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لحياة يف القطب األرضي ورمبا الفضائي ل را  بقدرات التدبري والعمل وجعله مد احلمد هلل الذي منح اإلنسان
  ..وبعد ونصلي على املبعوث رمحة للعاملني

لعمليات اإلدارية املدبر لاملنهج الذي حيدد معامل هو اإلطار و اإلداري إن الفكر اإلداري  الفكر ةماهيما 
 . األكثر جتمعا  وهو املنهج الذي حيدد الفعاليات السياسة

 ،يلمومنهجه العفهي فلسفة الفرد اليت تؤطر منهجه الفكري ومنهجية السلوكي  ،ياةإن اإلدارة فلسفة تربية احل
وكل هذه املناهج جيب أن تقوم على دعائم قوية من البناء العقالين الذهين وكذلك االعتماد على بناء الضمري 

أو عبقري  ل فرد ناجحفكألوىل ة ايمن الرتبية الطفول ال  اهه استهالجنحب العمل وإالعزمية املتقدة  اليقظ احلي وبناء
 . الفرد وتكون ضرورة مالهمة له أو مبدع أو منجز إمنا يقوم على تلك املنهجيات اليت تبين

مل على تتش ا  مناهج ومناذج وأطر  ج اإلداري فإنه الذي يبين األمة وأماهلا وهو الذي حيتاج إىلهأما املن
مث املمارسة اليت تستقطب اجلهد البشري وتشحذ مهه اإلجناه  له،أوال مث يكون التكوين املعريف الذهين له التكوين 
ومناذجها اليت ختضع للتطور املستمر  ها. وهلا مناهجهاليت حيملها اجملتمع وأمته ووطن األمانةوتستحضر  ،واإلبداع

تآهر على ي فاجملتمع اإلداري ،ضعف إدارتنا. ومن خيانة الضمري اإلداريضعف أمتنا اإلسالمية من وأين أهعم أن 
الغرب هنضة إىل قيام  ناولو نظر  .النهوض. وإن كان القول يصرخ وينادي إىل النهوض آهر إىلقل أن يتالسقوط، و 

نهج مع اإلنسان ذي العزمية القح املتداري و بدعت له الفكر اإلأمث  ها قد هيأت وأعدت اإلنسان وفكرهلوجدنا
 . وب الذي حيقق األمل واآلمالؤ الد عملبناء الذي يبحث عن اإلجناه والالعقل ال ،ةواهلم

وكذلك حب  إن الرتبية على ممارسة العمل ضرورة كذلك املعرفة العلمية ملمارسة أختاذ القرار إن حب العمل ضرورة
جل الذاتية والعمل اإلداري من أ الفردإدارة شد ضرورة إن كل منها يؤدي إىل جناح أالعمل  معرفة كيفية أجناه

  .اجلماعة
وهل  ،د األمة أو أغلبهم يدير همنه إدارة فعالة ومستمرةافر أتنا تعاين من عدم اإلدارة الزمنية فهل كل إن أم

وتنسكب يف  ومع العلم ومع العمل وكيف يتعامل الطالب مع الزمن ،توهيعه الزمن وكيفية علمنا الطالب إدارة
 . الذهين تكوينه

ولكن املمارسة هتيئ التفهم  ،قبل املعرفة هبا الزمين مع بداية العمر باملمارسة العملية واإلدارة الزمنية للفرد تبدأ
والفرد متوج به حياته اليومية بضرورة املمارسة اإلدارية يف تنظيم حياته حول  .الستقبال فلسفة اإلدارة الذاتية والعامة

 وحول الثقافة املعرفية. ،ماعيةتصادية وحول العالقات االجتاالق وحول احلياة الريفية من قبل وحول احلركة ،البيئة
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بالعمل فهل هذه  التحاقهمث  ه وتعليمهومتتد معه خالل تربيت وح اإلدارية تالهم الطفل يف طفولتهإن تنمية الر 
 ؟! مملوءة بالرتبية العملية بالرتبية العملية اإلدارية الفجوات

املصاحل و  ،يف املصاحل الفرديةو لبيئة واإلدارة االجتماعية غائبة بنماذجها ومناهجها يف سائر األحول يف ا
 ،قتصاديةد االر وغياب اجلمعيات التعاونية للموا ،يف طرائق إدارة املدن وطرائق االقتصاد االجتماعيةو  ،االجتماعية

وتفتقد وهي اليت تفتقد العزمية . وذج بفساد إداري يف العامل اإلسالميمنإن اإلدارة العامة . والتدريب واحلرف واملهن
نرى معامل فال . وتفتقد الرقابة ،اإلعالم البناءوتفتقد  ،والنماذج اإلدارية ،التدريب وتفتقد املناهج وتفقدماس احل

 لإلدارة الصحيحة. 
 افهل األم تدير ذاهتا وهل األب يدير ذاته وهل كالمه ،من اإلدارة املنزلية استهالال   ةاإلدارة حزمة متكامل

تنا اويف جتمع نافلو فكرنا وتأملنا يف اهلدر املادي يف مناهل. لية تربوية واقتصاديةيدير منزهلما تدبريا  وتنمية عم
ت استطاعت اقول جمتمعا  بل أووالئمنا الصغرية والكبرية لفزعنا مما يذهب هدرا  أنا ال أشك أن هناك أسر  ةالصغري 

 . التدبري وإدارةو  ،ومجاعات ويفتقدون التدبري ا  ولكن هناك أفراد اقتدارأن تدير األمور بكل 
فهي جممع املفكرين من اجلامعيني وهي  واالجتماعيةواإلدارة املدرسية هي أيضا من بناء اإلدارة الفردية 

هي قادرة على مواكبة  وهل ،املدرسية منوذجية يف إدارة ذاهتا وهل هي تعاونية اإلدارةفهل  ،والبنات األبناءجممع 
 . بل تربية املنهجية بل تربية حتصيل املعرفة والقدرة ةو بل تربية القدوالعملية ة العلمي فما دورها يف الرتبية ،التحديث

املدرسة  وإنن الذي أعتقده أهنا ال تعمل هبا حتملها ولك اوهل إدارات التعليم حتمل تلك اهلواجس بل أي أهن
 . حتتها ينضوي سية ومااملدر  اإلدارةع اللوم على ضتإلدارة التعليمية التعليمية وا تضع اللوم على اإلدارة

وال  ،وال فكر ثقايف ،املدارس وإدارة التعليم يضمحل فال حوار مدرسي وال تعليمييف إن احلراك الثقايف 
 . عند املوجهني واملدرسني ومديري املدارس ،مكتسبات منزلية

على قضايا  رجال املرور والذين يشرفونك  هذا لإلدارة العسكرية مثلمثل هذا يف اإلدارة احلكومية. و و 
 . أمتىن ذلك ن أكثرهم ذاته وهل هناك تنمية ذاتية وحوارية بني رجال األقسامالناس من الضباط فهل كو  

ومىت  وأسرته وجوانب من جمتمعهإن اإلدارة الشاملة روح احلياة البشرية وهي خاصية واإلنسان هو الذي يدير ذاته 
 ا  األمة هدف تومن مث أصبح اجملتمع وضعفت الدولة اإلنسان ضعف ضعفت اإلدارة ضعف اإلنسان وإذا ضعف

والضعف لك والتداعي على أمتنا الكربى وأوطاننا املنفردة وجمتمعاتنا من التها وأخشىللطامعني وهذه سنن احلياة 
يات وأوربا والوال ،لنا عربة يف قوة اإلدارة الفردية واجملتمعية والوطنية يف الدول الغنية مثل اليابان والصني أليس

 املتحدة وعلى تقيض املقارنة.
وطرح  نافليت فلسفتنا تعود إىل دراسة ذات اإلسالميفالضعف اإلداري الشامل ماذا فعل يف أفريقيا والعامل 

 من الواقع. دةمستم ةول بطرائق جديدلالقضايا للح
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فضـــله إذا  ولكـــن يظـــل للمتـــأخر، قـــد جيـــد املـــرء نفســـه يف حـــرج عنـــدما يكتـــب يف شـــيء ســـبقه إليـــه الكثـــريون
وجـاء مبـا يضـاف لـه يف معطياتـه الاصـة ليحسـب لـه ، ي إىل هذا الشيء وأحسن األخـذ مـن السـابقنيسأحسن التأ

ولعلي أجد مدخال  للكتابة يف هذا العنوان " الفكر اإلداري" تـأ  مـن بـاب املعايشـة واملعاينـة بعـد ، ولو كان متأخرا  
مـــا يســـمح ا بإهجـــاء التجربـــة الاصـــة الـــيت قبســـتها مـــن امليـــدان الـــزمن ومنحـــين اهلل مـــن أيـــام العمـــر يب أن طـــوف 

إضــافة إىل مــا ، وأدونــه، ذلــك يعكــس بوضــوح مــا اســتطعت أن أوــه وأعيشــه وأالحظــه، وأحســبها إن شــاء اهلل نافعــة
اختزلــت ذاكــر  مــن جتــارب اآلخــرين ليــأ  هــذا املؤلــف جتربــة داعيــة للفكــر اإلداري بــني واقــع تــردى إىل موقــع ينــذر 

قـــــات الو يفيـــــة حتمـــــي أنظمـــــة اجملتمعـــــات يف عاملنـــــا العـــــريب وواقـــــع مـــــأمول يؤمـــــل أن حيقـــــق ســـــريا  يف العال، بـــــالطر
 .ندت إىل التشريع والفقه اإلسالميتلك األنظمة والقوانني اليت است، واإلسالمي
  

 : القارئأخي 
ورمبا وقفـت أمـام ، بطرف رمبا تراءى لك أن هذا الكتاب جاء على شكل مقطعات أدبية تأخذ من كل اجتاه

ذلك ألن الطرح شيء واملقصد شيء ؛ قنعت به أريدولكنك لو أبصرت ما ، العنوان الذي توجت الكتاب به حبذر
وإىل وضـــع قـــرارات جديـــدة حتـــاكي مســـتجدات ، نعـــم إنـــين هبـــذا املؤلـــف أرمـــي إىل إعـــادة نظـــر.. أبعـــد مـــن املباشـــرة

 . يف مسايرة إدارية هلذا الوعي اإلداريوإىل احرتام املواطن هلذه القرارات ، العصر
 :  أخي الفاضل

مث ختطيـت ذلـك إىل اهلـم اإلداري العـريب ، ختطيت يف مؤلفي هذا حـدود أسـر  إىل األسـرة الوطنيـة كاملـةلقد 
مث وضـحت الكثـري مـن االجتاهـات الـيت جتـب ، وما ميارس عليه من ضغوط إدارية حمبوكـة يف  ـالموسلبياته الداخلية 

دون أن ، ووجهـــت إىل أمهيـــة التلطـــيم الـــذي حيـــرتم اإلنســـان يف حياتـــه ووعيـــه وفكـــره، ا يف الفكـــر اإلداريمراعاهتـــ
يف  اجتـــاه القـــرار واجتـــاه التنفيـــذ، أنســـى احلـــديث عـــن مـــواطن القصـــور اإلداري الـــذي جيـــب أن حيـــارب علـــى اجتـــاهني

 قــذفت بالعــامل العــريب يف حــروب وخالفــات  مســتلهما  الواقــع العــريب واالنزالقــات الــيت، الــرئيس واملــرؤوس علــى الســواء
 . كبرية

داري واحـــرتام الـــذات إنـــين متفائـــل أن يكـــون هلـــذه الســـطور صـــدى يف كـــل نفـــس بشـــرية يهمهـــا اإلصـــالح اإل
 . اإلنسانية يف أمتنا اإلسالمية

 
 املؤلف

 مسعد عيد العطوي أ.د.
 هـ41/2/8241
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 مسؤولية الفرد في عتمة الظلمات
 
يف همـــن  هـــور الســـحب و ، ارق الـــذي يتعـــرض لـــه كـــل فـــرد يف األمـــة العربيـــة واإلســـالميةاحلـــ اللهيـــبيف همـــن  

، وهمـن تنـاثر اجلثـث الفلسـطينية، يف همن اإلحراق لألرض الفلسـطينية، املظلمة واألمطار احلمضية على األمة العربية
وميتطــون ، يتصــوروهنم أحيــاءحــىت أخــذ األطفــال يلعبــون بلحــى اآلبــاء املــوتى ، وهمــن تواجــد املــوتى يف حجــرات املنــزل

 .  ون ركوهبمئويظن األطفال أهنم خيضعون هلم ويستمر ، جثثهم
يف همــــن املكــــر ، همــــن هراعــــة الســــراب تلــــو الســــرابيف و ، الضــــمري العــــريب واإلســــالمي معــــا  يف همــــن الســــلرية ب

همـن الكـذب يف و ، ظـاملوهمن مداعبة القاتل الفاتك واملسـتبد ال، وهمن قلب املواهين، وهمن احلكم اجلائر، املكشوف
ــل الســجني  لــم الســجان ــل املقتــول  لــم القاتــل وحيممل همــن املــدامهات والقصــف بالــدواهي يف ، املكشــوف الــذي حيممل

 . نتساءل يف هذا الزمنواملصيبات 
قو :إن كـ  فـأ؟ داحـةوق تلـ  األعبـاء التـي تـلن ال بـا  فوماذا يكون عليه ف؟ ما واجب الفرد المسلم

 ليه مسؤوليات تت سد فيما يلي:فرد عربي ومسلم ع
فمـادام املـا سـليما  ، فهي مبثابـة املـا البشـري الـذي تتـوهع و ائفـه علـى سـائر اجلسـم: االلتزام بالثوابت الربانية (8)

ومادام اإلنسان ملتزما  بثوابته اإلميانية والروحية فـإن قـواه العقليـة والنفسـية وإرادتـه الروحيـة ، كان اجلسم سليما  
فــدعو  لكــل مســلم أن يتســلح . بــإذن اهلل علــى الوقــوف والتصــدي لتلــك العواصــف اهلوجــاءســليمة وقــادرة 
 .  خالقه ومدبره حمييه ومميتهوأن يستعني برب الكون ، بسالح اإلميان

وأن متتـــد حبـــال ، وأن تتشـــابك أصـــابعه مـــع كـــل عـــريب، مـــع كـــل مـــواطن يف بـــالده بالتعاضـــدااللتـــزام الـــوطين  (4)
، وتدمري العداء الـداخلي تـدمريا  ال مندوحـة عنـه، فالوالء الوالء، ع الدنيا بأسرهاالتواصل مع كل مسلم يف ربو 

وأنـــت األجـــدر مـــن تالحـــم )شـــارون( مـــع )نتنيـــاهو( و )بـــاراك( ، فأنـــت أحـــوج مـــا تكـــون إىل الوئـــام والتعـــاون
   .اللذين أخذا جيوبان الغرب من أجل التالحم اليهودي الظامل حتت قبة العدو الشلصي هلما شارون

 . املاكرين يف وجه األعداء املتكاثرينويبين السدود ، إن االلتزام الوطين بوحدة الصفوف يقوي النفوس 
، إن منجـــاة األمـــة يف وحـــدهتا، أمل تـــروا إىل تالحـــم األعـــداء. إن الـــتالحم الـــوطين أقـــوى مـــن أي ســـالح لكـــل أمـــة 

 .  وهالكها يف فرقتها
إذا مل تتشـــابك العقـــول . دولـــة مـــع ســـائر الـــدول العربيـــة واإلســـالميةفهـــي مســـؤولية ال، وكمـــا أهنـــا مســـؤولية الفـــرد 

أسأل اهلل أن تنجـو األمـة ، فإهنا ستكون على شفا جرف هار، لألمة اإلسالميةسواعد واأليدي وال، والقلوب
 . ومن حافة احلمى إىل فسيح األرض والسهول اآلمنة، من الوقوف على هذا اجلرف
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وة والقـ. فـالقوة الفرديـة هـي مصـدر القـوة االجتماعيـة، ال مسـتهلكا  مسـرفا  ، باذال   الفرد بأن يكون منتجا   التزام (4)
 .  االجتماعية هي مصدر قوة الدول والشعوب

وأكثــر اســتهالكا  وأقــل ، األخــرىوالفــرد العــريب بــل اإلســالمي أقــل إجنــاها  إذا متــت مقارنتــه بغــريه مــن أفــراد الشــعوب  
، وأكثـــر اتكاليـــة علـــى أســـرته وعلـــى دولتــــه، قـــل إدارة للتطـــوير الــــذا ، وكـــذلك أيف عملـــهانتظامـــا  وإخالصـــا  

فعلــى كــل فــرد منــا أن ، وتتواصــل مــع أطفــال املســتقبل، فاملســرية الصــراعية طويلــة تنتظــر القــوة الشــبابية احلاليــة
 .وينمي روح العمل بني أقرانه ته،وينمي أفراد أسر ، ينمي ذاته

، ويقـرون بالواجـب، كـي نبـين شـباب األمـة الـذين يستشـعرون،  جتماعيـةإهنا حتتاج إىل محلة فكرية وإعالمية وا
فالكــل مــدعو لبنــاء الفــرد بالرتبيــة ، فالــدواهي تتلقــف األثريــاء قبــل الفقــراء، ال اســتثين أي شــرحية مــن شــرائح اجملتمــع

 .  والتدريب والتو يف
فــرد أن يبــذل لقــاء أمنــه وعلــى كــل ، أضــعاف بذلــه لبطنــه وشــهواته وطنــهوكــل فــرد مــدعو إىل أن يكــون بذلــه ل

بـل يبـدع ، لـهوينميه وخيلص ، فيحافظ عليه ويرعاه، وكل فرد حيمل أمانة الوطن، واستهالكه لدمات وطنه، وجتارته
 . التو يف األمثلأمانته تو يف 

وكـل مـن الشـرحيتني يف ، الفقري أشد حاجة للغـينو ، فالغين أحوج ما يكون للفقري، إن على مجيع األفراد التآهر
. واإلعـراض عـن اإلسـراف واجتنـاب التواكـل، فالبـذل البـذل بـاألنفس واإلنتـاج املبـدع، رورة قصوى لسالمة الوطنض

، فكلمـا هاد ثـراء األفـراد هاد ادخـار األمـة، وإمنا اجلد واإلخالص واالندفاع بالعمل الذي يبين الفرد أوال  واجملتمع ثانيا  
، وكلمـــا توحـــد االنتمـــاء تألقـــت القـــوة، ة أخـــرى كلمـــا هاد الصـــراعوافتقـــرت شـــرحي، وكلمـــا جتمعـــت األمـــوال يف شـــرحية

 . فكلما جتسد االفرتاق بدأت نواجز الصراع
ـــا نعمـــل يف املســـتقبل القريـــب، اجملتمـــع عقـــالء أبنـــاءوكـــل ، ذلـــك ال خيفـــى علـــى العقـــالء ـــق هـــذه  ولعلن لتحقي

 .  اجلوانب املهمة يف حياتنا وحاضرنا ومستقبلنا
، وبناء إدارة منهجية يف الفرد ليكون منبعـا  للعطـاء والبـذل، وصنع مناذج مشولية، بإدارة منهجيةوال يستقيم األمر إال 

ال تظــن أين اقصــد دولــة أو جمتمعــا  إمنــا أهــدف إىل بنــاء أمتنــا و ، وحــىت ال يكــون فــردا  مــن قطيــع ال هــمل لــه وال عــزة لــه
 . اإلسالمية والعربية كاملة
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 اءر خواطر صريحة للوز 
 بة تشكي  وزارينشرت بمناس 

 
 

 . بشراك يا بالدي فقد ههت وهاراتك بثلة من األبناء أهل اإلتقان -
 . وهير مهام خملص القلب صادق الوجدانى من بنيها كلما تعل    -
 .  وحتفه مبللصات األعمال والتهاين ترنو إليه عيون املأل بأمان   -
 .  سددت ديون األوطان فهال  ، كم للوطن من أياد  عليك  -
 .  أيها الوهير خالف النفس بني عزم وصرب ومضاء وعفة وأمان -
 وخبدمة األوطان تنال خالدات اجلناِن.، الدرجات أرفعأيها الوهير نلت  -
 .  واألعمال لإلنسان للوطن عماررة وال حلظة متر هباء يف سبيل اإلال تدع ذ -
 . واهرع العزم واملنهج يف كل أفراد الوهارة تدفعهم للتفاين -
 . وأوجد مضامري للتدريب قصرية املدى دائمة احلدثانِ  -
 . وفكر يف إبداعات جديدة غاب إدراكها ومنهجها عن األذهان -
 . مث مبقارنة األقرانِ ، وكن ملهم النفس والتدابري بعون من الرمحن -
 . وكن منفذ النظام بسلوكيات اإلنسان وقوة اإلميان -
 . وال تأمنن تقلب األهمان، أطل التفكري يف عالك أيها الوهير -
 . وتدرك أهنا املتاع الفاين، ا مسرعا  الينقضي العمر يف الع -
 . حسانفهال صنعت الري لتنال اإل، فرتة الوهارة يف احلياة اختبار -
 . طيب الذكر يف الدنيا وتنجو من كيد األقرانِ وتبقى  -

********************************* 
  فـــال حشـــد مـــن املعـــارف ، وجـــب عليـــك التحلـــل مـــن األنـــا ومكوناهتـــاتليـــت مكانـــا  عليـــا  يالـــوهير إنـــك اعأيهـــا

قـرار ، مـن عـدد مـن احللـول واليـارات ىتقنال قرار فردي إمنا قرار ي  ، إمنا اختيار من القادرين واملبدعني، واألقرباء
محل األمانـة يتطلـب ، االجتاهاتوال استشارات باالنتقاء والوساطات إمنا بالربة وتنوع ، يبىن على االستشارات
، ومحـل األمانـة يتطلـب التـواهن يف الـدمات حـىت ال تـ الم احلكومـة مـن بعـض اجلهـات، إجياد قاعدة للمعلومات

ة وكـل تربـ. األعمـال وبـاث اإلصـالحاتفأنـت مسـتقطب . فكل موضع قدم مـن الـبالد يكثـر عنـك التسـاؤالت
 . متعطشة لتلك الربات أرضنامن 
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   فهـال عملـت أيهـا ، أشعتها حببال وأمشاج تكون عرى وثيقة بـني جمتمعـات الـوطن ووالة األمـرنبعث كل وهارة ت
 . الوهير على تثبيت عرى اوبة

   فهي رسالة الدولة، كل وهارة حتمل أمانة تزرع احلب والري والنماء لكل مواطن بناء  عاما . 
 كـل مشـدود ،   أعماق أركان الدولة ووالة األمـركل وهارة مسئولة عن غرس حب أحناء الوطن واألرض والفرد يف

ومــــن مثل يكــــون اجملتمــــع يف تالحــــم فكــــري ، أحــــدها عــــن اآلخــــر غــــيني  ال ، لآلخــــر يــــرتبم بــــروابم ذات مصــــاحل
 .  ومادي، ووجداين

 مشــدود إىل الــارج ، إىل إنســان الــداخل، وهيــر اليــوم مشــدود إىل أحنــاء الــداخل، إن وهيــر اليــوم غــري وهيــر األمــس
 . فكل أعمال مصريها إىل الشفافية من حيث تدري أو ال تدري، ية اإلنسانية والرباهني العقليةمبصداق

 فمـــا عليـــك إال اإلخـــراج ، فاألنظمـــة متـــأل الرفـــوف واألدراج؛ أيهـــا الـــوهير إن وهارتـــك وهارة تنفيـــذ ال وهارة تفـــويض
وال مـــدخال  للتزلـــف ، بابـــاف مفتوحـــا   فـــال جتعلهـــا، مـــن التفـــويض فأمانتـــه أشـــد قـــوة مـــن التنفيـــذومـــا ينـــدر . والتأمـــل
األرجح حىت تبتعد عـن  االختيارومن مث ، تنبع من منابع االجتهاد والتدبر واالستشارةفأوامر التفويض . واواباة
 .  ومتتنع من اللل، الزلل

 . واإلبداع تاج الوهير، والدراية واملمارسة ضرورة، والربة تأهيل
وقــد ذكــر األوائــل  ؟يهــا الــوهير أن تأخــذ هبــذه األمــور وتبثهــا يف الكبــري والصــغريفهــل لــك أ، واملــنهج صــراط مســتقيم

وقـــد هذبتـــه ، ذا عفـــة يف خالئقـــه واســـتقامة يف طرائقـــه، لصـــال الـــري ا  ورأوا أن يكـــون رجـــال  جامعـــ، صـــفات الـــوهير
، يســكته احللــم، اوإن ق لــد مهمــات األمــور هنــض هبــ، إن اؤمتــن علــى األســرار قــام هبــا، وأحكمتــه التجــارب، اآلداب

 –وفهـم الفقهـاء ، وتواضع العلمـاء، وأناة احلكماء، له صولة األمراء، وتغنيه اللمحة، وتكفيه اللحظة، وينطقه العلم
يســرتق قلــوب الرجــال خبالبــة ، ال يبيــع نصــيب يومــه حبرمــان غــده، وإن ابتلــي باإلســاءة صــرب، إن أحســن إليــه شــكر

 . وحسن بيانه "، لسانه
وقــد ، تتمــاهج فيــه الــرؤى الفرديــة واالجتماعيــة واملكانيــة اوققــة ألهــداف الدولــة العليــا ووالة األمــر والــوهير جيــب أن

، ال تكـون هنـاك عـداوة بينـه وبـني النـاس، اشرتط األوائل شروطا  للوهير منها األمانة والصـدق يف اهليمنـة وقلـة الطمـع
 .  األهواءوأال يكون من أهل ، والذكاء والفطنة
وأن حيـــذر مـــن ويعتمـــد علـــى قاعـــدة معلومـــات ، البـــد أن يكـــون ذا مـــنهج إداري هفإنـــ، مهمـــات الـــوهيروقـــد اهدادت 

، وأن يركـز علـى عـرض اليـارات مـن قبـل املستشـارين، وأن تضا له املعلومات من جهـات متعـددةاملضللة احللقات 
وأن يســـلك ، املواجهـــة والدمـــةولـــو مل يكونـــوا مـــن البـــارعني يف اللقـــاء و ، وإن حيســـن اختيـــار مستشـــاريه مـــن الـــرباء

وأسـأل ، ويسـتمع للـرأي اآلخـر، ويسمح بإبداء الرأي ومعرفة وجهات النظر، وأن يستمع ويشاهد، أسلوب الشورى
 . وأن يرهقك املشورة الصاحلة، ويرهقك إتباعه، أيها الوهير أن يريك احلق حقا  لك اهلل 
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 إعادة تأهي  األمة اإلسالمية
 

متنــا كاإلنســان  أفتــرتاءى ا، علــى أمتنــا اإلســالمية حــىت جعلتنــا كاملعــاقني يف دور اإلعاقــةهحفــت عواصــف االبــتالء 
، وتـارة أتصـور أننـا كاملعـاق مـن إحـدى يديـه، نفسـيا  وفكريـا  بآثـار إعاقتـه مـثقال   لكونه، الذي ال قدرة له على احلركة

ال هــم لــه إال  يء مث ي كتشــف أنــه بــر ، األخــرىفتعمــل امللــابرات لــه املكائــد حــىت تبــرت يــده ، ف يــتهم مبعــاداة الســامية
، وجتتاحه موجـات احلسـرات النفسـية، ويتفطر قلبه من تضاعف اإلعاقة، فإذا هو يئن من أمل الظلم، كسب معاشه
وتشـــتد حالتـــه كلمــــا عجـــز عـــن كســـب يقتـــات بـــه ولقـــد تعطلـــت عنــــده ، وتأمـــل يف لمالـــه وأحالمـــه، فكلمـــا فكـــر

فهـذا شـأن األمـة اإلسـالمية فهـي معاقـة ، ه أكثر من تلك الدواهي اليت أملت بهفال خياف من عدو يدامه، امللاوف
الـذين عملـوا علـى استحضـار كـل مسـلم  فأولئك املعتدون جبحافلهم احلربيـة واإلعالميـة واالقتصـادية هـم؛ مضطهدة
 : جذلة وأحيوها، عرية القدميةشلألبيات ال
 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــل  الكفـــــــــــــــــــــــــــــر  باإلســـــــــــــــــــــــــــــالم ضفي مــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

 للــــــــــــــــــــــــــــدملين الن ِحيــــــــــــــــــــــــــــب  يطــــــــــــــــــــــــــــول  عليــــــــــــــــــــــــــــه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــق  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــائع  ِومحـــــــــــــــــــــــــــــــــــى م بـــــــــــــــــــــــــــــــــاح    ففحف

 
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع  وفدفم  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيب   

 
 

 املســـــــــــــــــــــــــــــــلمات بكـــــــــــــــــــــــــــــــل ثغـــــــــــــــــــــــــــــــر أتســـــــــــــــــــــــــــــــى
 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  املســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمني إذا  يطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلل واإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــبان وشـــــــــــــــــــــــــــــيب     ؟يـــــــــــــــــــــــــــــدافع عنـــــــــــــــــــــــــــــه ش 

ب الفكرية و واحلر ، الميةب اإلعاإلسالمية باحلرب الدامية واحلرو  أليس الواقع املعاش أهنم يهامجون األوطان 
 ؟ ب الرتبويةو بل احلر 

إال مــن  وال أنــني الثكــاىل، يل إال دماؤهــاوال دمــاء تســ، فكيــف ال تعــاق أمــيت وال حــرب يف الكــون إال ضــدها
ـــام أمـــيت، نســـاء أمـــيت ـــام إال أيت ـــاههلم، وال تشـــريد لألطفـــال األيت وإشـــعال ، وال ختريـــب للـــديار إال تـــدمري ديـــارهم ومن
يف أوطـاهنم هلـي أمـة النـاس  وتغـزو، ة تـدعي احلضـارة تـدك حصـون العـزل واملشـردين بـأقوى األسـلحةإن أم ؟خيامهم
فــإن كــانوا ميكــرون وهــم كــذلك فــاهلل ، ومــع هــذا ميكــرون بــأن أولئــك الضــعفاء املشــردين خطـر علــى احلضــارة، خاسـرة

 : خري املاكرين
  وكـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــلم  أمســـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــليبا

  
 ومســـــــــــــــــــــــــــــلمة  لــــــــــــــــــــــــــــــها حـــــــــــــــــــــــــــــرفم  ســـــــــــــــــــــــــــــِليب   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أ    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــأملهنل طفــ
  

 لطف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلف يف عوارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   
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ومــا أمثلــة ، وتلــك مســببات اإلعاقــة اجلســدية، تلــك احلــروب الــيت أدت إىل جانــب مــن جوانــب اإلعاقــة المتنــا
 ومــا، وغريهــا إال صــورة إلعاقــة األمــةوالعــراق وأفغانســتان اإلعاقــة احلربيــة الــيت خلفتهــا احلــروب املعاصــرة يف فلســطني 

 . والدميقراطية هي إال صورة وثائقية تارخيية ملاهية احلضارة املزعومة باحلرية واملساواة والعدل
فإهنم أخذوا يغزون ، واشتعال روح التشفي يف نفوسهم امللتهبة، وقوة حقدهم، وصورة وثائقية ملاهية فكرهم
وال جرمية ، فال حروب إال ضد املسلمني ،فإعالمهم أخذ يشل احلركة الفكرية، املكونات املعنوية لإلنسان املسلم

والثوابت ، وكل له احلرية واملساواة واملعيشة احلرة والدفاع عن الوطن وااللتزام باملعتقد، إال ضد املسلمني
فأهل ، بهعدد فليس هناك وطن من األوطان إال والتهم اإلعالمية تت؛ الكل له ذلك ما عدا املسلمني، االجتماعية

فكيف نعطل أثر هذا ، د املسلمنيويتحدون معهم ض، وعباد احلجر والبقر، ة يساملون أهل اإلحلاداألديان السماوي
أليس هناك قناعة مجاعية على هجرانه أوال  وتفنيد أباطيله من كل فرد من  ؟عالم املضاد ونصريه عدمي اجلدوىاإل

كني للفن العابث امللدر لعقول األمة جيند نفسه لذلك حىت ال نكون مستهلكني للكاذبني ضد أمتنا ومستهل
 . ؟األمة

، اوخيام مسـاجده اومساجده، بل وخيام مدارسه، اوتدمري مدارسه، عن التعليم اشغاهلأليس تشريد األمة وإ
بلـــى واهلل إهنـــا مـــن أكـــرب اإلعاقـــات الفرديـــة واالجتماعيـــة ؟ أليســـت حربـــا  وإعاقـــة وتعطـــيال  للفكـــر املعنـــوي لإلســـالم

 .  واألممية
وال أحـــــد يشـــــك يف إعاقتهـــــا ، ولـــــو اسرتســـــلت لتجـــــاوهت حـــــدود املقـــــال، مـــــن عوامـــــل اإلعاقـــــة تلـــــك معـــــامل

وتعـي  ، لكـن عـزاء األمـة اإلسـالمية أهنـا تقـوى مـع الشـدائد، وال أحد يشك أن هناك إعاقات داخليـة، االقتصادية
ة التأهيـل هلـذه األمـة لشـىت ومـن هنـا فـإن الواجـب إعـاد. وهي أشبه باملعاقني املبتكـرين املبـدعني، يف مواكبة النكبات
 وبنـاء احليـاة العلميـة، والشـباب واجملتمعـات، وبنـاء الفكـر، فنؤهل مكونات الرتبية لبناء األطفـال، جوانب احلياة فيها

صـانعا  مكونـات احليـاة ، والتفكري يف كل جوانـب الرتبيـة واإلعـالم الـيت تبـين شـبابا  منجـزا  مبـدعا  معتمـدا  علـى الـذات
ين عمــا ونغتــ، اجــة ونوجــد ضــروريات احليــاةاحلوإمنــا نقــوم ب، دمــرت حياتنــا ألمــةبدايــة األمــر منافســني ولــن نكــون يف 
 . ميتلك اآلخرون

لبناء أمة جديدة حتيا حيـاة جديـدة ، فهل نفكر تفكريا  جادا  داخليا  ، وإعادة التأهيل حتمية ومتعددة اجلوانب
 . واحلاضرة بل املستقبل القريبلقرون املاضية أو ا، مغايرة حلياة أمتنا املعاقة يف القرن املاضي

، (ةومنــاهج لتكوينــات اجتماعيــة مدنيــة ) عاملــ، إدارة تربويــة عمليــة األمــر أحــوج مــا حيتــاج إىل صــناعة إن
 .  ومناهج لإلدارة االقتصادية والسياسية
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 مؤتمر للتخطيط
فقــد غلـــت ، تـــه، ويف أهقتــه ونوافـــذهإن ماليــني القلـــوب رافقــت إخواننـــا الفلســطينيني يف شـــوارع لبنــان يف  لما

لقــد .. نعــم ؟لكــن هــل العقــول تأملــت وتقطــر شــرايينها، وتكلمــت حــىت نضــب معينهــا، فقــد تكلمــت، واهداد غلياهنــا
لكن تفكري العقول احلاضـر والـوقيت ال جيـاري القـدمي ، خال امللك خالد إال السابق يف هذا امليدانإحدث ذلك وما 
هــــو مــــن أقــــدر العقــــول الــــيت تتصــــور أهنــــا تقــــدر علــــى قــــبض همــــام  الســــابق لالنفجــــارفهــــذا العقــــل ، املــــنظم اوكــــم

 . املعضالت
فلـو ارتفـع اوكـوم يف  ؟كيف نلوم عقول حكامنا والتلطيم وقد وضـعت الظـروف للحكـام واوكـومني أيضـا  

وأوقـع ، احلـاكم ولـو نـزل احلـاكم ملكـان اوكـوم لسـب، مكان احلاكم فليس له إال تصرف حاكمه الذي يـراه خاطئـا  
 . ؟وهل يف يدها حل وعقد، لكن من يقبل منها، وتدرك الطريق، وهناك العقول اليت تتفطر، اللوم عليه

وهـل تسـتطيع ؟؟ فهـل هنـاك وسـيلة جتـدي ومل تسـتلدم، تعدادها مع اإلخـالص فيهـا علىلت الوسائل لقد كل 
 .  ؟الوقوف صامدة يف وجه احلروب من سائر االجتاهات

 ؟ ع يرفع اللوم ولعنة التاريا عناهل هذا الوض
 .... ال: نقول

ائيل هلـا مهندسـو سياسـة قبـل فإسـر ؛ كـان أساسـا  يف هزميتنـافينـا  فالعيب الذي أدركـه مهندسـو سياسـة إسـرائيل 
لكـن لـيس هلـا ، فهنـاك دولاملسـلمون . وتفـتح أبوابـا  ألهـداف، فهـم يسـريون وفـق حتقيـق أهـداف، د دولـتهمحأن تو 

، فهـل يكتـب التوفيـق، فتكون قاصرة أو خاطئة، فهم يسريون وفق عقليات معدودة، طويلة املدى مهندسو سياسية
 ؟؟بأحداث التاريا وأسبابه ونتائجه وقد قال اليهود عنهم بأهنم ال يعتربون

مـع أهنـم ربائـب الغـرب  توانطلقـوا مـن الكنيسـ، وا إىل ديـنهمإسرائيل مع أهنم هم املفسـدون يف األرض عـادو 
 .  من ميوت منهم يف سبيلهافما يباا ، كولن هلم عقيدةو ، الدين عن العلم واملاديات الدنيوية الذي فصل

، وينظــرون، وهــم راضــون، عــن ذلــك وابعــدانســوا ذلــك وأ  ، تناســوا أو، املســلمون ) خــري أمــة أخرجــت للنــاس(
 .  أرواحهم وأنفسهميفدوهنا بفأصبحوا بال عقيدة جتمعهم ، ا فيهومل ينشأو ، وسلكوا طريق الغرب يزورونه

وقلـوهبم هلـا اجتــاه  ا  فيكـون تفكـريهم واحــد، وهلـم منهـل واحــد، هـدف واحــد يوحـد عقـوهلم وقلــوهبمهلـم اليهـود 
يف فهــدفهم موحــد ، فقــد أدركــوا يف الوقــت احلــاا أســباب هــزميتهم الســابقة ) حتســبهم مجيعــا  وقلــوهبم شــىت(، واحــد

 .هذه األيام
امســـا  كاإلنســـان الـــذي يهـــدف إىل مصـــلحة  وااملســـلمون اآلن أصـــبح. أمـــا املســـلمون فلـــيس هلـــم هـــدف واحـــد

فالذاتيــة هيمنــت علــى األفــراد واجملتمعــات واملنفــذين فكــل يبحــث عــن أمنــه وال يــدرك أن مصــري حياتــه وأمنــه ، نفســه
، إذن فقلوبنــا شــىت. أكثــر مــن الشــعب نفســهه متشــعبة وكــل قطــر جتــد أن أهدافــ، ورفاهـه رهــن بــالتواهن مــع أبنــاء أمتــه
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ويعتقــد أن نفسـه أقــل بكثـري ممــا قـدمت فــداء  ، ده حــىت يـدركاواجملاهـد ال خيلــص يف جهـ، مبعـىن أن أهـدافنا ال تلتقــي
 . له

نـتعظ بـالثور األبـيض مـع أنـه مل ننا إ حىتتلو اهلزمية وأحلقت بنا اهلزمية ، أدركته إسرائيلقد ، هذا واقع املسلمني
 .لنا ) أكلت يوم أكل الثور األبيض(هلك قب

إمنـا هـي تفـرض ، الطأ الذي مل ترتكه إسرائيل ومـن تقـف يف وجهـه أن أرض املسـلم ليسـت خاصـة بصـاحبها
أن األرض أرض تـدرك إسـرائيل فإن فلو انقرض الشعب الفلسطيين عن بكرة أبيه أو العريب ، اجلهاد على كل مسلم

وهـذا ، وال تطفئـهمي تزيـده اشـتعاال  لـدين اإلسـالضـد اونسيت إسرائيل أن احلروب ، اإلسالم وليست ارض اجلنسية
 . أملنا

وجعــل هــدفها هــو اهلــدف الــذي خلــق اهلل اإلنســان مــن أجــل تثبيــت ، وطريقنــا األوحــد هــو إصــالح مناهجنــا
وينفــذون ، فهــل يعقــدون مــؤمترهم، وال يزحــزح عروشــهم، وهــذا ال يضــر حكامنــا، الــدين اإلســالمي ومحايــة اإلســالم
إال و ، جـيال  متماســكا  موحــدا   فهنــا يبنــون ؟أهـداف سياســة الدولـة نهج هــو حتقيــقهـذا مــن عـامهم هــذا وال يكــون املـ

، أخـرى ويلحـق بنـا أجيـال  ، فإن مل تفعلوا ذلك فسـيطول مـدة التيـه، ما  إسرائيل أربعني عا جعلونا تائهني كما تاه بنو
 .  نا املشكلة ومل حنلهاتأدرك إنفنغرق يف األمثال 
فـإذا كانـت ، مـن حيارهبـاحتـارب و بـين الفـرد واملعرفـة يو قيـدة اإلسـالمية وترسـيلها أن تتبـىن الدولـة العفما أعظـم 
   .ر أو مؤمترات فكفى هبا من نتيجةهذه نتيجة مؤمت
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 ماهية الحروب
 

كارثــة ) وأهنــا عــدم : مــن أفضــل تعــاريف احلــرب وإدراك ماهيتهــا وكنههــا هــو تعريــف املعهــد الفرنســي بأهنــا
وتـــدمري الثـــروات ، وامللـــاطرة حبيـــاة اإلنســـان، وغيـــاب احلـــق، جـــوده وانـــدالع العنـــفبـــل وإنكـــار و ، االعـــرتاف بـــالغري

، واملطلـق علـى النسـ  يف وأفضـلية الالمعقـول علـى املعقـول، وتكريس مجيع النشاطات للمجاهبات الدموية، املتنوعة
واللقــاء احلتمــي ، والــدموعواشــتداد األهمــات والــدم والعــرق ، ومبــدأ الغايــة تــربر الوســيلة والفوضــى، مشــواإطــار عقلــي 
 . 51ص:، وانقطاع أمحق يربهن على فشل العقل والقلب ( نقله خالص جل  / جدلية القوة والفكر، مع املوت

وهــم يتصــارعون مــن أجــل لقمــة العــي  والتنــافس علــى املــال ، حنــن نعيــب علــى القبائــل األوىل الصــراع واحلــرب
ولكــن ، بــاألدمي مينــع وقــوع احلــروب والرضــافالعمــل واهلجــرات ، هلــا وكلهــا ال مــربر، واجلــاه والشــهوة كقابيــل وهابيــل

، واالســـتفزاه االنفعـــاا، وتأمـــل النتـــائج، االنفعـــال الـــداخلي واإلحســـاس بـــالقوة الـــيت تفتقـــد التأمـــل العقلـــي واملقارنـــة
وصـــراعهم مـــع  وهـــل البدايـــة البشـــرية، البشـــريةكلهـــا أدت إىل قيـــام احلـــرب بـــني أفـــراد ،  هنـــةوهيمنتـــه علـــى العقـــل والرب 

إن صـراع اإلنسـان  ؟أم التطور إىل صراع اإلنسـان مـع اإلنسـان. نةو الطبيعة واحليوان كان األفضل واألقل خسارة ومؤ 
، وتضـــاعف تـــدمريه، ومـــن هنـــا عـــال خطـــره. مـــع اإلنســـان يـــديره العقـــل الشـــرير الـــذي يفكـــر يف للـــة الفتـــك واالنتقـــام

 .  ة الثأر اليت مثلتها حرب القبيلة والدويالت أشباه القبائلوعندما وقف اإلنسان يف وجه اإلنسان قدحت شرار 
إذا ؛ ونـاره ال تنطفـئ إال بـوعي ديـين عميـق، د دمـاء مسـفوكةفالدم املسفوك يولل ، فكان الثأر مصدره الدماء

فــال قــدرة علــى ، ، ومــن قتــل نفســا  واحــدة كأمنــا قتــل النــاس مجيعــا  در لــه خــدك األيســرأصــفعك علــى خــدك األميــن فــ
 . واحلروب الرببرية يف سائر املعمورة، وكلنا نعيب الثأر وحرب القبيلة، ض الثأر إال باالحتساب الديينإجها

وخلفت اهلجرات إىل جانب جثث القتلى املتناثرة ودمار املـدن الـيت مل متنعهـا حصـوهنا ، وقد خلفت النكبات
وإن بقيـت لثـار الـدمار أطـول النعـدام التقـدم ، لكنها أقل كلفـة ودمويـة مـن احلـروب املعاصـرة. من اهلجمات الرببرية

ورمبـا كـان اإلعمـار هـدفا  أساسـيا  للحـرب ، أما اليوم فإهنم يفكرون يف اإلعمار قبـل التـدمري. العلمي واملعريف املعاصر
لكـن ماهالـت ، وبسـم النفـوذ السياسـي والفكـري مـن خـالل الشـأن االقتصـادي، لتحريك رؤوس األمـوال والشـركات

واســتنبطوا ، أمــل يف فكرهــا املــدون جنــد رجــال الفكــر والســلم وصــفوا كوارثهــانتوحــني ، احلــروب القدميــةوقفتنــا عنــد 
 :  ونتائجه املشئومة، فهذا ههري بن أيب سلمى يصف اشتعاهلا ووهجها احلارق، نتائجها اليت تشغل اإلنسانية

 
 ومـــــــــا احلـــــــــرب إال مـــــــــا علمـــــــــتم وذقـــــــــتم

 
 ومــــــــــا هــــــــــو عنهــــــــــا باحلــــــــــديث املــــــــــرجمِ  

 عثوهــــــــــــــــا تبعثوهــــــــــــــــا ذميمــــــــــــــــةمــــــــــــــــىت تب 
 

 إذا ضــــــــــــــــــــر يتموها فتضــــــــــــــــــــرمِ  أوتضــــــــــــــــــــر  
 فتعـــــــــــــــرككم عـــــــــــــــرك الرحـــــــــــــــى بثفاهلـــــــــــــــا 

 
 وتلقــــــــــــــــح كشــــــــــــــــافا  مث تنــــــــــــــــتج فتتــــــــــــــــئمِ  
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 م كلهــــــــــمأفتنــــــــــتج لكــــــــــم غلمــــــــــان أشــــــــــ
 

 كـــــــــــــــأمحر عـــــــــــــــاد مث ترضـــــــــــــــع فـــــــــــــــتفطمِ  
ابــن  ووصــفها الشــاعر، واملــأمون الــيت دمــرت بغــداد األمــنيلــو تأملنــا احلــروب التدمرييــة كحــرب األخــوين  وحنــن 

وخــراب تلــك القصــور إىل غريهــا مــن ، يعقــوب وصــفا  دقيقــا  فاســتوقفه خــروج الفتيــات احلاســرات مــن القصــور املنعمــة
 .  الويالت

كلها معـول لو تأملنا هذه احلروب جند  ، وحروب اإلمساعيلية الفاتكة، وحرب البصرة حني قام عليها األحباش
الـــيت فـــل الداخليــة للدولــة اإلســالمية بــني األســر احلاكمــة و وأشــد منهــا حــروب ال، هــدم يف جســد األمــة اإلســالمية

، والواقـع أهنـم دمـروا، فقد دمـروا العـامل اإلسـالمي يف جـلل دولـه املعاصـرة، ختمت حبروب الدمار الشامل وغزو التتار
 وافلــو جنحــ، ومل يــذكر هلــم شــأن بعــد تلــك احلــروب، لكــنهم أيضــا  قضــوا علــى أنفســهم، وقضــوا علــى غــريهم، وقتلــوا

 . ورمبا بنوا حضارة يشار إليها بالذكر احلسن يف موكب احلضارات، ن هلم شأن غري هذااللسلم والبناء الداخلي لك
 ؟؟؟؟ هل الضربات االستباقية أو الوقائية إرهاب

ألـيس هـو التأييـد املباشـر لليهـود ؟ مكونات اإلرهاب يف عصرنا احلاضـر ألـيس هـو االسـتعمار أرسىالذي من 
ألـــيس مـــن اإلرهـــاب إعـــالن ؟ وانتهكـــوا أعراضـــهم، وفتكـــوا بـــدمائهم، الفلســـطينيني حـــريتهم وديـــارهمالـــذين ســـلبوا 

تسـليمه ومـدهم أعـزل تقـف الدولـة الكـربى يف وجـه تسـليحه و  ا  إهنـم حيـاربون شـعب؟ تأييدهم ومدهم باملـال والسـالح
أولئـــك  واأليســ؟ رهــاب يف شـــيءليســت مـــن اإل، ، وحتاصــرهوالـــدبابات، لــيت تقتلـــه بالطــائراتالدولـــة ا وهــل، بالغــذاء

ألـيس هـذا  ؟وجرفـوا املـزارع بربـك أيهـا اإلنسـان العـادل العاقـل، ودمروا الـدور، الذين قتلوا وأخرجوا الناس من ديارهم
ويقتلــون بــه حــىت مــن أصــدقائهم الــذين أدركــوا ، أمل ميارســوا اإلرهــاب علــى كــل مــن خــالفهم؟ علــى اإلرهــاب ا  تــدريب

إرهابـا  ضـغطهم  ألـيسبـل ، ما همن تكوين دويلـتهميال سو ، فكم اغتالوا من األوربيني؟ تأييدهمومل يندفعوا ل، احلقيقة
ومـن ينكـر ، فكل من عارضهم كشفوا عما حيـرجهم؟ الشيوخ وجمالس، والذين ينتلبون للربملان، على رؤساء أمريكا

إنـــه األب الشـــرعي لإلرهـــاب ، إن هـــذا اإلرهـــاب امللتلـــف األلـــوان واألطيـــاف. بيـــةو قـــوة إرهـــاهبم علـــى الـــدول األور 
 العاملي.
والقهــر ، وتــدمريها لقــيم الشــعوب، وأســلحتها االقتصــادية، العوملــة احلديثــة مببادئهــا احلربيــة الفتاكــةفــوق ذلــك و 

أو إجهــاه علــى ، فمــا أعلــن إجهــاه علـى فكــر؟ معـا   ا  وداخليــ ا  خارجيــ ا  رب إرهابــألــيس إعــالن احلـ؟ أال يولـد اإلرهــاب
، وإن وقـع أكثرهـا يف املشـرق، واألمثلة أكثر من أن حتصى، ر االرتداد على الشعب اواربشعب إال  هرت مظاه

لكـن القـوة جتعـل اإلرهـاب األقـوى ، فنحن أمام مظلة إرهابية لشعوب هلا جذور تولـد إرهابـا  فرديـا  ، والشرق األوسم
 .  سلما  وردة الفعل إرهابا  

إننـا نأمـل يف تكـوين أجهـزة تبـين . الدائم والشامل علـى األمـةفكيف نبين فكرا  يقف يف وجه اإلرهاب العاملي 
 .  واملنهجاملكر والقوة يتعانق مع الفكر اآلخر يف القدرة و ، فكرا  مغايرا  ملا حنن فيه
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 االنحراف الفكري العدواني
يف تكوينـه و ، ويف تكوينـه السـلوكي، وتطرأ يف تكوينـه الـذهين، االحنراف يف التكوين اإلنساين عامةتطرأ  اهرة 

وكــل مفكــر يــدرك أن االخــتالف . وتنتمــي كلهــا إىل  ــاهرة االخــتالف، وتطــرأ علــى تكوينــه االجتمــاعي، العقائــدي
لكــن هــذا ، بــل يــؤدي إىل الوســطية، ووســيلة إىل تكــوين الــرأي األصــلح أو املعتــدل، أمــر حتمــي بــل وســيلة لإلبــداع

وأن تكــون الوســائل الربهانيــة ، ربيــر والربهنــة بالعقــل والتفكــريوحــاول الت، االخــتالف إذا تواصــل تواصــال  ذهنيــا  وفكريــا  
، بــل هــي العقــل واحلصــيلة التأمليــة، اإلنســانيةو الســبل هــي الطرائــق املدنيــة واحلضــارية فتلــك ، هــي ســبيله إىل الغايــة

والتطـــور ، والســـالم اإلنســـاين، واحلريـــة العقليـــة، وتنـــامي العالقـــات اإلنســـانية، وتلـــك الـــيت تـــؤدي إىل تالقـــح األفكـــار
 . احلضاري بعامة

واختـذ وسـيلة العنـف باللسـان أو اليـد أو القـوة فهنـا ، وتوقف عندها، أما إذا تواصل اإلنسان مع فكرة حمدودة
 . وإذا كانت جملموعات فتكون مصيبتها على اجملتمع، تكون الطامة على الفرد

واإلفسـاد ، روج عـن طاعـة وا األمـرالسلوكي واالجتماعي الـذي خيـالف الشـرع بـالتلك هي بوادر االحنراف 
 . ووقف البناء الداخلي بل تدمريه، ووقف أعماهلا الريية، وترويع األمة، بسفك الدماء

، وأدمغــتهم مغســولة، فعقــوهلم حمجوبــة؛ ومل يتــدبروا عــاقبتهم، إهنــم يعملــون أعمــاال  شــريرة مل ختطــر علــى بــاهلم
إن هــذا االحنــراف الفكــري . بــل عامــة الشــعب،  يقنــع بــه العقــالءوفكــرهم منــدفع مقتنــع مبــا ال، وســلوكياهتم منحرفــة

. إن أعظــم وتــربر الرباهــني للمــرتبص الــارجي، ألهنــا تضــرب مــن الــداخل، األوىل اإلســالميوالســلوكي مصــيبة العــامل 
. مأو من صـراعاهت، وكذلك مصائب األمة هي اليت تتأتى من بنية جمتمعه، مصائب الفرد اليت تتأتى من ذوي القرىب

، وأساءت إىل مكانة الفرد السعودي، وكلفتنا أمواال، إن هذه الفئة القليلة العدد جدا  لذت جمتمعنا داخليا  وخارجيا  
 . بل العريب واإلسالمي

ونعاجلهـا بشـىت السـبل احلسـىن ملـن اسـتجاب للحسـىن ، ونـدرك ماهيتـه، ومسـتقبله، فعلينا أن نتدبر واقع األمـر
 . وأفسد يف األرض، القوة ملن جتاوه و لمقبل أن يفعل االحنراف وب

بينمــا هــم قــاموا بأعمــال ، إننــا ملــا نتأمــل يف ماهيــة التفكــري عنــد هــؤالء جنــدهم يظنــون أهنــم قــاموا بأعمــال دينيــة
ومتعارضة مع السلوكيات ، ومع الاصية العقلية البشرية، ومتعارضة مع النظرة اإلنسانية، ومتعارضة معه، ضد الدين

اإلســالمية لــو جــدنا أهنــم خمــالفون والــدول ، لدينيــة واإلنســانية بــأمور لــو قارناهــا بســرية الرســول وصــحابتهذات القــيم ا
وهــم خيــالفون الشــرع حــني جينــون ، ألمــةفــإعالن اجلهــاد ال يكــون إال حتــت لــواء قيــادة ا، لــدين نقــال  وعقــال  وتطبيقــا  ل

وهـم يعارضـون مسـرية العمـران ، سـلمني اآلمنـنييعتـدون علـى امل؛ وهم يسلكون سبيل قطاع الطرق، على أهل الذمة
وهــم  ، وهــم خيــالفون الشــرع حــني يرتكــون أســرهم أيتامــا  أو جياعــا  عالــة علــى غــريهم، حــني يرتكــون العمــل واإلجنــاه

ون بارتكـاهبم هلـذا ؤ مث يفـاجف ، بالبحث عـنهم وبانتظـارهم ويعذبوهنم، كذلك يعقون لباءهم وأمهاهتم حني يهجروهنم
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دري أيـن لسـت أ؟ لعقول والرباهني التأمليةلست ادري أين ا. حرف إىل أعلى درجات اإلجرام واالحنرافاإلجرام املن
لســت أدري أيــن املنهجيــة ؟ دري كيــف يكــون الضــعف العقلــي املــؤدي لالتباعيــةلســت أ؟ القــيم اإلنســانية الســلوكية

 . وحضر شرها، إهنا أفعال غاب خريها؟ الفكرية
فـاللهم نسـألك .. واهتـز هلـا كيـان العلمـاء، وتفطـرت منهـا قلـوب الشـيوخ، لولـدانإهنا أمور شـابت هلـا رؤوس ا

شـــبابنا صـــراطك  هـــدااللهـــم ، وارهقهـــم اجتنابـــه، وأرهـــم الباطـــل بـــاطال  ، اتباعـــهوارهقهـــم ، أن يـــرى شـــبابنا احلـــق حقـــا  
بـت قلوبنـا علـى احلـق يـا مقلـب القلـوب ث، وأصـلح سـائر أمتنـا يـا اهلل، اللهـم اجعـل هـذه لخـر فئـة منحرفـة، املسـتقيم
 .  والري
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 اإلدارة واإلرهاب
والسـؤال الـذي ، واسـتحوذ علـى فضـاءات اإلعـالم الكـوين، احتل اإلرهاب مساحة كبرية من الفكـر السياسـي

حقيقـــة أم أن احلـــروب مسيـــت باســـم اإلرهـــاب أم اإلرهـــاب أصـــبح عـــدوا  ومهيـــا   ةهـــذه الغـــول الضـــلمأيطـــرح نفســـه 
احلقيقـــي وراء  وملـــاذا يكـــون العـــد اآلخـــر والســـؤال. ؟فأصـــبح اإلرهـــاب وســـيلة حربيـــة. افرتاضـــيا  حـــني ال عـــدو  ـــاهر

أم اإلرهــــاب ؟ وتــــدمري حضــــارهتا إرهــــاب، وهــــل احلــــروب علــــى األوطــــان واحتالهلــــا وقتــــل أهلهــــا؟ األســــتار والســــتور
 اوـــارب الواقـــع أن العـــامل؟ وتســـتهدف ســـفك الـــدماء فحســـب، االعتـــداءات الفرديـــة الـــيت ال تقـــوم علـــى مبـــدأ وقـــيم

ممــا يثــري دواعــي الشــك حــول املقصــود ، والــذي حيتــل تفكــري السياســة عنــده رفــض حتديــد ماهيــة اإلرهــاب، لإلرهــاب
 . بل ويثري الشك حول أهداف اإلرهاب، باإلرهاب عندهم

وهي احلرب احلديثـة املعاصـرة الـيت ، ويف نظر العقالء هل تكون احلرب الوقائية من اإلرهاب أال يدخلها الوهم
أال يـدخل يف هـذا ، بـل يفتـك مببـادئ، ويعمـل مببـادئ، يعلـن مبـادئ إن العـامل املعاصـر؟ مل نسمع هلـا ذكـرا  مـن قبـل

وأخشـى أن العقـالء الـذين ، ويكـون املتأمـل ذاهـال  ، فيـه حريانـا   احللـيمإنـه عـامل متذبـذب يكـون ؟ اإلرهاب اإلعالمـي
وأخشـى أهنـا . وهي حقيقة عندهم ال عـوج فيهـا، ا  أممية دينيةا حربهنيدركون احلقيقة هم أولئك البسطاء الذين يعلنو 

 . ؟!وهل هذه احلرب اإلرهابية فيها منتصر، ومن مثل يكون املتمرد الشع  العاملي، تكون قناعة الشعوب بأسرها
ـــو بعـــد حـــني، االســـتنباط التـــارخيي حيكـــي أن اوـــارب املنتصـــر مهـــزوم ـــاة الشـــعوب بقـــوة أو ميـــت ول ، وأن حي

وتقـوى ضـد اوـارب ، فهـي تعلـو، واملنتصـر ينهـزم حتـت قـوة القـوى الـيت مل حتـارب، ال بقوة نصرها يف احلرب مبادئها
 .  وهكذا، فهو حيمل عوامل ضعفه، املنتصر

بعــد كــل هــذا نعــود إىل التعريــف الــدوا األكثــر شــيوعا  وغــري املعــرتف بــه مــن الــذين حيملــون رايــة احلــرب علــى 
   .ومل يعلنوا بديال   اإلرهاب

يقع تنفيذا  ملشروع إجرامي ، أو أغراضه، " اإلرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه
أو تـــرويعهم بإيـــذائهم أو تعـــريض حيـــاهتم أو حـــريتهم أو ، ويهـــدف إىل إلقـــاء الرعـــب بـــني النـــاس، فـــردي أو مجـــاعي
عامــة أو الاصــة أو احتالهلــا أو االســتيالء عليهــا أو أو إحلــاق الضــرر أو بأحــد املرافــق أو األمــالك ال، أمــنهم لللطــر

 .  تعريض أحد املوارد الوطنية لللطر " جامعة الدول العربية
وإن ، فـــإن مارســـها علـــى فـــرد يرهـــب فـــردا  ، إذن فـــإن الـــذي يفـــرض أفكـــاره ومعتقداتـــه بـــالقوة ميـــارس اإلرهـــاب

 وميهــد هلــا بــالقوة فإنــه يرهــب، باقتصــادهوكــذلك فــإن الــذي خينــق الشــعوب ؛ مارســها علــى شــعب فإنــه يرهــب شــعبا  
 .  الشعوب

ومل حتمـل رقـي الفـرد البشـري يف سـائر منـاحي ، وال القيم العقالنية، وال تبث القيم اإلنسانية، إن أمة تغزو أمما  
كـل هـدفها الكسـب ألمتهـا ؛  ، وإذا كانـت األمـة املهيمنـة ذاتيـة اهلـدفلعنصر اإلنساين فإهنا ترهب األمممث ا، حياته
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تـــل أوطانـــا  وال تســـاوي تلـــك إن أمـــة حت، وإن كانـــت تعتســـف القـــيم لـــذاتيتها وذاتيـــة أمتهـــا فهـــي أمـــة أنانيـــة، األفـــرادو 
 . هنمة وال تساوي األوطان بأوطاهنا من ناحية العمران فهي أمة مستبدة شرهة أكولة، وطان بأفرادهااأل

اع الكـــاذب فـــإن احلقيقـــة أهنـــا قنـــباإل وبرهنـــت مـــن الـــدالئل بـــالقوة أو، فمهمـــا أعلنـــت مـــن احلجـــج والرباهـــني
والـذل والفقـر فإهنـا تولـد وأي هيمنـة تولـد القهـر ، وتولـد القهـر واحلرمـان، احلقوق الفكريـة واحلسـية للشـعوب فدتستن

، وحرمان من بلـو  التقنيـة مواستالب ماا ضل، وهيمنة اقتصادية، ، والدول العربية خضعت هليمنة حربيةاإلرهاب
ورفض حلوار فكـري وبأسـاليب متلونـة حتميهـا ، وتعاضد عنصري، وتنسيق مكاين، يف تتابع همين كل ذلك،  املعاصرة

، وهــو يف صــراع، وجعلــه يف منــأى عــن جـو اإلبــداع واإلنتــاجكـل ذلــك عــزل الفــرد املسـلم ،  قـوة مــدمرة للكــون والبشــر
انـب الـذي حيمـل السـالح ويسـمى اجل، وتسـلب، ويرى أوطانه تنتهـب، ويف شأن مريع من الفزع يرى شعوبه يقتلون

واملقتـول ، كـل هـذا يسـمى مسـاملا  . للغـزووالدبابات املدمرة وهو مهاجر من دياره ، ويركب الطائرات املدمرة، الفتاك
 .  ي سمى إرهابا   واملسلوب

ن والـرباء أن أمريكـا هـي الـيت تـزرع الكـره و ن والدبلوماسيو واألكادميي، وقد اكتشف حشد من رجال االقتصاد
بـــل إن ، أن املســـلمني فرقـــوا بـــني العنـــف السياســـي األمريكـــي واملبـــادئ والقـــيم الـــيت تقـــوم عليهـــا قـــوانني أمريكـــاو ، هلـــا

وخيشـــى أن حتـــذوا أوربـــا ، وتفجـــري الغضـــب علـــى القـــوانني، السياســـة املعاصـــرة أدخلـــت عناصـــر ومقومـــات الكراهيـــة
ـــر الـــذي أعـــده الـــرباء للبنتـــاغون إىل أن اإلعـــ. حـــذوها فقـــال ؛ الم الـــرباق مل يســـتطع ســـرت احلقيقـــةوقـــد أشـــار التقري

بوقــوع كارثــة كبــرية نامجــة عــن التجاهــل  اهتــامالكاتــب )ســيدين( مبثــال مــن التقريــر " ومــا  هــر مــن التقريــر هــو توجيــه 
دعـك عمـا يرافقهـا ، علـى التجربـة العلميـةوفشل املبادئ املتبعة اليت ليس هلا أي صلة بـالواقع املسـتند ، احلرون للعامل

فإنسـان اليـوم يـدرك مـاوراء ، يدات ال تـؤدي إال إىل تصـاعد الكراهيـة بـني املسـلمني وأمريكـا " وهـذه احلقيقـةمن تأك
 .  ويتأثر باحلقيقة والواقع فحسب، اإلعالم

ـــر ـــا: ويقـــول التقري ولكـــنهم يكرهـــون سياســـتنا " نعـــم فـــإن كـــل مـــا يصـــدر مـــن ، "املســـلمون ال يكرهـــون حريتن
وفــردا  فمــن ، وجمتمعــا   ،ووطنــا ،حــول العــامل اإلســالمي دينــا وفكــرا  إمنــا كلــه يــدور  أفعــال وتنفيــذ لسياســاتو تصــرحيات 

 ،والتقرير يعـرتف بـأن احلمـالت اإلرهابيـة. وترعب كل مسلم وعريب، فهي ترهب، يشك مل يستمع لألخبار الكونية
فلكـل فعـل ردة  ،دة الفعـلوأوجـد ر ، وما يسمى باحلرب الوقائية املصحوبة باإلعالم اإلرهايب كل ذلك ولدل االنفجار

ووفقـه ربـم بـني ، تعلـق بـاحلرب ضـد اإلرهـاب الـذي  ـل بـوش يكـرره"فإن الطاب الدرامي امل: يقول الكاتب، فعل
لل إىل حتويــل اجلهــاديني الــذين كــانوا  ،وبغــداد4118ســبتمرب88مــا حــدث للمركــز التجــاري الــدوا يف نيويــورك يــوم 

. فعني ضد االحـتالل األمريكـي للعـراق مـع وجـود ماليـني مـن النـاس يتبعـوهنموجوها هامشية يف العامل املسلم إىل مدا
قريـــر مســـتنتجا: لـــذلك فـــإن املشـــكلة اجلوهريـــة يف الدبلوماســـية األمريكيـــة العامـــة املوجهـــة للعـــامل املســـلم توأضـــاف ال

ملشــكلة اجلوهريــة ال  مــن ذلــك كانــت اأو حــىت إتقــان صــياغة الرســالة املناســبة بــد، ليســت مســتندة إىل بــذر املعلومــات
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فالواليـات املتحـدة بـال أي قنـاة فعالـة تسـاعد علـى التواصـل مـع ؛ وببساطة ليس هنـاك أي مـن ذلـك، هي املصداقية
وهــذا هــو ، وهــذا خيــدم ال حمالــة الطــرف الــذي ميتلــك الرســالة والقنــاة الواضــحة والصــاخبة إليصــاهلا، عــامل املســلمني

 . العدو الذي حتاربه أمريكا
ألــيس إرهابــا وهــو يعلــن تــدمري  ؟ض إال اســتحالل األوطــان اإلســالميةر عــالم اإلرهــاب وهــو ال يعــأمل ميثــل اإل
 ؟ وهو يعلن ترويع املسلمني يف سائر األوطان ا  أليس اإلعالم إرهاب؟ املدن اإلسالمية

هــل يقــاس تــدمري عمــائر بتــدمري دول ومــدن علــى ؟ هــل يقــاس قتــل األفــراد واقتناصــهم بتــدمري شــعب بأكملــه
وال يعـرف منهـا إال مـا ، وإمنا يعـرف األضـعف، ال يعرف منها األقوى، إن اإلرهاب املعاصر له أوجه متعددة؟ اأهله

قضـية اإلرهـاب قضـية  هلـا. ومـا دمنـا جنهـل القضـية فـال حـلل ، واجلهل لفة الشـعوب، فاجلهل مدمر. مصدره اإلسالم
عــامل يــدعي  ،عــامل خيضــع للعقــل والتأمــل، إلنســانعــامل يصــون إنســانية ا، فــإذا كنــا نــدعي أننــا عــامل متحضــر، عامليــة

وتـــدرس القضـــية مـــن مجيـــع ، وتنتقـــي مجعـــا مـــن العقـــالء ورجـــال الفكـــر والقـــانون، التوحيـــد يف  ـــالل األمـــم املتحـــدة
وقــد بــدأت الطــوة األوىل فقــد نظمــت دائــرة شــؤون اإلعــالم التابعــة لألمــم املتحــدة ، ويســمع املــأل النتــائج، جوانبهــا

األمــني  وألقــىالتثقيــف مــن أجــل التســامح والتفــاهم" : عها وعنواهنــا "جماهبــة التعصــب ضــد اإلســالمموضــو نــدوة كــان 
وكثــريا  مــا ، )كثــريا مــا تشــوه مبــادئ اإلســالم وتعاليمــه: العــامل لألمــم املتحــدة )كــويف عنــان (كلمــة النــدوة قــال فيهــا

باعتبـــار أهنـــا متثـــل هـــذا الـــدين الثـــري هـــذا إىل جانـــب أخـــذ أفعـــال وممارســـات معنيـــة ، يف غـــري ســـياقها يستشـــهد أهنـــا
وال جيـد هـذا التجـريح نقـدا  وال اسـتهجانا ممـا ، ويسمح يف كثـري مـن الـدوائر بتجـريح املسـلمني.. أو ترمز إليه، بالقيم

البـد التعصب ضد اإلسالم إن اجلهود املبذولة ملكافحة .. يضفي على التعصب ضد اإلسالم هالة هائفة من القبول
فــال ينبغــي احلكــم علــى اإلســالم بأفعــال ، والعنــف الــذي يرتكــب باســم اإلســالم، بقضــية اإلرهــابكــذلك   عــىنأن ت  

ينبغـي علـى املســلمني بوجـه خــاص أن  م  ويف احلكـم الــاطئ علـى األغلبيـة  لــ، فالقلـة تســيء إىل األغلبيـة، املتطـرفني
، ع احللـول مـن داخــل اإلسـالم نفســهومـن الضـروري أن تنبــ، جيهـروا بإدانـة األفعــال الشـريرة الـيت ترتكــب باسـم ديــنهم

والبد ألي إسرتاتيجية تتوخى مكافحة معـاداة اإلسـالم ، رمبا يف إطار مبدأ االجتهاد الذي يعين التفسري احلر لألمور
وال شــك أن احلاجــة ماســة إىل أن تقــوم الســلطات العامــة بــدورها يف شــجب معــاداة ، أن تعتمــد بقــوة علــى التثقيــف

" فالصـــورة النمطيـــة : فقـــال، ويوضـــحه، الـــدكتور هيـــن العابـــدين الركـــايب مبـــا يكشـــف األمـــر وقـــد علـــق عليـــه، اإلســـالم
وهــم الــذين ، هــي أن املســلمني هــم صــانعو الكراهيــة والتعصــب 4118ســبتمرب  88وال ســيما بعــد مصــيبة ، الرائجــة

، ي إىل صــورة مضــادةمــا ينتقــل بــالوعي العــامل: بيــد أن يف الطــرح اجلــريء األمــني لكــويف عنــان، ميارســوهنا ضــد اآلخــر
 –مسـتويات خمتلفـة  –وأن اآلخـرين يف ، ضـحية الكراهيـة والتعصـب –يف احلقيقة والواقع  –وهي أن املسلمني هم 

ولــو أن يف العــامل اإلســالمي مؤسســة رصــد قويــة علــى نســيج مــا يف  ،ميارســون معــاداة اإلســالم والتعصــب ضــد أتباعــه
ض ما ميأل موسوعة ضـلمة مـن معـاداة اإلسـالم والتحـريض علـى الغرب من مؤسسات مماثلة لرصدت من دون حتري
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وهو كم هائل من العداوات يصغر جبانبه حتمـا  الكـم الصـادر مـن حفـر الظـالم يف العـامل اإلسـالمي ضـد ، املسلمني
ومؤسســـات الدراســـة ، هـــي ذاهتـــا الـــيت تفصـــل بـــني عـــامل غـــريب متقـــدم مـــدرع بوســـائل التقنيـــةوهـــذه الفـــروق ، الغـــرب
... وبـني عـامل إسـالمي شـديد التللـف، لـذلك كلـه املرصـودةاهلائلـة وامليزانيـات ، ووسائل االتصال النافـذة، والبحث

) . 
أو االجتاهـات ، أو األيـدلوجيات، األديـان ولو نظرنا إىل  اهرة التطرف اليت تولد اإلرهـاب نظـرة جزئيـة داخـل

بــل لــيس هــذا ، إهنــا تقــوم علــى األنــا وإقصــاء اآلخــرأو االقتصــادية بــني أبنــاء الشــعوب ف، أو حــىت السياســية، الفكريــة
ومما ميلك من القدرات واملال وتعبئة األفراد هبـذه األنـا أو ، بل التجاوه على مبادئه وحريته أو حرمانه منها، فحسب
ولــو أدركنــا أن احليــاة معانــاة ومكابــدة كمــا وصــفها خــالق الكــون ومــدبره ، ومــن مث يكــون التطــرف واحلــرب، مبضــادها

كمـــا هـــي ضـــرورياهتا لـــذات ،  وضـــروريات احليـــاة لـــه، د خلقنـــا اإلنســـان يف كبـــد  فكـــل منـــا يـــدرك معانـــاة اآلخـــر]لقـــ
 .  ومن مث ضرورة املطلب اإلنساين الذي يتمثل يف العدل واملساواة واحلرية املسؤولة، اإلنسان املتعالية

انيتهم الـــيت تتســـاوى مـــع الفقـــراء وينســـيهم إنســـ، إن الغلـــو الـــذا  يـــوهم الفـــرد واألمـــم أهنـــم األمســـى واألعلـــى
. والتعاا األممي والفرد يفقد االمتثال للعقالنية والتأمل واملقارنة واملواهنة بـني املفـرط واملعتـدل، واملتحضرين يف نظرهم

ويتكامــل يف األمــة الــيت تســتحوذ عليهــا ، وهــذا املــرض يــدب يف الفــرد، ومــن هنــا فــإن املتعــاا مــريض يفتقــد التــواهن
ومتيـل هبـم ريـاح ، من هنـا فـإن األفـراد الـذين يصـابون مبـرض الغلـو والتطـرف يفتقـدون مسـاحة التـواهن والتأمـلو ، األنا

بـــل أن مـــرض التعـــاا املفـــرط مـــن ، مـــن اجملتمعـــات احنرفـــوا فكريـــا   ا  إن هنـــاك أفـــراد، التطـــرف حنـــو عواصـــف اإلرهـــاب
بــل صــريوا أوطــاهنم وأبنــاء أوطــاهنم  ، وطــاهنموجعلهــم يتعــالون فكريــا  علــى أ، الشــعوب الــذي غــرس فــيهم ردود الفعــل

فهنــاك ؛ واألمــر لــيس هــذا فحســب، فتمــردوا علــى أبنــاء جلــدهتم، كــأهنم أولئــك الــذين تعــالوا علــيهم واضــطهدوهم
وحتـول ، وتشـعل جـذوة اإلرهـاب، من حديد لتحمي جانب التطرف بيد   موتقبض عليه، خمالب أخطبوطية جتتذهبم
 .  من حوهلا وحترق، تهبة حترتقاحلرارة املدفئة إىل شعلة مل

، بعضــها مــع بعــض؛ بــني األوطــانإن التســامح واالعتــدال والتأمــل الفكــري هــو الســائد واألكثــر نســبة عامليــة 
واإلنســـان يعمـــل علـــى اســـتقطاب اآلخـــرين ، ال ريـــب يف حضـــورها يف كـــل همـــان ومكـــان االحنرافيـــةولكـــن الظـــواهر 

والعـدل واملسـاواة ، يظـل جاهـدا  إلجيـاد بيئـة التسـامح والتـواد بـاحلوار وكـذلك األوطـان فـإن املعتـدل منهـا، وجمالستهم
ذراع احلـــب فـــإن حمبـــة الـــوطن تقتضـــي احلمايـــة مـــن هـــذا العضـــو  فـــإذا مل يفلـــح هـــذا االحتـــواء ومـــدمل ، واحلريـــة املســـؤولة

 . الشاذ
بـل ، ألهـدافهم وتو يـف النصـوص، وإمنا هو من تأويالت البشـر، اإلرهاب الديين ليس من األديان السماوية

ونشــأ ، فاإلرهـاب جـاء معارضــا  لألديـان الســماوية مـن عهـد عــاد ومثـود، وادعــاء هلـا هورا  وهبتانــا  ، وهيـادة يف النصـوص
ومــا احلــرب الــيت ؟ ألــيس مــن اإلرهــاب حماولــة قتــل عيســى عليــه الســالم. فكــم قتلــوا مــن األنبيــاء، يف الديانــة اليهوديــة
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وكـــم ســجل التـــاريا مــن حركـــات اإلرهــاب الـــديين بــني املـــذاهب النصـــرانية ، ا  هابــســجل التـــاريا بــني الـــديانتني إال إر 
 : ذاهتا

ا بتـأثري مـن دوافعهـم الذاتيـة هنلو وكذلك فإن اإلسالم مل يكن مبنأى من أولئك الذين يعتسفون النصوص ويتأو 
، عـدل يـا حممـد () ا: رةمبقولتـه املشـهو  -  -فقد سطر التاريا من أبناء اإلسالم يعـرتض علـى رسـول اهلل ، واألنا

إىل أولئــك الــذي حيملــون رايــة اإلرهــاب  -  -وقــد أشــار الرســول ؟ ألــيس الــدافع املــادي هــيمن علــى املبــدأ الــديين
ــد اث األســنان ســفهاء األحــالم يقولــون مــن خــري قــول الربيــة ال جيــاوه إميــاهنم  بقولــه ) ســيلرج قــوم يف لخــر الزمــان ح 

 . رق السهم من الرمية ( رواه البلاريحناجرهم ميرقون من الدين كما مي
فجــــل ، ويغذيــــه اإلرهــــاب العــــاملي، واإلرهــــاب الــــداخلي بــــني أبنــــاء املســــلمني يقــــوم علــــى اخــــتالف املــــذاهب

 . اإلرهابيني يربهنون حلروهبم مبواالة أعداء اإلسالم الذين دمروا اإلسالم
الفتنـــة  الكنهـــ، أفـــراد مـــن األمـــة وال ســـفك دمـــاء، بعضـــا  قتـــل املســـلمني بعضـــهم  يســـو وهـــي حجـــة واهيـــة ال 

حـــروهبم للمســـلمني بعمـــل هـــؤالء  ويســـوغونهـــؤالء األعـــداء حيتجـــون . الكـــربى علـــى اإلســـالم مـــن الـــداخل والـــارج
 لوحشــيتهم بعمــل أولئــك مــن أعــداءويســوغون حيتجــون واإلرهــابيون مــن املســلمني ، اإلرهــابيني القلــة مــن املســلمني

 .  عوبا  وقعوا يف غابات من احلرائق بني الطرفنيوش دوال  والعامل اإلسالمي ، اإلسالم
وتــرك ، وإمنــا نصــرهم بقــدر، إن األنبيــاء والرســل مل جيعــل اهلل هلــم ســلطانا  ليجعلــوا البشــرية حتــت ديانــة واحــدة

فكيــف بــدول هــدفها األول مــادي وســلطوي مهمــا حاولــت اإلقنــاع ، املشــيئة لكــل فــرد يعتنــق الــدين الــذي يقتنــع بــه
أمـة تعلـن احلـرب علـى ديـن مسـاوي فإهنـا  يـةومن هنا فإن أ، فلو أقنعت نفسها فإهنا مل تقنع اآلخرين؟ برباهني أخرى

مث إن كــل أمـــة تعلـــن احلــرب علـــى ديــن مســـاوي فإهنــا تعلـــن اإلرهـــاب . ولـــو علــى املـــدى الطويــل أو األطـــول، خاســرة
ولـن يـدفع اإلنسـان حياتـه إال مـن ، لـديينالعقدي مهما ملكت من اإلعالم الومهي والرباهني الرباقة واالنتقـام للقهـر ا

إن القـوى احلربيـة تنتصـر لكـن يف انتصـارها اهنـزام وضـعف وتـدمري . ولـن يبـذل مالـه إال مـن أجـل الـدين، أجل الدين
وهـــي الـــيت ، لـــذلك فـــإن النيـــة الـــيت تـــدفع بـــاحلرب هـــي املصـــداق األول؛ لكياهنـــا االجتمـــاعي علـــى مـــدى األحقـــاب

 ؟ فهل من معترب ومتأمل ومستشرف للمستقبل، ي اليت تدركها الشعوبوه، حياسب هبا رب البشرية
وكــم بعــد الرســل ؟ وكــم ســجل التــاريا علــى أولئــك الــذين يشــعلون احلــروب الدينيــة ويتصــدون للرســل واألنبيــاء

 . فكانت احلروب طويلة األمد؟ أخرى ا  واألنبياء من ادعى احلرب باسم الدين ليضطهد أديان
فأشــعل نــار الفــل بــني أبنــاء الــدين ، وكــون املــذاهب الدينيــة داخــل األديــان، مــن احنــرف وكــم مــن أدعيــاء العلــم

لكــن مل يــأت ، أن يكــون مقصــده صــائبا  يريــد وحيــاور وجيــادل ، مــن العلمــاء حــني جيتهــد ا  كثــري   نوال شــك أ، الواحــد
، ء مـــن رجـــال العلـــملكـــن العقـــال، إهنـــا حركيـــة البشـــر الـــيت ال منـــاص منهـــا. ويو ـــف هـــذا املـــذهب تو يفـــا  ســـلطويا  

وحنـن شـهدنا ، فتكـون هلـم الغلبـة يف كثـري مـن األحيـان، والعقالء من الساسـة واملنفـذين يتصـدرون ملثـل هـذا التطـرف
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وكذلك مسعنا عن التطـرف اإلرهـايب يف مشـارق ، وماهلنا نعاين منها، ألوانا  من التطرف يف دولتنا السعودية ويف مصر
 .  دياهناومن أ، األرض ومغارهبا يف دوهلا

وأن إثارتــه ، وعــن دعمهــا، وهبــدوء العــامل عــن إجيــاد اوفــزات لــه، لكــن اإلرهــاب يهــدأ هبــدوء العــامل عــن اإلثــارة
فهــي عنصــر  اجتماعيــة أو غــري اجتماعيــة، دينيــة أو مذهبيــة، سياســية أو اقتصــادية، مهمــا كانــت خارجيــة أو داخليــة

 . مؤثر فيه
بـ  إن لـه ، سالمي والعربـيب مصدره خارجي عن التكوين اإلومن ثم اإلرها، من ذل  الغلو واإلفراطو 
 : داخلية تقوم على مظاهر منها مصادر

فهــي غالبــا  ال تقــوم علــى نظــم وقــوانني ذات ، يف ســائر دول العــامل الثالــث توهيــع الثــروات وإدارة املــال العــام (8)
خيـــتلس  فكـــل  ، إىل البطانـــاتوإمنـــا تـــتحكم فيهـــا األكثـــر التصـــاقا  مـــن صـــغار املـــو فني إىل كبارهـــا و ، شـــفافية

ونفتقـــد إىل اإلدارة ، ونفتقـــد يف العـــامل الثالـــث لـــإلدارة املاليـــة ذات الكفـــاءة واألمانـــة العاليـــة، حســـب مقدرتـــه
فتتعـــا م الطبقـــات الـــيت هلـــا ، ومـــن مث تكونـــت الطبقـــات الـــيت مصـــدرها القـــرب مـــن الســـلطة، الرقابيـــة الفاعلـــة

 .  وتفتقر كلما انقطعت عن الرابم السياسي، ابتعدت وتضعف كلما، وشائجها مع السلطات العليا
ـــا قـــل اســـتثمار املـــال العـــام للصـــاحل العـــام  ـــرهق، ومـــن هن وكـــل هـــذا يفتقـــد ، فأوجـــد الصـــراع البشـــري علـــى مـــوارد ال

ولــو اســتثمر العــامل الثالــث مــوارده بــإدارة عاليــة وشــفافية ومراقبــة . ويزيــد الغلــو غلــو املفــرط إفراطــا  ، املصــداقية
ولــو أوجــدنا الو ــائف واألعمــال الــيت تســتوعب الشــباب الــذين جيوبــون الطرقــات وملــا تكــاثرت نســبة ، مــؤثرة

ــــة وهــــذه تربــــة خصــــبة لتفــــريا التطــــرف . واملعــــروف أن الشــــباب والفــــرا  مفســــدة للمــــرء أي مفســــدة، البطال
 .  واإلرهاب

وأنــه ، دعي أنــه أمــني اإلســالمفكــل يــ، والعلمــاء علــيهم مســؤولية هــذا املظهــر، التنــافس املــذه  بــني الطوائــف (4)
نمقـون هلـم ويمـن أبنـاء األمـة  ا  فكثـري مـن أولئـك العلمـاء يسـتميلون شـباب، الذي يسري على الصـراط املسـتقيم

هنــا  " إوأقــول ، مــن الــدولاألقــوال احلماســية فيميــل هبــم عــن االعتــدال الــذي هرعتــه املنــاهج الرتبويــة املعتمــدة 
لكـــن أســـلوب احلـــوار واجلـــدل الفكـــري مل تكـــن لـــه أســـس ،  تفـــرط غلـــوا  إن مل تفـــرط هتاونـــا  مل، كلهـــا معتدلـــة

ألين أعتقـد أن ؛ أو لنقـل طلبـة العلـم، وال عنـد أولئـك العلمـاء، وال تطبيقيـة حـىت يف املنـاهج الرتبويـة، تنظرييـة
لقيم الدينيـة وهلم سلوكهم املبين على ا، العامل ال يطلق إال على أفراد قلة هلم متيزهم املعريف والعلمي واملنهجي

 .  واإلنسانية والعقلية
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 حو  اإلرهاب تساؤالت
 

ن ما يقوم به األفراد أو اجلماعات نتيجة أو ، إنين أؤمن بأن الدين براء من الدفع إىل التطرف واإلرهاب: أوال  
 . لتأويلهم وقصر فهمهم

الســــيئات  حراد أو شـــرائح جتــــرت لكــــن هنـــاك أفــــ، أؤمــــن بـــأن جمتمعنــــا مــــن أفضـــل اجملتمعــــات اإلســـالمية التزامــــا  : ثانيـــا  
وكثـــري مـــنهم موكـــل إىل حماســـبة الـــرب ال  بعـــد األنبيـــاء والرســـل اال عصـــمة ألحـــد منهـــو ، وارتكـــاب األخطـــاء

 .. وتقع اواسبة من الدولة على ما يؤدي بالضرر على الفرد أو اجلماعة، حماسبة الدولة أو اجملتمع
 :  تساؤالتيوسأطرح 

 يســتوي يف ذلــك طلبــة العلــم وامللتزمــون وســائر و ؟ الــدين علــى تعاملنــا مــع بعضــنامــا تــأثري ، حنــن جمتمــع إســالمي
 ؟ صراع اجتماعي جنم عن عدم االلتزاموهل ، والتواهن االجتماعي، واوسوبية، من ناحية املصاحل الفردية األفراد

 لشـفعة أم تطغـى اوسـوبية علـى  وا، وذات اجلـاه، بالتوجيـه الربـاين يف العدالـة املاليـة والسـلوكيةالفـرد منلـا  لتـزمهل ي
 ؟ وتولد القهر االجتماعي الذي يولد التطرف واإلرهاب، كل ذلك

  الذين تعلموا يف الارج فهل الذين تعلموا يف الارج أتوا مببادئ االلتزام بالنظـام أولئك ومن الشرائح االجتماعية
، وهـــل ختلصـــوا؟ علـــى العـــدل واملســـاواة واإلخـــالص يف العمـــل الـــذي يقـــوم، والقـــانون والتـــواهن مـــع ســـائر األفـــراد

 ؟ أو أي نوع من أنواع العصبية، وجتردوا من العالئق االجتماعية اليت تقوم على التعصب اإلقليمي والقبلي
 وهـل عملـوا علـى ؟ وهـل تعـاملوا باوسـوبية؟ هل ختلصوا من األسباب اليت تؤدي إىل القهر االجتماعي والفـردي

ومـــا دور ذلـــك يف ؟ وهـــل ختلصـــوا مـــن مظـــاهر الفســـاد اإلداري؟ ووقفـــوا ضـــده، هأو وضـــعو ، التـــواهن االجتمـــاعي
 ؟ اإلرهاب

  وهـــل اجلامعـــات وإداراهتـــا وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس كـــانوا القـــدوة احلســـنة يف غـــرس املبـــادئ الـــيت تتجنـــب الطبقيـــة
ن إداراهتـــــا أم أ؟ إصـــــالح اجملتمـــــع وقيامـــــه علـــــى االعتـــــدال والوســـــطيةيف وهـــــل هلـــــا دور ؟ والتفـــــاوت االجتمـــــاعي

 ؟ وأعضاءها مل يتللصوا من الواقع االجتماعي
   فـإذا وجـد ؟ هل العصبية القبلية األكثر تأثريا  وتـأثرا  علـى التطـرف واإلرهـاب أم العصـبية اإلقليميـة األكثـر جنوحـا

 ؟ فيهما فما العالج
 ومــع جمتمــع الــوهارة ، لــوهارةمــا دور الــوهير يف وهارتــه لزراعــة اوبــة والــتالحم االجتمــاعي مــع كــل مــن يتعامــل مــع ا

وهـــل يتولـــد القهـــر مـــن خـــالل الرتقيـــات واالنتـــدابات واجلـــاه وغـــري ذلـــك مـــن إتاحـــة الفـــرص للـــبعض دون ، ذاتـــه
 ؟ اآلخر
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 ال بالتــأويالت والتعلــيالت النابعــة ، وهــل يتحمــل كــل إداري مســؤولية هراعــة اوبــة لدولتــه ووطنــه بالتعامــل املثــاا
 ؟ ذلك أو غري، أو األنا، من اجلهل

 ؟ وغرس اوبة والوالء للوطن، واوافظني للمدن باستقطاب أهاا املناطق، ما دور الوالة للمناطق 
   ؟ من ذوي املناصب واجلاه على بعض شرائح اجملتمع وهل هناك تعال 
 ؟ هل خال األفراد من التعاا واألنا 
  وهـل ذلـك أكثـر ؟ أللقـاب واللمـزمن التنـابز باهل التعامل الفردي يف جمتمعنا يولد اوبة أم يقوم على غري ذلك

فهـــل ؟ وهــل أعضــاء اجمللــس كلهــم بــراء مــن هــذه النظــرة؟ والتعامــل الــذوقي وحســن التــآخي، بــالكىنوة الــدع أم
 ؟ نصلح أنفسنا أوال  

 ؟ ما دور الفساد اإلداري يف عملية اإلرهاب 
   جديـــدة  ويأخـــذ الـــدور أجيـــال  ، البـــاقي لكـــن هـــل نســـتطيع أن نتنـــاهل عـــن، جنـــن جنينـــا مـــن اإلدارة جاهـــا  ومـــاال

إىل تلـــك ي توصـــل وهـــل ؟ إىل الفســـاد اإلداري أدتوبعقليـــة تنـــأى عـــن املنزلقـــات الـــيت ، بقـــدرات مبدعـــة ونمؤهلـــ
 ؟ لكنه يوجد إن مل يكن  اهرة، طبعا  ذلك ليس عاما  ؟ املناصب بال حمسوبية

  ؟ لتواهن االجتماعيباوسوبية أم بالقدرات واهل اختيار متلذي القرار وبطانتهم 
 ؟ لكنها تولد له أسبابا  ومسببات، وهل هناك فئة حتارب فعله؟ إذن ما دور اجملتمع يف التمهيد لإلرهاب 
 ؟ هل احلوادث اإلرهابية هلا دور يف معاجلة الصراع االجتماعي والفساد اإلداري 
 ؟ وجلان وما يتبعها من رقابة واستشارة، وهل هلا دور يف تغيري العملية اإلدارية 
  مـاذا جيـب علـي بـدال  مـن مـاذا : وأوجدت نظرة، فتضاءلت األنا والذاتية؟ يف الفرد ا  وهل احلوادث أحدثت تغيري

 ؟ جيب ا
  هــل أخــذت هــذه القضــايا االجتماعيــة ؟ مــني حيــاديني لقــول الفصــلهــل هــذه القضــايا حتتــاج إىل دارســني ومقيمل

 ؟ ثانويةاملوقرة أم أهنا جاءت  انمساحة تستحقها من اللج
   وارهقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطال  ، وارهقنا اتباعه، وأخريا  أقول اللهم أرنا احلق حقا  . 
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 يحم  رسالتها ولي العهد مبادئ ومصالح أمريكا بين المسلمين وإسرائي 
 

ستقبلت وا، فأعتقت السود، وحاربت جوانب االحنراف ضد العنصرية، أمريكا دولة قامت على التشكيلة البشرية
وتعملقت الواليات ، وأعلنت مبادئها الوطنية اليت تقوم على العدل واملساواة واحلرية، املهاجرين من أقطار املعمورة

والنية احلسنة تتالقح بني ، فتقاربوا معها، إليها وهلذا توافدت عقول البشرية؛ املتحدة جذلة حتمل روح الشفافية
مما ، وال هذه املكاسب املعتدلة، ة اليهودية اليت ال ترضى هذا التسامحلكن هناك الشرحي، املستقبلني والوافدين

الذي مكر هذا املكر ، صريها تقذف بقوهتا االقتصادية واإلعالمية وأالعيبها حصيلة الرتاث املاكر عرب األحقاب
العامل اجلديد يقوم على  فقد رأت، مث احلياة االقتصادية يف أوروبا، مث الدول العاملية، بالرسل واألنبياء والصاحلني

فكان هلا ، جديدة بعد أن قالها وتربم منها العامل املتحضر يف أوروبا ولسيا مزرعةوالعقالنية فرأت يف أمريكا الفطرة 
وغرست يف نفوس الساسة أن باستطاعتهم أن يهيمنوا على العامل الغريب إذا هرعوا شجرة الشوك ، ما أرادت

املكاسب اليت جنتها الواليات  فما تلك. سنة ستنيلنت أمريكا تأييدها هلا قبل حىت أع، واملرض يف قلب العرب
 ؟! املتحدة يف هذا التأييد القوي

وجتعلـه مضـادا  ألمـة إسـالمية مكونـة مـن أكثـر مـن  سـمائة سـابقا  أمل حتتضن شعبا  قليال  مكونـا  مـن مليـونني 
 ؟ الدمن يف هذه األيامأمل يكتشف هلا حصاد هذه املزرعة خضراء  يوم ذاكمليون 

أو ، وأعرضــت عــن تقــارير الصــحفيني اليهــود، املوضــوعيني يمــت أمريكــا وضــعها مــن خــالل تقــارير الــرباءلــو قل 
ـــأهم اليهــود ونظـــرت بعـــني الشــك يف توجـــه الساســة املتـــأثرين بـــاللويب ، أو مـــن ترنـــو عيــوهنم للمـــال اليهــودي، مــن نش 

وكــــذلك الفكــــر ، ألدركــــت أن العمليــــة احلســــابية االقتصــــادية اليهــــودي علــــى حســــاب أوطــــاهنم ومقــــدرات بالدهــــم
ن و تلك العملية الـيت يكشـف عنهـا الـرباء املوضـوعي، وكذلك االسرتاتيجية اليت تبقي األمة األمريكية قوية، السياسي

 وهـي تلـك الرسـالة الـيت حيملهــا وا، لتضـمن طـول عمـر قوهتـا تــتللص يف مصـافحة األمـم، وتتمنـاه األمـة األمريكيـة
.. وحيمـل رافـدا  قويـا  مـن روافـد قوهتـا، فهو حيمل فكر العقـالء ألمريكـا، العهد السعودي ألمريكا يف هيارته املستقبلية

وأيهمــا ، إنــين ســأحتار حــرية كبــرية هلــذا التحيــز حــني أقــارن بــني فائــدة التواصــل مــع العــامل اإلســالمي أو مــع إســرائيل
 . ةأكثر مثرة لشعب الواليات املتحدة األمريكي

فقـــد اســـتقبلت ، إن املوجـــات البشـــرية هلـــي مظهـــر مـــن املظـــاهر ذات الداللـــة الكـــربى املـــؤثرة يف هيمنـــة أمريكـــا
فتحولـت اهليمنـة هلـا مـن الـدول ، وكذلك تالمحـت مـع الـدول يف عالقـات مسـاملة، اهلجرات البشرية لألرض اجلديدة

واســتمرت يف ، جــه إدارة بشــرية هبــذه الكثافــةفلــم تكــن هنــاك دولــة عاقلــة تقــف يف و ، الــيت واجهــت الشــعوب حربيــا  
ومــن هنــا فــإن الشــعوب اإلســالمية تقــف وراء األمــري ، وإمنــا الواقــع أن أعــداءها بــل أصــدقاءها ينتظــرون ترحنهــا، قوهتــا
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وإمنـــا إىل ، وتعاطفهـــا مـــع الشـــعوب اإلســـالمية الـــيت ال هتـــدف إىل التـــدمريعبـــد اهلل منتظـــرة أن تعلـــن أمريكـــا اعتـــداهلا 
 .  سالم يف األوطانالعي  ب

لــو نظرنــا نظــرة خاصــة ملكانــة اململكــة ودورهــا يف أمريكــا فــإن الدولــة الســعودية ذات كيــان واحــد تســتفيد منهــا 
فكـــل يـــدعو إىل ، ومل يكـــن هنـــاك تصـــادم يف املبـــادئ، وقـــد تعاطفـــت مـــع أمريكـــا منـــذ البدايـــة، أمريكـــا فائـــدة كـــربى
وال ، احلريـــة وهـــذا هـــو املـــنهج الـــدوا األصـــح الـــذي يعطـــي، اتن اختلفـــت األفكـــار واالجتاهـــإالتعـــاي  والتعـــاون و 

 . أو حيارب قيم البلد اآلخر، يتدخل
، ويفــرتض أن أمريكــا تراعــي مصــلحة الصــديق بعــد مصــلحتها، وهنــاك تنســيق يف كثــري مــن املواقــف األمريكيــة

ولثارهــــا ، احلــــربوقــــد هاد وفرهــــا بينمــــا الســــعودية ماهالــــت حتمــــل أثقــــال تلــــك ، لكنهــــا خرجــــت مــــن حــــرب اللــــيج
 .  االقتصادية ماهالت تلقي بظالهلا

وبــدل مــن أن تشــد أهر الســعودية أخــذت تبعــث باملليــارات للدولــة الصــهيونية، وأخــذ املــواطن الســعودي يعــاين 
 . وتكاد أن تتوقف حركة بناء املشاريع الضلمة، من ضعف اإليرادات

تعتمـــد علـــى مـــا يبذلـــه والدولـــة اإلســـرائيلية ، يوالدولـــة الســـعودية كانـــت مـــن أســـباب الرخـــاء للمـــواطن األمريكـــ
 . بواسطة الضرائب األمريكياملواطن 

بينمـا ، وداعمة للضـريبة )الكربونيـة(، ومورد لضروريات احلياة من النفم، الدولة السعودية سوق كربى ألمريكا
 .  وتسوق منتجاهتا، وتغطي أمريكا عجزها، إسرائيل تأخذ منها

وسـوق األسـلحة الـيت تـدفع . والدولـة اإلسـرائيلية تعتـدي، ملة لكـل إنسـان يف الكـونالدولة السعودية دولة مسا
ممـا ، قيمتها السعودية بالدوالر مل تعتد هبا على أحد، واألسلحة الفتاكة الـيت تأخـذها إسـرائيل تفتـك هبـا شـعبا  أعـزل

 . أساء لسمعة أمريكا
وإســرائيل لــن تعــي  إذا مالــت للحــرب إال ، ا الدولــة الســعودية جــزء مــن عــامل كبــري قــادر علــى االعتمــاد الــذ

 .  أو غريها، معتمدة على أمريكا
واضـــطراب ، والدولـــة الصـــهيونية تـــدعو أمريكـــا للحـــرب، والســـعودية تـــدعو أمريكـــا للســـالم حـــىت مـــع إســـرائيل

 . والصراع األممي، العامل
وأثقـــال ، وأثقـــال أوهارهـــا، اأثقاهلـــ أمـــا إســـرائيل فـــإن أمريكـــا حتمـــل، اململكـــة ال حتمـــل أمريكـــا تبعيـــة عالقـــات

ومبادئهــا ، وحترجهــا كــل ســنة أكثــر مــن مــرة يف اوافــل الدوليــة مبــا خيــالف مصــاحلها االقتصــادية، املنــدفعني مــن قادهتــا
 . بل ومبادئها الفكرية، السياسية

وهـــو التأييـــد الســـافر للكيـــان اليهـــودي الـــذي يفتـــك ، إن الشـــعب الســـعودي حيـــدد أســـباب الـــالف بصـــراحة
 . ويستبيح املقدسات، ويعتدي على إنسانية اإلنسان، ة لنابأخو 
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ومل تشـعر املـواطن ، ومل تأخـذ باالعتـدال، األمريكية شعور الصداقة للشـعب السـعودي الصـديقومل تراع الدولة 
 . السعودي بضرورة تالقي املصاحل
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 شارون والقيادة إلى الهاوية 
الـذي ميلـك يوم أن كان رئيسا  للوهراء  شارون؛ واجلبار املكابر، حيتار العرب يف كيفية التعامل مع العدو املاكر

وهــي قــدرات جهنميــة ، وحتــت قدراتــه األكــداس مــن األســلحة املتطــورة اهلجوميــة املــدمرة، التصــرف يف القــوى العامليــة
، ة ومتتاليـةتـدمر خصـومها وأهلهـا وذويهـا يف أهمنـة متفاوتـ، قصـرية النظـرة، وال متأملـة، حتت سيطرة قيادة غـري عاقلـة

أمل يكــن مــن الواجــب أن ؟ ، ويعــري أســالك الكهربــاء يف منزلــه الــدائمن شــارون عــاقال  وهــو يــزرع األلغــامفكيــف يكــو 
فكيـف باملنـدفع فاقـد العقـل شـارون أن يفـتح عليـه وعلـى شـعبه بـل ؟ يتلذ وسائل السالمة الـيت متنـع اشـتعال النـريان

؟ دة الشعوب الـيت ال ختضـعها قـوى اإلدارة السـلطية علـى مـرل األهمـانيفتح معا، على شعبه فقم ألنه يف محاية فردية
بينمـا شـارون ، الذي أجرب عليـه الفلسـطينيون يلألفراد والشعوب أفضل منه املوت احلقيق يءفافتقاد األمن موت بط
ل ميــت ولــيس مــن مــات فاســرتاح مبثــ، أي بــاملوت البطــيء، فأخــذ يهــوي إىل اهلاويــة بالتــدرج، اســتفز قومــه فأطــاعوه

 . األحياء
إىل جنــب مــع قومــه الــذين  ا  وشــارون يتعــا م حــني يــرى قدرتــه تســتفز القــوى الوحيــدة املنفــردة يف أمريكــا جنبــ

وتصــور مــدى مــا ميتلــك شــارون بعقلــه القاصــر التصــرف فقــد أســلمت دولــة ، هنــا قــوة ال ريــب يف عظمتهــاإ، أطــاعوه
مـع إدراكهـم أن مـنهج ، مستسـلمون لـه بفعـل االنتلابـات وهـم، وهـو القـادر علـى صـياغة قرارهـا، لـه عظيمة قيادهتا

فلسـارة العـرب بــدماء تسـيل جلماعــات ؛ شـارون خمـالف للمبــادئ األمريكيـة الــيت تقـوم علـى العــدل واحلريـة واملســاواة
مــع التســليم بــأن شــارون جعــل بــين إســرائيل علــى شــفا ، مهمــا كثــرت أقــل فداحــة مــن خســارة أمريكــا مبــدئيا  وماديــا  

وكـــان شـــارون ومـــن يســـاندونه وأمثـــاهلم فـــيمن ســـيللفهم سيســـجل . إن شـــاء اهلل قريبـــا   مهبـــو بـــه ســـينهار جـــرف هـــار 
وهتـدر مكانتهـا الشـعبية ، فهـي أخـذت هتـدر أمـوال أمريكـا، التاريا أهنم أحد أسباب سقوط الدولة العظمـى أمريكـا

 .  فلتسأل التاريا؟ وهل تقوى دولة عظمى على ذلك، بني الشعوب
ـــوالعـــرب حـــني ي واحلالـــة أشـــبه حبـــرب ، ويطلبـــون مناصـــرهتا كاملســـتجري مـــن الرمضـــاء بالنـــار، أون إىل أمريكـــالجف

فشــــارون ميثــــل جســــاس االبــــن املتهــــور الــــذي جــــرل قومــــه إىل حــــرب ضــــروس نتيجــــة نــــزوة تفتقــــد ، البســــوس اجلاهليــــة
أو ) شـارون ( ، جسـاس وبوش ميثـل األب )مـرة( رئـيس قبيلـة بـين بكـر الـذي ال قـدرة لـه علـى تسـليم ابنـه، العقالنية

، وال عقليـــة، ال تأمليـــة، قيـــادة هوجـــاء فقامـــت احلـــروب الـــيت دمـــرت القبيلتـــني املتجـــاورتني بكـــر وتغلـــب نتيجـــة لغلبـــة
إن شـارون . فـأغرقهم اهلل يف الـيم، واألكثر مثالية استفزاه فرعـون لقومـه ضـد النـ  موسـى عليـه السـالم حـني أطـاعوه

، وجــرهم إىل صــراع الشــعوب، فهــو قــد مكــر أوال  بالعــامل املتقــدم املتأمــل، عاصــرةومكــر باإلنســانية امل، وبغــى، طغــى
 .  وصراع الدمار الشامل، وصراع احلضارات
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فــإن أرادوا الســالم تعــاملوا مــع ، لقــد كــانوا علــى مفــرتق الطــرق؟ مــع مــن يتعامــل العــرب، ومــن هنــا نعــود للبــدء
ـــا شـــارون ومـــن ؛ الـــذين ال يعرفـــون إال احلـــرب وســـفك الـــدماء وإن أرادوا احلـــرب والصـــراع تعـــاملوا مـــع، أمريكـــا وأورب

 . استفزهم من قومه
، فال جميـب، فال مساع واستصرخوا بنداء مشحوب، ونادوا بصوت جهور، شطر السالم العرب وجوههم فوىلل 

 . فال مغيث، ويندبون، ويولولون، يصرخون واوأخذ
 . اهلل يعلم ما يف الصدورو ، أو بدهاء، أو مكر، ومن هنا تناهل الغرب عن مكانتهم القوية بضعف

وضرباته القويـة الـيت ال ريـب بـأن يكـون صـداها ، انتلبته والشرعية اليت، فاليار اآلخر هو التعامل مع شارون
، ورمبا تكون سـيال  جارفـا  أحيانـا  ، لكن عوامل التعرية سوف تؤثر، ن كانت أضعف مليون يف املائةإو ، ضربات مماثلة

لكــن إذا  ، األيــام واهلل الــذي يعلــم مــاذا تكــن  ، وحنــن ال نــدري، وأحيانــا  رياحــا  تســفو الرمــال، حمرقــة وأحيانــا  صــواعق
وال شك أن ، فال قدرة له على قيادة سفينة يف أمواج البحار واويطات ا  أو جمنون ا  كانت قيادة السفينة ورباهنا خممور 

فهـل يعـي الفـرد األمريكـي وأمنـاء القيـادة األمريكيـة الـذين . ريةفهـو ربـان السـفينة البشـ، قيادة العامل اليوم بيـد شـارون
متامــا  مثــل الــدول أو الدولــة الــيت ، إمنــا حتكــي بدايــة األفــول والضــعف والــزوال ا  أمــة تعــادي أممــ ةميثلــون شــعوهبم أن أيــ

وإمنـا يفـتح ، معـا   ال انتصـار للمتحـاربني، أو قبيلـة كـربى مـن قبائلهـا، أو أحد أقاليمها، حتارب إحدى شرائح اجملتمع
 اجملال لقوة جديدة.
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 منه ية العم 
 

، ويف ذلـــك رضــا للـــرب، فكــل حلظــة يف حيـــاة الفــرد ينبغـــي أن تســتثمر بعمــل، العمــل هــو نتـــاج الثــروة الزمنيـــة
، والعمـــل يســـتهل مـــع الفـــرد باســـتهالل احليـــاة، وتطـــور حلياتـــه، لعيشـــه وكســـب  ، ومنـــاء لعقلـــه، وصـــالح لنفســـية الفـــرد

وكل حركة من حركات الطفل عمـل يـؤدي إىل تطـور . ورضاعته عمل يلهمه اهلل إياه، ي جيذب اهلواءعمل كفبكاؤه 
مث يـرتك اهلل تطـور العمـل لفعليـة ، وكـل ذلـك فطـري، وصراعه واملشي والنطـق عمـل والعقل،، والنفس، مراحل اجلسم

 .  فيجب أن تكون هناك تربية منهجية عملية، األم واألب؛ اإلنسان
رنــا إىل واقعنــا االجتمــاعي لرأينــا أن األوالد عالــة علــى أمهــاهتم مــن الطفولــة حــىت مراحــل الشــباب وحنــن لــو نظ

حـىت تنظيـف ، والولـد ال يقـوم بـأي عمـل، فـاألم تكـدح طبلـا  وتنظيمـا  وتنظيفـا  ، أو قـل حـىت مرحلـة الـزواج، املتأخرة
، ويف ذلـك خمالفـة شـرعية،   سن الرشـدإمنا يو ف أمه لذلك حىت بعد بلو ، وتنظيم مكتبته، وغسل ملبسه، حجرته

 . ال أن خيدماه، ففي هذه السن جيب أن خيدم والديه
ال أن يثقل والديه مبطالب احلياة الكمالية اليت رمبا يقـرتض ، ويف هذه السن جيب أن يعمل عمال  يكسب منه

حــىت ، ومشــرتياته، يارتهفهــو أكثــر تبــذيرا ، وهــو يتعامــل مــع اآللــة بإســراف يف ســ، بــل لــيس ذلــك فحســب، هلــا األب
والوسـيلة لـذلك مـن راتـب األب الـذي جيـب ، احلياة كلها عبث يف مرحلة الشـباب، املكيف ال يقوم بإطفائهتشغيل 

ألــيس مــن الطــأ أن يستشــعر األب مســؤولية ، وحتصــيلهم لــه، وأن يســتمتع خبدمــة أبنائــه، أن يرتــاح يف هــذه املرحلــة
ـــوةوأعبـــاء أولئـــك الشـــباب وهـــم يف مرحلـــة ال ـــل هـــذا يـــؤدي إىل االتكاليـــة، قـــوة والفت ـــل أعظـــم قـــوة يف ، إن مث وتعطي

 .  وأموال األفراد بدال  من هيادهتا ومنائها، بل تؤدي إىل استنزاف أموال اجملتمع، اجملتمع
حـىت أولئـك الـذين يدرسـون حـىت سـن السادسـة والعشـرين ، الكـل عاطـل، إن الشباب اليوم عاطل عن العمـل

فاملســلم جيــب أن ، إن هــذه البطالــة خمالفــة شــرعية. يتناســب مــع فــراغهم كــر يف إجيــاد عمــل  فيجــب أن نف، عــاطلون
فالشـباب بقوتـه جيـب أن ينجـز ، وهذه البطالة خمالفة عقليـة، وال يؤجل العمل حىت يكتمل العلم، يعمل بقدر علمه

 . عمل يفيد الفرد واجملتمع يفوأن يو ف هذه العقول واألجسام ، بعمل مثمر
وأن ينغـــرس يف روح ، واملنهجيـــة نـــرى أن الواجـــب الـــوطين حيـــتم إثـــارة قضـــية العمـــل بوســـائله العلميـــة ومـــن هنـــا
وأن تقـوم ، ووهارة العمـل، ووسائل اإلعالم، ن يعمل عليه رب األسرة واألسرة واملدرسة واجملتمعأو ، الطفولة والشباب

وال ، لعلنـــا نبـــين، الميا  وفرديـــا  ووطنيـــا  وأن توضـــح منـــاهج العمـــل وضـــرورته إســـ، هنـــاك مؤسســـات توجيهيـــة وإرشـــادية
 .  وال نسرف، نستثمر، نستنزف
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 ماهية التحو  من الفساد إلى الصالح
 المقا  قب  سقوط بغداد 

 
مدلال  على ذلك بسريته الشلصـية ، التغيري ةالتجديد الفكري مبتغرياته وماهيحممود تناول الدكتور هكي جنيب 
حـىت أيقظـه ، وارمتـى يف أحضـانه، فأعجـب بـه هوو ف شبابه ومحاسه يف سرب أغوار ، اليت تعلقت بالفكر الغريب كثريا  

فــأدرك أنــه جيــري يف موكــب ؟ وأحل عليــه الســؤال أيــن مكانتــه الفكريــة مــن أمتــه ومصــلحتها، حتديــد موقفــه مــن أمتــه
اضــراته يف ندواتــه وحم، وتعارضــت أفكــاره، حــىت تعــددت مواقفــه، وأخــذ يتلــبم يف فلســفات شــىت، متعــارض معهــا

طالـب غـري أن القـارئ ، فيـذود عنهـا، فيقتنـع هبـا، بلورهتـاإىل ص لـوخي، ونـافح عـن موقفـه بأنـه يبـين الفكـرة، املتالحقة
 ــل يتعثــر يف فيــايف هكــذا و ، فيعــرض عنهــا، ويطفــو الزبــد، فســرعان مــا تنجلــي الزوائــف، ة ال يقــف عنــد حــداحلكمــ
، فالتوجيــــه الربــــاين قــــد هــــداهم، وفالســــفة املســــلمني، ســــالميةحــــىت رأى كثــــريا  مــــن النــــور يف التوجهــــات اإل، الفكــــر

والتقــى الفكــر املنهجــي مــع التوجيــه ، كتــاب املنقــذ مــن الضــاللفــألف الغــزاا  ، بــل انتشــلهم مــن الضــالل، وأنقــذهم
، والعقـــاد، كطـــه حســـني،  شـــأنه يف ذلـــك شـــأن الكثـــري مـــن املفكـــرين العـــرب املعاصـــرين لـــه، فكانـــت العـــودة، الربـــاين

 . وغريهم، وخالد حممد خالد، حممودومصطفى 
تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفـر يف أخـالق  املـارودي " والرياض املاورديـة يف كتـاب، وكنت أمتع النفس باألههار

والسـلوكيات ، وتركيبـة الـنفس املتلونـة، سـتقطب املكونـات الذهنيـة لبنيـة العقـل واملنطـقي ذيامللك وسياسة امللك " ال
وميـــزة . والسياســـية املعتدلـــة، ه ميثـــل القاعـــدة الراســـلة للعقليـــة اإلداريـــة املنفـــذةوكتاب ـــ، احلكـــام ســـيما عنـــدوالاملتغـــرية 

مع األخذ مبـا ، يف كل همان ومكان، والسلوكي للتطبيق العملي واملمارسة الفعلية، التنظري العقلي الكتاب أنه يروض
 . د من معرفة وجتارب يف هذا امليدانجيل 

ولخـرون ، وبعضهم صـاحلة يف كـل األوقـات، ضهم أخالقه فاسدة يف كل األوقاتفبع، وهو يصنف احلاكمني
 . وفاسدة يف بعضها اآلخر، أخالقهم صاحلة يف بعضها

فتنقلـب إىل الصـالح يف  ، أن تكـون كـل  أخالقـه فاسـدة يف كـل األحـوال: وقد علق على الصـنف األول بقولـه
، وتقويـة مـواده، فرياعـي حفـظ أسـبابه، ذبه وقـوي عليـه قلبـهفاجت، فما ذاك إال لداع غلب على الطبع، كل األحوال

وقليل لفساد صـلح أن ، وهي إىل ما ناسبها أقرب، جذبأفإن نواهع الطباع ، فيجذبه الطبع كما اجتذبه، وال يغفله
 . (8)يكون حمفوظ الصالح " 

قوضـت قلـة بويالهتـا الـيت املث، ومتاهجـت قـدميها وحـديثها مـع األحـداث الناشـرة  لماهتـا، وقد تـواردت الـواطر
وقـد التقـى املتغـري يف فكـر املفكـرين مـع التنظـري يف ، وختـيم بغياهبهـا علـى العـامل العـريب، وتنثين على العـراق، الكويت

                                                 

 . 41: ص، عجيل الظفرتسهيل النظر وت، املاوردي (8)
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الــذي فســره العــامل باســتقطاب الشــعوب اإلســالمية ، ومــا أعلنــه صــدام حســني مــن اجلهــاد املقــدس، فلســفة املــاوردي
وحنـن نؤيـد هـذا . اث إمياين وتغري من الفساد العام إىل الصالح العام كما يقول املـاورديال عن انبع، ناصرهتؤاهره و تل

إن : غــري أننــا ملــا نراجــع أنفســنا نقــول. وممــا يغرينــا بــه اندفاعــه إىل اجتاهــه الــذي اختطــه قبــل اإلنابــة والتوبــة. التوجــه
انبـه الصـواب يف سـلوكيات التوبـة تباعـا  وإن ج، تـدارك هـذاولعـل صـدام حسـني ، النفس تعود إىل باريها يف الشـدائد
 .  جملانبة الصواب يف سالف حياته

كمـا أعلـن املفكـرون مـن ،  وختلى عـن ماضـيه، فسلكت به اهلداية، أعادته إىل رشده ةتوب الفلو ، وحناور أنفسنا
ا يف واحتضــنه، وتــوج توبتــه حبقــن دمــاء املســلمني ورفــع يــده عــن أرض الكويــت، معاصــريه رفضــهم لفكــرهم الســالف

وأقلــع عــن ، مصــداقيته ثبتــتل، وبأخــذ التــدابري الــيت حتمــي مــن نزواتــه، أمــان مــع لــني اجلانــب والصــرب علــى االبــتالء
وصـوب بصـريته للتوجـه اإلسـالمي يف سـالم مـع الشـعوب العربيـة ، وفكر بـروح العصـر، وطغيانه، وعدوانيته، أطماعه

أعجـب : -رضـي اهلل عنـه  –على بـن أيب طالـب  –كما يدعي   –وحارب النفس اليت قال عنها جده ، واإلسالمية
ك وأسـلمك طمعـ، فأنـت رجـوت املـال حـىت نسـيت القناعـة، إن شـح هلـا الرجـاء أذهلـا الطمـع، ما يف اإلنسان نفسه

 . أهلكها احلرصفإن النفس إذا هاجها الطمع ، فهلكت، ، وحرصت فأفرطتإىل موقفك املعاند للعامل أمجع
والتفــاف القــادة حولــك حــىت نســيت الــتحفظ ، ســعادة الرضــا باالنتصــار اإلعالمــيبــك ورمبــا أن الــذي غــرر 

وأخشـى مـا ، ومن الرب والبحر واجلو، ومن فوقك، وتدحرجت يف حميم الشية والوف عن ميينك ومشالك، واحليطة
كمـا يـرى املـاوردي ،  صـدقت ى توجهـك اجلديـد إنفيحرمـك مـن اوافظـة علـ، أخشاه أن يؤدي اإلفـراط إىل مفسـدة

 .  يف تنظريه السالف
؟ فهــل تنتســب إليــه يف احلكمــة أم يف النســب والعنصــرية بنســبكتلــك قبســات مــن حكمــة جــدك إن صــدقت 

 .  ومها ما يرفضهما
رتجــيح والــرأي هــو ال، فالعقــل وعــاء التلطــيم والتنفيــذ، واحلكمــاء نســبوا إرادة الفعــل إىل العقــل والــرأي واهلــوى

والــرأي هــو الاضــع للنشــوء والتطــور املتلــون بالزمــان واملكــان واحلــدث ، أو تعــددت اليــارات، أو تباعــد، فيمــا تشــابه
 . واإلتقانفإذا التقى العقل والرأي كان اإلحكام . عليه مسارب من احلياة ذات الوشائج املتواصلةتوالت الذي 

ــلمل ، الشــهوانيةواهلــوى هــو ميــل الــنفس األمــارة بالســوء والعواطــف  ر هلــا فإهنــا فــإذا اســتحوذت علــى العقــل وس 
 . وغريها من الغرائز، جتنح بصاحبها إىل غياهب اهلوى الذي خيضع للمال واجلاه والسلطة واجلنس

واســتنجدت ، صــدام يف وضــعك الــراهن هيمنــت عليــك األهــواء النفســية املتمثلــة يف الطمــع والطغيــان وأنــت يــا
فتـدبر ، هلـا يف الـرأي والواقـع ا  وال ميزانـ، ، فال جتـد قبـوال  وال صـدىادرات اليت تنبع من اهلوىا باملبفهو يغريه، بالعقل

والـــرأي ، العقـــل الســـليم –كمـــا تعلـــن   –وحنـــن نتمـــىن أن ينضـــم إىل توجهـــك الـــديين ، املثـــل القائـــل "ذل هـــواك تعـــز"
، للنظـــر بنـــوا ر دينيـــة إنســـانيةفيؤهـــل ، فيســـتوي يف ميـــزان العقـــل، الســـديد وأن يغلـــب جانـــب الـــرأي جانـــب اهلـــوى
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أو ترفـــع ، وحتمـــي اجلـــار، فتصـــون األنفـــس، وتضـــع احللـــول الـــيت تقربـــك إىل اهلل هلفـــى، ومنطقيـــة يف واقعيـــة موضـــوعية
والعـرب ، فهـو مل ينـزل ميـدانا  للحـرب، ومن متام التوبة أن تعيد إليه ما سلبته قهرا  و لمـا  ، وترعى حرمته، األذى عنه

 .  يأمر بنبذ العهود أوال  ال واإلسالم ، ، وإمنا تنذر أوال  غدرمن قبل ال تأخذ بال
وحتفــظ ، ترعــى مصــاحلهم، االســتجابة ملطالــب رعيتــك -إن صــدقت  -وممــا ميليــه عليــك اجتاهــك اإلســالمي 

فكيــف ، وهبــم انتصــرت، وقاتلــت، وهبــم خاصــمت، وهبــم تعاليــت، فــبهم قويــت، هم وأمــواهلم وأرضــهم ووطــنهمءدمــا
وتســـتدعي هلــم األعـــداء مــن كـــل ، وتضــعهم يف مواجهـــة العــامل، وجحــيم مـــن غضــب، مــن هلـــب ترمــي هبــم يف شـــرر

وال يصـلون إىل العـدل ، فهم ال يقدرون على الدفع عن أنفسهم إال بسـلطانه" ، فهذا جزاء سنمار، حدب وصوب
حبكــم االســرتعاء  –ه يلزمــ، م مبصــاحلهوالقيل لــة وا اليتــيم املنــدوب لكفالتــه،وهــو مــنهم مبنز ، والتناصــف إال بإحســانه

، ، كـــذلك مكانـــه مـــن رعيتـــه يف الـــذب عـــنهمثمـــرمل مـــواده، ويف وحيفـــظ أموالـــه، ويصـــلح خللـــه، هللأن يقـــوم  –واألمانـــة 
 . (8)والقيام مبصاحلهم"، والنظر هلم

، فأنــــت تقـــذف هبـــم مـــن قتــــال مســـلمني إىل قتـــال مســــلمني، وأنـــت خالفـــت ذلـــك فــــآثرت أهـــواء ســـلطانك
وحتـــول بيـــنهم وبـــني االســـتثمار والنمـــاء ، وهتـــدر أمـــواهلم يف الســـالح،  العروبـــة واإلســـالميســـفكون دمـــاء إخـــواهنم يف

للنعمــان  ثفهــل أنــت وريــ، رمهم مــن اســتثمار نفطهــمأنــت حتــو ، وتتمــادى يف احلصــار تعنتــا  وعنــادا  ، وتتكــرب، والبنــاء
ويفتــك ، يضــحي بأخيــه العــريب ن مــاء الســماء الــذيبــ املنــذر ثأم أنــت وريــ، الــذي يبعــث بكتبــه إىل القبائــل العربيــة

حـىت القـى  هعمـرو بـن هنـد الـذي قضـى علـى نفسـه بسـبب مـن طغيانـه وتكـرب  ثأم أنت وري. مشئوم بالناس يف يوم
كأنـك ،  ومسـي بـاورق لتحريقـه العـرب، ذلـك ملـا قتلـه عمـرو بـن كلثـوم التغلـ  للتفـاخر باألمهـات، أقـوى منـه ا  إعصـار 

، وهـدمت حضـارتك، وأضـعت مالـك، فأنـت أهلكـت رجالـك، يا يعيد ذاته بكأو التار ، تعود إىل أحضان التاريا
 . فهو وجل فزع يرتقب، وروعته، وحاصرته، وأجعت شعبك

 : فأين أنت من صالح الرعية الذي يتم باآل 
 . أن يكف احلاكم أذاه عنهم (8)
 .  أن يذب عنهم (4)
 . أن يكون عونا  هلم على منافعهم (4)

" مــن وثــق : ويقولــون،  ســلطان امللــك ســرور الرعيــة كــان ملكــه  لمــا "ويقــول بعــض احلكمــاء " إذا مل يكــن يف
 . بإحسانك أشفق على سلطانك "

وعنـدك قـوة أرضـية فمـا ؟! إن عنـدك قـوة جويـة فمـا يقابلهـا: وقلنـا، وحنن لـو نظرنـا نظـرة موضـوعية يف موقفـك
وإذا دمـرت ، كقومـت أال تضـرب إذا ضـرب؟ فمـا يقابلهـاوعنـدك قـوة كيماويـة أو قـل ذريـة ، ؟وحيلق فوقهـا، يصادمها

                                                 

 . 887: ص، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، املاوردي (8)
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وقـد م ِهـد ، والقتال يطال جندك وشعبك ومصانعك واقتصـادك، وعلى أرضك، احلرب يف ديارك.. شعبكأال تدمر 
ا إرادة أملـ؟ ينهـذا عقـال  أ؟ اد مـع احلـربدفكيـف تكسـر الطـوق وهـو يـز ، واحلـرب تريـد املزيـد، له باحلصار ونفاذ املـؤن

 . اهلل فوق كل شيء
وتنـــال ، تنجـــو بنفســـك وشـــعبك وعربـــك، ويرحتـــل مـــن حاصـــرك، وأي فضـــيلة، إىل احلـــق فضـــيلة إذن فـــالرجوع
وســتجدهم عونــا  ، ة العــربوحتفــظ قــول . وإن خســرت املكانــة فهــي خــري مــن التمــادي يف اهلــالك، الســالمة وإن غرقــت

" ، وحيمـون الـديار ،حرمـة اجلـوار يرعـون، ضـنني مبـاهلم، غيـورين علـى حمـارمهم، لك إذا أمنوا جانبك، رمحاء بشعبك
ومل ، ومل ميتهـا جبـوره وحـرس الرعيـة بتـدبريه، وأحيـا السـنة بعدلـه، ومل يـوق امللـك بدينـه، فالسعيد من وقى الدين مبلكـه

 . (8)يضعها بتدمريه " 
فــدخل اوتــل ، وأغلــق بابــه عــن كــل صــديق وكــان مــا كــان، عــن كــل نصــحيومهــا أصــم أذنيــه ؛ وهكــذا كــان صــدام

 . موه السلطة العراقية وانتهى األمر بإعدام الكثري من هذه الرموهوقبض على ر ، بغداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 . 858: ص، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، املاوردي (8)
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 معالي وزير الثقافة واإلعالم
 وكشف الغمة عن مفكري األمة  

 

اليت تـدفقت  املبصرةإن البناء املعريف والفكري املؤسسي الذي أشادت الدولة بأركانه منذ تأسيسها ميثل العيون 
 ضمــا يفورجــال الفكــر واألدب والعلــم التطبيقــي ، نيــة لألفــواج واألمــواج املتدفقــة مــن العلمــاءعنهــا التكوينــات الذه

، القــرى وتكــوين املــدن يوتصــاحب مــع عمــران الصــحراء وتنــام، أرجــاء الــوطن حيــث عــم  ، يقــارب القــرن مــن الــزمن
األمــن واالســتقرار ودعــم الدولــة فكالمهــا يتمــدد حتــت  ــالل ، فأنــت إذا رأيــت عمرانــا  فحتمــا  إن وراءه عمرانــا  فكريــا  

العقـــول الذهنيـــة املســـتوعبة  ئوهـــذه متثـــل القواعـــد الراســـلة الـــيت تنشـــ، لللطـــم اهليكليـــة وبنـــاء املؤسســـات الشـــاخمة
، وهــي منابــت العقــول الفكريــة، وقيــام اجلامعــات هــي املنــابع الذهنيــة، وتكــاثر الكليــات، فشــمولية املــدارس، للمعرفــة

 . لتنا ووالة أمرناوهي الشهادات الوطنية لدو 
ولكــــن حــــني تتشــــكل تلــــك إىل التكــــوين الثقــــايف ، تلــــك البنيــــة املعرفيــــة والــــتالحم التأسيســــي للذهنيــــة الوطنيــــة

ـــا ننطلـــق إىل الســـؤال الـــذي ينطـــرح أمامنـــا ـــة الـــيت حتصـــد مثـــار تلـــك ، واحلضـــاري فإنن ـــة الفعال أيـــن املؤسســـات الثقافي
، وحتــاول تنميتهــا وتطويرهــا، والــارجي وخترجهــا لالســتهالك اولــي، ةالعقليــوتقــوم بتصــنيع الثمــار ، األشــجار املثمــرة

 . ؟ومتديد العون هلا، وتتعهد بالرعاية واحلماية
والرصــد احلضــاري لــإلدارات احلكوميــة أمــر يتشــكل يف ، إن املنظــور مــن اجلهــد واالجتهــاد حــول األمــر الثقــايف

مـن هنـا  ، ثانويا  من اهتماماهتا اجلليلة ا  قايف عندها جزءيتمثل العطاء الث، تنوعات متواهية تدعمه مؤسسات حكومية
لـــيس يف التكـــوين ؛ وكانـــت النتيجـــة هلـــذه اإلدارات الثانويـــة الضـــعف، كـــان العطـــاء والبـــذل والنتـــائج كلهـــا متواضـــعة

يجـة وكـان نت، فكانت اجلهـود مبعثـرة، وإمنا يف تواصل الرعاية بعد أن شبت عن طوق مراحل التعليم، املبدئي الثقايف
ومـوات اهلمـة والعزميـة لكثـري مـن العقـول ، والفقدان والعدم هلما خارجيـا  ، الضعف اإلعالمي للمثقف والثقافة داخليا  

وكـم ! وكـم مـن قـاص وقاصـة توقـف بعـد أول نتـاج لـه! ماتت مواهبـهف، به تمفكم من شاعر مل يه، النامية املتأججة
وكـم مـن ! وكـم مـن املؤلفـات تنتظـر مـوت أصـحاهبا لتمـوت؟ من الرسائل العلمية والفكرية أضـحت يف طـي النسـيان

وتــذهب هــذه الــدريهمات يف كلفــة التطــواف.  ا  لفــمؤ املــؤلفني جيولــون حبقــائبهم علــى تلــك اإلدارات لعلهــم يشــرتون 
ؤلفـات الكثـرية فمنـاه أمـا صـاحب امل. طبعا  األمر ال يشتمل اوظو ني القلـة الـذين حيصـدون األلـوف بكتـاب واحـد

 . منهن واحدا   يأو ينتق، ف مثنا  لمسة كتباوه عشرة اآلالال يتج
؟ فكيــف باملــدن املتنــاثرة، أمــا يف الــارج فأنــت ال تــرى تواجــدا  يف املكتبــات التجاريــة يف عواصــم الــدول العربيــة

رض وكــذلك ال رؤيــة لــه يف املعــا، يف املكتبــات العامــة الوطنيــة واجلامعيــةحضــورا  وكــذلك ال جتــد للكتــاب الســعودي 

 



 

- 39 - 

وجتمــع شــتات اإلدارات ، ومــن هنــا أدرك والة األمــر ضــرورة تكــوين مؤسســة تشــرف علــى التكــوين الثقــايف. الكــربى
 .  املسؤولة عنه

 .  وأمام جلانه، وأمام أعوانه ومستشاريه، وهي اآلن متثل مرحلة انتقالية أمام وهير الثقافة واإلعالم
 : فيا معاا وهير الثقافة واإلعالم

فعائلــة مــدين أســرة مؤرخــة وأســرة ، وابــن أســرة الثقافــة، وقــد عهــدناك رجــل الثقافــة، وطنيــة كبــريةإهنــا مســؤولية 
 . ومن هنا عهد لكم والة األمر، وقد توارثتم النبع املعريف والثقايف، أدبية

فهــل ، وإمنـا جيــاري التطــورات الثقافيــة، فالقضـية اآلن تــدور حــول بنــاء هيكـل ثقــايف ال يتغــري بتغــري الشلصــيات
واملشـكلة واضـحة ؟ نا مـن منـاذج دوليـة نعهـد هلـا مبـا ال خيـالف معتقـداتنا لكـن نسـتفيد مـن مناهجهـا وبنـاء هياكلهـال

، وإجيـاد مؤسسـات نشـر فاعلـة داخليـا  وخارجيـا  ، وتشـجيع الطباعـة، هـي تكمـن يف تشـجيع املثقـفو ، املعامل أمامك
أمــر هنــاك و ، ليــتهم وكشــف قــدراهتم ونشــر مؤلفــاهتموكشــف الغمــة عــن مفكــري األمــة بتج، وإبــراه الفاعليــة الثقافيــة

وكيــف تكــون تنميــة الفكــر ؟ وكيــف يــربه اجملتمــع ذاتــه أمــام اآلخــرين بفكــره وأدبــه؟ كيــف نقنــع األمــة بعطائنــا؛  مهــم
 ؟ الداخلي وتواصله وتالمحه مع املفكرين واألدباء العرب وغريهم
ولكــــنهم ، ن الــــبالد يف ســــائر االجتاهــــاتؤو فكــــرين ميلــــإن املــــؤهالت والقــــدرات واألدبــــاء واملبــــدعني والنقــــاد وامل

 .  وال قدرة هلم على التواصل الداخلي والارجي، صحافية تعىن هبمهناك مجاعات ليس ف، غائبون عن اإلعالم
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 تربية المواشي العشوائية
يسـتوي يف يـال وأجيـاال  بعـد أجتوارثوهـا أحقابـا  بعـد أحقـاب ، كانت تربية املواشي ضرورة حياتية ألهل اجلزيـرة

، ومصـــدر الغـــذاء، وذلـــك ألهنـــا مصـــدر الثـــروة؛ والقـــروي يف ريفـــه، واحلضـــري يف حاضـــرته، ذلـــك البـــدوي يف باديتـــه
أو يف الصـــحراء املمتـــدة و واإلبـــل ترعـــى يف حمـــارم املـــدن والقـــرى ، فكانـــت البيـــوت حتـــوي حظـــائر لألبقـــار أو األغنـــام

، وانعــدام احلاجــة الفرديــة هلــا وصــعوبة تربيتهــا، وحتضــر الباديــة، نوحنــن مــع قيــام املــد. األوديــة ذات الغابــات الكثيفــة
حــىت بعــض املــو فني وهــو ميــارس و يفتــه لــه حظــرية يف أطــراف . وتصــحر اجلزيــرة أكثــر فــإن امليــل لرتبيــة املاشــية يــزداد  

، اء اإلبـل ومنهـا اجملـاهيمتنـقوالوجهـاء يعنـون با. يعتـين برتبيـة املاشـية، املـزارعيف أو له مرابم إبل يف مشارفها و ، املدينة
 .  إىل جانب تربية املواشي يف مزارعهم، والعمانية والباكستانية، واحلمر والصفر، واملغاتري

، فأســرفوا عليهــا، بـإبلهم حــىت أثقلتهـا الشــحوم واللحـوم ااألغنيـاء عنــو ، إهنـا مهنــة مشـرتك فيهــا األغنيـاء والفقــراء
ترعـى القفـار ، فهـي هزيلـة كأصـحاهبا، وابتليت املواشي بالفقراء، شيهموليت الفائض لإلسراف ي عطى للفقراء أو ملوا

 .  فاملوت، وختزن البالستيك الذي ال ي هضم حىت يلوي هبا األمل، وتلتهم األمسال البالية والباقية، اجملدبة
ج إىل مجعية إن سين القحم واجلدب حتتا ، إن تربية املاشية أصبح فوق طاقة اجلزيرة حىت لو توالت أيامها ربيعا  

ورمبـــا أن الرفـــق ، لفقـــراءواإلبـــل العجـــاف عنـــد ا، فتغـــذي اإلبـــل الســـائبة يف الصـــحارى، تســـمى مجعيـــة الرفـــق بـــاحليوان
وتارة حتتاج إىل مـن ينقلهـا إىل مـواطن األشـجار ، تارةإن تلك املواشي حتتاج إىل من يغذيها . يشمل املواشي وأهلها

وجتد أهنا غري قـادرة علـى إكمـال أوجـه ، وسوف تتعدد مهامها، ق باحليوانإننا يف حاجة إىل مجعية الرف. واألعشاب
 .  النقص

إهنـا تربيـة عشـوائية . وال نظـام يـؤطر كيفيـة تربيتهـا والتعامـل معهـا، إن تربية املاشية ليس هلـا مؤسسـة تقـوم عليهـا
، واألوديــــة املعشــــبة، إن  ــــروف احليــــاة يف اجلزيــــرة تغــــريت مــــن املراعــــي الفســــيحة. ليســــت كمــــا كانــــت يف الســــالف

، ومـواطن الرعـي، والغابات الكثيفة واجلبـاِل ذات األشـجار السـامقة إىل املـدن الزاحفـة والعمـران الـذي اجتـاح القـرى
بـل حـىت الرعـي ، بل األمطـار ملوثـة، حىت املياه أصبحت ملوثة، وقد انتشرت املللفات امللوثة بدل األشجار الوارفة

قمامــة فأطعمتهــا مــن ال، إن حلــوم املواشــي الــيت تــرىب يف أطــراف املــدن ملــوث أيضــا. شــيمــا يفتــك باملوا ا  الزراعــي كثــري 
 .  وحلومها تكاد أن تكون ملوثة، امللوثة فألباهنا ملوثة

ويعــىن بــالرعي ، ويف ثنايــا القــرى، مفــن  املســؤول عــن هــذه املواشــي يف أطــراف املــدن، والســؤال الــذي يطــرح نفســه
 ؟ واملراعي مكانا  وحيوانا  

وعلـــى صـــحتها ، وعلـــى مـــوارد تغـــذيتها، يس األمـــر حيتـــاج إىل وهارة أو هيئـــة تقـــوم علـــى تنظـــيم تربيـــة املواشـــيألـــ
يـة تسـتثمر ألباهنـا وأصـوافها وأوبارهـا وأشـعارها نوعلى تنشئة مؤسسات تعاو ، راقبتهاوعلى بناء حظائرها وم، وبيطرهتا
 .  وجلودها
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مـن  ا  وكذلك الـذين ميتلكـون لالفـ، يدون من أوبارها وألباهناستفي من اإلبل ال ا  إن كثريا  من الذين ميتلكون لالف
وكــذلك ال ، ويشــرتون لبيــوهتم األلبــان والزبــد مــن اجملمــد واملســتورد، األغنــام ال يســتفيدون مــن ألباهنــا وتــذهب هــدرا  

يــات ولــو كانــت هنــاك مجع، بــل يــدفعون أجــرة علــى جزهــا والــتللص مــن أصــوافها، يســتفيدون مــن أصــوافها الغزيــرة
، وقامــت ودوكــذلك جلمعــت الــوبر والصــوف والشــعر واجللــ، وصــنعتها، وصــنفتها، جلمعــت األلبــان، مصــغرة تعاونيــة

 . إن هذه كلها تذهب  بال فائدة وال استثمار، أو تصنيعها، ببيعها
، وقطف األشـجار يف الشـوارع، لو كانت هناك شركات  لتكوين األغذية احليوانية من خملفات الضار والفواكه

 .  ورمبا تنتقل إىل االستثمار والربح، وغريها لكانت شركات تعاونية
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 المراعي والغابات
 
وحـني قـرأت النظـام ، ودعمـت جناحـه، هذا النظام مرل مبراحل دراسـات متعـددة أثرتـهنظام املراعي والغابات  مر  

، والقصــور، خــل الــوهارات واملــدنإال أنــه أعــد دابــه هــذا النظــام مــع اجلهــد املبــذول  أنل :  خــاطرةاومقدمتــه طــرأت 
يكشـف  امبـ هلكنـو ، ورمبا استفاد النظام من أنظمـة دول جمـاورة موحـدة املنـاخ والتضـاريس، وحتت قبة جملس الشورى

ومــن صــحراء ، وأوديـة م أرف عليــه مالمـح اجلزيــرة العربيـة مــن جبــاللــعـن مقارنــة مـع أنظمــة دول مماثلــة يف التضـاريس ف
النظـام حـددوا  واضـعوف، يراعـاملغابـات و الواخـتالف ، تصب يف البحـارومن أودية ، اسعةممتدة ومن كثبان وتالل ش

 . أشجار الغابات خبمسة أمتار فما فوق
وأطوهلــا شــجر ، والغابــات فيهــا وجــدهتا مــن أشــجار الغضــا الــيت ال تتجــاوه املــرتين نــاأشــجار بالدوملــا تــدبرت 

ســـاحل وجـــدت شـــجر الســـمر الشـــوكي الـــذي ال يتجـــاوه املـــرت وإذا قربـــت مـــن ال، الطلـــح الـــذي ال يبلـــم أربعـــة أمتـــار
، وكــذلك شــجر الــرر األخضــر، واألبعــد عــن البحــر بعــض الشــيء وهــو شــجر الســلم، واألطــول منــه قلــيال  ، والنصــف

 . وال يتجاوه املرت والنصف، املر املذاق فإنه يف بطون األودية، اجلميل املنظر
واســتثين ، مومــن مث تضــع النظــا، لــة جتــوب الــدياررحلــة بريــة مطو  لــذا فــإنين أدعــو رئــيس اللجنــة وأعضــاءها إىل

وقـــد علمـــت مـــن دراســـيت للغـــزاوي أن امللـــك أمـــر أعضـــاء اجمللـــس بـــرحالت بريـــة مـــن ، جـــاري املهنـــدس حممـــود طيبـــة
 والتالل.، ومن الشرق إىل الغرب قبل التمهيد لألماكن الوعرة، الشمال إىل اجلنوب

جيـب أن تكـون حوهلـا الدراسـات األكثـر   نـابـل إن املراعـي يف بالد، عي أمـر مهـموالواقع أن نظام الغابات واملرا
هنــاك جبــال الســروات املمتــدة : فمــثال  ، نســتطيع بعــون اهلل أن نــرد هلــا مــا ســلب اإلنســان املعاصــر منهــا لكــي، كثافــة
؟ علـى مراعيهـا ونباهتـا فكيـف حنـافظ، العهـا وأوديتهـاقكثرية يف جباهلـا و وما فيها من مراع   ، وب إىل الشمالمن اجلن

ويتأمـل ، والـذي يسـري؟ وكـذلك سـدود حتجـز تـدفق املـاء إىل البحـار، أمل نفكر يف وضع سدود صغرية قليلـة التكلفـة
ويبنـــون املســــاكن ، وحيجـــزون املــــاء، يف تلـــك اجلبـــال واألوديــــة يـــدرك كيـــف كــــان األوائـــل يســـتوطنون تلــــك األمـــاكن

ومــارس الــرحالت بــدأ ، عنــدما اعتمــد اإلنســان علــى اوصــول الــارجي لكــن، ممــا أبعــد التصــحر؛ ويزرعــون، احلجريــة
 . فلمثل هذه خصوصيتها مما يصبم النظام أو بعض مواده، التصحر

، بإعـــادة احليـــاة الفطريـــة والشـــجرية هلـــا - بـــإذن اهلل -أمـــا الســـهول املمتـــدة فإهنـــا ال تقـــدم الفكـــر الـــذي يـــؤدي 
وقــد رأينــا اجتهــادات فرديــة كــان هلــا أثرهــا . يف همــن تســاقم األمطــارووضــع البــذور ، وذلــك بوضــع الســدود الرتابيــة

 . أيضا   خصوصيتها عويةالر عاجلتها السهول الصحراوية وكان مل، الواضح
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فـإن ، ووضـع بـذوره، واألفضل غـرس األشـجار القدميـة فيهـا، أما الكثبان وحركة الرمال فماهالت يف طور التأمل
وانظــروا مــا بــني املنطقــة الشــرقية ، وجعلهــا صــحراء جــرداء، مــال وأمــات األشــجاروضــع القــار عليهــا مل مينــع حتــرك الر 

 . والسيما كلما اقرتبت شرقا  ، والرياض
وقــد رأينــا أعمــاال  ، وإدخاهلــا إىل األنظمــة، فإننــا أحــوج مــا نكــون لتكــوين مجعيــات للرفــق بــاحليوانأمــا احليــوان 

 . مسنتيةإموارد عليها من حياض  ووضع، وحفر اآلبار، إجياد مشارب مائية: خريية منها
 .  ومن ألطف ما رأيت أن الذين حيملون األعالف يضعون جزءا  منها للدواب املنقطعة والضعيفة

وأحــــوال مواشــــيهم يف حــــاليت ، أحــــواهلم إىل نظــــام يراعــــي نإن أبنــــاء الباديــــة ومــــريب املواشــــي أحــــوج مــــا يكونــــو 
والعنايــة هبــا حــىت تتحــول مــن األســلوب البــدائي إىل ، اشــيومحايــة املو ، أي وضــع نظــام للرعــي، اإلخصــاب واجلــدب
ألــيس مــن حقهــا علينــا أن نــدخلها يف النظــام ، إن هــذه الرتبيــة والعوامــل املســاعدة مهملــة أصــال  . األســلوب العلمــي

 ؟ املطور اآلن
إننـا أمــام  .وحيمـي الثــروة احليوانيـة والنباتيــة، إن النظـام مـدعو إىل إجيــاد مـنهج أو أســلوب رعـوي يناســب العصـر

 ؟ فكيف نستثمرها، شاسعة خالية ض  اأر 
وحبثـــت مـــع القـــائمني عليهـــا عـــن كيفيـــة ، مـــن احليوانـــات يف املنـــاطق تعيـــار إن اللجنـــة لـــو وقفـــت علـــى تلـــك امل

 .  وال شك أهنا سهلة ميسورة لتبني لنا حلول إىل جانب تنظيمها العلمي واملنهجي، تطويرها ومتطلباهتا
لكــن كيـــف نشــجع مــريب املواشــي الربيـــة مــع أن حيــاة أهلهـــا ، ديـــة إن بقــي باديــةوجيــب أن نشــجع تــوطني البا

، وكيـف نفعـل تربيـة املواشـي داخـل املشـاريع الزراعيـة؟ هذا االجتاه لرتبية املواشـي كيـف نفعللـه. داخل احلاضرة والقرى
وتشـــجيع  ،فها وجلودهـــاواســـتثمار ألباهنـــا وأصـــوا، وتقليـــل الكلفـــة، ويكـــون هلـــا نظـــام يســـاعد علـــى تطورهـــا؟ واملـــزارع

 .  وتسهيل أنظمتها ودعمها، مشاريع الرتبية احليوانية
أرى ذلك بأن يكون بإعادة بـذورها وسـقياها عـن طريـق تنقيـة .. كيف نعيد الغابات يف األودية اجملاورة للمدن

 . وامتدادها عرب أنابيب كبرية القطر تصب يف أعاا األودية، الصحية هامليا
وكــذلك تقــف علــى . ة باملشــاهدة واالســتنباط مــا يالئــم البيئــة يف هــذا النظــام حــىت يكتمــلأرى أن تعــىن اللجنــ

، وأن تضـع مـواد واضـحة توجـب علـى الـوهارة كيفيـة حماربـة التصـحر. وكيفيـة تربيـة املواشـي فيهـا، مواطن تلك املراعـي
أهنـا تقتلـع الشـجريات مـن جـذورها وتركيا حاولت أن تبعد تربية املاعز ألهنـا اكتشـفت . وتراقب هذا، وإعادة املراعي

 . لكننا يف هذا النظام منعنا منعا  باتا  الرعي يف بعض األماكن، واستبدلتها بالضأن
بـــدل مـــن جلنـــة ، إىل إدخـــال مـــا يـــدعو إىل قيـــام مجعيـــات خاصـــة بـــالرفق بـــاحليوان والطبيعـــة أدعـــوفـــإين ، وأخـــريا  

 .  ر يف النظام كامال  بعد معرفة خصائص البيئة اليت وضع هلاإىل إعادة النظ أدعولذا فإين . حماكمة أو إىل جانبها
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 مرض البطالة في العالم اإلسالمي
، والفـرد تعرتيـه أمـراض متعـددة، ذلـك اجلـزء هـو الفـرد، شأنه شأن جزئه املكون له، كل جمتمع يتعرض للصحة واملرض

، وتتطــور ســريعا  لتولــد أمراضــا  أخــرى، املقاومــةومــن األمــراض مــا تستعصــي علــى ، فيــتم الشــفاء منــه، منهــا مــا يقاومــه اجلســم
ومـن األمـراض مـا خيـتلس اجلسـم اختالسـا  حـىت ال تكـاد . للـروح ا  وهكذا تتكاثر األمراض على اجلسـم حـىت ال يكـون صـاحل

أو ال يكــون املــريض ، لكــن يتهــاون املــريض، ومــن األمــراض مــا يــزول بــالعالج، حــىت يبلــم مرحلــة الطــر، تــرى معاملــه األوىل
 .  عليه ا  قادر 

وبعـض ،  اعتصـامه بالـدين الـذي ميثـل املناعـة يف جسـم الفـردالولو ، وجمتمعنا اإلسالمي تعرض ملثل هذه األمراض كثريا  
لكــين لفــت ، ســتطيع حصــر األمــراضأوال ، املعاجلــات الطبيــة مــن املصــلحني بالــدين والعلــم واإلدارة ملــات هــذا اجملتمــع قــدميا  

وقـد ، وشـره يستشـري، وعوامله تزداد، واستشرى هذا املرض ألكثر من ألف عام، نا اإلسالميملانتباهي مرض البطالة يف عا
، فقـد خلفـوا ين األوائل من الصحابة والتـابعنيحينما دب  الثراء يف أبناء اجملاهد، بدأت مالحمه من بعد القرن اهلجري األول

، وكـــل مـــنهم يتطلـــع إىل عمـــل وجيـــه، ، وابتعـــدوا عـــن العمـــلوجعلـــتهم مبثابـــة األمـــراء، بعملهـــم أمـــواال  طائلـــة أشـــغلت األبنـــاء
فورثـوا ألبنـائهم ، فأبعدوا هؤالء املنافسني عن ميادين العمل، ينافس اللفاء واألمراء والوالةواحدهم بل اخذ ، ومكانة رفيعة

داريـــة عـــرب القـــرون عـــن احليـــاة اإل، ونتيجـــة هلـــذا عـــزل العنصـــر العـــريب والبعـــد عـــن التفاعـــل مـــع احليـــاة، مـــن بعـــدهم البطالـــة
، وإمنــا تــأثروا بظــروف احليــاة القاســية، مــا عــدا أولئــك األمــراء مــن القبائــل العربيــة الــذين مل خيضــعوا ملــا قلنــا ســابقا  ، اإلســالمية

ـــنــوا هلــم اإلمــارات العربيــة مثــل العيونيفكول  وأســرة لل ، وبعــض اإلمــارات يف الشــام مثــل احلمــدانيني، ني واألســديني والعقيليــنيـ
 .  ومثل هذا يندرج على سائر الشعوب اإلسالمية، لكن العنصر الرتكي قضى على هذه، ولل عمار منقذ

، نتـهو فإنـه ال يعمـل مبـا يكفـي مؤ ، وحنن نرى ملمحا  منه يف جمتمعنا املعاصر فنجد أن الشـاب ال يقنـع إال بعمـل وجيـه
 .  أو ينحرف مريضا  ، فيموت منتظرا  ، وإمنا يريد الثراء عاجال  

وقـد اعـرتف ، فإن شباب اجملتمع اإلسـالمي حيـرص علـى طلـب العلـم، طلب العلم للعلم، امل البطالة األخرىومن عو 
وقـد صـمد العلـم ، قول وأعمدة املدارس أيضـا  نو ، فقالوا مبا معناه أن عدد العلماء بعدد أعمدة املساجد، املستشرقون بذلك

وهــذه الظــاهرة اإلســالمية مل . األشــد مــرارة مــن الصــليبيني واملغــولوالارجيــة ، رغــم العواصــف احلربيــة الداخليــة األشــد فتكــا  
ومل يصـحبه العمـل مـن املرحلـة األوىل حـىت هنايـة ، فإن طلب العلم مل تكـن غايتـه العمـل؛ تو ف التو يف الفاعل للمجتمع

، مـا حللـت مسـألة لـو فكـرت يف بصـلة: وهـي، بل كـرر مقولـة علـى غـري مـا أرادهـا صـاحبها، ومل يطبق العلم بالعمل، العمر
، وأصــبحوا عالــة علــى غــريهم يســتمطرون الســلطة واألوقــاف، ومشــاركة البنــاء والعمــران، وانعــزل طلبــة العلــم عــن واقــع احليــاة

أمــا تنفيــذ النظريــات العلميــة يف ، وانشــغلوا باجلــدل العقــيم بــني املــذاهب وتطــور علــم الكــالم ســريعا  ألنــه ال يقــوم علــى عمــل
 هــور  ةوهاد الطــني بلــ. وإمنــا بــرهت الفلســفة ألهنــا مل تعتمــد علــى عمــلالرتمجــة فلــم يــربه منــه شــيء نجم عــن ومــا يــ، املــدارس
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، فـأين طـالب العلـم عـن اجلهـاد ضـد الصـليبيني. لعـزل شـرائح اجملتمـع باركهـا احلكـام يتاحلركة الصوفية يف العامل اإلسالمي ال
 ؟ وضد املغول

وقـــد  هـــرت يف هـــذه ، معـــدودة أشـــهروا لبنـــاء احلصـــون لقـــاموا باملهمـــة يف فلـــو علملمـــوا وو ملفـــ، إمنـــا يقتلـــون يف املســـاجد
وكــــان الصــــوفية تــــدفع لبطــــالتهم األمــــوال مــــن . وهــــي أن اجلهــــاد بــــالقلم يغــــين عــــن اجلهــــاد بالســــيف، املرحلــــة نظريــــة خاطئــــة

يدفعـه هلـم فـإهنم ومل ميلـك مـا ، بـاحلرب فـإذا انشـغل احلـاكم عـنهم، م ال عمـل هلـمهـو ، وجتري علـيهم الصـدقات، السالطني
 .  واواربون حياربون، أثاروا الشغب يف املدن

 –عليــــه الصــــالة والســــالم  –ولنــــا يف رســــول اهلل ، تــــه العمــــليوغا، إن طلــــب العلــــم جيــــب أن يكــــون مقرونــــا  بالعمــــل
، وا العلـمومـع ذلـك طلبـ، فهم دخلوا اإلسالم وقد جتاوهوا مرحلة الشـباب، القدوة احلسنة –رضوان اهلل عليهم  –وصحابته 
فأصـبح ، وال عـن تعلـم الفروسـية، اجلهـاد عـنوكـذلك العلـم والعمـل مل يشـغالهم ، فإنه مل يشغلهم عن العمـل، ورغم غزارته

واسـتمر فصـل العلـم ، اآليـة الـيت يعملـون مبضـموهنا وافلـم يتجـاوه ، وهـم طلبـوا العلـم للعمـل، املسلم يـؤدي الو ـائف املتعـددة
فالنظام التعليمي اجلديد حيتم علـى الشـاب أن يواصـل تعليمـه مـن ، اإلسالمي إىل اليوم عن العمل يصحب جمتمعات العامل

بينمـا جيـب أن ، حـىت خدمتـه املنزليـة يراهـا واجبـة علـى أسـرته، وهـو عالـة علـى أهلـه وأسـرته، السادسة حىت الرابعـة والعشـرين
مالة اإلسـالمية أضـعف مـن العمالـة األجنبيـة الكـافرة ولذلك فإن الع، ومل يقرتن التعليم يف عاملنا اإلسالمي بالعمل، خيدمهم

بــل ، وأوجــب علينــا العمــل واإلخــالص ومحــل األمانــة، نــة النظريــاتو مــع أن ديننــا احلنيــف كفانــا مؤ ، مــن الغــرب والشــرق معــا  
 .  هي جزء من العبادة

نفصــام العمــل عــن العلــم ، ونتيجــة النــاء فكــري يقــرتن فيــه العلــم بالعمــلإذن فــاجملتمع اإلســالمي أحــوج مــا يكــون إىل ب
مل يرتبم يف أكثره بسلوك مستمد مـن التوجيـه فالعمل يف العامل اإلسالمي ،  هرت  اهرة فقدان السلوك اإلداري يف العمل

وقد أشار إليـه علمـاء الفكـر السياسـي مـن علمـاء املسـلمني يف القـدمي كمـا يتضـح عنـد ابـن األهرق يف كتابـه )بـدائع ، الرباين
إذن فهـم . إمنا حتدثوا فيه عن السلوك يف سائر جوانب العمـل، وليس حصره يف الشرحية احلاكمة، ك(و ع امللبائطك يف و السل

وكانــت هنــاك صــرخات منفــردة مــن العلمــاء . واســتمدوا تنظــريه مــن الكتــاب والســنة، جعلــوا الســلوك مــن ألــوان علــم اإلدارة
الـذي يف أخبـار الـدولتني صـاحب كتـاب الروضـتني املقدسـي ومن أشهر هؤالء أبو شامة ، تنادي بضرورة العمل لطلبة العلم

 :  خياطب طالب العلم
 اــــرف كل ذ  مذ يا طالب العلم   اختذ حرفة تع  بـــها 

 راــف فيمضي الزمان ذال وعس ال هتن باالتكال على الوقـ 
الــذي مــارس  هــد املشــهورومــنهم ابــن ســريين وعبــد اهلل بــن املبــارك الزا، وهنــاك شــرحية مــن رجــال العلــم مارســوا املهــن

 .  عن طلب العلمعملهم ومل مينعهم ، ومنهم ابن تيمية، وثلة من العلماء دخلوا ميادين اجلهاد، وكذلك أبو حنيفة، التجارة
 .  األثرمن العلم فاقفوا ذاك   مل يكن ذلك مانعا  طالب العلم 
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 .  ب العلمالذل والصغار للذين ال يعملون من طالوقد تعرض الشاعر كثريا  ملواقف 
 



 

- 47 - 

 الرقابة اإلدارية
اإلدارة يف بالدنــا جتــد مآخــذ وقصــورا  تعــود يف جمملهــا إىل  ووقفــت وقفــة عجلــى علــى، حيثمــا وليــت وجهــك

، الرمسيـة احلكوميـة سيما يف الـدوائروال، وذاع بني الشرائح االجتماعية، حىت شاع، وعدم املباالة من األفراد، التهاون
والرقابـة ، والتنظـيم اإلداري احلاسـم، ةنـوإمنـا يعـود إىل فقـدان اآلليـة البي، وخيانـة ضـمريوما ذاك يف جله عن سـوء نيـة 

ممـا حـتم علـى اجملتمـع والقيـادات ، والتنـافس يـذوب، واملسـؤولية تتضـاءل، مما جعـل االتكاليـة تسـود، الواعية املسؤولة
ولتكـــون فاعلـــة تبـــين مســـتقبل ، رة املســـتقبليةة مبعاجلـــة القضـــية لســـالمة اإلداااإلداريـــة الفكريـــة أن ترفـــع صـــوهتا للمنـــاد

 .  رات الوطنوتدخر مقد، ؤولية األمانةوحتمل مس، األمة
ولكـن أرى أن القاعـدة اهلرميـة لـإلدارة تتمثـل يف ، يار واألسس اإلدارية متعددة اواور جتاه النمـو والتطـور اإلد
أمجــع حــىت تعــرف واإلدارة كانــت ضــعيفة يف العــامل . ةالرقابــة الشــاملة الــيت متثــل الــروح والغــذاء الــدائم للحركــة اإلداريــ

حـىت قــال ، فأصــبحت هلـم القــدرة  علـى تنظــيم اجملتمعـات ومؤسســاته العامـة والاصــة، علـى الرقابــة اإلداريـة اإلداريـون
ـــة ومنتظمـــة يعتـــرب نظامـــا  ناقصـــا  يففِتقـــر إ ىل العلمـــاء املعاصـــرون إن أي نظـــام إداري أو مـــاا ال تتـــوفر فيـــه رقابـــة فعال

 . مقومات اجلودة
ويقــوم ، وبأســلوب مــنظم يهــدف إىل غايــة حمــددة، والرقابــة  احلقــة هتــدف إىل أن يكــون العمــل بشــكل أفضــل

 .  وهتدف الرقابة إىل تزويد امللططني والطم مبعلومات سليمة، على معلومات صحيحة
وهـي بعيــدة ، وال باملفاجـأةوال تتصـف باالســتدامة ، الصـالحيات جمــزلأةوتوجـد لـدينا مؤسســات رقابيـة ولكنهـا 

 ومن هنا تضاءلت فاعليتها.، وكذلك ليست بذات مشولية على أركان اإلدارة، عن الرقابة املباشرة املتواصلة
 :  فالرقابة عندنا موهعة األدوار بني ثالث جهات

 . ديوان املراقبة: أوال  
 الرقابة والتحقيق.: ثانيا  
وكـل ، وهـي الاصـة بكـل وهارة أو مؤسسـة أو إدارة كبـرية، هبا لفظة التطويروتارة تلحق ، الرقابة واملتابعة: ثالثا  

 .  تقييم دائم وحماسبة فاعلة وسائر العملية اإلدارية يف،  العمل واملو فنيهذه تفتقد التأثري الذي يصريل 
،  لى املـال العـامويتضح أن من أهدافه اوافظة ع، وديوان املراقبة العامة من أشهر املؤسسات الرقابية يف بالدنا

 .املوارد املتاحة بكفاءة وفاعلية كما يقوم الديوان بالرقابة على أداء اجلهات الاضعة لرقابته للتحقق من استلدم
 . ا خفيفاالعناصر األخرى مس   ومس  ، ولكنه يف الواقع وجه جل اهتمامه للرقابة املالية

جنــد أهنــا حــددت و يفتهــا ) بكوهنــا التأكــد مــن : تحقيــقوإذا تأملنــا املؤسســة الرقابيــة األخــرى وهــي الرقابــة وال
 . ومدى التزامها بالنظم والتعليمات والقواعد املنظمة ألعماهلا(، هبا أداء اجلهات احلكومية ملهامها املنوطة
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ابـة أما الرقابة واملتابعة الداخلية داخل الوهارات واملؤسسات فإن أهدافها متاثل أهداف ديوان املراقبة العـام والرق
وعملهــا ، فأهــداف هــذه املؤسســات احلكوميــة متقاربــة؛ حــىت يف تقــارير املؤسســات ا  ولكننــا ال جنــد هلــا أثــر ، والتحقيــق
والتعـرف ، ومعرفـة أوجـه القصـور، واملهمة اليت يقوم هبا رجال الرقابة هتدف إىل تقييم األعمال، بل متكامل، متماثل

ن لرجـل الرقابـة أن جيمـع بـني أهـداف الرقابـة اإلداريـة أثنـاء خروجـه وميكـ، على الوسائل اليت تـؤدي إىل تطـوير العمـل
، وي ضـــم متفرق هـــا، والـــذي أراه أن تتوحـــد اجلهـــات  ، وكـــذلك الفـــروع يف املنـــاطق. وكـــذلك لفريـــق العمـــل، مـــرة واحـــدة

باملقـام وتكـون ذات سـلطة سـيادية وقانونيـة تـرتبم ، وتتالحم جوانبها يف مؤسسة واحدة لتكون عني الدولـة السـاهرة
ــا مــؤثرة، الســامي ومتــد املقــام ، وتتــوجس الرقابــة الفاعلــة، كمــا تلتــزم كــل  دائــرة  ،  اإلداريــة علــى القيــادات وتكــون قراراهت 

ومن هنا نتطلع لإلدارة املبدعة اليت تسـعى إىل التأكـد ممـا إذا كـان كـل شـئ يف العمـل ، السامي بكثري من املعلومات
ومـــن أهـــدافها اإلشـــارة إىل نقـــاط ، واملبـــادئ اوـــددة، والتعليمـــات الصـــادرة، عةاإلداري حيـــدث طبقـــا  لللطـــة املوضـــو 

 .  ومنع تكرار حدوثها، وحتديد األخطاء بقصد معاجلتها، الضعف
وأن تسلا مـن تلـك ، ولست أقصد بضم فروع الرقابة واملتابعة التابعة لإلدارات أن تضم إىل املؤسسة املقرتحة

وهـي ، ولكن تكون تابعـة للمؤسسـة اجلديـدة، أن تتوحد داخل كل مؤسسة أو إدارة الدوائر. وإمنا الذي أهدف إليه
وأن يكـــون تعيـــني ، وترفـــع تقريـــرا  ممـــاثال  للمؤسســـة الرقابيـــة، ومتـــده باملعلومـــات، مـــع ذلـــك تتـــآهر مـــع رئـــيس املصـــلحة

 . اأو هتمي  لعمله، مو فيها ورئيسها من قبل مؤسسة الرقابة الرئيسة كي ال تكون هناك سيطرة
 . واملبادئ املعتمدة، يف املنظمة يتم وفق الطم املوضوعة كالتعليمات الصادرة التأكد من كل شئ: الرقابة

 ؟؟ ؟؟ولكننا ملاذا مل، هكذا حددها اإلداريون، فيكون هدفها اكتشاف مواقع الضعف واألخطاء وتصحيحها
ـــداع  إضـــافة إىل تلـــك ، وحتريـــك الرقابـــة اعوالرقابـــة ليـــتم مـــن خالهلـــا هيـــادة إبـــدوكـــذلك اكتشـــاف مـــواطن اإلب

 . األهداف
 وحتمـي مـن ضـعف ، وتـوفري كثـري مـن التكـاليف، وتصـحيح املسـارات، فالرقابة األوىل تسعى إىل جتنـب األخطـاء

 .  وتكشف عن أوجه النقص، املؤسسة واهنيارها
 تعطي صورة لتوقعات املستقبل  . 
 أخذ العربة من األخطاء والتقديرات السابقة . 
  وقياسه باألعمال املنجزة، واقعية الطممعرفة . 

ن املفهــــوم املتطــــور للرقابــــة ال يعــــين اواســــبة أو احلراســــة بــــاملفهوم التقليــــدي إ: نقــــولأن وباختصــــار نســــتطيع 
ن الرقابـــة تســـاهم يف حتقيـــق األهـــداف مبـــا تقدمـــه مـــن توجيـــه وإرشـــاد إىل أفضـــل الســـبل وأقلهـــا كلفـــة إبـــل ، الشـــائع

 . ملتوخاةللوصول إىل األهداف ا
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 :(4)أهداف الرقابة 
ميكن استلالص أهداف الرقابة يف اململكة من جمموعة النظم والقرارات والتعليمات الـيت صـدرت حـول هـذه 

 واختصارها يف النقاط التالية:، الرقابة
ا وتوجيـه األجهـزة احلكوميـة إىل أفضـل السـبل لتحسـني وتطـوير إجراءاهتـا مبـ، العمل علـى ترشـيد اإلنفـاق العـام (8

 .  يساعد األجهزة احلكومية على القيام بدورها اليت أنشئت من أجلها
، الكشــف عــن أيــة أخطــاء أو احنرافــات أو خمالفــات حتــدث مــن األجهــزة احلكوميــة وحتليلهــا ودراســة أســباهبا (4

 . وجتنب تكرارها، وتوجيه تلك األجهزة إىل احللول املناسبة لعالجها
وحتليلهـا واقـرتاح تعـديلها أو ، مالءمتها لألوضـاع والتطـورات الـيت حتـدثمراجعة األنظمة واللوائح والتأكد من  (4

 . وحيقق الرقابة اإلدارية، تسيريها إىل ما يتالءم مع املستويات املنشودة
 . هيادة قدرة وفاعلية األجهزة احلكومية على حتقيق األهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة (2
 . ية والعمرانية واألجهزة وغريها يف األوجه امللصصة هلاحسن استلدام االعتمادات املال (5
 .  و حتليل نتائجها، تقييم العمل واملصروفات (8
وإبــداء مــا يظهــر مــن ، املقارنــة بــني العمــل املنجــز أو املشــروع أو الربنــامج أو الدمــة واهلــدف الــذي حتقــق منــه (7

 . مالحظات على حتقيق اهلدف
 . وحتسني مستوى تقدمي الدمات، التنفيذية رفع كفاءة أداء األجهزةاقرتاح اإلجراءات والوسائل الكفيلة ب (1

 
 

 :  وظيفة الرقابة
 .  وتصحيح مساراهتا ومعرفة، املتابعة وتقومي النتائج املنبثقة عن اجلهود امللتلفة (8
م وتطـويرهم بـالفكر احلـواري املباشـر علـى رأس ههيومعرفـة قـدراهتم وتـوج، متابعة األفراد من حيـث إجنـاهاهتم (4

 . العمل
 . والتفاعل اإلداري، مراقبة مسرية العمل الكلية (4
 . مراقبة تنفيذ األنظمة (2
 . املراقبة اواسبية (5
 .  ومدى اوافظة عليها، مراقبة العوامل املساعدة من األشياء كآالت احلاسب اآلا وغريه (8
 .  مراقبة االلتزام باملواعيد (7

                                                 
 . حممد عبد اهلل الشريف، الرقابة املالية: انظر (8)

 



 

- 51 - 

 . مراقبة اإلجناه الفردي (1
 . معرفة البطالة املقنعة (8

 .  تصنيف املو فني املبدعني واملعتدلني واملماطلني (81
 

 :  أنواع الرقابة
 . التنبؤ باجتاهات السوق أو األعمال املستقبلية املتوقعة: يةبؤ التن (8
 .  ومعرفة االحنرافات عن املعايري املوضوعة، قياس العمل اإلداري املباشر: الرقابة التنفيذية (4

 
 

 :  وبعضهم يسميها
 وهي مراقبة العقود األولية.، ثلة يف املمثل املاامم: الرقابة السابقة .8
 . الذي ع مل وفق األنظمة وهي هتدف إىل التحقق من التصرف اإلداري: حقةالرقابة الال .4

 : هي املتابعة الفعلية للعوامل املساعدة لعملية اإلجناه املستهدف: الرقابة الوقائية
 التأكد من توفر املواد الالهمة للعمل أو اإلنتاج.  
 متابعة الفحص املنتظم لألجهزة . 
 التأكد من معرفة التلصصات املطلوبة من األفراد . 
 .معرفة اجلو النفسي الدافع للعمل واملؤثر فيه رغبة أو رهبة 

، وهــــي الــــيت تعــــىن بقيــــاس وتقــــومي األداء اليــــومي للعمليــــات، الرقابــــة أثنــــاء العمــــل تســــمى الفوريــــة أو التنفيذيــــة
 .  الضوابمومقارنتها باملعايري و 

والتــآهر بيــنهم ، أوجــه التفاعــل بــني األفــراد وختصصــاهتم ةوهــي الضــرورية ملعرفــة القــدرات البشــرية واآلليــة ومعرفــ
 .  واإلجيابيات، والتفاوت يف قدراهتم ومعرفة السلبيات
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 :  الرقابة التاريخية
 .  لسجالت الكتابيةوالوقوف عند كل العوامل املساعدة وا، مراجعة األعمال اإلدارية مراجعة مشولية

 : الرقابة الداخلية
، هــي الــيت متارســها اجلهــة التنفيذيــة بنفســها مــن خــالل مراقبيهــا املــاليني الــذين خيضــعون هلــا يف التبعيــة اإلداريــة

وتعتــرب الرقابــة الداخليــة ، وقلمــا خيلــو مــاا مــن حتديــد ألوجــه هــذه الرقابــة وحــدودها ونطاقهــا وأدواهتــا ومــن يقــوم هبــا
 :  ة العليا يف اجلهة التنفيذية فهيمهمة للسلط

 . وحتقيق األهداف، تساعد السلطة على متابعة الطم (8
 توفر هلا قدرا  من االطمئنان إىل سالمة إجراءات العمل وأساليب التنفيذ املطبقة  (4
، ممـا ميكـن مـن تصـحيحها، تساعد املسؤولني واملو فني يف اجلهة عـن طريـق التنبيـه إىل األخطـاء حـني وقوعهـا (4

 .  اختاذ ما يكفل احليلولة دون تكرار حدوثهاو 
 

 :  الرقابة الخارجية
كالرقابــة الــيت ميارســها ديــوان املراقبــة ،  هــي الرقابــة الــيت متارســها جهــة خارجيــة غــري تابعــة لســلطة اجلهــة التنفيذيــة

وختضـــع مـــن ، ، وفـــق األنظمـــة الـــيت حتـــدد نطـــاق واختصاصـــات هـــذه الرقابـــةووهارة املاليـــة واالقتصـــاد الـــوطين، العامـــة
بتنفيـــذ مالحظـــات وتوجيهـــات  –حبكـــم تلـــك األنظمـــة  –خالهلـــا األجهـــزة التنفيذيـــة هلـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة وتلتـــزم 

 . األجهزة اليت تقوم بالرقابة والرد عليها مبا يفيد تنفيذ ما أبلم هلا يف حدود ما نصت عليه األنظمة
وااللتــزام بتطبيــق ، نظــام الرقابــة والضــبم الــداخلي مةفســال، وهنــاك عالقــة متينــه بــني هــذين النــوعني مــن الرقابــة

وتــوفر املــو فني القــادرين علــى ذلــك يقــيض مــن احتمــال ارتكــاب امللالفــات ، األنظمــة واللــوائح والتعليمــات املاليــة
 .  والعكس صحيح، وهذا بدوره يسهل من مهمة الرقابة الداخلية، املالية

 :  الرقابة والتطوير
 عديل األهداف يف املؤسسات الرحبيةأو ت، القياس باألهداف . 
 وتعديل الطم، املواهنة بني الطم املستهدفة واإلجناه . 
 التغيري يف البناء التنظيمي  . 
 حتسني الوسائل  . 
 هيادة حوافز العمل . 
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 : مراقبة الشركات المساهمة

 . مراقب ماا .8
 .  بشروط تسديد حتملهم أعباء مالية %5التفتي  على الشركات من قبل املسامهني الذين ميلكون أكثر من  .4

 
 : شروط الرقابة وزيادة فاعليتها

فالرقابــة علــى الشــركة االســتثمارية غريهــا علــى الرقابــة علــى املؤسســة ، تناســب اجلهــاه الرقــايب مــع طبيعــة العمــل -8
 . والرقابة على اإلدارة الصغرية ليست كمثل الرقابة على الوهارة، اجلامعية

فمـــثال  رقابـــة األعمــال احلكوميـــة تســـتلزم تـــدريب املـــو فني علـــى مراقبـــة ، التكـــاليف فـــاضاخناقتصــادية الرقابـــة و  -4
 . األفراد واواسبة واألشياء

 . ولديها من السلطة ما ميكنها من ذلك، عندها القدرة على اإلقناع وتصحيح املسار -4
 .  والتنفيذية والتارخيية، يةؤ تفعيل مجيع الرقابة التنب -2
 . عية عادلة خارجة عن األهواء الذاتيةأن تكون الرقابة موضو  -5

 
 :  تطوير الشركات

 .  ما ماهية الرقابة على الشركات المساهمة 
 ؟ما دور املسامهني يف عملية الرقابة . 
 ؟ ومن مث التطوير، ما دور الرقابة يف عملية املقارنة بني الشركات املتماثلة 
 ؟ ما دور املؤسسة ) وهارة التجارة ( يف عملية الرقابة 
 ؟.ت االستثمار عل الشركات املسامهةوكذلك ما دور مؤسسا 
 ؟ما دور الرقابة احلكومية على ترسية املشاريع الوطنية  . 
 ؟ بل هل فكرنا يف الفاعلية الرقابية جنبا  إىل جنب مع تأسيس كل مؤسسة اقتصادية 

 .  تكوين جهاه شامل للرقابة -8
الفنيــني وفقــا  للــوائح وقواعــد توضــع  أعضــائهيــار وتعيــني العليــا صــالحية اخت مــنح اجلهــاه الــذي ميــارس الرقابــة -4

ولكـن ، ليس من الضروري أن تكون بعيدة جدا  عما يتبع يف اختيار مو في الدولـة اآلخـرينو ، هلذا الغرض
عمــل  أداءينبغــي أن يتــوفر فيهــا مشــاركة اجلهــاه يف اختيــار هــؤالء األعضــاء الــذين ســوف يعتمــد علــيهم يف 

 :اعد اليت توضع هلذا الغرض ما يلين القو وميكن أن تتضم، ل الغريتقييم أعماو ، الرقابة
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لعمــل حبيــث ال اوالــيت جيـب أن تتــوفر فـيمن ميــارس هـذا ، حتديـد املــؤهالت الـيت حيتــاج إليهـا العمــل الرقـايب –أ 
 .  يقبل يف اجلهاه إال محلة هذه املؤهالت

 . حتديد نوع الربات الالهمة اليت حيتاج إليها اجلهاه –ب 
رى إىل جانــب ذلــك اختبــار حمــدود جيــبــل جيــب أن ، عــدم االعتمــاد علــى املــؤهالت والــربات يف التعيــني -ج

يعقبــه مقــابالت ومــداوالت شــفهية هتــدف ، عــادل تراعــى فيــه املعلومــات التلصصــية والقــدرات الذهنيــة
 . وإصدار األحكام، وتقييم األمور، إىل قياس شلصية املتقدم وقدرته على املناقشة والفهم

ــــة علــــى االنتظــــام يف العمــــل الرقــــايب -4 ، تــــوفري حــــوافز ماديــــة ومعنويــــة بالقــــدر الــــالهم حلفــــز الكفــــاءات املؤهل
 . وااللتحاق بالعمل يف جهاه الرقابة

 .  ة متلصصة هلم داخل اململكة وخارجهايوتنظيم برامج تدريب، االهتمام بتدريب العاملني يف أجهزة الرقابة -4
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 لقطاع الحكوميالتطوير اإلداري في ا
 

وهي ليست مبنأى عن ، م مع جمتمعنا وواقعنا اإلداريءحتتاج إىل وضع منهجية وللية تتالاإلداري إن عملية التطوير 
وال هي مبنأى عن النظريات ، النظريات اإلدارية وتطبيقاهتا العملية يف الدوائر احلكومية يف دول العامل املتقدم

لكن هناك مقدرة على تو يف تلك ، بل إن هناك تواصال  ، العاملية أيضا  العلمية يف املنظمات أو الشركات 
، وترويض كل ذلك لواقعنا وجمتمعنا مبا يتناسب معه، واملقدرة على اقتباس املناسب من التطبيقات، النظريات

والبد ، ة ناجحةوالبدل له من االقتداء بسلوكيات إداري، ولكين أكرر أن التطوير البدل له منه نظريات علمية معرفية
وإىل املعرفة ، ولكننا أحوج ما نكون إىل النظريات العلمية احلديثة املتطورة، له من تفاعل داخلي مع كل هذه

 . والوعي بالتجارب املبدعة
وهـو ، فـالتطوير اإلداري أو التغيـري هـو أكسـري احليـاة للعمليـة اإلداريـة، وعملية التطوير مقرتنة بالتعليم املسـتمر

ومعاجلــة القضــايا بأســلوب  مــنظم لبلــوِ  األهــداِف ، وســرب العمــل اإلداري إجيابــا  وســلبا  ، جتديــد املعلومــات يقــوم علــى
وتكـــون ذات نظـــرة  مشوليـــة  ، وإعطـــاِء مرونـــة  مـــؤطرة  بـــدوائر أوســـع، اوـــددة ويقـــوم علـــى تكـــوين قاعـــدة للمعلومـــات

فــالتطوير والتغيــري هــو " عبــارة عــن جهــد متواصــل  ،وحتســني منهجيــة العمــل، وتطــوير مهــاراهتم، لتحســني أداء األفــراد
وقـد اقتبسـت عـددا  ، (8)ويرغبـون يف تغيريهـا " ، طويل املدى وخمطـم حينمـا يواجـه القـادة مواقـف غـري مرغـوب فيهـا

 . من األقوال حول حتديد مفهوم التطوير اإلداري
والتطـوير ، عربف الوقت إىل هدف مـا (إن عملية التطوير ) عبارة عن أحداث  حمددة متدفقة  ومتداخلة  متجهة  

، ويقولــون عــن عمليــة التغيــري والتطــوير ) سلســلة أحــداث تتبلــور وتتكشــف، مطــاف( ) عبــارة عــن رحلــة ولــيس هنايــة
والتغيـري والتطـوير عمليـة ، لكن منظمة  مشاكلها الفريدة وفرصها العديدة (، وليس إجراء ميكانيكيا  واضح الطوات

 .  تدرجيية متواصلة
عرفه بعضهم بأنه ) عبارة عن جهد طويل املدى يدار  ويدعم  من قبل اإلدارة العليـا لتطـوير الرؤيـة املسـتقبلية وي
، وعمليـات حـل املشـاكل مـن خـالل العمليـات اجلماعيـة املسـتمرة إلدارة ثقافـة منظمـة، والتمكني والـتعلم، للمنظمة

 . (4)مع الرتكيز بصفة خاصة على ثقافة فرق العمل ( 
اهلادفــة إىل حتســني قــدرات املنظمــة علــى إدخــال التجديــد ، البعيــدة املــدى، و )سلســلة اجلهــوِد املســتمرةأو هــ

النظريــات والتقنيــات الســلوكية  تو يــفومواجهــة حتـدياهتا مــن خــالل ، ومتكينهــا مــن حــل مشــاكلها، ومواكبـة التطــوير

                                                 

 . 48: ص، التطوير التنظيمي، عامر الكبيسي. د: انظر (8)
 . 48: ص، لتنظيميالتطوير ا، عامر الكبيسي. انظر د (4)
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ــــة ــــة اجلهــــود اجلماعي ــــة إىل تعبئ ــــق املشــــاركة الفر ، املعاصــــرة الداعي ــــةوحتقي ــــة، قي وإعــــادة ، واســــتيعاب احلضــــارة التنظيمي
 .  صياغتها

التغــري التنظيمــي مــن الواقــع الـــراهن إىل وضــع أفضــل باســتلدام حتليـــل : بأنـــهالتطــوير ويعــرف لــورانس ولــورش 
بالتعــاون مــع املستشــارين املتلصصــني يف و ، وتطــوير مــا هــو مشــرتك بــني املنظمــة وبيئتهــا ومجاعتهــا وأفرادهــا، الــنظم

 .  ري وتقنياتهمداخل التغ
 

 :  قضايا اإلدارة السلبية
وهنــاك ثلــة  مــن ، وهنــاك أفــراد  ومجاعــات  هلــم دورهــم الكبــري يف إدارتنــا ،هنــاك جوانــب إداريــة جيــدة يف إدارتنــا

مـع ذلـك فـإن هنـاك ، الطيبـةونسـعد  بسـمعتهم ، وهلم خلف  يف إدارتنا يشار إلـيهم بكـل ثقـة، النجوِم اإلداريِة سالفةِ 
، وتثقـل  كاهـلف والة أمرنـا، وتسـيء إىل جمتمعنـا، وتعرقـل مهماهتـا، وحتبم جمتهدها، تكبل  أعماهلا، دارتناسلبيات يف إ

ومــن ، بــل احلضــاري، وهلــا تأثريهــا يف مســرية التطــور اإلداري واالجتمــاعي. بــل تكلــف الــدول وجمتمعهــا أمــواال  طائلــة
 : هذه السلبيات اإلدارية

فلو أحصـينا ، فة اليت تعصف باحلراك اإلداري يف أي جمال من جماالته احلكوميةتلك اآلفة اآله ، البطالة املقنعة -
مـــن ســـاعات عمـــل لوجـــدنا الفـــائض يف عــــدد ومـــا تتطلبــــه ، وأحصـــينا األعمـــال، املـــو فني وســـاعات العمـــل
مـن العمـل  %21ولكن الواقع أن اإلجناه من هذه السـاعات املفرتضـة ال يسـاوي ، املو فني وساعات العمل

 نين نصف املو فني قادر على إجناه العمل احلكومي لـو مل تكـن البطالـة ونقـص  العمـل مهيمنـإبل ، املفرتض
 .  على األفراد من املو فني

ففــي كثــري مــن أجهزتــه ، أو اجملتمــع الــو يفي املبــدع يف اجلهــاه احلكــومي عــدم وجــود اجلــو الــو يفي اإلبــداعي -
ـــة عمليـــة، رديـــةللعزميـــة الف فـــع  افـــال د، جتتاحـــه جوانـــب مرضـــية معديـــة وال معرفـــة ، ســـلوكي   وال مـــنهج  ، وال تربي

فالشــاب املبــدع الــذي حيمــل مــؤهال  ، يف اإلجنــاه واإلبــداع وال تنــافس  ، علمــي   وال جتديــد  ، وال تــدريب  ، متطــورة
كـل ذلــك ،  وقـذائف مـن املوجــات الكالميـة، وعراقيـل، وتثبــيم، وفكـرا  جديـدا  يــدخل يف عتمـة إداريـة، جديـدا  

 . ل البطالة املقنعة والفساد اإلداريالالدخول يف   يدفعه إىل
إن كـل مـن لـه حاجـات أو معاملـة كبـرية كانـت أو ، مـن النكبـات اإلداريـة احلكوميـةومهـا : اوسوبية والوساطة -

لــه مــن يكــون لــه عالقــات داخــل هــذه  يــئوحشــد كــل طاقتــه خبيلــه ورجلــه كــي يه، صــغرية تــذكر كــل معارفــه
فلو كان األمر اإلداري يسري وفـق ، بل ال حىت بالشفعة احلسنة، بالواسطة ال بالنظامكي ينال بغيته ،  املؤسسة

 . وحراك إداري منطلق ما احتجنا إىل جيوش الواسطة هذه، نظام خاص
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وتعلــو األنــا والذاتيــة الفرديــة ، واإلقليمــي والقبلــي، الفســاد  اإلداري للمــواالة لغــري احلــق وللتعصــب االجتمــاعي -
، وإتاحـة الفـرص، وتكـاثر االنتـدابات، فأنـت تـرى تسـارع الـدمات، هذه املناصب اإلداريـة وجين األرباح من

فمـا يلبــث بعــض املــو فني يف الــدرجات العليــا إال وتتكــاثر ، وتبادهلـا بــني مســؤوا اإلدارات العليــا واألقــل منهــا
 . وتكثر مزارعه واسرتاحاته، وتعلو قصوره، سياراته

 
 .  تطويرهاو جتمد املعرفة وعدم جتددها  -
بــل ، واستشــعاره أن العمــل عمــل حمــدد وال شــأن لــه يف املؤسســة، حتييــد املو ــف عــن أهــداف العمليــة اإلداريــة -

وال حيــس باملســؤولية جتــاه العمليــة ، وال يف مجــع معلومــات، يعمــل كأنــه للــة ال حيــق لــه التــدخل يف بنــاء القــرار
وال عقـاب يف ، وال لـوم عليـه، لـه يف اإلجنـاه واإلبـداع فـال شـكر، فـال يتمتـع جباذبيـة اإلبـداع واإلجنـاه، اإلدارية

 .  الطأ والتهاون
وعـدم الـوعي بـاحلراك ، منهـا عـدم املعرفـة، هناك أعداد  كبرية  تصارع ضد التغيري ألسباب كثـرية: مقاومة التغيري -

ورمبا يدخل فيهـا ، وجتمد املعرفة واالحتكاك باآلخرين، املستمر واالطالع على نتائجهوعدم التقييم ، اإلداري
 .  وخشية املنافسة من اآلخرين، التحييد وخشية، واإلدارة الضعيفة، املصلحة الفردية

" فـــإن أمـــراض التنظـــيم : وقـــد أشـــار األســـتاذ عمـــر الكبيســـي إىل مـــا يســـميه بـــأمراض العمليـــة اإلداريـــة فيقـــول
والــوض فيهــا يســتلزم ألن تشليصــها ، وعاهــات املنظمــات أصــعب مــن أن تبحــث يف فصــل أو حبــث نظــري كهــذا

ذلـك ال مينـع  نغـري أ. ومعايشة ميدانية لبعض أعراضها ومظاهرها، ومقابلة ألفرادها، لظروفها معاينة لواقعها وحتليال  
أو ، التنظيمـي ألن العديد منـه وخاصـة تلـك النابعـة مـن طبيعـة التكـوين؛ من تناوهلا هنا على سبيل التعميم والتجريد

 . يئة اويطة هبا تكاد تشرتك هبا أغلب املنظمات احلكومية دون غريها "من طبيعة التفاعل مع الب
 

 :  تعريف األمراض التنظيمية
وقبــل اســتعراض هــذه األمــراض البــد مــن التأكيــد علــى أننــا هنــا ننظــر إىل املــرض التنظيمــي علــى أنــه خلــل يف 

أو خيلق ، ثر على الو يفة التنظيميةمما يؤ ، جسد املنظمة يتمثل يف عدم قدرهتا على حفظ عوامل الصحة ألعضائها
وكمــا وصــف احلــديث النبــوي اجلســد بأنــه ، حالــة مــن عــدم التــواهن وعــدم االســتقرار واالنســجام بــني نظمهــا الفرعيــة

وأن أي خلل فيه يؤثر على سائره فإن أعضاء املنظمـة كـذلك " مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم ، األعضاءمرتابم 
 . منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى " إذا اشتكى، ثل اجلسدمت
وتعيشـه املنظمـات واملؤسسـات العاملـة هـو عـامل متغـري ، إن العـامل الـذي نعيشـه اليـوم: أمراض احلجم والسعة (8)

فـالتعبري هـو السـمة البـارهة يف دنيـا السياسـة واالقتصـاد مثلمـا ، ومضـامني بكل ما يف هذه الكلمـة مـن معـان  
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ويف نظــم التلطــيم واملتابعــة واحلفــظ والتوثيــق والصــيانة والرعايــة ، إلدارة والقيــادة واالتصــالهــو مســة يف دنيــا ا
، والتغيـري يف الوسـائل واألســاليب والتقنيـات مل ينشـأ مـن فــرا . وتسـيري املرافـق وتنفيـذ الـربامج علــى اختالفهـا
املتغـــريات الـــيت يطلـــق عليهـــا اليـــوم ويف العـــادات والتقاليـــد وبقيـــة ، وإمنـــا هـــو وليـــد التغـــري يف القـــيم واملفـــاهيم

 .  باحلضارة التنظيمية
، فهنــاك اإلدارة املدرســية، والتضــلم اهلرمــي وتعــدده مثــل اإلدارة التعليميــة عنــدنا، حجــم  االتصــاالت الرمسيــة (4)

 . مث الوهارة، واإلدارة التعليمية يف املنطقة
، ألنظمـة واللـوائح والقـرارات وااللتـزام حبرفيتهـافالقوانني وا، تقييد احلريات اإلبداعية ومنطية السلوك التنظيمي (4)

غـري أن ، لكنهـا أمـر البـد منـه، يف إطـار خمصـوصكـل هـذه جتعـل املو ـف ،  خشـية امللالفـةلعدم الـوعي أو 
 . اإلجراءات قابلة للتطور واالستعانة بالتقنية احلديثة ختفف من طول اإلجراءات

ومل ، لكــن مل يواكــب تطبيــق جتديــدي أيضــا  ، جتديــد فرمبــا صــدر التنظــيم عــن فكــر: أمــراض فكريــة ومنهجيــة (2)
 .  يطور فكر أرباب املؤسسة والعاملني فيها

  (وما بعدها  87غريها من األمراض ص الكبيسي وأورد ) 
 

 :  دواعي التغيير
ن إدارتنـا الحكوميـة الواقعيــة تبـرز فيهــا مظـاهر تسـتدعي القيــام بمعال ـة إداريــة أباإلشــارة  روممـا ي ـد

 :  هذه المظاهر ومن، جديدة
 ان احلماسة والعزميةدفق . 
 الفساد اإلداري . 
 عدم مواكبة التطور التقين . 
 ضعف اإلنتاج . 
 البطالة املقنعة . 
 استلدام املركزية . 
 ضعف الرقابة اإلدارية واملالية  . 

 
 : وت م  الدراسات مظاهر المشكلة اإلدارية فيما يلي

 .  شراف والسيطرة عليهوضعف اإل، الفوضى واإلمهال يف بيئة العمل (8)
 . عدم املشاركة من جانب العاملني يف عمليات اختاذ القرار (4)
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 . التغريات املفاجئة واالستفزاهية سواء يف اهلياكل أو يف املوقع (4)
والسـيما املو فـون الـذين يوصـلون أوالدهـم وهوجـاهتم ، جداول ومواقيت العمل غري مالئمـة لـبعض الشـرائح (2)

 .  وأخواهتم
 .  العمليات االتصاليةنقص املعلومات و  (5)
 . ونقص التدريب واإلعداد هلا، غموض املهام واألعمال (8)

 
 :  األسباب التي تؤدي إلى الضعف اإلداري

 فـــاإلدارة احلكوميـــة ، وال عقـــاب للمتهـــاون واملتقـــاعس، فـــال عقـــاب ملـــن خـــالف األنظمـــة: فقـــدان احلـــزم اإلداري
، هنــاك قــدرة علــى تقيــيم وتقــدير األداء الفــردي فلــيس، ليســت قــادرة علــى االنضــباط الــو يفي مــن نــواح عديــدة

أو يكافــأ مبوجبهــا ، ة يعاقــبحولــيس هنــاك منهجيــة واضــ، ولــيس هنــاك مقــدرة علــى االلتــزام الــزمين يف الو يفــة
 . املو ف

 وللمو ـف ، اختاذ القرار التأدي  للمو ف ليس له سلطة واضـحة يف اإلدارة )فلـو أعطينـا بعـض اإلداريـني سـلطة
وهـذا أثقـل كاهـل اإلدارة ، قضـائية فـإن األمـر يـؤدي إىل اسـتقامة املو ـفلسـلطة مره لسلطة عليـا أو احلق برفع أ
معلــم يقــذف مــن مدرســة إىل مدرســة وهــو ال يــؤدي األمانــة  مــن فكــم، وأثقــل كاهــل اإلدارة الرتبويــة، احلكوميــة
فلـو .  اجلهـاه احلكـومي كثـريومثلـه يف، وال بفصـله، وال كـف يـده، مـع ذلـك مل تسـتطع الـوهارة إصـالحه، الرتبوية

 . احلق برفع أمره لسلطة عليا أو قضائية فإن األمر يؤدي إىل استقامة املو ف نيملو فاو أعطينا بعض اإلداريني 
 وخلـــق جـــوا  مـــن ، االســـتثناءات يف األنظمـــة واللـــوائح وتفســـريها أوجـــد ثغـــرات ومـــداخل للعـــابثني مـــن املـــو فني

 . يرينلى املدومن مث التهاون والتمرد ع، التذمر
 هيمنة العصبية واإلقليمية( يف نفوس كثري من اإلداريني( . 
 فنجــد ، ة ال اإلدارةاوهــذا خلــق جــوا  مــن اإلدارة يعتمــد املــدار ، عــدم وضــع املو ــف املناســب يف املكــان املناســب

وإمنـــا ، وكـــذلك ال يســـتطيع تنفيـــذ األنظمـــة، وإمنـــا جيمـــد، املـــدير الضـــعيف الـــذي ال يواجـــه املشـــاكل بقـــوة وحـــزم
 . وليس هلم قدرة على اختاذ القرار، فهم جيمدون األمر، وكذلك خيتار الضعفاء ألركان إدارته، يقرتب منها

 فقدان التدريب املستمر  . 
 فقدان املعيارية والتقييم  . 
 عدم التزود املعريف يف التلصص اإلداري العملي . 
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ن سـلبيات حتـتم القيـام بـالتطوير مـهلـا إجيابياهتـا الكثـرية ن كـان إو ، العمليـة اإلداريـة احلكوميـة يف بالدنـاال ختلو 
وتقوم باإلشراف على السلوكيات اإلدارية الـيت ، واملتطلبات االجتماعية، والتغيري حىت تواكب احلراك اإلداري العاملي

 . وختدم أفراد الوطن، رائعة للحكومة ا  تعطي صور 
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 :  التدخ  وأهدافهسوغات م
أو نــوع ،  تعتمــد  يف تطبيــق التطــوير التنظيمــي تبعــا  لنــوع املشــكلة الــيت يــراد مواجهتهــاوقــد ختتلــف املنهجيــة الــيت

ولـذلك ينبغـي حتديـد األهـداف املقصـودة مـن تطبيـق . أو تبعا  لطبيعة املنظمة ومنم قيادهتـا، التغيري الذي يراد إدخاله
 . الداعية هلاسوغات وتشليص امل

 : راض املقصودة اليت جاء ذكرها يف أغلب األدبيات اإلداريةونوجز هنا أهم األسباب الداعية أو األع
أو ، أو األقســـــام اإلداريـــــة، أو اجلماعـــــات،  هـــــور  مشـــــكلة  حـــــادة  ســـــواء علـــــى صـــــعيد األفـــــراد (8)

 .  للمنظمة بكاملها
 . عندما تنحرف املنظمة يف تطبيقاهتا وممارستها عن السياسات واإلجراءات اوددة هلا (4)
 .  أو من بيئتها، يتزايد  النقد  املوجه  للمنظمة سواء من داخلهاعندما تتعا م الشكوى أو  (4)
 .  كانت عليه عند إنشائهاعلما  حني تصبح أجواء  املنظمة و روفها خمتلفة  كليا   (2)
أو ، أو يف تقنياهتــا، حــني تتوقــع املنظمــات مســتقبال  يســتلزم إدخــالف التغيــري اجلــذري يف هيكلهــا (5)

 . حجمها
 

 :  ة اإلدارةاشتراك الموظفين في تنمي
 ويـؤدي مسعـة ، كما ينوب عـن وطنـه وعـن مسـؤوليه وعـن همالئـهأحدهم  وأنه يعمل ، التعاون بني الفريق

فالتــآهر والتعاضــد الفكــري والســلوكي والعمــل  كــل هــذه حتتــاج إىل غــرس جديــد ، طيبــة ملؤسســته اإلداريــة
 . يف هاجس كل فرد

 سـاعدة وحتديـد  سـقِف اإلجنـاِه ومتوسـطه وضـعيفه وإجياد الوسائل امل، حتديد  العمل للمو ف وتعريفه به
 .  تقريبا  

 ومعرفتـه التقنيـة ، وكل فرد  على قدراته الفكرية والسـلوكية، إعطاء الصالحيات يف حدود جزئيات العمل
 . واستطاعة العمل

 ومـــا مـــدى ؟ ومـــدى ملســـته الواضـــحة، ومـــا هـــي شلصـــيته وأثرهـــا يف العمـــل؟ مـــا مـــدى إبـــداع املو ـــف
 . ؟زئيات العملابتكاره يف ج

 فاهلــدف يــدفع  إىل احلماســة ، فكــل  مو ــف  البــد لــه مــن معرفــة أهــداف عملــه، حتديــد  أهــداف العمــل
 . وال عمل بال هدف، وعدم  حتديد اهلدف يؤدي إىل الضبابية، واإلجناه
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 :  ثقافة الموظف وتعليمه المستمر
 وإجيــاد ، وحتديــد مشــاكله، العمــلوالــرباء حــول مراجعــة ، تكــون هنــاك ورشــة عمــل مــن رؤســاء األقســام

وأخـذ ، ومتابعـة اختـاذ التوصـيات، هذه الورش احلوارية إىل سائر املو فني تأثريوالبد من انتقال . احللول
 .  التنفيذ

 فكـــل فـــرد ، منهجيـــة الســـلوك العملـــي لكـــل فـــرد يف املؤسســـة بدايـــة مـــن صـــغائر األمـــور إىل أعلـــى املهـــام
وعمليـة يـزاد  عليهـا مـا ، عـن خـربة معرفيـة ا  ه يف تطـوير عملـه ناجتـيعطي املنهج العملي حىت يكون إبداعـ

 .  يبدعه من سلوك ذا  و يفي
 ويكافــأ مــن يقــدم اقرتاحــا  مبــدعا  ، ويقــدر، فيجــب أن ت ــدرس االقرتاحــات واألفكــار، قبــول املقرتحــات ،

 . ويشار إىل فكرته من سائر مو في اإلدارة أو املؤسسة
 وتسهيل  املعرفة له  يف كل جزئية تظهر  حديثا  حىت يكون علـى تواصـل مبـا ، رةمواكبة الفرد للتقنية املعاص

 .خيص عمله
 

 :  شراك الموظف في تنمية اإلدارة وتطويرهاإ
  إهنــم . اوأهنــا إذا كانــت جــديرة بــالتطبيق فســوف يــتم تطبيقهــ، أن هنــاك مــن يســتمع إىل أفكــارهمجيــب أن يعلــم النــاس

 .  881ص : املرجع السابققدرات االبتكارية الفردية على نطاق واسع " إذا علموا ذلك فمن املمكن حشد ال
 وحتفـزه علـى اإلبـداع ، وحتملـه املسـؤولية، فأنـت تعطـي األمهيـة يف إجنـاه العمـل، إعطاء احلرية والتمكني يف جزئية العمل

 .  الفكري والعملي معا  
 طاءفاهلدف هو معرفة كيفية جتنب األخ، التعليم يكون عمليا  بالتعليم  . 
 والتعـرف مـن خـالل موقـع القسـم ، والتعـرف علـى املو ـف مـن الـارج، التعرف على لراء املراجعني يف القسم الـداخلي

 .  من اإلدارة
 وبعمــل وإجنــاه ، ريكــوحبماســة وعزميــة وبتأمــل وتف، دارة ومشــاكلها بفاعليــة وتفاعــليتعامــل كــل  مو ــف  مــع قضــايا اإل

وكــل قســم ، أو ثقافــة يف املؤسســة اإلداريــة لتكــوين خليــة إداريــة، ثقافــة اجتماعيــة فهــل متلــك أقســامنا اإلداريــة، وإبــداع
 ؟ وهل تستطيع تلك أن تنمي قدرات أفرادها، إداري هل ميلك بناء هذه الشلصية يف كل فرد يلتحق هبا أو به

 ويــدرك أمهيــة ، حياســبه فــردا  و ، ويــدرك أن اهلل يراقبــه، استشــعار املســؤولية مــن ناحيــة بنــاء الضــمري الــيقظ الــذي يرقــب  اهلل
وعليــه أن يــدرك ، بــل واجــب وطــين متامــا  ، فبذلــه الــو يفي عطــاء  للــوطن، فــإن وطنــه  لــه عليــه حقــوق، العطــاء الــوطين
أو هلـم معـامالت فـإن هلـم معانـاهتم الـيت جيـب  علـى املو ـف أن حيـس مـن املـواطنني فالذين يراجعون ، إنسانية اإلنسان

 هم ويستشعرها وكأنه أحد، هبا
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 منهجية العمل وكيفية إجناهه  . 
 :  دور التدريب في عملية التطوير والتغيير

، مــن ثالثــة فــروع يف الريــاضوهــو مكــون ، واقــع التــدريب يف القطــاع احلكــومي يعتمــد علــى معهــد اإلدارة العامــةإن 
مبعــدل الــدورات  وهــو ال يســتطيع اســتيعاب عشــرة يف املائــة مــن مــو في الدولــة الــذين يلتحقــون يف، والــدمام، وجــدة

وال يوجـد اجلـو  العـام ، وال تثقيـف أحـد يءال يسـتطيع تغيـري شـو ، واحد من الدائرة يف السنة الواحـدة يعـود إىل عملـه
 . لالستفادة منه

، تطـــوير وتغيـــري اإلدارة احلكوميـــة والنهـــوض هبـــا إىل األفضـــل البـــدل مـــن إجيـــاد لليـــة عمليـــة تدريبيـــة جديـــدة أردنـــاوإذا 
 . وطرائق منهجية متطورة وقابلة للتجديد يف كل اختصاص عملي إداري، للمعرفة اإلداريةوطرائق منهجية 

وتكـاثر يف ، فـنحن أمـام مـدن متباعـدة، أن نقرتح جماالت معرفية جديدة فإننا البدل أن نتعرف علـى واقعنـا أردناوإذا 
ولية إن مل يكــن ميتــا  عنــد بعــض باملســؤ ضــعيف وإحســاس ، وفقــدان معــريف لــإلدارة، ومجــود تطــويري، أعــداد املــو فني

 . األشلاص
 

وتعليمـاب مسـتمراب  اب بـ  وإشـعاالب بهـا مسـتمر ، وشـحذاب للعليمـة، ومن هنا فـنن األمـر يتطلـب نبضـاب قلبيـاب متواصـالب 
 :  ولعلي أقترح األساليب اآلتية، وتدريباب بين فينة وأخرى، متواصالب 

وكــذلك قيــام ، يف كــل مدينــة أو قريــة، صــغرية كبــرية أو،  ةقيــام الورشــة احلواريــة الداخليــة يف كــل إدارة ومؤسســ (8)
وهكــــذا يدرســــون ، أو قســــم املاليــــة، أو قســــم التو يــــف، ورش ختصصــــية يف كــــل مؤسســــة كاألرشــــيف مــــثال  
 .  بتلصصاهتموالبحوث املتعلقة ، اجلزئيات املعرفية الاصة به من خالل كتب اإلدارة

أو عن أي قضية إدارية يوجـد هلـا ختصـص ، ؤولون عن املاليةقيام ورش ختصصية داخل املدينة كأن جيتمع املس (4)
 . داخل كل جهاه إداري

ـــاهج، يقـــوم معهـــد اإلدارة باملتابعـــة اإلداريـــة (4) ـــنظم تلـــك اهلياكـــل باملنهجيـــة واملن والبيانـــات ، ويرســـم الطـــم، وي
 . املساعدة

 . ل يف ختصصهوتعقد له ورشات عم، أن يبث معلومات يف إدارته ا  جيب على كل مو ف أهنى تدريب (2)
، وأن تتجاوب اإلدارة العليـا يف الدولـة مـع املتطلبـات، جيب أن يقوم معهد اإلدارة بدعم املؤسسات احلكومية (5)

 . جهاهها للتفاعل مع التدريب املعاصر يئوهت، وتتعاون اإلدارة احلكومية مع كل ذلك
يـــتم توفريهـــا للعـــاملني علـــى كـــل وتتكـــون الـــربامج التدريبيـــة مـــن كـــل فـــرص التـــدريب الفرديـــة واجلماعيـــة الـــيت 

 . ابتداء  من العاملني التنفيذيني حديثي التعيني إىل مستويات اإلدارة العليا، املستويات
 

 



 

- 63 - 

 :  مبادئ التدريب
 :  ي ب أن يسترشد في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية بالمبادئ التالية

ــــــب التــــــدريب الــــــدعم والتأييــــــد الكامــــــل مــــــن قبــــــل اإلدارة الع (8) ووحــــــدة املســــــاومة اجلماعيــــــة ، ليــــــا واملشــــــرفنييتطل
(Collective Bargaining Unit). 

معاجلـــة أوجـــه و ، تركـــز بـــرامج وأنشـــطة التـــدريب علـــى املشـــكالت الـــيت ميكـــن حلهـــا عـــن طريـــق التـــدريب أنجيـــب  (4)
الت وجيـب الرتكيـز علـى املشـكالت اإلداريـة الـيت تتمثـل يف مشـك، القصور يف املعـارف واملهـارات واالجتاهـات

أو ، أو الكسـل، أو عـدم االهتمـام، أو عـدم كفايـة اإلشـراف، األداء اليت ترجـع إىل عـدم مناسـبة معـايري األداء
 وما شابه ذلك. ، عدم الرضا عن  روف العمل من قبل املو ف

 ،وجيــب أن تشــمل كــل فئــات ومســتويات املــو فني، جيــب أن تلــ  الــربامج التدريبيــة احتياجــات املنظمــة واملو ــف (4)
 ت املنظمة.وكل أقسام ووحدا

وجيــب أن تكــون ، الفرصــة لتطبيقهــا هتيــأوأن ، جيــب أن يتكامــل منــم وترتيــب فــرص التــدريب مــع فلســفة املنظمــة (2)
وأن تراعي بشـكل كـاف االختالفـات يف ، موضوعات التدريب املقدمة متواهنة ومنظمة ومسلسلة بشكل جيد

 .  وأن تستجيب للتغيري، ة كافية للمديرين واملتدربنيكما جيب أن توفر مرون،  االحتياجات والقدرات
كما جيـب تبـين الـربامج علـى أسـاس ثابـت ،  جيب أن يتم تصميم الربامج التدريبية من خالل عملية منظومة ومرتبة (5)

ـــات األداء الـــو يفي ـــوفر سلســـلة ،  وحمـــدد بدقـــة ملتطلب ـــة املســـتلدمة حبيـــث ت كمـــا جيـــب أن تبـــىن املـــواد التدريبي
 .  من خربات التعليم الالهمة لبناء املهاراتمتكاملة 

جيب أن تستلدم الربامج التدريبية نظم تقدمي التدريب اليت يتم اختيارها على أساس من فاعليـة التـدريب والتقنيـة  (8)
 .  والنتائح Cots-effectiveness املتاحة وفاعلية التكاليف

 .  فاعليتها قبل تطبيقها على نظام واسع جيب أن يتم التحقق من صالحية الربامج التدريبية لضمان (7)
وسائل تسمح بتنقـيح وحتـديث واسـتمرار والتغذية الراجعة مع جيب أن تتضمن الربامج التدريبية قنوات للتقومي  (1)

 .  فاعلية الربامج التدريبية
شــر كمــا جيــب أن تشــرك املتــدربني بشــكل مبا،  جيــب تطبيــق الــربامج التدريبيــة املبــادئ الصــحيحة لــتعلم الكبــار (8)

 .  ويف ختطيم وتنفيذ وتقومي تقدمهم وإجناهاهتم، وكامل يف تشليص احتياجاهتم التدريبية
جيــــب أن تتــــيح الــــربامج التدريبيــــة فرصــــا  وفــــرية للمتــــدربني لتطبيــــق وممارســــة املعــــارف واملهــــارات اجلديــــدة الــــيت  (81)

 .(8)اكتسبوها 
 :  شروط أساسية

                                                 

 . 42: ص، انظر تصميم نظم التدريب والتطوير (8)
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 :  ي ب أن يستخدميب المهارات والتدريب الفني فعالين لكي يكون تدر 
 .  خربات مباشرة على األجهزة بدال  من االستماع واملالحظة (8)
 .  أو حتاكيها،  روف عمل تتطابق مع  روف العمل الفعلية (4)
 أو تناسبها.، إمكانات وأجهزة وأدوات مطابقة لتلك املوجودة يف العمل (4)
 .  (8)الصنعة  أو، أو احلرفة، مدربني متمرسني ذوي خربة مباشرة يف املهنة (2)

                                                 

 . املرجع السابق (8)
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 مشروع نظام الهيئة األهلية لللكاةحو  مداخلة 
 

 :  لقد جعلت المداخلة في نقاط أسردها فيما يأتي
 :  أوالب 

فكانـت ، حتدث أحد العلماء عـن الزكـاة يف صـالون ثقـايف فكـري قبـل سـت سـنوات فـأتى مبـا يف الكتـب الفقهيـة
وتســاءلوا أيــن علمــاء اليــوم مــن كيفيــة ، أمساعنــا ومــا هــو متكــرر علــى، أنــك أتيــت مبــا نســتطيع العــودة إليــه: أســئلة احلــوار
أال يســتدعي األمــر إجيــاد رأي ، وســائر مــدن وقــرى اململكــة، وضــربوا مــثال  مبدينــة الريــاض، وكيفيــة توهيعهــا، مجــع الزكــاة

 .  فكان موقف ذلك العامل يوحي بغياب الفكرة؟ تغيريات العصرفقهي يواكب 
لعلهــا متــأل الفــرا  مــادام أن النظــام يــنص علــى كــون األعضــاء مــن ، تكــوين اهليئــةلإذن غيــاب هــذا الفقــه مــدعاة 

، وتنـامي املـدن، وتوهيعها يف إطار املعاصـرة والواقـع املعيشـي اجلديـد، فيكتشفون سبال  جديدة جلمع الزكاة. رجال العلم
 .  فاملهمة الكربى هلذه اهليئة هي مجع الزكاة وحتصيلها وتوهيعها؛ وتباعد القرى
 :  ثانياب 
فـأعرف ؛ وال جيـدون سـبيال  يصـلون إىل الفقـراء، وأهنم ال يعرفون هلم أقـارب فقـراء، جنة مل تعاجل أموال األثرياءالل

ولخـر يـدفع ، ألجيـال املسـتقبل مـن هـذه األسـرة هادخـار وخيطـم ، بـاملالينييـدفع لـه أحدمها ، صندوقني خريين خاصني
 .  فع له من مائة لاير أو  سني لايرويد، ما حيصل عليه لضروريات احلياة من الغذاء وامللبس

أو الشــرائح اوتاجــة ، متمــاهج أبعــد الكثــري عــن معرفــة الرتكيبــة االجتماعيــةغــري وحنــن أيضــا  يف تكــوين اجتمــاعي 
 .  حىت عن أقربائهم

ولــو كانــت هنــاك هيئــة تنــافس ، فهــم خيضــعون لقــوة اإلعــالن ممــا جــذهبم إىل تلــك املؤسســات الدعائيــة الارجيــة
 .  مدعاة وسبب مباشر لتكوين اهليئة اوهذ، ؤسسات ما ذهبت األموال إىل الارجتلك امل

 :  ثالثاب 
فهـي فرديـة وسـطحية لكوهنـا نابعـة مـن دراسـة ، اللجنة اعتمدت على دراسة فردية كالدراسة الصادرة مـن اجمللـس

 .  جبديد فهو مل يأت، وأخذا حيلالنه، من التقرير املوجود أمامهما اشلصني اثنني جعال مادهتم
 :  رابعاب 

الاصـــة بالزكـــاة يف مصـــر  فلـــم تـــدرس اجلمعيـــات، اللجنـــة الاصـــة مل تتعـــرض لتجـــارب اآلخـــرين خـــارج الـــوطن
 .  صدرت عنها كتابات متعددة استفادت من بعضها بعضا  والكويت حيث 
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 :  خامساب 
ضـع هلـا منهجـا  للدراسـة فهـي مل تضـع هلـا أهـدافا  جديـدة ومل ت، اللجنـة الاصـة عملهـا حمـدود مـن خـالل تقريرهـا

مــا ، والتــأثري علــى اجلمعيــات الرييــة، كانــت مبنــأى عــن الدراســة وإمنــا اقتصــرت علــى التــأثري األمــينف، والقضــايا الكــربى
بينمـا ، ألهنـم كشـفوا عـن أدلـتهم وحتلـيالهتم؛ ولذلك جند القناعة يف رأي األقليـة، عدا اجتهادات أصحاب رأي األقلية

ـــة يفتقـــد لل أمـــا اهلـــاجس األمـــين فمـــن . ومل جتمـــع أصـــول األنظمـــة والقـــوانني والتشـــريعات، دراســـة املتعمقـــةرأي األكثري
 .  و يفته محاية هذه اهليئة وغريها من املؤسسات

 
 :  سادساب 

اللجنــة الاصــة مل تكشــف عــن انــدفاع النــاس واســتجابتهم للجمعيــات والنــداءات الارجيــة واســتقطاهبا لــدافعي 
منافســتها لتلــك املنــاهج الــيت بــرهت مــع وجــود اجلمعيــات الرييــة الداخليــة ومصــلحة الزكــاة  ومــن دواعــي اهليئــة، الزكــاة

. وهــم يتمنــون أن نكشــف هلــم تلــك املصــارف املقنعــة، وكــل هــذه مل تقنــع األثريــاء ببــذل هكــواهتم وصــدقاهتم، والــدخل
واهليئـة ، جمـال صـرفها وشـفافية ذلـك واملواقف الفردية كثرية تدلل على رغبتهم ببذل أمواهلم حني يقنعـون حبسـن وواقعيـة

 .  ورمبا مبشاورهتم لألمر، من واجباهتا كشف حاالت الفقر واالحتياج أمام األثرياء
 

 :  سابعاب 
واطلعـــت علـــى ، ويف املـــدن والقـــرى النائيـــة، الريـــاضالفقـــرية الواقعـــة يف أطـــراف هـــل انتقلـــت اللجنـــة إىل األحيـــاء 

 .  وضرورة املنهجية جلمع الزكاة وتوهيعها، تقنع بضرورة إنشاء اهليئةومن مث ، املعيشة البائسة لتلك األحياء
 

 :  ثامناب 
فـــريى كثـــري مـــن ، وبعـــد العـــودة لـــبعض الكتـــب فـــإن الدراســـات امليدانيـــة أوجـــدت لراء حـــول التحصـــيل والتوهيـــع

بوصــفهم وكــالء عــن  أداء النــاس ألمــواهلم توأيــد، العلمــاء أن مجــع الزكــاة يف األمــوال الظــاهرة والباطنــة مــن حــق اإلمــام
 .  اإلمام

وكــان كثــري مــن الصــحابة يــدفعون أمــواهلم ، فــادفعوا إلــيهم ( أي والة األمــر، فقــال ابــن عمــر ) مــا أقــاموا الصــالة
بــن وحذيفــة ، وســعد بــن أيب وقــاصبــن عبــد اهلل وجــابر ، بــن العــاصوابــن عمــرو بــن الطــاب مــنهم ابــن عمــر و للــوالة 
 .  وهلا ثقتها يف نفوس اجملتمع، فكيف بوجود دولة هلا سيادهتا، طراب السلطةوكان ذلك يف وقت اض، وغريهماليمان 
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فهـــي مراقبـــة ومدونـــة مثـــل ، ن أن األمـــوال املعاصـــرة ميكـــن حصـــرها ومعرفـــة هكاهتـــاويـــرى بعـــض العلمـــاء املعاصـــري
كـن أن وكـذلك مي، وكـذلك تعـرف املسـتندات واألسـهم، وكـذلك تعـرف األمـوال املـدخرة يف املصـارف، عروض التجـارة

 .  تعرف موارد املباين )العقار العيين(
إنـه قـد انتفـت يف : ومـن هنـا ميكـن القـول، فهـي ال متثـل شـيئا  ، االختفاءبوقد أخذت  اهرة االدخار يف البيوت 

 .  التفرقة يف حتصيل الزكاة بني األموال الظاهرة والباطنة مسوغاتعاملنا املعاصر 
وهـل يقـوم مبثـل ، !!أال يكـون مـن أكـرب مهمـات اهليئـة املقرتحـة،  بالدنـافقه هذا األمـر وتنفيـذه غائـب يفأن  امبو 

 .  فال قدرة هلا مع جمهوده اومود؛ النشاط ةفتلك اجلمعيات حمدود؟ هذه اجلمعيات احلالية
وتوهيعهـــا علـــى ، حماربـــة الفقـــر بأخـــذ احلقـــوق الواجـــب أخـــذها مـــن أمـــوال األغنيـــاء يفإن هـــذه الو يفـــة للهيئـــة 

، أن بعــض العلمــاء يــرى أن حتصــيل الزكــاة علــى األمــوال الظــاهرة والباطنــة حــق مــن حقــوق الدولــة املعاصــرة بــل. الفقــراء
 .  وهو من مظاهر السيادة

وهـــي حـــق واجـــب شـــرعي أســـوة بكـــون ، مـــا دام أن النـــاس هتـــاونوا فيهـــا ةوجيـــب أن تكـــون جبايـــة الزكـــاة إجباريـــ
 .   أوىلفحق اهلل، مع أهنا حق فرضه القانون، الضريبة إجبارية

وهـي أســوة بالصــحابة الــذين ، وألن هنـاك الكثــري ممــن يتهـرب مــن الزكــاة فمـن الواجــب وجــود تنظـيم مينــع التهــرب
خبــالف ، وال خيفــون منهــا شــيئا  ، ويــدفعون إليــه هكــاة األمــوال الباطنــة –صــلى اهلل عليــه وســلم  –يــذهبون إىل الرســول 

 .  هماننا احلاضر
فـأين بأيـدي األغنيـاء زكـاة يف بالدنـا مـع وجـود هـذه الثـروات الكبـرية جـدا  كل منا مشاهد ومقدر نقص أمـوال ال

وأكـرر ؟ وتوهيعهـا األمـوالومن حـق العلمـاء أن يكشـفوا لنـا عـن تشـريع جلمـع هـذه ، األمر أليس من حق والة؟ هكواهتم
 .  بأن هذا من مهمة اهليئة اجلديدة

 
 :  تاسعاب 

ومل ، وهـي إلغـاء املشـروع كـامال  ، وأتـت هبـذه النتيجـة، سـنتنياللجنة الاصـة مـا يقـارب مـن  لدىاملوضوع مكث 
مــن مهــام اهليئــة . وموافقــة اللجنــة اإلســالمية عليــه، واســتعجال املقــام الســامي لــه، مينعهــا موافقــة جهــات مهمــة عديــدة

 .  أو يكون النظام نابعا  من اجمللس، وضع تنظيم حيدد العالقة بينها وبني اجلمعيات الريية ةاجلديد
 :  نا ر هلذه اللجان يتبني له أمور منهاال
 .  خبالف إذا كونت من قبل، أهنا مل تأت جبديد بعد إحالتها من اللجنة العامة: أوال  
 .  وهذا مما يثقل عليهم مع أن اجمللس يتباهى بكفاءته، تكرار األمساء يف اللجان الاصة: ثانيا  
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 )جباية اللكاة على العقارات من قب  ولي األمر (
 
وهــل فيهــا ؟ وهــل يكــون فيهــا صــالح ومصــلحة عامــة؟ لكيــة األراضــي الشاســعة هــل يقرهــا اإلســالم مــن ناحيــةم

اإلسالم أقر مبدأ امللكيـة الفرديـة ملصـادر اإلنتـاج يف حـدود أال تكـون امللكيـة : أقول؟ اعتداء على حق األفراد واجلماعة
 .  مبددة آلماله يف حتقيق التكافل االجتماعي، ضارة باجملتمع

ويف حــال األراضــي الــيت حتاصــر ، وحنــن يف حاجــة إىل فتــوى شــرعية يف كيفيــة توهيــع األراضــي تتناســب مــع العصــر
وتثقـل املشـاريع ، وتقـف عثـرة يف وجـه التنميـة واملشـاريع الفرديـة، أو متتد على السواحل، أفراد معدودونوميلكها ، املدن

ر الــرأي الصــائب فيهــا الــذي يقــوم علــى الشــورى يف مثــل هــذه أمــور كثــرية جيــب إعطــاء وا األمــ. العامــة بنــزع ملكيتهــا
 .  املعاصرةالقضايا 

ومل يــذكر توهيــع األراضــي البــور مــن أجــل الســكن بقــدر ، زراعــي لــه شــروط يف التشــريع الفقهــيالكــان اإلقطــاع 
حتتــاج  سـكنية فهـي قضــية معاصـرة أمـا توهيعهــا علـى شـكل إقطــاع ليقـوم صــاحبها بتوهيعهـا علـى شــكل أراض  ، املسـكن

 .  إىل فقه معاصر
ومل يبـد عـذرا  مقبـوال  لتـأخريه يف إحيـاء األرض الـيت ، قال احلنابلة إن اوتجر إذا طلب إمهاله مدة ليقوم باإلحياء

. ومضــى عليهــا ثــالث ســنوات فلغــريه أن يعمرهــا، وإن مل ينــذره الســلطان، وي ــرفض طلبــه، حجرهــا فإنــه ال يعطــي مهلــة
إن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه : د اعــرتض عمــر علــى إقطــاع بــالل ألنــه مل يعمرهــا فقــالفقــشــاهد وقصــة بــالل مــع عمــر 

ورد البــاقي ( وأ ــن هــذا ، فلــذ مــا قــدرت علــى عمارتــه، لتعمــر أقطعــكوإمنــا ، وســلم مل يقطعــك لتحيزهــا عــن النــاس
 .  ينطبق على توسع مدننا املعاصرة واالقطاعات اليت حاصرهتا

 .  حيييهاحىت  ال جيعل األراضي ملكا  ملن حجرها ) إن التحجري: قال صاحب الراج
ولــيس ملتحجــر حــق أكثــر مــن ثــالث ، ) مــن أحيــا أرضــا  ميتــة فهــي لــه –صــلى اهلل عليــه وســلم  –قــول الرســول 

 (سنوات 
 .  مبصاحل الشعب أو تعديلهاأضرت للحاكم نزع امللكية الاصة إذا 

فكيــف مبــن : فقــال، حتني الــذين بــذلوا جهــدا  وجهــادا  عمــر بــن الطــاب رفــض توهيــع األراضــي املفتوحــة علــى الفــا
 .  ؟وصارت يف حوهة الوارثني، وورثت عن اآلباء، فيجدون األرض قد قسمت، يأ  من املسلمني

وتــرك األرض تســتثمر عــن ، إذا قســمت أرض الشــام والعــراق واحلجــاه فمــاذا يكــون للذريــة واألرامــلويف رد لخــر 
 .  دولة للجهاد وغريهطريق الراج لتدر أمواال  على ال
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فليعــد بــه ، ) مــن كــان معــه فضــل مــال هاد –صــلى اهلل عليــه وســلم  –قــال رســول اهلل ، قــال أبــو ســعيد الــدري
مث أخـذ يعـدد مـن أصـناف األمـوال حـىت ،  هـر فليعـد بـه علـى مـن ال  هـر لـهومن كان معه فضـل ، على من ال هاد له

 .   ننا أنه ليس لنا من أموالنا إال ما يكفينا (
وعلـــى ســـواحل كثـــرية ليســـت بـــاحلق ممتـــدة إذن فهـــذه اإلقطاعـــات الـــيت حتاصـــر املـــدن ومتتـــد يف صـــحاري طويلـــة 

 .  ، وألهنم مل يستثمروا خالل سنوات ثالثوهناك فقراء، ألن أهلها أغنياء، الشرعي
مـوافقتهم  ىورأ، مجع كبـار الصـحابةولكنه مل يباشر العمل به حىت ، وعمر بن الطاب رضي اهلل عنه أعلن رأيه

 .  على ذلك
إن استشارات عمر بن الطاب يف كيفية استلدام األراضـي الصـبة يف الـبالد املفتوحـة أوحـى إىل العلمـاء )بـأن 

 .  للجماعة بواسطة أهل الشورى أن تنظم طريقة االنتفاع باملال (
وعليــه أن يــؤدي مــا للغــري مــن  ،لكــل فــرد حــق االنتفــاع مبــا يف يــده مــن مــال اهلل يف احلــدود املقننــة لتوهيــع الثــروات

ومن هنا فـإن مـن األصـوب فـرض الزكـاة علـى ، حقوق يف املال الذي أودعه اهلل إياه إما بالزكاة أو رسوم إجيار أو غريها
 .  أو رسوم لقاء انتقاهلا من شلص إىل شلص، العقارات اليت مل تستثمر خالل ثالث سنوات

فاألكيــد أن ، وأمــا اليــوم فــاألمر خيتلــف، ( وهــو اوتطــب واملرعــىأطلــق العلمــاء علــى احلــدود للبلــد اســم )احلــرمي
 ؟ فهل حبث فيها الفقهاء، للبلد املعاصر حمارم متاثل تلك اوارم

 .  أو بعض دون بعض، فال خيتص هبا واحد دون لخر، وهي لعمومهم، واحلرمي أو اوارم هي ألهل البلد
 

 :  شروط ح ر األرض
فــإن خــالف كــان لغــريه أن حييــي مــا هاد عــن  ، تحجــر عليــه مــن األرض عــن قــدر كفايتــهيزيــد امل أالل : الشــرط األول

 ال يصح حتجريه أصال .: وقيل، كفايته
 .  فلو حتجر ما يعجز عن إحيائه كان لغريه إحياء الزائد؛ القدرة على هتيئة اإلكمال: الشرط الثاين

 .  اإلمهال / مدة قصرية عند العلماء ثالثة أيام أو عشرة
ولــــذا قــــرر اإلســــالم أن لـــيس لــــوالة األمــــوال أن يقســــموا حبســــب ، وليســــوا مبـــالك لــــه، ة وكــــالء علــــى املــــالوالـــوال

وإمنـا ، وال أمنـع أحـدا  ، ) إين واهلل ال أعطـي أحـدا  : شرع هذا األمـر بقولـه –صلى اهلل عليه وسلم  -والرسول ، أهوائهم
 .  أنا قاسم حيث أمرت (

، وال يعلــق بيــد أفــراد مينحــون هــذا وأن يكــون لــه نظــام  ، وهــو مــن املــال، ومــن هنــا جيــب تــوخي العــدل يف العقــار
 .  لو رتعت لرتعوا: كما قيل لعمر،  فهم رتعوا من يليهم. ومينعون هذا جملرد أهوائهم
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، ويسـهل امـتالك األرض السـكنية للفقـري، وخالصة كل ذلك إننا أحوج مـا حنتـاج إىل نظـام عقـاري حيمـي املـدن
 .  ملدن لألجيال املقبلةوتوفري األراضي حول ا

وليســــت ، وجيـــدر أن نشـــري إىل لراء بعــــض الفقهـــاء املعاصـــرين أن هــــذه األرض أصـــبحت مـــن األمــــوال الظـــاهرة
 .  الباطنة لوجود نظام العقار العيين للعقار
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