبــل أن ُيع َّلــم عـ ّ
مــن أحــد فاعلــم أن لبــاب كرامتــه املهــان هــو الــذي جيــأر ،وهــو الــذي ينطــق
وهــو الــذي ينتفــض فــا يقبــل عــن االقتصــاص بديـ ًـا حتــى يســرد للبــاب
كرامتــه اعتبــاره واطمئنانــه.
وهــذا اللبــاب كــا تبــن يشــرك فيــه مجيــع البــر ،ويتســاوى فيــه مجيــع
النــاس ،وجيــب احرتامــه إذا مــا أردنــا لإلنســان أن يعيــش حيــاة إنســانية،
واإلســام مــا جــاء إال ليــرز إنســانية اإلنســان ،واحــرام لبــاب كرامة اإلنســان
هــو األســاس القــوي واملتــن الــذي تبنــي عليــه باقــي احليــاة اإلنســانية اجلميلــة
واألنيقــة الالئقــة بروح اإلنســان بالنفخــة العلويــة التي وهبها اهلل  لإلنســان
دون خلقــه.

▌ كرامة اإلنسان وع ًيا:

قبــل احلديــث عــن نظريــة اإلســام حــول كرامــة اإلنســان وع ًيــا،
ســأتعرض لنظــرة الغــرب حــول كرامــة اإلنســان وحقوقــه ،وال ســميا خالصــة
مــا توصلــت إليــه تأمــات فالســفة عــر التنويــر.
يف العصــور الوســطى األوروبيــة كان للكنيســة الســلطة والســطوة عــى
الفكــر والقيــم وعقــول النــاس؛ إذ كانــت تفــرض نفســها عــر ســطوة الديــن عىل
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النفــوس وعــر رجــال الديــن أهنــا الناطقــة الوحيــدة باســم الســاء ،والوحيــدة
املخولــة بالتحليــل والتحريــم والتحســن والتقبيــح ،وال شــأن لإلنســان الفــرد
زورا
بذلــك ســوى التلقــي واخلضــوع واالنقيــاد .فقــد عطلــت إرادتــه املتمثلــة ً
أمــام إرادة اهلل بــإرادة الكنيســة وكهنتهــا مــن رجــال الديــن ويف مقدمتهــم البابــا،
وبإلغائهــا إرادة اإلنســان _الفــرد_ ألغــت عقلــه وحجــزت عليــه وحبســت فيــه
طاقاتــه الذهنيــة واإلبداعيــة ،وحجبــت عنــه بالتــايل آفــاق التطــور والتقــدم
فكدســت فوقــه ظلــات ســحب اجلمــود والتخلــف إىل أن بــدا وميــض نــور
يشــق طريقــة عربهــا.
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بكلــات مرادفــة إن اإلنســان الغــريب يف العصــور الوســطى األوروبيــة مل
ـارضا يف فكــر أو اهتــام النخــب السياســية والدينيــة
يكــن قــط موجــو ًدا أو حـ ً
املســيحية؛ إذ كان ملغ ًيــا ومســحو ًقا منس ـ ًيا.
اســتمر هــذا التغييــب لإلنســان الفــرد يف أوروبــا حتــى قــدوم عــر
النهضــة حيــث بــدأ يف إطــار االنبعــاث واإلحيــاء للقديــم االلتفــات إىل اإلنســان
ككائــن ينطــوي عــى متــع ولذائــذ ويســتحق أن يتلــذذ ويتمتــع هبــا .ومــن هنــا
كانــت بدايــات حرفــه عــن الفنــاء باآلخــرة والعــزوف عــن الدنيــا إىل التمتــع
بملــذات الدنيــا وباجلــال الــذي توفــره احليــاة.
ومــا إن أطــل عــر التنويــر برأســه منــذ القــرن الســادس عــر فصاعــدً ا
حتــى أخــذت تتســلل إىل الفكــر الغــريب النظــرة املاديــة للكــون واإلنســان واحلياة
تسـ ً
ـلل تراكم ًيــا ،ومــا لبثــت أن ســيطرت هــذه النظــرة ســيطرة كاملــة عــى الفكــر
ـرورا بكونــت إىل هيجــل ونيتشــه.
الغــريب برمتــه مــن ويــات مـ ً
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لقــد مارســوا قطيعــة مــع الكنيســة ومــا متثلــه ،كــردة فعــل طبيعيــة عــى
ظلمهــا وتعســفها ،لكنهــم أخطــأوا حينــا أعلنــوا عمل ًيــا وفكر ًيا متردهــم عىل اهلل
 بتناوهلــم اإلنســان ككائــن عقــاين مســتقل عنه؛ إذ بــات العقــل كل يشء وال
يشء ســواه ،وصــار العلــم هــو فقــط مــا خيضــع للتجربــة احلســية ومنطــق العقل،
حاذفــن بذلــك الغيــب مــن دائــرة علومهــم؛ إذ إن مــا يقــع وراء احلــس ال يمكــن
أن خيضــع للتجربــة ،وال يمكــن إذا وصفــه بالعلــم تب ًعــا لوجهــة نظرهــم.
لكــن هــؤالء الفالســفة وجــدوا أنفســهم يف مــأزق فكــري _فلســفي_
أخالقــي عميــق ،لقد وجدو أنفســهم أمام أســئلة حتتــاج إىل إجابــات حينام ركزوا
اهتاممهــم ونشــاطهم الفكــري والفلســفي عــى اإلنســان وحقوقــه وبأحقيتــه هبا،
وبوجــوب احرتامهــا ،واألســئلة كانــت مــن قبيــل :كيــف يســوغون أحقيــة
اإلنســان هبــذه احلقــوق؟ وكيــف يفــرون مــن أيــن اســتمدها اإلنســان؟
ســور خصامهــم وعدائهــم املــرر للكنيســة وموروثهــا ومــا متثلــه
تعاظــم ســمكًا وتطــاول ارتفا ًعــا ،مــع تراكــم الظلــم والقهــر عــى مــر القــرون
وكــر العصــور ،فســرهم عــن احلقيقــة الكــرى ،وحجبهــم عــن إيصــال الفــرع
باألصــل والنــي باملطلــق ،فلــم حياولــوا حتى االرتفــاع عنه أو جتــاوزه ببصريهتم
وتبرصهــم إىل ذاك املطلــق ،إىل املصــدر األول ،إىل اهلل  خالــق اإلنســان
ومالكــه ومميــزه بـــ «عقــل عقــول ولســان ســؤول» وبــإرادة حــرة وعزيمــة فــذة،
ومبدعــة عــى أحســن صــورة وهيئــة ال يتفتــق عــن أحســن منهــا خيــال متخيــل
لــو بلــغ مــن قــوة التخيــل مكا ًنــا عل ًيــا ،وإنــا انحرفــت وجنحــت هبم عقوهلــم إىل
املاديــة وإىل التمــرد والقطيعــة.
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فلــا ضاقــت هبــم الســبل أســعفتهم عبقرياهتــم بابتــداع مــا ســموه احلــق
الطبيعــي أو القانــون الطبيعي؛ إذ رأوا أن اإلنســان ذات طبيعة متميزة يشــرك فيها
مجيــع النــاس وهــي فــوق الزمــان واملــكان ،وملــا كان اإلنســان كذلــك فــإن حقوقــه
قــد انبثقــت مــن طبيعتــه املتميــزة تلــك ،ولــو تأملنــا إقــرار الفيلســوف اإلنجليــزي
جــون لــوك هلــذه احلقــوق لوجدنــا قصــور وعيــه؛ إذ أقرهــا عــى خجل وعــى نحو
مشــوه وغــر ناضــج ،واســتثنى منهــا اليهــود والنســاء واملالحــدة.
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عــى كل حــال منــذ هــذه اللحظــة؛ حلظــة إعــان متردهــم عــى اهلل 
فقــد أســلموا البرشيــة إىل العقــل وإىل املاديــة بعيــدً ا عــن املطلــق بعيــدً ا عــن
الــروح ،لكــن يف ســبيل إســعاد البرشيــة كان عليهــم أن ينحــازوا إىل املوازنــة مــا
بــن املــادة والــروح ،ومــا بــن العقــل والوحــي؛ ألنــه بإمهــال أحــد طــريف املوازنــة
يقــود البرشيــة إىل الشــقاء والعنــت ،ولكنهــم لألســف انحــازوا إىل الصــدام مــع
الطبيعــة الروحيــة لإلنســان حلســاب املــادة فقــط.
إ ًذا أقــر فالســفة الغــرب ،ومــن ثــم دســاتري دوهلــم مــن بعــد حق اإلنســان
بالكرامــة ووجــوب احرتامهــا ،وأن اإلنســان اكتســب هــذا احلــق مــن طبيعــة
اإلنســان املتميــزة يف إطــار قانــون طبيعــي.
وهــم عندمــا ينــادون بوجــوب احــرام كرامــة اإلنســان إنــا يقصــدون
احــرام لبــاب الكرامــة (الشــعور بالكرامــة) التــي رشحناهــا مســب ًقا ،وإذا كان
ثمــة وعــي حــول الكرامــة يقــود وعــي اإلنســان أنــه خملــوق بطبيعــة متميــزة
تفضلــه عــن ســائر املخلوقــات ،ومــن حقــه بفعل هــذا التميــز والتفضيــل احرتام
كرامتــه بعــدم إهانتــه أو إخضاعــه للتعذيــب أو التحقــر ،أي منــع كل مــا يدخــل
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يف إطــار النيــل مــن لبــاب كرامتــه ،وهــذا بحــد ذاتــه موطــن يســتحقون االحــرام
فيــه ،لكــن كرامــة اإلنســان يف مفهومنــا اإلســامي _حســب اجتهــادي_ أكــر
وأعــم وأعمــق بعمــق التاريــخ املمتــد عــر تاريــخ أبينــا آدم  مــن لــدن خلقــه
ونفــخ الــروح فيــه ،وهــذا مــا ســنبارش عرضــه _إن شــاء اهلل_ بعدمــا قدمنــا لــه كل
مــا ســبق.
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أصل الكرامة
ً
أول :لباب الكرامة (الشعور بالكرامة)
وهــو متأصــل ومتجــذر يف اإلنســان ال ينفــك عنــه البتــة وال جيــب أن
يفارقــه برهــة وال حيــق ألحــد مصادرتــه أبــدً ا ،فمــن ســلبه أو ســحقه ارتكــب
ظلـ ًـا ،ومــن محــاه واحرتمــه ســلم ،ويشــرك فيــه مجيــع البــر عــى نحــو متسـ ٍ
ـاو.
وقلنــا إن هــذا اللبــاب يف اإلنســان يعمــل تلقائ ًيــا وبرسعــة عجيبــة متاثــل
ردة فعلــه ألي مــس جــارح بــه ،ردة فعــل من لســعت يده بمــس كهربائي ينتفض
بــدون ختطيــط أو تفكــر ،يبعــد يــده بحركــة أرسع مــن الــرق عــن نقطــه التامس،
ثــم بعدهــا يفكــر وهــو يتنفــس الصعــداء احتفــاء بنجاتــه وبالــذي حــدث معــه
فيعــي عندهــا الــذي حــدث لــه.
وكذلــك متا ًمــا ،بــل أرسع تكــون ردة فعــل اإلنســان إذا مــا شــعر بأدنــى
وأرهــف شــعور أن أحــدً ا مــس لبــاب كرامتــه بأدنــى مــس ،قاصــدً ا إهانتــه
والنيــل منــه فــا حيــس إال بانتفــاض مشــاعره يف مجيــع أنحائــه وجوانبــه وأعامقه،
فتدفعــه للثــأر ورد االعتبــار ويبقــى يف انتفاضتــه إىل أن تعــود مشــاعره وعواطفــه
إىل توازهنــا وهدوئهــا ،ولــن تعــود إال عندمــا يشــعر لبــاب كرامتــه بالــرىض
واالرتيــاح ،ولــن يكــون ذاك إال بعــد اســرداد حقهــا واعتبارهــا.
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ثان ًيا :الوعي

وهــو التفــرع الثــاين ألصــل الكرامــة ،وإن كان بأصلــه موجــو ًدا بالقــوة مع
كل إنســان إال أنــه ال يتحصــل لــه باالكتســاب والتنظيــم ،وينقســم إىل قســمني:
األول (الوعــي بالكرامــة) وعــي اإلنســان بكرامتــه ،والثــاين (الوعــي للكرامــة)
وعــي اإلنســان لكرامتــه ،والثاين يبنــى عىل األول ويســتكمله ،وال يتحصــل الثاين
لإلنســان بصورتــه الناضجــة الصحيحــة الكاملــة إال بعــد وعيــه بكرامتــه ً
أول.
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وال يتحصــل األول إال بالتعــرف عــى كتــاب اهلل  ،تعر ًفــا تأمل ًيــا
حيفــه اخلشــوع واالســتغراق ،والــيء نفســه مــع ســنة الرســول ﷺ وســرته
الرشيفــة ،وبالطبــع بالتعــاون مــع الصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة التــي قــد
ســبقته بوعيهــا لكرامتهــا.
وأولئــك هــم الســابقون املقربــون -حســب رأيــي -الذيــن قــال اهلل 

فيهــم :ﱹ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الواقعــة.]14 - 10 :

وهــذ الصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة هــي الثلــة التــي نــذرت نفســها
للقيــام بواجــب اخلالفــة عــى منهــج اهلل  ورصاطــه املســتقيم عــى املســتوى
الشــخيص والعــام ،ويعملــون وهييئــون لآلخريــن االرتقاء بمســتواهم إىل الوعي
بكرامتهــم حتــى يضمــوا جهدهــم إىل جهودهــم ،ويرصــوا هبم صفوفهــم للقيام
ســوية ملــا عهــد إليهــم مــن إعــار األرض وإصالحهــا ومتكــن النــاس مــن القيــام
بواجــب اخلالفــة.
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ولربــا يصــل اإلنســان دون معيــة الفئــة املؤمنــة الواعيــة إىل وعيــه
بكرامتــه مــن خــال تأمالتــه املعمقــة بآيــات اهلل ، وعجائبــه املثبتــة بالكــون،
ومــن خــال آيــات القــرآن الكريــم والســرة العطــرة للرســول حممــد ﷺ
ولســنته الرشيفــة الصحيحــة ،لكــن قلــا نجــد أحــدً ا يســتطيع أن يتحصــل
عــى وعيــه بكرامتــه مسـ ً
ـتقل بالكامــل ولــو اكتفــى باالســتعانة أو االسرتشــاد
ببعــض كتاباهتــم وإرشاقاهتــم الروحيــة ويدهــم املمــدودة دو ًمــا ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [الفرقــان .]62 :ومــع ذلــك فــإن الســبيل ميــر لــكل
مــن أراد ،واســتعان بــرب العبــاد فاملــوىل  يقــول ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﱸ [القمــر.]17 :

أ -الوعي بالكرامة:

أرشت ســاب ًقا أن الوعــي بالكرامــة عبــارة عــن عمليــة تنضــج باســتمرار
حتــى يصــل اإلنســان الســالك إىل وعيــه بكرامتــه ،وحاملا يكتســب الســالك هذه
الصفــة مــن املفــرض بــه أن يكــون قــد اكتســب جمموعــة مــن التفصيــات وهي:

كرمــه بالنفخــة
بــا أننــي كإنســان ســليل أبينــا آدم  ،وبــا أن اهلل َّ 
العلويــة ،فإننــي كوريثــه كريــم أنــا اآلخــر عنــد اهلل  ،وكريــم عليه بقولــه تعاىل:
ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [اإلرساء.]70 :
وكــوين وريــث أيب آدم  فإننــي مســتأمن عــى خالفــة األرض مــن
بعــده ،ولكــن تب ًعــا ملنهجــه  حتــى أكــون بحــق وريثــه الرشعــي لقولــه تعــاىل:
ﱹﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [البقــرة ،]30 :ولقولــه ﷺ« :إن الدنيــا حلــوة
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خــرة وإن اهلل مســتخلفكم فيهــا فناظــر كيــف تعملــون» بــا اســتأمنتم عليه من
خالفــة األرض عــى منهــج النبــوة.
وكــوين مســتخل ًفا عــى األرض مــن اهلل؛ فإننــي مســتأمن عــى عامرهتــا
وإصالحهــا لقولــه تعــاىل :ﱹ ﯿ ﰀ ﱸ ،ولقولــه تعــاىل عــى لســان نبيــه
شــعيب  :ﱹ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱸ [هــود.]88 :
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ثــم أكــون واع ًيــا بــأن اهلل  زودين بــا أســتطيع مــن خاللــه النهــوض
مــن أجــل االســتخالف يف األرض ومســؤوليات اإلعــار مــن باقــي املخلوقــات
وميــزين وفضلنــي عليهــا لدرجــة مل يعجــب هبــا إبليــس _لعنــه اهلل_ ﱹ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﱸ [اإلرساء.]62 :
وواع ًيــا بــأن اهلل  كرمنــي ألجــل ذلــك بآلــة العلــم والتعلــم والفهــم
واإلدراك «العقــل» وبدوافــع الطمــوح والفضــول وطلــب الســعادة ﱹ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ [العلــق.]5 :
وكذلــك وألجــل ذاك أكــون واع ًيــا أننــي الكائــن الوحيــد الــذي جعلــه
اهلل حــي اإلرادة واالختيــار ،ذا عزيمــة وذا قوامــة عــى نفــي ،ومسـ ً
ـؤول وحدي
عــن أعــايل واختيــارايت ﱹ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﱸ [النجــم.]41 - 39 :
حــرا
أكــون واع ًيــا
كريــا كــا أرادين اهلل  Uوكــا خلقنــي إال إذا كنــت ً
ً

ـارا ،فاحلريــة رديفــة الكرامــة وال يمكــن ملــن اختــاره اهلل  خليفتــه يف أن
خمتـ ً
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يكــون مســلوب احلريــة مقهــور اإلرادة مــن إنســان مثلــه أو مــن جهــة مــا إال
بســلطان مــن اهلل لــه بــه عليــه برهــان.
وأكــون واع ًيــا أن اهلل  كرمنــي وميــزين عــن ســائر املخلوقــات بــأن
جعلنــي عــى أمجــل صــورة وتصميــم وخلقنــي ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﱸ [التــن،]4 :

وعندهــا قــال العــي الكريــم للمالئكــة الكــرام ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﱸ [البقــرة.]34 :

هــذه هــي التفصيــات التــي ســيمر هبــا طالــب الوعــي بكرامتــه عــر
رحلــة املجاهــدة والتأمــل واالســتغراق ،فــا أن يصــل حمطتــه األخــرة فيهــا
حتــى يكــون قــد تقصاهــا إملا ًمــا وإحصــا ًء ،لكــن دورة التنضــج ملفهــوم الكرامة
لــن تتــم لــه إال بعــد أن تكــون هــذه التفصيــات قــد اســتغرقته تأمـ ًـا طويـ ًـا
وأشــبع فيهــا وعيــه ووجدانــه ،حينهــا ال يعجبــن إذا مــا ذرفــت مــن عينــه دمعــة
وانبعثــت مــن صــدره زفــرة حيــاء ورهبــة حنينًــا وحمبــة إىل ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﱸ [األعــى.]3 - 2 :
وحاملــا تكتمــل عمليــة التنضــج باالســتغراق واإلشــباع يتشــابك هــذا
الوعــي الناضــج بلبــاب الكرامــة (الشــعور الكرامــة) فيعــي حينهــا أن لبــاب
كرامتــه كان قــد اســتمد شــعوره مــن معــن هــذه التفصيــات عــر قنــوات رسيــة
خفيــة عــى نحــو مل يكــن يشــعر بــه وال فكــر فيــه ،أو أن هــذه التفصيــات كانــت
كاملولــد ثاو ًيــا يف زاويــة خفيــة حمجوبــة أنــواره وخرياته إال ملن ســعى ســعيها وهو
مؤمــن فعندهــا خيرجــه اهلل  مــن الظلــات إىل النــور نــور الوعــي بالكرامــة.
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وقبلهــا كان هــذا املولــد يمــد لبــاب الكرامــة ببعــض أنــواره بمســارات
خفيــة بانتظــار أن يصحــو هــذا اإلنســان مــن ســباته ،ويســلك ســبيل التأمــل
واالســتغراق يف تفصيــات الوعــي بالكرامــة ،فــإن فقدهــا ومل يتأخــر وهنــى
نفســه عــن اهلــوى فســيكتمل نضجــه بوعيــه للكرامــة ،حينهــا ســتكون ثمــة
تغذيــة متبادلــة وعالقــة متشــابكة مــا بــن الشــعور بالكرامــة والوعــي بالكرامــة،
لكــن كليهــا يبقيــان مســتقلني أحدمهــا عــن اآلخر مــع إمكانيــة احتادمهــا باندماج
أو حتــى ذوبــان لبــاب الكرامــة مــع الوعــي بالكرامــة ،فــا يعــد لبــاب الكرامــة
مسـ ً
ـتقل بتلقائيتــه وانتفاضتــه وثورتــه إذا مــا نيــل بإهانــة أو عســف.
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ولكــن ال يتــم لــه ذلــك إال إذا ارتقــى بوعيــه بكرامتــه إىل مســتوى وعيــه
لكرامتــه حينهــا سيســيطر الوعــي للكرامــة عــى لبــاب الكرامــة املتوقــد دو ًمــا
بعقلنتــه وهتذيبــه حتــى يبقــى منقــا ًدا لــه بــا متــرد أو عصيــان.
ولتســهيل فهــم املهمــة للســالك يمكــن عــرض عمليــة التنضــج عــر
تلمــس اجلــواب للســؤال اآليت :بــاذا أكرمنــي اهلل  وميــزين وفضلنــي عــن باقــي
خملوقاتــه حتــى جعلنــي خليفتــه يف األرض؟ وهــي بحــد ذاهتــا تكريم مــن اهلل .
مــن حلظــة تفجــر هــذا الســؤال يف داخــل اإلنســان واســتمرار تــردده يف
صــدره هــو عمل ًيــا يكــون وضــع أول خطــوة لــه يف رحلــة البحــث عــن الــذات
(البحــث عــن اجلــذور).
لكــن عليــه أن يتقــى جــذوره وأصولــه وأصول ذاتــه حتى النهايــة ال أن
يقــف يف منتصــف الطريــق كــا يفعــل أصحــاب الفلســفة والنظــرة املاديــة للكون
واحلياة واإلنســان.
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اذ لــو تتبــع اإلنســان الغــريب بأمانــة واســتقامة أغــوار النفــس البرشيــة
ملــا قبــل التوقــف عنــد احلاجــات والدوافــع التــي لــدى اإلنســان وعــر عنهــا
ماســلوا( )1يف هرمــه ،ولــكان وصــل إىل احلقيقــة الكــرى وإىل فهــم أمثــل لــكل
جوانــب حيــاة اإلنســان وعواملــه.
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سلم ماسلوا حلاجات اإلنسان
إن أعمــق مــا توصــل إليــه اإلنســان الغــريب عنــد غوصــه يف أغــوار النفــس
هــو مســتوى لبــاب الكرامــة وحاجاتــه ودوافعــه النفســية واالجتامعيــة واملاديــة
املذكــورة أعــاه؛ إذ قالــوا إن يف أعــاق اإلنســان تكمــن حاجاتــه ودوافعــه
النفســية التــي تؤثــر يف ســلوكه ونشــاطه وإنــه منطـ ٍـو عــى حقــه يف الكرامــة ،وهــم
هنــا يوافقــون عــى مــا ســميناه لبــاب الكرامــة وســائر حقوقــه يف احلريــة واحليــاة
والتملــك ،وإىل هنــا نتفــق معهــم أن اإلنســان ح ًقــا ينطــوي عــى هــذه احلاجــات
والدوافــع واحلقــوق ،لكننــي أختلــف معهــم يف الرتتيــب ومصدر هــذه احلقوق.
( )1رايض الوقفي ،مقدمة يف علم النفس ،دار الرشوق للنرش والتوزيع ،2004 ،ص.347
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أظــن أن ثمــة ســببني وقفــا عائ ًقــا أمــام اســتمرار التوغــل واالســتقصاء
وراء مصــدر احلقــوق التــي جيــب أن يتمتــع هبــا اإلنســان ،أوهلــا :عداؤهــم
وخصامهــم العنيــد للكنيســة ومــا متثلــه؛ إذ رأوا فيهــا ســبب ختلــف الغــرب
األورويب يف العصــور الوســيطة ،وثانيهــا :اقتناعهــم الطاغــي بالعقــل وبقدرتــه
عــى حــل كل مشــاكلهم وتوفــر األجوبــة عــى أســئلتهم كافــة ،فضـ ًـا عــن كونه
الرافعــة املؤكــدة لتحقيــق تطــور الغــرب وتقدمــة علم ًيــا وصناع ًيــا وحضار ًيــا،
أيضــا داف ًعــا
ومــن ثــم تفوقهــم عــى العاملــن ،واألهــم أن الســبب الثــاين كان ً
قو ًيــا يف تغذيــة وتعظيــم وتضخيــم الســبب األول (عداؤهــم للكنيســة)؛ إذ إن
منجــزات العقــل مــن اكتشــافات واخرتاعــات ومقــوالت نظريــة ابتــداء مــن
منتصــف القــرن اخلامــس عــر وحتــى القــرن الثامــن عــر مــا زادهتــم إال
ـرورا وافتتا ًنــا بالعقــل القــادر عــى كل يشء.
غـ ً

وبالتــايل إرسا ًفــا وتطر ًفــا يف قطيعتهــم ومتردهــم عــى الكنيســة ومــا متثلــه
يف أعــاق النفــس عنــد طبقــة احلقــوق واحلاجــات والدوافــع ،لكنهــم يف قــرارة
أنفســهم يعرفــون أنــه ال منــاص مــن مصــدر كــوين تســند إليــه هــذه احلقــوق؛
إذ إن احلاجــة إىل قوهلــم إن اإلنســان ينفــرد بطبيعــة متميــزة وهــي فــوق الزمــان
واملــكان ،بمعنــى أنــه يشــرك هبــا كل البــر؛ ســاقهم إىل نســبتها إىل مصــدر
أيضــا فــوق الزمــان واملــكان ،وهنــا انــرى العقــل مــرة
كــوين يكــون هــو ً
أخــرى ليســعفهم مــن ورطتهــم التــي راوحــوا فيهــا ،فأبــدع هلــم فكــرة القانــون
الطبيعــي واحلــق الطبيعــي فقالــوا بــا أن اإلنســان ينفــرد بطبيعــة متميــزة عــن
باقــي املخلوقــات ،فحقوقــه تنبثــق مــن طبيعتــه املتميــزة وذاك يف إطــار القانــون
الطبيعــي الــذي هــو فــوق املــكان والزمــان ،وهكــذا أعفوا أنفســهم من اســتمرار

تأمالت في كرامة اإلنسان

االســتقصاء نحــو األعــاق وأراحــوا ضمريهــم العلمــي هبــذا اإلدعــاء ،ومــن ثــم
باكتشــافهم هــذا باتــوا يصفوهنــا باحلقــوق الطبيعــة لإلنســان يف إشــارة منهــم إىل
القانــون الطبيعــي الــذي يضبــط اإليقــاع الداخــل للكــون وعواملــه.
لكنهــم لــو ظلــوا مصطحبــن معهــم يف بحثهــم العلمــي كامــل الصــدق
واألمانــة ملــا وقفــوا هنــا ،وملــا احتاجــوا لفكــرة القانــون الطبيعــي ،ولربــا وصلــوا
ملــا نقولــه ممــا ينبثــق مــن نظرتنــا كمســلمني عــن الكــون واحليــاة واإلنســان أن اهلل
 خالــق اإلنســان ومالكــه وخالــق الكــون ومبدعــه؛ أرادت مشــيئته أن جعــل آدم
 خليفــة يف األرض وكرمــه ألجــل ذلــك بالنفخــة العلويــة من روحــه  وميزه
بالعقــل املفكــر واإلرادة احلــرة وكلفــه بإعــار األرض هــو ثــم بنيــه ورثتــه مــن بعده.
فــكان اإلنســان منــذ حلظتــه األوىل عــى األرض كريـ ًـا حـ ًـرا مسـ ً
ـؤول عــن
نتائــج أعاملــه ،فاإلنســان يولــد وتولــد معــه كرامتــه وقلنــا إن ألصــل الكرامــة
تفرعــن ،األول :لبــاب الكرامــة ،والثــاين :وعــي الكرامــة ،ولقــد عرفنــا ســاب ًقا
مفهــوم لبــاب الكرامــة التــي أقرهــا وحدهــا الغــرب لإلنســان.
واآلن أقــول إن مــن لبــاب الكرامــة (الشــعور بالكرامــة) التــي لــدى كل
إنســان تنبعــث الكثــر مــن حاجــات اإلنســان ودوافعــه ،مــن تطلــب وتطلــع
للمحبــة والتقديــر واالحــرام واالكتشــاف واملعرفــة وحــب الرئاســة والوجاهــة
والشــهرة والقــوة والســيطرة وحتقيــق الــذات والســعادة وغريهــا ،ومجيــع هــذه
التطلعــات واحلاجــات والدوافــع مــا هــي إال فــرع عــن لبــاب الكرامــة الــذي
يولــد مــع اإلنســان ،ولبــاب الكرامــة فــرع هــو اآلخــر عــن األصــل واملطلــق
وواجــب الوجــود بــل وعــن املصــدر األول اهلل .
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ً
_مثــا_
ماد ًيــا اســتقصوا وتتبعــوا البحــث حتــى هناياتــه فلــم يكتفــوا
باســتخراج امليــاه اجلوفيــة مــن أعــاق األرض والتوقــف عنــد مســتوياهتا ،وإنــا
متــادوا بالتعمــق والتنقيــب والتقــي حتــى اســتخرجوا الذهب األســود (النفط)
مصــدر الطاقــة األول بعــد اكتشــافه.
أمــا روح ًيــا يف أعــاق النفــس البرشيــة فجمــدوا عنــد مســتويات لبــاب
كرامــة اإلنســان وســائر حقوقــه ومســتوى حاجاتــه ودوافعــه ومتنعــوا عــن تتبــع
وتقــي هنايــات تعمقهــم للوصــول إىل البدايــات وإىل مصادرهــا مجي ًعــا.
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وبــا أننــا يف دائــرة احلديــث عــن احلقــوق واحلاجــات لــدى اإلنســان أرى
مــن املفيــد أن نــرز الفــرق مــا بــن احلاجــات ومــا بــن احلقــوق.
فمــن حيــث احلاجــات فــإن اإلنســان ختالطــه حاجــات نفســية واجتامعيــة
وماديــة حتتــاج إىل إشــباع غــر متوافــر عليــه ابتــداء ،وعليــه أن يكــد ويكــدح
ويكابــد لكــي يكتســبه وال يشء يكتســبه بغــر عنــاء وكــد حتــى الرضيــع ابــن
يومــه عليــه أن هيتــدي إىل صــدر أمــه والتكيــف مــع عمليــة الرضاعــة.
وكلــا زاد يف عمــره زادت حاجاتــه وازدادت معــه معاناتــه وعنائــه
ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [االنشــقاق ،]6 :وقولــه :

ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱸ [البلــد ،]4:فالكبــد والكــدح ينتظــر اإلنســان يف
ســبيل احلصــول واكتســاب احلاجــات.
ً
وأصل
أمــا احلقــوق فهــي موجــودة لــه ابتــدا ًء وهــي جــزء منه وتولــد معــه،
هــو يرفــض أال يكــون إال هبــا وال يتخــى عنهــا طو ًعــا أو تنـ ً
ـازل إال غص ًبــا وســل ًبا،
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ـرا
فاإلنســان يرفــض أن يكــون إال حـ ًـرا وإذا مــا ُســلبت منــه حريتــه فإنــه يفقــد كثـ ً
مــن إنســانيته كالــزج بــه يف الســجن ،أمــا إذا مــا ســلب جــزء منــه من حريتــه كمنعه
مــن اإلدالء برأيــه مثـ ًـا ،فهــو يفقــد جــز ًءا مــن إنســانيته فــا يكون اإلنســان إنســانًا
كامـ ًـا بــا حريتــه الكاملــة (وهنــا أقصــد أصــل احلريــة التــي يولــد هبــا اإلنســان،
فاحلريــة احلــق :هــي التــي تتســاوى مــع قيــم املجتمــع وحريــات األخريــن ،ووف ًقــا
لتأمالتنــا فاحلريــة هــي املتســاوية مــع مفهــوم وعــي الكرامة).
وإذا مــا كان ثمــة كــد وكــدح يف جمــال احلقــوق فهــو ألجــل محايتهــا
وحتصينهــا وحتقيــق غايــات ومقاصــد اإلنســان يف هــذه األرض التــي ال تنجــز
إال هبــا.
فالوعــي بكرامتــي هــو اإلدراك أن اهلل  قــد جعلنــي كإنســان خليفتــه
يف هــذه األرض ،وخولنــي كل مــا أحتاجــه يف ســبيل الوفــاء بعــد االســتخالف
بــا أودع يب مــن صفــات وملــكات قــادرة عــى تطويــع مــا يف الســاء واألرض
بفضــل تســخريها املســبق مــن اهلل تعــاىل يل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [لقــان ،]20 :وأدرك أشــد اإلدراك أن كل إنســان هــو
خليفتــه ونائــب عنــه -تعــاىل -مثــي ويشــاركني بعهــد االســتخالف واإلعــار.

أيضــا :هــو إدراك أننــي إذا كنــت كإنســان اختــاره
والوعــي بالكرامــة ً
اهلل  واســتخلفه يف هــذه األرض مــن دون املخلوقــات فأنــا كريــم عنــد اهلل
وأكــرم خملوقاتــه عليــه وقريــب منــه.
هــذه هــي كرامــة الــروح ،كرامــة النفخــة مــن روح اهلل التــي تنتــر يف
كل أنحائــي وأجزائــي وذرات كيــاين وهــي باقيــة معــي مــا بقيــت ،وتبقــى معــي
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حقوقــي مــا بقيــت وال ســلطان ألحــد عــى ســلب حقوقي منــي إال بســلطان من
اهلل مصــدر هــذه احلقــوق ومصــدر هــذه الــروح.
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هــذا هــو إدراكــي كرامتــي ،ويبقــى أن أثابــر عــى أن يســتغرق هــذا
اإلدراك كامــل وعيــي ،كامــل االســتغراق ليبلــغ بذلــك كــال نضجــه وكــال
دائرتــه ً
عقــا وعاطفــة ،إدراكا ووجدانًــا ،حينهــا يبلــغ اإلنســان بحــق درجــة
وعيــه بكرامتــه ومــن بلــغ هــذه الدرجــة يكن قــد ســلم خطواتــه األوىل يف رصاط
اهلل املســتقيم ودينــه القويــم ،عندهــا ال جتــده يزيــغ لســانه إىل مقــوالت بعــض
املتصوفــة كقوهلــم« :نحــن أشــباح ،خيــاالت ،نحــن ال يشء» ،وال كــا يقــول
بعــض فالســفة الغــرب ومفكرهيــم كقــول شكســبري« :الدنيــا مــرح وكلنــا
ممثلــون» ،أو كقــول ديــكارت( :أنــا أفكــر إ ًذا أنــا موجــود) ،أنــت لســت جمــرد
موجــود كــذات مفكــرة فقــط ،بــل أنــت خليفــة اهلل يف أرضــه ،ومــا عقلــك إال
إحــدى الوســائل املمنوحــة لــك للنهــوض بأمانــة االســتخالف وأنــت لســت
ـبحا أو خيـ ً
ـال ؛ إنــا أنــت إنســان مســتخلف ومكـ ّـرم عنــد اهلل .
شـ ً
ـى القيــام بــه لصوهنــا
لكــن املهــم مــاذا أصنــع هبــذه الكرامــة ومــا ينبغــي عـ َّ
واحرتامهــا ،وألثبــت أننــي األجــدر هبــا؟ واإلجابــة عــى هــذه األســئلة هــو مــا
ســميناه الوعــي لكرامتــي.

ب :الوعي للكرامة (وعي اإلنسان لكرامته)
ثمــة ثــار عذبــة جينيهــا املــرء بعــد اكتــال نضــج وعيــه بكرامتــه ،أرى أن
أذكرهــا قبــل بــدء احلديــث عــن الوعــي للكرامــة؛ إذ إنــه متــى بلــغ اإلنســان وعيه
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بكرامتــه فــإن األمــر ســيغدق عليــه ســلة مــن الثــار أنضجهــا مخــس ثــار هــي:
ـعورا مجيـ ًـا جــدً ا؛ إذ إن كل تفصيــل مــن تفصيــات عمليــة
يمنحــه شـ ً
الوعــي بالكرامــة يســتولد فيــه عاطفــة حمببه جتــاه األرض والســاء والبحــار وكل
مــا فيهــا مــن حيــاة.
 - 1يستشــعر عاطفــة القــرب مــن أبينــا آدم  وعمــق انتامئه لــه ،وبالتايل
تغمــره مشــاعر القــرب مــن اهلل  بفعــل اتصــال الفــرع باألصل وتطلعــه إليه.
 - 2يضــخ فيــه مشــاعر االعتــداد بالنفــس ،والثقــة بالــذات والكثــر مــن
اهلــدوء والطمأنينــة والتفــاؤل واألمــل.
 - 3يشــعر بتنامــي مشــاعر الرقــة والرمحــة والرأفــة جتــاه الضعيــف
عابــرا بمشــاعره تلــك
واملحتــاج وإىل كل مــن ال حــول لــه وال قــوة إال بــاهلل،
ً
حــدود اإلنســان إىل احليــوان والطــر واهلــوام وحتــى اجلبــال والنبــات.
 - 4يغمــره الشــعور باملســاواة مــع أخيــه اإلنســان وتقاســمهام احلمــل
واملســؤولية.
املالحــظ حلديثنــا جيــده يدور حــول املشــاعر ،وهذا ليــس مســتغر ًبا؛ إذ إن
املشــاعر الباقيــة هــي دو ًمــا نبــع للوعــي الناضــج ،فمشــاعر النــزوة تكــون عابــرة،
وهلــذه املشــاعر حــاوة ال يذوقهــا إال الواعــي بكرامتــه ،وضــان بقــاء تدفــق
حالوتــه يقــع رضورة عــى وعيــه لكرامتــه الــذي ســنتناوله يف صفحاتنــا التاليــة.
ِ
فصــل مــاذا يعمــق ليصــل لإلنســان وعيــه لكرامته،
يف البدايــة ُأمجــل ،ثــم ُأ ّ
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وأريــد أن أذكــر أن درجــة الوعــي للكرامــة هــي درجــة أعــى مــن درجــة الوعــي
بالكرامــة ،ويكملــه هبــا وال تتحصــل إال بأعقاهبــا.
ومكر ًمــا
وعيــي لكرامتــي يعنــي أن أعمــل جمــدً ا ألبقــى كريـ ًـا عــى اهلل
َّ
حريصــا وخائ ًفــا كيــا أخرسهــا ولكــي أبقــى بحــق خليفتــه
عنــده ،وأكــون
ً
الصالــح والناجــح ،وأبقــى وريــث آدم  الرشعــي ،وأكــد وأكــدح وأجاهــد
ألكــون حـ ًـرا هبــذه الثقــة الكريمــة مــن رب كريــم لكيــا تــرف عنــي ،وأنتكس
إن أنــا نقضــت عهــدي االســتخالف واإلعــار اللذيــن مهــا عقــدي مــع اهلل :
ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [املائــدة.]1 :
68

ولكــي أبقــى كريـ ًـا عــى اهلل  جديـ ًـرا بثقتــه -تعــاىل -ومكر ًمــا عنــده
ومقـ ًـرا بأمنــه ،هــذا ال يعنــي أن أبقــى واع ًيــا لكرامتــي ،صائنًــا هلــا عامـ ًـا هبــا
ـي أن أهنــض بــدأب وشــغف بــكل مقتضيــات
بــا كلــل أو ملــل ،مــا يوجــب عـ ّ
اســتخاليف يف األرض ومتطلباهتــا بأمانــة ال يشــوهبا خبــث ،وصــدق ال خيالطــه
دخــن صــوب حتقيــق إعــار األرض ومحايتهــا وهتيئتهــا بــدوام إصالحهــا
وتطويــر أحواهلــا ليتســنى ملــن شــاء مــن خلــق اهلل -تعــاىل -اختيارهــم :ﱹﭲ
عبــورا إىل
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [الكهــف]29 :
ً
الــدار اآلخــرة دار احلســاب حينهــا كــا يقــول  ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﱸ [األنبيــاء ،]47 :وإن أســاس متطلبــات اســتخاليف يف األرض هــو
اإلصــاح دو ًمــا وفعــل اخلــر مطل ًقــا ونــر الســعادة وطــرد الشــقاء وختفيــف
املعانــاة.

تأمالت في كرامة اإلنسان

وكذلــك عــي أن أحــرص أشــد احلــرص عــى محايــة ورعايــة (لبــاب
الكرامــة) املوجــودة لــدى كل إنســان ،ولــو أنفقــت يف ســبيل اهلل ذلــك حيــايت؛
ألننــي يف اجلوهــر أدافــع عــن حكــم اهلل  يف وجــوب احــرام كرامــة اإلنســان
أ ًيــا كان هــذا اإلنســان؛ إذ يف االعتــداء عــى كرامــة اإلنســان (لبــاب كرامتــه)
عــدوان عــى اهلل  ،وظلم مقــرف ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [آل عمــران ،]57 :ويف
مفهــوم املخالفــة مــن حيــرم كرامــة اإلنســان عــدل ويف العــدل طاعــة وعبــادة هلل
 ؛ألن إقامــة العــدل بــن النــاس ومــع النــاس اســتجابة ألمــره تعــاىل ﱹﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﱸ [النحــل ،]90 :وذلــك كلــه ألن كرامــة اآلخريــن كرامتــي
واحرتامهــا احــرام لكرامتــي.
ـي أن أســعى إىل األخــذ بيــد
وبدافــع مــن واجــب كرامتــي يتوجــب عـ َّ
ً
وصــول
كل مــن أرى فيــه االســتعداد واإلرادة للنهــوض بكرامتــه مــن لباهبــا
للوعــي بالكرامــة ،ثــم الوعــي للكرامــة ،بــل أســعى كا ًدا بــن النــاس بالرتغيــب
واإلقنــاع عــى رضورة الرتقــي بالوعــي ألجــل حارضهــم ومســتقبلهم الدنيــوي
واألخــروي ،أســعى ألن يعــوا كرامتهــم مــن اهلل  وأهنــا ال تقــف عنــد حــد
اللبــاب فقــط ،ومــا لبــاب الكرامــة إال الكرامــة بســذاجتها وبســاطتها وبدائيتهــا،
ومــا االســتغراق يف التأمــل والتفكــر إال ســبيل لتوعيــة لبــاب الكرامــة ،ومــا أن
يصــل اإلنســان إىل وعيــه بكرامتــه متــام الوعــي حتــى ينتقــل مــن فــوره إىل وعيــه
لكرامتــه ،وثمــة ســورة قرآنيــة تشــكل له خارطــة طريق لتجســيد وعيــه لكرامته.
إننــي أري أن أم الكتــاب (الفاحتــة) التــي نكررهــا يف كل ركعــة ويف كل
صــاة هــي التــي حتمــل يف ثناياهــا مجيــع معــاين وعيــي لكرامتــي ،وعــي اإلنســان
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لكرامتــه ،فمتــى طبــق اإلنســان معــاين ســورة الفاحتــة وحتققــت فيــه فهــو عندئــذ
بحــق وحقيــق داع لكرامتــه ناهــض ومتحقــق هبــا.
بكلــات مرادفــة متــى أصبــح اإلنســان هــو نفســه ســورة الفاحتــة فإنــه
يبلــغ درجــة الوعــي للكرامــة ،ويضحــي مــن الصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة
التــي نــذرت نفســها للخــر واملعــروف ابتغــاء ملرضــاة اهلل  ﱹ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱸ [البقــرة،]207 :

فكانــوا بحــق خــر فئــة أخرجــت للنــاس ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [آل عمــران.]110 :
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سورة الفاتحة والوعي للكرامة
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ [الفاحتــة]7 - 1 :
تذكرنــا آيــات ســورة الفاحتــة يف كل يــوم وليلــة مــرات وكــرات باألمانات
والعقــود التــي تعهدنــا االلتــزام هبــا أمانــة االســتخالف وأمانــة اإلعــار وأمانــة
العــدل ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﱸ [النســاء.]58 :
فآيــات ســورة الفاحتــة هــي بوصلــة الصفــوة وميزاهنــا هبــا حتقــق وعيهــا
لكرامتهــا ،وعــى هدهيــا تســر ال تضــل هبــا وال حتيــد ،ثابتــة عــى رصاطهــا
املســتقيم.
▌ «احلمد هلل» دعوة للعمل واإلبداع واإلنتاج والشكر:
احلمــد هلل أنــك علمتنــي وكرمتنــي وجعلتنــي عنــدك مكر ًمــا ،احلمــد هلل
أنــك منحتنــي الثقــة بــأن جعلتنــي لــك يف األرض خليفــة ،الواعــي لكرامتــه
يستشــعر دو ًمــا عظيــم فضــل اهلل ونعمتــه عليــه ،فهــو مفعــم بالشــكر هلل واحلمــد
لــه ويغمــره احليــاء منــه -تعــاىل -لشــعوره بالتقصــر مهــا صنــع؛ ألن نعــم مواله
ال تنفــك ،بــل تتــواىل عليــه ،ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱸ [إبراهيــم.]34 :
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و(احلمــد هلل) هــي دعــوة للعمــل واإلبــداع واإلنتــاج؛ إذ الوعــي
فرضــا ويف غريهــا
لكرامتــه يســتلهم كذلــك مــن ظاهــرة تكرارهــا يف الصــاة ً
متلبســا بالشــكر واحلمــد ،ليــس فقــط عــى مــا وهبــه اهلل
تطو ًعــا ونفـ ًـا ،أن يبقــى
ً
واحلمــد لــه وإنــا عــى مــا صنــع هــو وأنتــج وأبــدع ،فإنــه إذا كان احلمــد عىل يشء
يرضيــك وحتبــه وينفعــك فإهنــا تســتبطن دعــوة إىل العمــل وإتقانــه وإىل اإلنجــاز
وإىل اإلبــداع واإلنتــاج؛ ألن فيهــا كلهــا حتــرز مــا حتبــه ويرضيــك وينفعــك وربــا
ينفــع اآلخريــن ،فتظــل حتمــد اهلل عــى مــا أنجــزت أنــت وأبدعــت خلــرك وخــر
النــاس ،وذلــك بواســطة مــا وهبــك ووضــع فيــك مــن ملــكات ومواهــب
وطاقــات ،أي أنــك تبقــى تتقلــب باحلمــد عــى مــا أعطــاك وباحلمــد عــى مــا
عملــت أنــت وأنجــزت بــا أعطــاك ﱹ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﱸ [ســبأ.]13 :
ومــن معــاين احلمــد هلل أهنــا دعــوة إىل شــكر مــن أســدى لــك معرو ًفــا
ـرا ،فالرســول ﷺ يقــول« :ال يشــكر اهلل مــن ال يشــكر النــاس»
أو قــدم لــك خـ ً
أيضــا« :مــن أســدى لــك معروفــا فكافئــه ،فــإن مل جتــد فقــل
[رواه البخــاري] ،ويقــول ً

ـرا» [الطــراين] .فهــذا ســلوك مــزدان باجلــال فتلبــس بالعــدل؛ إذ
جــزاك اهلل خـ ً
إن اإلنســان الــذي يســدي لــك معرو ًفــا أو يتطــوع لــك بخــر ،فإنــه يف أعــاق
رسيرتــه ينتظــر شــكرك لــه ،وإن بــدا أنــه مل يطلبهــا فإنــه يشــعر أن مــن اإلنصــاف
والعدالــة أن تشــكره وإننــي أرى فيهــا حاجــة صــادرة عن لبــاب كرامة اإلنســان.
إن مــن صميــم لبــاب كرامــة اإلنســان االعتــداد بالنفــس الــذي ينبعــث
منــه كــا قلنــا ســاب ًقا احلاجــة إىل التقديــر ،فإنــك عندمــا تشــكره عــى مــا فعــل
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ألجلــك ،فكأنــك تعــرف بحاجتــك لــه أو عــى األقــل كأنــك تعــرف بقيمتــه
املضافــة لــك ولآلخريــن ،وهــذا بحــد ذاتــه يشــعره باالنتصــاف ،فالتطــوع
ويقابلــه الشــكر يعكســان صــورة مجيلــة مــن االحــرام يف العالقــات اإلنســانية.
وثمــة جتربــة حدثــت معــي يف الســجن تربهــن صحــة مــا ذهبــت إليــه:
دأب أحــد األرسى يف الغرفــة التــي نقطنهــا _وكان عددنــا ثامنيــة أرسى_ عــى
صنــع وجبــة العشــاء يوم ًيــا ،وهذا األســر مــن الطراز اخلــدوم واخللــوق ،وكنت
حريصــا كلــا جلســنا لتنــاول العشــاء أن أشــكره أثناءهــا وبعدهــا وأمــدح طبخته
ً
أ ًيــا كانــت؛ ألننــي يف داخــي أنطــوي عــى قناعــة أنــه وإن بــدا غــر مكــرث إال
أنــه يســعد بالشــكر كأي إنســان آخــر ،فلبــاب الكرامــة يشــرك فيــه البــر كافــة،
وأذكــر أنــه مل يكــن أحــد غــري يصنــع مثــي مــن حيــث الشــكر واملديــح ،وكنــت
أظــن أن األمــور عــى مــا يــرام ،وذات ليلــة بعــد تنــاول وجبــة العشــاء انفــرد يب
وعالمــات الغضــب والضيــق باديــة عــى قســات وجهــه ،فانحنــى متســخ ًطا
متذمـ ًـرا :أمكــث يف صنــع الطبيــخ ســاعتني وثال ًثــا عــى حســاب وقتــي وشــأين،
ثــم ال أجــد أحــدً ا غــرك يقــول يل« :يســلم يديــك» أو «خيلــف عليــك» أو أي
تعبــر يشــعرين أننــي قدمــت شــي ًئا أو ضحيــت بــيء ،جيلســون ويأكلــون
وينرصفــون ،هــذا غــر مقبــول ،والبــد مــن احلديــث معهــم بذلــك.
وبعــد هــذا احلــدث حتققــت صحــة قناعــايت بــا كنــت أفعلــه معــه مــن
ثنــاء ،ممــا زادين العتــاد لغــة الشــكر أثنــاء جمالســتي وحديثــي مــع األرسى ،بــل
منهجــا يف عالقاتنــا مــع بعــض ملــا لــه مــن آثــار إجيابيــة مجيلــة
اتبــاع هــذا الفعــل
ً
عــى ســلوكنا وأفعالنــا الح ًقــا ،كــا أن هــذا الفعــل يشــجع فاعلــه عىل االســتمرار
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وتقديــم املزيــد ،فــا غــرو أن حيثنــا الرســول ﷺ عــى ذلــك بعــدد مــن أحاديثــه
الرشيفــة.
شكرا بعيوين أخدمك:
قل يل ً

فــإن كان توقــع الشــكر أو انتظــاره أمـ ًـرا إنســان ًيا ال غضاضــة فيــه البتــة،
بــل إنــه نتــاج طبيعــي للبــاب الكرامــة ،غــر أن الصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة
ال تنتظــر الشــكر وال الثنــاء ،بــل يوشــكون أن يشــكروا هــم مــن تقبــل منهــم
تطوعهــم وبادرهتــم؛ إذ يــرون يف فعــل اخلــر وتقديمــه للمحتــاج ولغــر املحتــاج
أو املجتمــع بشــكل عــام حمــض ســعادهتم الروحيــة وفيــض راحتهــم النفســية.
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فهــم ي ُعدّ وهنــم هديــة مــن اهلل  إن أتــاح هلــم أن حيققوا ذواهتــم ووعيهم
لكرامتهــم مــن خالهلــم ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱸ [البقــرة ،]184:فالتطــوع

هــو مــا فــوق الواجــب وأحيا ًنــا فــوق املمكــن واإلمــكان ،وموجــه جلميــع الناس
بــرف النظــر عــن دينهــم أو لوهنــم أو جنســهم أو أفكارهــم ،فكلهــم خلــق
اهلل  ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ
را عــى النــاس ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
[اإلرساء ،]20 :إال إذا كان ظا ًملــا مفســدً ا متجــ ً
ﮅ ﱸ [البقــرة.]193 :
فمواظبتهــم عــى عمــل اخلــر والدعــوة إليــه [وســنام أعــال اخلــر أال
بائســا ،وأال يبقــى شــقاء يف األرض ،والعمــل عــى ختفيــف
تعيســا ً
يــروا إنســانًا ً
البــؤس واملعانــاة ومنحهــم أقــى مــا يســتطيعون مــن الســعادة :ســعادة الدنيــا
واألخــرة] هــو ً
أول :إقنــاع ألنفســهم أهنــم ال يزالــون ً
أهــا لثقــة اهلل هبــم،
وتكريمهــم باســتخالفهم يف األرض ،وثانًيــا :تأكيــد أهنــم عــى العهــد ماضــون
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وإىل رهبــم راغبــون ﱹ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ [املعــارج.]32 :
فكــا أن الطبيــب الناجــح املختــص ترافقــه دو ًمــا حقيبــة أدواتــه الطبيــة،
واملهنــدس املجــد ترافقــه حقيبــة أدواتــه اهلندســية ،فــإن الصفوة تصطحــب معها
كذلــك وعــى نحــو متواصــل حقيبــة اهتامماهتــم وأولوياهتــم االســتخالفية،
والتــي تشــمل العمــل الــدؤوب عــى اجــراح:
1 .1احلياة األصلح لإلنسان ،كل إنسان.
2 .2البقاء األصلح لألرض وما عليها وما فوقها وما حتت الثرى.
3 .3جودة البيئة األصلح لإلنسان واحليوان والطري والنبات.
غايتهــم املثــى تأمــن الســعادة للعاملــن حتــى لغــر اإلنســان ،وجديــر
بالذكــر أن التوجــه األصلــح يف كل يشء هــو دعــوة مســتمرة للتحســن والتطوير
يف اآلليــة واملنتــج واملقصــد ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﱸ [الكهــف.]7 :
ثــم إن هــذه الصفــوة حتظــر عــى نفســها قط ًعــا الدخــول املــدان يف عمليــة
التصنيــف بــن النــاس ،مــن يســتحق أن يكــون حمــل اهتاممهــم وأولوياهتــم
واألحــوج عندهــم مقــدم عــى املحتــاج أ ًيــا كانــت هويتــه ،فاملــوىل  يقــول
ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [اإلنســان ،]8 :دون أن حيــدد
 هويتهــم ،وإنــا املســكني مطل ًقــا وكذلــك اليتيــم واألســر ،ثــم إن املحتــاج

عندهــم مقــدم عــى امليســور يف كل ميــدان ويف كل وقــت مــع كل إنســان،
فبوصلتهــم احلاجــة فاألشــد حاجــة ،دو ًمــا وتب ًعــا ملعايريهــم ،مقــدم وهــو مكرم.
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▌ «رب العاملني» وشمولية املسؤولية:
وارتبا ًطــا بــا ســبق ،فبــا أن اهلل  وحــده رب العاملــن ،رب اجلميــع
مؤمنهــم وكافرهــم ،غنيهــم وفقريهــم ،أبيضهــم وأســودهم ،ذكرهــم وأنثاهــم،
فمســؤولية وأمانــة اســتخاليف يكــون إ ًذا حياهلــم مجيعهــم كذلــك.
فدو ًمــا الضعيــف يتطلــع إىل قــوي يغيثــه والفقــر إىل أيــر منــه يعينــه،
واملظلــوم إىل أقــوى منــه ينــره ،ومكســور اخلاطــر إىل مــواس شــهم جيــره،
واملريــض إىل طبيــب يداويــه ،والعاجــز إىل رؤوف يســنده ،واجلاهــل إىل عــارف
يعلمــه ويرشــده ،والصغــر إىل الكبــر يرمحــه ويأخــذ بيــده ويســدده.
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والصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة هــم عنــوان هــؤالء مجي ًعــا ،والصفــوة ال
تنتظــر رصختهــم واســتعانتهم ،بل هم من يبحثون ويفتشــون عنهــم أدق التفتيش
كــا تفتــش مخــاص الطيور عن حبــات رزقهــا وعيدان أعشاشــها ويعــدون وعيهم
لكرامتهــم مصا ًنــا إذا مــا أغاثــوا هلفاهتــم وأســعفوا جراحاهتم وقدمــوا هلم بعرقهم
وكدهــم ،وأحيا ًنــا بدمهــم ،إذا مــا تطلــب األمــر ،شــي ًئا مــن خالصهــم وجــز ًءا مــن
ســعادهتم ،ﱹﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﱸ [احلــر ،]9 :ويــرون بــا
يقومــون بــه محايــة للبــاب كرامــة هــؤالء ،والــذي هــو مقتــى مهم مــن مقتضيات
الوعــي للكرامــة وبــا أن اهلل  رب العاملــن ورب كل يشء ﱹﮏ ﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الزمــر ،]62 :وبــا فيهــا األرض ومــا دب عليهــا
ومــا نبــت منهــا ،فهــي مهادنــا وفراشــنا ،فهــي ومــا حــوت ومــا أقلــت خملــوق لنــا،
فالصفــوة يتعاملــون معهــا برفــق وحنــان ويشــعرون بارتباطهــم العميــق بمشــاعر
ووشــائج املحبــة واملصــر الواحــد فيدأبــون عــى محايتهــا مــن عبــث العابثــن
وفســاد الفاســدين وجشــع األقويــاء املتغولــن.

تأمالت في كرامة اإلنسان

فيضحكــون معهــا إذا مــا غنــت وضحكــت ،ويبكــون معهــا إذا مــا
تــأذت وتــررت كأهنــم حراســها يف الليــل محاهتــا يف النهــار ،وعيوهنــم الســاهرة
عابــرة احلــدود واحلواجــز واآلفــاق ،تكــد عــى محايــة احليــوان والطــر وكل مــا
يــدب عــى األرض مــن تنكيــل اجلهلــة والعابثــن ،ومــن تعذيــب األوغــاد مــن
األقويــاء ،وقســاة القلــوب مــن األثريــاء.
إذ إن الصفــوة انطال ًقــا مــن وعيهــا لكرامتهــا ال تــرى نفســها إال مســتخلفة
عــن اهلل  جتــاه األرض ،وجتــاه كل يشء عليهــا ،وتنظــر إليهــم بمســؤولية وأمانــة
اخلليفــة عــن اهلل  فيتعاملــون مــع كل يشء وجتــاه كل يشء بالعــدل والرمحــة
واإلحســان ،ويعلمــون متــام العلــم أن مــا لدهيــم مــن مــال أو أمــاك أو أي يشء ،مــا
هــم إال مســتخلفون فيــه عنــد اهلل ؛ إذ هــو املالك احلقيقي لذلك كلــه ﱹﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﱸ [البقــرة ]107 :فيترصفــون بــا يملكــون وبــا
عليــه حيــوزون بالعــدل والرمحــة واإلحســان وليــس فقــط جتــاه مــن يقعــون حتــت
مســؤولياهتم املبــارشة وإنــا جتــاه كل مــن ســواهم؛ إذ هــم خلفــاء اهلل يف األرض
عــن اهلل  ،عاكفــون ومنهمكــون مــن منطلــق اخلالفــة عــى اإلصــاح واإلعــار
ووجهتهــم دو ًمــا نحــو الســعادة ونحــو التطويــر لتحقيــق األصلــح واألنفــع.
فهــم ليســوا يف حالــة رصاع مــع الطبيعــة وال منســحبني مــن احليــاة الدنيا،
بــل هــم أمنــاء عــى الطبيعــة رعايــة ومحايــة ،وختالطهــم مشــاعر املحبــة واحلنــان
()1
مــع األرض ،وكــا قــال ﷺ عــن جبــل أحــد« :أحــد جبــل نحبــه وحيبنــا»
وسياســتهم ليســت الســيطرة عليهــا والتغــول فيهــا بــل إعــار األرض وحفظهــا
مــن الفســاد والتلــف.
( )1جزء من حديث رواه مسلم يف حديثه.
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واحليــاة الدنيــا هــي ســاحة اســتثامراهتم بــا يملكــون مــن وعيهــم
لكرامتهــم؛ إذ بالتفاعــل معهــا واالنخــراط فيهــا تتــاح هلــم الفرصــة ليثبتــوا
جدارهتــم بثقــة اهلل  ،وبأهليــة اســتخالفهم عليهــا ،ويف ســبيل ذلــك فإهنــم ال
يزهــدون باملــال أو يعزفــون عنــه كــا يظــن البعــض أو كــا يريــد هلــم البعــض،
إنــا يــرون بــه رز ًقــا ســيق هلــم بكدهــم وتعبهــم لينهضــوا بمســؤوليتي عــارة
األرض وبنائهــا أو بتفريــج الكــرب عــن النــاس واجــراح فــرص العمــل هلــم
ً
ً
عــال
متجــرا أو مصن ًعــا ووظفــوا بــه
_مثــا_ شــيدوا مصلحــة أو
فــإن هــم
ً
يســرزقون منــه ،فألهنــم يــرون بــه مســجدً ا ُيعبــد اهلل  فيــه ،إذ بــه يمدونــا
هــؤالء النــاس باحليــاة النظيفــة الرشيفــة التــي حتفــظ هلــم كرامتهــم وأمنهــم
األرسي ،وختوهلــم القــدرة عــى رســم الفرحــة والســعادة عــى وجــوه أطفاهلــم
وعائالهتــم ومتــأ قلوهبــم حمبــة ورىض وغنــى بــدل أن متألهــا البطالة والتســكع
أيضــا الوقــت
وعمــى ،ويمنحهــم تأمــن مــكان العمــل الكريــم ً
حقــدً ا وكفـ ًـرا ً
للعبــادة والتفكــر واالنخــراط يف مهــوم املجتمــع بعــد مــا عوجلــت مهومهــم ممــا
يســاعد عــى تكاثــف املجتمــع برمتــه ،وســهرهم لصالــح اجلميــع.

▌ «الرمحن الرحيم» وخلقا الرفق واحلزم:
الصفــوة جمتهــدون للتخلــق بأخــاق اهلل -تعــاىل -عــر حمــاكاة أســائه
احلســنى وصفاتــه الفضــى ،ومنهــا أهنــم يواجهــون كل يشء ويعاجلونــه بخلــق
الرمحــة الــذي ال ينفصــل وال يعتــزل ســلوكهم البتــة يف كل يشء ومــع كل أحــد
حتــى وهــم يعاقبــون املجــرم واملذنــب عــى ذنبــه أو جريمتــه ،فــإن رأفتهــم تضــخ
عليهــم رمحــة مــع كل نبضــة تنبضهــا قلوهبــم ،ومــع كل رمــش عــن تطــرف هبــا
عيوهنــم.
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فهــم غــر مشــغوفني بالبحــث عــن املذنبــن واملســيئني ،بــل يســرون مــا
كان الســر أصلــح ،ويتجاهلــون إذا مــا كان التجاهــل أصلــح آخذيــن بقــول
ـلم ســره اهلل يف الدنيــا واآلخــرة» [رواه مســلم] ،وبقولــه
احلبيــب ﷺ« :مــن ســر مسـ ً
ﷺ« :مــن فــرج عــن مســلم كربــه فــرج اهلل عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة»
[رواه البخــاري ومســلم].
فكــا أن رمحــة اهلل  قــد وســعت كل يشء ﱹﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﱸ [األعــراف ،]156 :فكذلــك تفيــض الرمحــة مــن قلــوب الصفــوة خلفــاء اهلل
يف األرض ،والتــي هــي مــن فيضــه تعــاىل عليهــم ،وعــى مــن حوهلــم مــن مظلوم
وحمتــاج وعاجــز ومغلــوب عــى أمــره الــذي ال حــول لــه وال قــوة إال بــاهلل حتــى
تســتغرق رمحتهــم احليــوان والشــجر والطــر واجلبــل وكل يشء يــدب عــى
األرض د ًبــا ،شــعارهم حديــث رســول اهلل ﷺ «الرامحــون يرمحهــم اهلل» [صححــه
األلبــاين] ،وقولــه ﷺ« :ارمحــوا مــن يف األرض يرمحكم مــن يف الســاء» [رواه الرتمذي].
ويتذكــرون دومــا كالم رهبــم  إىل نبيهــم وحبيبهــم حممــد ﷺ ﱹﮐ
ﮑﮒ ﮓﮔﱸ [األنبيــاء ]107 :عــامل النــاس وعــامل احليــوان وعــامل
النمــل وكل العــوامل الذيــن اســتخلفهم اهلل  عليهــم ،فــا تصطبــغ عالقاهتــم
هبــم إال بالرمحــة ولكــي تتمكــن الرمحــة يف قلوهبــم وقلــوب البــر عــى احليــوان
الضعيــف ويدركــوا متــام اإلدراك أن الرمحــة املطلوبــة أوســع مــن أن تقــف عند حد
أو حــظ ،وأهنــا تطــال كل يشء ،وأحــد يعــاين الضعــف وتعــوزه بالرمحــة ،فقد رسد
الرســول ﷺ للصحابــة ولنــا إىل يــوم الديــن حديثــه املعلــم« :بينــا رجــل يمــي
بطريــق اشــتد عليــه العطــش ،فوجــد بئـ ًـرا فنــزل فيها فــرب ثــم خــرج ،وإذا كلب
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يلهــث يــأكل الثــرى مــن العطــش فقــال الرجــل لقد بلــغ هــذا الكلب مــن العطش
مثــل الــذي كان بلــغ منــي  ،فنــزل البئــر فمــأ خفــه مــاء ثــم أمســكه بفيــه حتــى
رقــى فســقى الكلــب ،فشــكر اهلل -تعــاىل -لــه فغفــر لــه» قالــوا :يــا رســول اهلل وإن
لنــا يف البهائــم ألجـ ًـرا؟ قــال« :يف كل كبــد رطبــة أجــر» ،ويف روايــة أخــرى لــه ﷺ
ِ
«إن امــرأ ًة ِ
بغ ًّيــا َ
ـار َيطِيـ ُ
ـن ال َعطــش
ّ
ـف ببِئـ ٍـر َقــد أ ْد َلــع ل َســانه مـ َ
رأت كَل ًبــا يف يــو ٍم َحـ ّ
بموقهــا فغفـ َـر هلــا» [رواه البخــاري ومســلم].
فنَز َعــت لـ ُه ُ

وأنقــل هنــا مــا قالــه اإلمــام الغــزايل تعلي ًقــا عــى هــذه األحاديــث« :لئــن
كانــت الرمحــة بكلــب تغفــر الذنــوب فــإن الرمحــة بالبــر تصنــع العجائــب»(.)1
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فهــم قــد رأوا كيــف اصطبغــت عالقاتــه ﷺ بالرمحــة ليــس فقــط مــع
أصحابــه  ،بــل مــع الكافريــن برســالته وبــا جــاء بــه ،الذيــن ناصبــوه العــداء
وآذوه وأخرجــوه مــن بلــده موطنــه احلبيــب عــى قلبــه (مكــة) ومنهــا حينــا
عــاد ﷺ مهمو ًمــا مكــدو ًدا مــن الطائــف دون أن يظفــر بــا رغــب فيــه مــن نــر
لدعوتــه بــن أهلهــا ،عرضــت عليــه املالئكــة بــإذن رهبــا أن أراد أن يطبــق عــى
أهــل مكــة األخشــبني _جبــان حــول مكــة_ رفــض ﷺ وقــال مقالتــه اخلالــدة
الطافحــة بالرمحــة العابــرة بالواقــع املريــر إىل املــدى البعيــد« :كال ،لعــل اهلل 

أن خيــرج مــن أصالهبــم مــن يعبــد اهلل  وحــده ال رشيــك لــه» [صحيــح البخــاري]

حتــى وهــو ﷺ حتــت مطرقــة وخــذالن قومــه لــه وإرضارهــم بــه مل ينــس أمريــن:
األول :أنــه مبعــوث رمحــة للعاملــن ،غــر منتقــم وال متجــر رغــم قدرتــه
عــى البطــش واألخــذ بالثــأر.
( )1حممد الغزايل ،خلق املسلم ،ص.217
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والثــاين :النظــر إىل البعيــد بأمــل وتفــاؤل وصــر بالرغــم مــن صعوبــة
اللحظــة وحــرج املوقــف ،فلــم يكــره ومل يغــوه الشــعور بالقــوة والقــدرة عــى
الــرب بالنــار واحلديــد ،ومل حيجبــه لبــد غيــوم الغــم والكــرب عــن التطلــع إىل
األفــق البعيــد ،فــكان ﷺ ح ًقــا رمحــة للعاملــن.
أيضــا بســلوكه ﷺ مــع كبري املنافقــن ُأيب بن أيب ســلول حينام
وجتــى ذلــك ً
كان خــارج املدينــة وقــال :مــا أمرنــا وإياهــم _يقصــد حممــد ﷺ وصحبــه _ كــا
قــال األول :ســمن كلبــك يأكلــك ،ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﱸ [املنافقــون ]8:قاصــدً ا الرســول ﷺ ،فبلغــت مقالتــه تلــك إىل
مســامع الصحابــة  والرســول ﷺ ،فهاجــت وماجــت املدينــة تتوعــد هــذا
املنافــق ،وأراد بعضهــم أن يقتلــه جـ ًـزاء وفا ًقــا ،غــر أن نبــي الرمحــة ﷺ منعهــم
مــن اقــراف ذلــك ،وملــا بلــغ ابنــه عبــد اهلل _وكان مؤمنًــا صاد ًقــا_ أن بعضهــم
توعــد بقتــل أبيــه ،وهــو يعلــم أنــه يســتحق ذلــك أرسع إىل رســول اهلل ﷺ عاز ًمــا
ـررا للرســول ﷺ أنــه خيشــى إن قتــل أحــد غــره أبــاه أن تطــوع لــه
عــى ذلــك ،مـ ً
نفســه بقتــل قاتــل أبيــه ،فيكــون قتــل مؤمنًــا بكافــر فيدخــل النــار ،فــاذا كان رد
نبــي الرمحــة ﷺ جتــاه طلــب ومناشــدة هــذا االبــن املؤمــن الصــادق ،وجتــاه ذاك
املنافــق أبيــه؟ قــال ﷺ« :بــل نرتفــق بــه ونحســن صحبتــه مــا بقــي معنــا».
إن مــن فيــض رمحــة رســول اهلل ﷺ أنــه مل يتوقــف عــن اإلمســاك عــن
قتلــه فحســب؛ بــل جتــاوز إىل معاملتــه برفــق ،وحســن الصحبــة ،مــا اختــار هــو
أن يبقــى معهــم.
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وهــل توقفــت رمحــة رســول هلل ﷺ عنــد هــذا احلــد؟ بالطبــع ال ،إذ بعــد
مــوت املنافــق ،أراد الرســول ﷺ ،فحــاول عمــر  أن يقنعــه بغــر ذلــك،
()1
ـبعني ُغفـ ُـر لــه َلـ ِـز ْد ُت»
فقــال رســول اهلل ﷺ« :لــو أعلــم أنِّ لــو ُ
زدت عــى السـ ُ
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ
[التوبــة ]80 :والنبــي ﷺ صــى عليــه ،وبعــد دفنــه نزلــت اآليــة التــي حتــرم الصــاة
عــى املنافــن ﱹﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ [التوبــة.]84 :
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أيضــا ،أنــه ال بــد هلــا أن تبقــى تتطلــع إىل رمحــة اهلل 
والصفــوة تــدرك ً
وتوفيقــه هلــا؛ إذ األخطــاء والذنــوب ال تغــادر أحــدً ا «كل ابــن آدم خطــاء وخــر
اخلطائــن التوابــون» [صحيــح اإلســناد عنــد احلاكــم] ،فكــا هــي تريــد أن يرمحهــا رهبــا

فإهنــا جتنــح دو ًمــا إىل أن ترحــم غريهــا مــن خلــق اهلل « الرامحــون يرمحهــم
اهلل» [رواه الرتمــذي].
ـعورا وســلوكًا
وهــذا اخللــق خلــق الرمحــة ،الــذي تتحــى بــه الصفــوة شـ ً
تلبســا ،تعيــش معهــا
مصــدره وعيهــا لكرامتهــا ،فــا عجــب أن تتلبســها الرمحــة ً
بــن حالتــي طلــب الرمحــة مــن الرمحــن الرحيــم مــن جهــة ومزاولتهــا مــع اخللــق
الذيــن تشــملهم أمانــة اســتخالفهم يف األرض مــن جهــة أخــرى إذا كان اســا
اهلل  الرمحــن الرحيــم مذكوريــن يف البســملة قبــل ســورة الفاحتــة ،ويف بدايــة
الســورة نفســها التــي نكررهــا يف صلواتنــا عــرات املــرات يف اليــوم والليلــة.
حتــى وهــي تعالــج باحلــزم مــا حيتــاج إىل حــزم تبقــى الرمحــة ماثلــة أمــام
ناظرهيــا« :مــا دخــل الرفــق شــيئا إال زانــه ومــا نــزع الرفــق مــن يشء إال شــانه»
( )1صححه األلباين.
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[رواه مســلم] ،فاحلــزم ال يعنــي أنــه ال خيــار أمامــك ســوى ممارســة العنف والشــدة؛
بــل إن أســاس احلــزم هــو إرصارك عــى تأديــة رســالتك بأمانــة ،ومثابرتــك عــى
حتقيــق أهدافــك باســتقامة؛ إذ لربــا ينجــز بالرفــق أهدافــه ،وال ينجزهــا العنيــف
الشــديد ،فالرســول ﷺ يقــول« :إن اهلل رفيــق حيــب الرفــق ويعطــي عــى الرفــق
مــا ال يعطــي عــى العنــف ومــا ال يعطــي ســواه» [رواه مســلم] ،فلمعاجلــة األمــور
واألحــداث والتعقيــدات املقرتنــة بأســلوب اللــن والرفــق مفاعيــل إجيابيــة وآثار
نفســية مفيــدة بعيــدة املــدى.
فاملــرء حينــا يتعامــل مــع إنســان آخــر ،هــو عمل ًيــا يتعامــل مــع عقلــه،
ومــع لبــاب كرامتــه ،وعندمــا نقــول عقلــه ،فهــذا يعنــي وجــوب احــرام عقلــه
أ ًيــا كان مســتواه ،وذاك باحلجــة واملنطــق ولغــة املصالــح ،فكثــر مــن الناس تنشــأ
قناعاهتــم عــى قاعــدة املصالــح واملنافــع ،فإنــه إذا مــا توفر لــدى أحدهــم االقتناع
بفــرص حتقيــق مصاحلــه أو جــزء منهــا ضمنــت منــه االجتــاه والســلوك بأقــل
اخلســائر واملوجــودات.
وال عجــب يف ذلــك ،فــإذا مــا أمعــن املــر ُء النظــر يف لبــاب الكرامــة
التــي تعنــي عمــق أمهيــة اإلنســان بنظــر نفســه واعتــداده واعتــزازه هبــا ،وهــذا
اللبــاب كــا أملحنــا ســاب ًقا هــو عــى مــا يبــدو الظــال الراســخة التــي تلقيهــا
ﱹ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [البقــرة ]30 :عمي ًقــا يف ذات اإلنســان كل

إنســان ،أ ًيــا كان هــذا اإلنســان ســيدرك بــأن مــن هــذا اللبــاب الــذي تتخللــه
كل ذره مــن ذرات ذات اإلنســان تنبــع نزعتــه وجنوحــه نحــو حتقيــق منافعــه
ومصاحلــه ليشــبع لبــاب كرامتــه وجوعــه إىل تأمــن وتأكيــد اعتــزازه واعتــداده
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بذاتــه ،وعمــق أمهيتــه لآلخريــن ،بمعنــى آخــر :إن تأكيــد الــذات يتطلــب مــن
اإلنســان عــى نحــو تلقائــي الســعي الدائــم إىل حتقيــق مصلحتــه ومنافعــه.
فالســعي وراء املصلحــة واملنفعــة مــن أهــم املحــركات الكــرى لســلوك
اإلنســان وحتركاتــه ،فــا تلومــن أحــدً ا يكــد وجيتهــد لتحقيــق مصاحلــه أو
طموحاتــه ،فهــذا خطــب حممــود ومطلــوب مــامل يكــن عــى حســاب املبــادئ
أو حقــوق اآلخريــن ،ولــو مل يكــن األمــر كذلــك ملــا حثنــا الرســول ﷺ عــى
اجلــد والكــد يف طلــب مــا ينفعنــا؛ إذ إنــه قــال ﷺ« :احــرص عــى مــا ينفعــك
واســتعن بــاهلل وال تعجــز» [رواه مســلم] ،وإن أرقــى مصلحــة ومنفعــة تكــد
84

وتكــدح لتحصيلهــا هــي تلــك التــي تنفعنــا بالدنيــا واآلخــرة ،وإن كان ال
ضــر إن كانــت تنفــع بالدنيــا فقــط ،لكــن مــن غــر مــرة باآلخريــن أو بالقيــم
والثوابــت.

ذات مــرة ،أجلأتنــا ظــروف الســجن القاهــرة إىل أن نســتقدم أحد األرسى
ـاغرا ،ونحــن نعــرف أن هــذا األســر مشــكوك يف مصداقيــة
إىل غرفتنــا ليمــأ شـ ً
وطنيتــه مــن قبــل بعــض األرسى رغــم كونــه يتصــف بالبســاطة إىل حد املســكنة،
وســبب الطعــن بمصداقيــة وطنيتــه مــن بعــض األرسى ترصفــات بلهــاء كانــت
تصــدر عنــه ،لربــا تفــر بعــدة معـ ٍ
ـان ،لــذا كنــت أشــك يف الشــك فيــه.
ولعــل بســاطته هــي الســبب الــذي أغرانــا الســتقدامه ،وعندمــا عرضنــا
عليــه قدومــه إىل غرفتنــا للســكن ،طلــب الرتيــث وحينــا عــاد أبلغنا عىل بســاطته
_بــأدب جــم_ رفــض طلبنــا ،وســاق لنــا احلجــج املــررة لعــدم قبولــه ،والتــي
تصــب كلهــا يف أن مصلحتــه يف تلــك املرحلــة تتطلــب أن يرفــض ويعتــذر ،ومل
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نكــن نتوقــع رفضــه قــط ،كقــول املثــل« :رضينــا بخــراب البــن ،وخــراب البــن
مــا ريض فينــا».
ومــن هنــا كان دو ًمــا تشــديدي عــى عبــارة (كل إنســان) فلــكل إنســان
مهــا بــدا بســي ًطا حاجــات وطموحــات ،وهــو يســعى ويكــد لتلبيــة حاجاتــه
حتــى يبقــى ،ويف نفــس الوقــت أو عــى نحــو منفصــل جتــده جيــد وجيتهد إلشــباع
طموحــه وتطلعاتــه لكــي يرقــى ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﱸ [االنشــقاق]6 :؛ إذ إنــه يف كلتــا احلالتــن يكــد ويكــدح لنيــل مــراده.
وال نفــع مــن الدخــول يف تفاصيــل رفضــه ،لكــن ما أدهشــنا هو حســاباته
وحتليالتــه ملــا قــد ينفعــه ويــره يف املســتقبل إذا مــا قــدم إلينــا ،مــا زادين اقتنا ًعــا
بقدســية احــرام كرامــة اإلنســان أ ًيــا كان هــذا اإلنســان ،وإن مصلحتــه يف جلــب
منفعــة أو درء مفســده هــي حمركــه األكــر بــا ريــب.
ولــو أمعــن أي إنســان النظــر يف أعامقــه يف تقــي دوافــع أي تــرف مــن
طموحــا يقبــع خلفــه يســعى إلشــباعه،
ترصفاتــه لوجــد أن ثمــة مصلحــة أو
ً
وخــر املصلحــة أو الطمــوح هــو الــذي حيقــق لــه املنفعــة يف الدنيــا واآلخــرة،
بمعنــى أن اإلنســانية إن مل تكــن صاحلــة فــإن ذلــك ســيؤدي للخــران املبــن،
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [العــر ،]3 - 1 :وإن القــرآن الكريــم يف كثــر
مــن املواطــن يتحبــب إىل النــاس بلغــة املصالــح واملنافــع ،أي بميــزان الربــح
واخلســارة ،وكثــرة هــي اآليــات التــي تشــر هبــذا االجتــاه ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ً
وأصــا مــا جــاءت الرشيعــة إال لتحقيــق
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [الصــف،]10 :
مصالــح العبــاد يف الدنيــا واآلخــرة فحيــث كانــت املصلحــة فثــم رشع اهلل 
هكــذا قــال األولــون.
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وال شــك أن الصفــوة الناجحــة تــدرك متــام اإلدراك أهنــا لكــي تكــون
هــوى ينبغــي هلــا أال تكــون معزولــة
مســموعة وجتــد هلــا يف قلــوب النــاس
ً
ـرا
عــن مهومهــم ومصاحلهــم وأوجاعهــم؛ بــل تكــد وتســهر لتكــون هلــم جـ ً
يعــرون عليــه إىل بــر أماهنــم ومنتهــى آماهلــم ،وتكــون مثـ ًـوى هلــم عنــد فزعهــم
وعنــد عوزهــم وفقرهــم ،منخرطــن ومتداخلــن بــن النــاس يتلمســون عــن
حــب وهلفــة آهاهتــم وأناهتــم لكــي يســمعوها ويعاجلوهــا ،وليــس حملقــن عال ًيــا
فــوق النــاس جيــرون شــعارات وخطابــات رنانــة خاويــة مــن أي حمتــوى عمــي
حقيقــي ،وذاك ألن راحتهــم كــا قــال األولــون جيدوهنــا يف التعــب ألجــل نفــع
وإســعاد النــاس كل النــاس «خــر النــاس أنفعهــم للنــاس» [أخرجه ابــن حبان]،
ودون أن يســألوا الشــخص عــن هويتــه ،ودون إرادة تبعيتــه فــا هــي إال لوجــه
اهلل  وشــعارهم ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [اإلنســان.]9 :
وإنــك لرتاهــم يعاجلــون أوجــاع النــاس وحاجاهتــم بأنامــل وســواعد
الرفــق واللــن والتواضــع مراعــاة للبــاب كرامتهــم الــذي هــو شــديد النفــور
واحلساســية للمتكــر واملتعــايل حــن إســعافهم وإغاثتهــم وشــديد املحبــة
للتامهــي بصــدق مــع أوجاعهــم وحاجاهتــم.
فالرفــق إ ًذا ُخلــق عمــي ورضوري يف مجيــع األحــوال ،وكــا هــو
مطلــوب بشــدة عنــد اإلغاثــة واإلســعاف ،فكذلــك احلاجــة إليــه أشــد عنــد
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اخلالفــات واألزمــات ،وال يقــدر عــى أســلوب اللــن والرفــق يف كلتــا احلالتــن
القــوي الشــديد ،وال ســيام يف احلالــة الثانيــة ،فاإلنســان بطبيعتــه يمقــت ويرفــض
أيضــا يف دائــرة لبــاب الكرامــة الــذي
الفــرض واإلكــراه؛ ألننــا هنــا قــد دخلنــا ً
هــو يف منتهــى احلساســية ألســلوب العنــف والقســوة ،وألن يف العنــف والشــدة
ـتنفارا لــكل عنــارص املقاومــة والرفــض والصــد.
دعــوة واسـ ً
واللــن والكلمــة الطيبــة مفتــاح جيــد للبــاب الكرامــة لــدى اإلنســان
حيــث بــه تتفتــح أبــواب اســتعداداته لالســتامع والتقبــل واألخــذ والــرد؛ لذلــك
فإنــك ســتجد الصفــوة تســتلهم مــن حديــث رســول اهلل ﷺ« :الكلمــة الطيبــة
صدقــة» [رواه البخــاري ومســلم] معنًــى إضاف ًيــا إجياب ًيــا آخــر غــر الفهــم التقليــدي

لكلمــة صدقــة الــذي يعنــي أجــر الصدقــة وثواهبــا.

واملعنــى اجلديــد املســتلهم هــو أن للصدقــة مفاعيــل إجيابيــة بالغــة األثــر
عــى املتلقــي ،فكــا أن الصدقــة عــى الفقــر أو املحتــاج تــورث يف نفســه وقلبــه
ســعادة وفرحــة النفــراج شــدته وحلحلــة كربتــه ،وتُذهــب مــا بداخلــه مــن
شــحنات احلقــد واحلســد الــذي خيلفــه فيــه الفقــر واحلاجــة جتــاه مــن هــو أيــر
منــه وأغنــى ،فكذلــك صدقــة الكلمــة الطيبــة والرفــق ومفعوهلــا يعــدم يف داخــل
املتلقــي حواجــز وهواجــس ووســاوس حيــال مرســل الكلمــة الطيبــة ونوايــاه
ُ
وتيلــه مــن إســاءة الفهــم والظــن بــه إىل حســنه ،ومــن وادي الــردد والتباعــد إىل
وادي التــودد والتقــارب.

وتــرز قــوة مفعــول الكلمــة الطيبــة حاملــا يلحــق بالعالقــات مكــدرات
وشــوائب ســلبية تكــدر صفوهــا ،واملبــادر بالكلمــة الطيبــة حينهــا لكــر
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احلواجــز والوســاوس هــو مــن اجتمــع فيــه الوعــي واجللــد؛ ألن كال الطرفــن
يتقلبــان بــن حجــري رحــى الوســاوس الطاحنــة التــي تشــحن أحدمهــا عــى
اآلخــر «وخريمهــا الــذي يبــدأ بالســام» [رواه البخــاري ومســلم] كــا قــال ﷺ وملــا كان
هــو البــادئ فهــو األكثــر وع ًيــا واألشــد جلــدً ا.
وأمثالنــا مل تبخــل علينــا بحكمهــا مثــل «القينــي وال تغدينــي»« ،الكلمــة
احللــوة تطلــع احليــة مــن وكرهــا» ،واملفعــول اإلجيــايب للكملــة الطيبــة ينســحب
عــى البســمة الصادقــة وعــى كل بــادره هادفــة.
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ولطاملــا يف ســجني كنــت أتعــرض لوســاوس طاحنــة حيــال هــذا األســر
أو ذاك ،ومــا أن أتلقــى منــه البــادرة الصادقــة حتــى أشــعر بتهــدم الغمــة وتبــدد
الظلمــة يف صــدري ،وتؤثثــه بنور الفســحة فتبســطها وجتــدد اهلمة فيه وتنشــطها.
فكنــت أذهــل ملــا أشــعر بــه يف داخــي مــن األثــر اإلجيــايب البليــغ الــذي
حتدثــه بادرتــه الصادقــة ،وإن بــدت بســيطة ومتواضعــة ،فكنــت ح ًقــا أمتلــئ
فرحــة وســعا ًدة وتنفجــر يف داخــي مهــة وحيويــة كهمــة الصبــاح وحيويتــه
ً
املندفعــة ،فيــزداد اقتناعــي رسـ ً
ـوخا بأمهيــة وأثــر الكلمة الطيبــة والبســمة اجلميلة
والبــادرة الصادقــة؛ ملــا هلــا مــن وقــع خــاص عــى نفســية اإلنســان.
وثمــة آيــة قرآنيــة تعــر أفضــل وأمجــل تعبــر عــن هــذه احلالــة ﱹﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﱸ [اإلرساء.]53 :
والصفــوة تصطفي القول األحســن وتقوله للمختلفني معهــا أو املخالفني
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هلــا؛ ألن غرضهــم ليــس االنتصــار ألنفســهم أو شــفاء غليلهــم أو التشــفي،
واألســلوب الــذي هيــدم وييسء هيــدم احلواجز والوســاوس واهلواجــس الداخلية
ويبنــي جســور الثقــة والســواتر الدفاعيــة مــن نزغــات ووســاوس شــياطني اإلنس
واجلــن؛ ألهنــم يســتثمرون يف قلــوب النــاس بأســلوب البنــاء واهلــدم اســتثامرات
بعيــدة األجــل ،وينطــرون إىل البعيــد بنظــارات األمــل ال يتعجلــون أو يســتطيلون
الطريــق ،وقدوهتــم يف ذلــك مســلك رســول اهلل ﷺ عندمــا رفــض هــاك قومــه
وقــال« :لعــل اهلل  خيــرج مــن أصالهبــم مــن يعبــد اهلل  ال رشيــك لــه»
[صحيــح البخــاري] .مل حيركــه ﷺ الثــأر أو النقمــة أو الســخط؛ إنــا حركــه فيهــم
التفــاؤل واألمــل ومصلحــة الدعــوة والرســالة.
ذات مــرة ختاصــم اثنــان بالغرفــة التــي أقطنهــا لدرجــة بــدت للناظــر أال
مــكان للصلــح بينهــا قــط ،وح ًقــا كنــت أجــول بــن االثنــن أحــاول إقناعهــا
بالتصافــح ،واســتمرت حمــاواليت الفاشــلة لعــدة أيــام متتاليــة ،وكنــت أتلقــى
مــن كليهــا جوا ًبــا يقســم بــه أحدمهــا أن لــن يتصالــح مــع اآلخــر أبــدً ا مثــل:
«قــد مللــت منــه ،أو لــو تقــع الســاء عــى األرض مــا بتصالــح معــه» .وكنــت
أشــعر يف كل حماولــة أننــي ارتطــم بجــدار مــن باطــون ،أوشــك اليــأس أن ينــال
منــي ،فــأرسرت يف نفــي أن أتــروى معهــا قليـ ًـا لريثــا أنظــر بطريقــة أخــرى
أجــدى وأنجــح ،وإذ يب ذات مســاء أتفاجــأ برؤيتــي هلــا يتضاحــكان ويتبــادالن
احلديــث دون ســابق إنــذار ودون أن تغادرمهــا عالمــات الفــرح ،وهــذا الشــك
الفــرح الــذي يبعثــه الصلــح يف قلــوب املتصاحلــن؛ ألن الصلــح الصادق يغســل
مــا تلطخــت بــه النفــس مــن ملوثــات الشــحناء كاحلقــد والضغينــة والوســاوس
بياضــا ون ًقــاء وتقبـ ًـا لآلخــر «كابــوس األمــس» ،وحينام
الرشيــرة وجيعلهــا أكثــر ً
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تســنت يل الفرصــة ســألت أحدمهــا :باألمــس فقــط كنــت تقســم أنــك لــن
تتصالــح معــه مــا الــذي جــرى؟ غطــت وجهــه البســمة ثــم قــال :يــا أخــي مــا أن
بــادر معــي بكلمــة طيبــة باســمة حتــى شــعرت أن جبــال احلقــد والضغينــة التــي
تراكمــت يف داخــي وعمــت قلبــي اهنــارت دفعــة واحــدة وكأن شــيئا مل يكــن،
وحتــى إننــي شــعرت بلينــة قلبــي جتاهــه وتربعــم حبــات الــود حيالــه ،فقلــت يف
نفــي :ســبحان اهلل هــذا هــو أثــر الكلمــة الطيبــة ،وســعدت أكثــر باآلخــر الــذي
بــادر بالكلمــة الطيبــة والبســمة الصادقــة ،فهــو ال شــك األقــوى بينهــا.
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وإذا عدنــا إىل أســلوب الرفــق كأحــد انبثاقــات الرمحــة فإنــه ال يعنــي
البتــة يف حالــة اخلصومــة بــن اثنــن اعتــاد مــا نســميه عندنــا يف الســجن أســلوب
(الطبطبــة) لفكفكــة اخلصومــة ومعاجلتهــا؛ أي أن تكــون غايتــك القصــوى يف
املعاجلــة املصاحلــة بينهــا عــر اســرضاء االثنــن دون إغضاهبــا ،ودون تقــي
وتبيــن خطــأ املخطــئ منهــا وحتميلــه مســؤولية خطئــه؛ الن أســلوب (الطبطبة)
ال يعنــي إال شــي ًئا واحــدً ا :تكــرار اإلشــكاالت واخلصومــات بينهــا وبــن
اآلخريــن ،وهبــذا األســلوب لــن تســاهم يف تشــييد نظــام الــردع والعقــاب
والثــواب ،ومهــا أهــم أعمــدة جتمــع بــري يطمــح إىل حيــاة تنظيميــة متامســكة
ورشــيدة وقابلــة للتطــور والعطــاء.
شــخص ًيا أعــرف أننــي يف الســنني األوىل من أرسي اســتخدمت أســلوب
(الطبطبــة) عــن حســن نيــة ،لكنهــا ســاذجة وتفتقــد للحــس التنظيمــي الســليم،
أســلوب (الطبطبــة)» وبالطبــع مل أكــن أســميه هبــذا االســم ،وإنــا كنــت أســميه
احلــل األخــوي وهــو مــا يعنــي إحــداث التصالــح بــن األطــراف مــن خــال
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اســرضائهم مجي ًعــا دون احلــزم يف إظهــار مســؤولية كل واحــد منهــم عــن نســبة
خطئــه ومعاقبتــه تب ًعــا لذلــك ،وكنــا نكتفــي بــأن يقــول أحدمهــا لآلخــر« :حقــك
عــي ،ســاحمني» ثــم نطــوي هــذه الصفحــة و «يــا دار مــا دخلــك رش».
وهــذا األســلوب اتضــح يل أنــه مــن أكــر األخطــاء اإلداريــة الفادحــة
يف أي جتمــع إنســاين منظــم؛ إذ إنــه ال يقــدم ً
حــا حقيق ًيــا وجد ًيــا للمشــاكل
التــي تنشــب بــن اثنــن؛ بــل ســيكون دعــوة غــر مبــارشة لآلخريــن أن يأخــذوا
حقهــم بأيدهيــم أو أن يفعلــوا مــا يشــتهون مــن إســاءات لآلخريــن ،أو افتعــال
إشــكاالت؛ إذ إهنــم يعلمــون أن احلــل األخــوي جاهــز ورأس ماهلــا أن يقــول:
«حقــك عــي ،ســاحمني» وحتــى يف بعــض املــرات كان أحدمهــا يرفــض أن يوجــه
عبــارة «ســاحمني» مبــارشة للطــرف اآلخــر خصمــه؛ وإنــا كان يتوجــه هبــا جلميع
األرسى يف الغرفــة بقولــه« :ســاحموين إذا أزعجــت أحــدً ا منكــم؛ «إذ إهنــا كــا
انتقاصــا مــن قــدره ومــن كرامتــه.
يظــن _خمط ًئــا_ أقــل
ً

تبــن يل الح ًقــا أن هــذه احللــول ليســت حلـ ً
ـول وإنــا مســكنات موضعيــه
عــى الطريقــة (األخويــة) التــي ليــس بينهــا وبــن العمــل التنظيمــي الســليم أدين
صلــه ،بــل هــي معــاول هــدم وتقويــض لنظــام العقــاب والثــواب ولعنــر
الــردع الالجــم لنــزوات املســتهرتين أو الطائشــن الذيــن ال خيلــو منهــم أي جتمع
تنظيمي .

واألشــد غرابــة أن أحــد األرسى الــذي شــاركني يف إحــدى حقــب
أرسي الغرفــة عــدة ســنني ،ورغــم أنــه كان إنســانًا جيــدً ا يف جوهــره ،غــر أننــي
بــن الفينــة واألخــرى أجــده طر ًفــا يف مشــكلة مــع أســر آخــر ،وبالطبــع كنــت
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أعاجلهــا بالطريقــة األخويــة ،واآلن أقوهلــا إنــه _بــا ريــب_ كان يكــرر مشــاكله؛
ألننــي كنــت أعاجلهــا بـ(الطبطبــة) وبالطريقــة األخويــة.
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وقــد اعــرف يل فيــا بعــد بأنــه كان ينخــرط يف مشــاكل متتاليــة الطمئنانه
بوجــودي ،وبأننــي ســأحلها عىل الطريقــة األخويــة ،أي أنه بــدل أن يتعلم الصرب
واحللــم والتنــازل واملســاحمة ألخيــه كان ُيفلــت جلــام نزواتــه وشــططه عليهــم
عنــد أدنــى احتــكاك معهــم ،والســبب بالطبــع اتكالــه عــى أســلوب (الطبطبــة)؛
ألن أســلوب العقــاب والثــواب الــذي ُحــرم منــه كان ســيجعله يرتــدع ويعيــد
حســاباته مــا يضطــره أن يتصــر ويتحلــم ويتنــازل ربــا يف البدايــة عــن األمــور
الصغــرة وخو ًفــا مــن العقــاب ،لكنــه مــع مــرور الوقــت مــا يلبــث ويشــعر أن
ملــكات الصــر واحللــم عنــده ترتســخ رويــدً ا رويــدً ا ،وحتــل حمــل الصــر وتكون
جــز ًءا مــن ســجيته وشــخصيته؛ إذ إن الصــر بالتصــر واحللــم بالتحلــم.
صحيــح أنــه مل يقصــد أن يكتســبها ويتعلمهــا ،ولكنهــا بفضــل الــردع
والعقــاب والثــواب فــرض عليــه ،فيصبــح مــع قــادم األيــام واســع الصــدر كثــر
التحمــل والصــر بعــد أن كان ُيســتفز ويغضــب ألبســط األســباب أو أتفههــا.
وهــذه التحــوالت اإلجيابيــة التــي حتــدث مــع األســر قــد شــاهدهتا
وعايشــتها مــع أحــد األرسى الــذي قــد ســجن حدي ًثــا وحكم عليــه باملؤبــد ،وكان
عصب ًيــا وال يتنــازل وال يلتفــت إال لنفســه وراحتهــا وال هيمــه اآلخــرون ،والنتيجة
أنــه كان كثــر املشــاكل واملتاعــب ،وهبــذا اشــتهر فقلــا كنــا نجــد غرفــة تقبلــه.
ثــم فارقتــه ســنني طويلــة حيــث تنقــل يف ســجون أخــرى ،وبعــد نحــو
عقــد مــن الزمــن التقينــا بــه ثانيــة يف نفــس الســجن ويف نفــس الغرفــة ،ورصت
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أرقــب حركاتــه وترصفاتــه وأرصدهــا ألنظــر أطــرأ ثمــة تغيــر عــى ســلوكه أم
بقــي عــى حالــه عصب ًيــا وأنان ًيــا وصدام ًيــا ،لكــن صعدائــي قد تنفســت وأســارير
ـرا عــن الســابق؛ إذ بــات ذا صــر وحلم
قلبــي انفرجــت بعــد أن وجدتــه تغــر كثـ ً
وتعــاون ،باختصــار صــار صــدره واسـ ًعا وحتــب معارشتــه ،وحينها ســألته كيف
تغــر حتــى غــدا إنســانًا آخــر.
بعــد أن ارتســمت عــى وجهــه بســمة قــد أرهقهــا عنــاء األرس وتعــب
الســنني قــال بلغــة األرسى« :نجرتنــي احلبســة» ،أي :هذبتنــي ،وذاك بعــد أن
وصــل لالقتنــاع بــأن حالــه يوجــب عليــه أن يتغــر كيــا يبقــى حتــت طائلــة
العقوبــات أو االنتبــاذ مــن غالبيــة إخوانــه األرسى ،فصــار جياهــد نفســه هتذي ًبــا
ـرا آخــر.
ـرا جديــدً ا ،أسـ ً
وتشــذي ًبا أو مــا تســميه عندنــا يتنجــر حتــى أضحــى أسـ ً

والغرابــة امللفتــة أنــه رغــم اعــراف ذاك األســر يل باتكالــه عــى أســلوب
معاجلتــي الطبطبائــي إال أننــي مل أفطــن أن أغــر أو أبــدل مــن أســلويب يف معاجلــة
اخلالفــات واملشــاكل ،وأجنــح نحــو احلــل األخــوي لقلــة تكاليفــه يل شــخص ًيا،
لكــن كــا قلــت كان هــذا عــى حســاب البعــد الرتبــوي واملنطــق التنظيمــي
أيضــا أنــه مل جيلــب لنــا (هــداة البــال) أو اجلــو األخــوي.
الســليم ،ومــن تبعاتــه ً
صحــويت مــن وهــم احلــل األخــوي كانــت بعد فــرة مــن ذلــك االعرتاف
ومــع أســر آخــر؛ إذ إن هــذا األســر تشــاجر مــع زميــل لــه يف الغرفــة ،أصلحــت
بينهــا كــا دأبــت عــاديت يف اإلصــاح األخــوي ،ثــم بعــد حــن دخــل يف مشــكلة
أخــرى مــع أســر ثـ ٍ
ـان ،فقمــت باإلصــاح عــى نفــس الطريقــة ،لكنــه هــذه املــرة
قبِــل إصالحــي عــى مضــض؛ إذ بــدا لــه أن احلــق معه مائــة باملائــة ،جــاءين بعدها
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ناصحــا :طريقتــك يف احلــل غــر صحيحــة ،كان جيــب أن تبــن خطــأ
وقــال يل
ً
املخطــئ وأن حتيلــه للمحاســبة والعقــاب.
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صدمــة كالمــه أحدثــت عنــدي تلــك الصحــوة؛ إذ كان قســطه يف
املســؤولية ال يقــل عــن قســط زميلــه باملشــكلة ،أجريــت بينــي وبــن نفــي
مراجعــات وتقييــات وموازنــات ،ووصلنــا للنتيجــة الصحيحــة تنظيم ًيــا،
ينبغــي العمــل حســب نظــام العقــاب والثــواب العــادل يف صفــوف جتمعنــا،
بعــد أن غرقنــا وذقنــا كل ســلبيات احللــول األخويــة إذا أردنــا ح ًقــا أن نعيــش
احليــاة التنظيميــة واحلالــة التنظيميــة املنضبطــة؛ ألنــه إذا غــاب التنظيــم فمرح ًبــا
بالغــاب ،وثمــة آيــة مــن ســورة األنفــال تعــر خــر تعبــر عــن فظاعــة العواقــب
وفداحــة الــرر ملثــل تلــك احلــاالت ﱹﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ

[األنفــال]25 :

إنــه إن مل تعالــج املظــامل وتــرد احلقــوق إىل أصحاهبــا بحيــث يكــون الظــامل
حتــت طائلــة املســاءلة واملعاقبــة بــأن ينصــاع لقانــون اجلــزاء العــادل فــإن اآلثــار
الســلبية للنكــوص عــن هــذه اإلجــراءات العادلــة ســوف تطــال اجلميــع وتــأيت
عــى كل يشء _الــكل التنظيمــي_ والســيام احلالــة التنظيميــة التــي تعنــي مــن بــن
مــا تعنيــه الشــعور بــدفء االنتــاء اجلامــع للفكــرة املشــركة والنظــام املوحــد
والشــعور بتوفــر األمــن واألمــان وســيادة العدالــة.
فالرفــق إ ًذا ال يعنــي البتــة مزاولــة الطبطبــة حيــث توجــد مظــامل وحقــوق
منتهكــة أو مســلوبة ،وإنــا يف مثــل هــذه احلــاالت املطلــوب هــو احلــزم التنظيمي
العــادل وفقــا للقوانــن واللوائــح الداخليــة املعمــول هبــا.
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إذ إن غيــاب املعاجلــة التنظيميــة احلازمــة العادلــة كــا أمجلت مــن قبل ،هو
يف حقيقتــه دعــوة للمظلــوم إمــا أن يأخــذ حقــه بيده وهنــا يكمن تفاقم اإلشــكال
وتعقيــد الوضــع باجتــاه التمــدد وصــوب الفــوىض فــوىض الغاب حتى تســتغرق
احلالــة التنظيميــة برمتهــا وبالتــايل الضعــف والرتاجــع وربــا التفــكك والضيــاع،
أو إنــه يرتــد إىل مــا قبــل احلالــة التنظيميــة والبحــث لــه عــن (كوتــة) مــن داخــل
التنظيــم الواحــد حتميــه عنــد الــرورة أو حتــى يســتقوي هبــا الح ًقــا ألجــل
الســيطرة والتســلط كاالرتــداد إىل الشــللية أو البلديــة أي إىل اهلويــة املحليــة
البدائيــة :مثــل أبنــاء املدينــة الواحــدة أو القريــة الواحــدة أو املنطقــة الواحــدة عــى
حســاب االنتــاء التنظيمــي واهلويــة الوطنيــة والفكــرة اجلامعــة ،وهــذا املصــر
الكارثــي يمكــن تفاديــه والنجــاة منــه فقــط بوجــود واعتــاد احليــاة التنظيميــة
احلازمــة والعادلــة والناظمــة.
فمتــى توفــر ألي جتمــع بــري قــدرات تنظيميــة عاليــة ومســتوى
تنظيمــي عـ ٍ
ـال ،فإنــه فضـ ًـا عــن متتعــه باحليــاة العادلــة واخلالقــة فســتضاف لــه
قيمــة إضافيــة أخــرى ،وهــي قــدرة هــذا التجمــع عــى توظيــف مجيــع الطاقــات
والقــدرات املنتــرة هنــا وهنــاك ،والتــي كانــت حتتــاج فقــط إىل اآلليــة التنظيميــة
واألهــداف والرؤيــة املشــركة لكــي جتمعهــا ،أي أن القــدرة التنظيميــة تشــكل
أهــم عوامــل وروافــد القــوة ألي جتمــع بــري ذي أهــداف مشــركة.
وإذا عدنــا إىل األســر اآلخــر الــذي نصحنــي بتصحيــح طريقتــي فإنــه
بعــد مشــكلته الثانيــة بأيــام كان قــد تــورط يف مشــكله أخــرى مــع أحــد زمالئــه
يف الغرفــة ،وقــد تصــادف مــن وجهــة نظــري هــذه املــرة أنــه هــو مــن كان يتحمــل
املســؤولية بالكامــل عــى املشــكلة ،ومــاذا أصنــع إذا كان هــو أول مــن تطبــق
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عليــه النظريــة التنظيميــة التــي تبنيناهــا بعــد نصيحتــه ،فقلــت لــه إن خطــأه هــو
فجــر املشــكلة وهــو يتحمــل املســؤولية ،ثــم أحيلــه إىل اللجنــة اإلداريــة
الــذي َّ
ملحاســبته ،وفعـ ًـا متــت حماســبته ومعاقبتــه ،وقــد شــاهدته ملــدة ثالثــة أيــام وهــو
جيــري حســاباته ومراجعاتــه بينــه وبــن نفســه ،ثــم واصلت رصــدي له مــن بعيد
لكــي أرى إن كان ثمــة تغــر قــد طــرأ عــى تفكــره وســلوكه ،والرصاحــة بــدأت
أشــعر عليــه تلمــس احلــذر يف ســلوكه وعــدم التــرع ،ويبــدو أنــه أدرك أو بــدأ
يــدرك أن للســلوك األهــوج واألعــوج مــع اآلخريــن عواقــب ال منــاص مــن
دفعهــا أي أنــه بــدأ (يتنجــر) بلغتنــا.
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أمــا بالنســبة يل فقــد ترســخ لــدي االقتنــاع بخطــأ أســلوب الطبطبــة
ونجاعــة األســلوب التنظيمــي العــادل يف العقــاب والثــواب ،وبعــد ردح مــن
الزمــن كان قــد صارحنــي بأنــه وجــد يف نفســه شــي ًئا عــي؛ إذ إنــه شــعر آنــذاك
أننــي قــد انحــزت لصالــح غريمــه يف املشــكلة عــى حســابه ،فقلــت يف نفــي إذا
كانــت هــذه هــي خســائر املعاجلــة التنظيميــة احلازمــة العادلــة إزاء خســائر حلول
الطبطبــة فإننــي بــا ريــب أســتحق العقــاب عــى تلــك املرحلــة.
إ ًذا نســتطيع القــول إن احلــزم يف تنــاول األزمــات وفكفكتهــا ال تعنــي
تغييــب الرفــق يف املعاجلــة وإن الرفــق يف املعاجلــة ال يعنــي أبــدً ا أســلوب
الطبطبــة الفاشــل ،وإنــا األصــح (احلــزم بالرفــق) ،أي تتنــاول كل مشــكلة عــى
حــدة فمعاجلــة أول مشــكلة ألســر ،وليــس فيهــا اعتــداء فاحــش عــى حقــوق
اآلخريــن ،ليســت مثــل معاجلــة مشــكلة متكــررة مــن نفــس األســر؛ إذ يبــدو إن
مكــرر املشــكلة قــد فهــم الرفــق باحلــزم خطــأ ،وظنــه ضع ًفــا مــن التنظيــم ،أو ظنه
تنظيم ًيــا طبطبائ ًيــا ،وهنــا ينبغــي معــه احلــزم العــادل عقوبــة لــه ورد ًعــا لغــره.
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لــذا فإنــه يمكــن معاجلــة املشــكلة األوىل البســيطة مــن األســر بتنبيهــه
وحتذيــره ،لكــن مــن قبــل التنظيــم الرســمي وليــس مــن أي أحــد آخــر مهــا
بلغــت درجتــه أو مكانتــه حتــى يــدرك األســر وكل أســر أن التنظيــم يتابــع
ويراقــب حتــى يف أبســط اإلشــكاالت وأهوهنــا ،وإنــه قــد حيــال إىل املحاســبة
واملعاجلــة إذا مــا كــرر افتعــال املشــاكل مهــا بلغــت حدهتــا ،وهكــذا تكــون
الصفــوة قــد حافظــت حمافظــة شــديدة عــى التــوازن مــا بــن احلــزم والرفــق يف
مواجهــة األزمــات واإلشــكاالت وعاجلتهــا بطريقــة رشــيدة ،وال شــك أن هــذا
األســلوب أســلوب («الرفــق باحلــزم) بمعنــي اســتهالك املعاجلــة بالرفــق واللــن
مــع حســن الظــن والطويــة ،ثــم الذهــاب إىل احلــزم العــادل إذا مــا دعــت احلاجــة
احلقيقيــة لذلــك ،ويصلــح مــع اآلخريــن واجلهــات الذيــن هــم خــارج إطــار
التجمــع التنظيمــي.
وأقــول ذلــك ألنــه حــدث معــي شــخص ًيا يف حقبــة زمنيــة ســبقت احلقبــة
التــي كنــت فيهــا عاك ًفــا عــى كتابــة خمطوطــة هــذه التأمــات ،ففــي إحــدى
املــرات بلغنــي أن ممثــل األرسى قــد اســتفرد بقــرار خيــص جممــوع األرسى دون
الرجــوع إىل ممثــي الفصائــل األخــرى والتشــاور معهــم ،أقــر أننــي اســتأت جــدً ا
ممــا بلغنــي وأخــذت الوســاوس تــدور يف رأيس ،والظنــون تطحــن صــدري ،فلم
را ،فأرسعــت إليــه منفعـ ًـا ،فاحتتــه باملوضــوع مبــارشة دون أن أنجــح
أطــق صـ ً
يف إخفــاء غضبــي ومواراتــه عــن قســات وجهــي ،فــكان أول يشء صنعــه معــي
أن تبســم يف وجهــي واق ًفــا ،والرصاحــة إنــه هبــذا التبســم والوقــوف حلديثــي
اعــرف أنــه قــد امتــص زهــاء نصــف غضبــي ،ثــم رشح يل ســار ًدا الــذي حــدث،
فأقنعنــي متــام اإلقنــاع أن مــا وصلنــي مــن معلومــات كانــت خاطئــة أو عــى أقــل
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تقديــر غــر دقيقــة ،فأخــذت عــى نفــي أمريــن ،األول :أن أتيقن مــن املعلومات
ســل ًفا أهنــا دقيقــة قبــل بلــورة أي رأي أو موقــف ،والثــاين :أن أكبــح غضبــي يف
أحــداث شــبيهة ،وأن يكــون الرفــق واللــن اســتهاليل حتــى وأنــا غاضــب.
لكــن لألســف عندمــا تكــررت احلادثــة كــررت نفــس ردودي الرديئــة
ســالفة الذكــر ،وكــرر هــو نفــس ســلوكه احلصيــف والنبيــه فعــدت أجــر أذيــال
ـتصغرا ذايت ،وآليــت عــى نفــي هــذه
خيبتــي ،وأعــض عــى أصابــع النــدم مسـ
ً
املــرة أشــد اإليــاء أال أعــود ملثلهــا أبــدً ا.
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ً
وفعــا بعــد أن حــدث نفــس الــيء ،لكــن مــع ممثــل لــأرسى غــر
األول ،بعــد أن تــم نقلــه تعسـ ًفا مــن قبــل إدارة الســجن إىل ســجن آخــر ،وجدت
ذايت قــد بــدأت أســتقيم مــع مــا قطعتــه عــى نفــي قبــل ،فحمــدت اهلل  عــى
توفيقــه يف انتصــاري وعــى الشــعور اجلميــل الــذي أحدثــه الرفــق يف داخــي.
فهــذا التــوازن إ ًذا مــا بــن احلــزم والرفــق يف احلالــة التنظيميــة العادلــة
يســتهل دو ًمــا بالرفــق يف األمــور كلهــا ،اسرتشــا ًدا باحلديــث القــديس الــذي رواه
ﷺ« :رمحتــي ســبقت غضبــي» [أخرجــه البخــاري] ،واحلديــث الــذي قــال فيــه ﷺ:

«إن اهلل حيــب الرفــق يف األمــر كلــه» [أخرجــه البخــاري] ،يســاهم يف إنشــاء التــوازن
الســحري يف احليــاة التنظيميــة الــذي يشــكل املســاحة الواســعة للتألــق ويوفــر
لــكل عضــو نشــط الرافعــة واملنصــة؛ ليعــرض فيهــا بــا حــرج وبحريــة حافــزة
مــا يســتبطن مــن مواهــب وطاقــات هاجعــة أو مســتقرة.
فــإن أفضــل جتمــع تنظيمــي وأرقــاه هــو الــذي تتوفــر يف نطاقــه الفــرص
والــروط الذاتيــة لتنامــي تقديــر الــذات لــدى العضــو ،وتتوفــر فيــه املناخــات
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املشــجعة واملحفــزة عــى حتقيــق الــذات ،عندها ســيقطف الــكل التنظيمي أفــرا ًدا
ومجاعــة ثــار احلريــة وحتقيــق الــذات برتاكــم اإلبداعــات والنجاحــات.
ولــو عدنــا إىل الرمحــة والرفــق فاإلنســان مــا أن يبلــغ درجــة وعيــه
لكرامتــه متــام الوعــي فإنــه ال يقــف عنــد حــد حرصــه الشــديد يف صــون كرامتــه
عــى شــقيها ،األول :صــون لبــاب كرامتــه مــن مــوارد اإلهانــة ورفــض القمــع
واالســتبداد ،والثــاين :صــون وعيــه لكرامتــه عــر التحــي بــا حيفــظ مكانتــه
خلليفــة خمتــار بالتخلــق والتلبــس بمعــاين ســورة الفاحتــة ،وإنــا يتعداهــا إىل صون
ومحايــة كرامــة اإلنســان (لبــاب كرامتــه) أ ًيــا كان هــذا اإلنســان؛ لفرط حساســيته
حيــال كرامــة اآلخريــن وحرصــه عليهــا؛ إذ إنــه حــن ينظــر إىل كرامــة اآلخريــن
عــى أهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن كرامتــه يــرى فيهــا مقتض ًيــا طبيع ًيــا لوعيــه لكرامتــه
فضـ ًـا عــن تضامــن لبــاب كرامتــه هــو مــع لبــاب كرامــة اآلخريــن مــن غــر
اســتثناء.
وال ينتظــر مــن الواعــي لكرامتــه الــذي بلــغ أعــى درجــات اإلنســانية
أال يتعامــل بالرمحــة والرفــق مــع اآلخريــن؛ ألن التعامــل بالرمحــة والرفــق نابــع
مــن إحســاس صــادق وحقيقــي جتــاه كرامــة اآلخــر ،إحســاس يولــده األصــل
البــري للنــاس كافــة؛ وألن يف التعامــل بالرمحــة والرفــق مــع اآلخــر صــون
للبــاب كرامــة اإلنســان ،والتــي هــي هبــة اهلل  لنبيــه آدم ،فاالعتــداء عليهــا
اعتــداء عــى اهلل  واحرتامهــا وصوهنــا عبــادة وطاعــة لــه ؛ لــذا فإنــك تــرى
الواعــي لكرامتــه شــديد احلــرص واليقظــة عــى التعامــل بالرمحــة والرفــق ابتــداء
مــع اآلخــر ،وذاك لصــون كرامتــه ولربــا يســتحق العقوبــة أحدهــم ،فإنــه يعاقب
عــى ذنبــه مــع حفــظ لبــاب كرامتــه مــن أي إهانــة أو انتقــاص.
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فالظــامل الــذي اعتــدى عــى اآلخريــن يســتحق العقوبــة رش ًعــا وعقـ ًـا،
فلــاذا وصــف املــوىل  عمليــة عقابــه واألخــذ عــى يــده عدوا ًنــا؟ لقولــه تعاىل:
ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [البقــرة ]193 :أظــن أن العقوبــة النازلــة فيــه وهــو
يســتحقها ،يف ماهيتهــا اعتــداء عــى لبــاب كرامتــه ،فلــو افرتضنــا أن شــي ًئا طار ًئــا
اســتثنائ ًيا وتناســب نو ًعــا مــع طبيعــة ظلمــه وفيــه نــوع مــن التذكــر للحاكــم أال
ينســى أو يتناســى لبــاب كرامــة املذنــب فيبقــى حاف ًظــا وحام ًيــا هلذا اللبــاب حتى
يف حــال إنــزال العقوبــة فيــه ،ولنفــرض أن عقوبــة أحــد املذنبــن أو الظاملــن كان
الســجن فهــذا ال يعنــي البتــة إباحــة إهانتــه بــأي طريقــة كانــت أو تعذيبــه؛ بــل
ينفــذ عقوبــة الســجن مــع شــديد احلــرص عــى حفــظ كرامتــه ومحايتهــا.
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▌ «مالك يوم الدين» واملراقبة والنقد:
مــا إن تنتهــي الصفــوة مــن قراءهتــا بعقليــة اخلليفــة املختــار حتــى حيرض يف
ذهنهــا :املســاءلة واحلســاب ،العقــاب والثــواب ،اجلنــة والنــار ،النــر واحلــر،
واألهــم مالقــاة اهلل  بوجــوه نــارضة أو بــارسة ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [القيامــة.]24 - 22 :
فهــي ال متــر عليهــا «مالــك يــوم الديــن» مــرور عابــر الســبيل أو الزائــر
الرضيــر بــل ترابــط عندهــا برابطــة املتذكــر املقيــم أو الباحــث عــن الســبيل ،فهــي
تســتمد مــن هــذه األفــكار والصــور التــي متــر عــى ذهنهــا معــاين عمليــة وملهمــة
هلــا يف كل شــأن مــن شــؤون حياهتــا اخلاصــة والعامــة كاملراقبــة والنقــد واملراجعة
والتقييــم والتقويــم ،وكنتيجــة هلــا تتجمــد ،بــل تســعى دو ًمــا إىل حتســن أدائهــا
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وتطويــر أدواهتــا لتحصــد األصلــح واألفضــل يف كل يشء وعــى نحــو مطــرد
يف عملهــا ويف حياهتــا ويف حيــاة النــاس ويف خاطرهــم ومســتقبلهم ويف دنياهــم
وآخرهتــم.
إذ إن الصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة تســتلهم هــذه املعــاين مجيعهــا مــن
اآلية الكريمة ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ
[الكهــف ]7 :إهنــا لــرى فيهــا دعــوة رصحيــة وفلســفة بليغــة للحيــاة ،ويف رضورة

التوجيــه الدائــم للبوصلــة صــوب التطويــر والتحســن يف إدارة احليــاة ومواردها
يف صغــر شــؤوهنا وكبريهــا يف األمــور اخلاصــة واألمــور العامــة حتــى نعــزز
النزعــة نحــو التطويــر والتحســن كجــزء مــن شــخصيتهم وملكــة مــن ملكاهتــا.
فإهنــم إن أخفقــوا يف حماولتهــم األوىل للتطويــر والتحســن فلــن يكلــوا
ولــن يملــوا يف مبــارشة املحاولــة الثانيــة والثالثــة حتــى وإن نجحــوا وأدركــوا
هدفهــم األعــى مــن التطويــر والتحســن فإهنــا ستشــكل هلــم املنصــة اجلاهــزة
ملزيــد مــن حمــاوالت التطويــر والتحســن والتطلع دو ًمــا نحو األعىل واألحســن،
وذلــك حتــى يكونــوا ح ًقــا األحســن واألقــدر يف أهليتهــم وجدارهتــم يف عــارة
األرض واالســتخالف فيهــا.
وألهنــم يعلمــون أن الــذي ال تأخــذه ســنة وال نــوم  ال يراقــب
أيضــا يراقــب قلوهبــم وضامئرهــم فإهنــم
جوارحهــم وأعامهلــم فحســب؛ وإنــا ً
إن كانــوا يكــدون ويثابــرون عــى حتســن أدائهــم وأدواهتــم فإهنــم يكــدون
ويثابــرون يف كل حلظــة مــن حلظــات ســرورهتم عــى حتســن رسائرهــم
وضامئرهــم مــن كل مــا ســوى اهلل  ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
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ﭱ ﭲﱸ [اإلنســان ،]9 :وأقصــد هنــا اإلخــاص ،واإلخــاص بوابــة قبــول
األعــال وعالمــة نجــاح االســتثامر يف اآلخــرة ،فالعمــل الــذي ُيقبــل هــو كــا
قــال األولــون أخلصــه وأصوبــه.
يف إحــدى املــرات وأنــا أســر مشــ ًيا يف ســاحة النزهــة (الفــورة) أحــد
ـارحا فلســفة اإلخــاص ،وممــا قــال يل:
األخــوة األرسى الصوفيــن عـ َّـرج يب شـ ً
«إن اإلخــاص هلل يذهــب اآلفــات».
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رشحــا فقــال« :اآلفــات التــي تبطــل العمــل وحتبطــه ،مثــل:
فاســتزدته ً
الغــرور والعجــب والكــر» ،ثــم اسرتســل معــي يف التوغــل دون توقــف؛ إذ
إن الصوفيــن -عــى مــا يبــدو -يســتمتعون باحلديــث عــا قــد شــغف قلوهبــم
وســيطر عــى عقوهلــم ولطاملــا كنــت أســتمع إليهــم بإنصــات بالــغ لشــعوري
بأمهيــة تذكــري هبــذه املعــاين اجلميلــة بــن فينــه وأخــرى وحلاجتــي املاســة هلــا.
ثــم انتقــل يب ذهنــي وهــو ال يــزال حيدثنــي إىل نشــاطنا وأعاملنا ومشــاريعنا،
وقلت يف نفيس :وكذلك ال ينبغي ألي شــخص كان أن تكون له قضية فحســب،
أيضــا أتــم اإلخــاص
أو عــدد مــن القضايــا ،بــل جيــب عليــه أن خيلــص لقضيتــه ً
حتــى ال يعــري عملــه وســلوكه اآلفــات املحبطة للعمــل واملؤدية للفشــل.
إ ًذا أمامنــا مســألتان ،األوىل القضيــة ،والثانيــة اإلخــاص للقضيــة ،أمــا
بالنســبة القضيــة فــإن ثمــة أمهيــة عظمــى ألن يكــون لإلنســان قضيــة مهــا كانــت
قريبــة أو بعيــدة املــدى خاصــة أو عامــة يف أي جمــال كانــت عــى مســتوى األرسة
أو العمــل أو العلــم أو احلــرب؛ ألن وجــود قضيــة إلنســان ســبب ألن يندفــع
لتجنيــد طاقاتــه ومــوارده ومهاراتــه ،وتلــك التــي لــدى الذيــن لــه تأثــر عليهــم،
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أيضــا يتمــرن أثناءها كيــف ينظم
ويوظفهــا مجيعهــا لتحقيــق غايــات قضيتــه فهــو ً
املــوارد والطاقــات وكيــف يســتنهض املواهــب واملهــارات يف حميطــه ،وحميــط
تأثــره ألجــل الوصــول بالقضيــة إىل هناياهتــا النامجــة ،فهــو يف حالــة كــد واجتهــاد
عــى نحــو متواصــل ،وينتقــل مــن حتقيــق قضيــة إىل أخــرى فــا يشء يــرق
اهتاممــه وانتباهــه وأولوياتــه ســوى القضيــة التــي هــو بصــدد اجــراح النجــاح
فيهــا ،متوث ًبــا للقضيــة التــي تليهــا دون اإلجحــاف بحقــوق مــن لــه حــق عليــه
بالرعايــة واحلاميــة.
فهــو دو ًمــا منهمــك مثابــر ،ومــا إن ينجــز غايــات قضيتــه األوىل حتــى
تغمــره ســعادة حتقيــق الــذات وإثبــات الــذات فيتعاظــم عنــده تقديــر الــذات،
الــذي هــو يف منتهــى األمهيــة إلدارة التحــدي واملواجهــة عنــده مــع الصعــاب
والنــوازل ال ســيام يف ظــروف احتــال أو يف ظــروف قمــع وعنرصيــة وقهــر مــن
الســلطات.
فيغــدو يف صالبــة عــوده وجــده واجتهــاده ويف مراكمــة نجاحاتــه قــدوة
عمليــة حســنة لغــره مــن النــاس ،وذا ثقــة عالية بذاتــه وبقدراتــه ،ويتجــه منعط ًفا
شــطر القضيــة الثانيــة عاك ًفــا منهـكًا عــى حلهــا ومعاجلتهــا.
وأمــا بالنســبة لإلخــاص فإنــه مهــم يف قضيتــك اخلاصــة التــي يعــود
النفــع فيهــا عليــك وعــى خاصتــك ،لكــن األشــد أمهيــة هــو اإلخــاص يف
القضايــا العامــة حيــث النفــع منهــا يعــود عليــك وعــى اآلخريــن مــن أبنــاء
جمتمعــك؛ ألن إخالصــك يف عملــك وصدقــك يف كــدك وكدحــك ألجــل
قضايــا النــاس حيبــب النــاس فيــك وجيعلهــم يقبلــون عليــك وعليهــا بــود الفت،
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والتفــاف حولــك ،ينرصونــك وحيمونــك عنــد الــرورة دون أن تتوخــى منهــم
ذلــك إىل جانــب إحلاحهــم عليــك لضــم طاقاهتــم إىل طاقاتــك وجهودهــم إىل
جهــودك ،مدفوعــن باقتناعهــم بصــدق تعبــك الــذي يغســل عرقــه عــدم الشــك
باإلخــاص وتفانيــك ألجلهــم وألجــل قضاياهــم.
واإلخــاص يف قضيــة مــا يعنــي عــدم الســعي أو البحــث عــن حظــوظ
نفســك فيهــا كاملجــد والشــهرة أو الوجاهــة والســلطة أو املــال والقــوة أو الريــاء
أو املجاملــة أو أي مصلحــة تعــود عليــك باملنفعــة املاديــة أو املعنويــة.
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حينهــا لــن تنتظــر الشــكر أو املكافــأة مــن أحــد ،ولــن تنــدم أو يضيــق
صــدرك لغياهبــا عــى أحــد؛ إذ عيــون قلبــك تبقــى تتطلــع إىل أعــى ،إىل فيــض

مــن يعلــم الــر وأخفــى ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ
وسيتســاوى عنــدك حينئــذ اجلميــع بتحكيــم موازينــك ومعايــرك العادلــة
كتقديــم األشــد حاجــة عــى املحتــاج والضعيــف عــى القــوي والفقــر عــى
الغنــي بغــض النظــر عــن درجــة التزامــه؛ ألنــك تنظــر إليهــم عبــاد اهلل ،وهــم
يقيمــون يف أرض اهلل ،وأنــت مســتخلف فيهــا مــن اهلل  فمســتأمن إ ًذا عــى
حاجاهتــم وأوجاعهــم وآماهلــم.

[البقــرة]197 :

هــذا هــو الشــعور الــذي يملــؤك كلــك وتفيــض بــه جوانبــك وحواســك
حــن تبــارش النهــوض والعمــل بقضيتــك بصــدق وإخــاص ،اإلخــاص الذي
يمــدك بقــوة ال تنضــب عــن االســتمرار واملثابرة وحيصنــك مــن أن يرهقك تعب
أو ينــال منــك ســأم أو ملــل إذ حيــدوك دومــا التفــاؤل واألمــل بأنــك متواصــل
بتواصــل الكفــاح والكد.
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ومــا ســأقول اآلن قــد شــاهدته بناظــري وســمعته بــأذين حيــث حــدث
يف غرفتــي يف ســجن شــطة يف بدايــات األلفيــة الثالثــة؛ إذ كان أســر مــن ســكان
خملصــا ومثابـ ًـرا للقضيــة التــي يعمــل هلــا جيــد وجيتهــد يف
غرفتــي أظــن وأحســبه ً
دراســته لنيــل شــهادة اللقــب الثــاين (املاجســتري) يف اجلامعــة املفتوحــة يف «تــل
أبيــب» ،وقــد أثــار اســتغراب واســتهجان الكثــر مــن األرسى عندمــا كان يعــود
مــن زيــارة األهــل التــي كانــت جتــري مــرة واحــدة كل أســبوعني ملــدة ثــاث
أربــاع الســاعة ،فــا إن يصــل غرفتــه حتــى ينكــب عاك ًفــا عــى الفــور ملواصلــة
القــراءة والكتابــة وكأنــه مل يكــن يف زيــارة.
وأقــول :ملــاذا كانــوا يســتهجنون ذلــك؟ ألنــه دأبــت عــادة األرسى
وال ســيام املتزوجــون منهــم عــى االنكبــاب عــى فراشــهم حــن عودهتــم مــن
زيارهتــم يفكــرون ويعاجلــون املشــاعر التــي خلفتهــا الزيــارة امللتهبــة حنينًــا
وشــو ًقا ،واملغمســة بالكثــر مــن اللوعــات عــى أطفاهلــم وزوجاهتــم.
وكــا وصــف أحــد األرسى حــال األســر املتــزوج العائــد مــن زيــارة
أهلــه كحــال الــذي تعــرض لصــدام بــن ســيارتني وخــرج منهــا مــع رضــوض
وكدمــات بحاجــة إىل عــاج ،وهكــذا األســر فإنــه حيتــاج إىل ســاعات لكــي
يعالــج رضــوض الزيــارة وكدماهتــا ،وبلغــة األرسى نقــول :إنــه حيمــض الفيلــم؛
أي يراجــع ويقلــب مــا حــدث معــه بالزيــارة ،ويعمــل عــى اســتعادة توازنــه.
ـرا وإن كان ال ينقصها
وكان هــذا األســر املجــد الــذي ال يأبــه للزيــارة كثـ ً
حقهــا ،ال يــرى بالتعليــم األكاديمــي هد ًفــا بحــد ذاتــه وإنــا وســيلة مهمــة خلدمة
القضيــة الكــرى التــي نــذر نفســه وطاقاتــه هلــا ،وكان ال يلتفــت يمينًــا وال شـ ً
ـال
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وإنــا كان ميمـ ًـا وجهــه إىل مرضــات اهلل  متصـ ًـا بــه بقلبــه إال أنــه كان يســتمد
غــذاءه الــذي حيفــظ لــه طاقتــه وزيــت قنديله.
ومل أكــن أســمع مــن أســر آخــر وال يقــل عنــه ثقافــة ولربــا يفوقــه هبــا،
وكان مثلــه يــدرس لنيــل اللقــب الثــاين؛ إال تفوهــات يعــر هبــا عــن امللــل الــذي
كان يعرتيــه مــن القــراءة ،وكان يعــرب عــن اســتغرابه مــن جهــد ذاك األســر يف
مواصلتــه القــراءة والدراســة حتــى بعيــد الزيــارة.
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وأرجــح أن هــذا األســر مــن خــال فهمــي لــه كان يســعى بدراســته
خلدمــة أمــوره الشــخصية أكثــر منهــا خلدمــة قضيــة عامــة كــرى ،وإن اشــرك يف
خدمــة قضيــة عامــة فللمجــد والشــهرة والوجاهــة مثـ ًـا؛ لــذا كنــت أستشــعر فيه
أيضــا حساســيته وضيقــه؛
نفــاد زيــت قنديلــه وانقطــاع نفســه ،وكنــت أحلــظ فيــه ً
إذ مل يكــن هــو يطلــب االهتــام والرتكيــز مــن اآلخريــن ،وكان ثمــة آفــات أخرى
تشــوب شــخصيته وتعــري ســلوكه.
وهــذا يعيدنــا إىل اآلفــات التــي ترافــق وتواكــب غيــاب اإلخــاص يف
القضيــة وصــدق التفــاين يف ســبيلها كــا حدثنــي عنهــا األســر الصــويف.
غالبيــة البــر مشــغوفون بطبيعتهــم ويميلــون ً
ميــا عظيــا للمتفــاين،
والنــاذر نفســه لقضيتــه ،ويســارعون منجذبــن لاللتفــاف حولــه ،وكأنــه تنبعــث
منــه إشــعاعات تســتهوي أفئــدة النــاس وتــأرس قلوهبــم ،وغالبيــة النــاس صادقــة
وحتــب الصادقــن وتستشــعر الصــادق مــن املدعــي أو املرائــي.
أمــا اخلبثــاء مــن النــاس فســيتهمون املتفــاين والصــادق املحبــوب بأنــه جيد
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ويســعى خلــف املجــد والشــهرة ومجــع املــال أو الســلطة ،ســيتهمونه بــكل يشء
إال الصــدق واإلخــاص؛ إذ إن «كل وعــاء بــا فيــه ينضــح» وال يتوقــع منهــم
غــر ذلــك.
ومــع ذلــك فالصفــوة ال تقــف يف مراقبــة رسائرهــا عنــد اإلخــاص
للقضيــة والصــدق يف العمــل؛ وإنــا تتجــاوزه إىل مراجعــة العمــل ذاتــه بعــد
إنجــازه وظهــور نتائجــه ســواء نجــح العمــل أم فشــل؛ إذ إهنــا تقــوم بتقييمــه
وحتليلــه ،ومــن ثــم تســتنتج العــر والــدروس وتوظفهــا يف اإلعــداد والتخطيــط
للعمــل التــايل.
وثقافــة مراجعــة العمــل بعــد اكتســابه وإنجــازه اســتلهمتها الصفــوة
واكتســبتها مــن أنــواع الذكــر التــي تلهــج هبــا ألســنة املؤمنــن ،وألســنة الكثــر
مــن النــاس ،فمراجعــة العمــل بعــد إنجــازه وتقييمــه قــد اســتوحته مــن ذكــر
االســتغفار فاإلنســان عندمــا يســتغفر اهلل  Uفإنــه قــد راجــع عملــه وأيقــن أنــه قــد
أخطــأ واقــرف إثـ ًـا فيســتغفر ويتــوب إىل اهلل  Uناد ًمــا عــى مــا فعــل وعاز ًمــا عــى
عــدم العــودة للذنــب.
وهكــذا هــو يفعــل عنــد إنجــاز الفعــل ووقــوع نتائجــه فإنــه خيضــع مــا
فعلــه للنقــد واملراجعــة والتحليــل ،فيضــع أصابعــه عــى مواطــن القــوة والصحة
وعــى مواطــن الضعــف واخلطــأ فيقــوي ويطــور األوىل ويصحــح بالتجــاوز أو
بالتصويــب الثانيــة ،ثــم يضــع نتائــج نقــده ومراجعتــه يف خدمــة اإلعــداد األكمل
والتخطيــط األفضــل إىل جانــب ختزينهــا ضمــن ثــروة جتاربــه وخرباتــه حتــى
تغــدو عمليــات النقــد واملراجعــة والتخزيــن جز ًءا مــن حياته العملية الشــخصية
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أو العامــة مــا يضمــن حتســن وتطويــر األدوات واإلتقــان يف كل يشء ،كل يشء
بعــد اســتثناء لقولــه ﷺ« :إن اهلل حيــب إذا عمــل أحدكــم عمـ ً
ـا أن يتقنــه» [ رواه
البيهقــي] ،وقولــه ﷺ« :إن اهلل  كتــب اإلحســان عــى كل يشء» [رواه مســلم]،
والرتكيــز هنــا عــى كلمتــي «كل يشء» حتــى ال خيــرج مــن اإلحســان واإلتقــان
أي عمــل مهــا صغــر أو كــر حتــى تشــمل حياتــه كلهــا.
ينبغــي أال ننســى أن ثقافــة املراجعــة التي اكتســبتها الصفوة تــأيت من وعيها
لكرامتهــا ،ومن اعتقادها الســابق بكرامة اإلنســان -كل إنســان -عــى اهلل .
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وهــذا االعتقــاد كــا قلنــا ســاب ًقا إذا مــا تشــبع بــه اإلنســان ،فإنــه ســرفع
مــن اعتبــاره يف نظــر نفســه ،ويثــر يف ضمــره احليــاء مــن التــدين عــن املرتبــة التــي
رفعــه اهلل  إليهــا ،فاختــاره  كخليفتــه يف األرض مــن دون باقــي خلقــه.
ولكــي تبقــى الصفــوة خليقــة هبــذا االختيــار ،حريصــة هبــذا التكريــم
اجلليــل حتــرص أشــد احلــرص يف إطــار دأهبــا يف نقــد ذاهتــا عــى تصفيــة رأســها من
املعتقــدات والتصــورات الفاســدة عــن اإلنســان والكــون واحليــاة ،ومــن األفــكار
الســلبية التــي قــد تتســلل إليهــا يف حالــة انفعــال ،ومــن العــادات واخلرافــات التــي
كانــت قــد ورثتهــا مــن عصــور انحطــاط املجتمعــات العربيــة واإلســامية أو
اكتســبتها هــي يف أيــام جهلهــا ،ومــن أحــكام مســبقة عــن هــذا الشــخص أو عــن
تلــك اجلهــة ،وإنــك لتجدهــا غــر مســارعة يف بلــورة فكــرة أو تصــور قطعــي
عنهــا؛ بســبب إشــاعة تناهــت إليهــا أو مــن معلومــة قــد وصلتهــا قبــل أن تتثبــت
وتتبــن مــن صــدق هــذه املعلومــة أو تلــك اإلشــاعة بطريقــة علميــة حتليليــة أمنية.
ردحــا مــن الزمــن ضحيــة تأثــرات
وكــم أنــا شــخص ًيا كنــت قــد وقعــت ً
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املعلومــة غــر الدقيقــة ،وال ألــوم الشــخص الــذي ب َّلغنــي ،بــل ألــوم نفــي ألنني
لألســف مل أكــن أخضــع مــا يصلنــي إىل عمليــة متحيــص وحتقيــق حتــى أتبــن
صــدق املعلومــة مــن كذهبــا ،وأكثــر مــن مــرة صــدرت عنــي ترصفــات مترسعــة
خرقــاء ،عضضــت بعدهــا أصابــع النــدم ويف كل مــرة مل أكــن أغفــر فيهــا لنفــي،
حتــى بــت أظــن أن عمليــة التبــن والتثبــت أضحــت عنــدي -آمــل ذلــك -جز ًءا
ـرارا.
مــن شــخصيتي بعــد أن دفعــت ثمنهــا غال ًيــا ،ومرنــت عليهــا ذايت مـ ً

وكثــرون اليــوم يف جمتمعاتنــا العربيــة مــن يكونــون فريســة ســهلة
لإلشــاعة املغرضــة أو للمعلومــة غــر الدقيقــة ،وكثــرة هــي القصــص احلقيقيــة
التــي وقعــت فيهــا كثــرات مــن فتياتنــا العربيــات ضحايــا عجلــة أبيهــا أو أخيهــا
مــن جمــرد معلومــة وصلتــه عنهــا يــيء إليهــا ويتهمهــا ،أو لشــبهة أو لريبــة
خاجلتــه ،فضـ ًـا عــن دور عيــون النــاس ونظراهتــم ،والشــياطني ونفخاهتــم حتى
مل يعــد يــرى أختــه _املســكينة_ إال جالبــة العــار واملجرمــة الكبــرة ،فتســود الدنيــا
بوجهــه ويتعطــل عقلــه فيتحــول مــن أخ حنــون عــى أختــه إىل وحــش كارس ال
يــرى إال الــدم املســفوك واللحــم املنهــوش ،دم أختــه أو ابنتــه ،ومــا إن يصحــو
مــن ســكرته وهســرته حتــى جيــد نفســه بالســجن ملقــى عــى فــراش الــذل حيمل
عــى جبينــه عــار القتــل وخــزي التــرع والتعجــل حيــث اتضــح هلــم فيام بعــد أن
األمــر ليــس كــا وصلهــم ،هــذا إذا كان ثمــة أصــل لــه ،وبعضهــم وفــق احلقيقــة
التــي تبينــت هلــم فيــا بعــد ،كان يكفــي منهــم نصيحــة أو ترشــيد هلا برفــق وحنان
وليــس التهشــيم واملخلــب والســكني والنــاب.
وبالســجن قــد التقيــت بمثــل هــذه القصــص ،وأعلــم أهنــم اآلن يبكــون
د ًمــا ويأكلــون ند ًمــا ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل ،وال حيســبن أحــد أن هــذا
الــكالم حيمــل بــن ســطوره دعــوة إباحــة لعالقــات جنســية تســبق الــزواج ،بــل
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هــي دعــوى ألن يفــرق اإلنســان مــا بــن عالقــة حــب صادقــة رشيفــة بــن شــاب
وفتــاة؛ إذ ال ســلطان ألحــد عــى القلــب عندمــا يقــع هــذا القلــب بحــب اجلنــس
اآلخــر ،ومــا بــن املخاتلــة وهــي العالقــة الرسيــة ،اهلــدف منهــا إشــباع الرغبــات
النفســية لــدي الطرفــن بغــر طرقهــا الرشعيــة.
وقــد تعرفــت يف الســجن عــى شــاب أســر قــال يل يف معــرض حديثنــا
حــول قضايانــا االجتامعيــة إن أختــه قــد حتابــت مــع شــاب ،وكانــت تتواصــل
ردحــا مــن الزمــن ومهــا عــى هــذا احلال،
معــه عــر اهلاتــف النقــال حيــث أمضيــا ً
ثــم ّتوجــا عالقتهــا النبيلــة بالــزواج ومهــا اآلن يعيشــان حيــاة هنيئــة ســعيدة.
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ويف ذات الوقــت ثمــة أســران أخوان ُزج هبام يف الســجن؛ بســبب جريمة
قتلهــا أختهــا ملجــرد أن وجــدا يف هاتفهــا النقــال مكاملــة هلــا مــع أحــد الشــباب،
ربــا وقعــا يف حــب متبــادل ،ولكنهــا نفخــات الشــيطان اللعينــة والتقاليــد
الذميمــة ،واجلهــل املطبــق واألفــق الضيــق ،فلــم العجــب إذا مــا غــاب وتالشــى
العقــل واملنطــق وحــل حملهــا النــاب واملخلــب والســكني؟!
لــذا تــرز هنــا األمهيــة البالغــة وربــا املصرييــة لعمليــة الرتبيــة لــكال
اجلنســن منــذ الطفولــة ،وأوىل هــذه الرتبيــة القــدوة احلســنة واملثــل الشــخيص
الرشيــف والنبيــل لــكال الوالديــن ،ثــم عمليــة غــرس الثقــة بالنفــس وتعزيــز
تقديــر الــذات لدهيــا ،وتنبيــه الفتــاة إىل أن يف كل رجــل يقبــع ذئــب ،وقلــا نجــد
رجـ ًـا يقمــع ذئبــه ،والســيام إذا الحــظ منهــا ذاتًا ضعيفة ونفســية مهــزوزة وحتى
لــو رأى فيهــا قــوة وثقــة ،فبالــكاد تســلم منــه ال ســيام إذا تســنى لــه االختــاء هبــا
يف مكتــب أو حانــوت أو صالون...الــخ
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وربــا الذئــب الــذي بالرجــل جيعلــه يتظاهــر بالنبالــة والصــدق واحلــب
احلقيقــي املزيــف ،وذلــك لريثــا يشــبع وطــره منهــا ،ثــم يلقيهــا بــا تعذيــب
ضمــر أو حتــى مــن غــر أن يرمــي نظــره إىل الــوراء؛ كيــا تســتدر عطفــه ليحمل
أشــاءها إىل أقــرب مستشــفى ،ولربــا يــارس معهــا بعــد ابتــزاز الفضيحــة
إلشــباع نزواتــه وشــهواته دون أن يطــرف لــه جفــن.
ولقــد التقيــت مــع أســر شــاب حدثنــي بعــد أن اســتغفر ونــدم وتــاب،
كيــف كان يعــري الفتيــات باإلنرتنــت ،بمجــرد بعــض الكلــات املعســولة
واملجملــة بكذبــة أو كذبتــن ،لكنــه حدثنــي عــن فتــاة مطلقــة مجيلة تعــرف عليها
عــر شــبكة اإلنرتنــت ،وكيــف أهنــا متنعــت عليــه ،وكاد يســتبد بــه اليأس غــر أن
شــيطانه نفــخ فيــه أن يقســم هلــا أغلــط األيــان بأنــه حيبهــا بحــق ،وأنــه عــازم عــى
الــزواج منهــا ،وبعــد أن صدقــت املســكينة الضحيــة كذبتــه وخدعتــه تعــرت لــه
كــا يشــتهي ثــم نســيها خلفــه جرحيــه كاألخريــات ،وهــي أكثــر ضحايــاه التــي
ـيجا
ال تــزال قصتهــا تقــض مضجعــه إىل اآلن وتؤنــب ضمــره ،هــذا ليــس نسـ ً
خيال ًيــا ،بــل هــو اعــراف جــريء ورصيــح مــن شــاب أراد باعرتافــه تنقيــه
ضمــره والتخفيــف مــن آالمــه طم ًعــا بالتكفــر عــن ذنوبــه وآثامــه.
ودعــوة بعــض اجلمعيــات النســائية بتحريــر املــرأة بمعنــاه الغــريب (حريــة
املــرأة عــى جســدها) هــو عمل ًيــا دعــوة -بمجتمعاتنــا العربيــة -للقتــل؛ إذ إن
جمتمعاتنــا بتقاليدهــا وإرثهــا ومفاهيمهــا ال تســتوجب هكــذا حريــة ،فالرجــل
عندنــا تب ًعــا هلــذه التقاليــد اجلائــرة (يعمــل الســبعة وذمتهــا) دون اإلشــارة إليــه
بــيء مــن أصابــع االهتــام والريبــة أو نبــذه أو حتــى تعنيفــه ،وكأن األمــر مبــاح
للرجــال ،بينــا املــرأة ومــن فــور مســاورة الشــك للمجتمــع حوهلــا حتــى يتقــرر
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مصريهــا وتصطحبهــا جــراء قليــل الشــك غيمــة ســوداء تالحقهــا أينــا حلــت،
هــذا إذا مل تكــن قــد ســبق إىل رقبتهــا خملــب اجلهــل والظلــم ،ثــم قلــا جتــد أحــدً ا
مــن الرجــال مــن يســارع إىل طلــب يدهــا وكأن األمــر حمــرم عليهــا وحدهــا
ومبــاح للرجــال ،لــذا ينبغــي عــى اجلمعيــات النســائية أن ترحــم النســاء وال
تناقضــا واصطرا ًعا ســيحدث يف
توقــع هبــن وســط نــران التناقضــات؛ إذ إن ثمة ً
هــذه العمليــة مــا بــن قيمــة وافــدة وقيمــة حمليــة ومــا بــن مفهــوم وارد ومفهــوم
حمــي ،فــإن جلــب قيــم ومســلكيات غريبــة عــن جمتمعنــا ســيؤدي _ال حمالــة_ إىل
تناثــر مــا بــن القيــم ،ثــم انفجــارات حمتومــة ســتكون النســاء أول ضحاياهــا،
كاجلســم الــذي يقبــل بشــكل طبيعــي نمــو عضــو داخــي فيــه كالكبــد أو الكليــة،
لكــن نفــس اجلســم ســرفض زراعــة عضــو غريــب فيــه إن مل يكــن قــد نــا مــن
مالئــا لــه وحتــى لــو الءمــه ســيعقب الزراعــة أدويــة
داخلــه ،أو إن مل يكــن
ً
مالزمــة يتعاطاهــا اجلســم طــوال عمــره لكــي يبقــى بقــوة األدويــة عــى قيــد
احليــاة ،لكنــه حتــى لــو بقــي اجلســم عــى قيــد احليــاة فإنــه ســيبدو عليــه اإلرهــاق
والتشــوه والــا طبيعيــة الكاملــة حلياتــه؛ لــذا ينبغــي أن ننطلــق مــن الداخــل حني
التطلــع للقيمــة والتطــور؛ إذ إن مبــادئ اإلســام وقيمــه اخلالــدة منحــت مــا
حيتاجــه الرجــل واملــرأة مــن احلريــة مــا يؤمــن هلــا أن ينهضــا بدورمهــا االجتامعي
واحلضــاري واإلنســاين عــى أتــم وجــه ،مــع ضــان حفــظ كرامتهــا مرتفعــة عــن
مســتوى البهيمــة بــا نقصــان أو طغيــان وبــا ترفــع عــن االنتفــاع ممــا أنتجتــه
احلضــارات اإلنســانية األخــرى.
وإذا مــا شــاب حريــة املــرأة وحقوقهــا (ونخــص هنــا املــرأة؛ ألن ُجــل
الظلــم إن مل يكــن كلــه يقــع عليهــا دون الرجــل) أي تضييــق أو تقييــد أو ظلــم
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وعســف ،فلنبحــث عــن الســبب بالتقاليــد والعــادات املتوارثــة التــي تشــبع
نــزوات الرجــل ،والتــي ضيقــت مــا وســعه اإلســام وقيــدت مــا أباحتــه
الرشيعــة ،ولتكــن الصيدليــة اإلســامية هــي موئلنــا وموئــل اجلمعيات النســائية
املناضلــة الســرداد كرامــة املــرأة اإلنســانية ،وعــر اجــراع الوصفة املناســبة التي
تعيــد هلــا احرتامهــا ومكانتهــا وهــي رفيعــة يف اإلســام وخالــدة بخلــود القــرآن
الــذي بــه ســميت ســورة كاملــة باســم النســاء لعلــو شــأهنا ولتخليــد إنصافهــا إىل
يــوم الديــن.
ولقــد كانــت املــرأة إبــان حقبــة الرســول ﷺ والصحابــة ريض اهلل عنهــم
ـرا مــن الرجــال يف كثري مــن امليادين،
جتاهــد وتعمــل وتتعلــم وتعلــم ،وتســبق كثـ ً
ومــا ينســحب عــى املــرأة ينســحب عــى الرجــل؛ إذ إن احلــرام حــرام عــى كال
اجلنســن ،فــا جيــوز للرجــل أن يشــبع نزواتــه عــى حســاب كرامــة املــرأة ،وال
حيــق للمــرأة أن تشــبع نزواهتــا عــى حســاب كرامــة الرجــل وكرامتهــا هــي،
فاإلســام برصانتــه وشــموليته وســاحته هــو الــذي حيكــم ســلوك اجلنســن
وليــس النــزوات وال األهــواء أو الشــهوات ،فــا يقــرن الرجــل بقوتــه وتســامح
تقاليــد جمتمعــه الباليــة مــع ســلوكه مــع املــرأة بشــعارات وعناويــن براقــة تكــون
لألســف هــي أول مــن يدفــع ثمنهــا بحياهتــا ،ومــن ثــم املجتمــع برمتــه هــو مــن
ســيدفع أثــان انحرافــات اجلنســن الذكــر واألنثــى.
ربــا أطلــت يف هــذه النقطــة ،ولكنهــا قضيــة خليقة هبــذه اإلطالــة ،جديرة
بإعــال التفكــر املطــول فيهــا؛ ألهنــا تطــال نســيجنا املجتمعــي ومتاســكه ،وتطال
باألخــص مبــادئ العــدل واإلنصــاف ورفــع الظلــم واالضطهاد.
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وإذا عدنــا إىل معنــى املراقبــة والنقــد الــذي قــد اســتلهمته الصفــوة مــن
«مالــك يــوم الديــن» فــإن مراقبتهــا لذاهتا لتصــل إىل مراقبــة مشــاعرها وعواطفها
وتكــد وجتــد إىل تنظيفهــا وغســلها مــن مشــاعر احلقــد والكراهيــة ونزعــة املثابــرة
واالهتــام وكل املشــاعر الســليمة مــن حســد وغــرور وعجــب وكــر وغريهــا
التــي لــو تركــت مــن غــر تنظيــف وال هتذيــب لكانــت كفيلــة بتلويــث الــروح
وتســميمها ،وحلصــل إنــكار حمقــق لوعــي الصفــوة لكرامتهــا ،وإال ملــا كانــت
الصفــوة منشــغلة ومنهمكــة بمجاهــدة عيوهبــا وبإكــال نقصاهنــا وبتهذيــب
نزعاهتــا.
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فربــا تواجــه الصفــوة ســلوكًا مــن أحــد يغيظهــا ويســتفزها إذ تكرهــه
وال يعجبهــا؛ إذ إهنــا كباقــي النــاس تنخــرط بينهــم وتتعامــل معهــم وترتبــط
مــع اجلميــع بعالقــات متنوعــة ومتشــابكة ،وقــد يكــون هــذا الســلوك فيــه
اعتــداء عليهــا أو تطــاول عــى غريهــا أو عــى حــق مــن حقــوق اهلل  فيصعــد
الــدم إىل الــرأس وينتفــش الشــيطان بنفخاتــه يف القلــب فيهيجهــا إىل التأديــب
أو الــرد العنيــف أو تؤزهــا ًأزا إىل الثــأر واالنتقــام ،لكنهــا تعلــم أتــم العلــم أنــه
ينبغــي عليهــا يف مثــل هــذه احلــاالت كبــح مجــاح الشــيطان ونفحاتــه ومــا هتــوى
األنفــس ،وحتــرص ألن تكــون معاجلتهــا حينئــذ حصيفــة وحكيمــة ،إذا مل تكــن
ثمــة مظــامل ،أمــا إن كانــت هنــاك مظــامل فيجــب أن تكــون معاجلتهــا حازمــة عادلة
بحيــث تعمــل عــى رد احلقــوق إىل أهلهــا إذا كان األمــر يقــع يف إطار مســؤوليتها
وصالحيتهــا أو يف نطــاق قدراهتــا وإمكاناهتــا أو ختتــار العفــو إن كان التطــاول
موجهــا صــوب اآلخريــن فالعــدل واإلنصــاف إال إذا
خيصهــا ،أمــا إن كان
ً
شــاؤوا أن خيتــاروا العفــو عــن طيــب خاطــر.
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ويف مجيــع األحــوال حتــرص الصفــوة أال حتمــل مشــاعرها أي أثــر حلقــد
أو غــل أو ضغينــة عــى أحــد؛ إذ كــا قــال الشــاعر:
ال حيمل احلقد من تعلو به الرتب

وال ينال العال من طبعه الغضب

وتنكفــئ إىل داخلهــا تكــدح يف غســل وتنظيف املشــاعر من أي شــحنات
ســلبية لربــا خلفتهــا تلــك املســلكيات والترصفــات وعلــق بالقلــب منهــا بعــض
ســهامها أو ســمومها ،وكذلــك يف إطــار مراقبتهــا ملشــاعرها ترفــض أن تســمع
الغيبــة أو كل مــا يشــحن الصــدر عــى اآلخريــن؛ ألهنــا تريــد أن تُبقــي مشــاعرها
ســليمة ونظيفــة جتــاه اجلميــع؛ إذ مــا يصلــك مــن ســلبيات عــن اآلخريــن ســواء
أكانــت حقيقيــة أم ال إال أن هــذه الســلبيات تــرك ســمو ًما ودخانًــا يقبــض
الصــدر ويكــدر الــروح ممــا قــد يــؤدي اىل توهــن مهتــك وتقليــص حلمــك
فتضعــف عنــدك إرادة العطــاء وفضيلتــا العفــو والتســامح.
لذلــك نســتطيع القــول إنــه لكــي حتافــظ الصفــوة عــى ســلوك رشــيد
ســديد وحمبــب جتاهــد عــى مــدار اللحظــة يف تنظيــف رأســها ومشــاعرها مــن
رذائــل األفــكار واخلواطــر ،ومــن آفــات احلقــد واحلســد والكراهيــة واالنتقــام
حتــى يتســنى هلــا أن تعبــد اهلل  بقلــب ســليم.
ـازا« :عنــد حســن ظــن رهبــا
وأهنــا جتهــد وتكــدح ألن تكــون كــا نقــول جمـ ً
هبــا»؛ إذ إهنــا تســتحي أن تكــون خليفــة اهلل  عــى األرض وقلبهــا ورأســها غري
نظيفــن ،وهــذا مــن أهــم مقتضيــات وعيهــا لكرامتهــا لتبقــى يف داخلهــا مقتنعــة
متــام اإلقنــاع أهنــا ال تــزال جديــرة باالســتخالف.
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▌ «إياك نعبد» وعبادة العمل والتطوع:
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إن اهلل  خلقنــا يف أحســن صــورة ،ونفــخ فينــا مــن روحــه فكرمنــا
تكريــا ،وخلــق لنــا احليــاة والدنيــا وســخر لنــا مــا يف الســموات ومــا يف
ً
األرض ،وأســبغ علينــا نعمــه الظاهــرة منهــا والباطنــة التــي ال تعــد وال
حتــى ،وعلمنــا تعليـ ًـا وعلمنــا كيــف نتعلــم فزودنــا بــكل أدوات ووســائل
التعلــم والعقــل واحلــواس ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﱸ [النحــل،]78 :
وأســجد ألبينــا آدم عليــه الســام املالئكــة يف املــأ األعــى تكريـ ًـا لــه ولبنيــه
مــن بعــده ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [اإلرساء .]70 :ليــس ألن نخــرج
مــن الدنيــا مقاطعــن هلــا ومغادريــن ،وال ننــزوي عاكفــن يف زاويــة قصيــة مــن
زوايــا األرض نتحنــث فيهــا ونتعبــد ،نفكــر ونتأمــل معلنــن انســحابنا مــن
الدنيــا ،ونــرك وراءنــا مــا خلــق اهلل  لنــا ليعبــث فيــه العابثــون ،ويفســد فيــه
ويتجــر ويطغــى فيــه الظاملــون واملســتكربون.
املفســدون
ّ
ومــا كان حتنــث رســول اهلل ﷺ وتأملــه وتفكــره يف غــار حــراء إال حقبــة
قصــرة مــن الزمــن قبــل البعثــة كانــت كمنصــة انطــاق؛ لينهــض بعدهــا ﷺ
بتكاليــف اخلالفــة يف األرض إذ بدأهــا باقتحــام جمتمــع النــاس؛ ليغــر عقائدهــم
وتصوراهتــم ورشائعهــم وأخالقهــم مــا يتفــق مــع تأســيس نمــوذج حضــاري
إنســاين للعاملــن القائــم عــى العــدل والشــورى والرمحــة والعقــل ،بخــاف الذيــن
يعلنــون انقطاعهــم للتحنــث والتعبــد يف حمــراب بيتهــم عــى نحــو دائــم بـ ً
ـدل مــن
املؤقــت ،كمــن يدخل بســيارته حمطــة الوقود للتــزود بالبنزين ،فيبقى فيهــا من غري
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نيــة للخــروج بتمتعــه بــأكالت مطعــم املحطــة وبتمكنــه الدائــم مــن رؤيــة الــزوار،
فينــال الوضــع إعجابــه واستحســانه وينســى إنــا هــو انطلــق إىل غايــات وأهــداف
أخــرى ينبغــي عليــه إدراكهــا وحتقيقهــا ،وألجــل تأمــن الوصــول إليهــا وتســهيله
كان عليــه أن ينعطــف يف طريقــه بــن الفينــة واألخــرى ملحطــة وقــود الواحــدة
بعــد الثانيــة للتــزود بالغــذاء الــذي حيفــظ لــه طاقتــه باالســتمرارية واالندفــاع
إىل أن يــدرك غاياتــه وهناياتــه املنشــودة ،لكنــه ظــن خمط ًئــا عنــد املحطــة األوىل أن
هــذه غايــة خلقــه ،وأن هــذه هــي العبــادة احلقــة ،وأن هــذه املحطــة هــي املحــراب
الــذي ال ينبغــي ألحــد اخلــروج منــه البتــة ،إال أن ختــرج منــه روحــه إىل بارئهــا،
ويتناســى أن هــذه حمطــة عــى الطريــق ،وليســت هنايــة الطريــق ،وأنــه إذا مــا بقــي
فرحــا بروحانياتــه ثاو ًيــا عــى لذاتــه باملحطــة فــإن أحــدً ا غــر صالــح سيســد حملــه
ً
ـرا مــن النــاس إىل غايــات ومقاصــد غري
وينحــرف بالطريــق ،وربــا يأخــذ معــه كثـ ً
مســتقيمة وغــر صاحلــة يســتبدلون الفضيلــة بالرذيلــة ويشــرون الدنيــا باآلخــرة.
وإذا مــا التفــت هــؤالء العبــاد والنســاك الذيــن بقــوا باملحطــة األوىل نحــو
الطريــق ،هنيهــة ســرون مظاهــر املنكــر واالنحــراف واآلثــام التــي خلفهــا مــن
ســدوا حملهــم بحــرف الطريــق عــن جادهتــا وجيــر الكثــر مــن اخللــق خلفهــم،
وأهنــا قــد مــأت جوانــب الطريــق وأزقتهــا؛ بســبب هروهبــم وانســحاهبم منهــا
وارتضائهــم بالقعــود باملحطــة األوىل عــى الطريــق ورغبتهــم بلــذة الوجــد
والذكــر عــن لــذة مواصلــة التعــب والســر يف الطريــق ،وســيلعنون وقتهــا الدنيــا
ويتســخطون عــى عــوج النــاس وتكالبهــم عليهــا ناســن أو متناســن أهنــم
بانعزاهلــم الدائــم وليــس املؤقــت هــو مــن تــرك فرا ًغــا ومكا ًنــا هلــؤالء ،بالرغــم
مــن تقريــر الرســول ﷺ اجلــازم هبــذا الشــأن اجللــل« :املؤمــن الذي خيالــط الناس
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ويصــر عــى أذاهــم أعظــم أجـ ًـرا مــن املؤمــن الــذي ال خيالــط النــاس وال يصــر
عــى أذاهــم» [رواه البخــاري] ،ومتناســن قولــه  القاطــع واحلاســم :ﱹﯔ
ﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [التوبــة.]19 :

118

الصفــوة بوعيهــا لكرامتهــا بمنــأى عــن هــذه التناقضــات واالنحرافــات
حتــا مــن خيتزلــون ويقتــرون مفهــوم العبــادة عــى الصــاة
التــي يقــع هبــا ً
والصيــام وســائر النســك املفروضــة عــى املؤمــن ،إىل جانــب النوافــل والســنن،
أي :الذيــن يفهمــون العبــادة عــى أهنــا املحــراب أنــت تعبــد ربــك وتطيعــه ،يعني
عندهــم :أنــك عاكــف يف املحــراب راك ًعــا ســاجدً ا ،صائـ ًـا ذاكـ ًـرا ،ومــا ســوى
ذلــك فهــو ربــا هلــو أو عبــث أو تضييــع للوقــت مــن غــر طائــل.
بــل تفهــم الصفــوة العبــادة عــى أهنــا جممــوع كل مــا تقــوم بــه وتعملــه
وجترتحــه مــن فكــر ومشــاعر وســلوك تــؤدي بــه أمانــة اســتخالفها يف األرض
عــن اهلل  بعامرهتــا وإصالحهــا وتأمــن الســعادة للنــاس كل النــاس يف الدنيــا
واآلخــرة ،وذلــك بجلــب اخلــر هلــم ودفــع الــر عنهــم ونــر العــدل بينهــم،
إذ يمألهــا الشــعور أهنــا مــا بلغــت الــذي بلغتــه يف وعيهــا لكرامتهــا إال لتكــون
خلــر النــاس ،وخلدمــة النــاس مجيــع النــاس حتــى إذا مــا شــاهد النــاس قــدوم
أحدهــم إال ويقــول جــاء اخلــر أو جــاء الفــرج ،فهــم بذلــك حققــوا بوعيهــم
وفعلهــم قولــه تعــاىل :ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [آل عمــران ،]110 :وكأهنــم
اصطنعــوا عــى عــن اهلل  اصطنا ًعــا ألجــل منافــع ومصالــح النــاس ،ومــا
اعتكافهــم يف املحــراب يتعبــدون ويتحنثــون بــن الفينــة واألخــرى إال برهــة
شــاحنة تشــحنهم ومتدهــم بالطاقــة التــي تعينهــم عــى مواصلــة العطــاء والســر
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والنهــوض بتكاليــف اخلالفــة ومهــام اإلعــار ﱹ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱸ [البقــرة ،]153 :لــو أهنــم يعلمــون علــم اليقــن
أن أي عمــل يقــوم بــه أحدهــم فيــه خــر وصــاح لــه أو ألرستــه أو ملجتمعــه أو
ألي أحــد مــن النــاس ،هــو مــن أفضــل العبــادات إىل اهلل تعــاىل ،وهــو ســيكون
مــن أحــب النــاس إليــه تعــاىل لقولــه ﷺ« :أحــب النــاس إىل اهلل أنفعهــم للنــاس»
[رواه أمحــد] ملــا توقــف حلظــة عــن طلــب اخلــر وفعلــه.
واســتطرا ًدا للحديــث الســابق فالرســول ﷺ قــال« :واهلل يف عــون العبــد
مــا دام العبــد يف عــون أخيــه» [رواه مســلم] ،وكذلــك« :مــن كان يف حاجــة أخيــه كان
اهلل يف حاجتــه» [رواه مســلم والبخــاري].
فلــو أن النــاس كلهــم عملــوا وترصفــوا عــى هــدي هــذه األحاديــث
الرشيفــة ،وتوجيهاهتــا ألصبــح النــاس كلهــم كأمــة النمــل مــن حيــث العمــل
والتكامــل واملحبــة.
لــو أهنــم فقــط أيقنــوا أن عملهــم ألجــل غريهــم عبــادة وطاعــة هلل 
ومــن أرقــى العبــادات والقربــات ،وهــذا قــد حيصــل إذا مــا جعلــوا شــعارهم:
«عملــك حمرابــك» فأينــا كان عملــك فثــم حمرابــك وعبادتــك ،عــى أن يكــون
اهلل  هــو وراء القصــد ،وليــس للشــهرة والريــاء أو للمجــد واجلــاه.
فحــن القيــام بعمــل أ ًيــا كان هــذا العمــل ،كأن تعــزل األذى عــن الطريــق
أو تعلــم جاهـ ًـا ،أو توفــق وجتمــع بــن شــاب وشــابة للــزواج ،أو أن تغــر نظــرة
النــاس الســلبية عــن املطلقــات وأن مــن حقهــن الــزواج وأن يســعني هــن أو أحد
معارفهــن بالتوفيــق لزواجهــن ،كــا هــو حــق الرجــل املطلــق ،وحقهــن ال يقــل
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را واحــدً ا ،ولنتذكــر أن أمنــا خدجيــة ريض اهلل عنهــا هــي مــن عرضت
عنــه مليمـ ً
الــزواج عــى رســول اهلل ﷺ وهــي تكــره بخمســة عــر عا ًمــا ،واألمــر ذاتــه
ينســحب عــى األرامــل ،أو أن تصلــح وتقــرب بــن متخاصمــن ،أو أن تقــوم
بنشــاطات اجتامعيــة مبتكــرة إلفشــاء املحبــة والــود بــن كل أطيــاف املجتمــع ،أو
أن تعــن معيـ ًـا كثــر األوالد ،وليــس بالــرورة أن متــده باملــال؛ إذ قــد متــده مــرة
أو مرتــن ثــم مــاذا بعــد؟ بــل األفضــل أن جتــد لــه مــكان عمــل أفضــل وأوفــر،
وإذا كنــت أنــت ذا مــال فأنشــئ مصن ًعــا أو متجـ ًـرا أو أي مصلحــة ،ثــم وظــف هبا
األشــد حاجــة واألشــد فاقــة ،فتكــون كمــن زودتــه بصنــارة يصطــاد هبا الســمك
كل يــوم ،بــدل أن تطعمــه أنــت ســمكة كل يــوم.
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وهــذا قليــل مــن كثــر؛ إذ إن أعــال اخلــر والــر واإلحســان متواجــدة
بوفــرة أمامنــا ،تنتظــر فقــط العاملــن اجلاديــن املبادريــن الذيــن يقتنصــون فــرص
اخلــر ،فينقضــون عليهــا انقضــاض الظمــآن عــى كــوب املــاء البــارد يرشبــه،
ويــرب معــه حــاوة إرواء عطشــه؛ إذ إن حــاوة عمــل اخلــر ولذتــه الروحانيــة
ال تقــل بــل تزيــد عــن تلــك التــي يتذوقهــا املعتزلــون يف حماريبهــم؛ ألن أثــر فعــل
اخلــر ومفاعيلــه يتعــدى إىل غريهــم ،مؤكديــن بــه جتردهــم مــن أنانيتهــم ،بينــا
املعتــزل يف حمرابــه إنــا يبحــث عــن لذتــه وســعادته هــو ،فيــا العامــل لوجــه اهلل 
خلــر النــاس ومنفعتهــم ،إنــا يبحــث عــن ســعادة غــره ،وســعادته تتحصــل مــن
حتقــق ســعادة اآلخريــن ،متذكـ ًـرا دو ًمــا األحاديــث الرشيفــة التــي ذكرناهــا ســاب ًقا.
فأنــت يف هــذه احلالــة وأنــت متلبــس يف عمــل مــن أعــال اخلــر تكــون
وناهضــا بأمانــة اخلالفــة يف األرض عــن اهلل 
يف عبــادة مــن أجـ ِّـل العبــادات،
ً
فتكــون إ ًذا قــدره  يف إعانــة املحتــاج وتنفيــس الكربــة عــن املكــروب ،واألخذ
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ـرا وإىل جانبــه غنــي
بيــد املنكــوب؛ ألن اهلل  ال حيــب أن يــرى يف األرض فقـ ً
ليــس مهتـ ًـا ،أو مظلو ًمــا يتــرع ،وإىل جانبــه قــوي متجاهــل ،أو عا ًملــا مطل ًعــا
وإىل جانبــه جاهــل متطلــع.
إذ إن املســتخلف يف األرض عن اهلل  ،يستشــعر بعميق املســؤولية عىل
هــؤالء مجي ًعــا متذو ًقــا حــاوة عبــادة النهــوض بتكاليف هــذه املســؤولية ،وبتأدية
هــذه األمانــة الكــرى وهــذا مــا يفــر شــدة تشــبثه وحرصــه عــى تواصــل أداء
مهامــه ورســالته ،لكــن لربــا يصيــب الصفــوة التعــب والنصــب ،فيتســلل إليهــم
أو إىل أحدهــم العــزوف املؤقــت عــن مواصلــة العمــل وتكاليــف االســتخالف،
فهــل هــذا يعنــي توقــف العمــل ومشــاريع اخلــر واملبــادرات؟
لــو تأملنــا مليــا صيغــة «إيــاك نعبــد» ،لعلمنــا إنــا قيلــت بصيغــة اجلمــع
وليــس املفــرد «إيــاك أعبــد»؛ لتوجيهنــا إىل األمهيــة البالغــة بالعمــل اجلامعــي،
وتفضيلــه عــى العمــل الفــردي والســيام باملشــاريع واملبــادرات التــي حتتــاج
إىل جهــد كبــر ومــدى طويــل ،والتــي مــن أهــم متطلبــات إنجازهــا ونجاحهــا
ضــان االســتمرارية واملثابــرة يف العمــل وبــذل اجلهــد الــذي لربــا يقــر بــه
الفــرد لــو قــام بــه بمفــرده ،لكــن أمهيــة العمــل اجلامعــي املؤسســايت املنضبــط
بلوائــح تنظيميــة داخليــة ناظمــة؛ إذ إن املــروع اخلــري الــذي حيتــاج إىل جهــد
كبــر ومتواصــل يقــع أعبــاؤه يف إطــار العمــل اجلامعــي ليــس عــى شــخص
واحــد؛ وإنــا عــى اجلامعــة العاملــة ،فــإذا مــا تعــب أحدهــم أو فــر أو اســتنزف
فــإن اســتمرارية العمــل والبــذل واملثابــرة هبــا مضمونــان إن هــو مــال إىل الراحــة
والتوقــف املؤقــت؛ ألن غــره مــن اجلامعــة ســيبقى يثابــر ويواصــل العمــل لريثــا
يســتعيد املســريح نشــاطه ومهتــه ،ثــم يلتحــق مــن جديــد بقافلــة العاملــن،
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أيضــا عــى غــره إن هــو مــال إىل الراحــة أو حتــى إن هــو خــرج
وهــذا يــري ً
كل ًيــا مــن دائــرة العمــل واملــروع فــإن االســتمرارية مؤمنــة للمــروع يف ظــل
العمــل اجلامعــي املنظــم ،وهنــا يتضــح ملــاذا حثنــا الديــن عــى تفضيــل العمــل
اجلامعــي ولــزام اجلامعــة مثــل قولــه ﷺ «يــد اهلل مــع اجلامعــة» [رواه الرتمــذي] ،و»إن
الشــيطان مــع الواحــد ،وهــو مــع االثنــن أبعــد» [رواه الرتمــذي] ،وكذلــك دفعنــا إىل
تنظيــم العمــل اجلامعــي كقولــه ﷺ« :إذا كنتــم ثالثــة فأمــروا أحدكــم» [أخرجــه
احلاكــم]؛ كــي تتجنــب اجلامعــة العمــل االرجتــايل غــر املنظــم ،وتضمن مشــاركة
اجلميــع يف اجلهــد والقيــادة واالختيــار.
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إذ يف اإلطــار اجلامعــي يتســنى هلــذه املعــاين أن تتفعــل وتتطبــق ال أن تبقــى
مكدســة يف الــرؤوس وخمتزنــة يف الكتــب إىل جانــب مزاولــة فعــل املصابــرة
بــن األعضــاء ،وشــد بعضهــن مــن أزر بعــض عــى املواصلــة ،وعــى مكافحــة
املثبطــات واملعوقــات ســوية.
وثمــة أعــال ذات طابــع فــردي ال حتتــاج إىل جهــد مجاعــي ،وال ينتظــر
مــن الفــرد ســوى النهــوض هبــا بمفــرده لوجــه اهلل تعــاىل ســواء تعلــق هــذا العمل
بمســاعدة أحــد أو معاونتــه أو بالبيئــة أو الطبيعــة ،وهــي كثــره ويوميــة ويعوزهــا
فقــط املســارعة واملبــادرة ،فــان مقطــوع أنقلــه معــي يف ســياريت ،أو أن أســاعد
فاقــدً ا لــيء عــى البحــث ،أو أن أرافــق شـ ً
ـرا أو امــرأة مســنة.
ـيخا كبـ ً
▌ «وإياك نستعني» والتضامن الوطني:
كــا أن الصفــوة تستشــعر أن مــا تقــوم بــه مــن تكاليــف اخلالفــة وأمانــة
اإلعــار طاعــة وعبــادة هلل  فهــي كذلــك تستشــعر شــديد حاجتهــا إىل أن
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يمدهــا اهلل -ســبحانه وتعــاىل -تبا ًعــا بالطاقــة واإلرادة واهلمــة والعزيمــة ،وال
تطلبهــا إال منــه  كــي تبقــى تعطــي وتثابــر وتســتمر يف تعبدهــا االســتخاليف
يف األرض ،ويف طاعتهــا هلل  باإلصــاح ونــر العــدل وجتســيده بــن النــاس
ومــع باقــي خلــق اهلل تعــاىل ،وباإلعــار املتواصــل ،وأرقــى أصنــاف اإلعــار هــو
إعــار النفــوس باإليــان ومعــاين اخلــر مجيعهــا.
ومــن «وإيــاك نســتعني» تســتلهم الصفــوة معــاين التعــاون ،اجلامعيــة،
التضامــن ،املشــاركة ،وحــدة األهــداف والتوجيهــات ،واملشــاريع املشــركة التي
جتمــع وتنفــع.
وإن «وإيــاك نســتعني» تبــث فينــا روح التعــاون ،والتســاند والتقــارب،
وليــس التحاســد والتدابــر والتباعــد ،وإذا مــا رست هــذه الــروح التعاونيــة
والتســاندية بــن النــاس بالفعــل ال بالقــول ،باملبــادرات ال بالشــعارات فإهنــا
ســتولد بينهــم _ال حمالــة_ الثقــة املتبادلــة وروح التضامــن املجتمعــي ،والتــي
هــي مــن أهــم مقومــات متاســك املجتمــع ووحدتــه ،والتــي هبــا يواجــه املجتمــع
مــا يقابلــه مــن حتديــات وهتديــدات وبفعاليــة وصالبــة ،وبطاقــات خالقــة متنــع
انكســاره أو اهنيــاره.
البــد أن ثمــة خي ًطــا ناظـ ًـا يربــط مــا بــن املصطفــن الذيــن يطلبــون العون
ســوية ،لتحقيــق منفعــة مشــركة ،أو لــدرء مــرة عامــة ،وقــد يكــون هــذا اخليط
إمــا فكــرة جامعــة أو أرضيــة مشــركة أخــرى ،والفكــرة قد تكــون فكــرة دينية أو
فلســفية أو أيديولوجيــة ،واألوطــان هــي اليــوم التــي جتمــع الشــعوب يف داخلهــا
فلــكل شــعب وطنــه اخلــاص ،ويف داخــل الوطــن الواحــد قــد نجــد عــد ًدا مــن
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اهلويــات الفرعيــة واألفــكار املختلفــة التــي تُنظــم يف ســلكها جمموعــات مــن
ســكان الوطــن الواحــد ،يتميــز هبــا بعضهــم عــن بعــض ،ختلــق واق ًعــا تعدد ًيــا قد
يكــون تعــد ًدا ُمثر ًيــا ومثمـ ًـرا أو تعــد ًدا تناحر ًيــا مهلـكًا.
تتوقــف طبيعــة العالقــات بــن اهلويــات عــى مــدى الوعــي الوطنــي
اجلامــع للمجموعــات ،فــإذا كان االنتــاء الوطنــي واهلويــة الوطنيــة أقــوى مــن
االنتــاء إىل املحــي أو الفرعــي فــإن التعــاون والتعاضــد أوعــي مــن التناحــر
والتــآكل ،فكلــا قــوي االنتــاء الوطنــي واهلويــة الوطنيــة والشــعور باالنتــاء
للشــعب كل الشــعب قــوي الــوالء ملصالــح الوطــن والشــعب الواحــد.
124

والتضامــن الوطنــي هــو أوىل ثامر هــذا الوعــي الوطني القــوي ،وكلام قوي
التضامــن الوطنــي قويــت مناعة وصالبة املجتمــع برمته ،فكان هــذا املجتمع أقدر
عــى املواجهــة وعىل التصدي وأجــدر بإحراز أبنائــه اإلنجــازات والنجاحات.
وعبــارة (التضامــن الوطنــي) غايــة يف األمهيــة ،وهــي تعــر عــن وعــي
وعــن ثقافــة وعــن عواطــف ،وال يتأتــى ذلــك التضامــن ألي جمتمــع إال إذا بلــغ
مــن الوعــي الوطنــي املســتوى املناســب ،وعندمــا نقــول وعــي وطنــي نقصــد بــه
االنتــاء ذهن ًيــا وعاطف ًيــا ووجدان ًيــا للوطــن ،ال جلــزء فيــه وللشــعب بــل للشــعب
كلــه بجميــع أطيافــه ،ال لرشحيــة منــه وذاك بــأن يتعامــل املواطــن يف وطنــه بــروح
األخــوة والتعــاون حتــى لــو مل يشــاطروه الفكــرة أو الديــن أو املذهــب.
وإننــي أعــرف أن هــذا الــكالم لربــا يزعــج الكثرييــن مــن شــبابنا العــريب
املتديــن ،إذ يريــدون مــن الشــاب املســلم أن يعــادي ويقاطــع ويعلــن براءتــه،
وعــدم تعاونــه مــع مــن مل يكــن عــى دينــه أو مذهبــه ،بالرغــم مــن كوهنــم إخــوة
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لــه يف الوطــن والقوميــة ،ناهيــك عــن خمالفــة هنجهــم املتشــدد منهجيــة القــرآن
الكريــم يف التعامــل مــع اآلخــر ﱹ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ـارا غــر أن اهلل  نعتــه بـــ (أخاهــم)
ﯞﱸ [األعــراف ،]73 :فبالرغــم مــن كوهنــم كفـ ً
ونعتهــم بـــ (يــا قومــي) وإال ملــا اســتطاع خماطبتهــم ودعوهتــم والتحبــب إليهم لو
أنــه ناصبهــم العــداء وقاطعهــم؛ وإنــا عــاش بينهم بفكــرة خمتلفة وعقيــدة مغايرة
يعرضهــا عليهــم ويدعوهــم إليهــا ،مبينًــا هلــم حماســنها وفضائلهــا ،ومظهـ ًـرا هلــم
مســاوئ معتقداهتــم وعاداهتــم التــي ورثوهــا مــن آبائهــم مــن ســب أو تســفيه
أو جتريــح؛ بــل لربــا هــم مــن يســفهونه أو يســبونه ،ويبقــى هــو يلتــزم جانــب
الفضيلــة واالحــرام حياهلــم ،كــا تببــن لنــا قصــة هــود مــع قومــه عــاد ﱹ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [األعــراف ،]68 - 65 :فبالرغــم مــن جترحيهــم
وتســفيههم لــه إال أن الرســول الكريــم  ظــل موال ًيــا جانــب االحــرام
والفضيلــة والنصيحــة األمينــة ،وذاك حتــى يبقــى يتســنى لــه الدعــوة والتبليــغ
والتأكيــد تلــو التأكيــد عــى جديــد ومجيــل مــا يطــرح مــن معتقــد وســلوك ليمثــل
نموذجــا حضار ًيــا جديــدً ا ال مــكان فيــه ألدواهتــم وأســاليبهم العنيفــة
أداؤهــم
ً
واملهينــة ملــن خيتلــف عنهــم أو خيالفهــم الــرأي أو العقيــدة ،فالنــاس بنظرهتــا
تنظــر إىل القلــب والقالــب ال إىل أحدمهــا دو ًنــا آلخــر ،فــإن آنســت ورأت تطاب ًقــا
بــن الفعــل والقــول ،وبــن اجلوهــر واملظهــر ،أحبــت وأقبلــت ،وإن رأت بينهــا
تنافـ ًـرا ،نفــرت واشــمأزت ولربــا كرهــت ،فإنــك إن كنــت تدعــو إىل جديــد يف
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التصــور واملعتقــد ،فلتكن جديدً ا يف كل يشء ،وال ســيام يف األســاليب والتعامل،
فإهنــم إن رأوا منــك تشــا ًهبا باألســاليب مــع املخالــف ،حتــى وإن متيــزت عنهــم
بتصــورات ومعتقــدات جديــدة ،فإهنــم ال حمالــة ســينفرون منــك وممــا تدعــو
إليــه ،وإن كنــت للحــق تدعــو.
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فالنــاس يميلــون بطبعهــم ،وحيتاجــون إىل منظومــة مــن التصــورات
والقيــم واملبــادئ التــي حتتضنهــم ،وتتحنــن إليهــم وحتلــم عليهــم ،وحتــرم
كرامتهــم ،وتكــون معهــم يف رسائهــم ورضائهــم ،ويف أفراحهــم وأحزاهنــم ،ال
إىل ممثــي منظومــة فكريــة وقيميــة ينصبــون أنفســهم حكا ًمــا وقضــاة ،ويرشعــون
مبتهجــن يف فــرز النــاس لفئــات وأصنــاف ،يكفــرون هــذا ويفســقون ذاك ،أو
يــزدرون هــذا ألنــه خيالفهــم ،أو يســفهون ذاك ألنــه خيتلــف عنهــم ،وال حيرتمون
إال مــن شــاكلهم ،فــا يــرون وال يعدلــون إال مــع مــن متاهــي معهــم بينــا القرآن
الكريــم يقــول لنــا :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [املمتحنــة ،]8 :ال أقــل مــن
الــر والقســط مــع اجلميــع ،مجيــع النــاس ســوى مــن يقاتلنــا ويعتــدي علينــا.

أال تــرى أن هــذا املنهــج يف التعامــل يواطــئ الفطــرة ويوافقهــا ،وترتــاح
النفــس معــه وتطمئــن إليــه ،وممــا يســرعي االنتبــاه اســتعامل كلمــة تربوهــم،
وهــي مرتبطــة يف األذهــان بالوالديــن ،وبــر الوالديــن ،ومــن بــر الوالديــن أال
نقــول هلــا أف وال ننهرمهــا.
ربــا هــذه إشــارة لنــا ألن نرتقــي بأســلوبنا وتعاملنــا مــع اآلخــر املختلــف
إىل مســتوى تعامــل االبــن البــار مــع والديــه ،فضـ ًـا عــن التعامــل معهم بالقســط
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والعــدل حــن خيطئــون كــا نخطــئ ،أو حــن يقرتفــون إثـ ًـا كــا نقــرف ،ال أن
نجــور عليهــم ونحيــف هبــم ،حمملــن أنفســنا ودواخلنــا القناعــة بجــواز ذلــك
كوهنــم ليســوا عــى ديننــا أو مذهبنــا أو ألهنــم ال حيملــون أفكارنــا ومرشوعنــا،
وهــذا ال جيــوز يف ديننــا البتــة.
بــل هنــاك توجيــه مبــارش للمؤمــن يف أســلوب تعاملــه مــع اآلخــر
املختلــف بقوله تعــاىل ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [اإلرساء ،]53 :أي ال تبحــث يــا مؤمــن عن

األســلوب احلســن واجلميــل ملحــاورة اآلخــر وخماطبتــه ،وإنــا اخــر األســلوب
األحســن واألمجــل ،ففــي رشيعتنــا ال يكفــي احلســن واجلميــل ،إنــا هــو
األحســن واألمجــل واألفضــل؛ إذ إن هدفــك ليــس اســتفزاز اآلخــر وإغاظتــه
أو قهــره أو التشــفي إنــا التحبــب إليــه وإقناعــه وتقريبــه مع قــول احلــق وتبيينه،
ثــم لــه كامــل احلريــة واالختيــار حتــى يف قضيتــي اإليــان والكفــر لقولــه تعــاىل
ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [الكهــف ] 29 :فــا
بالنــا يف القضايــا التــي هــي أقــل شــأنا مــن تينــك القضيتــن الكبريتــن ،فكــر!
إذا منــح اإلنســان حريتــه الكاملــة يف أن يؤمــن أو يكفــر بــا نــزل عــى حممــد ﷺ
وهــو حــق ممنــوح لإلنســان مــن اهلل  Uوليــس مــن ســلطة برشيــة ،بحيــث قــد متــن
بــه عــى اإلنســان إذا مــا شــطت ،أو قــد تســلبه منــه إذا مــا جــارت فهــذا دليــل
قاطــع بخلــود هــذا احلــق لإلنســان ،وهــو حــق االختيــار احلــر ،وإذا شــئنا عــى
طريــق الســلب ،حقــه يف عــدم اإلكــراه ،وال ســيام يف عقائــد اإلنســان وضمــره،
بــل تــرك فيهــا احلريــة لــه وحــده ويتحمــل وحــده املســؤولية عــى خياراتــه،
متذكريــن اآليــات الكريمــة التاليــة ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱸ [البقــرة ،]256 :ﱹﯸ
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [األنعــام ،]164 :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﱸ [النجــم.]41 - 39 :
هــذه املبــادئ والقيــم موجهــة جلميــع البــر حتى يتحلــوا هبــا يف تعاملهم

مــع اآلخــر املختلــف ،مطلــوب التعامــل هبــا مــن اجلميــع جتــاه اجلميــع ،مــن غــر
املتديــن جتــاه املتديــن ،ومــن املتديــن جتــاه غــر املتديــن مــن بــاب أوىل؛ إذ إن

املتديــن بتعاملــه بــروح التســامح والــر مــع اآلخــر يتعبــد ربــه  ،حيــث بذلــك
يســتجيب ألوامــر اهلل  ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [املمتحنة ،]8 :فاالســتجابة
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ألوامــر القــرآن وإرشــاداته وتعاليمــه عبــادة هلل  ،لقولــه تعــاىل :ﱹ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [األعــراف.]3 :
وكل أمــر يف القــرآن يفيــد الوجــوب حســب األصوليــن ،فمــن هنــا نســتنتج
وجــوب التعامــل باحلســنى والتســامح والــر مــع اجلميــع مــن غــر املقاتلــن أو

املعتديــن.

وثمــة عالقــة وثيقــة مــا بــن التعامــل بالتســامح والــر مــع اآلخــر ومــا
بــن التضامــن الوطنــي إذ إن االحــرام املتبــادل ،والتســامح بــن أبنــاء املجتمــع
الواحــد املختلفــن يف الديــن أو املذهــب والــرأي يغــذي مشــاعر التكافــل
والتضامــن لدهيــم ،فاإلنســان يميــل بطبعــه إىل مســاعدة مــن يتســامح معــه
ويبادلــه االحــرام ،ويتداعــى لنجدتــه عنــد الشــده والنازلــة.
أيضــا يف بدايــات
وأذكــر جيــدً ا يف بدايــة اعتقــايل وأرسي حيــث كنــت ً
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تدينــي ،مــع مــا يرافــق بدايــات التديــن مــن اندفاعــات ثوريــة وحــرارة إيامنيــة
وأن يعتنقوا مــا اعتنقتــه اآلنْ ،
حيــث أطمــع بتحــول مجيــع اخللــق مثــي اآلنْ ،
وأن
يتنــوروا بــا تنــورت بــه اآلن.
اخلطــورة تكمــن يف مــا إذا كان لصاحــب هذه االندفاعــات والوجدانيات
نزعــه لإلكــراه وملامرســة العنــف حيــث بحمــده -تعــاىل -قــد عصمنــي منهــا؛ إذ
وقفــت فقــط عنــد النفــور الداخــي ملــن ليــس مثــي يف املعتقــدات والتصــورات،
دون جتريــح أو تســفيه؛ إذ شــعرت أن ثمــة حاجـ ًـزا شــعور ًيا يفصــل بيننــا ،كنــت
قــد بنيتــه أو باألصــح ابتنــاه غــري يف داخــي مــن خــال كتاباهتــم املتشــددة التــي
ال تــرى إال نفســها ،والتــي تعــادي كل مــن ليــس مثلهــا ،والســيام مــن الفهــم
املغلــوط ،واملغلــوط جــدً ا لعقيــدة الــوالء والــراء ،وكان هــؤالء املغالطــون
يزرعــون يف مشــاعر قرائهــم أو مســتمعيهم الكراهيــة والنفــور واالســتعالء جتــاه
اآلخــر املختلــف إىل درجــة شــيطنته وتســفيهه ،ومنهــم مــن وصــل إىل درجــة
التســويغ الســتباحة دمــه ومالــه.
والطريــق إىل حتــول هــؤالء ضحايــا املغالــن إىل آالت تدمــر وتقتيــل
قصــرة ،وقصــره جــدً ا؛ لــذا فــإن مــا ينبغــي اســتنتاجه ممــا نشــاهده اليــوم مــن
تقتيــل وتدمــر باســم الديــن هــو وجــوب املواكبــة القريبــة واحلاضنــة ملــن هــم يف
بدايــات تدينهــم عــى يــد علــاء ودعــاة أو مؤسســات يســبقون املتشــددين إليهم،
ينهضــون هبــم وع ًيــا وترشــيدً ا ووســطية ،زارعــن فيهــم قيــم ومبــادئ التســامح
وقــول االختــاف واحــرام كرامــة اآلخــر ،والتضامــن الوطنــي وباقــي القيــم
اإلنســانية النبيلــة واجلميلــة.
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عــى كل حــال ،ظــل هــذا حــايل مــن النفــور الداخــي يف بدايــة أرسي،
حيكمــه اآلخــر املختلــف ،وبقــي احلاجــز النفــي العــايل الــذي يفصــل بينــي وبينــه
عــى حالــه ،إىل أن جــاءت اللحظــة املرشقــة ،واحلــدث املؤســس ملرحلــة شــعورية
ودعويــة ناضجــة وأكثــر رشــا ًدا ،وذاك عندمــا هجمــت إدارة الســجن بقواهتــا عىل
أبنــاء التيــار اإلســامي ،وأنــا كنــت أحدهــم ،يف أحــد أقســام الســجن الــذي كان
يقطنــه أرسى كل الفصائــل يتقدمــون ويشــكلون مــا يشــبه (الســور الواقــي) لنــا،
خماطريــن بأنفســهم مــع اســتعدادهم لتحمــل األذى والعقــاب ألجــل أن متتنــع
وترتاجــع إدارة الســجن عــن االســتفراد بنــا ،وأن يتــرب إىل وعيهــا أن األرسى
جســد واحــد ،وال يمكــن االســتفراد بجهــة منهــم ،وفعـ ًـا هــذا مــا قــد حصــل.
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واألهــم :هــو مــا حصــل يف داخــي ونظــريت إىل اآلخــر منــذ تلــك اللحظــة
حيــث يف طرفــة عــن شــعرت بتهــاوي احلاجــز النفــي الــذي يفصــل بيننــا؛ إذ
كان وقــع وقفتهــم القويــة واملتضامنــة جــدً ا معنــا عميــق األغــوار واألثــر وخلــط
كل حمتويــات داخــي ممــا اســتدعاين عــى عجــل إىل عمليــة تنظيــم هلــذا الداخــل
وإعــادة هندســة رؤيتــي للعــامل اخلارجــي مــن جديــد ،بــدأت أســرجع عــى
نحــو بطــئ جمريــات احلــدث ومــا ســبقه ،ومــا تبعــه مــن مواقــف وآراء ،فتمكــن
منــي اليقــن بصــدق موقفهــم غــر املتصنــع ،وملســت عمــق القناعــة واإليــان
بــا قامــوا بــه؛ إذ جتــى ذاك مــن نظراهتــم املتحديــة ،وزجراهتــم الرادعــة لقــوات
اإلدارة ،واألعجــب _بالنســبة يل_ تعاملهــم مــع احلــدث ،كأهنــم حيتســون كو ًبــا
مــن الشــاي ،أي أن ترصفهــم كان طبيع ًيــا؛ إذ مــن الطبيعــي _بالنســبة هلــم_ أن
يأخــذوا هــذا املوقــف مــن منطلــق اهلويــة الوطنيــة الواحــدة ،ومــا ينبثــق عنهــا
مــن تضامــن وطنــي وتكاثــف بــن أطيــاف الشــعب كافــة ،فبــدأت تأخــذ بعــض
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املصطلحــات اجلديــدة طريقهــا إىل قامــويس الفكــري مثــل :اهلويــة الوطنيــة،
التضامــن الوطنــي ،الوطــن ،الشــعب ،املصــر املشــرك ،اهلــم الواحــد ،قبــول
اآلخــر املختلــف واحــرام كرامتــه وحريتــه.
ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ ينمــو لــدي اإلدراك بمدى أمهيــة اهلويــة الوطنية
أيديولوجيــا ،مــا دامــت حــدود الوطــن املشــرك جتمعنــا ،وهيمنــا مجي ًعــا محايتــه
وتنميتــه ،والســعي الدائــم لنهضتــه ،وخدمــة الشــعب بجميــع فئاتــه ،وهنــا أود
أن أنــوه إىل إشــكالية يف الفكــر الكالســيكي؛ إذ أن التيــار اإلســامي يف أدبياتــه
كان يــريب منتســبيه إىل الثنائيــة (فــرد -أمــة) أي أنــك كفرد مســلم تنتمــي إىل األمة
اإلســامية املنتــرة يف العــامل كلــه ،وتربــط فيــا بينهــم أخــوة الديــن والعقيــدة
وهــذا صحيــح غــر أن احللقــة الوســطى التــي تربــط مــا بــن الفــرد واألمــة يف
واقعنــا املعــارص قــد تــم جتاهلهــا يف هــذه األدبيــات والرتبويــات اإلســامية
وأقصــد هنــا الشــعب والوطــن.
وتغييــب هــذه احللقــة يف األدبيات اإلســامية أعتــره أحد أهم األســباب
املســؤولة عــن غيــاب مفاهيــم ومصطلحــات كاملواطنــة والتضامــن الوطنــي
والتســامح والتعدديــة واحــرام كرامــة اإلنســان أ ًيــا كان ديــن أو مذهــب أو فكــر
هــذا اإلنســان مــن وعينــا وفكرنــا كشــباب مســلم متديــن ،وباملحصلــة غياهبــا
مــن ســلوكنا الــكيل ممــا زج يب ،وبغــري الكثرييــن إىل أتــون التخبــط والــردد
يف كيفيــة تعامــي ،وشــكل وطبيعــة عالقــايت مــع جــاري املســيحي أو جــاري
الــدرزي أو جــاري العلــاين أو غــر املتديــن ،فهــل أعادهيــم أم أقاطعهــم؟!
وخصوصــا أهنــم ال
أم أبغضهــم ألهنــم ليســوا مثــي يف العقيــدة أو املذهــب؟!
ً
ـي ألين مســلم ،وال يقاتلوننــي ألننــي عــى غــر دينهــم أو مذهبهــم أو
يعتــدون عـ َّ
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فكرهتــم ،بــل يتعاملــون معــي بحســن اجلــوار وبأخــوة الوطــن والقوميــة ،فهــل
أقاتلهــم؟! أو أعادهيــم أو أعتــدي عليهــم؟! وهــل إذا كان جاري املســيحي أشــد
حاجــة ملســاعديت مــن جــاري املســلم أقــدم عليه املســلم األقــل حاجــة ،فقط ألن
ذاك مســيحي وهــذا مســلم بالرغــم مــن حاجتــه األشــد واملسيســة ملســاعديت؟!
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قبــل تلــك اللحظــة املرشقــة كنــت أعيــش العتمــة والتخبــط ومــا يرافقهــا
مــن غيــاب يف االســتقرار الفكــري والتــوازن النفــي والعاطفــي ،أمــا اآلن فإنني
أقــرأ نصــوص القــرآن الكريــم ،وســرة الرســول ﷺ بطريقــة خمتلفــة ،اعتربهــا
األقــرب رشــا ًدا واألكثــر ســدا ًدا؛ إذ مــاذا نصنــع باآليــة الكريمــة الواضحــة
الداللــة واملغــزى ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [املمتحنــة.]8 :
ومــن بقــي فيــه شــك يف كيفيــة تعامــل الرســول ﷺ مــع جريانــه مــن غــر
املســلمني فليعــد إىل ســرته العطــرة حتــى جيــد فيهــا طمأنينتــه وضالتــه؛ إذ مــن
املعلــوم أن الرســول ﷺ مــن جمــرد وصولــه إىل املدينــة ،صنــع مــن املســلمني وهيود
نموذجــا
املدينــة أمــة مرتابطــة بربــاط املواطنــة ،وأســس بطريقــة غــر مســبوقة
ً
حضار ًيــا جديــدً ا يعهــد للبرشيــة ،حترتم فيــه خصوصيــات اآلخر وكرامتــه الفردية
واجلامعيــة ،ومصوغــة بوثيقــة تعاقديــه تذكرنــا بدســاتري الدولــة املعــارصة.
وممــا ســبق يتبــن أن التضامــن الوطنــي هــو تعبــر إنســاين صــادق
ومجيــل لنضــج عقــي ووجــداين وســلوكي لــدى أفــراد الشــعب الواحــد يف
الوطــن الواحــد الــذي قــد يتســع حتــى يشــمل يف عباءتــه الــكل اإلنســاين الذيــن
ينحــدرون مجيعهــم مــن أبينــا آدم .
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ـورا بعــد أن
فالوجــدان لــدى الفــرد جيــد تعاطفــه وترامحــه مــع اآلخريــن فـ ً
يعــي متــام الوعــي أنــه يشــرك معهــم باهلــم ،واملصــر ،والذكريــات والتاريــخ،
والغايــات الكــرى للمجتمــع ،ويواجهــون نفــس التهديــدات اخلارجيــة
والداخليــة التــي متــس أمنهــم ووحدهتــم ومتاســكهم كشــعب واحــد متضامــن
ومتكافــل ،وغريهــا الكثــر مــن املشــركات التــي تنشــئ حــول الــكل الوطنــي
ـياجا واق ًيــا ومني ًعــا يقــي الشــعب واملجتمــع مــن التــرذم والتمــزق والتناحــر
سـ ً
الــذي قــد ينــذر باالستســام واالهنيــار حتــت أقــدام الــذل واالســتعباد.
وثمــة أنــاس يفتقــدون للوعــي الوطنــي الناضــج ،ويفتقــدون بالتــايل
لــروح التضامــن الوطنــي ،منكفئــن عــى ذواهتــم أو عــى مجاعتهــم التــي ينتمــون
إليهــا ،دون اكــراث حقيقــي باآلخــر مــن أبنــاء الوطــن الواحــد والشــعب
الواحــد ،هــؤالء مثــي ضحايــا غيــاب الرتبيــة الوطنيــة والتوعيــة الوطنيــة واهلوية
الوطنيــة ،لكنهــم إذا مــا عاينــوا وخــروا بأنفســهم ســلوك التضامــن والتكاتــف
الوطنــي معهــم أو مــع غريهــم مــن فئــات شــعبية أخــرى ال تنتمــي إليهــم بالدين
أو املذهــب أو األيديولوجيــا وإنــا بالوطــن واهلوية الوطنية واملســؤولية الوطنية؛
فلربــا يســتيقظ وعيهــم مــن غيبوبتــه ،ويبــدأ يشــيد عــى أنقــاض بنيــة االنغــاق
واالنكفــاء الفكــري وعيــه الوطنــي الناضــج.
أي لربــا ســلوك وطنــي ناضــج ومســؤول مــن أحدهــم ينشــئ عنــد آخــر
ناضجــا ،ينتــج عنــده ســلوكًا وطن ًيــا تضامن ًيــا يوقــظ وع ًيــا وطن ًيــا
وع ًيــا وطن ًيــا
ً
عنــد آخــر وهكــذا ،ولذلــك حــث اإلســام بنصــوص كثــرة عــى توســيع فضــاء
التعــارف ،فلــكل فــرد دائــرة فضائــه التعــاريف ،فمنهــم مــن دائــرة فضائــه ضيقــة
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وآخــر أوســع ،واألصــوب أن يســعى دو ًمــا إىل توســيع فضــاء تعارفــه؛ إذ هــذا
الفضــاء هــو الســاحة التــي يتســنى لــكل فــرد فيهــا أن يتعــارف عــى اآلخــر
ويتفاعــل معــه ،ويظهــر مزايــاه اإلجيابيــة مــن عــون وإغاثــة وتضامــن وتراحــم،
ممــا يزيــد الفــرص يف تنامــي الوعــي الوطنــي عند مــن يفتقــده؛ إذ يف هذه الســاحة
قــد تظهــر للعيــان أمجــل وأهبــى صــور وأشــكال التضامــن الوطنــي مــن هــذا
الفــرد أو ذاك ،أو مــن هــذه الفئــة أو تلــك.
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وثمــة آيــة كريمــة تعــر أفضــل تعبــر عــن هــذا االجتــاه ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [احلجــرات ،]13 :وقولــه ﷺ «املؤمــن الــذي خيالــط النــاس ويصــر

أجــرا مــن املؤمــن الــذي ال خيالــط النــاس وال يصــر عــى
عــى أذاهــم أعظــم ً
أذاهــم» [رواه البخــاري].
فاإلنســان ال يســتطيع أن يســتقل يف حياتــه عــن حميطــه االجتامعــي،
فألجــل احلفــاظ عــى أمنــه ورخائــه وتطــوره ســيحتاج إىل تعــاون اآلخريــن
معــه ،كــا هــم حيتاجــون إىل تعاونــه ،فــإذا وجــد التعــاون بــن النــاس عــى قاعــدة
احلاجــة والعــوز ،ال قاعــدة القرابــة فقــط ،عــى قاعــدة العوامل اجلامعــة األعم ال
عــى قاعــدة النســب واخلصوصيــات واألقــرب واألضيــق؛ فــإن الوعــي اجلمعي
واهلويــة اجلمعيــة ســوف تتعــزز وتتطــور ،وأقصــد هنــا الوعــي الوطنــي واهلويــة
الوطنيــة اجلامعــة.
لــذا فإنــك جتــد الصفــوة متضامنــة ومرتامحة مع مجيــع فئات املجتمــع أبناء
الشــعب الواحــد ،والوطــن الواحــد دونــا التفــاف إىل هويتهــم الفرعيــة والثانوية
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مــن مذهــب أو ديــن أو أيديولوجيــا ،منطلقــن مــن وعيهــم الــويف «والــذي جــزء
منهــم مــن وعيهــم لكرامتهــم» ومــن مســؤوليتهم الوطنيــة مــن غــر أن يشــعروا
بــذرة تناقــض مــع انتامئهم إىل الدائرة األوســع ،األمــة العربية واألمة اإلســامية،
فهــم مــع أبنــاء الوطــن الواحــد يشــكلون أمــه سياســية أمــة املواطنــة كــا شــكلها
الرســول ﷺ بــن أبنــاء املدينــة الواحــدة ،مــا بــن املســلمني (مؤمنــن ومنافقــن)
وهيــود املدينــة ،إىل جنــب أمــة الديــن ،وهــذه الصيغــة مــن أمجــل وأنضــج الصيــغ
التعايشــية التــي تضمــن لــكل ذي فئــة احــرام خصوصياهتــا وكرامتهــا وحقوقها
يف إطــار اجلامــع املشــرك حــدود الوطــن واملواطنــة والــوالء هلــا.
لقــد رافقنــي يف غرفــة لســنني طــوال أحــد األرسى مــن إحــدى بلــدات
اجلليــل حيــث يقطنهــا عــرب دروز ومســلمني ،وقــال يل :إن العالقــة بــن
الطرفــن كان يشــوهبا غال ًبــا التوتــر واالحتقــان وانعــدام الثقــة بالرغــم مــن
التجــاور يف نفــس البلــدة ،وقــد ترعــرت عــى هــذا اجلــو مــن العالقــات املتبادلــة؛
إذ كنــت أنظــر إليهــم بطريقــة خمتلفــة تقــارب (نحــن) و(هــم) ،وإن كانــت كــا
قلــت جتمعنــا نفــس البلــدة ونفــس البلديــة ،وكنــا كأننــا شــبه غريبــن يعيشــان
عــى أرض واحــدة.
وذات مــرة حينــا أخطــرت الســلطات عــد ًدا مــن بيــوت املســلمني
بأوامــر هــدم بحجــة عــدم الرتخيــص ضجــت احلــارة وتوتــرت األجــواء ،وقــرر
املســلمون أن ينظمــوا مظاهــرة احتجــاج عــى إخطــارات اهلــدم ،وإذ باجلميــع يف
حلظــة انطــاق املظاهــرة يف مســرهتا نحــو الشــارع الرئيــي يف وقتهــا املحــدد،
يفاجئــون بانضــام إخواننــا مــن العــرب الــدروز إىل املظاهــرة بأعــداد كبــرة وهم
حيملــون معهــم الفتــات كانــوا قــد أعدوهــا مســب ًقا ،وهيتفــون هبتافــات تعــر عن
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تضامنهــم وتأكيدهــم عــى رشاكــة الــدرب واملصــر مــع إخواهنــم املســلمني.
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وأردف ً
قائــا :أريــد أن أحتــدث عــن نفــي ،عــن داخــي أنــا :مــا إن
رأيتهــم ينضمــون إلينــا حتــى اختلطــت مشــاعري مــن فورهــا ،وغلــب عليهــا
الــرور والســعادة ،لكنهــم مــا أن اندجمــوا بيننــا حتــى شــعرت بالقــوة التــي يف
داخــي تتعاظــم ،وتعاظــم رسوري ،وبــدأت أشــعر ح ًقــا أن هناك مــا جيمعنا أكثر
ممــا يفرقنــا وأننــا جســم واحــد ال ينبغــي أن يفرقنــا يشء ،وأنــا أعــرف معظمهــم،
فأخــذت أتبــادل معهــم النظــرات واالبتســامات ،وتتعــاىل أصواتنــا باهلتافات ،يف
هــذه اللحظــات مل أتســاءل أو أطــرح عــى نفــي أســئلة ،وإنــا ســمحت لنفــي
أن أعيــش ســعادة اهلل والتضامــن والشــعور بالرشاكــة ووحــدة املصــر ،ومــا
أمجــل هــذا الشــعور ومــا أعمــق أثــره عــى النفــس!
وحاملــا انتهــت املظاهــرة دون صــدام مــع قــوات الســلطة عــدت إىل بيتــي
وأنــا أمحــل معــي خلي ًطــا جديــدً ا مــن املشــاعر ،وقطعــت عــى نفــي عهــدً ا أن
وخصوصــا يف مواجهاهتــم مــع ســلطات القمــع حينــا
أقــف معهــم يف ملامهتــم،
ً
تســتهدفهم ،ويف البيــت أخــذت أرتــب وعيــي مــن جديــد ،حمـ ً
ـاول تعريــف مــا
حــدث وحمـ ً
ـاول اإلجابــة عــن تســاؤاليت التــي دارت يف رأيس ،ملــاذا مل نكن هكذا
مــن قبــل؟ ملــاذا نحــرم أنفســنا مــن ســعادة الوحــدة وشــعور القــوة هبــا؟ ملــاذا ال
ننســى املــايض ونبــدأ مــن جديــد؟ أليســوا عر ًبــا فلســطينيني مثلنــا؟! أليــس هــذا
كاف ًيــا لنجتمــع ونتحــد عــى الــراء والــراء حتــى لــو اختلفنــا يف املذهــب؟
يف الســجن تســنى لــه أن يكمــل اإلجابــات عــن أســئلته ،ومــا أعرفــه أننــا
افرتقنــا ،وهــو حيمــل معــه الوعــي الوطنــي واهلويــة الوطنيــة ،ومــا يصطحبهــا
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مــن شــعور بالرشاكــة والتضامــن واملســؤولية الوطنيــة حيــال اجلميــع.
فكــا أن احــرام اآلخــر واحــرام كرامتــه ،والتعــاون املتبــادل ،ووقــوف
أحدهــم إىل جانــب اآلخــر عنــد امللامت يعــزز أوارص الثقــة والتأليــف والتقارب؛
فعكــس ذلــك تفعــل النزاعــات ،وأعــال القتــل بــن العائــات واحلامئــل ،فإهنــا
تضعــف روح التضامــن بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد ،وتزيــد التباعــد والتنافــر
بــن النــاس وتــرب الوعــي الوطنــي بمقتــل.
فــا عجــب أن نــرى الذيــن ال يريــدون للمجتمــع العــريب أن يتــرف
كشــعب موحــد متضامــن ومتعــاون ،ويتداعــوا إىل نــرة بعضهــم البعــض أن
يقــروا عــن مالحقــة وحمــارصة ظاهــرة اجلريمــة املنظمــة ،وجرائــم القتــل،
وتفــي الســاح عــر تقاعســهم عــن اعتقــال اجلنــاة وفــرض عقوبــات رادعــة
عليهــم لكــي يكونــوا عــرة لغريهــم ،فإهنــم وإن صــادف أن اعتقلــوا أحدهــم،
فاألحــكام التــي تصــدر بحقهــم خمففــة جــدً ا إىل درجــة مضحكــة ليــس هلــا غــر
معنــى واحــد ،تشــجيع عــى اســتمرار أعــال القتــل والرسقــة والفــوىض يف
املجتمــع العــريب ،ويريدوهنــا فــوىض مســتمرة؛ ألهنــا عــى نــار هادئــة حتــى تبقــى
حتــت الســيطرة.
لكــن هــذا ال يعنــي البتــة خلــو املجتمــع العــريب مــن مســؤوليته ممــا حيدث
يف املجتمــع مــن تفــكك وتفـ ٍ
ـش وضعــف ،إذ إن اخللــل يبــدأ مــن البيــت ،مــن
الرتبيــة التــي يتوارثهــا االبــن عــن أبيــه ،فــإذا كان هــذا األب عني ًفــا يف أرستــه ،وال
يعــرف ســوى لغــة العنــف والزجــر والتجــر يف تعاملــه مع زوجتــه أو أبنائــه وأي
منهــم سيكتســبه هــذا االبــن مــن ترصفــات أبيــه؟ إنــه بال تــردد سيحســب أن كل
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املشــاكل التــي قــد تواجهــه يف الشــارع واملجتمــع ال حتــل إال بالعنــف والقــوة،
أو ليــس هــذا مــا كان يفعلــه أبــوه؟ ثــم غيــاب الرتبيــة يف املدرســة ،وغيــاب
الفعاليــات االجتامعيــة والثقافيــة ،التــي هــي مــن مســؤولية املدرســة والبلديــة،
وحتــى اجلمعيــات التطوعيــة التــي تــريب وتعلــم عــى احلــوار وعــى األخــذ
والــرد يف حــل املشــاكل ،وعــى التفاهــم وقبــول اآلخــر واحــرام كرامــة اجلميــع
وحقوقهــم ،هلــا دور كبــر يف تفــي ظاهــرة العنــف واجلريمــة.
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أمــا كيــف تؤثــر هــذه اجلرائــم عــى التضامــن الوطنــي والوعــي الوطنــي،
فاجلــواب واضــح وضــوح الشــمس يف وضــح النهــار .فــإذا مــا توفــر التضامــن
الوطنــي يف جمتمــع مــا فإنــه يعنــي :التعــاون عنــد احلاجــة ،والتكاتــف عنــد
املواجهــة ،فإنــك إن رأيــت النــاس يتســارعون يف دعــم أحدهــم متــى تعــرض
ملصيبــة مــا أو لشــده نزلــت بــه ،وهــو حيتــاج إىل وقــوف النــاس إىل جانبــه؛ فهــذا
أحــد أشــكال التضامــن الوطنــي.
ومشــكلة اآلخــر تتجــى إذا مــا تعــرض شــخص أو بلــد أو حــارة إىل
ٍ
أراض يتداعــى
هتديــد خارجــي كتهديــد هبــدم منــزل أو عــدة منــازل أو مصــادرة
النــاس أبنــاء الشــعب الواحــد إىل نرصتــه ونجدتــه حتــى لــو كان مــن بلــد آخــر؛
ألنــه لربــا اليــوم هــو ،وغــدً ا قــد أكــون أنــا ،وذلــك عــى األقــل لكيــا يقــع حتــت
وخصوصــا هــذا كان
طائلــة املثــل القائــل« :أكلــت يــوم أكل الثــور األبيــض»،
ً
مصــدر التهديــد لنــا مجي ًعــا ،وأحــد واملســتهدفني هــو املجتمــع برمتــه ،بقيمــه
ومبادئــه ووعيــه وتضامنــه الوطنــي الــذي لــو بقــي قو ًيا راسـ ً
ـخا يف املجتمــع؛ فإنه
ســيحبط مجيــع املخططــات التــي قــد تســتهدف مصالــح البلــد بأفــراده ومجاعاته.
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نظــرا ملــا قــد يتجنبــه املجتمــع مــن متاســك أبنائــه ،وحتليهــم بــروح
ً
التضامــن الوطنــي مــن محايــة ملصالــح اجلميــع بــا اســتثناء ،ومــن التهديــدات
واملخاطــر اخلارجيــة فإنــه ينبغــي عــى كل أبنــاء املجتمــع بــكل أطيافــه وأفــراده
منــع وجلــم مــا قــد يــؤدي إىل زعزعــة التضامــن أو إضعافــه ،وباألخــص احلــد
مــن تفــي ظاهــرة النزاعــات والشــجار بــن العائــات التــي لربــا قــد تــؤدي إىل
احلــاق الــرر والتخريــب لــكال الطرفــن املتخاصمــن أو يف حاالهتــا القصــوى
واملتطرفــة قــد تصــل إىل القتــل ،وهــذا يعنــي متز ًقــا وتل ًفــا يف النســيج االجتامعــي
الــذي قــد يصعــب ترميمــه ورتــق فتقــه.
فــإن هــذه النزاعــات قــد تنمــي يف دواخــل املتخاصمــن آفــات التشــفي
واحلقــد وتبنــي الــر للغريــم ،وإذا مــا وقــع أحدهم حتــت مصيبة أمر هــدم منزله
أو مصــادرة أرضــه مــن قبــل الســلطات ،فــإن اآلخــر لــن يتداعــى إىل نجدتــه
والتضامــن معــه للحيلولــة دون هــدم منزلــه أو مصــادرة أرضــه ،بــل ســيقول
يف رسيرتــه مدفو ًعــا بنــار حقــده وضغينتــه التــي تضطــرم عليــه يف صــدره ،وكــا
يقــال بالعاميــة ســيقول« :خرجــه بيســتاهل» ،وإذا كثــرت النزاعــات يف البلــد،
وكثــرت «خرجــه بيســتاهل» ،ســتكون مهمــة هــدم املنــازل ومصــادرة األرايض
قــد تســهلت ،وحتــول كل واحــد إىل لقمــة ســائغة دون أن يدري ،أو لربــا يدري،
لكنــه يتناســى ،بــأن دوره يف اهلــدم أو املصــادرة قــد يكــون غــدً ا أو بعــد غــد،
وحينهــا ال ينفــع اللــوم وال يغنــي النــدم.
لــذا تكمــن مصلحــة كل أرسة وكل فــرد أال يكــون طر ًفــا يف شــجار
أو مشــكلة مــع أحــد؛ إذ كلــا زادت مشــاكله مــع اآلخريــن قلــت مؤازرهتــم
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ونجداهتــم لــه ،بــل إن مصلحتــه تكمــن إىل حــد بــأن ال حتــدث نزاعــات
ومشــاجرات يف بلــده ،وإذا مــا ظهــرت بــوادر شــجار أو مشــكلة ســعى إىل
إمخادهــا قبــل اشــتعاهلا؛ ألنــه إن مل تصبــه نارهــا فلــن يســلم مــن دخاهنــا ،ولينظــر
را ومتع ًظــا إىل مــن يكــون طر ًفــا يف مشــاكل ونزاعــات والســعيد
الواحــد معت ـ ً
كــا قــال األوائــل مــن اتعــظ بغــره والشــقي مــن اتعــظ بنفســه ،فــا ينتظــر حتــى
حترقــه النــار وتكويــه لكــي يعــرف أن النــار حتــرق وتكــوي.
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ومــن األفضــل لــكل بلــد بالرتابط مــع كل البلــدان أن يكون هنــاك حراك
وخصوصــا شــبايب ،ينشــط يف جمــال التقريــب والتعريــف بــن شــباب
اجتامعــي،
ً
البلــد وبــن شــباب البلــدات األخــرى ،والتكثيــف مــن وتــرة التفاعــل بينهــم
عــر نشــاطات وفعاليــات ثقافيــة ورياضيــة وتربويــة وترفيهيــة مشــركة حتــى
تبقــى جســور الثقــة قويــة ،والنفــوس مهيــأة للتداعــي عنــد النجــدة ،ويســتمر
جنــي ثــار التعــارف والتقــارب عــى نحــو متواصــل.
أعــي أننــي أكثــرت مــن احلديــث حــول التضامــن الوطنــي ،بيــد أن
إكثــاري فيــه يتناســب قط ًعــا مــع أمهيتــه البالغــة يف اســتمرار متاســك املجتمــع
ووحدتــه ،فهــو قــوام املجتمــع القــوي وعــاده ،واللبنــة التــي توطــد العالقــة
احلســنة بــن أطيــاف املجتمــع كافــة.
وإذا عدنــا إىل «وإيــاك نســتعني» نجــد أهنــا أتــت مبــارشة مــع «إيــاك
نعبــد»؛ إذ إن حــرف الــواو باللغــة العربيــة الــذي يربــط بــن شــيئني ،يفيــد املعيــه،
كأن تقــول جــاء أمحــد وحممــد ،نفهــم أن أمحــد وحممــد جــاءا م ًعــا ،مل يســبق
أحدمهــا اآلخــر ،بخــاف حــرف الفــاء الــذي يفيــد التعاقــب ،كأن نقــول جــاء
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أمحــد فمحمــد ،أي :جــاء أمحــد وبعدهــا بقليــل جــاء حممــد ،وكالمهــا بخــاف
«ثــم» إذ إهنــا تفيــد الرتاخــي مــن حيــث الزمــن كأن نقــول جــاء أمحــد ثــم حممــد،
أي جــاء أمحــد وبعــده بكثــر جــاء حممــد.
وملــا كان األمــر كذلــك فــإن ثمــة إشــارة أو إشــارات بينهــا هــذا التــازم
مــا بــن «إيــاك نعبــد» و»إيــاك نســتعني» ينبغــي التقاطهــا وحتليلهــا وفهمهــا.
ومنهــا :ربــا ألن عبــادة النهــوض بتكاليــف اخلالفــة واإلعــار والبنــاء
تتطلــب مــن الصفــوة الواعيــة لكرامتهــا طاقــات وجهــو ًدا مضيئــة ومتواصلــة؛
لكــي تبقــى البرشيــة مجعــاء بحالــة صعــود دائــم نحــو الكــال والســعادة والرخاء
فــكأن الصفــوة تقــر وتعــرف بــن يــدي رهبــا يف الصــاة وخارجهــا بعجزهــا
ونقصهــا وافتقارهــا ،وبحاجتهــا إىل إغاثــة اهلل  هلــا غــر املنقطعــة؛ ألهنــا ال
حتتمــل انقطاعهــا طرفــة عــن لثقــل وعظيــم األمانــة التــي اختــرت حلملهــا
وحتقيقهــا وإشــاعتها يف عــامل النــاس وباقــي العــوامل يف هــذه األرض ،والتــي تقــع
مجي ًعــا حتــت مســؤولية اســتخالفها.
فهــل يــا تــرى ملثــل هــؤالء يعــرف الكــر طري ًقــا إىل قلوهبــم؟ أم هــو ثــوب
التواضــع الــذي يرتدونــه وتــزدان بــه أعامهلــم وأرواحهم؟

والحــظ معــي بقلبــك أهيا القــارئ العزيز كيــف أن عبارة «إياك نســتعني»
ختــرج مــن قلــب قائلهــا املســتعني عــى نحــو رجـ ٍ
ـاء ُم ِلــح تــردد يف كل أنحــاء
أعامقــه وأغــوار روحــه ،تتصاعــد مترضعــة إىل أعــى مناشــدة رهبــا بجــوارح
خاشــعة ،وعيــون واقعــة ،وبصــدور هــادره بــأن يبقــى دو ًمــا معهــا بعونــه ومدده.
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ثــم أســتلهم مــن التــازم بــن جــزأي اآلية «إيــاك نعبــد» و»إياك نســتعني»
ومــن واقــع التجربــة احليــة إننــي ال أســتطيع أن أهنــض بجميــع تكاليــف اخلالفــة
ومهــام اإلعــار بمفــردي ،مــا يرتتــب عليــه اإلدراك لــدى الصفوة بأمهية تشــكيل
اجلمعيــات واملؤسســات املنظمــة مــا يضمــن تأطــر العقــول والطاقــات واجلهود
يف بوتقــات مجاعيــة قــادرة عــى القيــام بتلبيــة حاجــات النــاس وأعبــاء املهــام،
ومجيــع التكاليــف بشــكل عــام ،وقــد تكــون هــذه املؤسســات عــى مســتوى حمــي
أو إقليمــي أو حتــى عاملــي ،وملــا كانــت مجاعيــة العمــل مــن مســتلزمات «وإيــاك
نســتعني» فــإن األمــر يتطلــب:
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ً
أول :محايــة ســر العمــل بأفضــل أداء وأعظــم عطــاء مــن كل فــرد مــن
أفــراد اجلامعــة.
ثان ًيا :ضامن بقاء روح التعاون والتكامل والوئام يف صفوف العاملني.

ثال ًثــا :اإلبقــاء عــى روح التطلــع نحــو التطويــر والتحســن يف األداء
والتــوق املســتمر واملضطــرم لإلبــداع والتميــز.
راب ًعا :الصدق واحلرص عىل نجاح مهام اجلامعة يف حتقيق األهداف.

خامســا :استشــعار كل فــرد مــن أفــراد اجلامعــة أنــه املســؤول وحــده عــن
ً
نجــاح اجلامعــة يف مهامهــا ،وأنــه إذا مــا قــر أو اســتهرت فــإن املــروع برمتــه
عرضــة لالهنيــار أو اإلخفــاق.
ثمــة مبــدأ هــام إذا مــا تــم اعتــاده بصــدق ووعــي ناضــج من قبــل اجلامعة
فــإن هــذه املتطلبــات اخلمســة ســتجد هلــا مناخــات مناســبة وإجابــات كافيــة،
وذاك مبــدأ الشــورى ،وهــذا املبــدأ ســنتناوله يف املبحــث التــايل إن شــاء اهلل.
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وإن مــن يتــوق ويتطلــع ألن يكــون مــن الصفــوة املؤمنــة الواعيــة الداعيــة
ينبغــي عليــه إن وصــل إىل وعيــه لكرامتــه ،أن حيــرص أشــد احلــرص بــأن يكــون
قــدوة حســنة ملحيطــه االجتامعــي ويف أوســاط مجاعتــه ،وبــأن تتمثــل فيــه قيــم
ومبــادئ وفضائــل مجــة ،فكـ ًـرا ،وســلوكًا وعاطفــة ،مثــل :احللــم ،الصــر ،العلــم
واإليثــار ،الزهــد ،األمانــة ،الصــدق ،املبــادرة والرياديــة ،اإلبــداع والتميــز،
التضامــن والتعــاون وباقــي معــاين اخلــر والعــدل واإلحســان.
ً
متواصــا
وهــذا االســتحقاق يوجــب يقظــة مســتمرة ،وحتشــيدً ا
لطاقــات الــروح والنفــس ،وتعـ ٍ
ـال عــى الــذات وحظوظهــا املفرطــة ،مــا جيعــل
املــرء يشــعر بحــق يف أعامقــه عظيــم حاجتــه إىل معيــة اهلل  وإعانتــه الدائمــة
لــه ،فــا عجــب بعدهــا؛ نظـ ًـرا لعظــم احلمــل هــذا أن يبقــى يســتعني بــاهلل يف
صلواتــه ويف غــر صلواتــه ﱹ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﱸ [البقــرة ،]153 :ولكــي ال يكــون هنالــك فجــوة مــا بــن القــول
والفعــل ،مــا بــن مقالــه وحالــه؛ ألنــه ال يشء أكــره عــى النفــس مــن رؤيــة
أحدهــم خيالــف مقالــه حالــه.
أيضــا الواعــي لكرامتــه حاجتــه إىل عونــه -تعــاىل ،-بــأن
ـرا يستشــعر ً
أخـ ً
هيديــه للــراط املســتقيم وللمنهــج القويــم ،وأن يثبتــه عليــه عنــد أدائــه لعبــادة
القيــام بتكاليــف اخلالفــة يف األرض.

▌ «اهدنا الرصاط املستقيم»:

لــو تتبعنــا بدايــة املعــاين اللغويــة لكلامهتــا كــا هــي يف املعجــم العــريب
لتســنى لنــا التظلــل بفيئهــا يف إطــار رؤيتنــا اجلديــدة لســورة الفاحتــة ،فإننا ســنجد
املعــاين اآلتيــة:
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عرفَّ ،
دل.
هدى :أرشدّ ،بيَّ ،
الرصاط :الطريق ،السرية ،اهليئة ،املنهاج ،السبيل.
املستقيم :ضد ِ
املع َّوج.
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وكأن الصفــوة التــي ال تــكل يف طلــب االســتعانة بــاهلل « وإيــاك
نســتعني» تتــرع إليــه -تعــاىل -يف كل يــوم مــرات ومــرات ،يف ســكوهنا ،ويف
حركتهــا ،ويف أول عملهــا ،ويف وســطه ،ويف آخره ،يف ســياق أدائهــا الدائم لعبادة
النهــوض بتكاليــف اخلالفــة مــن إعــار وإصــاح وإعانــة املحتــاج ،واألخــذ بيــد
املســكني واليتيــم واألرملــة واملطلقــة ،وكل حمتــاج ومظلــوم وحمــروم ويف إطــار
جهادهــا لتوفــر الســعادة للمتعثريــن املعرسيــن مــن خــال إبداعهــا احللــول،
والعــاج ،واألجوبــة ،وحتــى يف ســرهتا الذاتيــة وحياهتــا الشــخصية ،وتتــرع
إليــه -تعــاىل -بــأن يرشــدها ،ويعرفهــا الطريــق األنســب واخليــار األقــوم الــذي
يســتقيم مــع الفطــرة التــي فطــر اهلل النــاس عليهــا ،وال يتعــارض أو ينحــرف عــن
كليــات اإلســام ،ومقاصــده العامــة ،وأصولــه ،ومبادئــه التــي هبــا يتحصــل
الفــاح والســعادة يف الدنيــا واآلخــرة ملــن ســار عــى هدهيــا واقتفــى أثرهــا.
فاإلنســان اخلليفــة ،ســواء ذاك الــذي يشــغل منصــب رئيــس الدولــة،
أم اإلنســان العــادي ،فضـ ًـا عــن الصفــوة يــدرك أن رصاطــه املســتقيم ونظامــه
الــذي عــى وحيــه يســر هــو اإلســام ،فاإلســام هــو منهــج اخلالفــة لــكل فــرد.
لكــن بــا أن اإلنســان ال يتــرع إىل ربــه بســورة الفاحتــة طال ًبــا عونــه
ومنهجــا؛
وهدايتــه للطريــق املســتقيم إال إذا كان ســل ًفا قــد اعتنــق اإلســام دينًــا
ً

تأمالت في كرامة اإلنسان

إ ًذا ملــاذا يظــل يدعــو ألن هيديــه ربــه الــراط املســتقيم؟ نظـ ًـرا ألنــه قــد اختــار
الــراط واملنهــج ،وهــو اإلســام وااللتــزام بــه فلــم إ ًذا هــذا الــدأب يف الدعــاء
والطلــب؟
ظاهر ًيــا كأننــا أمــام إشــكالية وتناقــض لكــن ليــس األمــر كذلــك ،بعــض
العلــاء ،ويف حماولــة منهــم حلــل هــذه اإلشــكالية التــي قــد تبــدو للوهلــة األوىل
أهنــا تنطــوي عــى تناقــض مــا يبعــث عــى احلــرة قالــوا :اهدنــا تــأيت بمعنــى ثبتنا،
فـــ «اهدنــا الــراط املســتقيم» تعنــي ثبتنــا عــى دينــك احلنيــف وهــو اإلســام.
لكــن عنــد رجوعنــا إىل معجــم «لســان العــرب» مل نعثــر عــى هــذا املعنــى
مــن مــادة «ه ،د ،ى» ،ســوى مــا ملكنــاه يف أول املبحــث ،لكــن بالنســبة هلــم فــإن
هــذا املعنــى قــد فكفــك هلــم اإلشــكالية وأراح باهلــم.
صحيحــا م ْائــة بامل ْائــة ،ومــا ســأقوله اآلن يبقــى اجتهــا ًدا،
قــد يكــون هــذا
ً
قــد أصيــب فيــه وقــد أخطــئ ،لكنــه عــى كل حــال ال يتعــارض والتفســرات
دائــا هــو منثــور يف نطــاق هــذه التفســرات
املوجــودة يف كتــب التفســرً ،
وبداخلهــا ،ومل حيتــج منــي غــر تســليط الضــوء عليــه وإظهــاره ،وبمقــدوره أن
يوســع للقــارئ آفاقــه وينــوع خياراتــه ،ويعمــق اســتقصاءه عنــد حتديــد مقارباتــه
يف حياتــه احلركيــة والفكريــة ،ويف حياتــه الشــخصية والعامــة.
تناقضــا ،وعــى النحــو اآليت،
أظــن أنــه باإلمــكان حــل مــا بــدا للبعــض ً
فحينــا نرتــل يف كل صــاة وخــارج الصــاة «اهدنــا الــراط املســتقيم» فإنــه
ينبغــي علينــا أن نتوخــى معنيــن ،األول :ثبتنــا ،والثــاين :بـ ّـن لنــا ووفقنــا.
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باملعنــى األول :ثبتنــا ،فإننــا نتوجــه إىل اهلل  يف كل صــاة بــأن يثبتنــا عىل
الــراط املســتقيم ،وهــو الــراط الــذي اســتقام عليــه مجيــع األنبيــاء مــن لــدن
أبينــا آدم  إىل رســولنا حممــد ﷺ ،التوحيــد وعبــادة اهلل  ومجلــة املعتقــدات
ً
فضــا عــن أمهــات األخــاق:
والتصــورات عــن الكــون واحليــاة واإلنســان
الصــدق ،األمانــة ،الوفــاء ،غريهــا ،واحــرام كرامــة اإلنســان.
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هــذا هــو «الــراط املســتقيم» الــذي نتــرع إليــه -تعــاىل -بــأن يثبتنــا
ً
رســوخا ومتكينًــا ،لكــن فيــا يتعلــق بالظنيــات ،بمعنــى
عليــه ،ويزيدنــا فيــه
النصــوص التــي هلــا أكثــر مــن داللــة ،إضافــة إىل مــا يقابلنــا يف احليــاة مــن مفــارق
طــرق يف املجــاالت كافــة وعــى املســتويات كافــة ،وحتتــاج منــا إىل اعتــاد خيــار
مــن بــن عــدة خيــارات ،والتــي لربــا تبــدو مجيعهــا حســنة ،فنريــد أن نختــار
اخليــار األحســن ،أو تبــدو مجي ًعــا ســيئة فنريــد أن نختــار األقــل ســو ًءا إذا مــا
اضطررنــا إليــه ،عندهــا نتفــرغ إىل أدلــة ألن يبــن لنــا ويوفقنــا الختيــار «الــراط
املســتقيم» يف هــذه القضيــة أو تلــك مــن بــن مجلــة اخليــارات املعروضــة أمامنــا،
أو بــأن يوفقنــا يف توفــر األمثــل مــن اخليــارات أو احللــول بقدراتنــا الذاتيــة.
ولزيــادة التوضيــح نقــول :إن الصفــوة هــي تــزاول مهــات اخلالفــة يف
األرض ،تواجههــا مفــارق طــرق كثــرة خــارج نطــاق القطعيــات ،تضطــر معهــا
ألن حتســم خياراهتــا وتقــرر بــأي اجتــاه تســر ،هــذا فضـ ًـا عــن حياهتــا اخلاصــة
ومــا يواكبهــا مــن قــرارات وحســم بــن اخليــارات.
فاإلنســان كل إنســان ،جيــد نفســه يقــف كل يــوم مــرات وكـ ّـرات ،أمــام
مفــارق مــن الطريــق تطلــب منــه اختــاذ قــرار واعتــاد خيــار مــن مجلــة خيــارات،
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فتجــده يضطــر ألن يعالــج الكثــر مــن األســئلة التــي حياور هبــا نفســه أو يتباحث
هبــا مــع نظرائــه مــاذا أفعــل؟ مــاذا أختــار؟ أي اخليــارات هــو األنســب ملــا أواجهه
حيــث يكــون األكثــر جل ًبــا للمنفعــة واألكثــر در ًءا للمفســدة؟ ومثلهــا الكثــر.
ويف هــذه احلالــة ،عليــه أن جيتهــد يف رأيــه وحيشــد ألجــل ذلــك خرباتــه
وجتاربــه ومطالعاتــه ومشــاوراته ،ومــع ذاك فقــد تكــون القضيــة أو الواقعــة التــي
هــو بصــدد معاجلتهــا تتســم بكثــر مــن التعقيــدات والتشــابكات مــا يعاظــم
لديــه صعوبــة وعنــاء االختيــار واحلســم ،فيتفاقــم يف هــذه اللحظــة ،بعــد كل
حتشــيده واجتهــاده إحساســه بالتوجــه ا ُمل ِلــح إليــه تعــاىل بــأن يوفقــه ويبــن لــه
اخليــار األنســب واألمثــل مــن بــن اخليــارات الــذي يســتجيب ملقتــى اللحظــة
ومتطلباهتــا ،ولطبيعــة الواقعــة أو القضيــة ومالبســاهتا ،فريفــع يديــه إىل أعــى:
يــا رب «اهدنــا الــراط املســتقيم» اهــدين ووفقنــي للخيــار األنســب واألمثــل
واألمجــل واألكثــر اســتفادة؛ إذ لربــا تكــون هنالــك خيــارات أخــرى تــراءى لــه
أهنــا حتمــل هــي األخــرى الصــواب واالســتقامة واجلــال ،لكنــه يتقــى جمتهــدً ا
اخليــار األمثــل ،وليــس جمــرد خيــار مناســب وصحيــح بــل الــراط والطريــق
واملقاربــة األفضــل واألنســب ملقتــى القضيــة وطبيعتهــا ،واملنزهــة عــن اهلــوى،
واحلظــوظ والضعــف الــذي لربــا يعرتيــه عنــد االختيــار واحلســم واختــاذ القرار،
هكــذا أظــن أننــي هبــذه املقاربــة قــد بينــت املعنيــن :التثبيــت ،والتبيــن.
«اهدنا الرصاط املستقيم» واختاذ القرار:

وقبــل اخلــوض فيــه ،تبــن لنــا أنــه إذا ما ربطنــا «اهدنــا الرصاط املســتقيم»
يف مفهــوم الكرامــة ،فهــي تكــون ،يقينًــا ال يســاوره الشــك ،ضــد التقليــد
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واخلمــول واالتــكال ،وهــي دعــوة إىل االســتقاللية واالعتــاد عــى الــذات،
وإعــال الفكــر والبحــث والتقــي ،والريــادة ،وهــذا كلــه يف عمليــة االهتــداء
إىل «الــراط املســتقيم» يف كل املجــاالت ويف كل القضايــا ،وذاك ألحافــظ
عــى لبــاب كرامتــي؛ ألنــه يف طلــب احلــل مــن الغــر أو تقليــده فيــه إهانــة أشــد
اإلهانــة ،وانتقــاص أشــد االنتقــاص لصميــم لبــاب كرامتــي ،التــي حيــرص احلــر
والعزيــز أشــد احلــرص عــى محايتهــا وصوهنــا.
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لــذا فالصفــوة جتتهــد دو ًمــا لتجــرح لنفســها احلــل واملنهــج يف كل مــا
يواجههــا ويتحداهــا أو هيددهــا ،لتبقــى هــي املثــل والنمــوذج ال املقلــدة أو
املســتوردة.
بعــض النــاس ال يتخــذ املنهــج الصحيــح عنــد احلســم واالختبــار ،فــرى
أحدهــم وهــو هاجــع أو جالــس ومفعــم بالكســل يمــد يديــه عنــد مفــرق الطريق
داع ًيــا :يــا رب اهــدين الصــواب ،أو يــا رب اهــدين األنســب ،وهــو لألســف مل
ِ
ـتقص اخليــارات املمكنــة،
يعمــل عقلــه ،وال فكــره ومل يســتد ِع جتاربــه ،ومل يسـ
وتبيــن ســلبيات كل خيــار واجيابياتــه ،وإنــا يتــرف كالطالــب االبتدائــي
الكســول واخلامــل الــذي يريــد أن ينجــح يف االمتحــان فيدعــو ربــه« :يــا رب
نجحنــي ،يــا رب ســهل عــي االمتحــان» ،وهــو مل يتحــر ومل يســتعد لــه كــا
ينبغــي ،أليــس هــذا الطالــب مدعــاة للشــفقة والســخرية يف ٍ
آن واحــد؟
ثمــة لفتــة أخــرى نســتلهمها يف حــال اللحظــة احلاســمة حيث فيهــا حيتاج
املــرء إىل حســم وقــرار مــن بــن عــدة خيــارات ،حتــى لــو جاهبتــه الواقعــة أو
املعضلــة منفــر ًدا ،فــإن اآليــة تشــر إىل اجلامعيــة كــا يتضــح مــن منطوقهــا« :اهدنا
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الــراط املســتقيم» وليــس اهــدين الــراط املســتقيم ،ما يكســب مبدأ الشــورى
واملشــاورة أمهيــة قصــوى ،وهــذا يعرفنــا بمعــامل املنهــج الســديد الختــاذ القــرار،
فــاألول نعــرف القضيــة أو الواقعــة التــي جتاهبنــا بــكل تفاصيلهــا وأبعادهــا
وخلفياهتــا ،وثان ًيــا :أنقلهــا مــن مســتوى الفــرد إىل اجلامعــة بحيــث نــارس
(العصــف الذهنــي) حوهلــا ،أي نــزاول مبــدأ الشــورى بحقهــا ،والتــي تعنــي
اســتقصاء اخليــارات املمكنــة للحــل والعــاج ومــا يصاحبهــا مــن إجيابيــات
وســلبيات لــكل خيــار ،ثــم يتــم اعتــاد اخليــار األكثــر نف ًعــا وإجيابيــة ،واألقــل
رضرا وخســارة.
ً
وهــذا هنــج قــرآين يبــن كــا تعكســه اآليــة التاليــة :ﱹﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﱸ [البقــرة ]219 :فالعاقــل والراشــد يتجنبهــا؛ ألن ســلبياهتام أكثــر مــن
إجيابياهتــا ،أوليــس هــذا تقريـ ًـرا مليــزان املصالــح واملفاســد؟ وهنــاك معلــم ثالــث
ملنهــج «اهدنــا الــراط املســتقيم» وهــو أال يتعــارض خيــاره مــع فطرة اإلنســان،
بــل أن ينســجم معهــا ،ويتوافــق مــع رضورة تطابقــه مــع الوســطية ،بمعنــى ال
إفــراط وال تفريــط ،واليــك بعــض األمثلــة:
األيديولوجيــة التــي طغــت فيهــا اجلامعيــة عــى حســاب الفــرد وامللكيــة
الفرديــة؛ تصادمــت مــع فطــرة اإلنســان أيــا تصــادم حيــث إن اإلنســان مفطــور
عــى نزعــة التملــك ،فــإذا مــا ســلبته هــذا احلــق ،فإنــك عمل ًيــا أخرجتــه عــن
طبيعتــه وإنســانتيه ،أي شــوهته ،فــا غرابــة إ ًذا إن ســقطت هــذه األيديولوجيــة
ومل تصمــد أمــام إنســانية اإلنســان.
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والــراط املســتقيم حــول هــذه القضيــة إىل الوســط بــن اجلامعــة والفرد،
فللفــرد حقــوق ،وللجامعــة حقوقهــا ،وينبغــي احــرام احلقــوق مجيعهــا ،وإذا مــا
تعــارض حــق معــن للجامعــة مــع حــق للفــرد ،فيقــدم حــق اجلامعــة عــى حــق
الفــرد ،بأقــل خســارة للفــرد ،مــع اســتعدادية اجلامعــة للتعويــض ،وهبــذه املقاربــة
قــد توافــق الــراط املســتقيم مــع الفطــرة اإلنســانية مــن حيــث االعــراف بحــق
الفــرد بالتملــك مــن جهــة وبأدائــه لبعــض الواجبــات املاليــة جتــاه اجلامعــة ،مثــل
الــزكاة ،كــا قــال عنهــا ﷺ «تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إىل فقرائهــم» مــن جهــة
أخــرى.
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وثمــة مثــل آخــر لربــا يواجــه الكثــر مــن شــبابنا املتديــن حدي ًثــا :شــاب
التــزم مــن قريــب يف اإلســام ،وهــو ينحــدر مــن أرسة غــر متدينــة وقــد تكــون
يســارية أو ليرباليــة أو غــر ذلــك ،ووالــداه ليــس فقــط مل حيبــا توجهــه اجلديــد بــل
حيــاوالن إبعــاده عــن دينــه الــذي اعتنقــه بتســفيهه وتتفيهــه ،ونعتــه بــكل النعــوت
املنفــرة واملبعــدة ،فيحتــار هــذا الشــاب ،فهــو مشــغوف هبذا الديــن ومؤمن به أشــد
اإليــان ،فــا يســتطيع حتــى جمــرد التفكــر باالرتــداد عنــه ،فيتســاءل مغمو ًمــا يف
ـواي.
رسه :هــل أهجرمهــا؟ أو هــل أقاومهــا إىل درجــة إيذائهــا؟ لكنهــا أبـ ّ

وح ًقــا كثــر مــن الشــباب هيجــر والديــه ،ومنهم مــن يؤذهيم ولــو بالكالم
املــيء باســم الديــن طب ًعــا ،وبعضهــم ال يقــاوم وال يؤذهيــا وال هيجرمهــا ويبقي
معهــا عــى خــر ،لكنــه يف داخلــه غــر مطمئــن متــام االطمئنــان إىل ســلوكه هــذا
ظا ًنــا أن مــا يقــوم بــه مــن طاعــة لوالديــه اللذيــن جيتهــدان يف رصفــه عــن دينــه ال
يســتقيم مــع مبــادئ وتعاليــم الدين.
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اجلــواب الشــايف هلــذه املعضلــة ،نجــده يف القــرآن الكريــم ،وهــذا اجلواب
يواطــئ ويوافــق متــام املوافقــة الفطــرة اإلنســانية ،وحيافــظ عــى مبــدأ الوســطية
بــأروع صورهــا اجلميلــة.
فضـ ًـا ،عــن اآليــات الكريمــة الكثــرة التــي حتــث عــى طاعــة الوالديــن
وبرمهــا ،إىل درجــة أال نقــول هلــا « ُأف» فــإن ثمــة آيــة كريمة متنح الشــاب املذكور
أعــاه اجلــواب الــكايف والــوايف حلريتــه ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [لقــان.]15 :
لــو بــذل الوالــدان كل جهدمهــا ومهاراهتــا لرصفــك عــن دينــك فــا
تســتجب هلــا بعــد أن هــداك اهلل  ،لكــن احــرص أشــد احلــرص أن تســتمر
يف طاعتهــا وحبهــا وبرمهــا ،ومصاحبتهــا باحلســنى مــا دامــا عــى قيــد احليــاة.
املــرء يف داخلــه ال حيتمــل وال يســتطيع إيــذاء والديــه أو إهانتهــا البتــة إال
معتوهــا أو جمنو ًنــا أو متعال ًيــا إىل حــد العمــى ،فتخيــل إ ًذا لــو أن الديــن
إذا كان
ً
أمــره بإيذائهــا أو حتــى هجرمهــا بســبب كفرمهــا فإنــه لربــا يســتجيب للديــن
اجلديــد ،لكــن الغصــة ســتأكله ً
أكل ،والكمــد سينهشــه ً
هنشــا؛ بســبب مــا يورثــه
التناقــض الداخــي الــذي يعانيــه ويكابــده؛ إذ إن األمــر خيــص أقــرب اخللــق إليــه
غــر أن اختيــاره التمســك بدينــه مــن جهــة ،والتشــبث بطاعــة والديــه وحســن
صحبتهــا بالرغــم مــن كفرمهــا وحتريضهــا مــرة أخــرى؛ قــد وافــق بخيــاره هــذا
الفطــرة والطريقــة الوســطى ،وحــاز جــراء ذلــك عــى ســامه الداخــي.
ومــن األمثلــة األخــرى التــي قــد تواجــه املــرء ربــا يوم ًيــا ،وحيتــاج معهــا
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إىل حســم بــن عــدد مــن اخليــارات؛ كأن يواجــه اإلنســان خط ًبــا ،وتــأيت معاجلتــه
عــر أحــد خياريــن ،أحدمهــا أســهل وأقــل تكلفــة ،والثــاين أعقــد قليـ ًـا ،وأكثــر
مشــقة وتكلفــة ،لكــن اخليــار األول قــد ال يــروق لبعــض النــاس ،وربــا يغمزون
بمــن اختــاره ،والثــاين مرشــح بــأن حيظــى صاحبــه باإلعجــاب واالستحســان،
لكــن جيــب التنويــه إىل أن املنافــع يف كل خيــار أكــر مــن املفاســد ،أي أن اخليارين
مــرران يف ميــزان املنافــع واملفاســد ،فنظـ ًـرا لذلــك يســتطيع أن خيتــار بــا تــردد
اخليــار األول األقــل مشــقة ،والــذي هــو مــن «الــراط املســتقيم».
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ناهيــك عــن أنــه يتامهــى مــع الفطــرة اإلنســانية؛ إذ أن املــرء يميــل بطبيعته
وجبلتــه إىل الســهل واليــر واألقــل مشــقة وتكلفــة حتــى إن الرســول ﷺ علمنا
أن ندعــو اهلل  بــأن يســهل لنــا الصعــب وخيفــف عنــا املشــقة والعنــاء «اللهــم
ـهل وأنــت جتعــل احلــزن سـ ً
ال ســهل إال مــا جعلتــه سـ ً
ـهل» [رواه ابــن حبــان] ،واحلــزن

هنــا كنايــة عــن املشــقة والصعوبــة ،ومــن قبــل تقــول اآليــة الكريمــة ﱹﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [البقــرة.]185 :
«اهدنا الرصاط املستقيم» وحرية الرأي:

وثمــة قضيــة يف غايــة األمهيــة ســتواجه كل إنســان يف حياتــه الفكريــة
والسياســية وحتــى الشــخصية ،تتعلــق يف كيفيــة التعامــل مــع اآلخــر املختلــف
واملخالــف ،هــل يتعامــل بحلــم ورويــة؟ وهــل مــن حــق اآلخــر أن خيتلــف معــه
حــول احلقيقــة التــي حيملهــا ويؤمــن هبــا؟ أم يمنعــه ويقمــع رأيــه؟ ويفــرض
باإلكــراه (حقيقتــه) ورأيــه هــو وحيــاول فرضهــا عــى النــاس يف ســوق األفــكار؟
ً
قبــول واستحســانًا
ألن تســعى أن يكــون رأيــك وفكــرك ومعتقــدك األكثــر
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واعتنا ًقــا لــدى النــاس كافــة يتامشــى ويتفــق مــع الفطــرة اإلنســانية ،غــر أن
ســعيك لفــرض رأيــك وفكرتــك عــى اآلخــر يتعــارض ويصطــدم مــع الفطــرة
اإلنســانية التــي فطــر اهلل النــاس عليهــا؛ إذ أن اإلنســان مفطــور عــى رفــض ونبــذ
الفــرض واإلكــراه ،وينــزع بحميــة إىل حريتــه يف قــول مــا يشــاء والتعبــر عنــه بــا
يشــاء.
وأقــول إنــه يتعــارض مــع الفطــرة اإلنســانية؛ إذ إنــك أنــت يــا صاحــب
الفكــرة والــرأي الــذي تؤمــن هبــا أهنــا مهــا احلقيقــة بعينهــا ســتجد نفســك
ترفــض وتنبــذ إذا مــا تعرضــت للفــرض واإلكــراه مــن غــرك ممــن يعتقــد أنــه هو
مــن يملــك نــوايص احلقيقــة أو حتــى إذا مــا منعــت مــن اإلدالء برأيــك وفكــرك
والتعبــر عنهــا ســيغمرك حينهــا الشــعور بالقهــر والظلــم واالســتبداد املقيــت،
فالــذي ال تقبلــه لنفســك ال تقبلــه لغــرك ،ومــن العــدل أن تعامــل النــاس مثلــا
حتــب أن يعاملــوك.
ً
فضــا عــن
ثــم إن الفــرض واإلكــراه يتعــارض مــع كرامــة اإلنســان
اصطدامهــا مــع نظرتــه وهــذه الكرامــة كــا قلنــا يف الفصــول الســابقة ،وال ســيام
«لبــاب الكرامــة» قــد قررهــا اهلل  Uلإلنســان لــكل إنســان أ ًيــا كان هــذا اإلنســان،

وذاك حينــا نفــخ اهلل  مــن روحــه يف آدم  يف الســاء حتــى قبــل األمــر
بالصــاة والصيــام وأســجد لــه املالئكــة تكريـ ًـا لــه وألبنائــه مــن بعــده لقولــه
تعــاىل :ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [اإلرساء .]70 :فهــذه اآليــة الكريمــة
تؤكــد أن البــر مجي ًعــا متســاوون بالكرامــة «لبــاب الكرامــة» حيــث ال فضل فيها
لعــريب عــى عجمــي وال ألبيــض عــى أســود ،كــا أن الشــاب مــن بــن جمموعــة
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شــباب ال يســتطيع أن يتباهــى ويدعــي تفوقــه عليهــم بأنــه شــاب ذكــر ،فــكل
املجموعــة شــباب وذكــران ،ومثــل البنــت مــن بــن جمموعــة مــن البنــات ،فهــن
أيضــا بنــات وإنــاث ،وكذلــك ال يســتطيع أن يتباهــى أي إنســان عــى إنســان آخر
ً
بـــ (لبــاب كرامتــه) فلــكل إنســان لبــاب كرامتــه ،وإنــا يتفاضلــون بينهــم بوعــي
الكرامــة عــى شــقيه ،فمــن بلــغ الوعــي بكرامتــه إىل حــد النضــج يكــون أرقــى
ممــن مل يبلغــه ،ومــن حتقــق وعيــه لكرامتــه فهــو األرقــى ،وهــو األنقــى ،وبلغــة
القــرآن الكريــم ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [احلجــرات ]13:تشــر هــذه
اآليــة إىل أن مجيــع النــاس بــا اســتثناء ذوو كرامــة (لبــاب الكرامــة) ،وجيــب
احرتامهــا مــن اجلميــع للجميــع؛ إذ إن فعــل التفضيــل «أكرمكــم» يشــر أن الكل
كرمــاء ،لكــن أكرمكــم عنــد اهلل  أتقاكــم لــه ،واحــرام هــذا الكرامــة (لبــاب
الكرامــة) التــي لــدى البــر وأبنــاء آدم  مــن قبــل اإلنســان املتديــن طاعــة
وتعبــد هلل .
لكــن انتبــه إىل أن اختبــار احرتامــك لكرامــة اآلخريــن يــرز عــى نحــو
واضــح مــع مــن خيتلــف معــك ،وليــس مــع مــن يوافقــك الــرأي والقناعــات،
فأنــت حتــرم كرامتــه ،أنــت عمل ًيــا حتــرم إقــرار الكرامــة لــه مــن اهلل  فــاهلل 
حيبــك أن ترفــض مــا خيالــف قناعاتــك ،لكــن مــع احــرام حــق اآلخــر بالتعبــر
وإبــداء الــرأي املخالــف ،ومــن مصــدر تعبــدك هلل  باحــرام مــا أقــره اهلل  يف
احــرام كرامــة اآلخريــن.
نعــم قــد يضيــق صــدرك بــا يقولــون ،أو ال يعجبــك ويصطــدم مــع مــا
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تعتنقــه وحتملــه مــن أفــكار ومعتقــدات وآراء ،فعليــك أنــت أن تصطــر وحتلــم
ـدرب صــدرك عــى التحمــل والتســامح ،ال أن جتنــح إىل
وتعـ ّـود نفســك ،وتـ ّ
إلزامــه رأيــك أو منعــه مــن رأيــه ،فتكــون قــد انتهكــت كرامتــه ،بخــاف مــا
توحــي بــه آيــات الكرامــة ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ و ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﱸ.
وثمــة آيــات قرآنيــة كثــرة تشــر بوضــوح إىل عــدم قمــع رأي اآلخــر
معارضــا لرأيــك إىل حــد القضــاء الكامــل ،بــل مطلــوب منــك
حتــى لــو كان
ً
البــاغ وأن جتادلــه ليــس باحلســني ،بــل بالتــي هــي أحســن.
ﱹﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﱸ
[ق.]45:
ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﱸ [احلجــرات.]98 - 97 :
ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الغاشية .]22 - 21
أوليــس هــذا يعنــي احــرام «لبــاب كرامتــه» بإتاحــة احلريــة لــه إلبــداء
رأيــه وفكــره وقناعاتــه «فكــر قليـ ًـا».
«اهدنا الرصاط املستقيم» ومبدأ الشورى:

الشــورى وضدهــا االســتبداد أي االســتفراد بالقــرار ،وعقليــة االســتثناء
بــكل يشء عــى حســاب الرشاكــة والعقليــة اجلامعيــة ،وهــي كــا قــال عنهــا
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عبــد الرمحــن الكواكبــي «االســتبداد هــو :غــرور املــرء برأيــه واألنفــة عــن قبــول
النصيحــة ،واالســتقالل يف الــرأي ويف احلقــوق املشــركة».
أيضــا« :عنــد إطــاق عبــارة االســتبداد فإهنــا تعنــي صفــة
ويقــول ً
للحكومــة املطلقــة العنــان فعـ ًـا أو حكومــة تتــرف يف شــؤون الرعيــة كام تشــاء
()1
بــا خشــية حســاب وال عقــاب حقيقــي»
ثــم إن مســاوئ االســتبداد كثــرة وكثــرة جــدً ا وعواقبــه وخيمــة جــدً ا
وفداحــة االســتبداد ســتطال بالــر والفســاد والتعفــن األفــراد واملجتمــع بقيمــه
وعاداتــه واألهــم بمســتقبله وآفــاق تطــوره ورقيــه.
156

وليســت مــن املبالغــة إذا زعمنــا أنــه إذا أردت دفــع جمتمــع أو مجاعــة إىل
الركــود والتعفــن والتخلــف ،فغـ ِّـذ لدهيــم عقليــة وثقافة االســتبداد ،فاالســتبداد
كاجلرثومــة ،فــإذا مــا القــت بيئــة مناســبة فرسعــان مــا تنتــر فيهــا وتتكاثــر،
وحتفــر هلــا مواقــع مســتحكمة ،وجرثومة االســتبداد قــد يامرســها األب يف أرسته
مــع زوجتــه وأوالده ،وقــد تكــون يف أوســاط مجاعــة أو حــزب ســيايس ،وبالطبع
يف أوســاط احلكــم.
إ ًذا فأينــا حيــل االســتبداد انتصبــت خيمــة التخلــف واالنحطــاط العلمي
واخللقــي والقيمــي ،ومــن هنــا جــاءت أمهيــة الشــورى كثقافــة وفكر وممارســة يف
اإلســام يف نصوصــه ويف ممارســات النبــي حممــد ﷺ.
فاإلســام يرفــض االســتبداد أغلــظ الرفــض ،وعلــاء األمــة يؤسســون
رفضهــم لــه ،اعتــا ًدا عــى آيــات القــرآن الكريــم الرصحيــة الصحيحــة ،والتــي
( )1عبد الرمحن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستبعاد ،ص.105
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تأمــر رصاحــة بالشــورى والتشــاور كحــق للمحكومــن عــى احلاكــم بقولــه
تعــاىل بصيغــه األمــر هنــا ﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [آل عمــران ]59 :وبصيغــة وصــف
حــال املســلمني هنــا ﱹﮞ ﮟ ﮠﱸ [الشــورى ]38 :فاإلســام ال يتعامــل
مــع الشــورى كآليــة مــن مجلــة آليــات نظــام احلكــم فحســب ،وإنــا ينظــر إليهــا
كثقافــة وعقليــة وعــادة؛ لــذا فاملــوىل  يريــد أن يــرى املســلم بفكــره وعقليتــه،
وعاطفتــه ووجدانــه ،وســلوكه وترصفاتــه؛ تشــاور ًيا بــكل مــا حتمــل الكلمــة
مــن دالالت ومعــان ،ولــو مل يكــن األمــر كذلــك ملــا بـ ّـن  يف اآليــة الكريمــة
رضورة تغلغــل ثقافــة التشــاور والرشاكــة يف اختــاذ القــرار حتــى يف األرسة يف
كل يشء حتــى يف األمــور التــي قــد تبــدو بســيطة وغــر مصرييــه :كنظــام الفطــام
والرضاعــة لقولــه  ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ
[البقــرة ]223:أي الــزوج والزوجــة.
هــذا فضـ ًـا عــا أوضحتــه الســنة العمليــة للرســول ﷺ؛ إذ إن الرســول
ﷺ كان يشــاور الصحابــة  واملســلمني يف احلــرب والســلم ،ويف الشــدة
والرخــاء ،ويف الصغــرة والكبــرة ،ويف كل يشء خيــص أمــر النــاس مــا دون
الترشيــع والعبــادة ،وعبــد الرمحــن الكواكبــي يــرى الشــورى الدســتورية الــدواء
لــداء االســتبداد.
والشــورى تعنــي _بــا ريــب_ مشــاركة عقــول اآلخريــن وخرباهتــم،
الســتخراج أفضــل مــا لدهيــم مــن فكــر وجيــه لبلــورة موقــف أو قــرار أو رؤيــة،
ســواء أكان ذلــك يف األمــور العامــة أو اخلاصــة.
أيضــا
وتــزداد رضورة املشــاورة تعاظـ ًـا الســيام يف األمــور التــي ختــص ً
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اآلخريــن بحيــث آثــار القــرارات ســتطال حارضهــم ومســتقبلهم ،فالــزوج حني
توجهــه الختــاذ قــرار تطــال آثــاره الزوجــة واألوالد فــا بــد أن يتشــاور معهــم،
فلــكل واحــد منهــم أحالمــه وحاجاتــه ،ومــن حقهــم بــأن تؤخــذ بعــن االعتبار،
وتؤثــر عــى شــكل القــرار ،فإنــه إذا مــا توحــدت النتيجــة عــن فشــل أو نجــاح
جزئــي ،فالــكل ســيتحمل املســؤولية ويرضــون هبــا دون عتــاب.
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أمــا لــو اســتفرد الــزوج بالقــرار هــو وحــده مــن ســيتحمل مســؤولية
الفشــل ،وحينهــا ســيثقله وســرهقه ،ليــس الفشــل وحده فحســب ،بــل نظراهتم
الالئمــة ،وربــا اهتــزاز ثقتهــم بجدارتــه يف اختــاذ القــرارات ،وهــذه هــي النتيجــة
األشــد قســوة مــن االســتفراد بالقــرار عــى القلــب لقــوم يعقلــون.
وعقليــه الرجــل العــريب ،وهــي عقليــة قبليــة ،جتنــح لتبقــى بيــده كل
الســلطات والصالحيــات ،ال يشــاركه هبــا أحــد مهــا عــا قــدره وارتفعــت
قيمتــه ،فهــل مثــل هــذه العقليــة تســتوجب مــن يتشــاور مــع امــرأة _زوجتــه_
وتتجاهــل مــا ورثتــه أبــا عــن جــد املثــل القائــل «شــاوروهن وخالفوهــن»؟
هــذه العقليــة ال تنظــر إىل الزوجــة كرشيكــة حيــاة يف كل يشء ،ورفيقــة
درب يف الــراء والــراء ويف الشــدة والرخــاء ،بــل يف رســم شــكل احليــاة
واملشــاركة وصنــع القــرار.
هــذا عــى مســتوى األرسة ،أصغــر وحــده مجاعيــة يف املجتمــع ،أمــا
الشــورى عــى املســتوى العــام ،بــا خيــص البلــد ،فالشــورى واملشــاورة واجبــه
يمليــه عليــه القــرآن الكريــم والفقــه الصحيــح للواقــع ،وفوائــده مجــة ،وقــد
أحصيــت ســاب ًقا جــز ًءا منهــا ،وال حاجــة هنــا لذكرهــا ثانيــة.
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لكــن لــو ســألنا أنفســنا الســؤال اآليت :ملــاذا اإلســام أقــر الشــورى
وطالــب النــاس بتطبيقهــا ســواء أكان يف احليــاة اخلاصــة أو العامــة؟
علــاء األمــة دعــوا إىل تطبيــق نظــام الشــورى يف احلكــم واحليــاة العامــة
بشــكل عــام ،بنــاء عــى التوجيهــات العامــة التــي وردت يف القــرآن الكريــم
ﱹﮞ ﮟ ﮠﱸ وﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ.
ومــن ثــم الســنة العمليــة للرســول ﷺ كــا قلــت آن ًفــا حيــث بــرزت
جليــة يف كل املواقــف والقــرارات التــي اختذهــا ﷺ يف حياتــه السياســية ،وأبــرز
مــا يكــون يف غــزوة أحــد حيــث كان رأيــه ﷺ مقابلــة زحــف مرشكــي قريــش
يف املدينــة ،داخــل حــدود املدينــة؛ إال أن رأي األغلبيــة ومعظمهــم مــن الشــباب
كان يــرى مقابلتهــم خــارج حــدود املدينــة ،فبالرغــم مــن خطــورة املوقــف
وحراجــة الوضــع ومصرييــة القــرار باإلضافــة إىل كونــه ﷺ رســول رب العاملني
غــر أنــه نــزل عنــد رغبــة رأي األغلبيــة بعــد مشــاورهتم والنتيجــة معروفــة،
ومل تكــن لصالــح املســلمني عســكر ًيا ،فلــم يلمهــم الرســول ﷺ ومل يشــعر ﷺ
بالزهــو بصوابيــة رأيــه ،وأن مــن حقــه مــن اآلن فصاعــدً ا االســتفراد بالقــرار،
بــل نزلــت اآليــة الكريمــة يف أحــرج حلظــة معنويــة نفســية مــر هبــا الصحابــة؛
إذ إهنــم مهيــأون لتقبــل أي مبــدأ جديــد ،ختاطــب الرســول ﷺ بأعظــم مبــدأ
ســيايس عرفــه التاريــخ ﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [آل عمــران ]59 :أي ابــق يــا حممــد

رئيــس الدولــة وشــاورهم وخــد بــرأي األغلبيــة منهــم بالرغــم ممــا حــدث؛ علـ ًـا
أن هــذه النتيجــة مــن الناحيــة النفســية أفضــل فرصة لتكريــس االســتبداد بالرأي
واالســتفراد بالقــرار إال أن القــرآن الكريــم رآهــا عــى الضــد مــن ذلــك؛ إذ إنــه
رآهــا فرصــة ألن خيلــد ويكــرس مبــدأ الشــورى حتــى يف الظــروف التــي يظــن
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هبــا البعــض أهنــا األنســب لفــرض االســتبداد واالســتفراد؛ وذلــك لتعظيــم
التوكيــد بــأن حتدثهــم أنفســهم باالســتبداد واالســتئثار بالــرأي أو بالقــرار أن ال
جمــال البتــه يف إقصــاء مبــدأ الشــورى فكـ ًـرا وســلوكًا.

فاســتحكام مبــدأ الشــورى يف نفــوس النــاس ووعيهــم ووجداهنــم يف
مثــل هكــذا ظــروف أعظــم متكنًــا وترسـ ً
ـخا مــن أي ظــرف آخــر.
لكننا ما زلنا نتساءل :ملاذا أقر اإلسالم الشورى وأمر بتطبيقها؟
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فحســب أقــوال العلــاء :عــى األمــة تطبيــق مبــدأ الشــورى اســتجابة
لتوجيهــات القــرآن الكريــم والســنة العمليــة للرســول ﷺ ولــو مل تكن للشــورى
فائــدة أعظــم ،ومــردود أفضــل مــن ذلــك ملــا كان القــرآن يأمــر الرســول ﷺ
باالســتمرار يف مشــاورة النــاس يف مجيــع الظــروف ،وملــا كان الرســول ﷺ يثابــر
مواظ ًبــا عــى ممارســتها.

أي أن العلــاء يعتنقــون مبــدأ الشــورى ويعتمدونــه؛ ألن مصــدره
النــص الدينــي ،ثــم ملــا لــه مــن فوائــد ومنافــع تعــود عــى اجلامعــة ،وهــذا بــا
ريــب صحيــح لكــن بالتفكــر املــي ،وبالتأمــل العميــق نصــل إىل أن االســتبداد
بالــرأي وبالقــرار يف األمــور التــي ختــص اآلخريــن يســدد طعنــه نجــاء يف
قلــب كرامــة اإلنســان «لبــاب الكرامــة» الــذي عكســته يف اإلنســان اآلية ﱹﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [البقــرة ،]30 :والتــي تعنــي هنــا شــعور اإلنســان بعــزة
نفســه واعتــداده بذاتــه ،وبحقــه وجدارتــه بنيــل احــرام وتقديــر اآلخريــن لــه
ملــا ينطــوي عليــه.
فاالســتبداد يشــعر اإلنســان بالتهميــش وقلــة التقدير واالحــرام فيتملكه
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تلقائ ًيــا اإلحســاس باإلهانــة والنفــور وبامتــاء قلبــه باحلنق والســخط ،ويشــعره
أيضــا أن إنســانيته مســتهدفة باســتهداف لبــاب كرامتــه وهــذه وصفــة مؤكــدة
ً
ليحجــب اإلنســان أفضــل مــا عنــده ويضــن بــه عــن املســتبد وحميطــه ،هــذا يف
أحســن األحــوال؛ إذ قــد يدفعــه االســتبداد إىل إخــراج أســوأ مــا لديــه ،فيكــون
احلصــاد مـ ًـرا ومدمـ ًـرا لــكل يشء.
ومــن هــذا احلصــاد املــر الــذي حيصــده النظــام املســتبد واملجتمــع هــو
حصــول الضعــف إىل حــد التــايش يف عنــري الــوالء واالنتــاء للدولــة أو
للجامعــة املســتبدة مــن قبــل األفــراد ،ومثــل هــؤالء األفــراد ســيكونون هن ًبــا
ً
ســهل ألي جهــة معاديــة للنظــام أو للمجتمــع.
اعرتفــت إحــدى وكاالت االســتخبارات لدولــة معينــة أنــه يســهل عليهــا
جتنيــد عمــاء هلــا مــن دولــة مســتبدة يشــعر مواطنوهــا باإلهانــة ،وذلــك لضعف
والئهــم وانتامئهــم للدولــة ،مــن أي دولــة غــر مســتبدة ،يتحــول هــؤالء أعــداء
ملجتمــع بتبلــد حســهم الوطنــي ،الــذي صنعــه االســتبداد هبــم واألمــر ذاتــه
حيــدث مــع أي حــزب أو مجاعــة مســتبدة.
مــن هنــا إ ًذا ومــن ســواها ،جــاء األمــر بالشــورى يف اإلســام ،وحرصــه
البليــغ عــى تطبيقهــا؛ ملــا فيهــا مــن احرتام لـــ (لبــاب كرامة اإلنســان) كل إنســان،
وهــي ليســت مــن بــر لبــر ،فيمــن هبــا أحدهــم عــى اآلخــر أو يتباهــى هبــا
بعضهــم عــى بعــض ،فهــي مــن اهلل  قــد أقرهــا للبــر مجي ًعــا أبنــاء آدم عليــه
الســام ،وكلهــم متســاوون هبــا ،وكلهــم كــا قلنــا ســاب ًقا ،يتفاضلــون بينهــم
بالوعــي هبــا؛ ولكوهنــا مدعــاة إلخــراج أفضــل مــا عنــد النــاس عــن طيــب
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خاطــر ،والشــعور باملســؤولية اجلامعيــة ثــم لباقــي الفوائــد واملنافــع التــي حتققهــا
الشــورى عــى املســتويات كافــة ،الفــرد واجلامعــة والدولــة.
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ولطاملــا يف الســجن ممــا كان حيــدث أمامــي أن غضبــت فصائــل صغــرة
وســخطت عــى الفصيــل الكبــر الــذي أهلــه حجمــه بــأن ينطــق أحدهــم
باســم مجيــع الفصائــل أمــام إدارة الســجن ،حــن كان جينــح هــذا الفصيــل إىل
االســتبداد بالقــرار حيــال إدارة الســجن وحجــب أخبــار مــا حيــدث بينهــا عنهــا
ـتكبارا؛ فقــط ألن هــذا الفصيــل قــادر عــى االســتبداد ،فكانــت هــذه
تعسـ ًفا واسـ ً
الفصائــل حتتــج عــن طريــق تصليــب مواقفهــا ،ووضــع العقــد باملنشــار وافتعــال
ـأرا لكرامتهــا املهانــة ،ونكايــة باســتبداده وتدفيعــه الثمــن عــى
بعــض األزمــات ثـ ً
التهميــش ،انظــر معــي كيــف أن كرامــة اإلنســان ،وكرامــة اجلامعــات أساســية
حليــاة النــاس يف أن تكــون حيــاة صحيــة ســليمة ومتعاضــدة!
وإذا مــا عدنــا وارتبطنــا بالفصــل الســابق «وإيــاك نســتعني» التــي منهــا
كــا قلنــا نســتلهم اجلامعيــة يف العمــل ،والتعــاون ألجــل أداء عبــادة االســتخالف
يف األرض عــى أكمــل وجــه ،ثــم ربطناهــا بـــ «اهدنــا الــراط املســتقيم» يتبـ ّـن
لنــا املنهــج الســليم الــذي نجتمــع عليــه ونســتقيم يف النهــوض بتكاليــف اخلالفــة
وعــارة األرض؛ فإننــا ســنهتدي إىل اعتــاد مبــدأ الشــورى وتشــاور اجلامعــة يف
األمــور كلهــا ،التــي ختــص النــاس مجيعهــم أو بعضهــم.
فالشــورى إ ًذا هــي الـــ «الرصاط املســتقيم» ،عىل املســتوى العــام واخلاص
عــى مســتوى الفــرد واألرسة ومســتوى اجلامعــة والدولــة؛ إذ إن الشــورى آليــة
ناجحــة جــدً ا ليــس فقــط لتأمــن الرشاكــة واحلــس باملســؤولية ،وبتقديــم أفضــل
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مــا لدهيــم عــى املســتوى املــادي عــن طيــب خاطــر ،بــل والســتخراج أفضــل مــا
جتــود بــه عقوهلــم عــى املســتوى املعنــوي والفكــري.
ولكــي تعطــي الشــورى األجــود واألفضــل ،تــرز أمهيــة احلريــة وحريــة
الــرأي وأمهيــة منحهــا للجميــع ،كاســتحقاق رديف للشــورى ،وال ســيام احلرية
مــن اخلــوف ،اخلــوف مــن االعتقــال أو اإليــذاء او اإلهانــة أو يف حــده املتطــرف
القتــل حتــى يتمكــن اجلميــع مــن التعبــر عــن آرائهــم ومواقفهــم بمنتهــى احلرية
واألمــان يف ســبيل أن تســتخرج منهــم أعمــق مــا لدهيــم وأجــود مــا عندهــم؛ إذ
مــن املرجــح أن يريــد كل واحــد منهــم أن يكــون رايــه هــو األمثــل واألفضــل
واألكثــر قبـ ً
ـول واستحســانًا ،أو لربــا بدافــع املســؤولية وحرصــه الشــديد عــى
إنجــاح املــروع وغريتــه عليــه.
نخلــص ممــا ســلف أال شــورى بــا حريــة رأي وال حريــة بــا كرامــة،
وأس التطــور والنمــو
فاحــرام (لبــاب كرامــة اإلنســان) ،إ ًذا هــي جــذر ُّ
واالزدهــار.
قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن مــن كتابــة هــذه التأمــات ،كنــت أقبــع يف
أحــد أقســام ســجن جلبوع وكان الناطق باســم القســم أمــام اإلدارة -لألســف-
يســتقوي هبــا عــى مــن يعــارض سياســاته مــن األرسى ،تصــل إىل حــد نقــل
األســر إىل أبعــد ســجن عــن أهلــه وذويــه ،بإيعــاز منــه عقا ًبــا لــه ونـ ً
ـكال عــى
معارضاتــه وامتعاضاتــه.
وكنــت يف أثنــاء أحاديثــي مــع اآلخريــن أحلــظ أهنــم عندمــا يضطــرون لنقــد
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سياســة الناطــق وتوجيهاتــه خيفضــون مــن أصواهتــم إىل درجــة؛ خشــية أن يســمع
نقدهــم أحــد فيكــون مــن أعوانــه فيتناهى إليــه ما قــال ،فتبقى عملية نقله إىل ســجن
بعيــد مســألة وقــت ،ويكــون نقــده ســبب معانــاة أهلــه وإرهاقهــم حــن زيارتــه يف
ســجن قــي ،فضـ ًـا عن تعذبه هــو ومعاناته بســبب انخالعه عن بيئتــه االجتامعية
مــن الرفــاق واألصحــاب الذيــن اعتــاد عليهــم واعتــادوا عليــه.
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كان اخلــوف مــن التعبــر عــن الــرأي حتــى هناياتــه خيلــف وراءه عــى
وجوههــم قســات ذل وإهانــة واحتقــان وخضــوع ،ومجيعهــا عالمــات للعبودية
والقهــر ،هــذه املــرة ليــس اخلــوف مــن االعتقــال هــو يردعهــم ويقمعهــم ،وإنــا
اخلــوف مــن االنتقــال.
كنــت أرى رشحيــة مســتعبدة ليســت مســلوبة حريــة احلركــة فحســب مــن
جمــرد أرسهــا واعتقاهلــا ،وإنــا مســلوبة حريــة التعبــر حتــى عــا خيصهــا عــى
نحــو مبــارش حــول حياهتــا احلبيســة ،ولألســف مــن قبــل أســر مثلهــم الــذي
مــن املفــرض أن يقــارع معهــا إدارة الســجن؛ لتوســيع دائــرة حريتهــم املمكنــة،
وحتســن رشوط حياهتــم ،بــدل أن يســتعني بالســجان لقمــع مــن يعارضــه عــر
نقلــه إىل أبعــد ســجن.
وعندمــا كان أحدهــم جيــر وخياطــر ،وجياهــر بمعارضتــه سياســة
الناطــق ،تغــدو عمليــة نقلــه مضغــة تلوكهــا ألســنة األرسى ،متوقعــن نقلــه يف
أيــة حلظــة ،وفعـ ًـا هــذا كان يتــم بعــد يــوم أو يومــن مــن جهــره ،وإذا تناهــى إليــه
أن اثنــن أو أكثــر ينبعــث منهــم بــوادر معارضــة لسياســاته ،فإنــه يبــدأ يشــيع بــن
مقتبســا مقولــة جــورج بوش
األرسى عــر وكالئــه أن ثمــة (حمــور رش) يتشــكل،
ً
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الرئيــس األمريكــي األســبق« :وذلــك لــوأد املعارضــة وهــي مــا تــزال جنينيــة»،
وإذا مل يســتجيبوا هلــذا التحذيــر املبطــن ومتــادوا يف (غيهــم) فــإن مصريهــم
ســيقرره الناطــق مــع ســجانه :النقــل.
قديـ ًـا قــال ســقراط :الــذي ال يســتطيع أن يفكــر جمنــون ،والــذي ال يريــد
أن يفكــر متعصــب ،والــذي خيــاف أن يفكــر عبــد.
كان أرسى القســم خيافــون أن يعرضــوا أفكارهــم عــى بعضهــم البعــض،
األفــكار التــي من شــأهنا أن تنهــض بواقعهــم املرير ،واقــع اخلضوع واالنكســار؛
إذ إن الثقــة شــبه معدومــة ،والرغبــة يف التغيــر باتــت شــبه مفقــودة .إنــه ألمــر
مرعــب أن يعيــش اإلنســان وســط بيئــة مســلوبة فيهــا احلريــة :حريــة التفكــر،
وحريــة الــرأي والتعبــر .فتقييــد حريــة اإلنســان بغــر حــق ظلــم واعتــداء
ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [البقــرة ،]190 :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ
[آل عمــران ،]57 :والظلــم عــدوان مبــن ،وقــد حرمــه اهلل  عــى نفســه وحرمــه
عــى خلقــه ،لقولــه ﷺ فيــا يرويــه عــن اهلل « : يــا عبــادي إين حرمــت الظلــم
عــى نفــي وجعلتــه بينكــم حمرمــا فــا تظاملــوا» [رواه مســلم].
ومــن ال يقبــل أن يكــون عبــدً ا لغــره مــن البــر ،فــا يســتعبد غــره مــن
البــر؛ كأن يمنعــه مــن حريــة الــرأي والتعبــر بحكــم ســلطته أو قوتــه باســم
مصلحــة احلــزب أو مصلحة البلد أو باســم الديــن أو األيديولوجيــة أو املذهب،
فاحلريــة ال تتجــزأ ،واحلريــة مــن كرامــة اإلنســان ،وكرامة اإلنســان أقرهــا اهلل 
لإلنســان كل إنســان ،وال حيــق ألي كان ســلبها منــه البتــة.
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«اهدنا الرصاط املستقيم» ومبدأ العدل:

هنايــة العــدل يف أي جمتمــع أو جتمــع تعنــي بدايــة الفــوىض والتفــكك
واالهنيــار ،واإلنســان املؤمــن حينــا يــارس العــدل يف معامالتــه كافــة فإنــه
يتعبــد هلل ؛ ألنــه بذلــك يســتجيب ألمــر اهلل  يف كتابــه الكريــم ﱹ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ [النحــل ،]90 :وكــا قــال األولــون« :حيثــا كان
العــدل فثــم رشع اهلل ودينــه».
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إذ مــن الرشيعــة اإلســامية نــر العــدل ومزاولتــهً ،
ً
وفعــا إزاء
قــول
القريــب والغريــب؛ لقولــه تعــاىل :ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ
وزورا أن الرشيعــة اإلســامية هــي فقــط
ظلــا
ً
[األنعــام ]152:وال حيســبن أحــد ً

منظومــة احلــدود وقوانــن اجلــزاء ،كحــدود الزنــى والقتــل والرسقــة ،والتــي هي
جــزء حمــدود مــن الرشيعــة ،ومــن كلمــة اهلل  وكلمــة اهلل هــي العــدل واحلــق
وحتقيــق الكرامــة واألمــن واحلريــة للبــر ال يكــون بعضهــم أربابــا لبعــض»(.)1

واجلهــاد يف ســبيل اهلل إنــا فــرض عــى املســلمني لتكــون كلمــة اهلل 
هــي العليــا ،فــإذا كان ثمــة ظلــم واقــع عــى شــعب أو فئــة معينــة فاألمــة مدعــوة
ألن جتاهــد يف ســبيل رفــع الظلــم والقهــر عــن هــذا الشــعب أو تلــك الفئــة دون
مقايضتهــم باإليــان ،أو بفــرض العقيــدة عليهــم وإنــا هــو جهــاد يف ســبيل اهلل
لرفــع الظلــم دون رشوط لوجــه اهلل  ولتبقــى كلمتــه هــي العليــا ،بســيادة
العــدل بــن النــاس؛ لقولــه تعــاىل ﱹ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [احلديــد.]25 :
ورشع القتــال يف بعــض حاالتــه لبســط العــدل بــن النــاس لضــان حريــة
ّ
( )1يوسف القرضاوي ،فقه اجلهاد ،ص.57
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العقيــدة للمســلمني ولغريهــم ،أي أن اإلســام سـ ّيج حرية االعتقــاد وبضامنات
كثــرة تصــل إىل إعــان اجلهــاد عــى الطغــاة والظاملــن الذيــن ال حيرتمــون هــذا
احلــق للنــاس ،والــذي بجوهــره هــو احــرام للبــاب كرامــة اإلنســان.
ويف صــدر اإلســام عندمــا كانــت تفتــح بــاد معينــه ،مل جيــر أهلهــا
عــى اعتنــاق اإلســام ،ثمنًــا لــيء أو مقايضــة عــى يشء أو حتــى مكافــأة
للفاحتــن ،وإنــا كانــوا يرتكوهــم وحريتهــم ،وذاك حفا ًظــا عــى مبــدأ العــدل
وعــى كرامــة النــاس «لبــاب الكرامــة» مــن أن تســلب منهــم حريــة العقيــدة
وحريــة االختيــار واإلرادة.
فالصفــوة إ ًذا تكــون قــد اختــارت «الــراط املســتقيم» باعتامدهــا مبــدأ
العــدل ســلوكا وفكـ ًـرا ودعــوة يف تعاملهــا مــع كل يشء ،ومــع كل أحــد أ ًيــا كان
أساســا يف تفاعالتــه فهــو عمل ًيــا قــد
هــذا اإلنســان ،ومــن اعتمــد مبــدأ العــدل ً
اختــار احــرام كرامــة اإلنســان.
والعــدل يف العالقــات االجتامعيــة ،هــو احلــد األول مــن العالقــات

اإلنســانية الســوية؛ إذ ثمــة فضائــل وقيــم فــوق العــدل ،وإذا ما أتى هبا اإلنســان
يف تفاعالتــه مــع اآلخريــن فانــه بذلــك يضفــي عــى عالقاتــه وتفاعالتــه عم ًقــا
إنســان ًيا مجيـ ًـا جــدً ا ،ويــرز هبــا إنســانية اإلنســان ،وكل تفاعــل فــوق العــدل

يقــوم بــه اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان فهــو _بــا ريــب_ يرســم لوحــة فنيــة
ً
ومثــا لآلخريــن وكل مــا هــو فــوق
مجيلــة مرشقــة تشــكل هبجــة للناظريــن
العــدل يعــد مــن اإلحســان.
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فــا غــرو أن تتكــرر يف القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة األوامــر التــي

تســتنهض البرشيــة عــى محــل اإلحســان والتحــي بــه ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﱸ [النحــل ،]90 :ﱹ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [البقــرة،]195 :

وقولــه ﷺ «إن اهلل كتــب اإلحســان عــى كل يشء» [رواه مســلم]؛ ألنــه إذا كان

بالعــدل يســود النظــام والثقــة والطمأنينــة واالســتقرار والتعايــش الســلمي
فإنــه باإلحســان تنتــر املحبــة ويتعــزز التضامــن والتكافــل والتعــاون بــن

النــاس ،ويتعاظــم االســتعداد للتضحيــة ألجــل الــكل وألجــل محايــة املجتمــع
ومصاحلــه ،ومجي ًعــا تص ّلــب قــوة املجتمــع وتغــذي متاســكه.
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فــا أحــوج املجتمــع البــرى إىل العــدل واإلحســان يف العالقــات ويف
املعامــات ،ومــا أشــد حاجــة املجتمــع الــذي يئــن حتــت مطرقــة القهــر والقمــع،
ومصــادرة األرض وهــدم املنــازل ،ملامرســة العــدل واإلحســان يف عالقاهتــم
الداخليــة اخلاصــة والعامــة.
وألمهيــة العــدل يف حيــاة البــر فــإن القــرآن الكريــم أكــد عليــه أشــد
التأكيــد حتــى يف خطابــه مــع املعانديــن للدعــوة اجلديــدة ،ومــع الكافريــن
بالديــن اجلديــد ،وذلــك يظهــر جل ًيــا عــى لســان األنبيــاء ألقوامهــم املكذبــن،
كقولــه تعــاىل ﱹﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﱸ [هــود ،]35 :ويف موضــع آخــر ثمــة آيــة تظهــر قيمــة العــدل واألدب
واحللــم لألنبيــاء يف خطاهبــم مــع املخالفــن املعانديــن ﱹﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﱸ [يونــس:
 ،]41فبالرغــم مــن يقينهــم وإيامهنــم بصــدق مــا جــاؤوا بــه غــر أهنــم أنصفــوا
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خصومهــم وســاووهم هبــم ،فإهنــم مل يقولــوا هلــم ال تســألون عــا عملنــا
وال نســأل عــا جترمــون أو نحــن مســؤولون عــا نقولــه وأنتــم مســؤولون عــا
تفــرون ،فكأنــا يقولــون هلــم نخاطبكــم كإنســان إىل أخيــه اإلنســان وحتــى
وأنتــم تعادوننــا وتعانــدون دعوتنــا فإننــا نحــرم كرامتكــم ونعاملكــم بالعــدل
عــر مســاواتكم بنــا بالنعــوت والوصــف ،ومل يتعاملــوا معهــم مــن عـ ٍ
ـل وبنفــس
فوقــي كأهنــم هــم احلــق املطلــق ،وكأهنــم وحدهــم يملكــون احلقيقــة ،وحياولــون
فرضهــا عــى اآلخريــن ،وال يريــدون ســاع مــا لدهيــم مــن حجــج وتصــورات
بــل عــى العكــس ،فــإن القــرآن الكريم يفتــح البــاب مرش ًعــا للمجادلــة واإلدالء
بــاآلراء ،لكــن ال يريــده جــدال عقيـ ًـا ألجــل اجلــدل وإنــا اجلــدل القائــم عــى
الدليــل والربهــان ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ [ النمــل]64 :
والقــرآن (صــدره) واســع و(حلمــه) كبــر باســتعداده لســاع اآلخريــن
مــن املعانديــن والرافضــن ،حتــى يف أهــم قضايــا العقيــدة كقضيــة التوحيــد
والعبوديــة وتصــور الكــون واحليــاة ومصري اإلنســان و(صدر) القــرآن و(حلمه)
أوســع بكثــر مــن صــدور شــبابنا العــريب املتديــن الــذي مــا أن يســمع مــن الغــر
شــي ًئا يناقــض مــا حيمــل مــن حقيقــة وحــق ،مــن وجهــة نظــره يتشــنج ويغتــاظ
ويضيــق نفســه وخلقــه ،ويــود لــو يبطــش بــه ويطيــح برأســه ،بــدل أن يفتــح لــه
صــدره وعقلــه ويتزيــن باحللــم والصــر ،ويتحــرى أمجــل وأحســن األســاليب يف
النقــاش واجلــدل عــى هــدي القــرآن الكريــم واســع (الصــدر) كريــم (املنطــق)
ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [العنكبــوت ]46 :بــل حتــى
إن القــرآن الكريــم يرتقــي مرت ًقــى أعــى مــن العــدل يف خطابــة الرفيــع مــع غــر
املؤمنــن كــا جــاء عــى لســان بعــض األنبيــاء يف خطاهبــم مــع أقوامهــم الكافرين
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ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [ســبأ ،]25 :هــذا هــو
اإلحســان بعينــه يف اخلطــاب مــع املخالــف ،إحســان يذهــل الســامع ،وتنحنــي
لــه احليــاة إجـ ً
ـارا.
ـال وإكبـ ً
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وثمــة شــكل آخــر إلحســان األنبيــاء يف خطاهبــم مــع أقوامهــم املعانديــن،
إذ ثــم يشــتمون ويســفهوهنم ،فيــا أنبياؤهــم يــرددون عليهــم أروع حوار ســمعته
األذن :ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [األعــراف،]68 - 65 :
أمــا اليــوم فبعــض مــن شــبابنا العــريب املتديــن مــا أن يعــرف أن نظــره غــر مؤمــن
حتــى يضيــق بــه صــدره فــاذا يكــون حالــه يــا تــرى يف حــال اجلــدال إذا مــا
ســفهه نظــره دعابــة؟! أوليــس هــذا مدعــاه لنــا يف أن نراجــع أداءنــا وأســاليبنا
يف اخلطــاب مــع اآلخــر؟! بحيــث يكــون اهلــدف منــه اإلقنــاع والتقريــب ال
االنتصــار للــذات وإظهــار الغلبــة عــر االســتفزاز والتجريــح ،وكأن قناعــايت
بــا أمحــل ختولنــي عــى تقديــم اآلخــر املخالــف وتســفيهه وازدرائــه متجاهـ ًـا أو
متناسـ ًيا أســاليب القــرآن الكريــم اجلميلــة واإلنســانية الرفيعــة املذكــورة أعــاه،
أم أننــا نأخــذ ببعــض القــرآن ونــرك بعضــه!؟ وقــد يســاور البعــض الظــن أن
هــذا مــن خلــق األنبيــاء ،وال يقــوى عليــه املؤمنــون مــن البــر العاديــن ،أو أنــه
فــوق طاقاهتــم وســعتهم.
إذا أمــرك اهلل  بأمــر أو فعــل يشء فإنــا هــو يقينًــا مــن قدرتــك
واســتطاعتك؛ ألنــه تعــاىل ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱸ [البقــرة.]286 :
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وبــا أنــه تعــاىل قــد وجهــك أنــت أهيــا الداعــي أهيــا املؤمــن بــأن جتــادل
بالتــي هــي أحســن ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [العنكبــوت ،]46 :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [اإلرساء ]53 :فهــذا
برهــان عــى قدرتــك االقتــداء هبــم -صلــوات اهلل عليهــم.-
هــذا مــع الكافريــن الذيــن قــد يكونــون مــن غــر أهــل الكتــاب ،فــاذا
نقــول أو كيــف يكــون قولنــا هلــم؟ باختصــار ينبغــي أن يكــون عــى طريقــة قولــه
تعــاىل :ﱹﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﱸ [اإلرساء.]54 :
أي :حتــى وإن بقــوا راكبــن عنادهــم وكفرهــم ،وضــاق صدرنــا بــا
قالــوا علينــا أن نكظــم غيظنــا ونحشــد عملنــا ،ونقــول هلــم األمجــل مــن القــول:
ﱹﮓ ﮔ ﮕﱸ وهنــا إشــارة مــرة أخــرى بــأال نرفــض ســاع حقيقتهــم
التــي يؤمنــون هبــا وندعــي ألنفســنا احلقيقــة املطلقــة ،وال نقبــل بســاع غريهــا،
بــل نحاجــج بالتــي هــي أحســن ،ونبــن ونبلــغ ،فإننــا لســنا متجربيــن وال طغــاة
مســيطرين ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [ق،]45 :
ﱹﯤ ﯥ ﯦﱸ [الغاشــية.]22 :

وكأن لســان حالنــا يقــول :هــذا مــا عندنــا وهــذا مــا نؤمــن بــه إنــه احلــق،
وقــد بلغنــا وبينــا بالتــي هــي أحســن ثــم ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ،
ومــن بقــي عــى كفــره وظلمــه فمصــره يقــدره ربــه يــوم التنــاد ،ال بيــدي وال
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بيــدك أهيــا الشــاب املتديــن ،أمــا مــن قاتلنــا فنقاتلــه ،ومــن عادانــا فنعاديــه ،لكننــا
أبــدا ال نقاتلــه بســبب كفــره ورفضــه لدعوتنــا ،بــل نبقــى نخاطبــه بالتــي هــي
أحســن ونبقــى نثابــر عــى بــره والعــدل معــه مــا طلعــت الشــمس مــن مرشقهــا
ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [املمتحنــة:
]9 - 8؛ إذ إنــه ال يقــع عليهــا حســاهبم يف الدنيــا لقولــه تعــاىل :ﱹﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﱸ [األنعــام ،]52 :وقولــه تعــاىل :ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
أيضــا بالعــدل واإلحســان
ﭪﱸ [احلــج ،]17 :إ ًذا ينبغــي أن يتحــى خطابنــا ً
وليــس معلنًــا فقــط.
ـورا
وإذا أردنــا أن نزيــد الفــرق مــا بــن العــدل واإلحســان
ً
وضوحــا وظهـ ً
بعضــا مــن األمثلــة:
نــرب ً
أجــرا واتفقــت معــه عــى مقــدار أجــرة
إذا مــا عمــل شــخص عنــدك
ً
ووقــت ســداده ،فمــن العــدل أن حيــرص العامــل بجــد وأمانــة بــأن ينجــز مــا
اتفقتــا عليــه مــن عمــل ،وإذا أنــت ناولتــه أجرتــه باملقــدار الــذي اتفقتــم عليــه،
أيضــا ،لكنــك
ويف الوقــت املســمى بينكــا تكــون قــد حققــت العــدل معــه أنــت ً
إذا منحتــه مبل ًغــا معينًــا فــوق أجرتــه املتفــق عليهــا فإنــك قــد دخلــت دائــرة
اإلحســان ،فبعدلــك معــه يثــق بــك وبأمانتــك ،ويثابــر عــى العمــل معــك،
وحيــرص عــى حتســن صورتــك بــن نظرائــه وأصدقائــه ،وحيــرص بــأن ال
يغشــك ،لكــن بإحســانك إليــه حيبــك ،وخيلــص يف عملــه ،وهيتــم بحاميــة
مصاحلــك وحيــرص أن تــزداد أرباحــك وســعادتك.
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إيتــاء الــزكاة :والتــي هــي فريضــة عــى كل مســلم ومســلمة مــن قبــل
املســلمني األغنيــاء واملســتورين يف املجتمــع املســلم ،وتوزيعهــا عــى فقــراء نفس
املجتمــع ،عــدل بـ َّـن يــورث االســتقرار األرسي واملجتمعــي ،ويعــزز الثقــة بــن
مجيــع الطبقــات ،لكــن ثمــة صدقــة حــث عليهــا اإلســام تعطــى للمحتاجــن أو
حتــى ألعــال اخلــر النافعــة للمجتمــع؛ تــأيت فــوق الــزكاة ،وهــي غــر مفروضــة
عــى أحــد ،وإنــا تصــدر مــن امليســورين عــن طيــب خاطــر وتقر ًبــا إىل اهلل تعــاىل،
فهــذه الصدقــة تعــد مــن اإلحســان ،واإلحســان هنــا فضـ ًـا عــا يورثــه ممــا ذكرنــا
ســال ًفا فإنــه يزيــل ويذيــب احلقــد واحلســد مــن قلــوب الفقــراء واملحتاجــن عــى
األغنيــاء واملجتمــع بشــكل عــام ،ممــا يســاهم يف متاســك املجتمــع ووحدتــه،
وتعزيــز فضيلــة التضامــن اجلمعــي بــن طبقــات املجتمــع كافــة.
فانظــر كيــف أنــه بالعــدل واإلحســان يربــح الطرفــان وال خيــران البتــة،
فبهــا تنتــر املحبــة بــن النــاس ،وتســود الثقــة ،والتــي هــي مــن أهــم مقومــات
احليــاة املشــركة الناجحــة ،ويقــوى التضامــن والتكافــل ،ويقوى بالتــايل املجتمع
برمتــه ،فيكــون أقــدر عــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات.
أمــا مــا دون العــدل ،فهــو الظلــم والبغــي والعــدوان ،وغيابــه يــورث
احلقــد والضغينــة واالســتهتار باملجتمــع وقيمــه ورمــوزه وحتــى مصاحلــه ،مــا
ينــذر بتفــكك اجلامعــة أو املجتمــع ثــم اهنيــاره.
إذ إن اســتمرار الظلــم يف أي مــكان ،ويف أي شــكل كان ،ســيضعف ال
حمالــة عنــد البعــض إن مل يكــن الكثرييــن شــعور االنتــاء للجامعــة أو املجتمــع
(الدولــة) ،وســيضعضع والءهــم لــه وملصاحلــه ،ممــا قــد جيعلهــم غــر مبالــن
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جتــارا
بمصالــح املجتمــع ووحدتــه يف أقــل احلــاالت ســو ًءا ،ولربــا جيعلهــم ً
عابثــن يبيعــون مصالــح الوطــن ،ويبيعــون أرواحهــم لســارق أرضهــم
ومســتقبلهم ،عــدو الشــعب والوطــن.
وال يســتهن أحــد بمظاهــر الظلــم حتــى لــو كانــت يف اخلليــة األساســية
يف املجتمــع _األرسة_ ،بــل لربــا يكــون أخطــر الظلــم ذاك الــذي يقــع يف داخــل
األرسة مــن األب جتــاه ابنــه أو ابنتــه ،كأن يميــز بــن االبــن واالبنــة أو حيــايب ابنًــا
عــى ابــن آخــر ويفضلــه عليــه ،أو حيابيهــم أو حتــى يعاملهــم بالقســوة والعنــف
الدائــم ،أو عنــف الــزوج جتــاه زوجتــه ســواء العنــف الكالمــي أو اجلســدي.
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إذ إن هــذه مجيعهــا أو بعضهــا مــن شــأهنا أن تنمــي لــدى الفــرد مــن
طفولتــه احلســد واحلقــد والكراهيــة جتــاه أبيــه وأرستــه يف املرحلــة األوىل،
والتمــرد واالنقــاب عــى قيــم األرسة واملجتمــع يف املرحلــة الثانيــة ،ممــا قد حييله
إىل عنــر هــدم املجتمــع جينــح للعنــف والعربــدات واجلريمــة ،إلثبــات ذاتــه
وتعزيــز قدراتــه التــي مل يتــح هلــا عنــف والــده أن تنطلــق لتحقيــق الــذات انطال ًقــا
منســجم مــع الطمــوح والدوافــع الذاتيــة ،فيكــون الفــرد (الشــاب،
طبيع ًيــا
ً
الشــابة) قــد خــر ذاتــه ،واألرسة تكــون قــد خــرت ابنهــا ،ثــم املجتمــع برمتــه
ـرا ،فمصلحــة املجتمع
قــد خــره ،لربــا قــد خــر مبد ًعــا أو قائــدً ا أو مفكـ ًـرا كبـ ً
برمتــه إ ًذا أال يكــون ظلــم يف املجتمــع مــن أي نــوع كان ويف أي مــكان.
هــذا مــا قــد خيــره املجتمــع مــن ظلــم يقــع يف دائــرة األُرسة ،ولــك أن
تتخيــل اخلســارة العظمــى التــي ســوف حتــدق وتفتــك باملجتمــع إذا مــا كان
الظلــم يقــع مــن الدولــة عــى املجتمــع وأفــراده ومجاعاتــه ،وكيــف أن أفــراد هــذا
املجتمــع حينــذاك ســيكونون هن ًبــا سـ ً
ـهل ألعــداء هــذا املجتمــع!
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▌ «رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني»:
بعــد أن جــد واجتهــد يف طلــب «الــراط املســتقيم» عمـ ًـا وترض ًعــا عند
كل مفــرق ،فإنــه يكشــف عــن مقصــوده مــن «الــراط املســتقيم» الــذي ينشــده
ويطلبــه؛ إذ إنــه ال يريــد أيــا رصاط مســتقيم ،بــل «رصاط الذيــن أنعمت عليهم»
رصاط الذيــن وفقــوا لــه ،وثبــت اســتقامة رصاطهــم ،وثبتــوا هــم يف االســتقامة
عليــه ،أي أنــه يريــد رصا ًطــا جمر ًبــا ،وهنــا أقصــد «اهدنا الــراط» باملعنــى الثاين:
وعر ْفــه يل ،أي :يــا رب اهــدين ودلنــي عــى املنهــج الواضــح الــذي ال
معنــى ب ّينْــه ِّ
اعوجــاج فيــه املوصــل للحــق واحلقيقــة عنــد كل مفــرق جياهبنــي ،واملنهــج الذي
ال تصطــدم نتائجــه مــع فطــرة اإلنســان أو مــع البيئــة أو مــع مصالــح اآلخريــن.
وبــا أن الطريــق واملنهــج مــن معــاين الــراط فهــذا يظهــر عظــم األمهيــة
البالغــة التــي جيــب أن نعطيهــا ونوليهــا لطريقــة ومنهــج معاجلــة مــا نواجهــه مــن
حتديــات أو هتديــدات أو مشــكالت بحيــث ينبغــي أن نكــون منهجيني ومنظمني
ومنطقيــن يف ســلوكنا أ ًيــا كان نوعه ،ال فوضويــن وارجتاليــن وانفعاليني ،وهذا
يتطلــب منــا عنــد كل مواجهــة أن نقــف ،ثــم نفكــر بــكل جوانــب مــا يواجهنــا،
ثــم نتلمــس املنهــج األفضــل واألمثــل الــذي يصــل بنــا إىل املعرفــة (احلقيقــة)
واخلــر والعــدل واجلــال والرمحــة ،وهــذا يعنــي فيــا يعنيــه أننــا مســب ًقا نتوخــى
مــن أي منهــج نعتمــده ونتبعــه ملعاجلــة قضايانــا ،حتقيــق تلــك املعــاين اخلمســة أو
جــزء منهــا ،وجينبنــا بالــرورة الوقــوع بالظلــم أو العــدوان.
هــذا هــو إ ًذا رصاط الذيــن أنعــم اهلل عليهــم :هــم الذيــن محلــوا هــذه
املعــاين ،ولزموهــا دعــوة وعمـ ًـا ،واســتعدوا دو ًمــا للتضحيــة يف ســبيلها ﱹ ﭑ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﱸ [األحــزاب.]23 :
بعــد أن اســتوفينا النظــر يف الفــرق مــا بــن «اهدنــا الــراط» التــي بمعنــى
ثبتنــا ،وتلــك التــي بمعنــى بــن لنــا ووفقنــا ،حيــث قلنــا بأننــا يف األوىل نقصــد اهلل
 بــأن يثبتنــا عــى االســتقامة والثبــات عــى القضايــا العقديــة الكــرى ،وباقــي

القطعيــات ،والتــي بمعنــى مــن املعــاين تشــر إىل جوهر هويتنــا ،وهوية مــن التزم
هبــا منــذ أبينــا آدم  إىل يومنــا هــذا وإىل أن يــرث اهلل  األرض ومــن عليهــا.
و»اهدنــا الــراط» باملعنــى الثــاين الــذي نقصــد بــه اهلل  بــأن يبــن لنــا
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ويوفقنــا للخيــار األمثــل ،او باألحــرى بــأن يعرفنا املنهج املســتقيم الــذي يوصلنا
إىل احلــق واحلقيقــة واخلــر والعــدل ،يف مفــارق الطــرق التــي نضطــر معهــا بــأن
نختــار البديــل األمثــل ،والــذي وصفنــاه بـــ «الــراط املســتقيم» مــن بــن عــدة
مناهــج أمامنــا يتبــن لنــا أن ليــس ثمــة تعــارض مــا بــن املعنيــن ،فاملعنــى األول:
ثبتنــا يفــر عــى أنــه تــرع إىل اهلل  بــأن يثبتنــا عــى املنهــج الــذي اخرتنــاه
يف حياتنــا الدنيــا مــن فــور اعتناقنــا اإلســام دينــا ومنهجــا ليوصلنــا إىل الفــوز
والفــاح يف اآلخــرة.
وبشــكل عــام أي منهــج ختتــاره بجــد صــادق واجتهــاد أمــن ليصــل بــك
إىل أهدافــك النبيلــة فهــو بالنســبة لــك« ،الــراط املســتقيم» يف حلظتــك تلــك،
وإذا مــا كانــت أهدافــك ممــا تــريض اهلل  فإنــك مــن الذيــن أنعــم اهلل عليهــم،
وبلغــة مرادفــة :أي طريــق تســلكه أريــد بــه وجــه اهلل  وهــو أخالقــي فهــو
«رصاط مســتقيم».
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وإذا مــا عدنــا للقــرآن فإننــا نجــد أن القــرآن الكريــم قــد حــدد مــن هــم
الذيــن أنعــم اهلل  عليهــم لقولــه تعــاىل ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﱸ [النســاء.]69 :
فالنبيــون هــم محلــة رســالة الرمحة واخلــر للنــاس ،ويف مقدمتهم الرســول
حممــد ﷺ وكــا أخربنــا  عــن ذلــك ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ
[األنبيــاء ،]107 :والصديقــون هــم مــن صدّ قوهــم وصدقــوا يف محلهــا ونرشهــا

والــذود عنهــا ،والشــهداء هــم الذيــن ســقطوا دفا ًعا عنهــا وإيامنا هبــا والصاحلون
هــم الذيــن آمنــو هبــا وســاروا عــى هدهيــا يف دروهبــم وأعامهلــم :ﱹ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [العنكبــوت.]9 :

ولــو توقفنــا قليـ ًـا عنــد الصاحلــن ،وهــم إحــدى الفئــات التــي أنعــم اهلل
 Uعليهــا لوجدناهــم أهنــم اختــاروا وحــددوا منهجهــم مــن البدايــة ،وهــو اإليــان
والعمــل الصالــح فــكل عمــل أريــد بــه وجــه اهلل  هــو أخالقــي ،فهــو يعــد
عمــل صالــح ،واعتــادك لــه يكــون «رصاطــك املســتقيم».
فنخلــص بالقــول إن كل عمــل صالــح نقــوم بــه وأريــد بــه وجــه اهلل 
فهــو «رصاط مســتقيم» ،فنكــون بذلــك مــن مجلــة الذيــن أنعــم اهلل عليهــم بــأن
وفقهــم وهداهــم إىل «رصاط مســتقيم» يف ذلــك العمــل.
عمل خري  +لوجه اهلل  =عمل صالح = «رصاط مستقيم»
وهو املنهج الذي يؤدي إىل السعادة
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بحيــث نعــرف عمــل اخلــر عــى أنــه كل مــا حيقــق منفعــة ويــدرأ مفســدة
مــن قــول أو فعــل ،وإذا اقــرن هــذا الفعــل بإخــاص القصــد فيــه هلل  فقــد
هــدي بــه الفاعــل إىل رصاط مســتقيم ،وعندهــا ال حيصــد إال الســعادة التــي
ال خيالطهــا تعاســة او انتكاســة؛ إذ إنــه يعــرف أنــه كان قــدر اهلل  الــذي بــه
فــرج عــن مهمــوم أو مكــروب أو حمــروم أو مظلــوم ،فيفــرح أيــا فــرح بــأن
اســتعمله اهلل  ألن ينحــت البســمة عــى وجوههــم ،دون أن ينتظــر مــن
شــكورا ،ومل يعــد يبــايل أشــكره النــاس أم مل يشــكروه ،ذمــوه
أحــد جــزاء أو
ً
أو مدحــوه ،فالســعادة التــي خامــرت قلبــه ورست يف عروقــه جتعلــه يســتزيد
مــن عمــل اخلــر ،ويفتــش عنــه ً
تفتيشــا ،فــا غــرو بــأن يســتنهضنا اهلل 
ورســوله ﷺ لقــول اخلــر ،والدعــوة إىل اخلــر وفعــل اخلــر :ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﱸ [البقــرة ،]148 :ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [آل عمــران، ]104 :

ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﱸ [احلــج ،]77 :وقولــه ﷺ« :مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم
اآلخــر فليقــل خــرا أو ليصمــت» [رواه البخــاري ومســلم].

وثمــة أنــاس يقومــون بفعــل اخلــر ،وهــو ح ًقــا يســتجيب ملعايــر فعــل
اخلــر لكنــه ليــس لوجــه اهلل تعــاىل ،وإنــا ليمتدحــه النــاس وليذيــع صيتــه بينهــم
بأنــه للخــر فعــال وعــى حاجــات النــاس وقــاف.
باختصــار إنــه يفعــل اخلــر للمجــد ،ومثــل هــذا وإن كان يفعــل اخلــر،
فهــو ليــس عــى «الــراط املســتقيم» ،الــذي يوصلــه إىل ســعادة العطــاء ،املهــم
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أال يتوقــف قــول الشــعر فيــه وإذا ح ًقــا مل يســمع منــه شــي ًئا انقلبــت ســعادته
تعاســة ،وال يتوقــف لســانه بالطعــن بالنــاس والتســخط منهــم كأن يقــول« :ال
يثــري مــع النــاس معــروف».
وإذا مــا بقــي يفعــل اخلــر بالرغــم مــن قلــة مادحيــه ،فإنــه لربــا كفتــه
مدحيــة هنــا ،أو إمــاءة حســنة هنــاك ،أو لربــا يبقــى حيــدوه األمــل أنــه ال بــد مــن
ظهــور مــع قــادم األيــام مــن يقــدّ ر لــه معروفــه وأفعالــه ،وال يبخســونه حقــه ،وال
عطــاءه.
ولطاملــا بالســجن كنــت أســمع من أســر معني يزاملنــي احلياة يف القســم؛
الطعــن هبــذا األســر أو ذاك ،وأحيا ًنــا بأشــنع العبــارات ،وكان يســتفرد قائـ ًـا:
«البارحــة فقــط قــد صنعــت لــه معرو ًفــا يف كــذا وكــذا والرصاحــة مــا يســتاهل»،
وكان بذلــك يفضحــه بــدل أن يســره وكل ذلــك لكــون األســر املشــتوم مــر مــن
جانبــه دون أن يلقــي عليــه التحيــة وأنــا متأكــد متــام التأكــد أنــه مل ينتبــه إليــه أو
يلحظــه ،لكنــه عــى كل حــال مل يقصــد أن يتجاهلــه البتــة ،لكــن لــو كان عملــه
خالصــا لوجــه اهلل  ،ملــا ألقــى لــر ّدات فعلهــم بـ ً
ـال ،ولظلــت الســعادة تغمــر
ً
صــدره ،وتــؤزه للخــر ًأزا.
مــع أن اإلنســان بفطرتــه مجيــل ومــن جوعة العــدل أن يكافــئ عىل صنيعه
عــى األقــل بكلمــة شــكر ،وهلــذا حثنــا الرســول ﷺ إىل شــكر مــن أســدى لنــا
معرو ًفــا مــن النــاس «ال يشــكر اهلل مــن ال يشــكر النــاس» [رواه أمحــد] ،لكــن األصل
ـكورا ،ويتعــاىل عــن هــذا
مــن كان عملــه لوجــه اهلل  أال يرتقــب جــزاء وال شـ ً
الرتقــب والتطلــع ،ويكتفــي ســعيدً ا بــأن اهلل  يــرى عملــه ويعلمــه« ،ومــا
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ولتوضيــح الفــرق مــا بــن عمــل خــر وعمــل صالــح ،نــرى أن فعــل
اخلــر يشــرك فيــه مجيــع اخللــق ،بينــا العمــل الصالــح ال يقــوم بــه إال مــن قــرن
عمــل اخلــر بإخــاص النيــة هلل  ،وحينئــذ ســيعد صاحــب هــذا العمــل مــن
الصاحلــن ،وســمى هــذا العمــل بالصالــح؛ ألنــه اســتوىف مجيــع رشوط الصــاح
التــي تقــود صاحبــه إىل الســعادة واجلنــة ،وضــد صالــح فاســد ،والعمل الفاســد،
منهجــا ورصا ًطــا
بالرغــم مــن وجــود عمــل اخلــر فيــه ،غــر أنــه ال يصلــح
ً
للوصــول إىل الســعادة ،فهــو إ ًذا فاســد كوجــود أحــد مشــتقات احلليــب بــن
يديــك ،لكنــه فاســد وغــر صالــح لــأكل لســقوط أحــد رشوط صالحــه ،وهــو
نقــاؤه مــن الفســاد ،بســبب انتهــاء تاريــخ صالحيتــه.
والنــاس مجي ًعــا مدعــوون للعمــل الصالــح ،وال يتأتــى ذلك بغــر اإليامن،
وإال ســيتعذر عليهــم القــدرة عــى حتويــل العمــل مــن مقــام عمــل اخلــر إىل املقام
األعــى ،مقــام العمــل الصالــح ،والــذي كــا قلنــا ال يتحصــل إال بإخــاص النيــة
هلل تعاىل.
إ ًذا اعتــادي العمــل الصالــح كمنهــج حيــاة يؤهلنــي ألن أكــون يف ســجل
الصاحلــن مــن ضمــن الذيــن أنعــم اهلل  عليهــم ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱸ [الفاحتــة ،]7 - 6 :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱸ [النســاء.]69 :
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لكــن ومــن منطلــق رغبتــه يف تعظيــم الطمأنينــة يف القلــب ،ومــن فــرط
الوجــل مــن مكنونــات الغيــب يلــح مــن اعتنــق العمــل الصالــح كمنهــج حياة يف
الدعــاء والتحديــد بــأن ال جيعلــه يف أي وضــع أو وقــت مــن املغضــوب عليهــم
الذيــن عرفــوا احلــق واحلقيقــة ،وأيقنــت هبــا دواخلهــم ،لكــ ْن اســتكبارهم
وشــهواهتم وأهواؤهــم قــد انحرفــت هبــم عــن املنهــج والــراط املســتقيم
مدفوعــن بحــب الســيطرة والقــوة واجلــاه واملــال.
لقــد عرفــوا متــام املعرفــة أن منهــج اإليــان والعمــل الصالــح املوصــل إىل
الســعادة هــو «الــراط املســتقيم» رصاط الذيــن أنعــم اهلل  عليهــم ،لكنهــم
حــادوا عنــه فباتــوا مــن املغضــوب عليهــم ،فــا جتعلنــي يــا رب منهــم وال مــن
الذيــن مل يعرفــوا أصـ ًـا احلــق واحلقيقــة فضلــوا ضـ ً
ـال بعيــدً ا!
تم بحمده تعاىل
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خاتمة
تبــن لنــا ممــا مــر معنــا مــن التأمــات أن اإلنســان كل إنســان يولــد وتولــد
معــه كرامتــه (لبــاب الكرامــة) بــرف النظــر عــن دينــه أو مذهبــه أو عرقــه أو
لونــه.
وهــذه الكرامــة ليــس فيهــا يــد للبــر ،ويتســاوى فيهــا كل البــر ،فــا
يتفاضــل فيهــا أحــد عــى أحــد ،وال يتفاخــر فيهــا أو يمــن هبــا أحــد عــى أحــد،
وال حيــق ألحــد أن يســلبها مــن أحــد.
إذ هــي مــن اهلل  لــكل إنســان منــذ أن نفــخ اخلالــق  يف آدم 
مــن روحــه  ،وجعلــه خليفتــه يف األرض ومــن ثــم لبنيــه ورثتــه مــن بعــده
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [األعــراف.]47 :
وإنــا يتفاضــل النــاس بينهــم بالوعــي بالكرامــة ،وبالوعــي للكرامــة،
وهــذ الوعــي ال يتحصــل إذا اختــذ اإلنســان اخلمــول ً
فراشــا والكســل الفكــري
حلا ًفــا ،وإنــا يتحصــل وينضــج عــر التشــمري عــن بــاع اجلــد واالجتهــاد يف
التفكــر والتأمــل الطويــل ،والرياضــة املقيمــة يف أغــوار النفــس وأحواهلــا ،ثــم
بعــد توفيــق اهلل  االســتقامة عــى الطريقــة التــي تتجــى كــا رشحنــا ،يف ســورة
فكــرا
الفاحتــة ،أم الكتــاب ،والســبع املثــاين ،ومــن جتلــت فيــه ســورة الفاحتــة ً
وســلوكًا ووجدانًــا كان هــو الواعــي لكرامتــه ،التقــي النقــي .وهــو عنــد اهلل
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فكر وأدب السجون

أكــرم :ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [احلجــرات ،]13 :فالواعــي لكرامتــه إ ًذا
هــو األتقــى وهــو األكــرم عنــد اهلل تعــاىل  لكــن كل البــر ،وكل إنســان كريــم
عــى اهلل  بــا خصــه مــن نعــم ومزايــا متيــزه عــن ســائر املخلوقــات ،حتــى بــات
أفضلهــا وأكرمهــا ،وهــذا مــا فهمــه ووعــاه الشــيطان ،لعنــه اهلل إذ قــال :ﱹ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﱸ [اإلرساء.]62 :

184

وبــا أنــه قــد قضــت مشــيئة اهلل  أن يكــرم اإلنســان وجيعلــه كريـ ًـا عليــه
إ ًذا جيــب أن نكــرم مــن كرمــه اهلل  طاعــة هلل تعــاىل ،ومتاهيــا مــع مشــيئته ،
فاإلنســان حــن حيــرم كرامــة إنســان آخــر أ ًيــا كانــت ديانتــه أو أفــكاره أو عرقــه
فهــو عمل ًيــا يعبــد اهلل  هبــذا االحــرام ،وهــذا ال يتناقض بأن نناقــش ونعارض
مــا خيالــف مــا نحملــه أو نرفــض ونــرد أو حتــى نقاتــل مــن يقاتلنــا لكــن دون
اعتــداء أو بغــي منــا ،لقولــه تعــاىل :ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [البقــرة]190 :؛ دون املســاس ولــو

قيــد أنملــة بكرامــة املخالــف لنــا أو املختلــف معنــا البتــة.

أيضــا إن مــن احــرام كرامــة اإلنســان (لبــاب الكرامــة) تطبيــق
وقلنــا ً
العــدل بــن النــاس ،والشــورى وحريــة الــرأي واملعتقــد.
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